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2014.GADA  jūnijs

VESTISMarupes
MĀRUPEs  nOVADA  DOMEs  BEZMAKsAs  inFORMATĪVAis  iZDEVUMs

Mārupes kori - 
pasaules koru 
olimpiādē

Lasiet 7.lpp.

Šogad savas pamatskolas un vidusskolas 
skolas gaitas noslēdza 289 mārupieši, no 
kuriem 166 kā 9.klašu absolventi saņēma 
apliecības par pamatizglītības ieguvi, bet 
123 kā 12.klašu absolventi – atestātus par 
vidējās vispārējas izglītības ieguvi.

Turpinot tradīciju, arī šogad Mārupes 
novada Dome īpaši sveica tos audzēkņus, 

Ar augstāko vidējo atzīmi, absolvējot Mārupes vidusskolas 9.klasi, Annu Raitu sveic 
Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

Sveicam mūsu absolventus!

Mārupes novada Dome informē,
ka laikā no 7.līdz 18.jūlijam Domes speciālisti 

apmeklētājus nepieņems.
Minētajos datumos Dome turpinās būt atvērta 

dokumentu pieņemšanai tās līdzšinējā darba laikā.

Informatīvais tālrunis 67934695

Lai apzinātu Mārupes novada tūrisma 
objektus un atpūtas vietas, ir uzsākts 
darbs pie novada tūrisma stratēģijas 
izstrādes. 

Aicinām ikvienu iedzīvotāju iesaistīties 
šī dokumenta tapšanā, savu viedokli un 
idejas izsakot aptaujas anketā.

Anketa ir pieejama elektroniski 
pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv/
aktuāli. Tiks veikta anektēšana publiskās 
vietās.

Aicinām iedzīvotājus būt atsaucīgiem un 
piedalīties aptaujā!

Aicinām piedalīties aptaujā 
par tūrismu Mārupē

kuri uzrādījuši augstus mācību sasniegu-
mus un izglītības iestādi beidz ar vidējo 
atzīmi 8.0 vai augstāku. Ar Mārupes novada 
Domes pateicībām un naudas balvām šogad 
tika sumināti kopumā 65 absolventi, kas 
mācījušies Mārupes pašvaldības izglītības 
iestādēs un tie, kas deklarēti Mārupē, bet 
mācījušies citviet.

25.jūnijā Mārupes pašvaldība 
parakstījusi līgumu par Mārupes 
pamatskolas rekonstrukcijas dar-
bu uzsākšanu un jaunas piebūves 
celtniecību.

Šogad skola svin 65 gadu jubileju, un tās 
vecākais korpuss ir savu laiku nokalpojis, 
bet, raugoties nākotnē, pamatskolā ir 
plānots skolēnu pieaugums, kam ir 
nepieciešama attiecīga infrastruktūra. 
Pēdējo rekonstrukciju, kuras laikā izbūvēta 
bibliotēka, jauni kabineti, ēdnīca un spor-

Līgumu paraksta Mārupes novada Domes izpilddirektors Ivars Punculis 
un SIA „AZ-INTER” valdes loceklis Zigmunds Birzītis

Slēgts līgums par rekonstrukcijas darbu 
uzsākšanu Mārupes pamatskolā

ta zāle, Mārupes pamatskola piedzīvoja 
2008.gadā. Plānoto būvdarbu rezultātā 
paredzēts, ka skola tiks paplašināta, ļaujot 
tai nodrošināt divu klašu komplektus līdz 
pat devītajai klasei.

Rekonstrukcijas būvdarbus veiks 
atklātā iepirkumu konkursā uzvarējusī 
pilnsabiedrība „AZ-INTER UN PART-
NERI”. Līgums paredz darbu pilnīgu 
pabeigšanu un nodošanu līdz 2015.
gada 14.augustam. Paredzētās būvdarbu 
izmaksas ir 2 162 974,36 eiro, bez PVN. 

Par augstiem mācību sasniegumiem Mārupes 
novada Dome sveica:
9. klašu skolēnus

Mārupes vidusskolā: Anna Raita, Gints 
Ernests Bauda, Agate Buravcova, Patrīcija 
Lidere,Jānis Voldemārs Vēriņš, Alise Potapoviča, 
Ernests Roberts Vēriņš, Anete Maže, Kristela 
Vīdnere, Līga Priedīte, Monta Bubuce, Agnese 

Katrīna Reveliņa, Sofija Bartkeviča, Edgars 
Unbedahts, Alise Kuzņecova, Krists Luhaers, 
Nikola Krista Ivanova, Laura Lielbārde, Rihards 
Belousovs, Daniela Pallo, Ilze Muraško, Agnese 
Ahuna, Daniels Bambalsm, Annija Hanzovska, 
Krišs Mihejevs, Alise Viļuma

Mārupes pamatskolā: Līga Anna Apša, 
Liāna Petrova, Veronika Tiškova

Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā: Patrīcija Lipaja, 
Lelde Voino

Rīgas Valsts 2.ģimnāzijā: Katrīna Agate 
Janīna Valaine, Agneta Elizabete Meikšāne

Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā: Dita Bistere
Āgenskalna Valsts ģimnāzijā: Elīza Dāldere, 

Terēze Radziņa
Rīgas 94. vidusskolā: Sabīne Bogdanova

12. klašu skolēnus
Mārupes vidusskolā: Agnese Baršuka, 

Katrīne Kazaka, Karīna Ķemere, Raivis 
Nigolass, Ilze Romane, Ieva Barone, Anete 
Rožukalne, Anete Zatirka

Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā: Beatrise Jansone, 
Emīls Kvālis, Kristofers Radziņš, Jānis Rihards 
Staģis, Santa Šona

Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā: Anete Briņķe, 
Laura Jansone, Ieva Pikse, Laura Pļāvēja

Āgenskalna Valsts ģimnāzijā: Alise Kal-
niete, Elīna Pavāre, Maija Skrebele, Maira Skre-
bele, Sabīne Zaula

Rīgas Angļu ģimnāzijā: Elizabete Alise 
Pastare, Armands Strīķis

Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā: Iļja Leiko
Rīgas Franču licejā: Dārta Dozberga
Rīgas 95. vidusskolā: Anastasija Apončika
Rīgas 34. vidusskolā: Nadežda Čistjakova

Mārupes novads – sakoptākais Latvijā! Ar 
šādu devīzi šovasar tiek aizsākts konkurss 
„Mārupes novada daiļdārzs 2014”, kurā 
līdz 28.jūlijam aicināts piedalīties ikviens 
mārupietis!

Lai noskaidrotu Mārupes novada skaistākā 
dārza īpašnieku un motivētu iedzīvotājus sakopt 
savus īpašumus, biedrība „Pierīgas partnerība” 
ar Mārupes novada Domes atbalstu šovasar izs-
ludina konkursu par skaistāko novada dārzu.

Konkursam mārupieši aicināti pieteikt gan sa-
vus daiļdārzus privātmāju pagalmos, gan iekop-
tus apstādījumus un terases pie daudzdzīvokļu 
mājām. Gaidīti ir arī uzņēmumu, iestāžu un 
organizāciju pieteikumi. Objektus konkursam 
var pieteikt to īpašnieki, kā arī jebkura cita 
persona, kas pieteikumu ir saskaņojusi ar ob-
jekta īpašnieku. Konkursa laureāti saņems nau-
das balvu un īpašu Domes pateicību.

Dalība konkursā ir pavisam vienkārša – 
aizpildīta pieteikuma anketa līdz 28.jūlijam 
elektroniski jāiesūta uz e-pastu marupesves-
tis@marupe.lv. Pieteikumu var iesniegt arī 
personīgi Mārupes novada Domē, Daugavas 
ielā 29, Mārupē, vai pašvaldības Klientu 
apkalpošanas centrā, Mazcenu alejā 33/3, 
Jaunmārupē. Laikā līdz 1.septembrim žūrijas 
komisija veiks pieteikto objektu apskati un 
vērtēšanu dabā.

Konkursa pieteikuma anketa, nolikums 
un vērtēšanas kritēriji pieejami vietnē www.
marupe.lv/aktuali/konkursi/, kā arī Mārupes 
novada Domes sekretariātā un Klientu 
apkalpošanas centrā Jaunmārupē. 

Meklējam Mārupes 
novada daiļdārzu 2014!

2013.gadā tika uzsākta lokālplānojuma 
projekta izstrāde teritorijai starp Ābolu 
ielu, Vienības gatvi un dzelzceļu Rīga-
Jelgava. Ņemot vērā 2014. gada 19. maijā 
lokālplānojuma izstrādes darba grupā 
paustos iedzīvotāju viedokļus, Mārupes 
novada Dome 2014.gada 28.maija Domes 
sēdē pieņēma lēmumu Nr. 16  „Par darba 
uzdevuma Nr. LP-01/2013 precizēšanu”. 
Lēmums paredz  papildināt darba uzde-
vumu lokālplānojuma izstrādei, veicot 
atļautās (plānotās) izmantošanas zonējuma 
maiņu. 

Tiks veikti precizējumi 
teritorijas starp Ābolu ielu, 

Vienības gatvi un dzelzceļu 
Rīga-Jelgava lokālplānojumā

Mazcenu 
bibliotēka,

Mazcenu alejā 33/3, 
jaunmārupē,

no 7. līdz 18.jūlijam
būs slēgta!
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Noslēdzot projekta „Ceļā uz 
iekļaujošu izglītību” mobilitātes, laika 
posmā no 19. līdz 26.maijam Mārupes 
novadā viesojās delegācija no Kilis 
pilsētas Turcijā, lai iepazītos ar izglītības 
nozari Latvijā un kopīgi diskutētu par 
iekļaujošās izglītības attīstību abās 
pašvaldībās. 

Turcijas delegācija apmeklēja Mārupes 
novada Domi un vairākas izglītības 
iestādes gan novadā, gan ārpus tā – 
Jaunmārupes sākumskolu, Mārupes 
pamatskolu, Mārupes vidusskolu, dienas 
centrus „Švarcenieki” un „Tīraine”, kā 
arī Olaines speciālo pirmsskolas izglītības 
iestādi „Ābelīte”. Tiekoties prezentācijās 
un diskusijās, tika aplūkots plašs jautājumu 
spektrs. Viesi tika iepazīstināti ar izglītības 
sistēmu Latvijā un mācību procesu abās 
projekta partnerskolās – Jaunmārupes 
sākumskolā un Mārupes pamatskolā. 
Tika prezentēts līdz šim Mārupes novadā 

Turcijas izglītības nozares 
pārstāvji viesojas Mārupē

paveiktais iekļaujošās izglītības jomā. 
Ekspertes Valdas Zošas vadībā no-
tika seminārs par iekļaujošo izglītību 
Mārupē un Kilis. Izdiskutējām bukleta 
„Ceļā uz iekļaujošo” izglītību saturu un 
nepieciešamos papildinājumus. Kopīgi 
izvērtējām projekta gaitu un rezultātus. 

Projekts „Ceļā uz iekļaujošu izglītību” 
tiek īstenots mūžizglītības programmas 
Comenius apakšprogrammas reģionālās 
partnerības ietvaros. Tā mērķis ir veicināt 
iekļaujošas izglītības īstenošanu Mārupes 
novada un Kilis reģiona izglītības iestādēs.

Projekts tiek īstenots no 01.08.2012. – 
31.07.2014.

Vizītes ietvaros tika parakstīta labas gri-
bas vienošanās par iespējamu turpmāku 
sadarbību, kam varētu sekot sadarbības 
līguma noslēgšana starp Mārupes un Kilis 
pašvaldībām. Zane Zvejniece, 

Attīstības nodaļas projektu vadītāja
Par materiāla saturu atbildīgs ir tā autors: Mārupes novada Dome.

Maijā Mārupes pašvaldības Sociālajā 
dienestā viesojās Council of Internation-
al Fellowship (C.I.F.) sociālo darbinieku 
profesionālās pieredzes apmaiņas pro-
grammas dalībnieks – sociālo pakalpo-
jumu koordinators no Spānijas.

C.I.F. ir nevalstiska organizācija, ku-
ras mērķis ir rīkot apmaiņas program-
mas sociālajiem darbiniekiem, psiholo-
giem un jauniešu līderiem.  Organizācijas 
nodaļas ir izveidotas piecos pasaules 
kontinentos – Eiropā, Āzijā, Amerikā, 
Austrālijā un Āfrikā. Kopš 2003.gada ir 
nodibināta Baltijas nodaļa, kas program-
mas dalībniekiem katru otro gadu organizē 
30 dienu apmaiņas programmu Baltijas 
valstīs. Šogad trīs programmas dalībnieki 
apciemoja Latviju, un viens no tiem bija 
Spānijā strādājošais Albert Ortega Lopez. 
Vizītes laikā A.O.Lopez tikās ar Mārupes 

Iepazīstinām ar 
Sociālā dienesta darbu

novada Domes priekšsēdētaju Mārtiņu 
Bojāru un Sociālā dienesta vadītāju Unu 
Putniņu, kas iepazīstināja ar pašvaldības 
pieredzi sociālo pakalpojumu jomā. „Šādas 
tikšanās reizes ir vērtīgas, jo daudzām 
līdzīgām problēmām katrā vietā mēdz 
būt dažādi risinājumi. Spāņu kolēģim 
padziļināta interese bija par darbu ar 
cilvēkiem, kam ir īpašās vajadzības. Mūsu 
gadījumā augstu tika novērtēts tas, ka 
šādus cilvēkus cenšamies nevis atsevišķi 
nodalīt, bet savu iespēju robežās integrēt 
esošajos pakalpojumos, tādējādi neizolējot 
no sabiedrības”, stāsta U.Putniņa. Lai 
gūtu plašāku priekšstatu par šo un citu 
sociālo jautājumu risināšanu, viesis tika 
iepazīstināts arī ar pašvaldības sociālo pak-
alpojumu sniedzēju darbu Jaunmārupē un 
apmeklēja dienas centru „Švarcenieki”. 

Kate Nītiņa

Procesā esošās iepirkumu procedūras
• Mārupes vidusskolas rekonstruk-

cijas tehniskā projekta izstrāde un 
autoruzraudzība, notiek piedāvājumu 
izvērtēšana.

• Ielu rekonstrukcija Mārupes novadā, 
piedāvājumu iesniegšana 04.07.2014.

• Mārupes novada Domes administrācijas 
un Domes pakļautības iestāžu dar-
binieku personu risku apdrošināšana, 
piedāvājumu iesniegšana 23.07.2014.

• Stadionu un sporta laukuma būvprojektu 
izstrāde un autoruzraudzība, 
piedāvājumu iesniegšana 03.07.2014.

• Lokālplānojuma izstrāde Jaunmārupes 
vasarnīcu teritorijai „Mazcenas dārzi”, 
piedāvājumu iesniegšana 04.07.2014.

• Ikdienas ceļu uzturēšana vasaras 
sezonā, iesniegtas divas sūdzības Iepir-
kumu uzraudzības birojā. Kamēr no-
tiek lēmuma pieņemšana, ir izsludināts 
jauns iepirkums par Mārupes novada 
pašvaldības ielu un ceļu ikdienas 
uzturēšanas darbiem vasaras sezonā, 
piedāvājumu iesniegšana 30.06.2014.

Iepirkumu procedūru rezultātā 
noslēgti līgumi ar:

• Personu apvienība „AZ-INTER UN 
PARTNERI” (SIA „AZ-INTER” un 
SIA „ARČERS”) par Mārupes pamats-
kolas rekonstrukciju, noslēgts līgums  
par kopējo piedāvāto līgumcenu 
2 617 198,98 EUR (tai skaitā pared-
zot finanšu rezervi 3% no līgumcenas), 
līguma izpildes termiņš 14.08.2015.

Saimnieciskie darbi maijā un jūnijā
• SIA „Communication Management” 

par Mārupes novada mārketinga 
stratēģijas izstrādi, pieņemts lēmums 
slēgt līgumu par kopējo līguma summu 
23 292,50 EUR, līguma izpildes termiņš 
20.01.2015.

• SIA „REIMIKS” par Mārupes novada 
pašvaldības iestāžu remontu, līguma 
summa 68 229,10 EUR, līguma izpildes 
termiņš 08.08.2014.

• SIA „EDS” par dažādu elektromontāžas 
darbu veikšanu Mārupes novada 
teritorijā un pašvaldības iestādēs, līguma 
summa 50 819,99 EUR, līguma izpildes 
termiņš 26.05.2015.

• SIA „M.A.-Taka” par gājēju tiltiņu 
izbūvi Mārupes novada pašvaldībā, 
līguma summa 118 448,36 EUR, līguma 
izpildes termiņš 12.08.2014.

• SIA „Monitorigs GJ” par zālienu 
pļaušanu Mārupes novada teritorijā 
2014. gada vasaras sezonā, līgumcena 
50 819,99 EUR, līguma izpildes termiņš 
31.10.2014 

• SIA „IIZI brokers” par apdrošināšanas 
brokera pakalpojumiem personu 
risku apdrošināšanai, līguma summa 
50 819,99 EUR, pakalpojumi sniedzami 
līdz pasūtītāja noslēgto apdrošināšanas 
sabiedrības vai sabiedrību veselības 
apdrošināšanas, nelaimes gadījumu un 
dzīvības riska apdrošināšanas pakalpo-
jumu līguma beigu termiņam.

• SIA „SELDING” par saimniecības preču 
un inventāra iegādi, līguma summa 

50 819,99 EUR, termiņš 15.05.2016. vai 
līdz līguma summas apguvei, atkarībā no 
tā, kurš nosacījums iestājas pirmais.

• SIA „Zaļās Vides serviss” par saules sil-
tuma enerģijas kolektoru sistēmas, saules 
bateriju sistēmas un energoefektīva ap-
gaismojuma uzstādīšanu Jaunmārupes 
sākumskolā, līguma summa 
78 646,20 EUR, līguma izpildes  termiņš 
20.06.2014.

• SIA „MUDURI” par tautas tērpu 
izgatavošanu Mārupes novada 
pašvaldības iestādēm, kopējā līgumcena 
16 320,49 EUR, līguma izpildes termiņš 
22.08.2014.

• SIA „AR.4” par pirmsskolas izglītības 
iestādes tehniskā projekta piesaisti zemes 
vienībai Vējiņu iela 8, Mārupes novadā, 
līgumcena 48 218,50 EUR, līguma izpil-
des termiņš 15.08.2014.

• SIA „EJA” par Mārupes novada Domes 
ēkas rekonstrukcijas projekta izstrādi, 
līgumcena 30 915,50 EUR, līguma izpil-
des termiņš 10.11.2014.

• Iepirkumu procedūras rezultātā noslēgta 
vispārīgā vienošanās ar SIA „Junks”, 
SIA „BEA” un SIA „Lite” par žalūziju 
piegādi Mārupes novada pašvaldības 
iestādēm, vispārīgās vienošanās kopējā 
summa 50 819,99 EUR, līguma izpil-
des termiņš 26.05.2017. Vispārīgās 
vienošanās ietvaros noslēgts līgums ar 
SIA „JUNKS” 6 493,45 EUR, līguma 
izpildes termiņš 26.07.2014.

Vasaras sezonā uzsāktie 
labiekārtošanas darbi

• Pašvaldības autoceļu C6 un C20 
renovācijas būvdarbi, ieklājot asfaltbe-
tona segumu.

• Jauna gājēju celiņa izbūve uz autoceļa 
V15 (Rīgas robeža – Silnieki – Puķulejas) 
posmā no 1,83 līdz 2,89 km, Mārupē. 

• Jauna gājēju celiņa izbūve gar autoceļu 
Tīraine – Jaunolaine (V13).

• Gājēju celiņa rekonstrukcija gar 
Mārupītes gatvi, Mārupē, veidojot 
bruģakmens segumu un ierīkojot apgais-
mojumu. Nākamajā gadā plānots ierīkot 
arī soliņus un apstādījumus. Turpinot šīs 
teritorijas labiekārtošanu, šī gada rudenī 
plānots realizēt projektu, kura ietva-
ros tiks izbūvēti vēl divi gājēju celiņi 
- Mārupītes gatvē posmā no Gerberu 
ielas līdz autobusa pieturai „Bērnudārzs 
„Lienīte”” virzienā uz Rīgu, kā arī Ven-
tas ielā posmā no Mārupītes gatves līdz 
Krones ielai. Vienlaikus tiks izbūvēta 
izkāpšanas platforma pieturvietai 
„Bērnudārzs Lienīte” virzienā no Rīgas 
uz Mārupi.

• Turpinās vienota stila gājēju tiltiņu 
izbūve novadā pār Mārupīti un Neriņu. 
Šobrīd uzsākti darbi Alkšņu un Apšu 
ielā, Jaunmārupē, kur esošie, savu laiku 
nokalpojušie tiltiņi tiks nomainīti uz 
jauniem, savukārt vietā, kur Mazcenu 
aleja šķērso Neriņu, tiks izbūvēts jauns 
tiltiņš.

Ivars Punculis, Domes izpilddirektors

• Grozīt Mārupes ciema robežas un 
apstiprināt Vētras ciema statusu saskaņā 
ar Mārupes novada teritorijas plānojumu 
2014.-2026.gadam, kā arī mainīt adre-
ses.

20. jūnija 
Domes sēdē lēma

• Pieņemt dāvinājumā no SIA „Mārupe 
182” ielu apgaismojumu Veccīruļu ielā 
posmā no Liliju ielas līdz Lielajai ielai, 
kā arī Grūdupu ielā un Krēsliņu ielā, 
sākot no Veccīruļu ielas, Mārupē.

• Apstiprināt pārskatu par Mārupes no-
vada Attīstības programmas 2013.-2019.
gadam īstenošanu 2013.gadā. 

• Par detālplānojuma apstiprināšanu 
vairākiem nekustamajiem īpašumiem

• Piedalīties AS „Lauku avīze” 
organizētajā grāmatas „Latvijas novadu 
dārgumi” veidošanas projektā.

• Apstiprināt Mārupes novada izglītības 
iestāžu attīstības koncepciju 2014.-2019.
gadam

• Finansiāli atbalstīt vairākus sportistus.
• Organizēt iepirkumu „Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties 
2 jaunus, rūpnieciski ražotus M1 klases 
elektromobiļus”. 

• Apstiprināt iesniegto saistošo noteikumu 
projektu Nr. 16 „Grozījumi Mārupes 
novada Domes 2011.gada 12.aprīļa 
saistošajos noteikumos Nr. 9/2011 „Par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
Mārupes novadā”

• Deleģēt biedrībai  „Mārupes BMX 
klubs” īstenot Mārupes novada Sporta 
centra sporta interešu izglītības 
programmu „BMX riteņbraukšanas 
apakšprogramma” uz vienu kalendāro 
gadu.

• Atsavināt Mārupes novada pašvaldībai 
piederošās 1230 daļas sabiedrībā ar 
ierobežotu atbildību „SIA „Rīgas apriņķa 
avīze”.

• Piešķirt līdzfinansējumu 450,00 eiro 
apmērā projekta „Vietējo dabas vērtību 
apzināšanas pasākumi Mārupes novadā” 
īstenošanai.

• Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības 
2013.gada publisko pārskatu par laika 
periodu no 01.01.2013. līdz 31.12.2013.

• Piešķirt biedrībai „Pierīgas partnerība” 
finansiālu atbalstu 711,44 EUR  apmērā 
konkursa  „Mārupes novada daiļdārzs 
2014” rīkošanai saskaņā ar izdevumu 
aprēķinu tāmi.

• Projekta „Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisi-
jas samazināšanai Jaunmārupes 
sākumskolā” īstenošanai piešķirt papil-
dus finansējumu 4422,18 EUR apmērā, 
kā arī releja aizsardzības iekārtas 
uzstādīšanai (tehniskā projekta izstrādei 
un uzstādīšanai) piešķirt finansējumu 
8623,00 EUR apmērā.

• Izbeigt bez rezultātiem  konkursu par 
tiesībām organizēt MTB maratonu 
Mārupes novadā 2014.gadā, kurš tika 
rīkots saskaņā ar Mārupes novada 
Domes 2014.gada 26.marta lēmumu 
Nr.19 (prot.Nr.5)  apstiprināto nolikumu 
„Par tiesību piešķiršanu organizēt MTB 
maratonu Mārupes novadā 2014.gadā.” 
un organizēt jaunu konkursu.

• Apstiprināt instrukciju „Kārtība 
lokālplānojumu un detālplānojumu 
izstrādei Mārupes novada pašvaldībā”.

• Par finansiālu atbalstu sportistiem un 
mūziķim.

• Par sadarbības līguma slēgšanu ar 
Sabiedrības integrācijas fondu un SIA 
„Hannu – Pro”.

• Par Jaunmārupes sākumskolas 
reorganizāciju par pamatskolu.

• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.15 
„Mārupes novada pašvaldības pirms-
skolas izglītības nodrošināšanas funkci-
jas īstenošanas kārtība”.

• Piešķirt SIA „KT Agency” tiesības 
organizēt MTB maratonu Mārupes 
novadā saskaņā ar pasākuma 
organizēšanas prasībām un pretendenta 
piedāvājumu.

15.maija Domes 
ārkārtas sēdē lēma

28.maija 
Domes sēdē lēma
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Paziņojums par 
detālplānojuma 

publiskās apspriešanas 
pagarināšanu nekustama-
jiem īpašumiem „Gunde-
gas–1” un „Jaunklūgas”

Mārupes novada Dome 2014.gada 
30.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr.14 
(sēdes protokols Nr.6, pielikums Nr.14) 
„Par detālplānojuma nodošanu publiskajai 
apspriešanai nekustamajiem īpašumiem 
„Gundegas–1” (kadastra Nr. 8076 011 
0273) un „Jaunklūgas” (kadastra Nr. 8076 
011 0297)”. 

Lai ievērotu visas MK noteikumos 
Nr.711 “Noteikumi par pašvaldību terito-
rijas attīstības plānošanas dokumentiem” 
paredzētās prasības, publiskā apspriešana, 
kas notika no 13.05.2014. līdz 10.06.2014, 
tiek pagarināta līdz 04.08.2014.

Ar detālplānojuma redakciju var 
iepazīties līdz 04.08.2014. Mārupes novada 
Būvvaldē (Daugavas iela 29, Mārupe). 
Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma reda-
kciju var iepazīties pašvaldības mājaslapā 
www.marupe.lv sadaļā Sabiedriskās ap-
spriedes.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 
4.augustā plkst.17.00 Mārupes novada 
Būvvaldē, Daugavas ielā 29, Mārupē.

Priekšlikumi iesniedzami līdz 2014.gada 
4. augustam. Rakstiskus priekšlikumus var 
iesniegt Mārupes novada Būvvaldē Dauga-
vas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, 
LV-2167, nosūtot tos pa pastu vai iesn-
iedzot klātienē apmeklētāju pieņemšanas 
laikā – pirmdienās un ceturtdienās no 
9.00 – 18.00. Elektroniski priekšlikumi 
iesniedzami Mārupes novada Domes 
Attīstības nodaļas vadītājai Ilzei Krēmeri, 
iesūtot tos uz e-pasta adresi ilze.kre-
mere@marupe.lv. Iesniegumā noteikti 
jānorāda arī vārdu, uzvārdu un adresi, bet 
juridiskajām personām – nosaukumu, ad-
resi un reģistrācijas Nr.

Mārupes novada Dome šogad īsteno 
divus Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta finansētus projektus, kuru 
mērķis ir veicināt siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanu Mārupes novadā- 
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai 
Jaunmārupes sākumskolā” (Nr. KPFI-
15.2/117) un „Siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšana, iegādājoties 2 
jaunus, rūpnieciski ražotus M1 klases 
elektromobiļus” (identifikācijas Nr. 
KPFI-16/47).

Projekta „Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanai Jaunmārupes sākumskolā” 
mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana Jaunmārupes sākumskolas 
ēkā, izmantojot atjaunojamo energoresursu 
– saules enerģiju. 

Projekta ietvaros paredzēts uzstādīt 
saules kolektorus siltā ūdens sagatavošanai 
un saules baterijas (paneļus), kā arī daļēji 
nomainīt esošo apgaismojuma sistēmu 
uz energoefektīvāku apgaismojumu 
izglītības iestādes telpās, tādējādi samazi-
not elektroenerģijas un siltā ūdens patēriņa 
izmaksas.

Plānotais piegādātās enerģijas 
ietaupījums ir 63363 kWh/gadā, savukārt 
projekta rezultātā oglekļa dioksīda emis-
iju samazinājums attiecībā pret pro-
jektam pieprasīto finanšu instrumenta 
finansējumu paredzēts 0,601 kgCO2/Ls. 
CO2 ietaupījums - 20500,11 kgCO2/gadā.

Projekta kopējās izmaksas - 83 605.00 
EUR. KPFI līdzfinansējums 48 
519.93 EUR, Mārupes novada Domes 
līdzfinansējums 35 085.07 EUR.

Darbus veic SIA „Zaļās vides Serviss”. 
Projekts tiks īstenots līdz 2014.gada 
30.jūnijam.

Projekta „Siltumnīcefekta gāzu emi-
siju samazināšana, iegādājoties 2 jau-
nus, rūpnieciski ražotus M1 klases 
elektromobiļus” mērķis ir divu jaunu, 
rūpnieciski ražotu M1 kategorijas 
elektromobiļu iegāde, kuru nobraukums 
starp pilnas uzlādes reizēm ir vismaz 100 
kilometri un  ātrums, ko tie spēj maksimāli 
sasniegt, ir vismaz 90 kilometri stundā.

Vienu elektromobili plānots izmantot 
pašvaldības administrācijas vajadzībām, 
bet otru pašvaldības policijas vajadzībām. 

Projekta kopējās izmaksas – 54 
000.00 EUR. KPFI līdzfinansējums 
37000.00 EUR, Mārupes novada Domes 
līdzfinansējums 17 000 EUR.

Projekts tiks īstenots līdz 2014.gada 
31.decembrim.

Mārupes novada Dome 2014.gada 
28.maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 (sēdes 
protokols Nr.8), „Par zemes gabalu Paleju 
iela 21B (kadastra Nr. 80760031088) un 
Paleju iela 23 (kadastra Nr. 80760031089), 
Mārupes novads, detālplānojuma 
apstiprināšanu”.

Paziņojums par 
detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu nekustamiem 

īpašumiem „Eglaines- 1” un 
„Eglaines- 2”

Mārupes novada Dome 2014.gada 
26.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.6.3 
(sēdes protokols Nr.5, pielikums Nr.6.3), 
„Par nekustamā īpašuma ”Eglaines -1”, 
kad. Nr. 80760120056 detālplānojuma 
izstrādi” un 2014.gada 18.decembrī 
ir pieņēmusi lēmumu Nr.3.1 (sēdes 
protokols Nr.10, pielikumsNr.3.1), „Par 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
nekustamam īpašumam ”Eglaines - 2”, 
kad. Nr. 80760120159”.

Saskaņā ar 2013.gada 18.jūnijā 
apstiprināto Mārupes novada teritorijas 
plānojumu 2014.- 2026. gadam 
zemesgabali atrodas savrupmāju apbūves 
teritorijā (DzS).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir 
precizēt tajā noteiktās teritorijas plānoto 
(atļauto) izmantošanu, veikt zemesgabalu 
sadalīšanu un veidot kopīgu ielu/ceļu tīklu 
un ielas sarkanās līnijas.

Par detālplānojuma izstrādes 
vadītāju apstiprināta Mārupes novada 
Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere. 
Detālplānojuma izstrādātājs - SIA „MC 
PLUSS”.

Rakstiskus priekšlikumus iesniegt 
Mārupes novada Būvvaldē Daugavas 
iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-
2167, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot 
klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikā – 
pirmdienās un ceturtdienās no 9.00 – 18.00. 
Elektroniski priekšlikumi iesniedzami 
iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi ilze.
kremere@marupe.lv, četru nedēļu laikā 
no paziņojuma publicēšanas informatīvajā 
izdevumā „Mārupes vēstis”. Iesniegumā 
noteikti norādot arī vārdu, uzvārdu un 
adresi, bet juridiskajām personām – 
nosaukumu, adresi un reģistrācijas Nr.

Paziņojums par 
detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu nekustamajam 
īpašumam Stīpnieku ceļš 9
Mārupes novada Dome 2013.gada 

27.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.8.3 
„Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
nekustamajam īpašumam Stīpnieku ceļš 9 
(kadastra Nr. 80760030189)”.

Detālplānojuma teritorija ir nekustamais 
īpašums Stīpnieku ceļš 9, teritorijas platība 
0,5972 ha. Saskaņā ar 2013.gada 18.jūnijā 
apstiprināto Mārupes novada teritorijas 
plānojumu 2014.- 2026. gadam zemesga-
bals atrodas savrupmāju apbūves teritorijā 
(DzS).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir 
precizēt teritorijas plānoto (atļauto) 
izmantošanu, veikt zemes gabala 
sadalīšanu, veidot kopīgu ielu/ceļa 
tīklu un inženiertehnisko komunikāciju 
tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan 
pieguļošajām teritorijām. 

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju 
apstiprināta Mārupes novada Attīstības 
nodaļas vadītāja Ilze Krēmere.

Rakstiskus priekšlikumus var iesn-
iegt Mārupes novada Domē Daugavas 
iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-
2167, nosūtot tos pa pastu vai iesnied-
zot klātienē apmeklētāju pieņemšanas 
laikā – pirmdienās un ceturtdienās no 
9.00 – 18.00. Elektroniski priekšlikumi 
iesniedzami iesūtot tos uz elektroniskā 
pasta adresi ilze.kremere@marupe.lv. 
Priekšlikumi iesniedzami četru nedēļu 
laikā no informācijas publicēšanas 
„Mārupes Vēstis”, iesniegumā noteikti 
norādot arī vārdu, uzvārdu un adresi, bet 
juridiskajām personām – nosaukumu, ad-
resi un reģistrācijas Nr.

Paziņojums par 
detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu nekustamajam 

īpašumam “Ābelītes”
Mārupes novada Dome 2013.gada 

30.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.2.10.  
„Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
nekustamiem īpašumam “Ābelītes” (ka-
dastra Nr. 80760030549”.

Detālplānojuma teritorija ir nekustamais 
īpašums “Ābelītes”, apmēram 0,5277 ha 
kopplatībā. Saskaņā ar 2013.gada 18.jūnijā 
apstiprināto Mārupes novada teritorijas 
plānojumu 2014.- 2026. gadam zemesga-
bals atrodas savrupmāju apbūves teritorijā 
(DzS) un autotransporta infrastruktūras ob-
jektu teritorijā (TR).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir 
precizēt teritorijas plānoto (atļauto) 
izmantošanu, veikt zemes gabala 
sadalīšanu, veidot vienotu ielu/ceļa tīklu 
(Ābelīšu ielu savienot ar Putnukalna ielu) 
un inženiertehnisko komunikāciju tīklus 
gan detālplānojuma teritorijā, gan arī 
pieguļošajām teritorijām. 

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju 
apstiprināta Mārupes novada Attīstības 
nodaļas vadītāja Ilze Krēmere.

Rakstiskus priekšlikumus var iesn-
iegt Mārupes novada Domē Daugavas 
iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-
2167, nosūtot tos pa pastu vai iesnied-
zot klātienē apmeklētāju pieņemšanas 
laikā – pirmdienās un ceturtdienās no 
9.00 – 18.00. Elektroniski priekšlikumi 
iesniedzami iesūtot tos uz elektroniskā 
pasta adresi ilze.kremere@marupe.lv. 
Priekšlikumi iesniedzami četru nedēļu 
laikā no informācijas publicēšanas 
„Mārupes Vēstis”, iesniegumā noteikti 
norādot arī vārdu, uzvārdu un adresi, bet 
juridiskajām personām – nosaukumu, ad-
resi un reģistrācijas Nr.

Paziņojums par 
detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu nekustamajam 

īpašumam “Valdari”
Mārupes novada Dome 2013.gada 

30.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.2.4 
„Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
nekustamiem īpašumiem “Valdari” (kadas-
tra Nr. 80760060096) 1. zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 80760060096 un 2. 
zemes vienībai ar  kadastra apzīmējumu 
80760120392”.

Detālplānojuma teritorija ir nekustamais 
īpašums “Valdari” 1.zemes vienības un 2. 
zemes vienības teritorijai, apmēram 5,6168 
ha kopplatībā. Saskaņā ar 2013.gada 
18.jūnijā apstiprināto Mārupes novada 
teritorijas plānojumu 2014.- 2026. gadam 
zemesgabals atrodas mazsaimniecību 
apbūves teritorijā ārpus ciemiem (DzSM).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir 
precizēt teritorijas plānoto (atļauto) 
izmantošanu, veikt zemes gabala 
sadalīšanu un veidot kopīgu ceļa tīklu. 

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju 
apstiprināta Mārupes novada Attīstības 
nodaļas vadītāja Ilze Krēmere.

Rakstiskus priekšlikumus var iesn-
iegt Mārupes novada Domē Daugavas 
iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-
2167, nosūtot tos pa pastu vai iesnied-
zot klātienē apmeklētāju pieņemšanas 
laikā – pirmdienās un ceturtdienās no 
9.00 – 18.00. Elektroniski priekšlikumi 
iesniedzami iesūtot tos uz elektroniskā 
pasta adresi ilze.kremere@marupe.lv. 
Priekšlikumi iesniedzami četru nedēļu 
laikā no informācijas publicēšanas 
„Mārupes Vēstis”, iesniegumā noteikti 
norādot arī vārdu, uzvārdu un adresi, bet 
juridiskajām personām – nosaukumu, ad-
resi un reģistrācijas Nr.

Paziņojums par nekustamā 
īpašuma Paleju iela 54 
detālplānojuma izstrādi

Detālplānojuma teritorija ir nekustamais 
īpašums Paleju iela 54, teritorijas platība - 
0,7298 ha. Saskaņā ar 2013.gada 18.jūnijā 
apstiprināto Mārupes novada teritorijas 
plānojumu 2014.- 2026. gadam zemesga-
bals atrodas savrupmāju apbūves (DzS) 
teritorijā, robežojas ar pašvaldības ielu – 
Paleju ielu.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir 
veikt zemesgabala sadalīšanu apbūves ga-
balos, noteikt jaundibināmās ielas sarkanās 
līnijas un izveidot pieslēgumu Paleju ielai.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju 
apstiprināta Mārupes novada Attīstības 
nodaļas vadītāja Ilze Krēmere.

Rakstiskus priekšlikumus var iesn-
iegt Mārupes novada Domē Daugavas 
iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-
2167, nosūtot tos pa pastu vai iesnied-
zot klātienē apmeklētāju pieņemšanas 
laikā – pirmdienās un ceturtdienās no 
9.00 – 18.00. Elektroniski priekšlikumi 
iesniedzami iesūtot tos uz elektroniskā 
pasta adresi ilze.kremere@marupe.lv. 
Priekšlikumi iesniedzami līdz 2014.gada 
7.jūlijam, iesniegumā noteikti norādot arī 
vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskajām 
personām – nosaukumu, adresi un 
reģistrācijas Nr.

Mārupes 
pašvaldība 
domā zaļi

Paziņojums par detālplānojuma 
apstiprināšanu nekustamajiem 
īpašumiem Paleju iela 21B un 

Paleju iela 23
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Vai drīkst ar omi uz batuta?

Šopavasar divi skvēri Tīrainē 
ir ieguvuši jaunu, apkārtējiem 
iedzīvotājiem tīkamu veidolu, tādējādi 
uzlabojot kopējo vides kultūras līmeni 
novadā.

Dome veikusi pašvaldības īpašumā esoša 
skvēra Tīraines ielā 14 un daudzdzīvokļu 
mājas pagalma Viršu ielā 20 labiekārtošanu, 
nodrošinot apkārtējo māju iedzīvotājiem 
sakoptu apkārtējo vidi.  Jaunie pagalmi 
kļuvuši piemēroti drošai, ērtai, harmonis-
kai un priekpilnai atpūtai gan bērniem, gan 
viņu vecākiem, gan vecvecākiem, tāpat arī 
ikvienam mājas iedzīvotājam, kurš savā 
brīvajā laikā vēlas iznākt atpūsties savā 
daudzdzīvokļu namu ieskautajā pagalmā, 
uzspēlēt basketbolu, bet varbūt vienkārši 
palasīt grāmatu svaigā gaisā.

Skvēri labiekārtoti, ierīkojot tajos divas 
zonas - aktīvās un pasīvās atpūtas zonu. 
Tīraines ielā 14 aktīvās atpūtas zona ietver 
bērnu rotaļu laukumus, cietā seguma lau-
kumu pie basketbola groza un galda spēļu 
spēlēšanas laukumu. Pasīvās atpūtas zonu 

Tīrainē labiekārtoti divi 
atpūtas laukumi

veido atpūtas vietas ar soliņiem gar gājēju 
celiņiem. 

Viršu ielā 20 ierīkota aktīvās atpūtas 
zona, kas ietver dažāda vecuma bērniem 
paredzētu rotaļu laukumu un vingrošanas 
ierīču laukumu, un pasīvās atpūtas zona 
ar vietām sēdēšanai un galda spēļu 
spēlēšanai. Bērnu laukums organizēts 
divās daļās – mazākie bērni varēs spēlēties 
smilšu kastēs, kā arī izmantot šūpoles, 
karuseļus un kāpelēšanas ierīces, lielāka 
vecuma bērni varēs izmantot dažādas 
vingrošanas un kāpelēšanas ierīces. Lai 
mazinātu iespējamo traumatismu, bērniem 
paredzētajos laukumos ierīkots koksnes 
šķeldu segums. 

Abos laukumos uzstādīti arī velosipēdu 
turētāji.

Viršu ielā 20 projekta īstenošanai Eiro-
pas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 
nodrošināja līdzfinansējumu 18632 EUR 
apmērā. Projekta kopējās izmaksas sastāda 
66 569 EUR.

Tīraines ielā 14 projekta īstenošanai 
Eiropas lauksaimniecības fonds lauku 
attīstībai nodrošināja līdzfinansējumu 
18632 EUR apmērā. Projekta kopējās iz-
maksas sastāda 89 276 EUR.

Projektu autors SIA “Gartens”, darbu 
veicējs SIA “AMG grupa”.

Uva Bērziņa

PROJEKTU LīDZFINANSē 
EIROPAS SAVIENīBA

Līdz ar skolas vasaras brīvlaiku pieaug 
bērnu traumatisms. Tāpēc šajā rakstā 
atgādināšu visiem zināmus, bet dažkārt 
piemirstus cēloņus, kuru rezultātā 
mūsu bērni ne tikai cieš, bet mēs tos arī 
zaudējam.

Pēc ziemas perioda ļoti riskantas ir ne tikai 
svešas, bet arī iepriekšējās vasarās apgūtās 
peldvietas, jo tajās var atrasties stikla lauskas 
un ieskaloti akmeņi. Līdz ar to tiek sagrieztas 
kājas, bet, lecot ūdenī ar galvu pa priekšu, 
tiek gūtas ļoti smagas galvaskausa, kakla 
skriemeļu un mugurkaula traumas. Pēc šādas 
mirkļa izklaides paralīze bērnu uz visu mūžu 
var iesēdināt ratiņkrēslā.

Nav jābūt ļoti „biezam”, lai iegādātos ba-
tutu. Tādi redzami arī daudzos Mārupes namu 
pagalmos. Taču, lai izpriecas nepārvērstos 
traģēdijā, jāmāk izlasīt instrukciju, to iz-
skaidrot bērniem un kopā apzināties riskus. 
Tieši nepieskatīta, nekoordinēta vairāku 
personu vienlaicīga lēkāšana bez batuta 
aizsargsienām rada smagas traumas.

Ja IQ ir pietiekams, tad nevajadzētu 
pieļaut, ka bērns ar velosipēdu ārpus pagal-
ma pārvietojas bez ķiveres vai automašīnā 
nav piesprādzējies ar drošības jostu.

Ja mēs, vecāki, patiesi esam gādīgi un 
gudri, tad dzimšanas dienas dāvanā konču 
vietā labāk bērnam uzdāvināsim profiaktisku 
poti pret ērču encefalītu. Un kāpēc gan ar 
šādu dāvanu, lai neapsveiktu arī omi un opi? 

Lai arī nākamgad varētu ogot un sēņot- 
neēdīsim paši un necienāsim bērnus ar 
nepazīstamām ogām vai sēnēm, nelasīsim 
neatpazītus augus ziemas tējām un, 
nenesīsim neko nesaprotamu mājās. 
Mīļās Mārupes omītes! Konservēšanai un 

marinēšanai izmantosim tikai zināmas lietas, 
aizdomu gadījumā būs labāk, ja burka būs 
tukšāka nevis fakts, ka ziemā jūsu mīļajiem 
jāpārstāda aknas. 

Gadījumā, ja konservēšanai joprojām iz-
matojam etiķa esenci, jo tā sanāk labāk un 
gardāk, pat uz pāris minūtēm neatstāsim šo 
indi bērnam aizsniedzamā vietā. Tikai pēc 
viena malka iedzeršanas, ja arī bērns izdzīvos, 
viņš visu mūžu būs invalīds un periodiski 
ārstiem būs mehāniski jāplēš vaļā viņa atkal 
un atkal aizaugošais barības vads. 

Ne uz mirkli bez uzraudzības neatstāsim 
bērnu pie dārza baseina, dīķa, ezera, jūras 
krastā! Dārza svētkos jau pēc pirmā alus 
piemirstam, ka bērniem nav jārotaļājas pie 
liesmojoša grila katla. Arī tas neliecina par 
intelektu, ja uz karstām oglēm no pudeles 
papildus lejam degmaisījumu, cerot, ka tieši 
es esmu izredzēts un man jau nu pudele rokās 
neeksplodēs. 

Bērniem neaizsniedzamā vietā novieto-
sim pilnīgi visus medikamentus, jā- pat dau-
dzas reizes dienā tik vajadzīgās sirds zāles, 
arī it kā nevainīgo kālija permanganātu (zi-
los graudiņus), visu sadzīves ķīmiju, eļļas, 
veļas un trauku pulveri fasētu briketēs, ada-
tas, naglas, pogas, žiletes, skalpeļus, nažus, 
kaktusus, sērkociņus, šķiltavas, sprāgstvielas 
un ieročus, karstu gludekli, jaunas un 
izlietotas baterejas, diegus, auklas, plastikas 
maisiņus…

Mēs taču mīlam viens otru un tāpēc mums 
jādara viss, lai šī un turpmākās vasaras būtu 
laimīgas un tikai labiem piedzīvojumiem 
bagātas!

Arvīds Mūrnieks, ārsts, Mārupes novada 
veselīga dzīvesveida koordinators

Turpinot pašvaldības darbu 
pie Mārupes novada mārketinga 
stratēģijas izveides, šovasar tiks veiktas 
socioloģiskās aptaujas dažādās Mārupes 
iedzīvotāju vecuma grupās un uzņēmēju 
vidū. 

20.jūnijā Mārupes novada Dome slēgusi 
līgumu ar SIA „Communication manage-
ment”, kas iepirkuma procedūras rezultātā 
atzīts par piemērotāko pretendentu novada 
mārketinga stratēģijas izstrādei.

Kā iepriekš vēstīts, mārketinga 
stratēģijas izveides mērķis ir veicināt 
tūrisma un uzņēmējdarbības attīstību 
novadā. Esot praktisks darba instruments, 
šāds plānošanas dokuments palīdzēs 
pašvaldībai uzlabot arī esošo iedzīvotāju 
un uzņēmumu vajadzību apmierināšanu. 
Aicinām iedzīvotājus un uzņēmējus būt 
atsaucīgiem aptauju veikšanas laikā, 
tādējādi sniedzot arī savu ieguldījumu 
Mārupes novada mārketinga stratēģijas 
veidošanā.

Kate Nītiņa

Novada mārketinga 
stratēģijas ietvaros 

tiks veikta iedzīvotāju 
aptauja

Sveicam novada seniorus!

14.maijā Mārupes Kultūras namā pašvaldība sveica novada seniorus, kas gada pirmajā pusē svinēja 80 un 
vairāk gadu jubilejas. No visas sirds novēlam Jums daudz veselības, možu garu un priecīgu prātu!

Mārupes novada Dome atkārtoti izsludina novada 
vizuālās identitātes ideju konkursu 

Realizējot Mārupes novada Domes 
investīciju plānā iekļauto projektu par 
Mārupes novada vizuālās identitātes stan-
darta izveidošanu, aicinām piedalīties 
atkārtotā skiču konkursā par novada 
grafiskās zīmes izstrādi.

Ar vairāk kā 70 ideju pieteikumiem 
maijā noslēdzies pirmais Mārupes no-
vada grafiskās zīmes ideju konkurss. Tā 
rezultātā žūrijas komisija lēmusi piešķirt trīs 
godalgotās vietas, pirmajai vietai neizvirzot 
nevienu no iesniegtajiem darbiem. Augstākā 
otrā vieta piešķirta SIA „SAALS”, trešā vieta 
SIA „DUE” un veicināšanas balva Kristīnei 

Kundziņai.
Turpinot radošo ideju meklējumus ar 

mērķi atrast atbilstošāko vizuālo risinājumu 
Mārupes novada publiskā tēla veidošanai, 
lemts par atkārtota konkursa izsludināšanu. 
Arī šajā reizē labākos trīs darbus žūrijas 
komisijas vērtējumā paredzēts izvirzīt 
godalgošanai. Atkārtotā konkursa balvu 
fonds ir 2 000 EUR.

Pieteikumi konkursam iesniedzami līdz 
š.g. 28.jūlijam. Plašāka informācija par 
dalību konkursā un tā noteikumiem pieejama 
konkursa nolikumā, kas atrodams interneta 
vietnē www.marupe.lv/aktuali/konkursi.
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Jau trešo gadu 12 Mārupes viduss-
kolas 7.-8. klašu skolēniem bija iespēja 
jūnija sākumā piedalīties dabaszinātņu 
un matemātikas pētniecības nometnē 
„Profesora FiBiĶīMa vasaras skola”, 
kurā satikās un kopā darbojās 48 
skolēni no Vecumnieku, Misas, Skaist-
kalnes, Dobeles, Auces, Valles skolām. 

Šogad paši sacerējām nometnes him-
nu, izgatavojām karogu, sējām sieru, 
pārbaudījām, kurš dārzenis noderīgāks, 

12 jauni profesora FiBiĶīMa vasaras 
skolas absolventi Mārupes vidusskolā!Jūnija pirmajās nedēļās, kad tik-

ko noslēdzies mācību gads - no 2.līdz 
13.jūnijam Mārupes vidusskolā, ar 
Mārupes novada Domes atbalstu, notika 
dienas nometne sākumskolas vecuma 
bērniem „Dzīvo zaļi!”. Nometne uzņēma 
45 bērnus vecumā no 7 - 11 gadiem. 

Nometnes laikā dalībnieki katru dienu 
mācījās videi draudzīga dzīvesveida pama-
tus, apguva zināšanas un prasmes, kas 
palīdz saprast „zaļās domāšanas” nozīmi  
katras ģimenes ikdienas dzīvē. Bērni 
piedalījās radošajās rokdarbu darbnīcās 
un nodarbībās  - papīra liešana, atkritumu 
šķirošana un otrreizējā izmantošana, dabas 
resursu taupīšana, gleznošana uz finiera, 
porcelāna. Lai apgūtu teorētiskas zināšanas 
un iepazītos ar dabas bagātībām, pētītu tās, 
bērni apmeklēja Ķemeru Nacionālo parku 
un Tērvetes dabas takas, Getliņu atkritumu 
poligonu, kā arī uzņēmuma L&T papīra 
šķirošanas punktu.  Rīgas Mežu izstādē 
„Iepazīsties – koks” nometnes dalībnieki 
apguva pirmās zināšanas un priekšstatu 
par mežsaimniecību, tās nepieciešamību 
un saistību ar ekoloģiskajiem procesiem 
Latvijā. Ūdens ekoloģiskā nozīme tīri prak-

Mārupes vidusskolā „Dzīvo zaļi!”
tiski tika apgūta interaktīvajā nodarbībā 
Jūrmalas pilsētas muzejā un jūras malā. 
Zemes dienā visi ar lielāko prieku strādāja 
ar porcelānu mākslinieces Marutas Rau-
das darbnīcā tepat Mārupē un pirmo reizi 
pētīja zemsedzi, lai pārliecinātos, ka zem 
kājām ir dzīvība.

Visas nometnes laikā bērni mācījās 
draudzēties ne tikai ar dabu, bet arī viens 
ar otru - kolektīvās spēlēs, pārgājienos un 
izbraukumos, un visbeidzot savas spējas 
rādīja vecākiem veltītajā koncertā un 
radošo darbu izstādē. Vecāku atziņas pēc 
koncerta: “Mēs noteikti piedalīsimies arī 
nākamgad!”

Divas nedēļas pagāja brīnumātri daudzo 
atklājumu noskaņās. Liels paldies Mārupes 
novada Domei, Mārupes vidusskolas 
izglītības un atbalsta biedrībai, nometnes 
skolotājiem un vecākiem par organizēšanu, 
atbalstu, ieguldītajiem līdzekļiem un laiku, 
kas palīdz mūsu novada bērniem apgūt 
daudz jaunu prasmju, lietderīgi pavadīt 
laiku un radīt interesi par dabai draudzīgu 
dzīves ziņu zaļajā Mārupē.

Sanita Zveja, nometnes vadītāja

lai spoži degtu ķēdē ieslēgta 
spuldzīte, pēc piecām dažādām 
metodēm mēģinājām noteikt 
koka augstumu, gatavojām 
plakātus dārzeņu karaļa 
vēlēšanām,. Pildot uzdevu-
mus, pazudām un atradāmies 
mežā, centāmies noteikt cuku-
ra saturu gāzētajos dzērienos, 
gatavojām kārtainos kokteiļus, 
mēģinājām savienot mūziku 
ar matemātiku, vārījām 
cukurgailīšus. Pēdējās divas 
nodarbības vadīja mūsu skolas 

22.maijā biedrības „Mārupes 
uzņēmēji” izveidota žūrija Mārupes 
vidusskolā izvērtēja un apbalvoja 
skolēnu mācību uzņēmumus. Par labāko 
tika atzīts uzņēmums „Treelomory”, kas 
specializējies koka kalendāru rāmīšu 
izgatavošanā.

Žūrijas sastāvā - Iluta Lonnberga–Greb-
ska (Beweship), Sanita Āķe  (AA Energy 
Windows), Silvestrs Savickis (Sensum) 
un Pauls Niedre (Metālstudija). Par gal-
veno kritēriju skolēnu mācību uzņēmumu 
izvērtēšanā tika noteikta pārdomātākā un 
dzīvotspējīgākā biznesa ideja.

Konkursā piedalījās  pieci skolēnu 
uzņēmumi – „Regalo” (smaržīgu tējas 
maisiņu un svečturu ražošana), „LAIT” 
(dizaina sērkociņu kastīšu izgatavošana), 
„CLSM” (Dabīgo sulu uzglabāšanas iepa-
kojumi), „Treelomory” (koka kalendāru 
karkasu izgatavošana), „DryDay” 
(oriģinālu lietussargu žāvēšanas statīvu 
izgatavošana). 

Par uzvarētāju tika atzīts uzņēmums  
„Treelomory”, kas nodarbojas ar koka 
kalendāru rāmīšu izgatavošanu, kurus 
iespējams papildināt ar fotogrāfijām. 
Rāmīši tiek izgatavoti pašu spēkiem, 
izmantojot tikai dabas vai otrreizējās 
pārstrādes materiālus. Uzņēmuma 
pārstāves demonstrēja arī citas uzņēmuma 
produktu pilnveidošanas ieceres, kuras 

Mārupes uzņēmēji atbalsta 
skolēnu mācību uzņēmumus

plānots realizēt nākamajā mācību gadā. 
Uzvarētāji saņēma 300 eiro naudas 

balvu tālākai biznesa attīstībai, bet visi 
skolēni, kas piedalījās izvērtēšanā, saņems 
rekomendācijas vēstuli no biedrības 
„Mārupes uzņēmēji”, kā arī iespēju bez-
maksas apmeklēt trīs seminārus par 
dažādām ar biznesu saistītām tēmām 
uzņēmēju biedrības organizētajā ciklā „Par 
2 stundām zinošāks”.

Skolēnu mācību uzņēmumu izvērtēšanas 
un apbalvošanas pasākums bija pirmais 
solis uzņēmēju biedrības un Mārupes 
vidusskolas sadarbībā  šī gada martā 
noslēgtā memoranda ietvaros. Jau rudenī 
sadarbība turpināsies, kad skolēniem, kas 
dibinās mācību uzņēmumus būs iespēja 
saņemt konsultācijas no pieredzējušiem 
uzņēmējiem. Šāda uzņēmēju un skolēnu 
sadarbība iecerēta kā ikgadēja tradīcija.

Paldies biedrības „Mārupes uzņēmēji” 
dalībniekiem par saziedotajiem līdzekļiem 
balvu fondam. Paldies Mārupes viduss-
kolai par atsaucību un viesmīlību, īpaši 
skolotājai Līgai Lagzdkalnei un direk-
toram Jānim Lagzdkalnam! Un, protams, 
liels paldies skolēniem par ieguldīto darbu, 
entuziasmu un uzņēmību!

Normunds Čiževskis, biedrības 
„Mārupes uzņēmēji” valdes 

priekšsēdētājs

Mācību gada noslēgumā Mārupes 
vidusskolā notika skolēnu konkursa 
„Sacenties pats ar sevi!” laureātu 
un finālistu apbalvošana. Konkursa 
īpatnība ir tāda, ka dalībnieki nesacenšas 
viens ar otru, bet katrs konkursa 
dalībnieks mācību gada sākumā izvirza 
sev mērķus, ko mācību gada laikā vēlas 
īstenot.

Minētais konkurss šogad notika jau 
trešo reizi. Oktobrī konkursam pieteicās 
66 skolēni no 12 klasēm, bet ir jābūt lielai 
gribai un stipram raksturam, lai sacenstos 
pašam ar sevi, lai pamudinātu sevi strādāt 
labāk, izdarīt vairāk, kārtīgāk un visu 
izdarīt laikā līdz galam, gūstot no tā visa 
vēl arī prieku.

Līdz finālam nonāca 25 drosmīgākie, 
aktīvākie, mērķtiecīgākie, uzņēmīgākie 
un motivētākie skolēni no 11 klasēm. Ri-
hards Drevinskis no 7.a klases un Kaspars 
Markuss Molls no 7.b klases šajā konkursā 
līdz finālam ir nonākuši atkārtoti, bet 8.b 
klases skolnieces Anna Raita un Anete 
Maže konkursā ir piedalījušās un veiksmīgi 
tikušas līdz finālam jau trešo  gadu.

Konkursa dalībniekiem piemiņas balvas 

Nav vajadzības sacensties ar visu 
pasauli. Pārspēj pats sevi!

tiek piešķirtas divās nominācijās – laureāts 
un finālists. Par konkursa laureātiem 
kļūst skolēni, kuri ir sasnieguši izvirzītos 
mērķus, bet par finālistiem kļūst skolēni, 
kuri mācību gada laikā ir izpildījuši visus 
konkursa nosacījumus, taču nav līdz galam 
sasniegti izvirzītie mērķi.

Par konkursa laureātiem šogad kļuva Re-
beka Elizabete Buša (5.a), Laine Jansone 
(5.a), Katrīna Letiņa (5.c), Krišjānis Dobe-
lis (6.a), Kaspars Markus Molls (7.b), So-
fija Bartkeviča (9.a), Nikola Ivanova (9.a), 
Anna Raita (9.b) un Anete Maže (9.b).

Par konkursa finālistiem tika nominēti 
Anete Namiķe (5.a), Ieva Krilova (5.a), 
Svens Linga (5.a), Kristaps Ieviņš (5.a),  
Agnese Upmale (5.a), Paula Sakne (5.a),  
Līva Emīlija Kirštuka (5.a), Katrīna Nov-
orucka (5.a), Liāna Lorensa (5.b), Anna 
Marta Gūtmane (5.b), Katrīna Bērziņa 
(5.b), Paula Harpere (5.b), Madara Broka 
(5.c), Rihards Drevinskis (7.a), Kristiāna 
Dankerte (7.b) un Sabīne Veide (7.d).

Paldies par atbalstu konkursa rīkošanā 
Mārupes novada Domei un Mārupes vi-
dusskolas izglītības un atbalsta biedrībai!

Biruta Sūnaite, direktora vietniece 
izglītības jomā

Muzeju nakts pārsteigumi Skultē

skolotāji Modris Šāvējs kopā ar Oskaru 
Līkopu un Inga Cirse kopā ar Zandu Ro-
manovsku.

Šajās dienās tika iegūta jauna pieredze un 
zināšanas, bet, manuprāt, visvērtīgākā bija 
pieredze, ko iegūst sadarbojoties un vērojot 
izcilos sadarbības piemērus organizatoru 
darbā. Šīs nometnes iespējamība jau arī ir 
izcils sadarbības piemērs starp Mārupes un 
Vecumnieku novadu pašvaldībām.

Vineta Ūdre, skolotāja

Šī gada 17. maijā Mārupes novada Skultes 
sākumskolā jau tradicionāli  tika  rīkoti  
Muzeju nakts pasākumi, kas šogad tika veltīti 
dzintaram. Pasākums pulcēja apmeklētājus 
arī no Jaunmārupes un Piņķiem.

Ar šo Muzeju nakts pasākumu noslēdzās 
trīs gadu cikls, iezīmējot trejkrāsaino dz-
intara tapšanas ceļu. Iepriekšējos gadus tika 
godināti jūra un mežs kā dzintara auklētāji, 
šogad kārta pašam dzintaram. Mūsu skola 
var lepoties ar to, ka visus trīs gadus ir spējusi 
sarīkot saturīgus un interesantus, attiecīgajai 
krāsai atbilstošus  Muzeju nakts pasākumus. 

Kā parasti, arī šogad skolas bibliotēka bija 
sagatavojusi  īpašu Muzeju nakts program-
mu, kas vienlaicīgi notika trīs dažādās  skolas 
telpās. 

Datorkabinetā bija ierīkots Dzintara kino, 
skolas bibliotēkā durvis bija atvērusi Dz-
intara lasītava, kurā bija atrodama interesanta 
informācija par dzintaru.  Kā trešā, droši vien 
visinteresantākā Muzeju nakts norises vieta 
mūsu skolā bija latviešu valodas kabinets, 
kurā bija iekārtotas Dzintara zīmētava un Dz-

intara izstādes. 
Te apmeklētājiem apskatei tika piedāvāts 

lielākais šī gada Muzeju nakts pārsteigums 
– saldais, jā, patiesi,  ēdamais (!!!) dzintars.  
Šāda dzintara idejas autore un neatlaidīga 
īstenotāja ir ļoti radoša personība Karīna 
Šišlo.  Izrādot lielu atsaucību, viņa bija 
dāvājusi skolai neatkārtojamu (jo roku darbs) 
saldo dzintaru kolekciju. Uzzinot, ka viņa 
iedvesmu smeļas  ģeniālā lietuviešu  kom-
ponista un gleznotāja  Mikolaja Konstantīna 
Čurļona darbos, mums nekas cits neatlika, 
kā sarūpēt šī mākslinieka darbu izstādi, kas 
ļoti saskanēja ar saldajiem dzintariem, kā arī  
pašu apmeklētāju zīmētajiem dzintariem.  

Bet saldie dzintari ilgi vienā vietā ne-
paliks. Daži  nokļūs tepat pie Mārupes no-
vada  pirmsskolas grupiņām, bet citi kopā 
ar skolotājām  jūnijā devās uz Minsku, lai 
tur rīkotajos kursos kā labas gribas vēstneši  
stāstītu gan par tā autori, gan par mūsu skolu, 
gan par Latviju.

Valdis Čeičs, Muzeju nakts  
pasākumu rīkotājs

Otrajā rindā no kreisās: žūrija - P. Niedre, I. Lonnberga-Grebska, S. Savickis, 
S. Āķe. Pirmajā rindā: uzņēmuma “Treelomory” pārstāves
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Bez ierastā ikdienas darba jūnijs 
Mārupes pašvaldības Mazcenas 
bibliotēkā aizritējis aktīvā darbā, jo 
pieredzes apmaiņā pie mums viesojās 
dažādi tuvāki un tālāki kolēģi. Gūtas 

Pierīgas reģiona bibliotekāri Mārupē paplašināja zināšanas par novadpētniecību

Mazcenas bibliotēkas aktualitātes jūnijā

jaunas zināšanas, pieredze un iespaidi.
Mēneša sākumā, 4.jūnijā, Mazce-

nas bibliotēka aicināja Pierīgas reģiona 
bibliotekārus uz Mārupi piedalīties sezonas 
noslēguma seminārā par novadpētniecību. 

Laikā no 29.līdz 
31.maijam biedrība 
„Pierīgas partnerība” 

organizēja jau otro pieredzes apmaiņas 
braucienu uz Lietuvu ar Kretingas 
vietējās Zivsaimniecības grupu. 

Braucienā, kā to paredz savstarpējais 
līgums, piedalījās tūrisma un 
zivsaimniecības attīstītāji no Mārupes, 
Olaines un Babītes novada teritorijām. 
Ņemot vērā to, ka augstākminēto novadu 
iedzīvotāji un uzņēmēji saredz SIA „Rīgas 
meži” kā potenciālo sadarbības partneri, 
tad arī šoreiz braucienā piedalījās SIA 
„Rīgas meži” pārstāvis. 

Šajā pieredzes apmaiņas braucienā 
bija iespēja redzēt dažādus pa pro-
jekta līdzekļiem tapušos objektus, un 
ar Klaipēdas universitāšu pieaicināto 
pasniedzēju interesantām lekcijām varēja 

Pierīgas partnerības ziņas
gūt zināšanas zivsaimniecības attīstības 
jomā, kā arī lauku tūrismā. 

Jāatzīmē, ka pēc pagājušā brauciena, kas 
notika aprīlī, iedzīvotāji ir iedvesmojušies 
un jau iesnieguši attiecīgajā kārtā projek-
tus.

Atgādinām, ka 2012.gada 31.decembrī 
biedrība „Pierīgas partnerība” un Kret-
ingas vietējā Zivsaimniecības grupa 
parakstīja līgumu par starptautiskā projek-
ta īstenošanu 2014.gadā.

Ja jūs interesē dalība projektos, lūdzu 
Mārupes, Olaines un Babītes interesentus, 
ūdenstilpņu īpašniekus, zivsaimniecības 
un tūrisma aktivitāšu veicējus iesaistīties. 

Nadīna Millere, biedrības „Pierīgas 
partnerība” valdes priekšsēdētāja, na-

dina.millere@pierigaspartneriba.lv,

Akcents tika likts uz 
vairāku Mārupes no-
vada objektu un vietu 
apskati, kā, piemēram, 
2013.gada septembrī 
Jaunmārupē izvei-
doto atceres vietu 
– pieminekli Latvi-
jas armijas karavīru 
godināšanai, Aviācijas 
muzeju, kas ir 
vienīgais Baltijā un vie-
ns no lielākajiem visā 
Eiropā. Ciemiņiem 
interesants bija arī 
sporta un atpūtas kom-
pleksa „Mārupes tenisa 
skola” apmeklējums, 
jo tieši šeit sporta gai-
tas uzsācis patlaban 
slavenākais latviešu 
tenisists Ernests 
Gulbis. Kā izrādās, 

Mārupes vidusskolā katru mācību 
gadu kopš 2011.gada veicu aptauju 
2.klasēs un 6.klasēs ar mērķi noskaid-
rot, kā skolēni jūtas savā klasē un skolā, 
un noskaidrot, vai ir skolēni, kuri cieš 
no vardarbības skolā. Arī 2013./2014.
mācību gadā veicu šādu aptauju.  

2013./2014.mācību gada aptaujā 
piedalījās 92 skolēni no 2.klasēm (83% 
no kopējā skolēnu skaita 2.klasēs) un 
69 skolēni no 6.klasēm (79% no 6.klašu 
skolēnu kopējā skaita).

Aptaujā iegūtie dati parāda, ka ir daudz 
pozitīvu rādītāju par skolēnu savstarpējo 
saskarsmi, pašsajūtu skolā (lielākai daļai 
skolēnu patīk nākt uz skolu, savā klasē 
vienmēr vai pārsvarā jūtas labi, vienmēr 
jūtas droši skolā u.c.), bet ir arī dati, kuri 
liecina, ka pastāv problēmas, kuras jārisina 
(lielākā daļa aptaujāto skolēnu vismaz 
vienu reizi ir cietuši no citu skolēnu 
vardarbības (apsaukāšanas vai sišanas); 
ir atsevišķi skolēni, kuri bieži cieš no 
apsaukāšanas un sišanas skolā; ir skolēni, 
kuri savā klasē bieži vai vienmēr jūtas slik-
ti vai jūtas atstumti; salīdzinoši maz ir tādu 
skolēnu, kuri konfliktus cenšas risināt bez 
vardarbības pielietošanas).  

Pēc iepazīšanās ar skolēnu atbildēm 
veicu individuālas pārrunas ar katru 
skolēnu, kurš aptaujā norādīja, ka cieš no 
citu bērnu vardarbības skolā vai skolotāju 
cietsirdīgas izturēšanās, kā arī ar visiem 
tiem skolēniem, kuri rakstīja, ka savā 
klasē jūtas slikti vai atstumti. Visiem šiem 
skolēniem palīdzēju risināt konfliktus 
un uzlabot attiecības ar klasesbiedriem. 
Visiem konfliktos iesaistītajiem mācīju 
konfliktu risināšanas prasmes. Izstrādāju 
arī rekomendācijas visiem aptaujāto 
klašu audzinātājiem un 6.klasēs vadīju 
nodarbības par aptaujas rezultātiem, kurās 
pārrunājām arī to, kā pareizi rīkoties kon-
fliktu gadījumos skolā.

Vēlos aicināt visus vecākus vairāk 
uzmanības pievērst tam, kā ar saviem 
vārdiem un savu piemēru mācām bērniem 
izturēties konfliktsituācijās. Bieži vien 

Skolēnu aptauja par savstarpējo 
saskarsmi Mārupes vidusskolā

dzirdu no skolēniem to, ka vecāki 
viņiem māca, ka drīkst sist otram bērnam 
gadījumos, ja tas otrs ir sitis pirmais. Bet 
skolēna ikdienā bieži vien ir situācijas, 
kad skolēni pārprot viens otra izturēšanos, 
kad netīšu uzgrūšanos iztulko kā sišanu, 
un sākas kautiņš. Vēlos lūgt vecākus 
mācīt to, ko mācām skolā, ka uz jebkura 
veida vardarbību (apsaukāšanos, sišanu, 
ņirgāšanos, pazemošanu, ignorēšanu) 
nedrīkst atbildēt ar to pašu, jo tad konflik-
tiem vairs nav saredzams gals. Vardarbība 
jebkurās izpausmēs skolā ir aizliegta. Visās 
situācijās, kad skolēns cieš no vardarbības, 
viņam vispirms ir jāmēģina pašam bez 
apsaukāšanās un sišanas risināt konfliktu. 
Ja tas neizdodas, tad ir jāmeklē pieaugušo 
palīdzība – klases audzinātāja, priekšmetu 
skolotāja, sociālā pedagoga, psihologa vai 
jebkura cita pieaugušā cilvēka palīdzība, 
kurš tajā brīdī ir pieejams skolā. Mācīsim 
bērniem, ka tā nav sūdzēšanās, bet tā ir 
vienīgā iespēja, kā izskaust vardarbību 
skolā.

Nevienu nopietnu konfliktu, pāridarījumu 
neatstāsim bez ievērības. Mācīsim arī 
bērniem nebūt vienaldzīgiem situācijās, 
kad notiek kāda skolēna apsaukāšana, 
pazemošana, sišana, ignorēšana. Bērniem 
būtu jāmāca, ka vislabākā palīdzība 
gadījumos, kad kādam klasesbiedram vai 
citam skolēnam dara pāri, kad skolēni 
kaujas, ir nevis iesaistīties kautiņā pašam, 
nevis vienaldzīgi noraudzīties notiekošajā, 
nevis uzjautrināties par kautiņu un to 
filmēt, bet steidzami saukt palīgā kādu 
pieaugušo.

Lūdzu pievērst uzmanību tam, ka 
gadījumos, kad skolēns ir cietis no skolotāja 
aizskarošas vai pazemojošas rīcības, viņam 
ir jāmeklē palīdzība pie skolas sociālā ped-
agoga vai skolas vadības.

Kopīgi mācīsim bērniem ieraudzīt un 
izmantot iespējas otram palīdzēt, izrādīt 
līdzjūtību, iejūtību, labestību, mīlestību.

Ēstere Zemīte, Mārupes vidusskolas 
sociālā pedagoģe

īsajos brīžos, kad tenisists viesojas Latvijā, 
šajā skolā joprojām notiek viņa treniņi. 
Semināra ietvaros Mazcenas bibliotēkā 
tika diskutēts par novadpētniecības darba 
formām un metodēm. 

Jau nākamajā dienā, 5.jūnijā, Mazcenas 
bibliotēkā viesojās kolēģi no Liepājas no-
vada. Mārupē liepājnieki iepazinās ar mūsu 
bibliotēkas jaunajām telpām un izzināja 
ikdienas darbu ar automātisko grāmatu 
rezervēšanu un izsūtīšanu.  

Savukārt 12.jūnijā projekta „Pub-
lisko bibliotēku pakalpojumi Trešo val-
stu valstspiederīgajiem Latvijā” ietvaros 
bibliotēkā notika TV sižeta filmēšana. Pro-
jekts tiek īstenots Kultūras informācijas 
sistēmu centra vadībā, un tā mērķis ir 
informēt trešo valstu valstspiederīgos par 
visās 812 Latvijas publiskajās bibliotēkās 
pieejamajiem informācijas un tehniskās 
infrastruktūras atbalsta bezmaksas 
resursiem savu informacionālo vajadzību 
apmierināšanai. Mazcenas bibliotēkā par 
integrācijas jautājumiem Latvijā ar savu 
pieredzi un pārdomām dalījās Mārupē 
dzīvojošais itālis Siciljano Nikodemo. 
Paldies visiem, kas bija atsaucīgi un 
piedalījās sižeta veidošanā, kas, iespējams, 
drīzumā būs redzams Latvijas Televīzijas 
Pirmā kanāla raidījumā „VISS notiek”.

Solvita Čipa, Mazcenas bibliotēkas 
bibliotekāre

Saimniecībā “Jaunieķi” biedrība “Ieķi 
Hidro Eko” LEADER projekta ietvaros 
veikusi dīķa rekonstrukciju, izveidojot 
publiski pieejamu peldvietu apkārtējiem 
iedzīvotājiem. Peldvieta atrodas tuvumā 
ceļam Jaunmārupe – Skulte.

Tālrunis informācijai 28316240.
Projekta Nr. 12-04-ZL11-Z401201-000001

Jaunmārupē izveidota jauna peldvieta

PROJEKTU LīDZFINANSē 
EIROPAS SAVIENīBA
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Mārupes Kultūras nama sieviešu 
vokālais ansamblis “Dzelde” 
ar panākumiem piedalījies  IV 
Starptautiskajā kora mūzikas festivālā 
Šauļos, mājās atvedot Zelta diplomu un 
Sudraba medaļu.

Mārupes Kultūras nama sieviešu 
vokālajam ansamblim “Dzelde” maija no-
gale izvērtās ļoti svelmaina. No 22. līdz 
25. maijam Šauļos notika IV Starptautis-
kais kora mūzikas festivāls, kurā piedalījās 
kolektīvi no Lietuvas, Igaunijas, Krievijas 
un Latvijas. Festivāla ietvaros norisinājās 
arī konkurss, kas “Dzeldei” bija pirmais 
starptautiskais iznāciens visā ansambļa 
pastāvēšanas vēsturē. Tāpēc negaidīta nāca 
ziņa, ka dziedošās dāmas ieguvušas Zelta 
diplomu un izvirzītas uz finālu – cīņu par 
galveno balvu. Konkurence bija ļoti sīva, 
jo visi četri finālā iekļuvušie kolektīvi 
bija nopietni gatavojušies un sniedza 
kvalitatīvus priekšnesumus. Pateicoties 
mūsu dziedātāju labai vokālajai kultūrai 
un vitalitātei, “Dzelde” izcīnīja Sudraba 
medaļu, aiz sevis atstājot jauniešu kori no 
Krievijas.

Zelta diploms un sudraba medaļa „Dzeldei” 
starptautiskā konkursā!

Garie un nogurdinošie mēģinājumi, 
30 grādu karstums, satraukums pirms 
uzstāšanās – tas viss aizmirsās, saņemot 
augsto žūrijas vērtējumu. Tas deva ne tikai 
apziņu, ka nesam Mārupes vārdu pasaulē, 

7.jūnijā Mārupes velobraucēji un vie-
si atkal varēja pulcēties Jaunmārupes 
stadionā, lai piedalītos Mārupes no-
vada velokrosa sacensību „Lībera kauss 
2014” 1. posmā.

Izmantot iespēju piedalīties sacensībās 
varēja ikviens, ne tikai velobraucēji ar 
pieredzi, bet jebkurš, kam ir interese, 
sportiskais gars un velosipēds mājās. 
Sacensībās tika pārstāvētas ļoti dažādas 
vecuma grupas, jaunākajam dalībniekam 
bija tikai 2 gadi, bet vecākajam 60 gadi. 
īpašu atzinību ir izpelnījušies Jaunmārupes 
ciema Mazcenu alejas 10 iedzīvotāji, 
kas veidoja lielāko kaimiņu kopu starp 
sacensību dalībniekiem, kas savukārt 
nākotnē organizatoriem liek domāt par 
jaunu nomināciju „Lielākā kaimiņu kopa”.

Paldies par šīm sacensībām jāsaka 
to idejas autoram, z/s „Jaunmārtiņi” 
īpašniekam Andrim Līberam. Iecere par 
šādām sacensībām radusies, jo viņa tēvs 
Voldemārs Lībers savulaik bijis viens no 
veiksmīgākajiem velosportistiem Latvijā.

Velosacensības atbalstīja Mārupes no-
vada Dome, organizēja dienas centri 
„Švarcenieki” un „Tīraine” sadarbībā 

Aizvadīts Lībera kausa pirmais posms
ar Mārupes Sporta centru un Mārupes 
Jauniešu Domi. Kā arī liels paldies 
riteņbraukšanas trenerim un sacensību gal-
venajam tiesnesim M. Bartuševicam.

Sacensību 2. posms plānots jau šā gada 
6.septembrī z/s „Jaunmārtiņi”. Gaidīsim 
ikvienu, kam ir velosipēds un vēlme 
piedalīties!

Sacensību rezultātus var skatīt 
pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv 
sadaļā Sports.

Gatis Vācietis, dienas centra 
„Švarcenieki” vadītājs

Vidējās paaudzes deju kolektīvs  
“Mārupieši” pirmssvētku dienas 
pavadīja Mežaparkā, kopā ar citiem 
labākajiem Latvijas deju kolektīviem 
piedaloties šī gada vērienīgākajā deju 
uzvedumā “Lec, saulīte!”.

Gatavošanos šim pasākumam dejotāji 
sāka jau ziemā, lai saulgriežu laikā varētu 
izdejot senču tradīcijas, kā arī paplašinātu 
savu un skatītāju priekšstatu par svētku 
mitoloģisko pusi. Saulgriežu laiks vienmēr 
bijis īpašs, šai laikā notiekošais ir neparastas 

„Mārupieši” deju uzvedumā 
„Lec, saulīte!”

burvības pilns - šoreiz Mārupiešu meitām 
bija ļauts dejot citādi kā ierasts, iejūtoties 
raganu lomās un uz skatuves burties. Taču 
beigās labie spēki ņem virsroku un gai-
sma uzvar tumsu - emocionāli spēcīgā un 
patriotiskā fināla dziesma parāda Latvju 
tautas, tās tradīciju, simbolu un rituālu 
spēku. Redzot, kā šis spēks aizkustināja ne 
tikai pašus dalībniekus, bet arī skatītājus, 
varam saprast, cik ļoti patiess ir šis stāsts 
par vasaras saulgriežu burvību.

Undīne Kravale - Vīduša

Pierīgas reģiona bibliotekāri Mārupē paplašināja zināšanas par 
novadpētniecību

bet arī apliecinājumu, ka, no sirds mīlot 
mūziku, sniedzam prieku arī klausītājiem.

Blakus labai vokālai sagatavotībai, stila 
izjūtai un koncentrēšanās prasmei bija 
nepieciešama arī fiziska izturība, jo pēc 

divām dienā nodziedātām konkursa kārtām 
vakarā bija jāpiedalās arī festivāla viesu 
koncertā.  īpaši patīkami pēc koncerta bija 
saņemt komplimentus no klausītājiem un 
citu kolektīvu vadītājiem. Žūrijas pārstāvji 
un konkursa organizētāji neskopojās ar 
uzslavām un ieteikumiem, ko ņemt vērā, 
piedaloties citos konkursos nākotnē. La-
bus vārdus un piemiņas veltes “Dzeldei” 
dāvāja arī Šauļu bīskaps E.Bartulis.

Mājupceļā ansambļa dziedātājas pavadīja 
jaukus atpūtas brīžus Šauļu gleznainākajās 
vietās, apmeklējot arī slaveno Krusta kal-
nu. Prieku par saviem panākumiem vairoja 
arī lepnums par jaukto kori Anima no Lat-
vijas, kurš bija konkursa galvenās balvas 
ieguvējs.

Pozitīvā pieredze un gandarījums par 
paveikto iedvesmo tālākiem mērķiem 
un darbībai, lai tiektos uz jaunām 
mākslinieciskām virsotnēm.

Paldies visiem atbalstītājiem – Mārupes 
novada Domei, Kultūras namam, visiem 
tuvajiem un mīļajiem par līdzi jušanu, 
ieteikumiem un sirds siltumu!

Ansambļa dalībnieces

Mārupes senioru koris „Noktirne” kā 
konkursa dalībnieks startēs Pasaules 
koru olimpiādē 2014, kas notiks Rīgā no 
9. līdz 19.jūlijam, kur 20 000 dalībnieku 
no septiņdesmit valstīm sacentīsies 
konkursa 29 kategorijās. 

Desmit dienu laikā Rīgas labākajās 
koncertzālēs un parkos norisināsies 
konkursi, meistarklases, svētku koncerti un 
draudzības koncerti, dalībnieku gājiens un 
daudzi citi aizraujoši pasākumi. Konkursa 
starts korim „Noktirne”  paredzēts 10.jūlijā 
plkst. 19.30 Rīgas Stradiņa universitātes 
aulā.

Mārupes kori piedalās 
Pasaules koru olimpiādē

Taču pirms tam koris aicina visus, kam 
sirdij tuva koru mūzika, 1.jūlijā plkst. 
13.00 Mārupes Kultūras namā būt par 
klausītāju – žūriju pirms lielā starta Pas-
aules koru olimpiādes konkursā! Esiet mīļi 
gaidīti!

Galvenais šī gada koru olimpiādes noti-
kums būs lielkoncerts 13.jūlijā Mežaparka 
Lielajā estrādē, kur kopā ar tūkstošiem ko-
ristu no Latvijas un pasaules sadziedāsies 
mārupieši - jauktais koris „Mārupe”,  
sieviešu koris „Resono” un senioru koris 
„Noktirne” . 

Uva Bērziņa

No 9. līdz 20. jūnijam Jaunmārupes 
sākumskolā pulcējās bērni, kuri bija 
gatavi doties “Vasaras lidojumā”. 

Nometnes ikdienu sākām ar virtuālās 
raķetes palaišanu, īpašu sasveicināšanos, 
kustību rotaļām, pēc tam pētījām un 
gatavojām lidojošus objektus – lidmašīnas, 
helikopterus, putnus, kukaiņus, utml.  
Devāmies arī ekskursijās un pārgājienos. 
Lidostā “Rīga” apskatījām lidmašīnas 
un helikopterus tuvumā no ārpuses un 
iekšpuses, noklausījāmies gides stāstījumu 
par lidostas ikdienu, apskatījām to. 
Pārgājienos pa Jaunmārupi bērniem 
bija iespēja pārbaudīt savu atjautību, 
spēku, apskatīt Skultē uzstādīto aviācijas 
lidmašīnu, paciemoties zirgaudzētavā, 
pavērot motosporta treniņu u. c. objektus. 

Dodoties ekskursijā uz Rīgas zooloģisko 

Nometne “Vasaras lidojums” 
Jaunmārupes sākumskolā

dārzu, mērķis bija apskatīt tuvāk putnus un 
kukaiņus, bet protams, ka nelaidām garām 
iespēju apskatīt un papriecāties par ci-
tiem dzīvniekiem, pavērot to barošanu un 
noklausīties gides stāstījumu.

Katras dienas beigās bērni rakstīja dienas 
izvērtējumu, kurā pastāstīja, kas viņiem 
šajā dienā ir īpaši paticis. Bērni uz nomet-
ni nāca ar prieku, to apliecināja arī viņu 
vecāki!

Nometnē strādājošie pedagogi Ilze 
Graudiņa, Laura Eimane, Diāna Zemīte, 
viņu palīgi un nometnes dalībnieki izsaka 
pateicību Mārupes Domei par iespēju jau-
ki, radoši, pilnvērtīgi pavadīt laiku vasarā 
un gūt jaunas zināšanas un iespaidus divu 
nedēļu garumā.

Biedrības „Koris “Universum”” 
pārstāvji
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Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti jaundzimušie

Kate Katrīna Pētersone 
(dzimusi 26.04.2014.)

Līga Valtere - Lauska 
(dzimusi 29.04.2014.)

Adriana Rjabiņina (dzimusi 05.05.2014.)
Šarlote Surņina (dzimusi 03.05.2014.)
Alekss Pentjušs (dzimis 30.04.2014.)
Artjoms Maļcevs (dzimis 21.04.2014.)
Damirs Sirotkins (dzimis 27.04.2014.)
Evelīna Liepiņa (dzimusi 13.05.2014.)
Artūrs Jānis Kaudze 

(dzimis 05.05.2014.)
Markus Maurītis (dzimis 15.05.2014.)
Laima Homka (dzimusi 16.05.2014.)
Fricis Veckāgans (dzimis 16.05.2014.)
Jēkabs Livčāns (dzimis 15.05.2014.)
Arianna Savčenko (dzimusi 13.05.2014.)
Martins Uļjans (dzimis 18.05.2014.)
Rūdolfs Dinsbergs (dzimis 13.05.2014.)
Ilarija Korčagina (dzimusi 19.05.2014.)
Sofija Viktorija Siņica 

(dzimusi 09.05.2014.)
Renē Duļbinskis (dzimis 23.05.2014.)
Martins Bole (dzimis 19.05.2014.)
Sofija Kaļimuļina (dzimusi 26.04.2014.)

Maijā
mūžībā aizgājuši

Ausma Grosberga 
(23.12.1932. - 03.05.2014.)

Ludmila Prāmneka 
(22.06.1934. - 07.05.2014.)

Eleonora Uzulāne 
(24.02.1924. - 15.05.2014.)

Ārija Jeršova  
(17.11.1935. - 16.05.2014.)

Visvaldis Bebris 
(05.04.1927. - 25.05.2014.)

Maijā
 Mārupes novada 

Dzimtsarakstu nodaļā 
noslēgtas laulības

21.05.2014.
Edvīns Digulis un Tamāra Šarāpova     

23.05.2014.
Uģis Desmitnieks un Inese Pundiņa 

27.05.2014.
Ričards  Pūce   un  Kristina Vloha

Maija noslēgumā Jaunmārupes moto 
centrā „Vilciņi” savu otro sezonu uzsāka 
mazo motobraucēju sacīkstes „Mini Mo-
tokross”. Jau pirmajā posmā sacensības 
pulcēja rekordlielu sportistu skaitu – 
kopumā 75 jaunos censoņus no Latvijas 
un ārvalstīm.

Dalībnieku vecums un spēki mērāmi 
dažādi, tādēļ atbilstoši tika iedalītas arī 
klases – sākot no „rūķīšiem” un beidzot ar 
„lietpratējiem”. Sacīkstēs bija redzami gan 
izteikti līderi, gan braucēji, kas motokrosā 
spēruši pirmos soļus, taču galveno – iespēju 
piedalīties un sacensties ar līdzvērtīgiem 
konkurentiem, novērtēja ikviens.

Sīvākās cīņas norisinājās Eiropas 
Čempionāta klasēs. MX85 Lietpratēju 
klasē (11-15 g.v.) uz starta stājās mārupietis 
Toms Babris, kurš, startējot kopā ar Austru-
meiropas līderiem, pirmajā braucienā pēc 
kritiena ierindojās 4.vietā, bet, pārliecinoši 
uzvarot otro braucienu, kopvērtējumā 
izcīnīja augsto 2. vietu. Uzvarēja Krievi-

Dalībnieki atbilstoši spējām iedalīti 
klasēs, sākot no „rūķīšiem” 

un beidzot ar „lietpratējiem”

MINI motokross uzņem apgriezienus
jas pārstāvis Austrumeiropas čempions 
Timurs Petrašins no Krasnojarskas, kā 
trešais palika Latvijas Čempionāta līderis 
un Pasaules junioru Čempionāta dalībnieks 
Rainers Žuks no Madonas. 

Otrajā Eiropas Čempionāta klasē 
MX65 Lietpratēji ( 9-12 g.v.) startēja trīs 
Mārupes Auto Moto Kluba „Bieriņi” pui-
kas. Attiecīgi Patriks Ūzulis ierindojās 
4.vietā, mārupietis Edvards Bidzāns 
10.vietā un Rauls Blumfelds 15.vietā. Par 
uzvarētājiem šajā klasē kļuva Kristiāns 
Freimanis (1.vieta, Vecpiebalga) Maksims 
Krajevs (2.vieta, Krievija), Artjoms Sa-
zonovecs (3.vieta, Orla, Baltkrievija). 

Augstus rezultātus uzrādīja arī citi 
„Bieriņu” sportisti. Godalgotās vietas 
guva Anna Stecjuka – 1.vieta MX85 
Jaunbraucēji klasē; Kristiāns Jurčs – 3.vie-
ta MX50 Jaunbraucēji klasē; Patrīcija 
Bērziņa – 1.vieta MX50 meitenes klasē; 
Toms Puķītis – 1.vieta Kvads Juniori klasē.

Šogad „Mini Motokross” norisināsies 
sešos posmos līdz pat oktobrim. Lai 
sacīkstes ik reizi kļūtu vēl interesantākas, 
katram posmam moto centrā „Vilciņi” tiks 
sagatavota jauna trases versija – ar jauniem 
elementiem un jauniem izaicinājumiem.

Kārtējais sacensību posms notiks 
2.jūlijā, un tajā gaidīti gan tie bērni un 
jaunieši, kuri savus spēkus moto sportā jau 
izmēģinājuši, gan tie, kuri savas gaitas tajā 
vēl tikai uzsāk. Pasākuma organizētāji saka 
paldies par atbalstu sacensību rīkošanā 
Mārupes novada Domei, AS „Laima” un 
AS „Gutta”.

Aivars Ābols, 
biedrība Mārupes AMK „Bieriņi”

Kapusvētki
Rīgas sv.Alberta Romas katoļu 

draudzes kapusvētki 
6.jūlijā plkst. 14.00 Mārupes kapos
6.jūlijā plkst. 16.00 Mazcenu kapos

Mārupes novada kapu svētki 
27.jūlijā plkst. 14.00 Mazcenu kapos
27.jūlijā plkst. 16.00 Mārupes kapos

Šīs vasaras kalendārā pirmdienas ir 
kļuvušas par „Ghetto Games” Mārupes 
dienām, jo Mārupes vidusskolas teritorijā 
jau vairāku nedēļu garumā turpinās ielu 
basketbola, florbola un futbola turnīri. 
30. jūnijā kļūs zināmi Mārupes atklātā 
futbola čempionāta jūnija līderi, kā arī 
notiks jau ceturtais „Ghetto Basket” 
turnīrs, kurā joprojām var iesaistīties 
katrs interesents.

Mārupē notiekošais futbola turnīrs „6:6” 
ir īpašs „Ghetto Games” kalendārā, jo tas 
notiek pēc čempionāta principa, kad maijā, 
jūnijā un jūlijā startē pa 12 komandām, kuras 
trijās priekšsacīkšu kārtās un finālā nosaka 
mēneša čempionus. Tikai labākās vienības 
iegūs tiesības cīnīties lielajā finālturnīrā, kas 
notiks augusta četrās pirmdienās. 30. jūnijā 
par mēneša labākās vienības titulu cīnīsies 

„Ghetto Games” sportiskās 
pirmdienas Mārupē turpinās

– „Jaunmārupes dūži”, „AK-37”, „AJAEJ”, 
FK „Selga”, „TGK”, „Radars”, „Tente” 
un „Tulikivi”. Maijā pirmo vietu izcīnīja 
„U.S.B.” futbolisti.

Paralēli futbola turnīra spēlēm Mārupes 
vidusskolas autostāvvietā notiek arī „Ghetto 
Basket” un „Ghetto Floorball” sacensības. 
Basketbolistiem tuvākie turnīri notiks 30. 
jūnijā, kā arī 14. un 28. jūlijā. Savukārt 
florbolistiem nākamās cīņas ieplānotas 7. 
un 21. jūlijā. Arī augustā šo divu sporta 
veidu pārstāvji pirmdienās dalīs asfaltēto 
laukumu. Mārupes „Ghetto Games” 
sezonas noslēgums plānots 25. augustā, kad 
tiks kronēti Mārupes čempionāta vēsturē 
pirmie futbola čempioni, kā arī risināsies 
„Ghetto Basket” posma spēles.

Renārs Buivids, „Ghetto Family”


