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Jaunmārupes sākumskolā tradicionālas ir radošo dar-
bu izstādes. Izstādēs tiek aicinātas piedalīties skolēnu 
ģimenes ar saviem darinājumiem. Šajā gada nogalē 
izstādes tēma bija „Ziemassvētku rūķa māja.” 

3.decembra rītā Jaunmārupes sākumskolas vestibilā 
uzradās vesels Rūķu ciems. Tika uzburta pasaka. Rūķu 
ciema galvenās ielas malā saradās mājas ar sūnu jumtiem, 
izbūvētiem balkoniņiem. Kāds rūķis savu māju iebūvējis 
pamestā zābakā. Tad jau vēl saldumu mīļotājs rūķis savu 
māju aplīmējis ar cepumiem un marcipānu. Kārumnieki 
skolēni mēģināja pat pagaršot saldās rūķu mājas. 

Vecāku izdomai un darba priekam nav robežu. Apbrīnas 
vērti ir no koka un dabas materiāliem veidotie māju ma-
keti, kas prasījuši ilgu un rūpīgu darbu. Arī moderno 
materiālu un formu mājas ir ievērības cienīgas. Prieks par 
tām rūķu mājām, kuras paši bērni darinājuši. 

Paldies atsaucīgajiem skolēniem un viņu  vecākiem par 
ieguldīto darbu un svētku prieka radīšanu Jaunmārupes 
sākumskolā!

Vizuālās mākslas skolotāja Ēvija Drengere

Rūķu ciems Jaunmārupes 
sākumskolā

 Mārupes novada delegācijas vizīte Oršā, 
Baltkrievijā

Pēc Vitebskas apgabala Oršas pilsētas izpildkomitejas 
priekšsēdētāja Nikolaja  Ļisovska ielūguma Mārupes no-
vada delegācija 12 cilvēku sastāvā no 2.-5. decembrim 
apmeklēja Oršas pilsētu Baltkrievijā ar mērķi iepazīties 
un nodibināt sadraudzības, sadarbības un ekonomiskos 
kontaktus. Delegāciju vadīja Mārupes novada Domes 

deputāts, attīstības 
komitejas priekšsēdētājs, 
biedrības „Mārupes 
uzņēmēji” valdes loceklis 
Pēteris Pikše. Mārupes 
novadu pārstāvēja arī 
Starptautiskās lidostas 
„Rīga” valdes loceklis 
Andis Damlics, biedrības 
„Mārupes uzņēmēji” 
valdes priekšsēdētājs un  
SIA  „Metāla studija” 
īpašnieks Pauls Niedre, 
biedrības „Mārupes 
uzņēmēji” valdes locekle 
un SIA „Aneira” īpašniece 
Inese Bambīte, biedŗības 
”Mārupes uzņēmēji” 
sabiedrisko attiecību 
vadītājs un  „Versus Grey 
/ PR Stils” partneris Sil-
vestrs Savickis, Novada 
Domes deputāts un SIA 
„Mārupes logi” īpašnieks  
Arnis Āķis,  SIA „Edat” 
īpašnieks Kristaps Iva-
novs, SIA „Termex” 

vadītājs Gints Krīgers, tirdzniecības nozares uzņēmumu 
SIA  „Neriņa V” īpašniece Vēsma Miezīte un konsultāciju 
biznesa pārstāvji no SIA „EPVA” Andris Bērziņš un Fe-
liks Vaivods, kā arī Latvijas darba devēju konferederācijas 
(LDDK) pārstāve Edīte Alksne.  

Mārupes novada Dome vēl gaišus 
Ziemassvētkus un veiksmīgu 2013. gadu!

Re, arī zvaigznēs ierakstīts
Tas pats, kas laukos plašos:
Jāmeklē sudrabs, tas baltais, kas trīc
Tepatās – mūsos pašos.

(I.Ziedonis)

Lai  veicinātu iesaistīšanos Mārupes novada teritori-
jas plānojuma 1.redakcijas un vides pārskata projekta 
sabiedriskajā apspriešanā un tieši uzklausītu iedzīvotāju 
viedokļus un priekšlikumus,  Mārupes novada iedzīvotāji 
tika aicināti piedalīties publiskajās apspriedēs, kas notika 
Mārupes novada ciemos laika posmā no 26.novembra līdz 

Iedzīvotāji apspriež teritorijas plānojumu
29.novembrim. Apspriedēs iedzīvotāji tika  informēti par 
veikto plānošanas procesu un iepazīstināti ar teritorijas 
plānojuma risinājumu priekšlikumiem, īpaši akcentējot 
atšķirības no spēkā esošā Mārupes novada teritorijas 
plānojuma. 

Katrai mājai ir savs dzīvesstāsts, vienreizīgs un 
neatkārtojams.  Savijies no cilvēku likteņiem, piepildīts 
ar emocijām un skaistiem notikumiem. 

Lienītes dzīvesstāsts aizsākās 1972.gadā, kad 
bērnudārzs tika dibināts kā kolhoza Mārupe apvienotā 
pirmsskolas iestāde, kurā tika atvērtas sešas grupiņas 140 
bērniem. Visas grupas bija diennakts, no tām 1 mazbērnu 
grupa, kurā bērnu vecums 1–2 gadi. 

Ar 1981.gada 6. janvāri par bērnudārza saim-
niekiem kļuva Rīgas rajona Tautas   izglītības nodaļa un 
bērnudārzs ieguva savu tagadējo nosaukumu „Lienīte”. 
Vārda došanu bērnudārzam labi atceras tā pirmā vadītāja 
Laimdota Gludmane. 

Vecākajam Mārupes 
bērnudārzam 
“Lienīte”- 40

Lasiet 10.lpp.

Mārupes novada delegācija oficiālās tikšanās laikā Oršas Izpildkomitejā 
(Edīte Alksne, Andis Damlics, Pēteris Pikše, Pauls Niedre, 

Silvestrs Savickis un Arnis Āķis)
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Pamatojoties uz iedzīvotāju lūgumiem un apkopo-
jot spēkā esošā Mārupes novada teritorijas plānojuma 
realizācijas problēmas, Mārupes novada teritorijā 
piedāvāts veidot atsevišķi nodalītas dzīvojamās un 
atsevišķi nodalītas publiskās darījumu un ražošanas 
darījumu teritorijas, nepielietojot jauktu dzīvojamo 
un darījuma  teritoriju funkcionālo zonējumu. Skaidri 
nodalīts teritorijas funkcionālais zonējums ļaus veidot 
katrai izmantošanai atbilstošāku dzīves vidi un tālākā 
novada attīstībā tiks samazināts dzīvojamo teritoriju un 
darījuma teritoriju izmantošanas konflikts. 

Mārupes novada teritorijas plānojuma redakcijā ir 
piedāvāts būtiski palielināt Mārupes ciema robežas, ko 
nosaka intensīvā dzīvojamo ēku apbūve un perspektīvē 
veidojamā darījuma objektu apbūve Starptautiskās 
lidostas „Rīga” tuvumā. Sniegti arī priekšlikumi 
Jaunmārupes ciema attīstības iespējām. Piedāvāts veikt 
nelielas izmaiņas dzīvojamo teritoriju apbūves paramet-
ros, būtiskākā izmaiņa ir „Mazsaimniecību teritorijām” 
minimālo zemes gabala platību noteikt 3000m², piedāvāts 
bez „Savrupmāju teritorijām” veidot arī „Retinātas 
apbūves teritorijas” un „Mežaparku apbūves teritorijas” 
ar samazinātu apbūves blīvumu. Detalizēti ir risināts  īpaši 
svarīgais jautājums –transporta infrastruktūras attīstība, 

Iedzīvotāji apspriež teritorijas plānojumu

Par būtiskākajām norisēm Mārupes novadā 
2012. gadā runā Mārupes novada Domes 
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

2012. gads ir īpašs ar to, ka tajā daudz laika, enerģijas 
un domu veltīts Mārupes novada turpmākajai attīstībai. 
Rezultātā šoruden Dome ir apstiprinājusi Mārupes no-
vada attīstības programmu 2013.-2019. gadam, Mārupes 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2026. 
gadam un pašlaik notiek darbs pie Mārupes novada 
teritorijas plānojuma 2014.-2026. gadam 2. redakcijas 
sagatavošanas. Šo dokumentu izstrādes gaitā iedzīvotāji 
izrādījuši lielu aktivitāti gan iesniedzot rakstiskus iesn-
iegumus ar savu redzējumu par noteiktiem attīstības 
jautājumiem, gan piedaloties publiskajās apspriedēs. Ir 
patiess prieks par to, ka lielākoties iedzīvotāji nāca nevis 
kritizēt, bet iedziļināties, saprast un dot priekšlikumus. 
Pašvaldības vārdā vēlos teikt lielu paldies visiem, kuri 
nav stāvējuši malā, bet ir atraduši laiku, lai piedalītos 

Mārupes novada attīstības plānošanā. 
Te gribētu atzīmēt to, ka attīstību līdz šim esam 

centušies un arī turpmāk vēlamies sekmēt visos četros 
ciemos – Skultē, Jaunmārupē, Mārupē un Tīrainē. Tas nav 
viegls plānošanas un projektu realizēšanas darbs, jo katrā 
ciemā nebūs savs sporta centrs vai vidusskola, taču ir 
jāīsteno lokāli projekti, lai nepieļautu, ka kāda iedzīvotāju 
grupa justos atstumta.

Aizvadāmajā gadā pašvaldībai ir bijis jārisina arī dažādi 
saimnieciska rakstura jautājumi, kurus deputāti ikreiz 
ir vērtējuši tik ilgi un padziļināti, cik nepieciešams, lai 
nonāktu pie pārdomātiem un pagasta attīstību veicinošiem 
lēmumiem. Mārupes novada Domes ikdienas darbā poli-
tisku jautājumu risināšana nekad nav bijusi pirmajā plānā, 
tāpēc darba procesā ir priecējis tas, ka virzīties uz priekšu 
esam varējuši kā komanda. 

Visa gada garumā Mārupē norisinājusies ES Kohēzijas 
fonda finansiāli atbalstītā ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu attīstības projekta ieviešana. Uzraktās ielas dzeramā 
ūdens apgādes tīklu izbūves un sadzīves kanalizācijas 
notekūdeņu savākšanas tīklu paplašināšanas darbiem 
daudziem ir radījušas arī neērtības un jautājumus, kad tās 
tiks sakārtotas. Vēlos paskaidrot, ka asfaltēšanas, trotuāru 
izbūves un ielu apgaismošanas projekti šogad nav veikti 
tāpēc, ka pazemes sakārtošana ir prioritāra. Gribam šos 
darbus veikt secīgi, lai nerastos nepatīkami pārsteigumi 
un zaudējumi.

Šajā gadā nav veiksmīgi veidojusies sadarbība ar 
atsevišķām valsts iestādēm, kā rezultātā neesam tikuši 
tālāk ar plāniem par valsts nozīmes ceļu, kas ir Mārupe 
-Jaunmārupe un Stīpnieku ceļš, rekonstruēšanu. No šīm 
iecerēm atkāpties nedomājam un 2013. gadā turpināsim 
uzturēt prasību šos ceļus iekļaut VAS „Latvijas Valsts 
ceļi” remontdarbu  plānos.

Laicīgi gatavojoties Mārupes skolēnu un pirmskolas 
izglītības iestāžu audzēkņu skaita pieaugumam, viss 
2012./2013. mācību gadam iecerētais ir paveikts izglītības 

jomā. Uzceļot piebūvi Jaunmārupes sākumskolai un 
renovējot bērnudārzu „Lienīte”, ir nodrošinātas papil-
dus iespējas pirmsskolas izglītības apguvei. Domājot par 
Jaunmārupes pamatskolas izveidi un jaunu bērnudārza 
grupu atvēršanu nākamajos gados, pašvaldība ir 
iegādājusies īpašumu – bijušo tirdzniecības un biroju 
kompleksu Mazcenu alejā. Izglītībai nozīmīgs notikums 
ir bijis arī Mārupes Sporta kompleksa atvēršana, kurā ar 
sporta aktivitātēm jaunā kvalitātē var nodarboties ne ti-
kai Mārupes vidusskolas skolēni, bet arī ikviens sportot 
gribošs mārupietis. Nākamajā gadā plānojam iet tālāk 
ar mācību līdzekļu iegādes finansēšanu visās skolās. 
Vēlamies īstenot to, ka vecākiem par mācību materiāliem 
vairs nebūtu jāmaksā. Ir paredzēts, ka pašvaldība varētu 
sākt līdzfinansēt bērnu uzturēšanos pirmskolas izglītības 
iestādēs sākot no pusotra līdz trīs gadu vecumam.

Veiksmīgi vērtējams gada sākumā aizsāktais projekts 
izveidot Mārupes novada pašvaldības policijas vienību, 
kas iedzīvotājiem spēj nodrošināt diennakts dežūrdaļas 
pieejamību. Iespēju sazināties ar policijas darbiniekiem 
jebkurā diennakts laikā mārupieši izmanto diezgan aktīvi, 
un, ja iepriekšējos gados pašvaldībai nācies uzklausīt 
iedzīvotāju sūdzības par pasliktinājušos situāciju drošības 
jomā, tad šogad tādu praktiski vairs nav bijis. Tas aplieci-
na, ka šo sfēru ir izdevies sakārtot un lēmums veidot 
pašvaldības policiju ir sevi attaisnojis.

Ne mazums patīkamu brīžu aizvadāmajā gadā 
sagādājuši Mārupes novada pašdarbības kolektīvi. Ar 
skaistiem koncertiem lielas jubilejas nosvinējuši senioru 
koris „Noktirne” un jauktais koris „Mārupe”, savukārt 
deju kolektīvs „Mārupieši” pārstāvējis Latviju XIII ASV 
latviešu dziesmu un deju svētkos. Šādi notikumi tikai ap-
stiprina to, ka Mārupē varam lepoties ar tradīcijām bagātu, 
neiznīkstošu un augstas kvalitātes vietējo kultūras dzīvi. 

Jaunajā gadā vēlu mums visiem dzīvot tā, lai ikdienā 
viens otru varētu uzlūkot ar labām domām, smaidu un 
ticību labajam!

Turpinājums no 1.lpp.

akcentējot novada iekšējās 
sasaistes nodrošinājumu 
starp apdzīvotām vietām 
un sociālās infrastruktūras 
elementiem, kā arī 
Mārupes novada sasaisti 
reģiona un valsts līmenī, 
jo īpaši akcentējot savi-
enojumus ar Rīgas pilsētu. 
Mārupes novada teritori-
jas plānojuma 1.redakcija 
ir izstrādāta respektējot 
vēsturisko novada teritori-
jas attīstību un pēctecību, 
saglabājot Mārupes novada 
īpašās iezīmes,  ievērojot 
iedzīvotāju izteiktās 
vēlmes, respektējot 
augstāk stāvošu normatīvo 
aktu prasības, ievērojot 

institūciju nosacījumus, kā arī respektējot Mārupes no-
vada ilgtermiņa attīstības stratēģijas pamatnostādnes.

Mārupes iedzīvotāji  tika aicināti izteikt viedokli  
par izstrādāto teritorijas plānojuma 1.redakciju, vides 
pārskata projektu un galvenokārt tika aicināti sniegt 
priekšlikumus Mārupes novada teritorijas plānojuma 
risinājumiem, lai tas tiktu veidots kā attīstības dokuments 
ar respektētām šodienas vajadzībām un skaidru nākotnes 
attīstības redzējumu.  

26.novembrī  iedzīvotāju sapulce notika Skultes ciemā, 
Mārupes novada Skultes sākumskolā.  Skultes ciema 
iedzīvotāji galvenokārt izrādīja interesi par Starptautiskās 
lidostas „Rīga” turpmākām attīstības iespējām. Kā 
ļoti svarīgu plānojuma risinājumu iedzīvotāji lūdza 
akcentēt Skultes ciema un pārējo Mārupes novada 
ciemu savstarpējās sasaistes nodrošinājumu, kā arī 
nepieciešamību uzlabot esošo ceļu kvalitāti. Iedzīvotāji 
lūdza arī iestrādāt Teritorijas izmantošanas un apbūves no-
teikumos prasības daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagal-
mu labiekārtojumam un tā uzturēšanas nosacījumiem. 

27.novembrī Mārupes novada teritorijas plānojuma 
apspriešanai iedzīvotāji pulcējās Jaunmārupes ciemā.  
Pamatojoties uz nekustamo īpašumu īpašnieku ies-
niegumiem un izvērtējot sociālā nodrošinājuma iespējas, 

Mārupes novada teritorijas plānojuma pirmajā redakcijā 
tika piedāvāts izvietot plašas jaunas apbūves teritorijas 
Jaunmārupes ciema ZA daļā. Iedzīvotāji izteica krasi 
negatīvu attieksmi pret šādu risinājumu, jo vēsturiski šajā 
virzienā ir attīstījusies ražošana. Iedzīvotāji izteica arī 
bažas, ka papildus apbūve palielinās transporta plūsmu 
caur Jaunmārupes ciema teritoriju. Bez tam tika aktualizēts 
jautājums par esošo ražošanas un lauksaimniecības ob-
jektu kaitīgo ietekmi uz apkārtējo teritoriju. Vairākkārtīgi 
tika aicināts risināt inženierkomunikāciju nodrošinājumu, 
ceļu kvalitātes nodrošinājumu. Tika izteiks arī viedoklis, 
ka nepieciešama pirmsskolas iestāde.

28.novembrī notika iedzīvotāju sapulce Tīraines 
ciemā. Tīraines ciema iedzīvotājus galvenokārt satrauca 
kvalitatīva savienojuma ar Rīgas teritoriju nodrošinājums. 
Notika diskusija par jauna stāvparka izveidi. Bez tam 
iedzīvotāji lūdza risināt sabiedriskā transporta jautājumu. 

29.novembrī  diskusijas par Mārupes novada terito-
rijas plānojuma risinājumiem notika Mārupes ciemā 
Mārupes vidusskolā. Iedzīvotāji aktīvi diskutēja par 
piedāvātajiem transporta infrastruktūras priekšlikumiem, 
aicinot Mārupes novadam nerisināt visa Rīgas reģiona 
problēmas, bet akcentēt Mārupes iedzīvotāju vajadzības. 
Vairākkārtīgi tika izteikts lūgums nodrošināt autoceļu 
atbilstošu kvalitāti un vēlme pēc sabiedriskā transporta, 
kas nodrošinātu Mārupes ciema iedzīvotāju nokļūšanu 
līdz sociālajiem un izglītības objektiem. Iedzīvotāji iebil-
da pret Mārupes novada teritorijas plānojuma 1.redakcijā 
veiktajām zonējuma izmaiņām, kas noteica blīvi 
apdzīvotā savrupmāju teritorijā ražošanas objektu vietā 
izvietot publiskus un darījuma objektus. Plašas diskusi-
jas izvērsās par perspektīvē plānojamo intensīvo apbūvi  
Starptautiskās lidostas „Rīga” tuvumā.  Iedzīvotāji izteica 
vēlmi paredzēt vairāk publiski pieejamas labiekārtotas 
teritorijas. 

Šobrīd visi Mārupes novada Domē iesnieg-
tie priekšlikumi un iedzīvotāju sapulcēs izteiktie 
priekšlikumi tiek apkopoti, analizēti darba grupās, kā arī 
tiek apkopoti institūciju atzinumi par Mārupes novada 
teritorijas plānojuma 1.redakciju un vides pārskata pro-
jektu. Saskaņā ar izteiktajiem priekšlikumiem tiks veikti 
labojumi Mārupes novada teritorijas plānojuma redakcijā 
un pēc izskatīšanas Mārupes novada Domē pilnveidotā 
redakcija tiks nodota  sabiedrībai viedokļa uzklausīšanai. 

SIA “Reģionālie projekti”  arhitekte
Iveta Lāčauniece
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Pielikums
Mārupes novada Domes 

2012. gada 25. janvāra sēdes Nr. 2 lēmumam Nr.28
SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Grozījumi Mārupes novada Domes 2012.gada 25.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Mārupes novada 

pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”

14.panta otrās daļas 2.punktu daļu, 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 46.pantu,

Likuma „Par pašvaldības budžetiem” 16.pantu, 17.pantu

Izdarīt Mārupes novada Domes 2012.gada 25.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Mārupes novada pašvaldības 
2012.gada budžeta apstiprināšanu” šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 2., 3. un 4.punktu šādā redakcijā: 
„2. Noteikt Mārupes novada Domes pamatbudžeta ieņēmumus 

11 866 112 LVL (Pielikums Nr.1);

Mārupes novada pamatbudžeta plāns 2012.gadam
IeņēMuMI

Kods  Ieņēmumu avots
Plāns 
2012.
gadam

Izmaiņas
Plāns ar 
grozījumiem 
2012.gadam

 Ieņēmumi un 2011.gada atlikums kopā 14 279 516 207 994 14 487 510
 Ieņēmumi kopā 11 658 118 207 994 11 866 112
1000 Ienākuma nodokļi 8 179 570 0 8 179 570
1100 Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 8 179 570 0 8 179 570
4000 Īpašuma nodokļi 1 864 279 0 1 864 279
4100 Nekustamā īpašuma nodoklis 1 864 279 0 1 864 279
4110  Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 1 075 023 0 1 075 023

4120  Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām, 
inženierbūvēm 494 771 0 494 771

4130  Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 294 485 0 294 485

8000 Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un 
īpašuma 7 000 0 7 000

8600 Procentu ieņēmumi par depozītiem un kontu 
atlikumiem 7 000 0 7 000

8620 Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem 7 000 0 7 000

9000 Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas 
nodevas 13 000 0 13 000

9400 Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību 
budžetā 3 300 0 3 300

9420 Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu 
funkciju pildīšanu bāriņtiesās un pagasttiesās 1 000 300 1 300

9430 Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības 
maiņu personu apliecinošos dokumentos 500 -300 200

9450  Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu 
reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu 300 0 300

9490 Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita 
pašvaldību budžetā 1 500 0 1 500

9500 Pašvaldību nodevas 9 700 0 9 700
10000 Naudas sodi un sankcijas 72 000 0 72 000
10140 Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 72 000 -27 000 45 000

10150 Naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem 
ceļu satiksmē 0 27 000 27 000

12000 Pārējie nenodokļu ieņēmumi 23 000 12 000 35 000
12300 Dažādi nenodokļu ieņēmumi 23 000 12 000 35 000
12390 Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi 23 000 12 000 35 000
18000 Valsts budžeta transferti 1 277 968 126 294 1 404 262

18600 Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas 
izdevumu transferti no valsts budžeta 1 277 968 126 294 1 404 262

18620 Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta 
mērķdotācijas 1 130 138 129 688 1 259 826

18630

Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas iz-
devumu transferti ārvalstu finanšu palīdzības 
projektu īstenošanai no valsts budžeta 
iestādēm 

144 097 0 144 097

18690 Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta 
iestāžu transferti 3 733 -3 394 339

19000 Pašvaldību budžetu transferti 165 000 75 000 240 000

19200  Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām 
pašvaldībām 165 000 75 000 240 000

19210  Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai 165 000 75 000 240 000
21000  Budžeta iestāžu ieņēmumi 56 300 -5 300 51 000

21300
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegta-
jiem maksas pakalpojumiem un citi pašu 
ieņēmumi

56 300 -8 300 48 000

21350 Maksa par izglītības pakalpojumiem 6 300 1 700 8 000
21380 Ieņēmumi par nomu un īri 50 000 -12 000 38 000

21390 Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu 
maksas pakalpojumiem 0 2 000 2 000

21400

Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie budžeta 
iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu snieg-
tajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu 
ieņēmumi

0 3 000 3 000

21420 Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš 
neklasificētie ieņēmumi 0 2 000 2 000

21490 Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 0 1 000 1 000
 Līdzekļu atlikums uz gada sākumu 2 621 398  2 621 398

1.pielikums
Mārupes novada Domes

2012.gada 25.janvāra Sēdes Nr.2, lēmums Nr.28
Saistošajiem noteikumiem Nr.7

3. Noteikt Mārupes no-
vada Domes pamatbudžeta 
izdevumus 14 487 510 LVL. 
(Pielikums Nr.2 un Nr.3*);

1. Noteikt Mārupes 
novada Domes speciālā 
budžeta ieņēmumus 103 228 
LVL un izdevumus 103 673 
LVL (Pielikums Nr.4).”

2. Izteikt saistošo noteiku-
mu 1., 2., 3. un 4.pielikumu 
jaunā redakcijā (pielikumi).

3. Saistošie noteikumi 
stājas spēkā nākamajā dienā 
pēc to parakstīšanas.

Mārupes novada Domes 
priekšsēdētājs M.Bojārs

2.pielikums
Mārupes novada Domes

2012.gada 25.janvāra Sēdes Nr.2, lēmums Nr.28
Saistošajiem noteikumiem Nr.7

Mārupes novada Domes 
pamatbudžeta izdevumi

Kods Izdevumu pozīcijas nosaukums
2012gada 
plāns ar 
2.grozījumiem

Nepieciešamie 
grozījumi

2012gada 
plāns ar 
3.grozījumiem

 Pavisam kopā 14 279 416 208 101 14 487 510
09.000. Izglītība 6 604 947 106 151 6 711 091
 Mārupes vidusskola 1 895 518 60 942 1 956 460
 Mārupes pamatskola 522 432 13 930 536 362
 Skultes sākumskola 274 428 3 130 277 558
 Jaunmārupes sākumskola 1 704 734 19 685 1 724 411
 Mūzikas un mākslas skola 274 771  274 771
 PII Zeltrīti 624 260 6 249 630 508
 PII Lienīte 451 918 2 215 454 133
 Izglītības dienests 856 887  856 887
08.000. Kultūra 464 257 0 464 257
 Kultūras nams 168 455  168 455
 Bibliotēka 57 456  57 456
 Mārupes sporta centrs 238 346  238 346
10.000. Sociālā aizsardzība 662 177 0 662 177
 Sociālais dienests 608 552  608 552
 Bāriņtiesa 53 625  53 625
03.000. Pašvaldības policija 306 804  306 804
01.000. Vispārējie vadības dienesti 2 134 476 0 2 134 476
 Administrācijas izdevumi 557 796  557 796

 Pašvaldību izlīdzināšanas 
fonds 1 576 680  1 576 680

05.000. Vides aizsardzība 385 000 -156 905 228 095

06.000. Pašvaldības teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošana 1 445 410 0 1 445 410

 Dzīvokļu un kom. saimniecība 1 305 123  1 305 123
 Būvvalde 140 287  140 287
07.000. Veselības aizsardzība 630 000 -100 000 530 000
04.000. Ekonomiskā darbība  896 524 0 896 524

 Norēķini par citu pašvaldību 
izglītības pakalpojumiem  550 000  550 000 

 Procentu maksājumi iekšzemes 
kredītiestādēm 230 000  230 000 

 Nesadalītā rezerve 116 524  116 524 
F55010000 Pamatkapitāla palielināšana 245 867 358 855 604 722 
F40020000 Kredītu atmaksa  453 952  453 952 
 Kases apgrozījums 50 000  50 000

4.pielikums
Mārupes novada Domes

2012.gada 25.janvāra Sēdes Nr.2, lēmums Nr.28
Saistošajiem noteikumiem Nr.7

Mārupes novada Domes speciālā 
budžeta līdzekļi 2012.gadam

Kods Nosaukums Plāns
ar 2.grozījumiem

Grozījumi Plāns
ar 3.grozījumiem

Ieņēmumi kopā 85 094 18 134 103 228
5.5.3.0 Dabas resursu nodoklis 17 500  17 500
12.3.1.1 Pārējie ieņēmumi 1 000  1 000
19.3.1.3 Autoceļu fonds 66 594 18 134 84 728
Līdzekļu atlikums uz gada sākumu 445 445
Izdevumi kopā 85 539 18 134 103 673
05.000. Vides aizsardzība 18 500  18 500
06.000. Autoceļu uzturēšana 67 039 18 134 85 173

* ar pielikumu Nr.3 var iepazīties www.marupe.lv
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2013. gadā pašvaldība plāno Tīrainē veikt publisko 
zaļo zonu labiekārtošanu. Darbi paredzēti  publiskajā 
skvērā Tīraines ielā (SIA „Arcus Elektronika”  biroja ēkas 
tuvumā) un pašvaldībai piederošajā zemesgabalā, kas at-
rodas iepretim daudzstāvu mājām Viršu ielā 7 un 8.

Lai zaļās zonas labierīkotu pēc iespējas atbilstošāk 
iedzīvotāju vajadzībām un vēlmēm, pašvaldība aicina 
līdz 7. janvārim iesniegt savas idejas vai balsot par citām 
un noteikt, kas tajās būtu nepieciešamākais! 

Vairāk par plāniem labiekārtot zaļās zonas stāsta 
Mārupes Labiekārtošanas dienesta vadītāja Ziedīte 
Lapiņa: „Tīrainē esošais publiskais skvērs, īpaši celiņu 
segums, laika gaitā ir nolietojies, tāpēc 2013. gadā 
vēlamies veikt tā atjaunošanu. Reizē ar šiem darbiem 
ir paredzēta arī zaļās zonas labiekārtošana. Savukārt 
Tīraines Viršu ielas teritorijā jaunajā sezonā noslēgsies 
ar ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstīšanu saistītie 
zemes darbi, tāpēc varam sākt domāt par zaļās zonas 
sakārtošanu”.

Priekšlikumi iesniedzami mājaslapas www.marupe.lv 
sadaļā „Iedzīvotāju idejas”. Piedalīšanās ideju izteikšanā 
tiek īstenota caur katras personas e-pastu vai pro-
filu sociālajā vietnē Facebook. Iesaistoties jautājumu 
apspriešanā caur sociālajiem profiliem, aptauju var 
„ieteikt” citiem saviem draugiem, sekotājiem.

Apkopoti ierosinājumi par kopīgu publisko 
pasākumu rīkošanu

Mārupes novada Dome saka paldies visiem, kas iepriekš 
snieguši viedokli jautājumā -  kur un kādus kopīgus pub-
liskos pasākumus Mārupē rīkot. Ar interaktīvā ideju 
rīka „City Ideas” starpniecību savāktas 15 idejas, no 
kurām populārākas trīs ir vietējo mājražotāju gadatir-
gus ar pašvaldības kolektīvu un uzaicinātu mākslinieku 
piedalīšanos; kopīga Līgo svētku svinēšana un Bērnības 
svētki. 

„Daļu no priekšlikumiem, kā, piemēram, Līgo un 
Bērnības svētki, gan esam jau īstenojuši, taču šāds atbalsts 
šo pasākumu organizēšanu iedrošina turpināt. Savukārt 
pārējās iedzīvotāju idejas noteikti būs labs palīgs tam, par 
kādu pasākumu rīkošanu Mārupes novadā vēl domāt,” 
saka Mārupes Kultūras nama vadītāja Ira Dūduma.

Ar visiem priekšlikumiem var iepazīties mājaslapā 
www.marupe.lv. 

Iesniedz ideju par publisko zaļo 
zonu labiekārtošanu Tīrainē!

Par sniega tīrīšanu uz 
Mārupes pašvaldības ceļiem

 Mārupes novada delegācijas vizīte Oršā, Baltkrievijā

Oršas Izpildkomitejā oficiālo tikšanos 3. decembra 
rītā atklāja Oršas izpildkomitejas priekšsēdētājs Niko-
lajs Ļisovskis, kam sekoja prezentācijas par Oršas 
pilsētu. Mārupes novadu prezentēja Pēteris Pikše, bet 
par Starptautiskās lidostas „Rīga” iespējām un nākotnes 
plāniem informēja Andis Damlics. Oficiālā tikšanās 
piedalījās arī Oršas lielo uzņēmumu vadītāji un vietējā 
televīzija SKIF, kura izsmeļoši atspoguļoja delegācijas 
vizīti tās pašas dienas vakarā. 

Oršas administrācijas pārstāvji bija noorganizējuši 
ļoti intensīvu darba programmu. Divu dienu garumā 
Mārupes novada delegācija tika iepazīstināta ar 14 
dažāda profila uzņēmumiem, fabrikām un iestādēm. 
Mārupes ražošanas nozares pārstāvjiem spilgtu iespai-
du atstāja Eiropā lielākais linu apstrādes un produkci-
jas ražošanas uzņēmums “Оршанский льнокомбинат”, 
kurš ir saglabājis padomju laiku vērienu un šobrīd nodar-
bina 5 500 strādnieku, veicot pilnu lina apstrādes ciklu, 
no izejvielu iegūšanas līdz gatavajai produkcijai. Oršā 
joprojām darbojas vieni no spēcīgākajiem mašīnbūves un 
metāla produkcijas ražošanas uzņēmumiem bijušās PSRS 
teritorijā kā “Легмаш”, “Красный борец”, „Метaллиcт”, 
kuros produkcijas ražošanā tiek izmantotas gan pagājušā 
gadsimta vidū ražotās iekārtas, gan šodien rietumos ražotie 
modernie mehānismi. „Šo rūpnīcu apmeklējums bija kā 
ceļojums laika mašīnā 30 gadus senā pagātnē, apvienojumā 
ar nākotnes tehnoloģijām,” atzina aptaujātie uzņēmēji no 
Mārupes.

Pēteris Pikše atzīst, ka delegācijas pārstāvjus pārsteidzis 

fakts, ka praktiski visas rūpnīcas un ražotnes bija 
saglabātas vēl no PSRS laikiem, bet tajās tomēr notiek 
intensīva ražošana, visās rūpnīcās vairāk vai mazāk no-
tiek darbgaldu un iekārtu modernizācija. „Ja Baltkrievijā 
kādam uzņēmumam ir objektīvas finansiālas problēmas, 
tad tas tiek noformēts kā beznodokļu zonas ražotne un 
tiek atbrīvots no nodokļiem, kamēr uzlabojas ekonomiskā 
situācija. Savukārt, ja kāds uzņēmums zeļ un plaukst, 
tad tam ir jāinvestē daļa peļņas  sabiedrības vajadzībām, 
piemēram, „Baltkrievijas dzelzceļš” Oršā  finansē grandio-
zu ledus halles celtniecību,” stāsta Pēteris Pikše. 

2013. gads Baltkrievijā ir pasludināts par taupības 
gadu, liecina mūsu kaimiņvalsts prezidenta Aleksan-
dra Lukašenko 29. novembrī izdotais dekrēts nr. 537. 
„Vienlaicīgi par valsts ekonomiskās attīstības prioritātēm 
ir noteikta ražošanas modernizācija un jaunāko tehnoloģiju 
ieviešana. Šo prioritāšu ieviešanai ir nepieciešami 
ievērojami finanšu resursi, tai skaitā ārvalstu investīcijas,” 
apstiprināja mūsu delegācijas pastāvīgais pavadonis Oļegs 
Smirnovskis. Saskaņā ar ziņu aģentūras BELTA datiem, 
preču un pakalpojumu apgrozījums starp Oršas apgabalu 
un Latvijas Republiku 2012. gada 9 mēnešos ir sasniedzis 
1.3 miljonus ASV dolāru un salīdzinot ar tādu pašu laika 
periodu pirms gada, ir pieaudzis četras reizes.

   Savukārt Mārupes uzņēmēju pieredze mazo un vidējo 
uzņēmumu attīstībā Baltkrievijā varētu būt nepieciešama 
jau tuvākajā nākotnē, jo šobrīd kaimiņvalstī privātā 
kapitāla uzņēmumu apjoms ir niecīgs. Tāpat atzinīgi tika 
novērtētas mārupiešu zināšanas energoefektivitātes, ES 
projektu vadības un komunikācijas nozaru jomās. Raugo-
ties no loģistikas viedokļa, Rīga un Orša atrodas stratēģiski 

izdevīgās vietās, ko varētu izmantot, 
sadarbojoties loģistikā. Daži delegācijas 
pārstāvji ieinteresējās savu nozaru 
sadarbības uzsākšanā, neskatoties uz 
valodas un politiskajām atšķirībām.

      Tas, vai sadarbība starp Oršas 
un Mārupes uzņēmējiem iegūs prak-
tisku piepildījumu, ir pašu uzņēmēju 
ziņā un to rādīs laiks un, kā teica Oļegs 
Smirnovskis: „Viss ir mūsu pašu rokās”. 
Biedrība „Mārupes uzņēmēji” ir izveido-
jusi labus kontaktus ar Oršas apgabala 
administrāciju un uzņēmumu vadību, kas 
ir ļoti būtiski, ja ir vēlēšanās uzsākt bizne-
su ar šo valsti. Kā atvadoties sacīja Niko-
lajs Lisovskis: „Nāciet ar labām idejām 
un mēs atbalstīsim un palīdzēsim atrast 
pielietojumu jebkurām investīcijām”. 

No Silvestra Savicka un Pētera Pikšes 
iesniegtās informācijas un fotogrāfijām 
materiālu sagatavoja Uva Bērziņa.

Turpinājums no 1.lpp.

Mārupes novada pašvaldības ceļu uzturēšanas dar-
bus 2012./2013. un 2013./2014. gada ziemas sezonās 
nodrošina uzņēmumi SIA „Jūrmalas ATU” un SIA „Ha-
thor”. 

Sniega tīrīšanas darbi tiek organizēti atbilstoši MK no-
teikumiem Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 
autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpil-
des kontroli” un saskaņā ar Mārupes novada Domes 
saistošajiem noteikumiem Nr 10/2012, kas elektroniski 
pieejami mājaslapā www.marupe.lv.

Par Mārupes novada teritorijā valsts īpašumā esošo ceļu 
un ielu uzturēšanu rūpējas VAS „Latvijas Valsts ceļi”. 
Mārupē tie ir Jelgavas ceļš, Stīpnieku ceļš, Bašēnu ceļš, 
Plieņciema iela, Kantora iela, Daugavas iela, P-132 ceļš 
(Mārupe-Jaunmārupe), V-14 ceļš (Jaunmārupe-Skulte), 
Ziedkalnu iela, Loka ceļš, Mazcenu aleja, Ozolu iela, 
Meža iela un Čiekuru iela.

Mārupes novada Dome izsaka pateicību iedzīvotājiem, 
kuri šajā ziemas sezonā snieguši ieteikumus par 
nepieciešamajiem ceļu uzturēšanas darbiem un aicina arī 
turpmāk sadarboties ar attiecīgajiem dienestiem.

Lai atvieglotu sniega tīrīšanu, lūgums nenovietot 
automašīnas ielu braucamās daļas malās.

Kontaktinformācija:
•	Mārupei un Tīrainei – tālr. 29228156, 28626001,  SIA 

„Jūrmalas ATU”
•	 Jaunmārupei un Skultei – tālr. 26559942, SIA „Hathor”
•	Mārupes novada Domes ceļu būvinženiere Anita Buka-

va, tālr. 67149863, 29330721, e-pasts anita.bukava@
marupe.lv

Mārupes pašvaldības delegācija novembra sākumā 
devās Rīgas plānošanas reģiona organizētā pieredzes 
apmaiņas vizītē uz Lisabonas reģionu Portugālē ar mērķi 
veicināt attīstības sadarbību pašvaldību līmenī dažādās 
nozarēs.

Pieredzes apmaiņas vizītes laikā tika apmeklētas trīs 
Lisabonai pieguļošas municipalitātes – Loures, Oeiras 
un Ferreiras municipalitāte, katrā no tām tiekoties ar 
augstākā līmeņa vadību, apmeklējot vairākus desmitus 
uzņēmumu un institūciju, tai skaitā Portugāles industriālo 
asociāciju, Leiras industriālo teritoriju un inkubatoru, 
Lisabonas Tirdzniecības kameru, kā arī iepazīstoties ar 
portugāļu kultūras dzīvi.  

Kā atzina Mārupes pašvaldības delegācijas pārstāvis, 
Domes Attīstības komitejas priekšsēdētājs  Pēteris 
Pikše, bijis ļoti interesanti  un vērtīgi iepazīties ar šo 
municipalitāšu ikdienas darbu, būtiskākajām problēmām 
un attīstības tendencēm, jo divas no šīm municipalitātēm 
daudzējādā ziņā līdzinās Mārupei – tās robežojas ar 
galvaspilsētu, vienā no tām atrodas arī lidosta.

Vizītes laikā uzsāktas sarunas ar Lisabonas reģiona 
Loures municipalitātes prezidentu Carlos Taxeirra 
un Oeiras municipalitātes prezidentu Isaltino Morais 
par iespējamu turpmāku sadarbību. Šobrīd ar Loures 
municipalitātes pārstāvjiem notiek sarakste par iespējamu 
kopīgu dalību Eiropas Savienības pārrobežu projektā 
„Eiropa pilsoņiem”.

„Esam ļoti gandarīti par šādu vizītes rezultātu, jo 
Mārupei līdz šim nav bijis tādu ārvalstu partneru, ar ku-

Mārupes pašvaldība vizītē Lisabonas reģionā
riem kopā īstenot starpvalstu projektus.  Vizītes laikā 
nodibinātie kontakti būs pamats turpmākai sadarbībai. 
Šis brauciens bija arī ļoti laba pieredzes apmaiņa, kura 
laikā guvām daudz vērtīgas informācijas un pārliecību, 
piemēram, par to, ka veidojot savu teritoriālo plānojumu 
esam pareizi darījuši, sabalansējot dzīvojamo un 
darījumu zonu ar lauku ainavu. Mūsu ārvalstu kolēģi sa-
vulaik pieļāvuši pārāk blīvu apbūvi un tagad tiek meklēti 
dažādi risinājumi. Iepazināmies arī ar labās prakses 
piemēriem, kā pašvaldībām veidot sabalansētas attiecības 
ar privātajiem investoriem un kā, sadarbojoties ar privāto 
sektoru, realizēt dažādus inovatīvus investīciju projek-
tus,” uzsver P.Pikše.

Delegācijas pārstāvji apmeklēja linu apstrādes un ražošanas rūpnīcu
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Kā paredz 28.novembrī pieņemtais 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijas padomes lēmums, no 

nākamā gada Mārupes un Tīraines ciemam ūdensapgādes 
pakalpojumu tarifs būs 0,39 lati par kubikmetru bez 
pievienotās vērtības nodokļa (PVN), bet kanalizācijas 
pakalpojumu tarifs būs 0,63 lati par kubikmetru bez 
PVN. Skultes ciemam ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 
būs 0,40 lati par kubikmetru bez PVN, bet kanalizācijas 
pakalpojumu tarifs - 0,57 lati par kubikmetru bez PVN.

2012. gadā AS „Mārupes komunālie pakalpoju-
mi” iesniedza izskatīšanai Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijā jaunus ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu tarifus. Iemesls tarifu pārskatīšanai bija iepriekšējā 
tarifa derīguma termiņa notecējums (vecais tarifs tika 
apstiprināts 2009. gadā). 

Patlaban “Mārupes komunālie pakalpojumi” Skultes, 
Mārupes un Tīraines ciemā piemēro reģionālā regula-
tora 2009.gadā noteiktos tarifus. Ūdensapgādes pakal-
pojumu tarifs ir 0,34 lati par kubikmetru bez PVN, bet 

No 2013.gada 1.janvāra pieaugs ūdenssaimniecības pakal-
pojumu tarifi Mārupes, Tīraines un Skultes ciemā

Laikā no 01.04.2012. – 31.12.2012. tika īstenots pro-
jekts „Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka 
un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības poli-
tiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 
līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un 
īstenošanā” (Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/076). 

Projekta galvenais mērķis bija panākt aktīvāku un 
kvalitatīvāku Mārupes novada Domes līdzdalību Eiro-
pas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 
finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu 
īstenošanā, apmācot pašvaldības darbiniekus, kā efektīvi 
plānot darbus, lai iegūtu iespējami vairāk laika, ko veltīt 
projektu ideju ģenerēšanai, gatavošanai un īstenošanai, 
pārņemot labo praksi no citām novadu pašvaldībām šo 
pasākumu īstenošanai un nodibinot sadarbību kopīgai 
dalībai projektos.

Projekta ietvaros 30 pašvaldības speciālisti, kas 
iesaistīti ES un citu ārvalstu finanšu resursu piesaistē un 
apguvē, trīs dienu treniņsemināros apguva, kā efektīvi 
plānot laiku un organizēt darbu, kā tikt galā ar stresa 
situācijām un kā veiksmīgi sadarboties ar dažādiem kli-
entiem, kā rezultātā speciālisti spēj strādāt efektīvāk un 
kvalitatīvāk. Tādejādi ir celta darbinieku produktivitāte 
un iegūti papildus laika resursi, lai radītu jaunas idejas 
ES un citu ārvalstu finanšu resursu piesaistei, lai dibinātu 
kontaktus ar potenciālajiem sadarbības partneriem, gat-
avotu projektu pieteikumus un īstenotu projektus. 

Sociālā dienesta vadītāja Una Putniņa daloties pārdomās 
par šādu semināru lietderību, uzsver, ka katrs šāds 
seminārs ļauj uzzināt jaunas un atkārtot vispārzināmas 

Īstenots eiropas Sociālā fonda finansēts projekts

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

lietas, ko pielietot 
ikdienā, strādājot ar kli-
entiem. „Šie bija ļoti 
interesanti semināri ar 
to, ka savas iepriekš 
gūtās zināšanas varējām 
pielietot, izspēlējot 
profesionālu aktieru 
vadītās lomu spēles, pēc 
tam izspēlētās situācijas 
izanalizējot. Sociālo 
darbinieku darbs prasa 
ļoti labu psiholoģisko 
sagatavotību un šādi 
treniņsemināri ir labs  
veids, kā to trenēt,” stāsta 
U.Putniņa un atzīst, 
ka arī klausoties par 
efektīvu laika plānošanu, 
uzzinātas dažādas jaunas 
metodes, ko veiksmīgi 
varēs ieviest turpmākā 

ikdienas darbā, tāpat atgādināt sev par “laika zagļiem”. 
“Semināra ietvaros bija iespēja tuvāk iepazīt kolēģus no 
citām sfērām, kuri saistīti ar klientu pieņemšanu, kā arī 
dalīties pieredzē, izanalizējot konkrētas situācijas, reak-
cijas un rezultātus,“ uzsver U. Putniņa.

Bez tam projekta ietvaros pašvaldības speciālisti devās 
divās pieredzes apmaiņas vizītēs. 09.05.2012. sešpadsmit 
Mārupes novada pašvaldības speciālisti viesojās Ķekavas 
novada pašvaldībā, bet 28.09.2012. vienpadsmit 
speciālisti viesojās Jaunpils pašvaldībā. Vizīšu ietva-
ros tika dibināti sadarbības kontakti un notika pieredzes 
apmaiņa par līdzšinējo pieredzi Eiropas Savienības un 
citu finanšu resursu piesaistē un apguvē, t.sk. starptautis-
ko pieredzi. Devāmies arī nelielās ekskursijās, lai iepazītu 
ar ES līdzfinansējumu attīstītus/izveidotus objektu. 

Projekta īstenošanas kopējās izmaksas ir 7 195,67 LVL. 
Projekts tiek īstenots darbības programmas 2007.–

2013.gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība” prioritātes 
1.5. „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” pasākuma 
1.5.2. „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” aktivitātes 
1.5.2.2. „Sociālo partneru, nevalstisko organizāciju un 
pašvaldību kapacitātes stiprināšana” apakšaktivitātes 
1.5.2.2.3. „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā 
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās 
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un 
pasākumu īstenošanai”.

100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas 
Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē 
Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas 
fondu.

21.novembra Domes sēdē nolēma
Nodot zemes gabalu  „Egles”,Jaunmārupe, Mārupes 

novads un Ozolu iela 53, Jaunmārupe, Mārupes novads 
detālplānojuma 1. redakciju sabiedriskai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai.

Atbalstīt  saimniecības ēkas vienkāršotās rekonstrukci-
jas par veikalu un frizētavu ar palīgtelpām Dāliju ielā 2, 
Mārupē, ieceri.

Precizēt Skultes sākumskolas nosaukumu un noteikt, 
ka turpmāk tās nosaukums ir Mārupes novada Skultes 
sākumskola. 

Apstiprināt Mārupes novada Jaunatnes politikas 
stratēģiju 2013.-2019.gadam

kanalizācijas pakalpojumu tarifs ir 0,46 lati par kubikme-
tru bez PVN.

Jaunie tarifi noteikti atšķirīgi atbilstoši izmaksu 
aprēķinam un sistēmu tehniskajam nodrošinājumam 
divos nošķirtos ūdensapgādes tīklos Skultes ciemā un 
Mārupes un Tīraines ciemos.

Kā skaidro AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” val-
des loceklis Juris Ivanovs,  tarifu projektu veidojošās iz-
maksas ir balstītas uz faktiskajiem darbības rādītājiem un 
tās ir ekonomiski pamatotas. „Tarifu projekts ir aprēķināts 
tādā apmērā, lai segtu uzņēmuma ūdenssaimniecības pak-
alpojumu izmaksas, ka arī nodrošinātu ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu attīstību. Neskatoties uz to, ka pēdējos 
gados strauji palielinās ārējie ietekmējošie faktori, kuri 
veido tarifu izmaksas (cenu līmenis elektroenerģijai, 
degvielai, materiāliem, dabas resursu nodoklis), 
uzņēmums cenšas veikt ekonomisku naudas politiku savā 
darbībā, kas pieļauj saglabāt vienu no zemākajiem tari-
fiem salīdzinājumā ar citiem līdzvērtīgiem uzņēmumiem,” 
uzsver J.Ivanovs.

Mārupes novada Dome informē, ka ir paplašināts to 
nekustamā īpašuma  nodokļu maksātāju loks, kam ir 
tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļu atviegloju-
mus. Saskaņā ar veiktajiem grozījumiem Mārupes no-
vada Domes 2010.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos 
Nr.10/2010 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atviegloju-
mu piešķiršanas kārtību Mārupes novadā” tiesības saņemt 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu ir šādām 
nodokļu maksātāju kategorijām:

1. Nevērtējot ģimenes ienākumus, nodokļa atvieglo-
jumu  90% apmērā no attiecīgajā periodā aprēķinātās 
nekustamā īpašuma nodokļa summas  ir tiesīgas saņemt 
ģimenes, kurās ir 3 un vairāk nepilngadīgo bērnu vai 
nestrādājošie pilngadīgie bērni līdz 24 gadu vecumam, 
kas apgūst augstāko izglītību pilna laika studijās Lat-
vijas Republikā vai ārvalstīs reģistrētās un akreditētās 
augstskolās.  

2. Nodokļa atvieglojumu 90% apmērā no attiecīgajā 
periodā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa sum-
mas  ir tiesīgi saņemt 1. un 2. grupas invalīdi. Piešķirot 
nodokļu atvieglojumu, netiek ņemts vērā fakts par perso-
nas nodarbinātību  un netiek vērtēti personas ienākumi. 

3. Nodokļa atvieglojumu 50% apmērā no attiecīgajā 
periodā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa sum-
mas  ir tiesīgi saņemt nodokļu maksātāji, kuru likumīgajā 
aprūpē (apgādībā, aizgādībā) atrodas bērns(-i) invalīds(-i) 
un/vai 1. un 2. grupas nestrādājošais(-ie) invalīds(-i). 
Piešķirot nodokļu atvieglojumu, netiek vērtēti personas 
ienākumi.  

4. Nodokļa atvieglojumu 50% apmērā no attiecīgajā 
periodā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas 
ir tiesīgi saņemt vientuļie pensionāri. Piešķirot nodokļu 
atvieglojumu, netiek vērtēti personas ienākumi.  Par 
vientuļu pensionāru uzskatāma persona, kam nav laulātā, 
nav bērnu un ir miruši vecāki.

Attiecībā uz visām personām atvieglojums tiek piešķirts, 
ja persona  adresē, par kuru tiek lūgts piešķirt nodokļa 
atvieglojumu, ir deklarējusi savu pamata dzīvesvietu un 
ne mazāk kā vienu gadu deklarējusi dzīvesvietu Mārupes 
novadā.

Ar pilnu saistošo noteikumu „Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Mārupes 
novadā” saturu  var iepazīties pašvaldības mājas lapā 
www.marupe.lv, sadaļā Pašvaldība/Normatīvie akti/
Saistošie noteikumi  vai Mārupes novada Domē,  Dauga-
vas ielā 29. 

Saskaņā ar grozījumiem likumā „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” - nekustamā īpašuma nodokļa summa 
ir samazināma par 50 procentiem no aprēķinātās nodokļa 
summas, bet ne vairāk par 300 latiem, par nekustamo 
īpašumu, kas tiek aplikts ar nodokli personai, ja šai perso-
nai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas 
gada 1.janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 ga-
diem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti 
bērni) un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir 
deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem 
bērniem. Minēto atvieglojumu piemēro arī gadījumā, ja 
nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir 
kāds no šajā panta daļā minētajiem bērniem. 

Lai saņemtu atvieglojumu, pašvaldībā ne vēlāk kā līdz 
taksācijas gada 1.februārim ir jāiesniedz iesniegums. 

Mārupes novada Domes  priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumiem

EIROPAS SAVIENĪBA
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Patīkamas gaisotnes un labestības caurstrāvots bija Lat-
vijas Republikas proklamēšanas 94. gadadienai veltītais 
sarīkojums 18.novembrī Mārupes Kultūras namā. 

Videoceļojums cauri gadalaikiem atainoja šī gada 
svarīgākos notikumus mūsu novada dzīvē, kas nu ir 
ierakstīti vēsturē, ļaujot vēlreiz atgriezties atpakaļ 
piedzīvotajās emocijās.

Mārupes novada Domes priekšsēdētāja Mārtiņa Bojāra 
svētku uzrunā izskanēja aicinājums savu novadu un 
savu valsti veidot visiem kopā, sargājot un nododot to 
nākamajām paaudzēm, lai ikviens varētu būt lepns par 
savu zemi un vietu, kur viņš dzīvo. „Lai mūsu novads 
ikvienam mārupietim kļūtu par mājām, kurās labi justies, 

Ar Mārupes vārdu sirdī

Novembrī, valsts svētku mēnesī Skultes sākumskolas 
novadpētniecības pulciņš Mārupes skolām un novada Do-
mei dāvājis oriģinālu, pašu radītu galda spēli „Bermontiāde 
Mārupes novadā”.  Par vēsturiski patriotiskās spēles ideju 
un veidošanu sarunā ar „Mārupes Vēstīm” stāsta pulciņa 
vadītājs Valdis Čeičs.

K.N. Kad ir izveidojies Mārupes novada Skultes 
sākumskolas novadpētniecības pulciņš un ar ko tas nodar-
bojas?

V.Č. Manā vadībā pulciņš veidojies pirms trim gadiem, 
un tas darbs, ko mēs darām, katru gadu veidojas  nedaudz 
ciklisks. Līdz novembrim pievēršamies Skultes vēsturei 
Latvijas atbrīvošanas cīņu kontekstā. Pēc tam sadarbībā ar 
Skultes pensionāriem vairāk runājam par Skultes vēsturi, 
kas bija saistīta ar Otro Pasaules karu līdz pat Atmodai, līdz 
karaspēka garnizona likvidēšanai. 

K.N. Kā radās doma veidot šādu vēl nebijušu galda spēli 
un kā tā tapa?

V.Č. Tā kā pulciņa dalībnieki kļūst jaunāki, tad sāku 
domāt par formu, kādā ar bērniem par vēsturi runāt. Mums 
bibliotēkā ir grāmata divos sējumos „Latvijas atbrīvošanas 
kara vēsture”, kas izdota ar Latvijas austrāliešu atbalstu. 
To sarakstījis ģenerālis Mārtiņš Peniķis, kuru kā unikālu 
vērtēju divās jomās – M.Peniķis bijis augstākais Latvijas 
armijas virsnieks tieši tajā laikā, kad šīs kaujas Mārupes 
novadā notika, un viņš ir bijis cilvēks, kurš šīs cīņas mūsu 

novadā ir pārzinājis vislabāk. M.Peniķis ir arī visu laiku 
viens no labākajiem Latvijas militārvēsturniekiem. Vēl 
pirms okupācijas sākuma, kad tika atvērts Latvijas vēstures 
institūts, viņš arī tika ievēlēts šī muzeja vadībā kā eksperts 
tieši par kara jautājumiem.

Bermontiādes cīņas viņš apraksta tik saistoši, ka no šī 
materiāla varētu uzņemt pat vēstures filmu. Lasot grāmatu, 
es ieraudzīju, ka veidojas sižets, par kuru var runāt ar 
bērniem. Izdomāju, ka, lai vēsture nogultos atmiņā, 
vislabākā forma būtu spēle.

Iesākumā gan tā galvā neveidojās. Tad es palīgā ņēmu tā 
laika Pierīgas teritorijas  karti, kas arī starp daudzām citām 
ir atrodama minētajā grāmatā. Bērniem bija uzdevums ka-
tram uz savas kartes vilkt tikai divas līnijas - vienu sarkanu, 
Latvijas armijas līniju, otru zilu – Bermonta līniju. Kad 
līnijas novilkām, vaicāju, kas ir tas pa vidu, kas šeit varētu 
notikt? Nākamajās nodarbībās atklāju, ka esam iezīmējuši 
neitrālo joslu, kuru kontrolēja sabiedrotie – Anglija, Fran-
cija. To nedrīkstēja pāriet ne Latvijas armija, ne Bermonts, 
taču 7. oktobrī nāca slepenā pavēle un  jau 8.oktobrī agri no 
rīta  sākās uzbrukums.

Turpinājām ar uzbrukumu pētīšanu un zīmēšanu. Stāstīju 
bērniem notikumus, viņi domāja spēles gājienus. 

K.N. Kāda ir spēles galvenā ideja un ko no tās var 
mācīties?

V.Č. 1919. gada oktobrī un novembrī notika izšķiroši 
Latvijas atbrīvošanas kara notikumi. Spēle ar daļu no tiem 
iepazīstina un atklāj, kā notika cīņas Dienvidu frontē, kas 
aptvēra arī Tīraini, Jaunmārupi, Skulti un tās apkārtni. Uz-
var tas, kurš pirmais kopā ar Latvijas armijas karaspēka 
daļām liks ienaidniekam pamest Mārupes novadu 1919. 
gada 11. novembrī.

Lai spēle nebūtu tikai kauliņu mešana un azarts pats par 
sevi, pirms tam vienmēr pasaku – spēlēsim tikai ar tādu 
noteikumu, ka jūs man jebkurā brīdī varēsiet pateikt, kāpēc 
ejat uz priekšu vai atpakaļ.  Spēlē interesanti iznācis tā, 
ka ļoti grūti ir izlauzties no tās sākuma. Bet tas atbilst tām 
grūtībām, kas bija pašā notikumā, kad Bermonts  trīs dienās, 
cita starpā ejot pāri visam Mārupes novadam, nonāca līdz 
Rīgas Daugavmalai Torņķalna dzelzceļa tiltam. Te ir visādi 
– piemēram, Latvijas valdība lūdz palīdzību igauņiem, 
poļiem, lietuviešiem, bet to nesaņem. Ir Bermonta slepenā 
pavēle – jāiet uz pirmo lauciņu. Latvijas armija komplektē 
savus spēkus, bet tie ir neapmācīti, slikti sagatavoti – 
jāizlaiž gājiens. 

K.N. Kur ar spēli var iepazīties un mēģināt to izspēlēt?
V.Č. Spēle ir ļoti piemērota vietējās vēstures padziļinātai 

apgūšanai, tāpēc esam to uzdāvinājuši visām Mārupes 
skolām. Kopā ar 3. un 4. klases puikām, kuri spēles 
veidošanā piedalījās visaktīvāk, - Artūru Pļavnieku un 
Gļebu Slovohotovu  – Jaunmārupes sākumskolas 6. klasei 
novadījām stundu, kurā spēli arī izmēģinājām.

K.N. Kādas vēl ir idejas pulciņa turpmākajām 
aktivitātēm?

V.Č. Vēlos nākamgad ar bērniem parunāt par M.Peniķi, 
jo man radās interesanta ideja salīdzināt viņa personību ar 
Bermontu. Abi ir izgājuši cariskās Krievijas kara skolu, 
piedalījušies Pirmā Pasaules kara sākumkaujās un Krievi-
jas - Japānas karā. Bet likteņi pilnīgi citādi. Viens bijis 
avantūrists, otrs – Latvijas patriots. 

Mums ir ārkārtīgi interesanta sadarbība ar Skultes 
pensionāriem, kuru darbs savā laikā ir bijis saistīts ar ļoti 
sarežģītiem lidaparātiem. Pagājušajā gadā gājām ekskursijā 
uz Skultes bijušo slēgto zonu.  Tur bijušais karaspēka daļas 
komandieris Nikolajs Guščins parādīja pazemes bunkuru, 
no kura pat divas nedēļas no vietas varēts vadīt lidoju-
mus. Tur atradušās ļoti specifiskas kara lidmašīnas – reizē 
arī laboratorijas, kas lidojušas no Skultes pāri pa okeānu 
meklēt zemūdenes. Esam redzējuši fotogrāfijas ar šiem 
lidaparātiem, kuri gaisā lido gari un milzīgi kā valzivis. 
Skultes lidmašīnas ir piedalījušās visos globālajos konflik-
tos – sākot no Kubas Karību krīzes laikā, kas varēja beigties 
ar trešo pasaules karu, beidzot ar Izraēlas karu Tuvajos 
Austrumos. Grūti iedomāties, ka pie mums Skultē tādas 
bijušas, taču  slēgtajā zonā joprojām ir 10 m augsti kapon-
ieri, kuros tās novietoja, lai no aviācijas bumbu sprādzienu 
radītajām svārstībām tās nesagāztos. Attiecīgi cilvēki, 
kas šīs lidmašīnas apkalpoja, ir ar ļoti augstu intelektuālo 
līmeni, tāpēc ar tiem, kas vēl palikuši, mēģinām nodibināt 
labus kontaktus.

Decembrī iesim ciemos pie „Baltfort” žurnāla redakcijas, 
kas pēta militāro vēsturi visā Baltijā, arī Latvijā. Kā rakstīts 
vienā no žurnāla numuriem, 80. gados Skultē ir apmācīti 
Indijas gaisa karaspēka piloti, kuri tur ilgstoši uzturējušies. 
dzīvojuši. Tur bijusi daudz atgadījumu – arī komisku. 

K.N. Kādas ir citas jūsu intereses bez vēstures un kā 
skaidrojat lielo aizraušanos tieši ar Skultes vēsturi? 

V.Č. Mani interesē nopietni jautājumi pedagoģijā, 
filozofijā.  Bet attiecībā uz vēsturi ir tāda sajūta, ka tā var 
palikt novārtā. Pats esmu mārupietis jau ceturtajā paaudzē. 
Skultē redzu, ka ir cilvēki ar ļoti interesantu pagātni, tāpēc 
bez darba ar bērniem ir modusies vēlme fiksēt šos Skultes 
stāstus.

Pulciņa darbības galvenā doma ir bērniem iedot 
zināšanas par savu tēvu, vectēvu un vecvectēvu vēsturi tā, 
lai viņi spētu to pastāstīt arī citiem, kas tīši vai netīši Skultē 
iegriežas.

Kate Nītiņa

smelties spēku un kurās vienmēr gribas atgriezties. 
Mīlēsim savu zemi, savas dzimtas tradīcijas. Novērtēsim 
to, kas mums ir, būsim lepni un gandarīti par kopīgi 
paveikto,” aicināja Mārtiņš Bojārs. 

 Suminot savas valsts vēsturisko gadskārtu, Mārupes 
Dome vēlējās pateikties tiem mūsu novadam svarīgiem 
cilvēkiem, kuru pašaizliedzīgais darbs un iniciatīva devu-
si ieguldījumu novada attīstībā, kā arī tā popularizēšanā 
ārpus mūsu valsts robežām.

Pateicības no Mārupes pašvaldības tika pasniegtas 
biedrībai „Mārupes BMX klubs” par aktīvās atpūtas par-
ka izveidošanu un veselīga dzīvesveida popularizēšanu 
Mārupes novadā, biedrībai „Eko Line” par zaļā dzīves 
veida veicināšanu, izveidojot Mārupē pirmo atkritumu 
šķirošanas laukumu, Biedrības „S.T.A.R.S.” aktīvistiem 
Ludmilai Čaupenokai un Jevgēņijam Sidorovam par 
ieguldījumu Skultes ciema attīstībā un aktīvu iesaistīšanos 
sabiedriskās dzīves organizēšanā, Valdim Čeičam par 
aktīvu iesaistīšanos Skultes ciema sabiedriskās dzīves 
organizēšanā un ieguldījumu jauniešu patriotiskā 
audzināšanā, Annai Ozoliņai par ieguldījumu Mārupes 
vēstures liecību saglabāšanā, Andrim Būmanim un Zan-
dai Melkinai par aktīvu iesaistīšanos novada sabiedriskās 
dzīves organizēšanā un ieguldījumu tradīciju veidošanā un 
uzturēšanā, vidējās paaudzes deju kolektīvam „Mārupieši” 
par Mārupes vārda nešanu ārpus Latvijas robežām, 
biedrībai „Mārupes uzņēmēji” par aktīvu iesaistīšanos 
novada attīstībā un „Uzņēmēju dienas” rīkošanu, SIA 
„Sabiedrība Mārupe” kā lielākajam privātajam darba 
vietu devējam Mārupes novada iedzīvotājiem, „Dāmu 
klubiņam” par aktīvu iesaistīšanos novada sabiedriskās 
dzīves organizēšanā un Mārupē pirmā teātra iestudējumu 
„Čaukstenes”, Mārupes novada Pašvaldības policijas dar-

biniekiem par kvalitatīvi uzsāktu sabiedriskās kārtības 
nodrošināšanas darbu Mārupes novadā , Inesei Damulai 
un Tatjanai Trušelei par zaļā dzīvesveida veicināšanu 
Mārupes ģimenēs, Inesei Bušmanei, Sandrai Gaidei, Evi-
tai Valainei  par aktīvu iesaistīšanos novada sabiedriskajā 
dzīvē, Gatim Vācietim par ieguldījumu Jaunmārupes 
jauniešu saturīga brīvā laika organizēšanā, Vitālijam 
Lepinam Žagaram par pašaizliedzīgu darbu audzēkņu 
sagatavošanā augstiem sasniegumiem taekvondo sportā 
un Mārupes vārda popularizēšanu, Gaļinai Brokai par 
pašaizliedzīgu darbu audzēkņu sagatavošanā augstiem 
sasniegumiem peldēšanas sportā un Mārupes vārda 
popularizēšanu, Peneļu ģimenei par Mārupes vārda 
nešanu, gūstot augstus sasniegumus jāšanas sportā, Aiga-
ram Siliņam par aktīvu iesaistīšanos Jaunmārupes ciema 
sabiedriskās dzīves organizēšanā, Aigaram Križmanim 
par aktīvu iesaistīšanos Tīraines ciema sabiedriskās 
dzīves organizēšanā, Pēterim Pikšem par ieguldījumu 
Mārupes novada attīstībā, Aidai Lismanei par 
ieguldījumu Mārupes novada attīstībā, Nadīnai Millerei 
par ieguldījumu Mārupes novada attīstībā, Sociālā dien-
esta darbiniekiem par godprātīgu un nesavtīgu darbu ar 
Mārupes novada iedzīvotājiem, Silvijai Bartuševičai par 
aktīvas un panākumiem bagātas sporta dzīves uzturēšanu 
Mārupes novadā un Irai Dūdumai par ieguldījumu 
radošā kultūras dzīves organizēšanā un Mārupes tradīciju 
kopšanā un veidošanā.

Pateicības sarīkojumā pārsteiguma sveicienu 
klātesošajiem ar sava jaunākā koncertcikla „Vēja ziedi” 
pirmatskaņojumu sagādāja maestro Raimonds Pauls. 

Mārupiešiem bija unikāla iespēja pašiem pirmajiem 
dzirdēt jauno koncertprogrammu, kuras pamatu veido 
cikls ar Imanta Ziedoņa vārdiem.  Dziesmas, no kurām 
daudzas nav tikušas atskaņotas kopš septiņdesmito gadu 
sākuma, izpildīja Nacionālā teātra jaunie aktieri Madara 
Botmane un Juris Jope.

Bērni apgūst Mārupes vēsturi, radot spēli

Mārupes novada Skultes sākumskolas 
novadpētniecības pulciņa vadītājs Valdis Čeičs 

iepazīstina ar spēles tapšanu

Pārsteiguma sveicienu klātesošajiem sagādāja maestro 
Raimonds Pauls
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Latvijas valsts svētkiem veltītā latviešu tautas vēstures 
un kultūras dekāde „Latvija – mana dzimtene” Skultes 
sākumskolā šogad patiešām bija notikumiem pārbagāta 
un ar patiesas brīvības dvesmu.   Pasākumi mijās cits 
ar citu, un katru dienu bērniem tika piedāvāts kaut kas  
jauns, līdz šim nebijis. 

Dekādes ieskaņā kopā ar sanākušajiem Skultes ciemata 
iedzīvotājiem  tika jautri  nosvinēti Mārtiņi, un šoreiz 
arī pats pirmais novada Mārtiņš – Bojāra kungs  - tika 
iesaistīts mārtiņbērnu rotaļās. Mārtiņvakars noslēdzās 
ar kopīgu  dziesmu, kuras laikā  visiem tika izdalītas  
sarkanbaltsarkanās svētku lentītes, tādējādi atgādinot par 
Lāčplēša dienas tuvošanos. 

Pirmdien, 12. novembrī , visa Skultes sākumskola 
devās ekskursijā pa Mārupes novadu. Pēc atgriešanās 
skolēni aizgrābti stāstīja, cik daudz interesanta redzējuši 
un jauna uzzinājuši, bieži pieminot arī  Mārupes novada 

Svētku dekādē valdīja brīvības gars
Domi un bāriņtiesu, kas arī bija  iekļautas šajā braucienā. 

Divas dienas  katrai  klasei un vecāko pirmsskolnieku 
grupai  notika  īpaša bibliotekārā stunda „Kas ir brīvība?”. 
Ar LR Aizsardzības ministrijas sagatavotā dokumentārā  
klipa par Latvijas Brīvības cīņām 1918. – 1920. gadā  un 
Baltijas ceļa norises faktu demonstrēšanu  bērniem tika 
uzskatāmi skaidrots, ka brīvību var iegūt, gan cīnoties 
ar ieročiem , gan  vienkārši sadodoties rokās, kā tas tika 
izdarīts 1989. gada 23. augustā  akcijas  „Baltijas ceļš” 
laikā. Šajā nodarbībā katrs uz papīra lapas saņēma savu 
iedomātā Baltijas ceļa posmu un zīmēja uz tā cilvēkus, 
sadevušos rokās: sevi, tēti, mammu.... No šiem mazajiem 
posmiņiem pēc tam tapa simbolisks  Baltijas ceļa atveido-
jums uz skolas  sienām. 

Bet  novadpētniecības pulciņa pārstāvji kopā ar tā 
vadītāju ceturtdienas rītā apbraukāja  Mārupes no-
vada skolas un iegriezās arī Mārupes novada Domē, lai  
katrā vietā kopā  ar apsveikumu dāvātu pašu izgatavotu 

vēsturisku, patriotisku galda spēli „Bermontiāde Mārupes  
novadā”. Nākamajā dienā  Jaunmārupes sākumskolas  6. 
klasē pat  notika īpaša šīs  spēles  atvēršanas stunda.

Veselu nedēļu visa Skultes sākumskola piedalījās vēl 
divās dekādes ietvaros paredzētajās akcijās:  „Kartona 
kastes pārtop Rīgas siluetā” un  plakātstenda „Mūsu 
liktens – brīvība”  izgatavošanā. Ārkārtīgi interesan-
tie darinājumi tika izlikti vispārējai apskatei gan skolas  
foajē, gan  aktu zālē, kur 16. novembrī ar  sirsnīgu    visu 
klašu un pirmsskolnieku grupu  sagatavotiem apsvei-
kumiem  un  dziesmas „Tik un tā”  izpildīšanu plīvojošu 
karodziņu pavadībā izskanēja šīgada  latviešu tautas 
vēstures un kultūras dekāde  „Latvijas – mana dzimtene”. 

Akciju  „Kartona kastes pārtop Rīgas siluetā”  un 
plakātstendu „Mūsu liktens – brīvība”” organizēšanā, kā 
arī Baltijas ceļa simboliskā zīmēšanā  aktīvi līdzdarbojās 
pirmsskolas grupu audzinātājas Adra Spure, Sintija 
Dumbrovska, Ilona Rupeika, Anna Gorovaja, Irina 
Romaņuka, Ludmila Jurģīte un Irina Nikolajeva, 1. klases 
audzinātāja Olga Zagdaja un 2. klases audzinātāja J. 
Sučkova , bet virsvadītāju lomu uzņēmās attiecīgi 3. klases 
audzinātāja un vizuālās mākslas pulciņa vadītāja  Jeļena 
Trusova un latviešu valodas skolotājs, novadpētniecības 
pulciņa vadītājs Valdis Čeičs. 

Skolas koppasākumus ar dziesmām un skaistām 
melodijām pieskandināja  mūzikas skolotājas Daces 
Niedras sagatavotie audzēkņi, bet  deju soļus jaunajiem 
skulteniekiem mācīja  4. klases audzinātāja un deju 
pulciņa vadītāja Jeļena Martjanova. Interesanto ekskur-
siju pa  Mārupes novadu organizēja direktores vietniece 
izglītības jautājumos Ludmila Čaupenoka . 

Visas audzinātājas un skolotāji arī parūpējās par to, lai 
ikviens būtu pielicis  savu roku skolas  izdaiļošanā pirms 
Latvijas Republikas dzimšanas dienas svētkiem. 

Skultes sākumskolas latviešu valodas skolotājs 
Valdis Čeičs

Decembris vienmēr ir pārdomu un izvērtējuma laiks. 
Lai arī skolēniem un skolotājiem jauns gads sākas 
septembrī, baltajā Adventes laikā arī mācību iestādes 
domās pārstaigā un pārcilā mācību gada pirmo pusi. 

 Šogad pirmsskolas izglītības iestādē „Zeltrīti” par vi-
enu no galvenajiem pedagoģiskajiem mācību gada uzde-
vumiem ir izvirzīts mērķis iesaistīt mazos audzēkņus tau-
tas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā 
un saglabāšanā. Mūsdienu ātrajā un tehnoloģijām 
piepildītajā ritmā redzam, cik ļoti bērniem vajadzīgi 
mierīgi un gaiši mirkļi, kas līdzsvaro ikdienas steigu. 
Tāpēc šogad Miķeļos un Mārtiņdienā aicinājām ciemos 
cilvēkus, kuri vislabāk prot pastāstīt par tradicionālajiem 
latviešu tautas svētkiem. Miķeļos sadziedāšanos vadīja 
folkloras kopa Ievas Mūrnieces vadībā, bet Mārtiņos 
Anda Ābele no folkloras kopas „Laiva” ļoti aizraujoši 
iepazīstināja bērnus ar dažādiem tautas instrumentiem un 
ar to palīdzību gan stāstīja teiku par Mārtiņu, Andreju, 
Katrīnu un Bārbalu, gan spēlēja pavadījumu dziesmām 
un rotaļām. Arī mūsu Mārtiņam Artūram un Tomam bija 
iespēja spēlēt uz instrumentiem. Bērni ar interesi klausījās 
kokles, dažādu stabuļu un bungu skaņās, kas atdarina arī 
tādas dabas norises kā vējš, lietus, pērkons, lausks, un pēc 
tam gāja rotaļās. Dažas grupas tautas tradīciju garā svinēs 
arī Ziemassvētkus.

No mazā mēs mācāmies lielo
Mūsu izglītības iestādē kopīgie pasākumi bieži papildi-

na mācību procesu, bagātinot ikdienas pirmsskolas 
nodarbībās gūtos priekšstatus. Valsts svētkos katra gru-
pa bija sagatavojusi nelielu svētku sveicienu pārējiem, 
starp kuriem vismaz pieaugušo dvēseles spēcīgi aizskāra 
„Lakstīgalu” grupas sagatavotais Jāņa Jaunsudrabiņa 
„Piemini Latviju”. Varbūt pirmsskolnieks vēl neapzinās 
esejā ietverto patriotismu tā vislabākajā nozīmē, tomēr 
iespējams, ka tās skaidrie vārdi atausīs viņa atmiņā tieši 
tad, kad tie būs visvairāk vajadzīgi. Arī pirmo reizi mūsu 
iestādē notikušajā izteiksmīgās runas konkursā „Skani, 
dzimtā valodiņa”, kurā piedalījās 22 mazie daiļrunātāji, 
vairākkārt lepni skanēja Latvijas vārds. Jāsaka, ka šajos 
vecāko audzēkņu priekšnesumos varēja sajust īpaši izjus-
tu runātāju attieksmi - Viesturs runāja Māras Zālītes “Tik 
un tā”, Gusts -“Dziesma brīvajai Latvijai” Ļoti skanīgi un 
jauki bija arī visi dzejas lasījumi – gan Plūdoņa „Zaķīšu 
pirtiņa” 3-gadīgās Hannas lasījumā, gan stāsts par kurmīti 
Jegoru krievu valodā, ko mums runāja Arina un Adrians, 
un pārējie. Tā bērnus iepazīstinām arī ar citu valodu 
skaisto skanējumu un mācām cienīt citu kultūru tradīcijas.

Mūsu Latvija sastāv no daudziem novadiem un 
pilsētām, kur dzīvojam, bet katru lielumu vislabāk iepazīt 
no tā mazajām sastāvdaļiņām, tādēļ gribam veicināt mūsu 
audzēkņu ģimeņu interesi tieši par sava novada vēsturi 
un iesaistīšanos šā brīža sabiedriskajās norisēs. Aktīvi 
un ar prieku piedalāmies Mārupes Domes organizētajās 
aktivitātēs pirmsskolniekiem – Ziemassvētku virteņu 
izstādē konkursā balvas saņēma „Gulbīšu” un „Zvirbulīšu” 
grupas un Pirmās adventes koncertā uz kultūras nama 
lielās skatuves uzstājās 35 mazie dziedātāji un dejotāji 
no dažādām grupiņām, tai skaitā, ansambļa „Balstiņa” 
dalībnieki. 

Gribētos, lai mūsu audzēkņi jau no mazām dienām 
laikā, kad daudzi radi un draugi dzīvo citās pasaules 
malās, sadzirdētu savas zemes skanīgās dziesmas, 
saredzētu dabas skaistumu, novērtētu un iemācītos nest 
tālāk paaudzēm veidotās tradīcijas. 

Cerībām – zaļas egles sīkstumu,
Darbiem – dvēseles mūžību,
Domām – Ziemassvētku sniega baltumu!

/V.Mora/
Priecīgus Ziemassvētkus un radošu Jauno gadu vēlot,

PII „Zeltrīti” 

Mārtiņdienā kopā ar Andu Ābeli 

Pierīgas tautas bumbas 
turnīrs Jaunmārupes 

sākumskolā

Mārupes novada Skultes sākumskolas akcijas darbi

Jaunmārupes sākumskolas meiteņu komanda 
iegūst 1.vietu

Š.g. 20. novembrī Jaunmārupes sākumskolā 13 koman-
das no Pierīgas novada skolām piedalījās tautas bumbas 
turnīrā. Sporta skolotāja G. Gaiķena trenētās meitenes: 
Lāsma Ozola, Karīna Graždankina, Madlēna Valdberga, 
Madara Anna Baltiņa, Annija Ledaine, Katrīna Krust-
kalne, Aleksandra Meinerte, Madara Rūdele, Monta 
Lotko un Kristiāna Janberga guva pārliecinošu uzvaru, 
iegūstot 1. vietu. Tā tika noturēta 1. vietas uzvara, kuru 
izcīnīja jau pagājušajā gadā Jaunmārupes sākumskolas 
meiteņu komanda. 

Savukārt š.g. 4.decembrī Jaunmārupes sākumskolas 
tautas bumbas komanda zēniem izcīnījusi 3. vietu 
Pierīgas novadu sacensībās tautas bumbā 19 komandu 
konkurencē.

Komandas sastāvs: Rūdolfs Polcs, Vitālijs Žaks, Art-
joms Sidorovs, Rūdolfs Podzis,Toms Kristofers Rudens, 
Ginters Taube, Sanijs Glibčuks, Marts Bruno Milberts, 
Dāvids Andersons, Māris Rolands Dižgalvis, Ričards 
Tomiņš. Sporta skolotājs Gints Gaiķens.

Sirsnīgi sveicam! Lai saglabājas sportiskais gars!

Jaunmārupes sākumskolas direktore I. Timule
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GADA  
NOTIKUMI1. janvārī darbu uzsāk Mārupes novada 

Pašvaldības policija

Pavasarī rīkojam „Mākslas dienu” Maijā svinam „Bērnu svētkus” Līgojam Jaunmārupē

Sākam šķirot atkritumus Mārupe pirmo reizi kā novads startē 
Latvijas Olimpiādē

Deju kolektīvs „Mārupieši” pārstāv Latviju XIII 
ASV latviešu dziesmu un deju svētkos

Atklājam publisko skvēru Konrādu ielā Svinīgi tiek atvērts Mārupes Sporta komplekss Izglītības vajadzībām pašvaldība iegādājas īpašumu 
Mazcenu alejā

Renovēts Mārupes vecākais bērnudārzs „Lienīte”
Uzcelta piebūve Jaunmārupes pamatskolai, rodot 

papildus vietu 48 bērnudārza vecuma bērniem
Mārupē pirmo reizi viesojas 

Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs
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2012
Mārupieši piedalās „Lielajā Talkā”

Parakstīts līgums par sabiedriskās ēkas būvniecību 
Jaunmārupē

Par Mārupes novada attīstību spriežam 
publiskajās apspriedēs

Pateicoties biedrībai „Eko Line”, novadā atvērts 
atkritumu šķirošanas laukums

Mārupes novada Dome paraksta vienošanos par 
sadarbību ar biedrību „Mārupes uzņēmēji” Atvērta Mārupes BMX trase Pirmo reizi tiek rīkota Mārupes novada 

uzņēmēju diena

Darba grupa strādā pie Mārupes teritorijas plānojuma 
2014. - 2026. gadam

11. novembri atzīmējam ar lāpu skrējienu un gājienu 18. novembrī godinām mārupiešus par ieguldījumu 
novada saimnieciskās un sabiedriskās dzīves veidošanā

Tiek īstenots ES KF projekts „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Mārupē”

Pierīgas novadu 2012. gada sporta spēļu kopvērtējumā 
Mārupes novads izcīna augsto 2. vietu

Labākos sportistus sveicam ceremonijā 
„Sporta laureāts 2012”
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Vecākajam Mārupes bērnudārzam “Lienīte”- 40

„Tas bija manis ieteikts bērnudārza nosaukums. Pie 
mums tolaik strādāja muzikālā audzinātāja Liene Lūse, 
kuru daudzi atceras kā krustmāti Lienīti, kas mazo 
mārupiešu dziedātprasmi parādīja visai Latvijai TV 
raidījumā «Ar dziesmiņu ciemos eju». Tā bērnudārzs 
tika pie nosaukuma „Lienīte” un es par to ļoti priecājos 
vēl šodien. Pateicoties Lienītei, bērnudārzā vienmēr bija 
pacilāts noskaņojums, jautrība un skanēja dziesmas. Viņa 
bija arī strādīga un prasīga, un viņas darba rezultāts bija 
neatsverama vērtība. Lienīte vienmēr teica – nav tāda 
bērna, kuram nevarētu iemācīt dziedāt. Vajag tikai ar 
bērnu strādāt,” aizgājušos laikus atceras L.Gludmane.

No 1988.gada bērnudārza vadību pārņēma metodiķe 
Daina Erdmane, kas „Lienītē” nostrādāja līdz 1993.gadam. 
1991.gada vasarā bērnudārzs kļuva par Mārupes pagasta 
pirmsskolas izglītības iestādi „Lienīte”, bet 1993.gadā 
par tā vadītāju kļuva Līga Kadiģe. Tas bija deviņdesmito 
gadu sākums – Latvijas atmodas un lielu pārmaiņu laiks. 

Turpinājums no 1.lpp.
Bērnudārzu tolaik apmeklēja tik maz bērnu, ka pašvaldībā 
tika lemts, vai nevajadzētu bērnudārzu slēgt. „Lienīti” 
tomēr neslēdza, drīz vien bērnu skaits atkal sāka pieaugt, 
bija jāsāk domāt par telpu remontiem. 

Līga Kadiģe atceras: „Tas vispār bija tāds interesants 
laiks. Līdz tam pirmsskolas izglītība bija bijusi tādā 
kā pabērna lomā, vairāk tikai kā bērnu pieskatīšana, 
taču, kopš bērnudārzus pārņēma pašvaldības, sākās to 
atdzimšanas periods -  beidzot tika uzsvērta bērnudārza  
pedagoģiskā un izglītojošā loma.”  L.Kadiģe stāsta, ka 
pirmsskolas pedagogi tajā laikā sākuši ļoti aktīvi darbot-
ies, izstrādāt metodikas, apmeklēt dažādus seminārus 
un lekcijas. „Lienītes pedagogi  ir aktīvi piedalījušies 
pirmsskolas izglītības metodikas izstrādnē Pierīgā,  ir 
rīkotas pieredzes skolas un īstenotas dažādas novitātes 
izglītības procesā. Liels darbs ieguldīts  materiālās bāzes 
pilnveidošanā, lai varētu noritēt kvalitatīvs darba process, 
kā arī daudz strādāts pie apkārtējās vides pilnveidošanas. 
Ar Domes atbalstu bērnudārzs šogad saposts lielajai ju-
bilejai - veikta ēkas siltināšana un  kapitālais remonts, 
labiekārtoti āra rotaļu laukumi,” stāsta  L.Kadiģe.

 Daudz kas no sasniegtā ir bērnudārza kolektīva no-
pelns, tāpēc pateicības vārdi par ilggadīgu darbu svētku 
pasākumā tika teikti bērnudārza bijušajiem un esošajiem 

darbiniekiem, bez kuru ikdienas darba, centības, 
pacietības un mīļuma daudziem mārupiešiem nebūtu jau-
ko bērnības atmiņu.

Mārupes novada Domes augstākais apbalvojums – 
Atzinības raksts – par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu 
un ieguldījumu Mārupes novada attīstībā  tika pasniegts 
bērnudārza pašreizējai vadītājai Birutai Antonevičai, kura 
bērnudārzā strādā jau kopš 1978. gada, kad darbu sāka 
kā pirmsskolas skolotāja, vēlāk strādāja par metodiķi un 
logopēdi, bet kopš 2007.gada - par bērnudārza vadītāju. 
„Viņa ir izcila metodiķe,” saka Līga Kadiģe, novērtējot 
B.Antonevičas devumu Pierīgas metodisko izstrādņu 
veidošanā.

Domes Atzinības raksts tiek piešķirts arī bērnudārza 
muzikālajai audzinātājai Martai Bērziņai, kas darbu 
bērnudārzā uzsākusi 18 gadus atpakaļ, un mazajiem 
ķipariem māca gan dziedāt, gan dejot, gan muzicēt. 
Muzikālās tradīcijas joprojām ir nenovērtējama 
bērnudārza „Lienīte” bagātība, par ko viesi pārliecināties 
varēja arī svētku koncerta laikā, kad mazie mārupēni 
rādīja savu dziedāt un dejot prasmi un pārsteidza ar 

aktierdotībām. 
Paldies par ilggadīgu darbu Mārupes novada Domes 

priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs un vietniece Līga Kadiģe 
teica Emīlijai Voverei, kas bērnudārzā par auklīti 
nostrādājusi jau gandrīz četrdesmit gadus, Ritai Gazinai, 
kas 36 gadus audzinājusi mazos mārupiešus, medmāsai 
Sandrai Liepiņai, kas nostrādājusi 35 gadus, skolotājai 
Aijai Sīlei, kas nu jau 25 gadus aprūpē un māca savus 
mazos „putniņus”, skolotājas palīdzei Dainai Konušai, 
kas strādā bērnudārzā jau 23 gadus, Kristīnei Ermuižai, 
kura 21 gadu strādā par skolotāju, Sarmītei Eglei, kura 
strādā par metodiķi, un Ivetai Rudānei, kura par pirms-
skolas skolotāju nostrādājusi 14 gadus. 

Lienītes kolektīvu svētku reizē sveica kolēģi no citām 
Mārupes novada izglītības iestādēm, audzēkņu vecāki, kā 
arī pārstāvji no Pieŗīgas Izglītības un kultūras pārvaldes, 
kuras vadītājs Oļģerts Lejnieks novēlēja: „Lai jums 
vienmēr būtu kopīgi mērķi, uz kuriem tiekties, lai vienmēr 
būtu kāda radoša dzirkstelīte, kas jūs sildītu, lai jums 
vienmēr būtu atvērtas sirdis jūsu mīļajiem bērniem!”

Arī mēs, kolēģi no Mārupes Domes, no sirds novēlam 
visam bērnudārza kolektīvam ikdienā nepagurt, bet smelt-
ies spēku bērnu smieklos un gudrībās, dalīties mīlestībā 
un piedzīvot vēl daudz baltu dieniņu!

Mēs augam Latvijā Radošā konkursa  darbs

Mana kā Valsts prezidenta uzruna 
Latvijas dzimšanas dienā

Sveicināta Latvijas tauta šodien svinam Latvijas 
dzimšanas dienu. Daudzi cilvēki ir cīnījušies un atdevuši 
savu dzīvību, lai tagad mēs varētu dzīvot brīvā un 
neatkarīgā Latvijā. Salīdzinot ar citām valstīm, Latvija 
ir jauna valsts, tomēr daudz sasniegusi un piedzīvojusi. 
Turpināsim vairot Latvijas sasniegumus. 

Mēs vēlamies uzaugt drošā un pārticīgā valstī, no ku-
ras cilvēki nebēg strādāt uz ārzemēm, bet paliek tepat 
Latvijā. Tādēļ veidosim jaunus uzņēmumus un darba vie-
tas. Paliksim mājās Latvijā un nemēģināsim aizbēgt no 
darba un atbildības. Attīstīsim Latviju dažādās nozarēs, 

lai paši varam lepoties ar savu valsti. 
Izrādīsim mīlestību Latvijai ne tikai sakopjot, bet uz-

turot tīru arī ikdienā, jo tās ir mūsu mājas. Atbalstīsim 
cilvēkus, kas nes Latvijas vārdu pasaulē – sportis-
tus, māksliniekus un zinātniekus, lai viņi gūtu lielākus 
panākumus. Attīstīsim Latvijas kultūru, būsim zinātkāri 
un centīgi mācīsimies, lai ar savām zināšanām palīdzētu 
Latvijai. Priecāsimies par vienkāršām lietām, tad arī ikdi-
ena kļūs priecīga un jauka. Izturēsimies pret līdzcilvēkiem 
laipnāk un tad arī saņemsim tādu pašu atbildi.

Daudz laimes dzimšanas dienā, mūsu mīļā Latvija!

Jaunmārupes sākumskola, 5.b klase Elizabete Puķīte
(skolotāja U.Moiseja)

Novembra mēnesī Jaunmārupes sākumskola iesaistījās 
pasākumu īstenošanā, radot iespēju audzēkņos stiprināt 
valstisko identitāti un patriotismu.  Bērni piedalījās skolas 
apkārtnes sakopšanā, apmeklēja Rīgas Latviešu biedrības 
namu, devās mācību ekskursijā uz Latvijas televīziju, kā 
arī uz Brāļu kapiem, kur notika tematiskā patriotiskās 
audzināšanas stunda. Visās klašu grupās notika skatuves 
runas konkurss „Ievelc dziļā elpā savu Latviju!”. 

Sagaidot Latvijas Republikas  94.gadadienu, 
Jaunmārupes sākumskolas 5.b klases audzēkņi iesaistījās 
Valsts prezidenta institūcijas organizētajā radošu darbu 
konkursā „Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas 
dzimšanas dienā.” Lasītājus iepazīstinām ar vienu no 
radošā konkursa darbiem, ko sacerējusi 5.b klases skol-
niece Elizabete Puķīte (skolotāja U.Moiseja).

Bērnudārza pirmā vadītāja Laimdota Gludmane kavējas 
atmiņās par bērnudārza pirmssākumiem

Domes priekšsēdētājs M. Bojārs pasniedz Atzinības 
rakstu muzikālajai audzinātājai Martai Bērziņai

Svētku koncerta laikā bērni rāda teatrālu uzvedumu

Apsveikumus saņem bērnudārza pirmā muzikālā 
audzinātāja Liene Lūse

Domes priekšsēdētājs M. Bojārs un priekšsēdētāja 
vietniece L. Kadiģe sveic bērnudārza 

vadītāju B. Antoneviču (vidū)
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Vēršot bērnu uzmanību uz resursu taupību un parādot, ka 
šķietami nederīgām lietām var piešķirt otru dzīvi, Mārupē 
norisinājies bērnu konkurss „Burkas, pakas pudeles – top 
Ziemassvētku virtenes!”.  

Novembra mēnesī Ziemassvētku rotājumus no izlietoti-
em iepakojumiem veidoja Mārupes pirmsskolas un skolas 
vecuma bērni. Koši un izdomas bagāti darbi tika radīti no 
dažādākajiem otrreiz pārstrādājamajiem materiāliem - PET 
pudelēm, skārda bundžām, kartona kastēm, burkām u.c. 

Ar labāko darbu autoru apbalvošanu konkurss noslēdzās 
2. decembrī. Fināla darbi tika izstādīti Mārupes novada 
Domē, kur apmeklētājus tie priecēja līdz 12. decembrim.

Apbalvoto darbu autori pirmsskolas vecuma grupā:
•	Nominācijā radošākais individuāli gatavotais rotājums – 

Kristiāna Lūkina
•	Nominācijā radošākais kolektīvi gatavotais rotājums – 

PII „Zeltrīti” grupiņa „Gulbīši”.
•	Latvijas Zaļā punkta simpātija – PII „Zeltrīti” grupiņa 

„Zvirbulīši”
•	Mārupes novada Domes simpātija – Gustavs Vācietis

Apbalvoto darbu autori sākumskolas vecuma grupā:
•	Nominācijā radošākais individuāli gatavotais rotājums – 

Aleksandrs Kabakovs
•	Nominācijā radošākais kolektīvi gatavotais rotājums – 

Mārupes pamatskolas skolnieces Anna Paula Purniņa, 
Rota Līga Šūmeistere, Ance Ilze Murāne

•	Latvijas Zaļā punkta simpātija – Mārupes vidusskolas 2. 
c klase

•	Mārupes novada Domes simpātija – Dagmāra Grīsle
Ziemassvētku rotājumu konkurss notika Latvijas Zaļā 

punkta, Mārupes novada Domes un SIA „Eko Rīga” 
rīkotās atkritumu šķirošanas veicināšanas akcijas „Šķiro pa 
tīro Mārupē!” ietvaros.

Mazie mārupieši no 
pārstrādājamajiem materiāliem 

rada Ziemassvētku rotājumus

2.decembrī Mārupes Kultūras namā norisinājās akci-
jas „Šķiro pa tīro Mārupē” noslēguma izloze, kurā par 
laimīgo uzvarētāju kļuva mārupietis Pāvels Sizs, iegūstot 
savā īpašumā balvu – 200 latu vērto tirdzniecības centra 
„Spice” dāvanu karti.

Izlozes brīdī Pāvels Sizs nebija klāt, taču vēlāk pēc 
balvas ieradās kopā ar savu kuplo trīsbērnu ģimeni. 
„Veiksmīgo pudeli izlozēja jau septembrī, bet visa ģimene 
turpinājām piedalīties akcijā līdz pat kampaņas beigām. 
Neticējām, ka laimēsim. Esam patiesi priecīgi,” atzīst 
ģimenes galva Pāvels. Ģimene par laimestu uzzinājusi 
telefoniski, jo izlozes brīdī visi bijuši baznīcā uz dievkal-
pojumu. „Domājām, ja Dievs būs tā lēmis, tad laimēsim. 
Un redz, laimējām,” prieku par veiksmi izlozē pauž visa 
Sizu ģimene, kuri ir aktīvi šķirotāji jau kopš brīža, kad 
Mārupē uzsākusies atkritumu šķirošana un apgalvo, ka 
noteikti šķiros arī turpmāk. Iegūto laimestu nolēmuši 
veltīt fotoaparāta iegādei, lai varētu iemūžināt ģimenes 
kopīgos mirkļus un emocijas. 

Noskaidrots akcijas “Šķiro pa tīro 
Mārupē” uzvarētājs

Vērtējot noslēgušos 
šķirošanas akciju, 
Mārupes novada Domes 
priekšsēdētājs Mārtiņš 
Bojārs atzīst: „Priecē tas, 
ka cilvēkiem ir vēlme 
šķirot un būt atbildīgiem 
par savu vidi. Kopējie 
šķirošanas rezultāti 
Mārupē parāda, ka esam 
uz pareizā ceļa. Novēlu, 
lai Mārupē katrā mājā at-
kritumu šķirošana kļūtu 
par pašsaprotamu lietu.”

Akcija Mārupē noritēja 
Mārupes novada Domei 
sadarbojoties ar Latvijas 
Zaļo punktu. Tā direk-
tors Kaspars Zakulis pauž 
cerību, ka noslēdzoties 
kampaņai un vilinošo 

balvu izlozei, pārstrādei nodotais izlietotā iepakojuma 
apjoms nesaruks, bet turpinās pieaugt. „Mārupieši grib 
dzīvot zaļi un ir novērtējuši ērtās šķirošanas iespējas – to 
apliecina akcijas „Šķiro pa tīro Mārupē!” rezultāti,” uzs-
ver K.Zakulis

Kampaņas laikā iedzīvotāji īpaši aktīvi šķirojuši PET 
pudeles. Kopumā kopš 1.jūlija, kad Mārupē uzsākta 
šķirošana, iedzīvotāji pārstrādei nodevuši 15,5 t PET 
pudeles un papīru un 31,3 t stikla taru.

Kampaņas ietvaros mārupieši tika aicināti būt atbildīgiem 
pret vidi un izlietoto iepakojumu nodot otrreizējai 
pārstrādei. Lai piedalītos akcijā „Šķiro pa tīro Mārupē!”, 
dzeltenajos šķirošanas konteineros vai privātmāju 
iedzīvotājiem pieejamajās šķirošanas somās bija jāievieto 
saplacināta PET pudele ar kontaktinformāciju. Ik mēnesi 
tika izlozētas desmit veicināšanas balvas – „Dienas 
Žurnāli” izdevuma pusgada abonementi, bet noslēdzošajā 
izlozē no 30 veicināšanas balvu saņēmējiem tika izlozēts 
galvenās balvas saņēmējs.

Starpnovadu ziemas dziesmu svētki:
jauna tradīcija, kas aizsākas Jaunmārupē

14.decembra vakarā Jaunmārupes jauniešu jauktais 
koris „Universum” rīkoja koncertu Mārupes mūzikas un 
mākslas skolā. Redzot pilno skatītāju zāli ir skaidrs, ka 
šādi koncerti izraisa klausītāju interesi un ir jāturpina kā 
tradīcija.

Koncerta nosaukumā jau ir atšifrēta galvenā šī pasākuma 
doma. Un tā ir tieši starpnovadu kultūras vērtību apmaiņa. 
Šajā reizē piedalījās triju novadu kolektīvi, kuri spēja 
noturēt klausītāju uzmanību divu stundu garumā, neskato-
ties uz jau tā vēlo pasākuma norises sākuma laiku (20.00).

Rīgas novadu pārstāvēja Rīgas Latviešu biedrības 
kamerkoris „Austrums” ar tā māksliniecisko vadītāju 
Āriju Šķepastu. Kā zināms, Ārijs Šķepasts ir 2013.gada 
Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku virsdiriģents un 
bija liels pagodinājums redzēt un dzirdēt viņa stāstījumu 
klātienē. Bez tam, Ārija Šķepasta dziesma „Līgo” arī ir 
iekļauta Dziesmusvētku noslēguma koncerta repertuārā. 
Izmantojot gadījumu, ka pats autors un virsdiriģents ir 
uz vietas, visi trīs kolektīvi nodziedāja dziesmu „Līgo” 
paša komponista un diriģenta vadībā. Solo šajā skaņdarbā 

bija tas gods dziedāt Jaunmārupes kora koncertmeistarei 
Daugavai (Līgai Paeglei).

Kamerkoris „Austrums” ir pašlaik viens no labākajiem 
pašdarbības koriem Latvijā un otrajos ziemassvētkos 
svinēs savu 25.gadu pastāvēšanas jubileju. Līdz ar to kon-
certa apmeklētāji varēja dzirdēt sarežģītu, daudzbalsīgu 
kora mūziku, kas tiek gatavota kora jubilejas koncertam.

Salaspils novadu pārstāvēja koris „Lōja” ar 
māksliniecisko vadītāju Ģirtu Gailīti. Šis kolektīvs aiz-
raujas ar lībiešu tradīciju kopšanu un koncertā izpildīja 
lībiešu dziesmas lībiešu valodā. Kora vadītājs katru dzies-
mu tulkoja un līdz ar to klausītājos tika uzturēta interese 
par dziesmām lībiešu valodā.

Mārupes novadu pārstāvēja Jaunmārupes jauniešu jauk-
tais koris Universum” ar māksliniecisko vadītāju Rihardu 
Rudzīti. Koris „Universum” parādīja savu jaunāko gara 
veikumu: muzikālo izrādi „Rūķu sētas stāsts”. Šī izrāde 
savu pirmuzvedumu piedzīvoja divas dienas iepriekš, 
kad tā tika izrādīta Jaumārupes sākumskolas bērnudārza 
bērniem un Jaumārupes sākumskolas 1.-4.klašu skolēniem 
(attēlā). Šis mūzikls ar sajūsmu tika uzņemts kā bērnu, 
tā arī pieaugušo auditorijā, un nākamgad tiks izrādīts 
atkārtoti, cerams tehniski uzlabotā variantā. Jāpiebilst, ka 
tērpus un dekorācijas šim uzvedumam veidoja paši koristi 
dziedātājas Ilzes Graudiņas virsvadībā. Galvenajās lomās 
bija: Rūķu sētas saimnieks KO- kora jaunais kormeistars, 
Mārupes iedzīvotājs Jānis Kokins; Rūķu sētas saimniece 
KĀ- Daugava (kora koncertmeistare); Mazais rūķis palaid-
nis POĶIS- Jaunmārupes bērnudārza audzinātāja Lud-
mila Solosteja; Mazais rūķis KRIPATIŅA- Jaunmārupes 
bērnudārza audzinātāja Baiba Strēle. Mūzikas, teksta un 
scenārija autore ir kora dziedātāja ar skatuves vārdu ZEZE.

Koris „Universum” grib izteikt lielu paldies Mūzikas 
skolas direktorei Dacei Štrodahai par atsaucību un 
viesmīlību, ļaujot izmantot Mūzikas skolas telpas un 
sveikt viņu apaļajā jubilejā!

Kora „Universum” vadītājs Rihards Rudzītis
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Mārupē jau otro gadu darbojas radošais centrs maziem 
un lieliem – “Švīkas”. Tā ir radoša vieta, kur izpausties 
un iegūt jaunas zināšanas. Bērniem palīdz iedvesmojoši, 
profesionāli un zinoši pedagogi, kuri respektē vienlīdz 
katra bērna garīgās, intelektuālās, fiziskās un estētiskās 
vajadzības. 

Švīkas ir soli pa solim kopīgi draugu lokā izlolota 
ideja izveidot Mārupē emocionāli saturisku, izglītojošu, 
kā arī mājīgu un darboties rosinošu vietu gan maziem, 
gan lieliem. Švīku ideja radusies Mārupē dzīvojošiem 
vecākiem, kuri, raugoties paši savu bērnu nākotnē un 
domājot par mūsu Latvijas kopējo attīstību, vēlas dalīties 
ar savu pieredzi, izglītību, zināšanām un sapratni par to, 
ka harmoniska bērna izaugsme ir balstīta uz pedagogu 
un vecāku sirsnīgu attieksmi, jaunām zināšanām, radošu 

Radošais centrs maziem un lieliem
domāšanu un motivētu, 
kvalitatīvu bērnu 
darbošanos. 

“Švīkas” atrodas 
Mārupes vidusskolas 
tuvumā, lai visiem, 
gan mazuļiem, gan 
skolniekiem un viņu 
vecākiem tās būtu ērti un 
viegli sasniedzamas.

Bērni no 3 līdz 6 gadu 
vecumam un skolnieki 
no 7 gadu vecuma Švīkās 
var apgūt, angļu, krievu, 
vācu valodas un bērni, 
kuriem tā nav dzimtā 
valoda, arī latviešu valo-

du. Ir iespēja izvēlēties valodu nodarbības gan grupā, 
gan individuāli. Jau visu pagājušo mācību gadu Švīkās 
angļu valodu apguva kopumā aptuveni 25 dažāda vecuma 
bērni. Lai mācīšanās būtu radoša un jautra, angļu valodas 
apmācībai tiek izmantota arī mūzika un kustības.

Radošajā centrā paši mazākie bērniņi līdz 3 gadu ve-
cumam var dejot un attīstīt savas iztēles, muzikālās, valo-
das un kustību prasmes vispārattīstošajās nodarbībās – 
mazuļu skoliņā. Dejošanas nodarbības vada pieredzējusi 
deju un kustību pasniedzēja Anita Pielēna-Pelēna, kura ir 
arī tautas deju ansambļa “Līgo” bērnu studijas vadītāja. 
Savukārt mazuļu skoliņā nodarbības vada skolotāja An-
dra, pieredzējis pedagogs un mamma diviem dēliem. 
Šajās nodarbībās ar rotaļu un citām saistošām metodēm 
mazuļi kopā ar pieaugušo vingrinās vēršanā un bēršanā, 

strādā ar pupām, zirņiem, akmentiņiem, pirkstiņspēlēm 
un daudz ko citu, kas attīsta sīko pirkstu muskulatūru, iz-
mantojot M. Montesori mācību paņēmienus. Bērns rotaļu 
veidā gūst dažādas praktiskas iemaņas un pieredzi, tiek 
veicināta valodas attīstība, koordinācija, pastāvība un 
atbildības sajūta. 

Bērni no 3 gadu vecuma “Švīkās” tiek gaidīti piedalīties 
daudzveidīgās un interesantās mākslas nodarbībās, kur 
pieredzējuša pedagoga vadībā bērni darbojas ar krāsām 
un dabas materiāliem, kā arī mācās dažādas zīmēšanas un 
gleznošanas tehnikas. Savukārt skolnieki un pieaugušie 
– gan pieredzējuši mākslas studenti, gan arī tādi, kas vēl 
nekad nav turējuši rokās otu, bet vienmēr ir vēlējušies 
kādreiz sākt gleznot, tiek aicināti uz gleznošanas studiju 
mākslinieces Daigas Krūzes vadībā.  Visus – gan mazus, 
gan lielus darboties gribētājus “Švīkas” aicina arī uz sest-
dienu radošajām darbnīcām, kur katru nedēļu tiek veidoti 
interesanti darbiņi.

Skolnieku brīvdienās, tai skaitā Ziemas brīvlaikā, 
“Švīkās” notiks bērnu vecumam atbilstošas tematiskās 
angļu valodas radošās nodarbības.

No 2013.gada janvāra “Švīkās” uzsāks darboties arī 
mazo bērnu skoliņa, kurā bērniņu  pasaules iepazīšana 
tiks balstīta uz kristīgām vērtībām, kā arī izmantojot 
M.Montesori pedagoģiskos principus. “Švīkas” gaidīs 
mazulīšus no 1 gada līdz 3 gadu vecumam uz pilnas di-
enas vai priekšpusdienas skoliņu.

“Švīkas” īpaši aicina vecākus līdzdarboties un būt 
informētiem par viņu bērnu attīstību un nodarbībām, 
kas to veicina, kā arī darboties pašiem. Mūsu pedagogu 
pārliecība ir, ka prātam vienmēr jādarbojas kopā ar sirdi.  

Švīkas gaida Jūs, lai sniegtu pozitīvu, izglītojošu, 
estētisku un draudzīgu vidi!

Vairāk informācijas mājas lapā: www.svikas.edu.lv, 
tālrunis: 20481220, e-pasts: svikas@inbox.lv.

Vairāk kā 20 tirgotāju pirmsadventes sestdienā, 
1.decembrī, bija pulcējušies kafejnīcā „Laura”, kur notika 
pirmā dažādu lietu andele Jaunmārupē.

Pircēju izvēlei tika piedāvāti pašdarināti rokdarbi un 
citi kārumi, Ziemassvētku rotājumi un mazlietoti apģērbi 
no pašu tirgotāju garderobēm.

Andelē kā jau andelē – tika pirkts un pārdots, pircēji 
kaulējās, pārdevēji dalījās pieredzē, daudzi sapazinās un 
apmainījās kontaktiem, kas noderēs, iespējams, tālākai 
sadarbībai. 

Blakus pazīstamām un jau ierastām lietām tika tirgotas 
arī mazāk zināmas. Piemēram, Jaunmārupes iedzīvotāja 
Jolanta pircējiem piedāvāja „ziedu enerģiju ķermeņa un 
dvēseles harmonizēšanai”. Jautāta pastāstīt tuvāk, kas 
slēpjas smukajās pudelītēs, Jolanta stāsta, ka tajās at-
rodas pēc angļu ārsta E.Baha metodēm izstrādāti ziedu 
maisījumi, no kuriem viņa piedāvā izgatavot katram 
individuāli piemērotu maisījumu. „Uzskatu, ka jāmēģina 
sev palīdzēt ar pēc iespējas dabīgām un organismam 
nekaitīgām metodēm”, stāsta Jolanta. Tirgoties atnākuši 
arī Jolantas abi bērni – meita Annija atnesusi jaunkundzēm 
domātu garderobi, bet astoņgadīgais Heinrihs labus 
panākumus guvis, tirgojot pašdarinātus Ziemassvētku 

rotājumus – apsudrabo-
tus čiekuriņus un kaltētas 
apelsīnu šķēlītes. 

Pircēju uzmanību 
piesaistīja arī pie blakus 
galdiņiem tirgotās 
gleznaini krāsainās 
pašceptās kūciņas, tika 
slavēta kādas saimniec-
es ļoti garšīgā pašceptā 
maize.

Kā atzina sastaptie an-
deles dalībnieki, prieks 
bijis ne tikai par iespēju 
kaut ko notirgot, bet arī 
jaukā gaisotnē satik-
ties ar tuvākās apkārtnes 
iedzīvotājiem, uzzināt, ko 
jaunu un iepazīties.

Andeles rīkotāja 
kafejnīcas īpašniece 

Vēsma Miezīte stāsta, ka ideja par tirdziņa rīkošanu ra-
dusies kafejnīcas apmeklētāju rosināta un pirmā andele 
noritējusi jaukā un rosīgā gaisotnē. „Tirgoties gribētāju 
bija daudz, tika pārstāvēta ļoti dažāda produkcija. 
Varējām gan vēlēties lielāku pircēju atsaucību, bet šis jau 
bija tikai pirmais šāds pasākums. Plānojam, ka šādas an-
deles varētu rīkot regulāri, tās varētu notikt katra mēneša 
pirmajā sestdienā,” stāsta kafejnīcas īpašniece un aicina 
tirgoties gribētājus pieteikties uz nākošo tirdziņu, kas 
plānots 2013.gada 5.janvārī.

Andele Jaunmārupē

Domājot ne tikai par izdevīgas iepirkšanās prieku, bet 
arī par labdarību, 26. decembrī Mārupes Kultūras namā 
tiek rīkots mantu tirdziņš!

Ideja – piedāvājam citiem to, ko pašas/i jau kādu laiku 
vairāk vai mazāk (ne)izskaidrojamu iemeslu dēļ nevelkam 
ārā no skapja, bet, kas ir pietiekoši labs, lai ieinteresētu ci-
tus. Drēbes, apavi, rotaslietas, somas, cepures utt. Prasta-
jam secondhand nē, tikai- interesantas un stilīgas lietas! 
Turklāt būtu labi, ja cenas nebūtu kā veikalā, bet daudz, 
daudz zemākas.

Nolemjot piedalīties, aicinājums ir padomāt par to, kā 
piedāvātās lietas eksponēt. Zināms, ka kaudzē sakrautas 
drēbes nav tik uzskatāmas kā uz pakaramā, tāpēc par  pa-
karamo statīviem vēlams parūpēties iepriekš. Mantām 
var  piestiprināt cenu zīmītes, taču, ja konkrētas cenas 
nav – tirgosimies vai savstarpēji mainīsimies!

Ja būs interese mantas atdot labdarībai, kopīgi 
izdomāsim, kur un kam tās nodot.
•	Pieteikšanās tirgotājiem līdz 25. decembrim pie San-

dras Zaicevas, tālr. 29128841, sandra@zirgzandales.lv
•	Tirdziņš apmeklētājiem būs atvērts no plkst. 11.00 līdz 

17.00.

Mantu tirdziņš 
Mārupē

Uva Bērziņa

ilustratīva fotogrāfija

fotogrāfija no www.aprinkis.lv
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Mārupē, Dāliju ielā 2, piebraucot no Lielās ielas, 12. 
decembrī atvērts jauns pārtikas veikals „Sēļi” un veikals-
frizētava „Milana”. 

Atvērta jauna tirgotava „Sēļi”

Jau atkal viens gads apkārt un klāt ir ziemassvētku 
laiks. Arī šogad biedrība „Mārupes uzņēmēji” organizē 
labdarības akciju „Ziemassvētku rūķi” un aicina Jūs - 
Mārupes uzņēmumus, iesaistīties un atbalstīt !

Šogad biedrība „Mārupes uzņēmēji” sadarbojas 
ar Mārupes novada izglītības iestādēm, lai apzinātu 
Mārupes talantīgākos, centīgākos un uzcītīgākos bērnus, 
kuru vēlmju un talantu izpausmēm iespējams pietrūkst 
ļoti konkrētas lietas. Vienam tas būs mūzikas, mākslas vai 
sporta inventārs, bet citam, radošo izpausmju vai valodu 
mācību nodarbības apmeklējums. Mārupes, Skultes 
un Jaunmārupes skolotāji un izglītības iestāžu vadītāji 
palīdzēs mums noskaidrot konkrētos bērnus un konkrētās 
viņu vajadzības, tā lai ziemassvētku rūķu dāvinājums 
nonāktu pie īstā adresāta, pareizajā laikā un vajadzīgajā 
vietā. 

Informācija par potenciālajiem dāvanu saņēmējiem 
un to vajadzībām būs pieejama pie biedrības „Mārupes 
uzņēmēji” koordinatores. Jūsu atbalsts var būt gan naudas 
ziedojums, gan ražojums, gan nepieciešamā lieta. Akcijas 
nobeigumā visa informācija par saziedotajiem līdzekļiem 
un iegādātajām lietām tiks publicēta biedrības mājas lapā 
www.marupesuznemeji.lv, pašvaldības interneta portālā 
www.marupe.lv un izdevumā „Mārupes vēstis”.

Atbalstīsim Ziemassvētku rūķu labdarības akciju!

Par labdarības akciju un biedrību
 „Mārupes uzņēmēji”.

Labdarības akcija „Ziemassvētku rūķi” ir biedrības 
„Mārupes uzņēmēji” organizēts labdarības pasākums, 
kurš šogad notiks jau otro reizi. Pagājušajos ziemassvētkos 
biedrība sadarbojās ar Mārupes sociālo dienestu, akcijā 
iesaistījās ap pussimts uzņēmumi un privātpersonas, 
kopumā saziedojot naudu un saražoto produkciju gandrīz 
800 latu vērtībā. Par saziedoto „Ziemassvētku rūķi” sa-
gatavoja gandrīz 200 dāvanu paciņas, kuras nokļuva pie 
Mārupes bērniem no trūcīgām ģimenēm un pensionāriem.

Biedrība „Mārupes uzņēmēji” ir 2011. gadā dibināta 
sabiedriska organizācija, kuras mērķis ir veicināt sociāli 
ekonomisko aktivitāti, uzņēmējdarbības un vides attīstību 
Mārupes novadā. Biedrība šobrīd apvieno aptuveni 
vairāk kā 50 komersantus – gan mazos un vidējos, gan 
lielos uzņēmējus, un to skaits nemitīgi aug.
Tuvāka informācija un bankas konts ziedojumiem:
•	Marika Kaisala, biedrības darba koordinatore, mob.

tālr.: 22516333, e-pasts: marupesuznemeji@inbox.lv 
•	Sanita Āķe, akcijas koordinatore, mob.tālr.: 26567754

Bankas konts ziedojumiem:
Saņēmējs: biedrība „Mārupes uzņēmēji”
Reģistrācijas nr.: 50008177971
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes 
nov., LV-2167
Banka: AS „Swedbank”
Konta nr.: LV03HABA0551030739748
Darījuma apraksts: ziedojums

29. novembrī Mārupes kultūras namā notika pirmais 
biedrības „Mārupes uzņēmēji” organizētais seminārs 
– apmācību programma novada uzņēmējiem „Par 
divām stundām zinošāks”. Pirmajā nodarbībā uzņēmēji 
uzklausīja pieredzējušu speciālistu padomus par divām 
tēmām - Eiropas Savienības fondu izmantošanas iespējām 
un sabiedrisko attiecību pienesumu uzņēmējdarbības 
attīstībai.

Semināru un apmācību programma ir plānota kā 
biedrības pakalpojums gan saviem biedriem, gan tiem no-
vada uzņēmējiem, kas vēl nav paspējuši iestāties biedrībā. 
Dalība semināros ir atvērta arī uzņēmēju organizācijām, 
kas darbojas ārpus novada robežām un ar kurām Mārupes 
uzņēmējiem ir izveidojusies cieša sadarbība, kā Ķekavas, 
Jūrmalas un Rīgas uzņēmēju biedrībām.

„Par divām stundām 
zinošāks” 

– jauna apmācību un 
semināru programma 
Mārupes uzņēmējiem

Biedrība „Mārupes uzņēmēji” rūpēsies 
par novada uzņēmēju izglītošanu

Biedrība iecerējusi, ka semināri, lekcijas un meis-
tarklases ir paredzēti kā regulāri, reizi mēnesī, aptuveni 
2 stundu izglītojoši un pieredzes apmaiņu veicinoši 
pasākumi Mārupes novada uzņēmējiem. „Divas stundas 
ir laiks, ko tādi aizņemti cilvēki kā uzņēmēji, pietiekoši 
elastīgi var ieplānot praktiskām apmācībām darba nedēļas 
vidū. Turklāt brīnišķīgi, ka tās notiek tepat novadā, netālu 
no darba vietas,” par jauno iniciatīvu saka aptaujātie 
Mārupes uzņēmēji.

Semināri, lekcijas un meistarklases notiks pieredzējušu 
biznesa praktiķu vadībā, tie skars dažādas uzņēmējdarbības 
starpdisciplinārās tēmas, kā komunikācija, mārketings, 
informācijas tehnoloģijas, projektu vadība, ES fondi, 
finanšu vadība u.c. jautājumi, ar kuriem ikdienā sastopas 
vai ikviens uzņēmējs. 

„Pieredze, piesakoties un realizējot Eiropas Savienības 
finansētos projektos, ir ļoti dažāda – sākot no veiksmes 
stāstiem, līdz izgāšanai, kas nes līdzi skumjas sekas 
gan pašam uzņēmējam, gan viņa lolotajam biznesam,” 
teica pirmā semināra lektors Normunds Čiževskis 
(attēlā), SIA „Bizpro” īpašnieks, Mārupes uzņēmēju 
biedrības dalībnieks un uzņēmējs, kas palīdzējis realizēt 
teju pussimts ES fondēto projektu gan privātajā, gan 
publiskajā sektorā.

Savukārt otrs pirmā semināra lektors Silvestrs Sav-
ickis, sabiedrisko attiecību uzņēmuma „Versus Grey/ 
PR Stils” partneris, semināra dalībniekus iepazīstināja 
ar komunikācijas procesa pamatnostādnēm, reputācijas 
veidošanas dažādajiem aspektiem un tās ietekmi biznesa 
izaugsmē un, arī tieši pretēji – tās graušanā. S.Savickis ir 
komunikācijas konsultants ar piecpadsmit gadu praktisko 
pieredzi strādājot gan Latvijas diplomātiskajā dienestā, 
gan vadot virkni Pasaules Bankas komunikācijas projek-
tus, bet pēdējos gados konsultējot privātos uzņēmumus, 
to skaitā tādas korporācijas kā Sony, Costa, Logitech, 
Schneider un daudzas citas.

Par nākamā semināra norisi, tēmām un lektoriem 
informāciju varēs iegūt Mārupes pašvaldības inter-
neta mājas lapā www.marupe.lv un biedrības „Mārupes 
uzņēmēji” mājas lapā www.marupesuznemeji.lv 

Uva Bērziņa

Gada beigas ir laiks, kad nepieciešams izvērtēt padarīto 
un ieplānot nākamos darāmos darbiņus 2013.gadam. 
Tiem, kas vēlas realizēt kādu projektu, laiks domāšanai 
daudz nav, jāķeras pie darbiem jau tagad. LEADER Pro-
jektu nākamā kārta paredzēta no janvāra līdz februārim. 
Būs pieejami līdzekļi rīcībā pakalpojumu pieejamība, 
tas nozīmē,  ka biedrībām, nodibinājumiem un vietējām 
pašvaldībām, citām juridiskām un fiziskām personām 
būs pieejami līdzekļi iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, 
informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma 
iegādei un uzstādīšanai un infrastruktūras izveidei, pak-
alpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai 
vietējiem iedzīvotājiem. Kā labus pozitīvus piemērus 
varu minēt SIA „Eko Line” šķirošanas laukuma izveidi, 
kur iedzīvotājiem ir iespēja bez maksas nodot šķirotos at-
kritumus, tāpat biedrība „Saules loka nami” Jaunmārupē 

Biedrības “Pierīgas 
partnerības” 
paziņojums

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ 
EIROPAS SAVIENĪBA

dabūjusi finansējumu  iekārtu iegādei daudzdzīvokļu 
namu apsaimniekošanai, kāds uzņēmējs Jaunmārupē 
pašlaik veido pakalpojumu, kas būs pieejams visiem 
Mārupes iedzīvotājiem, piedāvājot veikt dažādus mājas 
darbus, kā piemēram, vārtu remontu, santehniskos darbus 
u.c.

Savukārt,  mājražotājiem būs iespēja iegūt finansiālo 
Atbalstu lauksaimniecības produktu ražošanai un 
pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas 
iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu 
(izņemot zemenes) stādu iegādei, stādījumu balstu 
sistēmu, žogu un žogu balstu iegādei, uzstādīšanai un 
stādījumu ierīkošanai, kā arī lauksaimniecības produktu 
pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā 
pašu saražotās produkcijas iepakošanai. Te labi piemēri 
ir kaimiņu novados, kur uzņēmēji un fiziskās personas 
ir guvuši atbalstu iepakojamo materiālu iegādei tēju 
iepakošanai un žāvēšanai, tāpat tika iegādāta iekārta gaļas 
kūpināšanai, akmens slīpēšanai dārza figūru izstrādei u.c.

Aicinām sekot informācijai mājas lapā www.marupe.lv, 
www.babite.lv, www.olaine.lv, kā arī www.pierigaspart-
neriba.lv. Šī būs viena no pēdējām kārtām plānošanas 
periodā. Nākamie projekti būs sagaidāmi tikai 2014.-
2015.gadā.

    biedrība “Pierīgas Partnerība”

„Sēļu” veikalā būs iespēja iegādāties 
dažādus Latvijā ražotus produktus, to-
starp, piena, gaļas, maizes un konditorijas 
izstrādājumus. Piedāvājumā būs arī  svaigi 
spiesta sula un tēja, kafija līdzņemšanai. 

Tirgotavas izveide ir Buku ģimenē 
kopīgi izlolots projekts, kura galvenie 
ideju autori ir Jānis Buks un viņa mei-
tas Ilona un Indra Bukas. Par veikala 
nosaukuma rašanos stāsta Indra: „Mājai, 
kurā visa Buku ģimene dzīvojam jau no 
1976. gada, ir nosaukums „Sēļi”. Tikai 
vēlāk, kad ielām piešķīra nosaukumus, 
mājas atrašanās vieta kļuva par Dāliju 
ielu. Savukārt 1991. gadā tika nodibināta  
Z/S „Sēļi”, kas nodarbojās ar naturālo 

saimniecību, kā arī vēlāk izveidoja nelielu gateri. Arī 
šodien Jānis Buks ir Z/S „Sēļi” īpašnieks.
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KULTŪRA

Trešās Adventes noskaņās Mārupes Kultūras namā 
tika atklāta īsta pirmsziemassvētku  laika izstāde „Baltā 
glezna”, kur savus darbus izstādīja Mārupes radošās 
darbnīcas audzēknes.

Gleznas bija tapušas Mārupes radošajā 
darbnīcā rudens tumšajos vakaros, sanākot 
kopā pie molbertiem darbnīcā un gleznojot.     
Laikā, kad visvairāk gribas gaišuma izjūtu sevī un 
apkārt, mārupieši radoši strādājot  paši radīja gaismu. Šī 
gaisma nāk no darbiem, kur galvenā loma baltajai krāsai, 
gaišajiem toņiem, svētku izjūtai sirdīs. Tādēļ gleznas ir 
ļoti dažādas: gan klasiska baltā klusā daba, gan balta kai-

 Atklāta izstāde “Baltā glezna”

Pirms Ziemassvētku laikā, kad miers virs zemes un 
cilvēkiem labs prāts, sirsnīgi un ģimeniski adventes kon-
certi notika viesmīlīgajās Mārupes Kultūras nama telpās.

Adventes ieskaņu koncertā, 2. decembrī, Mārupes 
Kultūras namu piepildīja mazākie mārupieši un viņu 
ģimenes. Uz skatuves ar svētkiem gatavotām dziesmām 
un dejām uzstājās bērnu pašdarbības kolektīvi no Mārupes 
Kultūras nama,  Jaunmārupes sākumskolas, Mārupes 
novada Skultes sākumskolas , Mārupes pamatskolas 
pirmskolas izglītības grupas un bērnudārziem „Lienīte”, 
„Zeltrīti” un „Namiņš”. Pēc koncerta rotaļās un dažādās 
atrakcijās bērnus veda jautrais Ziemassvētku rūķis.

16. decembrī, notika koncerts „Baltais Adventes laiks”, 
kurā svētku noskaņu raisīja kori „Noktirne”, „Mārupe”, 
„Resono” un ansambļi „Mazās sirdis” un „Dzelde”. At-
balstot Vislatvijas pilsētu akciju „Eņģeļi pār Latviju”, 
adventes koncertā tika iedegta arī Mārupes Eņģeļu egle. 
Gatavojoties koncertam, eņģeļu rotas savās nodarbībās 
bija darinājuši senioru kora „Noktirne”,  jauktā kora 

Adventes laiks Mārupē

„Mārupe” un citu kolektīvu dalībnieki.
Garīgu gaisotni koncertā ienesa mācītājs, mārupietis 

Edgars Mažis, kurš rosināja padomāt, kāpēc ir tā, ka 
dzīvojam pasaulē, kas nav tika laba, kā gribētos, un, ko 

varam darīt, lai to izmainītu. „Šis ir mīlestības laiks, taču 
būsim reāli - to nevar sasmelties visam gadam. Kristus 

ir nācis šajā pasaulē, lai mīlētu mūs un mācītu mūs mīlēt 
citus. Tāpēc šis ir arī laiks, kad varam mācīties mīlestību 
saņemt no Dieva un dot citiem ik dienas,” uzrunās 
mārupiešiem vēstīja E.Mažis.

Trešās adventes koncertu muzikāli kuplināja arī Jāzepa 
Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas kamerorķestris „Ar-
monico” diriģenta, mārupieša Normunda Dreģa vadībā. 
Koncerta apmeklētājiem patiesi pacilātu un svinīgu 
noskaņu radīja kamerorķestra atskaņotie V.A. Mocarta  
darbi, kā arī latviešu komponistes I.Arnes skaņdarbs 
„Quasi una aria” ar saksofona solo partiju. Kamerorķestra 
pavadījumā koncerta izskaņā tika nodziedāta arī „Klusa 
nakts” F. Grūbera aranžējumā – šoreiz visu klātesošo 
izpildījumā.

16. decembrī Mārupes Kultūras nama iekšpagalmā un 
vestibilā notika arī  Tradicionālais Ziemassvētku tirdziņš. 

Tajā mārupieši steidza iegādāties zāļu tējas, cigoriņu 
kafiju, piparkūkas, ziedu vīnus, amatnieku rokdarbus un 
dažādākos lauku labumus. Tiem, kas svētkos raduši pas-
niegt pašdarinātas dāvanas, tirdziņš bija arī lieliska vieta 
daudzveidīgu un oriģinālu ideju gūšanai.

Kate Nītiņa

ja uz debess fona, gan bērna 
pēdiņas vai suns, kurš skrej 
gar jūras malu, vai vienkārši 
Eņģelis. Aijas Apsītes gaišos 
toņos gleznotā māmiņa ar 
bērnu šajā svētku laikā uz-
tveras kā bībelisks tēls. 
Darbi ir skaisti, varu teikt, 
profesionāli veikti un ļoti 
dažādi, jo personības, ku-
ras gleznoja, arī  ir dažādas. 
Man, kā darbnīcas vadītājai 
ir prieks un lepnums , ka 
Mārupē dzīvo tik daudz in-
teresantu, talantīgu cilvēku. 
Vēlreiz pārliecinos, ka stiprs 
cilvēks gada tumšākajās 
dienās nepadodas drūmām 
pārdomām par dzīvi, bet 
iemācas kaut ko jaunu, dar-
bojas radoši, tā izstarojot ga-
ismu un prieku apkārtējiem. 
Liels paldies Irai Dūdumai,  
Mārupes novada Kultūras 
nama vadītājai par 

Baltās gleznas ideju un atbalstu izstādes tapšanā. 
Izstādē piedalās  Linda Zēģele ,Liene Zēģele, Aija 
Apsīte, Ance Pīgožne, Aiga Pīgožne, Karīna Pol-
ce, Vita Sofija Poželaite, Evita Poželaite, Ilze 
Zviedrīte,Arnita Holsta, Paula Holsta, Mare Mel-
nalksne, Ilze Šturma, Emīlija Baltaisbrence, Alise 
Silka, Ieva Markēviča - Caruka. Piedalās arī aicinātas 
mākslinieces, rīdzinieces ,Latvijas mākslinieku 
savienības biedres Mārīte Laiviņa un Gulnara Skutele. 
 Lai baltā svētku noskaņa ielīst Jūsu sirdīs! 

Ar cieņu, Ieva Markēviča -Caruka,
Mārupes radošās darbnīcas vadītāja

Kultūras notikumi

23. decembrī
Koncerts bērniem „Ziemassvētki Brīnumskapī”, 

plkst.12.00 un plkst. 15.00 Mārupes Kultūras namā. 
Brīnumskapī mīt Ingus Ulmanis, Andris Sējāns, Ai-
gars Voitišķis, Roberts Rasa, Baiba Vanga, Anrijs 
Grinbergs un „Knīpas un knauķi” 

26. decembrī
Mantu tirdziņš Mārupē. Plkst. 10.00 Mārupes 

Kultūras namā.

31. decembrī (pēc pusnakts)
LIELĀ GADU MIJAS BALLE plkst. 01.00 Mārupes 

Kultūras namā. Galdiņu rezervācija pa tālr. 67149864, 
29211645 vai e-pastu ira.duduma@marupe.lv

12. janvārī
Dāmu klubiņa iestudējums „Čaukstenes” (pēc 

A.Brigaderes darba) plkst. 13.00 Mārupes Kultūras 
namā.

19. janvārī
Piemiņas pasākums pie Roberta Mūrnieka atdusas 

vietas Mārupes kapos - plkst.15.00.

1991. gada barikāžu aizstāvju atceres vakars - 
plkst.16.00.

25. janvārī
Aktiera Andra Bērziņa koncertizrāde „Pie manas 

dzimšanas dienas” plkst.19.00 Mārupes Kultūras 
namā

26. janvārī
Latvijas senioru koru draudzības koncerts 

plkst.14.00 Mārupes Kultūras namā

Eņģeļu rotas darina senioru kora „Noktirne” dalībnieces

Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas 
kamerorķestris „Armonico”

Ziemassvētku tirdziņa apmeklētāji piedalās 
sveču darbnīcā

Tradicionālais Mārupes Ziemassvētku tirdziņš
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„Mārupes” volejbola komanda itin veiksmīgi uzsākusi 
savu trešo sezonu Latvijas čempionāta Nacionālajā līgā. 
Komandas neilgajā vēsturē mūsu vīri spējuši izcīnīt 
bronzas un zelta godalgas valsts čempionāta 1.līgā, bet 
aizvadītajās divās sezonās apostīja gaisu vienu līmeni 
augstākā turnīrā. Pagājušajā sezonā vīriem izdevās 
izcīnīt piekto vietu, bet šosezon tiek mērķēts nedaudz 
augstāk. Kas no tā sanāks, lūkosim pavasarī, taču ir visi 
priekšnoteikumi vēl labākam rezultātam.

Aizvadītajā vasarā komanda skaļi pieteica sevi Latvijas 
III Olimpiādē, aiz sevis atstājot pat spēcīgo „Jelgavas no-
vada” komandu un izcīnot bronzas medaļas, kas Mārupes 
novadam ir līdz šim nebijis panākums. Novembra beigās 
komanda veiksmīgi nostartēja arī Pierīgas čempionātā, 
kur tika izcīnīta 1.vieta. 2012. gads volejbolistiem bi-
jis ļoti veiksmīgs. Nākamā gada pavasarī volejbolisti 
centīsies sasniegt vēl ko nebijušu Mārupes volejbola 
vēsturē. 

Komandas sastāvs kopš tās izveides neizbēgami ir 
nedaudz mainījies, taču vairāki tās spēlētāji Mārupes 
krāsas pārstāv jau kopš vienības pirmsākumiem. Īsi pirms 
jau pieminētās Latvijas III Olimpiādes mārupieši uzsāka 
sadarbību ar „Schenker” līgas klubu „Biolars”, kas ir 
šī brīža Latvijas čempionvienība. Jācer, ka abu pušu 
sadarbība nesīs augļus kā vienai tā otrai iesaistītajai pusei. 

Volejbolisti ir ļoti pateicīgi uzņēmumam „VĒRSIS 
RO”, kas ir tās atbalstītājs jau kopš komandas 
izveidošanas brīža un ir kopā ar volejbolistiem līdz pat 
šodienai. Uzņēmums atbalstījis komandu ne tikai sporta 
formu iegādes jautājumos, bet arī līdzot mūsu tīkla bum-
bas meistariem nokļūt uz kādu atsevišķu spēli tālākajos 
Latvijas nostūros.

Mūsu puiši savas mājas spēles aizvada Tīraines Spor-
ta centra un Jaunmārupes sākumskolas sporta zālēs, 
bet ikdienas treniņus – jaunuzceltajā Mārupes Sporta 
kompleksā. „Gribētu vērsties pie Mārupes un tās ap-
kaimes iedzīvotājiem un aicināt sporta draugus apmeklēt 
mūsu spēles klātienē, jo jūsu atbalsts mums ir tiešām 
nepieciešams un ir ļoti noderīgs. Katrā spēlē cenšamies 
cīnīties par uzvarām, tādejādi dāvājot labas emocijas 
ne tikai sev, bet arī mūsu faniem,” pauž volejbola ko-
mandas kapteinis Jānis Celmiņš. Lai gūtu informāciju 
par tuvākajām komandas spēlēm, Latvijas Volejbola 
federācijas mājas lapā internetā (www.volejbols.lv) 
jāmeklē sadaļa „Nacionālā līga”. Tāpat kopš šīs sezonas 
sākuma informāciju par tuvākajām spēlēm un aktivitātēm 
komandā meklējama arī vienības oficiālajā Twitter.com 
kontā @VK_Marupe. 

Vēl decembrī komandai plānotas atlikušās Nacionālās 
līgas pirmā apļa spēles, bet janvārī karuselis turpinās 
griezties jau ar otrā apļa cīņām. Sekojiet komandai, nāciet 
uz spēlēm un atbalstiet mūsējos!

Mārupes volejbolisti - 
soli pa solim

Šā gada sākumā,  4. februārī , ar sacensībām zolītes 
spēlē Mārupes novada Sporta un atpūtas centrā aizsākās 
Pierīgas novadu 2012. gada sporta spēles pieaugušajiem.

Kopumā spraigas cīņas par uzvarētāja kausu visa 
gada garumā norisinājās tādos sporta veidos kā basket-
bols vīriešiem, peldēšana, šautriņu mešana, volejbols 
sievietēm un vīriešiem, šahs, zolīte, dambrete, novuss, 
galda teniss, futbols, orientēšanās sports, florbols un 
kross. Atsevišķi sporta spēles notika arī starp pašvaldību 
darbiniekiem.

Mārupes novads var lepoties ar vislabākajiem 
rezultātiem vīriešu basketbolā un vīriešu volejbolā, abas 
komandas ieguvušas godpilnās 1.vietas.

Piecos sporta veidos mārupieši ir ieguvuši otrās vie-
tas – orientēšanās sportā, zolītē, peldēšanā, volejbolā 
sievietēm, kā arī pašvaldības darbinieku sporta spēlēs.

Trešo vietu Mārupes sportisti godam nopelnījuši, skri-
enot krosu.

Kopvērtējumā Pierīgas novadu 2012.gada sporta spēlēs 

Mārupes novads ieguvis godpilno 2. vietu starp 
Pierīgas novadiem sporta spēlēs

23. novembrī Mārupes Kultūras namā norisinājās 
ikgadējā, nu jau par tradīciju kļuvusī novada labāko spor-
tistu apbalvošanas ceremonija „Sporta laureāts 2012”. 
Tas ir vērienīgākais sporta dzīves pasākums, kura mērķis 
ir apzināt novada labākos sportistus, trenerus un sumināt 
cilvēkus, kas lielu ieguldījumu devuši popularizējot spor-
tu mūsu novadā un arī ārpus tā.

Par Mārupes vārda nešanu ar augstiem sasniegumi-
em Latvijas un starptautiska mēroga sacensībās 2012. 
gadā sportistus un viņu trenerus sveica domes vadība - 
Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, 
priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe un izpilddirektors 
Ivars Punculis.

Kopumā tika sumināti 58 sportisti un viņu treneri 
visdažādākajās individuālajās sporta disciplīnās un kom-
andu sporta veidos:
•	 jātnieku sportā Aigars Bregže, Mairis Pene-

lis, Linda Ansule, Airisa Penele, Laura Penele, Krista 
Kristiāna-Alskne;
•	 taekvando - Vitālijis-Lepins Žagars, Kārlis 

Orleāns, Dāvids Bērziņš, Magdalēna Vilciņa;
•	 kalnu slēpošanā - Miks Zvejnieks, Kristaps Zve-

jnieks;
•	 riteņbraukšanā - Rihards Bartuševičs;
•	 vieglatlētikā - Dmitrijs Serjogins; triatlonā 

Rinalds Sluckis;
•	 tenisā - Miks-Pauls Losbergs, Džems Viņķis;
•	 badmintonā - Aija Pope, Ieva Pope;
•	 peldēšanā - Ģirts Feldbergs, Valts Feldbergs, 

Pāvels Gribovskis, Pēteris Laipnieks, Jānis Šaltāns, 
Gaļina Broka;
•	 bridžā - Pēteris Bethers, Jānis Bethers, Adrians 

Imšs;

Mārupes Sporta laureāts 2012
•	 ūdens s l ēpošanā 

- Gundars Ruņģe, Megija-
Elizabete Ruņģe;
•	 hokejā - Mārtiņu 

Skuška, Roberts Rēboks;
•	 motosportā - Ar-

mands Leitāns;
•	 m o t o k r o s ā 

kvadracikliem - Juris 
Ozoliņš;
•	 bmx riteņbraukšanā 

- Uldis Dreimanis;
•	 novusā - Karīna 

Kemere;
•	 volejbolā - koman-

da „Mārupes Sporta centrs”;
•	 basketbolā - kom-

anda „Mārupe”.
Visā visumā 2012. gads 

Mārupes sporta dzīvei ir 
bijis ievērojams – šīs va-
saras Latvijas III Olimpiādē, 
izcīnot kopvērtējumā 13. 

vietu no vairāk nekā 80 pašvaldībām, Mārupe sevi sportā 
pierādījusi kā spēcīgāko no Pierīgas novadiem. Savukārt 
Pierīgas novadu 2012.gada sporta spēlēs kopvērtējumā 
izcīnīta godpilnā 2.vieta. 

Šogad Mārupes iedzīvotājiem paplašinātas iespējas 
trenēties gan profesionāli, gan  vaļaspriekam, durvis 
verot novada trešajam un lielākajam sporta kompleksam. 
Par tik aktīvas un panākumiem bagātas sporta dzīves 
uzturēšanu Mārupes novadā īpaša pašvaldības pateicība 
sporta laureātā tika izteikta Mārupes novada Sporta centra 
vadītājai Silvijai Bartuševičai.

Kā pārsteigumu Mārupes sporta laureāta simboliskās 
olimpiskās lāpas iededzināšanai uguni no Latvijas III 
Olimpiādes norises vietas – Liepājas – bija atvedis mūziķis 
Ivo Fomins. Savukārt ar šī gada Latvijas III Olimpiādes 
dziesmu popūriju „Tikai uz priekšu” klātesošos bija 
ieradies sveikt pats Olimpiādes muzikālā noformējuma 
autors Uldis Marhilēvičs.

ar 204 punktiem Mārupes novads ierindojies 2.vietā!
Mārupes sporta centrs izsaka īpašu pateicību visiem 

sportistiem, kas startēja šajās sporta spēlēs:
• Basketbola komandai, īpaši M. Skultem
• Peldētāju komandai, īpaši G.Brokai
• Sieviešu volejbola komandai, īpaši A.V. Kļaviņam
• Zolītes komandai, īpaši M. Skuškam
• Futbola komandai, īpaši A. Kokorevičam
• Florbola, novusa, galda tenisa komandai – īpaši 

G.Vācietim
• Orientēšanās, krosa komandai, īpaši J. Lagzdkalnam
• Šautriņu mešanas komandai

Liels paldies Mārupes novada Domes darbinieku kom-
andai, īpaši Domes priekšsēdētāja vietniecei Līgai Kadiģei 
un izpilddirektoram Ivaram Punculim, par spraigās cīņās 
izcīnīto 2.vietu starp 11 pašvaldībām pašvaldības dar-
binieku sporta spēlēs. 

Paldies arī Mārupes novada sportistiem par augstajiem 
sasniegumiem 2012.gadā! 

17. un 18. novembrī Ventspils Olimpiskajā centrā no-
tika Latvijas taekvondo čempionāts visās vecumu grupas: 
bērnu, kadešu, junioru un pieaugušo.

Starp ap 140 sportistiem no Daugavpils, Rīgas, Ventspils, 
Bauskas un Jelgavas čempionātā piedalījās arī Mārupes 
komanda 12 sportistu sastāvā ieņēmusi godalgoto trešo 
vietu.  Neskatoties uz to, ka četriem sportistiem šīs bija 
pirmās sacensības un dažas kategorijas bija jāapvieno, lai 
cīņas tajās varētu notikt, individuālie  rezultāti Mārupes 
sportistiem ir ļoti labi:

1.vietu ieguvēji: Dāvids Bērziņš (- 37 kg kadeti), 
Magdalēna Vilciņa (- 57 kg pieaugušie), Kārlis Orleāns 
(- 80 kg pieaugušie).

2.vietu ieguvēji: Kārlis Kaģis (- 29 kg), Kārlis Strante 
(-26 kg), Alberts Osis (- 53 kg), Roberts Rītiņš (- 63 kg).

3.vietu ieguvēji:  Marcis Rusiņš (- 36 kg), Ritvars 
Nikolajevs ( - 45 kg), Maksims Pripoteņs (- 80 kg).

No komandas atzīmējami vēl Georgs Jakubovskis un 
Peteris Drengers, jo, lai gan puiši šoreiz līdz medaļām 
netika, tika parādīts labs raksturs un, cītīgi trenējoties, 
nopelni neizpaliks!

Taekvando Latvijas 
Čempionātā Mārupes 

komandai 3. vieta

SPORTS

Gatis Olte



16 Mārupes novada Dome
OTRDIENA, 18.DECEMBRIS, 2012

Laikraksts “Mārupes Vēstis”. Reģ. nr. 000702131
Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža - 7000 eksemplāru. Bezmaksas.
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

Izdevumu sagatavoja:
Uva Bērziņa un Jolanta Grosberga - Gernere

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

Avīze pieejama elektroniskā veidā:
www.marupe.lv/lv/marup/aktuali/marupes-vestis/

Izdevumā “Mārupes Vēstis” publicētie materiāli
ne vienmēr atspoguļo Mārupes novada Domes viedokli.
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Novembrī
 Mārupes novada 

Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti jaundzimušie

Roberts Ķuzītis (dzimis 26.10.2012)
Ketija Judko (dzimusi 25.10.2012)
Dārta Sīle (dzimusi 29.10.2012)
Martins Obrazejs (dzimis 26.10.2012)
Kristjans Bešta (dzimis 08.11.2012)
Karlīna Bešta (dzimusi 08.11.2012)
Robins Ūdris (dzimis 05.11.2012)
Raiens Kasimovs (dzimis 08.11.2012)
Alise Sekace (dzimis 11.11.2012)
Sofija Ņikankina (dzimusi 10.11.2012)
Rēzija Rūtiņa (dzimusi 12.11.2012)
Madara Punka (dzimusi 15.11.2012)
Roberts Arnītis (dzimis 10.11.2012)
Roberts Veinšteins (dzimis 06.11.2012)
Mets Svešņikovs (dzimis 20.11.2012)

Decembrī 
mūžībā aizgājuši

Anna Pelce (1922)
Francs Raškevičs (1927)
Jānis Oļģerts Anžs (1933)
Raimonds Kanbergs (1928)
Ludmila Černovska (1937)
Jevlampijs Čumiks (1944)
Aina Alksne (1916)
Nikolajs Kudrjavcevs (1931)
Larisa Hļupina (1927)
Pjotrs Meteļica (1929)

Novembrī
 Mārupes novada 

Dzimtsarakstu nodaļā 
noslēgtas laulības

2.11.2012 Uldis Ēvalds un Linda Meiere 
22.11.2012 Dimitars Gečevs un Alla Doncova
24.11.2012 Andrejs Ņikitins un Diāna Možeiko
24.11.2012 Maksims Simonovs un Nataļja Krausa

PAZIŅOJUMS
2013.gada 19.janvārī plkst.16:00 Mārupes Kultūras namā, 

Mārupē, Daugavas ielā 29, notiks svinīgs sarīkojums, veltīts 1991.
gada barikāžu divdesmit divu gadu atcerei. Ieeja ar ielūgumiem.

Pie zaļas egles meža vidū
Balts glaužas Ziemassvētku sniegs.
Lai arī Jaunam gadam būtu
Tik labs un mirdzošs acīs prieks.

Sirsnīgi sveicam visus 
Mārupes novada iedzīvotājus 
Ziemassvētkos un vēlam labu 
veselību, izturību, veiksmi un gaišu svētku prieku Jaunajā 
– 2013.gadā.

1991.gada barikāžu dalībnieku Mārupes biedrības valde, 
valdes priekšsēdētājs Jānis Ozols

Dāmu klubiņš sveic visus Ziemassvētkos un 
Jaunajā gadā 

un dāvina visiem Mārupes senioriem izrādi „Čaukstenes” 
2013.gada 12.janvārī plkst.13.00 

Mārupes Kultūras namā.

Ar Mārupes novada Domes 21.12.2012. lēmumu 
Nr.9 (sēdes protokola Nr.20, pielikums Nr.9) „Par 
detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu nekusta-
mam īpašumam „Egles” (kadastra Nr.80760110443) 
Jaunmārupe, Mārupes novads un Ozolu iela 53, (kadas-
tra Nr.80760110881), Jaunmārupe, Mārupes novads” 
1.redakcija un koku ciršanas iecere nodota sabiedriskai 
apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
•	 Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus no 

10.12.2012. līdz 13.01.2013. var iesniegt personīgi ka-
tru darba dienu no plkst. 8.30. līdz 17.00 vai nosūtīt pa 
pastu Mārupes novada pašvaldībai: Mārupes novads, 
Mārupe, Daugavas iela 29, LV-2167.

Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku at-
bildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, per-
sonas kods, dzīvesvietas adrese, Juridiskām personām 
- nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese.

•	 Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 07.01.2013. 
plkst.17.00 Mārupes novada pašvaldības telpās. 
Sabiedriskās apspriešanas laikā detālplānojuma 1. re-
dakcija un koku ciršanas ieceres plāns būs izstādīts 
Mārupes novada pašvaldības ēkas vestibilā, Daugavas 
ielā 29.

Paziņojums par detālplānojuma 
sabiedrisko apspriešanu

NOVADĀ

Pasaules trokšņi šovakar aiztur elpu
Egļu plaukstās svecīšu siltais miers.
Vecāsmātes dziju kamolā ietīts
Zvaigžņu lietus
Un mēness sudraba siers.
Svētvakaru līksmi baznīcas zvana
Miers virs zemes un cilvēkiem labs 
prāts!

Nekad par daudz nav labā pasacīts
Nekas tā garu nepceļ

Kā vārds
Ko mīlestībā varam iedot līdz ikvienam

Mīlestības, labestības un gaišus Ziemassvētkus un 
lustīgu Jauno gadu!

Novēl Mārupes Kultūras nama kolektīvs

Uz tikšanos Gadu mijas ballē!

Sporta notikumi

12. un 13.janvārī 
Plkst. 10.00 Starptautiskās sacensības futbolā, 

Mārupes Sporta kompleksā

25.janvārī 
Plkst. 10.00 Mārupes novada izglītības iestāžu 

sacensības vieglatlētikā, Mārupes Sporta kompleksā 

29.janvārī 
Plkst. 10.00 Pierīgas novadu skolēnu sporta spēles 

volejbolā, Mārupes Sporta kompleksā

Mārupē notiekošajam seko arī ikdienā!

http://twitter.com/Marupes_novads

http://www.draugiem.lv/marupe/

www.marupe.lv

Balts gaišums pārklāj  kalnus, 
lejas un zeme top pilna ar prieku.                                                                                                                 
Ziemassvētku zvaigzne mirdz pār 
visu  pasauli un mīlestība dzimst 
mūsu sirdīs.

Novēlu, lai nezūd apņēmība 
radīt brīnumus, piepildīt mazus 
un lielus sapņus sportā, īstenot ambiciozus mērķus un 
saglabāt ticību, ka vispirms mēs katrs pats par sevi un 
tad visi kopā esam spējīgi radīt brīnumus, kas pārsteidz 
mūs pašus un citus. Paldies lielajai mārupiešu sporta  
saimei par fantastiski augstajiem rezultātiem sportā  
2012. gadā un lielo atbalstu Mārupes novada sporta 
attīstībā.

Mārupes Sporta centra vadītāja 
Silvija Bartuševiča

Bāriņtiesa sveic Ziemassvētkos 
un Jaunajā gadā!

Šajā mēnesī manās rokās 
nonāca žurnāls mūsu mājas, kur 
bija rakstiņš par vienu labu dak-
teru ģimeni no Mārupes novada. 
Tāds lepnums radās un patiess 
prieks par ko vērtīgu mūsu novadā. Tāpat prieks par to, 
ka kādi laikraksti vēl par to raksta, jo bieži var redzēt 
slejas ar pavisam nevajadzīgu krāsainu informāciju par 
tēmu - kas ko uzvilka, kurš ar kuru izšķīrās vai kas ar ko 
redzēts ballītē, jo, raugi, tam jau cilvēki vairāk pievērš 
uzmanību. Kaut kā patiesi latviski sanāk.... Bieži vien 
ieslīkstot rutīnā, aizmirstam par patiesajām vērtībām, to 
uz kā turas valsts, to, kas ir svēts un to, kas ir sargājams, 
lai pasaule turpinātos un attīstos. 

Es novēlu katrai ģimenei Ziemassvētku klusajā laikā 
rast sirdsmieru, laiku parunāties vienam ar otru, ar 
bērniem, ieklausīties savā sirdī, tuvajos cilvēkos un 
vienkārši būt visiem kopā visskaistākajos svētkos!

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Nadīna Millere

..Tik balts un kluss..
Krīt zemei pāri mirdzošs 
zvaigžņu pakars
Un, siltām rokām skaudams 
zemes telpu,
Nāk senais, mīļais 
Ziemassvētku vakars.

/V. Mora/

Tuvojoties Ziemassvētkiem un Jaunajam gadam 
katrs iedegsim eglītē svecīti gaišumam, saticībai, 
veselībai un mīļumam. Mēs šogad iedegsim gaismiņu 
par katru mūsu klientu, vēlot  visiem mīlestību sirdī, 
neatlaidīgu gribu saprasties, sapņu piepildījumu un 
darbu, kas jāpadara.

Sirdssiltus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu 
vēl Mārupes novada Sociālā dienesta darbinieki.


