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2014.GADA  novembris

VESTISMarupes
MĀRUPES  NOVADA  DOMES  BEZMAKSAS  INFORMATĪVAIS  IZDEVUMS

2015. gada sākumā būs pie-
ejams ES finansējums ieguldījumiem 
uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamā 
infrastruktūrā, lai dotu iespēju 
pašvaldībām atbalstīt infrastruktūras 
izveidošanu uzņēmējdarbības attīstībai.

Nākamā gada pirmajā pusē būs pie-
ejami ES fondu līdzekļi tādas pašvaldības 
īpašumā esošas infrastruktūras izveidei 
un paplašināšanai, kura ir nepieciešama 
konkrētu komercobjektu (t.sk. ražotņu, 
industriālo teritoriju) attīstībai. Atbalsts būs 
pieejams šādas infrastruktūras izveidei un 
paplašināšanai: pievadceļi, elektroapgādes 
un gāzes pieslēgumi, ūdensapgādes 
un kanalizācijas, lietus notekūdeņu un 

Aicinām novada uzņēmējus pieteikties sadarbības 
projektiem infrastruktūras attīstībai ar ES fondu atbalstu

Mārupes novada Dome 2013.gada 
28.augustā pieņēma lēmumu Nr.4 (sēdes 
prot. Nr.5) par lokālplānojuma izstrādi 
teritorijai starp Ābolu ielu, Vienības 
gatvi un dzelzceļu Rīga – Jelgava, un 
apstiprināja lokālplānojuma darba uz-
devumu Nr. LP-01/2013 (grozījumi ar 
2013.gada 27.novembra Domes lēmumu 
Nr. 40, sēdes prot. Nr. 9).

No 2014.gada 18.augusta līdz 18.sep-
tembrim saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
publiskajai apspriešanai tika nodots viens 
no četriem izstrādātajiem lokālplānojuma 
teritorijas attīstības variantiem. Papildus 
tam, sabiedrības viedokļa noskaidrošanai 

Lokālplānojums teritorijai starp Ābolu ielu, Vienības gatvi un 
dzelzceļu Rīga – Jelgava tiks pilnveidots

tika izsūtītas aptaujas anketas 86 adresātiem 
(lokālplānojuma teritorijas nekustamo 
īpašumu īpašniekiem) ar lūgumu paust 
savu viedokli par piedāvātajiem teritorijas 
attīstības variantiem.

Pēc publiskās apspriešanas beigām 
tika apkopoti privātpersonu iesnie-
gumi, priekšlikumi un iebildumi, kā 
rezultātā publiskajai apspriešanai nodoto 
lokālplānojuma teritorijas attīstības vari-
antu neatbalstīja 50 % respondentu. Tika 
apkopotas arī saņemtās lokālplānojuma 
teritorijas nekustamo īpašumu īpašnieku 
anketas un tajās paustie viedokļi.

Ņemot vērā iedzīvotāju pausto viedokli 

2014.gada 29.oktobrī Mārupes novada 
Dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.18 “Par 
lokālplānojuma pilnveidošanu atbilstoši 
institūciju atzinumiem un publiskās 
apspriešanas rezultātiem teritorijai starp 
Ābolu ielu, Vienības gatvi un dzelzceļu 
Rīga – Jelgava” un nolēmusi turpināt darbu 
pie lokālplānojuma teritorijai starp Ābolu 
ielu, Vienības gatvi un dzelzceļu Rīga – 
Jelgava izstrādes un labākā risinājuma 
atrašanas, kas atbilstu normatīvajiem ak-
tiem un būtu pieņemams lokālplānojuma 
teritorijas iedzīvotājiem.

Ilze Krēmere, 
Attīstības nodaļas vadītāja

siltumapgādes infrastruktūra. Pašvaldības 
ieguldījumi nebūs iespējami teritorijās, 
kas tai nepieder, t.i. valsts un privāto fizis-
ko un juridisko personu īpašumā esošās 
teritorijās.

Projektu īstenošanai ir nepieciešama 
vienošanās starp Mārupes novada Domi 
un konkrētā komercobjektā strādājošu 
uzņēmumu vai uzņēmumiem. Vienošanās 
ietvaros pašvaldība apņemsies uzlabot 
komercobjekta attīstībai nepieciešamo 
publisko infrastruktūru un uzņēmumi 
apņemsies radīt jaunas darba vietas un 
ieguldīt līdzekļus savā īpašumā esošās 
infrastruktūras un ražošanas līdzekļu 
attīstībā.

Priekšroka tiks dota ražojošiem 
uzņēmumiem, īpaši – eksportspējīgiem un 
inovatīviem uzņēmumiem, kuriem ir aug-
sta gatavības pakāpe investīciju veikšanai 
(piemēram, investīciju projekts ir uzsākts, 
piesaistīts kredītiestādes finansējums, 
izstrādāts tehniskais projekts, sagatavots 
pieteikums ES fondiem uzņēmējdarbības 
atbalstam utml.).

Jautājumus un sadarbības pieteiku-
mus lūdzam sūtīt līdz š.g. 15.decembrim 
Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas 
Uzņēmējdarbības attīstības konsultantam 
Normundam Čiževskim (tālr: 29216224, 
e-pasts: normunds.cizevskis@marupe.lv).

Lai sniegtu atbalstu Mārupes ģimenēm 
bērnu audzināšanā un pilnveidošanā, 
aicinām vecākus, aizbildņus, aizgādņus, 
audžuģimenes, kā arī citus intere-
sentus uz bezmaksas semināru cikla 
pirmajām nodarbībām, kas notiks 2014.
gada 12.novembrī un 3.decembrī no 
pulksten 17.30 līdz 19.30 Jaunmārupes 
sabiedriskajā ēkā, Mazcenu alejā 33/3.

Kopā ar ģimeņu atbalsta speciālistēm 
Gunu Liepiņu un Airu Briedi semināru 
laikā plānots pārrunāt šādas tēmas: 
bērna attīstības posmi un krīzes; bērnu 
temperaments un uzvedība; drošā pie-
saiste vai tās trūkums; ķermeņa kon-
trole; pašvērtējums; komunikācija 
ar bērniem ģimenē; komunikācija ar 
sabiedrību; disciplinēšana un robežas; 
problēmu risināšanas prasmes; emocionālā 
audzināšana (kontrole un izpratne); kon-
fliktu risināšana; vecāku lomas.

Tā kā vecāku un ģimenes pienākums 
ir sagatavot bērnu patstāvīgai dzīvei 
sabiedrībā, pēc iespējas respektējot 
viņa individualitāti, ievērojot spējas un 
tieksmes, aicinām aktīvi līdzdarboties un 
apmeklēt minētās nodarbības, jo gan jums, 
gan mums  Bāriņtiesai un pašvaldības 
Sociālajam dienestam ir viena prioritāte – 
bērnu labsajūta ģimenē.

Nadīna Millere, Mārupes novada 
Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Jaunmārupē 
notiks semināru cikls 

ģimeņu atbalstam

Aktīvi turpinās būvniecības un rekon-
strukcijas darbi Mārupes pamatskolā, kas 
tika uzsākti šī gada jūlijā. Tie paredz skolas 
renovāciju un paplašināšanu, piebūvējot 
jaunu korpusu. Uzsākta arī skolas 
autostāvvietas izbūve.

Kā informē būvuzraugs Valdis Bogda-
novs, darbi norit saskaņā ar laika grafi-
ku. Šobrīd tiek veikti sarežģītākie pirmā 
posma būvdarbi – betonētas nesošās 
būvkonstrukcijas. Ir iebetonētas monolītās 
kolonnas, uzsākta pārsegumu siju 
betonēšana un ārsienu paneļu montāža, no-
tiek darbs arī pie pamatnes sagatavošanas 
grīdu betonēšanai. „Būvniecības darbi 
tiek pastāvīgi uzraudzīti, regulāri objektā 
notiek būvsapulces, kurās tiekas Domes 
pārstāvji, autoruzraugi, konstruktors un citi 
speciālisti, lai apsekotu padarītos darbus un 
salīdzinātu tos ar projekta dokumentāciju. 
Nepieciešamības gadījumā konsultējamies 
un meklējam labākos risinājumus, lai darbi 
tiktu paveikti kvalitatīvi un paredzētajā 
termiņā,” informē V.Bogdanovs.  

Saskaņā ar 25.jūnijā noslēgto 
līgumu, rekonstrukcijas būvdarbus veic 
atklātā iepirkumu konkursā uzvarējusī 
pilnsabiedrība „AZ-INTER UN PART-
NERI”. Līgums paredz darbu pilnīgu 

Turpinās Mārupes pamatskolas rekonstrukcija

pabeigšanu un nodošanu līdz 2015.gada 
14.augustam. Paredzētās būvdarbu kopējās 
izmaksas ir 2 162 974,36 eiro, bez PVN.

Paralēli būvdarbiem skolā uzsākta arī 
skolas autostāvvietas izbūve, labiekārtojot 
pašvaldībai piederošo zemesgabalu Vis-

kalnu ielā 10, kas atrodas iepretim skolas 
ēkai. Stāvvietā ar kopējo platību 1200 
m² paredzētas vietas 39 automašīnām. 
Darbus veic SIA „V Service”, saskaņā ar 
16.oktobrī noslēgto līgumu tos paredzēts 
pabeigt līdz decembra beigām. 

Lai klātienē pārrunātu novadā aktuālos 
jautājumus, Mārupes novada Domes 
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs aicina 
iedzīvotājus uz tikšanos ar pašvaldības 
vadību un speciālistiem. 
• 24.novembrī Tīrainē, plkst.18.00 

Mārupes pamatskolā, Viskalnu ielā 7
• 25.novembrī Skultē, plkst.18.00 die-

nas centrā „Skulte”, Skultes iela 31
• 26.novembrī Mārupē, plkst.18.00 

Mārupes Kultūras namā, Daugavas 
ielā 29

• 1.decembrī, Jaunmārupē, plkst.18.00 
Jaunmārupes pamatskolā, Mazcenu 
alejā 4a
Tikšanās laikā pašvaldības pārstāvji 

informēs par paveiktajiem darbiem 
un nākotnes iecerēm. Iedzīvotājiem 
būs iespēja saņemt atbildes uz sev 
interesējošajiem jautājumiem. 

Pirms tikšanās iedzīvotāji savus 
jautājumus var iesūtīt elektroniski uz e-pastu 
marupesvestis@marupe.lv.

Iedzīvotāji aicināti 
uz tikšanos ar 

pašvaldības vadību un 
speciālistiem

Maza mana tēvuzeme
Divu roku platumā.
Mīļa mana tēvuzeme
Divu roku siltumā.
Dziļa mana tēvuzeme
Visa mūža garumā.

(K. Skujenieks)

Vēlot būt kopā ar Latviju sirdī, domās un darbos 
ne tikai valsts svētkos, bet arī ikdienā, 

sveicu Latvijas valsts proklamēšanas 96.gadadienā!
Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

Top Mārupes pamatskolas jaunais korpuss
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Procesā esošās iepirkumu procedūras

• Mīkstā inventāra iegāde Mārupes novada 
pašvaldības iestādēm – piedāvājumu 
iesniegšana 07.11.2014.

• Sporta apģērbu šūšana un piegāde 
Mārupes Sporta centram – notiek 
piedāvājumu vērtēšana.

• Dzeramā ūdens iegāde Mārupes novada 
pašvaldības iestādēm – pieņemts lēmums 
slēgt līgumu ar SIA „VENDEN”; kopējā 
līguma summa 50 819,99 eiro, līgums 
ir spēkā 60 mēnešus vai līdz līguma 
summas apguvei, atkarībā no tā, kurš 
nosacījums iestājas pirmais.

• Sporta preču iegāde – pieņemts lēmums 
slēgt līgumu ar SIA „Rantzows Sport”; 
kopējā līguma summa 12 432,77 eiro ar 
PVN, piegādes termiņš 30 kalendāro die-
nu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

• Šteinertu ielas un ielas apgaismojuma 
izbūve – pieņemts lēmums slēgt līgumu 
ar SIA „V Service”; kopējā līguma 
summa 52 099,82 eiro; līguma izpildes 
termiņš 60 kalendārās dienas no līguma 
noslēgšanas brīža.

• Mārupes novada ielu un ceļu uzturēšanas 
darbi 2014.-2016. gada ziemas sezonā 
– pieņemts lēmums slēgt līgumu I daļā 
ar SIA „ECO BALTIA VIDE”; līguma 
kopējā summa 150 000,00 eiro, II daļā ar 
SIA „HATHOR”; līguma kopējā summa 
80 000,00 eiro; termiņš 29.04.2016.

• Mārupes Mūzikas un mākslas skolas 
rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde 
un autoruzraudzība – pieņemts lēmums 
slēgt līgumu ar SIA „Lūsis V”; kopējā 
līguma summa 21 901,00 eiro, pakalpo-
juma izpildes termiņš astoņi kalendārie 
mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

Iepirkumu procedūru rezultātā 
noslēgti līgumi 

• SIA „V Service” par Mārupes pamat-
skolas autostāvvietas izbūvi; līguma 
summa 98 839,38 eiro; termiņš 

Saimnieciskie darbi oktobrī
15.12.2014.

• SIA „KULK” par Mazcenu alejas 
iekškvartāla ceļu posma rekonstrukciju; 
līguma summa 153 590,93 eiro; termiņš 
29.12.2014.

• A/S „Berendsen Tekstila Serviss” par 
paklāju un telpu kopšanas inventāra 
nodrošinājumu Mārupes novada 
pašvaldības iestādēm, līguma summa 
50 819,99 eiro, termiņš 22.10.2017.

• SIA „Jurēvičs un partneri” par ielu 
rekonstrukcijas būvuzraudzību saskaņā 
ar SIA „Vertex projekti” tehnisko projek-
tu „Mārupes pamatskolas autostāvvietas 
izbūve” un SIA „Baltex Trust” tehni-
sko projektu „Iekškvartāla ceļa posma 
rekonstrukcija, Jaunmārupē, Mazcenu 
alejā”, līguma summa 3 509,00 eiro ar 
PVN, termiņš 10.10.2018.

• PS „BM BŪVPROJEKTS” par die-
nas centra „Švarcenieki” renovācijas 
būvprojekta izstrādi; līguma summa 
7 078,50 eiro, termiņš 02.03.2015.

• SIA „Skandi Motors” par vieglā izo-
latora piegādi Mārupes Pašvaldības 
policijai; līguma summa 23 189,99 eiro 
un ieskaita automašīna, kuras vērtība ir 
1 200,00 eiro; termiņš 15.12.2014.

• SIA „Marigold 3” par tērpu izgatavošanu 
un piegādi Mārupes Mūzikas un mākslas 
skolai; līguma summa 3 499,80 eiro; 
termiņš 01.12.2014.

• SIA „EMBURGAS ŪDENS” par tērpu 
izgatavošanu un piegādi Mārupes vi-
dusskolai; līguma summa 847,00 eiro, 
termiņš 01.12.2014.

• SIA „WESTHAUS” par Mārupes no-
vada Skultes stadiona rekonstrukcijas 
būvprojekta izstrādi; līguma summa 
9 490,03 eiro; termiņš 21.04.2015.

• SIA „WESTHAUS” par Jaunmārupes 
stadiona rekonstrukcijas būvprojekta 
izstrādi par līguma summu 
12 245,20 EUR; termiņš 21.04.2015.

Ivars Punculis, Domes izpilddirektors

Mārupes novada teritorijas plānojuma 
2014. – 2026. gadam grozījumu izstrādes 
darba grupa ir uzsākusi darbu pie 
priekšlikumu izstrādes un darba uz-
devuma sagatavošanas, lai 2015.gadā 
veiktu  teritorijas plānojuma grozījumus. 
Būtiskākie grozījumi nepieciešami, lai 
aktualizētu statusu visiem spēkā esošajiem 
detālplānojumiem, nepieciešamības 
gadījumā atceļot daļēji realizētos 
vai nerealizētos detālplānojumus. 
Nepieciešami dažādi precizējumi terito-
rijas izmantošanas un apbūves noteiku-
mos, īpaši akcentējot vienotas prasības 
detālplānojumu izstrādei. Kā arī tiks 
izvērtēta nepieciešamā funkcionālā 
zonējuma maiņa atsevišķos gadījumos 

Uzsākts darbs pie Mārupes novada teritorijas 
plānojuma 2014. – 2026. gadam grozījumiem

pēc iesniegtajiem iesniegumiem, kur 
zonējums ir ticis mainīts ar jauno terito-
rijas plānojumu 2014. – 2026. gadam, bet 
iepriekš bijis noteikts savādāk. 

Aicinām iedzīvotājus līdz gada beigām 
sniegt priekšlikumus par tām teritorijām, 
kur nepieciešama funkcionālā zonējuma 
maiņa, atgriežot tā statusu pēc iepriekš 
noteiktā zonējuma, lai darba grupa 
varētu izvērtēt to atbilstoši Mārupes no-
vada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2013. – 2026.gadam pamatnostādnēm. 
Priekšlikumus lūdzam adresēt elektroniski 
Attīstības nodaļas vadītājai Ilzei Krēmerei, 
ilze.kremere@marupe.lv vai pa pastu 
Mārupes novada Domei, Daugavas ielā 29, 
Mārupes, Mārupes novads, LV – 2167.

Mārupes pašvaldībā turpinās darbs 
pie novada tūrisma attīstības stratēģijas 
izstrādes, kuras mērķis ir izvērtēt no-
vada tūrisma piedāvājumu un noteikt 
nākotnes uzdevumus tā pilnveidošanai 
un popularizēšanai. 

Mārupes novadā vairāk kā pusi tūrisma 
pakalpojumu nodrošina privātais sektors, 
tādēļ 29.oktobrī Domes tūrisma attīstības 
stratēģijas darba grupa uz tikšanos bija 
aicinājusi novada tūrisma uzņēmējus. 
Tikšanās mērķis bija iepazīstināt ar 
pašvaldības plāniem tūrisma attīstībā, 
izzināt uzņēmēju viedokli par pašvaldības 
kā tūrisma attīstības koordinētāja lomu, 
iepazīties ar uzņēmēju nākotnes attīstības 
plāniem, patreizējo pieredzi un ikdienas 
problēmām.

Sanāksmes laikā tika prezentēti 
pašvaldības augustā un septembrī veiktās 
iedzīvotāju aptaujas „Tūrisma attīstības 
iespējas Mārupes novadā” rezultāti. 
Saskaņā ar aptaujas rezultātiem lielākā 
daļa - 72% aptaujāto uzskata, ka Mārupes 
novadā nav plaša tūrisma piedāvājuma. 
Vēlāki jautājumi par to, kādas jaunas 
tūrisma vai izklaides iespējas Mārupes 
iedzīvotāji vēlētos redzēt novadā, parādīja, 
ka iedzīvotājiem trūkst informācijas 
par šo jomu, jo lielā skaitā atbilžu tika 
ierosināts attīstīt pakalpojumus, kuri 
šobrīd Mārupē jau tiek piedāvāti. Vairāk kā 
50% iedzīvotāju uzsvēruši nepieciešamību 
popularizēt Mārupes novada tūrisma 
iespējas, visbiežāk minot sadaļas 
„Tūrisms” izveidošanu novada mājaslapā 
un tūrisma ceļveža izdošanu par novada 
tūrisma pakalpojumiem. No dažādiem 
brīvā laika pavadīšanas veidiem mārupieši 

Tūrisma aktualitātes 
Mārupes novadā

visbiežāk izvēlas atpūtas vai atvaļinājuma 
tūrismu, ko pavada kopā ar ģimeni un 
draugiem. 

Pirms tikšanās ar tūrisma uzņēmējiem 
pašvaldība apzināja pašreizējo Mārupes 
novada tūrisma piedāvājumu - gan 
pašvaldības, gan privātos objektus un 
pakalpojumus, kuri jau šobrīd ir atbilstoši 
sakārtoti un pieejami apskatei. Rezultātā 
novada tūrisma piedāvājums iezīmējās 
visai plašs: vairāk kā 30 pašvaldības 
pārvaldībā esoši dabas, apskates, atpūtas, 
sporta un kultūras objekti,  19 privātie 
aktīvās atpūtas objekti, 1 muzejs, 11 
naktsmītnes, viesu nami vai pirtis un 15 
ēdināšanas objekti. 

Tikšanās laikā puses vienojās, ka 
pašvaldībai jāuzņemas tūrisma uzņēmēju 
koordinētāja loma, uzturot datu bāzi par 
novada tūrisma piedāvājumu, pārstāvot 
to dažādās tūrisma organizācijās, kā arī 
organizējot regulāras pašvaldības un 
uzņēmēju tikšanās ar mērķi pārrunāt 
nākotnes aktivitātes. Kā pirmie veica-
mie darbi tika noteikti sadaļas „Tūrisms” 
izveidošana novada mājaslapā, drukāta 
ceļveža par Mārupes novadu izdošana 
vairākās valodās un tūrisma infrastruktūras 
uzlabošana (norādes uz objektiem, telpu un 
āra informācijas stendi). 

Mārupes novada Dome pateicas visiem 
novada tūrisma uzņēmējiem, kuri ieradās 
uz tikšanos ar pašvaldību un, daloties savā 
pieredzē, deva ieguldījumu gan novada 
tūrisma attīstības stratēģijas izstrādē, gan 
vienota novada tūrisma tēla veidošanas 
uzsākšanā.

Elīna Brigmane, Mārupes novada 
Domes tūrisma organizatore

• Nodot lokālplānojuma redakciju terito-
rijai starp Ābolu ielu, Vienības gatvi un 
dzelzceļu Rīga – Jelgava pilnveidošanai 
atbilstoši institūciju atzinumiem un 
publiskās apspriešanas rezultātiem.

• Aktualizēt Mārupes novada attīstības 
programmas 2013.-2019.gadam rīcības 
plānu un investīciju plānu 2015. – 2017.
gadam.

• Noraidīt projekta „Eiropas standarta pla-
tuma dzelzceļa līnijas Rail Baltica Lat-
vijas posma detalizēta tehniskā izpēte un 
ietekmes uz vidi novērtējums” piedāvātos 
Rail Baltica divus trasējuma variantus 

29.oktobra Domes sēdē lēma
Mārupes novada teritorijā.

• Apstiprināt iesniegto saistošo noteiku-
mu projektu Nr.26 „Grozījumi Mārupes 
novada Domes 2014.gada 30.aprīļa 
saistošajos noteikumos Nr.12/2014„Par 
atbalsta sniegšanu juridiskām un fiziskām 
personām sporta un veselīga dzīvesveida 
veicināšanai Mārupes novadā””.

• Apstiprināt iesniegto saistošo noteikumu 
projektu Nr.27 „Grozījumi Mārupes no-
vada Domes 2010.gada 24.novembra 
saistošajos noteikumos Nr.31/2010 „Par 
kultūras un kultūrizglītības projektu, 
un radošo darbību atbalstu Mārupes 

novadā””.
• Apstiprināt viena skolēna izmaksas 

pašvaldības izglītības iestādēs saskaņā ar 
izdevumu tāmēm.

• Apstiprināt A/S „Mārupes komunālie 
pakalpojumi” izstrādāto komunālo 
notekūdeņu centralizētās savākšanas 
aglomerāciju.

• Saskaņot projekta „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Mārupē, 4. kārta” 
turpmāku virzību ar jaunu ūdensapgādes 
un kanalizācijas tīklu, un infrastruktūras 
būvniecību.

• Izveidot darba grupu nekustamā 

īpašuma Mazcenu alejā 37, Jaunmārupē, 
atsavināšanas lietderības izvērtēšanai.

• Izveidot iestāžu vadītāju kompetenču un 
darba rezultātu novērtēšanas komisiju.

• Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 
Babītes novada Domei piederošām  756 
kapitāla daļām SIA „Rīgas apriņķa avīze”.

• Apstiprināt zemes ierīcības pro-
jektu izstrādi, adrešu piešķiršanu, 
apgrūtinājumu noteikšanu, kā arī 
lietošanas mērķu maiņu vairākiem 
nekustamajiem īpašumiem.

Mārtiņš Bojārs, Domes priekšsēdētājs

Lai pašvaldība varētu pretendēt dažādu 
aktivitāšu Eiropas Savienības 2014. 
– 2020. plānošanas perioda projektu 
līdzfinansējumam, līdz šī gada beigām tiks 
precizēts attīstības programmas rīcības 
plāns un aktualizēts investīciju plāns. Šai 
sakarā Mārupes novada Dome 2014.gada 
29.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.19 (sēdes 
prot. Nr.16) par Mārupes novada attīstības 
programmas 2013.-2019.gadam rīcības 
plāna un investīciju plāna aktualizāciju 
2015.-2017.gadam.

Tiks precizēts Mārupes novada 
attīstības programmas 2013.-2019.
gadam rīcības plāns un izstrādāts 

investīciju plāns 2015.-2017.gadam
Aicinām iedzīvotājus iesūtīt savus 

priekšlikumus par potenciāliem projek-
tiem, kuri nav iekļauti esošajā Mārupes 
novada attīstības programmas 2013.-2019.
gadam investīciju plānā, adresējot elek-
troniski tos Attīstības nodaļas vadītājai Il-
zei Krēmerei, ilze.kremere@marupe.lv vai 
pa pastu Mārupes novada Domei, Dauga-
vas ielā 29, Mārupes, Mārupes novads, LV 
– 2167.
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A/S „Mārupes komunālie pa-
kalpojumi”, apkopojot datus par 
iedzīvotāju interesi pieslēgumu izvei-
dei pie jaunizbūvētās centralizētās 
kanalizācijas sistēmas, informē, ka pro-
jekta „Ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu attīstība Mārupē 1. kārta” ietvaros 
līdz 2013. gada beigām tika izbūvētas 
622 privātīpašumu pieslēgšanas vietas 
pie centralizētās sadzīves kanalizācijas 
sistēmas. 

Kopš 2013. gada beigām A/S „Mārupes 
komunālie pakalpojumi” ir izsniegusi 316 

Mārupieši aktīvi izmanto iespēju pieslēgties jaunizbūvētajai 
centralizētās sadzīves kanalizācijas sistēmai

tehniskos noteikumus jauna pieslēguma 
izveidei, balstoties uz tiem lielākā daļa 
privātīpašnieku ir pieslēguši savus 
īpašumus jaunizbūvētajai centralizētās 
kanalizācijas sistēmai. Izmantojot 
centralizēto ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu pieejamību, A/S „Mārupes 
komunālie pakalpojumi” ik dienas saņem 
jaunus pieprasījumus tehnisko noteikumu 
izsniegšanai, lai vēl šogad paspētu pieslēgt 
savus privātīpašumus centralizētajiem 
ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

Lai pieslēgtu savu privātīpašumu 
centralizētajiem ūdenssaimniecības pak-
alpojumiem, A/S „Mārupes komunālie      

2014. gada 2. jūlijā A/S „Mārupes 
komunālie pakalpojumi” iepirku-
ma procedūras rezultātā noslēdza 3 
būvdarbu līgumus centralizētās sadzīves 
kanalizācijas sistēmas paplašināšanai. 

Līgumu ietvaros līdz 2015. gada beigām 
ir plānots realizēt un nodot ekspluatācijā 
23 km sadzīves kanalizācijas tīklu un 
18 kanalizācijas sūkņu stacijas sistēmas 
darbības nodrošināšanai, 655 kanalizācijas 
pievadus mājsaimniecībām un 604 m 
ūdensvada tīklus, kā arī tiks izbūvēti 
perspektīvie atzari turpmākai sistēmas 
attīstībai Mārupes novadā.

Līdz šim brīdim no kopējā līgumos 
paredzētā apjoma ir izbūvēti 13 %. Līgumos 
paredzēto kopējo būvdarbu apjomu ir 
plānots pabeigt un nodot ekspluatācijā līdz 
2015. gada beigām.

Līdz šim brīdim darbi ir veikti un turpinās 
sekojošās ielās: Tīraines, Mēmeles, Meis-

Sekmīgi norisinās ūdenssaimniecības projekta būvdarbi

pakalpojumi” aicina privātīpašniekus 
vērsties A/S „Mārupes komunālie pakal-
pojumi” birojā, Viršu ielā 6, Tīrainē, katru 
darba dienu no 9:00 līdz 17:00, un pieprasīt 
tehniskos noteikumus īpašuma pieslēgšanai 
centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem, 
līdzi ņemot īpašuma tiesības apliecinošus 
dokumentus un zemes robežu plānu kopijas. 
Tehniskos noteikumus var pieprasīt, elek-
troniski nosūtot iesniegumu brīvā formā, 
īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu 
un zemes robežu plānu kopijas uz e-
pastu info@mkp.lv. Īpašumu pieslēgšana 
centralizētajai ūdenssaimniecības in-
frastruktūrai pakalpojuma saņemšanai no-

tiek saskaņā ar A/S „Mārupes komunālie 
pakalpojumi” izstrādāto „Kārtību īpašumu 
pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes 
un kanalizācijas tīkliem un norēķiniem 
par pakalpojumu Mārupes novadā”, ar 
kuru var iepazīties pašvaldības interneta 
vietnē www.marupe.lv  sadaļā Aktuāli/
Ūdenssaimniecība vai A/S „Mārupes 
Komunālie pakalpojumi” interneta vietnē 
www.mkp.lv.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā 
lūdzam sazināties ar mums, zvanot pa 
tālruni 67915279.

Juris Ivanovs, A/S „Mārupes komunālie 
pakalpojumi” valdes priekšsēdētājs

taru, Avotu iela, Pilskalnu, Līgotnes, Liep-
kalnu, Mūsas, Kabiles, Kokles, Krones, 
Veccīruļu un Meldriņu un Laimdotas un 
Brūkleņu ielās. Tuvākajā laikā darbi tiks 
uzsākti Baltlāču, Māliņu, Kalēju, Atvaru, 
Kalnu, Penkules, Dreimaņu un Paleju ielās. 

Paralēli sadzīves kanalizācijas maģistrāļu 
izbūvei līdz š.g. beigām ir plānots veikt 
sadzīves kanalizācijas sūkņu staciju 
izbūvi. Sadzīves kanalizācijas maģistrāļu 
izbūve turpināsies arī 2015. gadā līdz 
pilnīgai objekta pabeigšanai un nodošanai 
ekspluatācijā.

Pēc sadzīves kanalizācijas izbūves dar-
bu pabeigšanas un kvalitātes atbilstības 
pārbaužu veikšanas ielu un ceļu segums 
tiks atjaunots tādā stāvoklī, kādā tas ir bi-
jis pirms būvdarbu uzsākšanas. Par ielu 
un ceļu segumu uzturēšanu ielās, kurās ir 
veikti sadzīves kanalizācijas trases izbūves 
darbi un ielās, kuras tiek izmantotas, kā 
piebraucamie ceļi, līdz būvdarbu nodošanai 

ekspluatācijā ir atbildīgs būvuzņēmējs.
Lūdzam Mārupes un Tīraines ciema-

ta iedzīvotājus iepazīties un regulāri 
sekot līdzi aktuālajai informācijai par 
būvdarbu gaitu. Ar plānotajiem darbu iz-
pildes grafikiem un satiksmes organizācijas 
shēmām var iepazīties pašvaldības 
mājaslapā www.marupe.lv sadaļā Aktuāli/
Ūdenssaimniecība.

Ņemot vērā, ka pēc visu sākotnēji 
projektā plānoto iepirkumu noslēgšanās, 
projekta ietvaros ir radies finanšu resursu 
ietaupījums un, lai apgūtu visu Eiropas 
Savienības Kohēzijas fonda piešķirto 
līdzfinansējumu, A/S „Mārupes komunālie 
pakalpojumi” ir uzsākusi darbu pie 
papildus apjomu iekļaušanas projektā, 
kā rezultātā centralizētās sadzīves 
kanalizācijas pakalpojuma pārklājums 
līdz 2015. gada beigām, ja tiks saņemti 
nepieciešamie saskaņojuma dokumenti no 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas, varētu tikt nodrošināts arī 
Mārupītes gatvē (posmā no Daugavas ielas 
līdz Skaņā kalna ielai), Upleju ielā, Avotu 
ielā (posmā no Brūkleņu ielas līdz Kursīšu 
ielai), Dāliju ielā (posmā no Neļķu ielas līdz 
Lielajai ielai un posmā no Rožu ielas līdz 
Skaņā kalna ielai).

Jautājumu un neskaidrību gadījumā 
lūdzam sazināties ar A/S „Mārupes 
komunālie pakalpojumi” projektu vadītāju 
Daci Šveidi, rakstot uz e-pastu dace.
sveide@mkp.lv vai zvanot pa tālruni: 
28366888. A/S Mārupes komunālie pakal-
pojumi birojs atrodas Viršu ielā 6, Tīrainē 
Mārupes novadā.

A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” 
izsaka pateicību iedzīvotājiem par atbal-
stu Mārupes novada attīstības veicināšanā 
un atvainojas par sagādātājām neērtībām 
būvdarbu laikā.

Juris Ivanovs, A/S „Mārupes komunālie 
pakalpojumi” valdes priekšsēdētājs

Paziņojums par tarifa projektu
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” 

2014.gada 22.oktobrī Sabiedrisko pakal-
pojumu regulēšanas komisijai (Regulators) 
iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu 

tarifu projektu, kas ir aprēķināts saskaņā 
ar 2010.gada 12.maija Regulatora padomes 
lēmumu Nr.1/8 “Ūdenssaimniecības pakal-
pojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Sabiedriskā pakalpojuma veids
Spēkā esošais tarifs Piedāvātais tarifs

(EUR/m3 bez PVN) (EUR/m3 bez PVN)

Mārupe un Tīraine   

Ūdensapgādes pakalpojums 0.55 0.65

Kanalizācijas pakalpojums 0.90 1.56

Skulte   

Ūdensapgādes pakalpojums 0.57 0.65

Kanalizācijas pakalpojums 0.81 1.56

Jaunmārupe*   

Ūdensapgādes pakalpojums 0.38 0.65

Kanalizācijas pakalpojums 0.64 1.56

* Līdz šim brīdim A/S „Mārupes 
komunālie pakalpojumi” par sniegtajiem 
pakalpojumiem Jaunmārupes teritorijā 
piemēro tarifu, kurš tika apstiprināts 
iepriekšējam pakalpojuma sniedzējam SIA 
„Sabiedrība Mārupe”. 

Tarifu izmaiņas ir saistītas ar vērienīgo 
ūdenssaimniecības infrastruktūras 
paplašināšanu Mārupes novadā, lai 
nodrošinātu centralizētās sadzīves 
kanalizācijas un ūdensapgādes pakal-
pojuma pieejamību mājsaimniecībām 
un veicinātu dzīves vides kvalitātes 
uzlabošanu.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto 

informāciju iespējams pašvaldības in-
terneta vietnē www.marupe.lv sadaļā 
Ūdenssaimniecība, kā arī sniegt sa-
vus priekšlikumus un ieteikumus 
par ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumu tarifa projektu  lietotājs var  
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” 
birojā Viršu 6, Tīrainē, iepriekš sazinoties 
pa tālruni 67915279 vai sūtot uz e-pastu 
info@mkp.lv, kā arī SPRK uz e-pastu 
sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī 
paziņojuma publicēšanas normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā.

 Juris Ivanovs , A/S „Mārupes komunālie 
pakalpojumi” valdes priekšsēdētājs

Mārupes novada Dome 2014.gada 
29.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.16 
(prot. Nr.16) “Par nekustamā īpašuma 
„Ikri” (kadastra Nr. 80760110181), 
Mārupes novads, detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu”.

Saskaņā ar 2013.gada 18.jūnijā 
apstiprināto Mārupes novada teritorijas 
plānojumu 2014.- 2026. gadam zemes-
gabals atrodas darījumu un vieglās 
rūpniecības uzņēmumu apbūves teritorijā 
(RD).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt 
ceļa pievienojumu valsts autoceļam P-132 
Mārupe (Jaunmārupe) – Rīga.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju 
apstiprināta Mārupes novada Attīstības 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Ikri”

nodaļas vadītāja Ilze Krēmere.
Rakstiskus priekšlikumus var ie-

sniegt Mārupes novada Domē 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. Priekšlikumi iesnie-
dzami četru nedēļu laikā no informācijas 
publicēšanas informatīvajā izdevumā 
„Mārupes Vēstis”, iesniegumā noteikti 
norādot arī vārdu, uzvārdu un adresi, bet 
juridiskajām personām – nosaukumu, ad-
resi un reģistrācijas Nr.

Lai uzklausītu Mārupes novada 
iedzīvotāju viedokli par A/S „Mārupes 
komunālie pakalpojumi” iesniegto 
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu 
projektu Skultes, Tīraines, Mārupes 
un Jaunmārupes ciematos, sestdien, 22. 
novembrī, plkst. 12:00 Mārupes Kultūras 
namā, Daugavas ielā 29, Mārupē, Sa-
biedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisija (Regulators) rīkos uzklausīšanas 
sanāksmi.

Jaunais ūdenssaimniecības pakal-
pojumu tarifu projekts paredz Skultes, 
Tīraines, Mārupes un Jaunmārupes ciema-
tos ūdensapgādes tarifu 0,65 eiro apmērā par 
kubikmetru. Savukārt kanalizācijas pakalpo-
jumu tarifs paredzēts 1,56 eiro apmērā par 
kubikmetru.

Tiek rīkota uzklausīšanas sanāksme par 
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu

Sanāksmē A/S „Mārupes komunālie pa-
kalpojumi” pilnvarotais pārstāvis iepazīstinās 
ar plānotā ūdenssaimniecības pakalpojumu 
tarifa projekta būtību un ekonomisko pama-
tojumu.  Ikvienam sanāksmes dalībniekam  
tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt 
savus priekšlikumus, kā arī ieteikumus par 
iecerēto tarifu projektu.

Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt  
pa telefonu vai e-pastu līdz 2014. gada 21. 
novembrim (kontaktpersona Dace Burtniece, 
t.67097271;  dace.burtniece@sprk.gov.lv).   

Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota 
valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes 
dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā 
ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, 
lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā.

IEgUlDĪjUMS TAVĀ 
NĀKOTNē

IEgUlDĪjUMS TAVĀ NĀKOTNē
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Straujiem soļiem ir pietuvojies rudens, 
sev līdzi atnesot ne tikai skaistās krāsās 
izrotātas koku lapas, bet arī lietainos 
un tumšos vakarus. Lai atgādinātu par 
izmaiņām Ceļu satiksmes noteikumos, 
kas paredz jaunas prasības gājējiem un 
velosipēdistiem, pārvietojoties diennakts 
tumšajā laikā, 29.oktobrī Mārupes no-
vada Pašvaldības policija sadarbībā ar 

Atgādinājums gājējiem un velosipēdistiem

CSDD rīkoja atstarojošo vestu dalīšanas 
reidu.

Ar šā gada 1.oktobri spēkā stājušies 
grozījumi Ceļu satiksmes noteikumos, kuru 
mērķis ir pasargāt vismazāk aizsargātos sa-
tiksmes dalībniekus, kā arī novērst ceļu sa-
tiksmes negadījumus, kuros cieš vai iet bojā 
gājēji un velosipēdisti.

Ja līdz 1.oktobrim gājējiem tumšajā dien-

Mārupes novada Dome 2014.gada 
29.oktobra domes sēdē pieņēma lēmumu 
Nr.____ „Par detālplānojuma nodošanu 
publiskajai apspriešanai nekustamajam 
īpašumam „Viesturi” (kad.nr.8076 012 
0020), Mārupe, Mārupes novads.

Publiskā apspriešana notiks no 
05.11.2014 līdz 05.12.2014. Ar 
detālplānojuma projektu var iepazīties līdz 
05.12.2014 Mārupes novada Būvvaldē 
(Daugavas iela 29, Mārupe), būvvaldes 
darba laikā.

Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma 
projektu var iepazīties Mārupes novada 
pašvaldības interneta vietnē www.marupe.
lv/pašvaldība/attīstība un plānošana/ 
detālplānojumi.

Paziņojums par detālplānojuma 
nodošanu publiskajai 

apspriešanai nekustamajam 
īpašumam „Viesturi”

Mārupes novada dome 2013.gada 
29.oktobra domes sēdē pieņēma lēmumu 
Nr.17 „Par detālplānojuma nodošanu publis-
kajai apspriešanai nekustamajiem īpašumiem 
Lielā iela 94 (kad.nr.80760031623), 
„Ziemcieši” (kad.nr.80760030855), Sil-
degu iela 12 (kad.nr.80760031624), Sildegu 
iela 14 (kad.nr.80760031625), Sildegu iela 
16 (kad.nr.80760031626), Sildegu iela 18 
(kad.nr.80760031627), “Mežavēji” (kad.
nr.80760030493) Mārupes novads”.

Publiskā apspriešana notiks no 07.11.2014 
līdz 05.12.2014. Ar detālplānojuma projektu 
var iepazīties līdz 05.12.2014 Mārupes no-
vada Būvvaldē (Daugavas iela 29, Mārupe), 
būvvaldes darba laikā. 

Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma pro-

Paziņojums par detālplānojuma 
nodošanu publiskajai apspriešanai 

nekustamajiem īpašumiem Lielā 
iela 94, „Ziemcieši”, Sildegu iela 

12, Sildegu iela 14, Sildegu iela 16, 
Sildegu iela 18, “Mežavēji”

nakts laikā, pārvietojoties pa brauktuvi vai 
nomali, pietika ar atstarotāju vai rokās turētu 
iedegtu gaismas lukturīti, tad no 1.oktobra 
likumdevējs, ņemot vērā skaudro statistiku 
uz ceļiem, ieviesis normu, kas paredz - „dien-
nakts tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vietām, 
kā arī apdzīvotās vietās, ja ceļš nav pietieka-
mi un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas 
pārvietojas pa brauktuvi vai nomali, jābūt 
tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi 
redzamiem gaismu atstarojoša materiāla ele-
mentiem”.   

Lai vieglāk būtu saprast juridisko 
formulējumu un prasību, jāzina, ka turpmāk 
kā lieliem, tā maziem  gājējiem tumšajā laikā 
ir jābūt ietērptiem atstarojošajā vestē vai 
virsdrēbēs jābūt iestrādātiem labi redzamiem 
atstarojošiem materiāliem. Ar atstarotāju vai 
lukturīti vairs nepietiek. Atstarojošā veste 
ceļu satiksmes noteikumos ir arī obligāts 
nosacījums velosipēdistiem. Noteikumi 
paredz, ka „braucot diennakts tumšajā laikā 
vai nepietiekamas redzamības apstākļos, 
velosipēdam abos tā sānos, riteņu abās 
pusēs, jābūt aprīkotam ar diviem oranžiem 
(dzelteniem) gaismas atstarotājiem, kā arī 
priekšpusē jādeg baltas gaismas lukturim, 

bet aizmugurē – sarkanas gaismas luk-
turim. Ja lukturu nav vai tie nedarbojas, 
velosipēdam priekšpusē jābūt aprīkotam ar 
baltu atstarotāju, bet aizmugurē ar sarkanu 
atstarotāju un velosipēda vadītājam jābūt 
tērptam atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi 
redzamiem gaismu atstarojoša materiāla ele-
mentiem”.

Ņemot vērā jaunās izmaiņas Ceļu 
satiksmes noteikumos, Mārupes novada 
Pašvaldības policija sadarbībā ar CSDD 29. 
oktobrī piedalījās akcijā, kuras laikā novada 
teritorijā gājējiem un velosipēdistiem tika 
skaidrota atstarojošo vestu un atstarojošo 
elementu izmantošanas nozīme dien-
nakts tumšajā laikā, kā arī tika dāvinātas 
atstarojošās vestes, lai viņi būtu pirmie 
vēstneši, kas palīdzētu nodot šo informāciju 
tālāk  saviem draugiem, paziņām un 
kaimiņiem. 

Mēs ceram uz iedzīvotāju sapratni un to, 
ka šīs Ceļu satiksmes noteikumu prasības 
ikdienā tiks ievērotas, kā rezultātā netiks 
apdraudēta gājēju un velosipēdistu veselība 
un dzīvība.

Juris Jēkabsons, Mārupes novada 
Pašvaldības policijas priekšnieks       

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 19

Apstiprināti arMārupes novada Domes
2014.gada  6.augusta 

sēdes Nr. 11 lēmumu Nr. 29

Grozījumi Mārupes novada Domes 
2010.gada 18.augusta saistošajos 

noteikumos Nr.23/2010 „Par 
rakšanas darbu veikšanu Mārupes 

novadā”
Izdoti pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 
43.panta pirmās daļas 9. un11.punktu

Izdarīt Mārupes novada Domes 2010.gada 
18.augusta saistošajos noteikumos Nr.23/2010 
šādus grozījumus: 

1. Papildināt Saistošo noteikumu 5.punltu ar 

5.8.apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.8. precīzs darbu veikšanas grafiks.”
2. Papildināt Saistošos noteikumus ar 71.punktu 

šādā redakcijā: 
„71 Pēc būvatļaujas saņemšanas rakšanas 

darbu veicējam ir divu nedēļu laikā pirms darbu 
veikšanas jāinformē visi to nekustamo īpašumu 
īpašnieki, kuru īpašumos  ielu un ceļu sarkano līniju 
robežās tiks veikti rakšanas darbi, norādot konkrētu 
darbu veikšanas grafiku, iespējamos pārvietošanās 
ierobežojumus, izņemot gadījumus, kad tiek veikti 
avāriju novēršanas un to seku likvidēšanas darbi”

3. Papildināt Saistošos noteikumus ar  72.punktu 
šādā redakcijā: 

„72Rakšanas darbu vietā ir jānovieto būvtāfele 
būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu 
noteiktajā kārtībā  ar tajā iekļautu informāciju par 
Pasūtītāju, būvdarbu veicēju, utt.”

4. Papildināt Saistošos noteikumus ar 81.punktu 
šādā redakcijā: 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 20
Apstiprināti arMārupes novada Domes

2014.gada 6.augusta
Sēdes Nr. 11 lēmumu Nr.30

Grozījumi Mārupes novada Domes 
2010.gada 18.augusta saistošajos 

noteikumos Nr.11/2010 „Par nekusta-
mo īpašumu uzturēšanu un sabiedris-

ko kārtību Mārupes novadā”
Izdoti pamatojoties 

uz likuma „Par pašvaldībām” 
43.panta pirmās daļas 4.un 5.punktu

Izdarīt Mārupes novada Domes 2010.gada 
18.augusta saistošajos noteikumos Nr.11/2010 
šādu grozījumu: 

Izteikt Saistošos noteikumu 12.punktu šādā 
redakcijā: 

„12. Savrupmāju, mazstāvu dzīvojamās, 
daudzstāvu dzīvojamās, sabiedrisko objektu, 
darījumu, jauktas dzīvojamās un darījumu, 
ražošanas, vasarnīcu teritorijās sausās lapas, zarus 
u.c. organiskos atkritumus aizliegts dedzināt no 
15.maija līdz 15.septembrim, izņemot 23.jūniju 
un 24.jūniju, kad drīkst dedzināt ugunskurus, 
ievērojot ugunsdrošības noteikumus un nenodarot 
kaitējumu lieliem kokiem un apstādījumiem. 

Laika periodā no 15.jūlija līdz 15.septembrim 

„8.1 ja rakšanas darbi tiek veikti garākā posmā 
par 50 metriem, tad darbus ir jāveic pa pos-
miem, neatstājot atvērtas tranšejas ilgāk par trīs 
diennaktīm.”

5. Papildināt Saistošos noteikumus ar 82.punktu 
šādā redakcijā: 

„82 Rakšanas laikā radušos būvgružus un at-
kritumus - zemi, akmeņus, koku saknes, asfaltu, 
utt., rakšanas darbu veicējam ir jāizved ne vēlāk 
kā vienas diennakts laikā pēc izraktās tranšejas 
aizbēršanas konkrētajā būvdarbu veikšanas vietā.”

6. Papildināt Saistošos noteikumus ar 83.punktu 
šādā redakcijā: 

„83 Ja rakšanas darbu laikā tiek šķērsota iela 
(grants, šķembas, asfalts), tad rakšanas vieta ir 
jāaizber uzreiz pēc rakšanas darbu pabeigšanas, 
tādejādi netraucējot gājēju un autotransporta 
kustību.”

7. Papildināt Saistošos noteikumus ar 84.punktu 
šādā redakcijā: 

„84 Ja rakšanas darbu laikā tika veikti uz ceļa vai 
ielas ar cieto segumu, cietais segums ir jāatjauno 
vienas nedēļas laikā kopš darbu pabeigšanas 
konkrētajā vietā.”

8. Izteikt Saistošo noteikumu 12.punktu šādā 
redakcijā: 

„12.  Atjaunotie ielas vai ceļa segumi, to 
aprīkojums un labiekārtošanas elementi, ir jāuzrāda 
būvvaldes atbildīgām amatpersonām, kas par darbu 
pieņemšanu izdara atzīmi rakšanas atļaujā.”

9. Papildināt Saistošos noteikumus ar 12.1  punktu 
šādā redakcijā: 

„12.1  Ja rakšanas darbi tiek veikti laika periodā, 
kas pārsniedz 10 dienas, rakšanas darbu veikšana 
ir sadalāma pa posmiem, kur katrs atjaunotā ielas 
vai ceļa seguma, to aprīkojuma un labiekārtošanas 
elementu posms atsevišķi ir uzrādāms būvvaldes 
atbildīgajām amatpersonām, kas par darbu 
pieņemšanu izdara atzīmi rakšanas atļaujā.”

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

savrupmāju, mazstāvu dzīvojamās, daudzstāvu 
dzīvojamās, sabiedrisko objektu, darījumu, jauk-
tas dzīvojamās un darījumu, ražošanas, vasarnīcu 
teritorijās, mazsaimniecību teritorijās un 
lauksaimniecībā izmantojamās zemēs organiskos 
atkritumus drīkst dedzināt katras nedēļas otrdienā 
no pl.8.00 līdz 22.00.

Mazsaimniecību teritorijās un lauksaimniecībā 
izmantojamās zemēs organiskos atkritumus 
drīkst dedzināt no 15.septembra līdz 15.maijam, 
ievērojot ugunsdrošības noteikumus, nenodarot 
kaitējumu lieliem kokiem un apstādījumiem. 

Šajā punktā atrunātajā kārtībā atkritumu 
dedzināšana ir pieļaujama tikai nekustamā 
īpašnieka (īpašnieku), tiesiskā valdītāja (valdītāju) 

vai lietotāja (lietotāju) klātbūtnē. 
Nav pieļaujama atkritumu dedzināšana laika 

periodā, kuru pašvaldība ir pasludinājusi par 
ugunsnedrošu. 

Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu 
pārkāpējam izsaka brīdinājumu vai uzliek nau-
dassodu: fiziskām personām  līdz EUR 140,00, 
juridiskām personām līdz EUR 280,00.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas 
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 
piemērošanas, uzliek naudas sodu fiziskām 
personām līdz EUR 200,00, juridiskām personām 
– līdz EUR 700,00”. 

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

jektu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības 
interneta vietnē www.marupe.lv/pašvaldība/
attīstība un plānošana/ detālplānojumi.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 
1.decembrī plkst.17.00 Mārupes novada 
Būvvaldē Daugavas ielā 29, Mārupē.

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 iesn-
iedzami iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: 
ilze.kremere@marupe.lv sākot no 7.11.2014 
līdz 05.12.2014. Iesniegumā noteikti jānorāda 
iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi, bet 
juridiskām personām jānorāda nosaukumu, 
adresi un reģistrācijas numuru. 

Neskaidrību gadījumā iespējams griezties 
Mārupes novada Būvvaldē pie Mārupes no-
vada Domes Attīstības nodaļas vadītājas Il-
zes Krēmeres, iepriekš piesakoties pa tālruni 
67149875. 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 
27. novembrī plkst.17.00 Mārupes novada 
Būvvaldē Daugavas ielā 29, Mārupē.

Rakstiskus priekšlikumus ie-
sniegt Mārupes novada Būvvaldē Dauga-
vas 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 sākot no 5.11.2014 
līdz 05.12.2014. Iesniegumā noteikti 
jānorāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un ad-
resi, bet juridiskām personām jānorāda no-
saukumu, adresi un reģistrācijas numuru.

Neskaidrību gadījumā iespējams griez-
ties Mārupes novada Būvvaldē pie 
Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas 
vadītājas Ilzes Krēmeres, iepriekš piesako-
ties pa tālruni 67149875.
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VESTISMarupesNOVADĀ
Uzņēmēji un Mārupes novads – kopīgais vai atšķirīgais

Novembris ir gada tumšākais un 
depresīvākais, veļu laiks… Pasaulē 
pašnāvības ir viens no pieciem 
izplatītākajiem nāves cēloņiem 15-19 ga-
dus vecu jauniešu vidū. Ik gadu pasaulē 
pašnāvību izdara miljons cilvēku, vidēji 
3000 cilvēku dienā vai viens cilvēks katras 
47 sekundes. Tas ir vairāk nekā iet bojā 
dabas katastrofās un militāros konfliktos. 
Latvijā, izdarot pašnāvību, no dzīves ik die-
nu šķiras 1 cilvēks. Biežāk iet bojā vīrieši, jo 
viņi pielieto agresīvas metodes un ir drošāki 
iesākto pabeigt.

 „Labāk pakārties nekā tā dzīvot!”- pui-
sis, aizcērtot dzīvokļa durvis, nomurd. Viņa 
pamāte un tēvs jau nedēļu dzīvoklī turpina 
orģijas. Viņam jau 19 un viņš, tāpat kā viņa 
par trīs gadiem vecākais brālis, nevienam nav 
vajadzīgs. Brālis Anglijā otro gadu ķidā zi-
vis, bet viņš vidusskolas pēdējā klasē. Skolā 
pedagogi par viņu neapmierināti, jo sekmes 
nekādas, nav arī naudas… vienkārši nav jēgas 
nekam. „Tiešām, labāk pakārties, nekā šitā 
eksistēt!” 

Domas par pašnāvību ir pieļaujamas, kamēr 
tās nekļūst par vienīgo pareizo ceļu kādas 
problēmas risinājumā. Līdz pašnāvībai cilvēks 
nenonāk uzreiz. Ilgāku laiku viņš ir nomocījies 
bezizejā, ir depresijas un nomāktības 
pārņemts, neaktīvs, grūtsirdīgs, noguris, daudz 
guļ, ir sācis lietot alkoholu vai narkotiskās vie-
las. Depresijas pārņemti jaunieši sūdzas par 
galvassāpēm, sāpēm krūtīs, vēderā un kājās, 
mēdz būt anoreksija vai pārmērīga ēšana. Puiši 
dažkārt ir trauksmaini, agresīvi, izaicinoši, līdz 
ar to vientuļi.

Tuvinieki un skolotāji ievēro, ka pašnāvības 
riskam pakļautie jaunieši sāk slikti mācīties, 
neizrāda interesi par agrāk interesējošām 
lietām, krasi pasliktinās viņu uzvedība, centība, 
bieži ir kavējumi, tiek daudz smēķēts un lietots 
alkohols, tiek fiksēta huligāniska uzvedība, 
vardarbība. Ir zināms, ka šie jaunieši jau agrāk 
mēģinājuši izdarīt pašnāvību vai runājuši par 
to.

Uz pašnāvību provocē stresa situācijas, 
jo tās pastiprina izmisuma, bezpalīdzības, 
bezcerības un dzīves bezjēdzības izjūtas. Pēc 
dažādiem notikumiem cilvēks var justies 
nesadzirdēts, neizprasts līdz ar to atstumts un 
izolēts. Tāpēc vecākiem un pedagogiem īpaši 
jāpievērš uzmanība pusaudžiem un jauniešiem, 
kuri ir emocionāli jūtīgi, iekļuvuši aizskarošās 
situācijās, jūtas aizvainoti, pazemoti. Parasti 
šādu jauniešu ģimenēs ir nesaskaņas, viņus ir 
atstājis mīļš cilvēks vai nomiris tuvs draugs 
vai radnieks, iestājusies nevēlama grūtniecība, 
vai sākusies kāda nopietna slimība, tajā skaitā- 
seksuāli transmisīvas slimības, HIV infekcija.

Kā rīkoties? Jāpanāk, lai izglītības iestādēs 
būtu radīta brīva vide no neiecietības, nirgāšanās 
un vardarbības. Svarīgi šādus jauniešus nepa-
mest, neatstāt ar savām problēmām vienus. 
Bez pārgudrām, kaitinošām pamācībām ir 
jārunā, jo ir pierādīts, ka tieši sarunas laikā 
tiek sagrauta izolācijas un vientulības barjera, 
līdz ar to pašnāvības risks mazinās vismaz par 
trešdaļu. Aplam būtu izteikt līdzjūtību, jo tas 
vēl vairāk sagraus jaunieša pašcieņu. Vēlams, 
lai depresīvajam, par pašnāvību domājošajam 
cilvēkam netiktu uzspiests darīt vēl labāk un 
vēl vairāk to, ko viņš jau tāpat dara. Mazāk 
prasmīgam audzēknim nevajadzētu atgādināt 
par viņa negribēšanu labi mācīties vai pārmest 
viņa nevarēšanu būt līderim un teicamniekam. 
Ar šādu jaunieti daudz jāstrādā papildus, kā arī 
jārada apstākļi, lai vientulībā nonākušais sāktu 
apzināties, ka viņš nevis tiek mīlēts, bet jūtas 
mīlēts, ka viņš ir vērtība pats par sevi, neaiz-
vietojams un ļoti vajadzīgs. Sarunās viņš 
jāizprot un, izmantojot savas un speciālistu 
zināšanas, jāpalīdz mazināt psiholoģisko 
spriedzi. 

Tikai pēc laika par pašnāvību domājošais 
un ar mūsu palīdzību izdzīvojušais cilvēks 
sapratīs, ka nav tādas bedres, no kuras nevar 
izrāpties, lai redzētu jaunus saullēktus!  

Arvīds Mūrnieks, ārsts, Mārupes novada 
veselīga dzīvesveida koordinators

Krīžu un konsultāciju centra Skalbes diennakts 
anonīmais krīzes tālrunis 67222922, 27722292.

Rudens depresija 
un kā rīkotiesŠajās dienās trešo Mārupes novada 

uzņēmēju dienu ietvaros norisinās arī 
pirmais Vislatvijas reģionālo uzņēmēju 
biedrību kongress. Iepazīstoties ar  norises 
programmu, vēlējos kļūt par vienu no šī 
kongresa referentiem, jo saistībā ar visām 
pozicionētajām tēmām gribēju paust gan 
savu, gan arī pašvaldības viedokli. Diemžēl 
saņēmu atteikumu, jo kongresa program-
ma esot apstiprināta, papildus uzstāšanās 
neesot iespējama. Kongresā tiek 
aktualizētas trīs, uzņēmējprāt, būtiskas 
tēmas, kuras tuvākā vai tālākā laika 
periodā varētu ietekmēt uzņēmējdarbību. 

Galvenie novada ienākumu avoti ir 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, (80 % 
apmērā no iekasētās summas “uz papīra” 
paliek Mārupes novadā), kā arī Nekustamā 
īpašuma nodoklis par zemi un ēkām. No 
iekasētajiem nodokļiem - 17 018 671 eiro no-
vada kasē gan nenonāk 2 456 179 eiro, jo tie 
Mārupes novada pašvaldībai “tiek atņemti”. 
Kādā veidā? Valsts to ieskaita pašvaldību 
izlīdzināšanas fondā. Pavisam šajā fondā tiek 
ieskaitīti 763 783009,00 eiro. No 119 no-
vadiem un pilsētām ir tikai 16 donori - piecas 
pilsētas un vienpadsmit novadi. Nevienam no 
vienpadsmit novadiem - donoriem no šādas 
summas nav jāšķiras. Vairāk par Mārupi tiek 
iekasēts tikai no Rīgas, Jūrmalas un Ventspils 
pilsētām.

Viena no konferences tēmām ir saistīta ar 
ES fondu pieejamību uzņēmējiem reģionos 
perspektīvā - 2015 un tālāk. Grūti spriest par 
Mārupes uzņēmēju tiešiem ieguvumiem no 
šiem fondiem, bet lielākais donors - Mārupes 
novads, tās pašvaldība, Latvijas Republikā 
netiek uzskatīts par reģionu, kuram būtu 
jāsaņem atpakaļ vismaz izlīdzināšanas 
fondā iemaksātā ikgadējā summa (šogad, 
piemēram,  2 456 179 eiro). Neoficiāla 
informācija liecina, ka labākajā gadījumā 
nākamajā plānošanas periodā (līdz 2020. 
gadam) Mārupe varētu rēķināties ar kādu pus 
miljonu eiro septiņu gadu garumā - apmēram 
7000 - 8000 kalendārā gada laikā.

Kongresa ietvaros ir vēl divas būtiskas 
tēmas – „Pašvaldību atbalsts uzņēmējdarbības 
veicināšanai” un „Pašvaldību attīstības 
plānošana uzņēmējdarbības veicināšanas 
kontekstā”. Nevēlos noliegt uzņēmēju 
iniciatīvu, nepieciešamību atbalstīt 
uzņēmējdarbību, jo šajos uzņēmumos tiek 
radītas darba vietas, kurās, iespējams, tiek 
vai tiks nodarbināti Mārupes iedzīvotāji, 
kuri ar saviem nodokļiem papildina 
Mārupes novada budžetu. Jautājums - vai 
pašvaldībai ir jāizrāda īpaša attieksme pret 
savā novadā strādājošajiem uzņēmējiem, 
jāveicina īpašu priekšrocību radīšana šiem 

uzņēmējiem? Gan jā, gan nē un vēlos atbildēt 
ar pretjautājumu - kāpēc? Uzņēmēji vēlas, 
lai par pašvaldības līdzekļiem tiktu ierīkota 
iela, ceļš, tad arī asfalts bijušajā burkānu vai 
kāpostu laukā līdz viņu uzceltajai biroju ēkai? 
To novada attīstības plāna ietvaros vēlas arī 
pašvaldība. Tikai - šī nav pirmā līmeņa no-
vada prioritāte. Pirmā būs izglītība, sociālie 
jautājumi, kultūra, veselīga dzīvesveida 
veicināšana, utt. Tieši tas, ko pašvaldībai ir 
uzdevis likumdevējs, tas, ko no pašvaldības 
prasa tās finansētāji - iedzīvotāji, kuri maksā 
ienākuma un nekustamā īpašuma nodokļus. 

Paradokss, bet mūsu valstī neviens eiro 
cents no uzņēmuma ienākuma nodokļa 
nenonāk tās pašvaldības rīcībā, kurā 
šis uzņēmums ir reģistrēts vai strādā. 
Pašvaldības lielākas iespējas, nevis interese, 
atbalstīt tieši uzņēmējdarbību rastos tad, ja 
arī šis uzņēmuma ienākuma nodoklis tiktu 
dalīts starp pašvaldību un valsti. Varam 
diskutēt par procentuālo sadalījumu - 60% 
pret 40% vai 40% pret 60% . Utopija? Sapņi? 
Citviet, attīstītajās Eiropas Savienības valstīs, 
tā ir ikdiena. Ja notiktu izmaiņas arī šajā ziņā, 
tad pašvaldība varētu labāk pildīt visu tai li-
kumos paredzēto - veicinātu infrastruktūras 
attīstību, ielu un ceļu asfaltēšanu, ūdensvada 
un kanalizācijas ierīkošanu.

Iespējams, ka daļa uzņēmēji Mārupes 
novadā izliekas neredzam vai nav informēti, 
ka gadu no gada novada Dome atbalsta 
gan Mārupes, gan citu novadu uzņēmējus. 
Kā? Piemērs tikai no vienas jomas: no 
deklarētajiem novada iedzīvotājiem 2006 
ir bērni pirmskolas vecumā, no kuriem ti-
kai 777 apmeklē novada Domes izveidotās 
pirmskolas izglītības iestādes. Pārējie - vie-
ns tūkstotis divi simti divdesmit deviņi 
- apmeklē pavisam 42 privātās izglītības 
iestādes, bet 96 novada bērni izmanto aukļu 
pakalpojumus. Šogad atbalsts privātajiem 
uzņēmējiem ir bijis 1,5 miljonu eiro apmērā, 
četriem novada privātajiem “bērnudārziem” 
pat maksājot ik mēnesi avansā, jo to paredz 
vēl 2010.gadā noslēgtā līguma nosacījumi. 
Mans jautājums Mārupes uzņēmējiem - kā 
var tā būt, ka daudziem Mārupes privātajiem 
bērnudārziem ar 185 eiro līdzmaksājumu 
nepietiek, bet Rīgā uzņēmējiem pietiek?

Mans aicinājums uzņēmējiem, 
sabiedriskajām organizācijām, it īpaši tādām 
kā Latvijas Darba devēju konfederācija, 
Tirdzniecības un rūpniecības kamera, 
arodbiedrību pārstāvjiem, pirms tiek atvērta 
mute un izteikts aicinājums, ka ir jāsamazina 
slogs uzņēmējiem - Iedzīvotāju ienākumu 
nodoklis, domāt par situāciju kopumā. 
Nedrīkst samazināt IIN, ja pašvaldībām 
pretī netiek doti alternatīvi ienākumu avoti, 

jo ar katru gadu valsts palielina pašvaldībām 
deleģētos uzdevumus un pienākumus, bet 
finansējums tiem netiek plānots. Visus iztei-
kumus par iedzīvotāju ienākuma nodokļa lik-
mes samazinājuma nepieciešamību uzskatu 
par klaju populismu, jo IIN samazinājums 
tieši skar tikai divas puses - darbinieku un 
pašvaldību.  

Tajā pat laikā, manuprāt, ir jāvērš 
sabiedrības un uzņēmēju uzmanība fak-
tam, ka nu jau ilgstoši valsts ir radījusi vēl 
kādu, manuprāt, absolūti idiotisku sistēmu 
- kadastrālās vērtības aprēķināšanu ze-
mei un ēkām. Viens vai vairāki par augstu 
cenu pārdoti īpašumi grauj visu nekustamā 
nodokļa aprēķinu kārtību. Kāds ir tiesiskais 
pamats paaugstināt visiem nodokļus par zemi 
un ēkām, ja tie ir atsevišķi, īpaši, gadījumi? 
Šādus palielinātus nodokļus drīkstētu 
paredzēt tikai par augstu cenu pārdotiem 
īpašumiem, nevis attiecināt uz visiem novadā 
esošiem īpašumiem.

Dažkārt nākas dzirdēt pārmetumus, ka 
pašvaldībai būtu jānodrošina, lai pašvaldības 
ceļu uzturēšanu, jaunu ierīkošanu drīkstētu 
veiktu tikai novadā reģistrētie uzņēmēji. 
Savā ziņā to vēlētos arī pašvaldība. Tikai... 
Šis “tikai” ietver sevī daudzas jautājumu un 
izsaukuma zīmes, jo es vēlos izcelt divas 
lietas - ikviena uzņēmēja atbildību un at-
tieksmi. Vispirms - atbildību par doto vārdu. 
Ja uzņēmums piedalās konkursā, uzvar, tad 
tam godprātīgi ir jāpilda uzņemtās saistības - 
jāpaveic darbus laikā un vislabākajā kvalitātē. 
Attieksme. Tā sevī ietver attieksmi pret no-
vada iedzīvotājiem, pie kuru dzīves vietas 
darbi notiek, kā arī attieksmi par līguma 
kvalitatīvu pildīšanu. Šīs manas pārdomas 
izriet tikai no pēdējā gada novērojumiem, 
praktiskās pieredzes, to attiecinot gan 
uz Mārupes novadā reģistrētajiem 
uzņēmumiem, gan arī citiem, kuri veic 
darbus. Nesaukšu vārdā tos uzņēmējus, ku-
riem par šiem diviem vārdiem - atbildība 
un attieksme  un to nozīmi vajadzētu krietni 
padomāt.

Ikviena pašvaldība, manuprāt, ir 
ieinteresēta konstruktīvai sadarbībai ar 
tās novadā strādājošajiem uzņēmējiem. 
Likumdevējs liedz tiešu atbalsta sniegšanu 
vai labvēlīgas attieksmes izrādīšanu tikai 
konkrētā novada uzņēmējiem. Labvēlīgas 
uzņēmējdarbības vides radīšana ir iespējama 
tikai savstarpēji sadarbojoties, it īpaši - 
sarunājoties. Attīstība tikai viena uzņēmuma 
ietvaros nenodrošinās attīstību visā novadā 
kopumā. 

Jānis Rušenieks, Dr.iur., domes deputāts, 
Vides un komunālo jautājumu komitejas 

priekšsēdētājs

Bijušajai mārupietei Ievai Bišmeistarei 
ir 31 gads. Jaunā sieviete kopš bērnības 
slimo ar retu slimību - cistisko fibro-
zi. Tā ir iedzimta slimība, kuru no-
saka cistiskās fibrozes transmembrānā 
regulējošā olbaltuma gēna mutācijas. 
Slimība izpaužas ar visu ārējās 
sekrēcijas dziedzeru traucējumiem, kas 
savukārt izraisa dzīvībai svarīgu orgānu 
bojājumu. Ievas gadījumā vissmagāk 
skartas plaušas. “Cik sevi atceros, 
daudz laika tika pavadīts slimnīcā. Jau 
kopš bērnības ikdienas neatņemama 
sastāvdaļa ir daudzu medikamentu 
lietošana, inhalācijas katru dienu, kā arī 
fizioterapija.”

Neskatoties uz smago saslimšanu, Ieva 
ir ieguvusi augstāko izglītību Sociālo 
zinātņu bakalaura programmā Ekonomi-
kas un Vadības zinību specialitātē, strādāja 
finanšu sektorā, aktīvi nodarbojās ar 

Palīdzēsim Ievai!
fiziskām aktivitātēm. Ieva vairākus gadus 
dziedāja korī un centās sadzīvot ar savu 
diagnozi.

Šobrīd slimība ir progresējusi un Ievas 
ikdiena ir saistīta ar pastāvīgu atrašanos 
pie skābekļa aparāta. Ievai pa spēkam ir 
pavisam minimāla fiziskā slodze. Tālāku 
attālumu veikšanai, kas var būt vien 50 me-
tri, nepieciešams ratiņkrēsls. Ikdienā Ieva ir 
atkarīga no mammas un drauga palīdzības. 
Gan ēst gatavošana, pārtikas iegāde, mājas 
uzkopšana, ārstu apmeklējumi un jebkāda 
cita iziešana no mājas, kā arī citi mājas 
darbi Ievai vairs nav pa spēkam. Pēdējos 
divus gadus Ieva vairs nespēj strādāt, 
un kopš pērnā gada viņai ir piešķirta 1. 
invaliditātes grupa. Slimība progresējusi, 
un Ievai ir smags skābekļa trūkums, kas 
apdraud viņas dzīvību.

Latvijas ārstu konsīlijs ir lēmis, ka 
Ievu var glābt plaušu transplantācija. To 

ir uzņēmusies veikt Tartu Universitātes 
slimnīca Igaunijā, jo Latvijā šādas iespējas 
nav. Lai Ievu uzņemtu transplantācijas rindā 
nepieciešami 40 000 eiro, taču kopējās iz-
maksas, ietverot pēcoperācijas periodu 
sastādīs pat 100 000 eiro. Nacionālais 
veselības dienests valsts atbalstu Ievai ir 
atteicis, norādot, ka plaušu transplantācija 
nav paredzēta valsts apmaksāto pakalpo-
jumu klāstā.

Ievas dzīvība šobrīd ir atkarīga no 
līdzcilvēku atbalsta. Ja netiks veik-
ta plaušu transplantācija, tad slimība 
turpinās progresēt līdz pilnīgai elpošanas 
nepietiekamībai un šī iemesla dēļ Ieva var 
nomirt.

Būsim atsaucīgi un palīdzēsim Ievai!  
  Ziedot iespējams, zvanot uz labdarības 

tālruni 9006 7009, kā arī portālā ziedot.
lv, izmantojot internetbanku vai norēķinu 
karti.
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Kur strādā mani vecāki? Kas es būšu, 
kad izaugšu? Kas man padodas? Kas mani 
interesē? Kuram darbam ir nākotne? Kura 
profesija ir labi atalgota? Ko es zinu par 
profesijām? Kas nepieciešams, lai es varētu 
būt tas, kas vēlos būt? Tie ir tikai daži no 
jautājumiem, ko skolēni uzdeva, izzināja 
un pētīja Mārupes vidusskolā Karjeras 
nedēļas laikā no 13.-17. oktobrim.

Karjeras nedēļā bija iesaistīti visi skolēni 
no 1.-12 klasei, skolotāji, viņu vecāki un 
Mārupes novada uzņēmēji.

Pie sākumskolas klasēm viesojās vecāki ar 
stāstiem par savām profesijām, par to, kā šīs pro-
fesijas iegūt un kādas īpašības nepieciešamas, 
lai tajās varētu strādāt. Sākumskolēni daudz 
uzzināja par tādām profesijām kā menedžeris, 
žurnālists, pasākumu organizētājs, uzņēmējs, 
skolotājs, animācijas filmu veidotājs, frizieris, 
ārsts, nirējs, Latvijas armijas virsnieks, inter-
jera dizaineris, jurists. Plašo profesiju klāstu 
mazie skolēni apguva arī, dodoties ekskursijās 
uz Dailes teātri, kur redzēti grimētāji, frizieri, 
skatuves strādnieki, galdnieki, uz Latvijas 
Nacionālo operu, kur satiktas balerīnas un 
mūziķi. Ceļā uz Līgatnes papīrfabriku sa-
runas par profesijām notika ar gidu, šoferi, 
pārcēlāju, papīra ražotnes darbiniekiem. 
Skolā bērni savu jauno pieredzi un zināšanas 
pielietoja, domājot par savu nākotnes profe-
siju, kas redzama zīmējumu izstādē skolas 
gaiteņos.

Sākumskolā izveidots apkopojums skolēnu 
izvēlētajām profesijām. Vispopulārākā bērnu 
vidū ir sportista karjera – kopumā 51 bērns 
izvēlējās kļūt par profesionālu sportistu 11 
sporta veidos, no kuriem populārākais ir fut-
bols, un 40 dažādas ārstu profesijas, ieskaitot 

Karjeras nedēļa Mārupes vidusskolā

Skolēniem paneļdiskusiju “Mana nākotne manās rokās” 
vada  A.Vorobjovs

veterinārārstu. Nākamās trīs populārākās pro-
fesijas sākumskolēnu vidū ir mākslinieks, fri-
zieris un skolotājs.

Piedalīties aptaujā par izvēlēto profesiju un 
redzēt aptaujas rezultātus var arī skolas mājas 
lapā www.marupe.edu.lv .

5.-8. klašu skolēni zīmēja savas nākotnes 
profesijas kurpes, klausījās vecāku stāstījumus 
un devās ekskursijās uz uzņēmumiem.

9.-12.klašu skolēni, kam profesijas ap-
guve jau ir pavisam tuvu, apguva daudz 
praktiskākas lietas, piemēram, CV veidošanas, 
motivācijas vēstuļu rakstīšanas un darba inter-
vijas pamatprincipus. Tos skolēniem mācīja 
profesionāli personāla atlases speciālisti - 
Anita Āboltiņa, bankas personāla speciālists, 
un Ieva Riekstiņa, telekomunikāciju 
uzņēmuma personāla atlases konsultants. 
Skolēni uzzināja, kādas īpašības personāla 
atlases speciālisti un darba devēji atzinīgi 
vērtē pretendentu vidū un kādas īpašības un 

prasmes darba intervijā un darba vietā nav 
nepieciešamas.

9. klašu skolēniem bija vairāk iespēju 
iepazīt porcelāna mākslinieka profesiju. Par 
pozitīvajām profesijas pusēm, darbību un tās 
“cieto garozu” skolēniem stāstīja māksliniece 
Maruta Rauda, kuras darbnīca ir tepat 
Mārupes novadā.

10. klases tuvāk iepazina zvērināta notāra 
profesijas pienākumus zvērināta notāra Jura 
Baibakova lekcijā, savukārt 11. un 12.klašu 
skolēniem vairāk par informāciju tehnoloģiju 
profesiju nākotni stāstīja programmētājs Ro-
lands Krumbergs.

Visu nedēļu, iepazīstot profesijas un klau-
soties pieaicinātos lektorus, 9.-12.klašu 
skolēni veidoja savu viedokli par savu 
nākotni. Tās kulminācija bija paneļdiskusija 
“Mana nākotne manās rokās”, ko vadīja 
fizikas un matemātikas skolotājs, mediju 
pulciņa vadītājs Aleksandrs Vorobjovs. 

Diskusijā piedalījās skolēni no katras klases, 
skolotāji, Mārupes novada uzņēmēji un 
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) 
pārstāvji. Tika izdiskutēts par to, kā atrast 
darbu, kas sagādā prieku un ir labi apmaksāts, 
nebaidīties mēģināt un atrast to, ko vēlies un 
kas ir piemērots, par to, kas ir labs darbinieks, 
un tika izteikti viedokļi par darba devēju un 
darba ņēmēju atbildību. Mārupes novada 
uzņēmēji un NVA pārstāvji atzinīgi novērtēja 
Mārupes vidusskolas skolēnu viedokļus un 
ieinteresētību. Diskusijas noslēgumā skolēni 
secināja, ka jāklausās savā sirdsbalsī, jāatrod 
savs aicinājums un jāizvērtē savas iespējas, 
meklējot tieši savu profesiju. NVA pārstāvji 
aicināja uz karjeras konsultācijām, lai 
palīdzētu skolēniem sevis izzināšanā.

Nedēļu noslēdza konkurss 9.-12.klašu 
skolēniem “Profesiju virpulis”, kur skolēniem 
bija iespēja parādīt savas jauniegūtās 
zināšanas par profesijām un erudīciju. Sīvā 
10 klašu konkurencē pārāka bija 12.a klases 
komanda.

Pēc Karjeras nedēļas tika veikta skolēnu un 
skolotāju aptauja par šīs nedēļas ieguvumiem. 
Dažas skolēnu atziņas: “Noderīgi nākotnei!”, 
“Ļoti vērtīgi, ka beidzot kāds iemāca rakstīt 
CV un pastāsta, kā darba devējs raugās uz 
potenciālo darbinieku.”, “Ir svarīgi zināt, 
kas sagaida piesakoties darbā.”, “Tikšanās 
ar profesionāļiem un konkurss palīdzēja ma-
nam mācību uzņēmumam.”, “Diskusija lika 
uzzināt daudz jauna un aizdomāties par manu 
nākotni.”

Skolotāji secina, ka Karjeras nedēļa ir iz-
devusies, un noteikti šī tradīcija Mārupes 
vidusskolā tiks turpināta nākamgad.

Sanita Zveja, direktora vietniece izglītības jomā

Ar moto, kas izskan no mazu bērnu 
ucināšanas rotaļas līdz pat visai apjomīgam 
projektam,  arī mēs Jaunmārupes pamat-
skolas pirmsskoliņas lielajās grupās – 
Zīļukos, Pūcītēs, Mārītēs, Bitītēs šogad 
aizvadījām oktobra mēnesi.

Piesakot mūsu dalību Rīgas Dzirnavnieka, 
Valsts izglītības satura centra, Veselības minis-
trijas un Slimību profilakses un kontroles centra 
organizētajā „Putras programmā”, kā būtiskāko 
saredzēju  iespēju bērniem praktiskā darbībā 
un vienlaikus ar uzskatāmiem  piemēriem gūt  
pieredzi par veselīgu uzturu un graudaugu 
īpašo nozīmi  tajā. 

Putras stundas savās grupiņās kopā ar 
audzinātājām noritēja kā projekta pirmais so-
lis. Visiem kopējs un vienojošs bija „Rīgas 
Dzirnavnieka” mājas lapā piedāvātā mācību 
materiāla „Graudā ir spēks” izmantošana, vien-
laikus ļaujot bērniem iedraudzēties  ar Profesoru 
Graudu un zinātkāro Pūcēnu. Savukārt norišu 
plānošana bija pašu skolotāju rokās un tieši 
tāpēc izdevās tik interesanti un atšķirīgi. Tā kā 
viens no praktiskā darba mērķiem bija dažādu 
graudaugu putru vārīšana un degustēšana, tad 
arī katrai grupai atšķirās balsojuma rezultātā 
izvēlētā  Putras Karaliene – Mārītēm tā bija 
rīsu, Bitītēm – mannā, Zīļukiem – griķu, bet 
Pūcītēm – četru graudu putra. 

Vāru, vāru putriņu!
Otrs solis projekta ietvaros bija mājas darbu 

pildīšana, ko plānojām veikt ar vecāku atbal-
stu. Tā, piemēram, Bitītēs rosināja pārdomāt, 
kura putra ir katras ģimenes gardums, lai tieši 
šīs putras recepti varētu piedāvāt arī pārējiem. 
Mārītes savukārt nolēma izzināt „Nozīmīgākās 
karotes” statusu. Par Zīļuku vecāku 
piedāvātajām gardajām putras piedevām 
gandrīz izvērtās papildus konkurss, bet Pūcītēs 
atklāja, ka viena veida graudaugi var būt iepa-
koti tik dažādi.

Un kā jau pēc kārtīgi padarīta darba – 
noslēgumā kopīga svētku svinēšana par godu 
„Putras dzimšanas dienai”. Katrai grupai šī 
bija iespēja ne tikai vienoties kopīgās dziesmās 
un piedalīties jautrības stafetēs, bet arī citiem 
pastāstīt  un parādīt, ko paveikuši un ko jaunu 
uzzinājuši, apvienojumā ar kustībām iemācīt 
savu izvēlēto skaitāmpantu, kā arī aicināt 
pārējos aplūkot sava darba rezultātu  iekārtotajā  
izstādes stendā.  Tāpat arī kopā ar Pelēniem  
un Saimnieci, kuru lomās iejutās mūzikas un 
fiziskās attīstības skolotājas , izzināt ceļu „no 
graudiņa līdz maizītei”, vienlaikus mācoties 
saprast, ka „Bagāta raža nenāk bez darba”. Bet 
vai jūsu mājās graudaugu putras tiek vārītas ?

Sandra Belcāne, Jaunmārupes pamatskolas 
izglītības metodiķe 

Ievērojot tradīcijas, Jaunmārupes 
pamatskolā no 20.līdz 24.oktobrim notika 
Latviešu valodas nedēļa. 

Jau pirmdien, ienākot skolā, bērni un viņu 
vecāki varēja lasīt gan latviešu, gan citu tau-
tu dižgaru atziņas par valodu. Katru dienu 
skolēniem bija jāveic kāds interesants latviešu 
valodas uzdevums, piemēram, jāraksturo 
klasesbiedrs, nenosaucot to vārdā, jāmin burtu 
virknē vārdi, jāpiedalās ātrrunas konkursā. 
Savas latviešu valodas zināšanas un erudīciju 
viņi varēja parādīt, pildot latviešu valodas 
skolotāju izveidotos olimpiādes uzdevumus.

Jaunmārupes pamatskola piedalās projektā 
“The Baltic way 1989.-2014”. Tai par godu 
skolas vestibilā mūsu acis priecēja izstāde, 
kuras izveidošanā roku varēja pielikt katra 
ģimene: 1.-3.klašu skolēni mājās veidoja 
zīmējumus, aplikācijas un citā tehnikā vei-
dotus radošos darbus “Fiksējot Baltijas ceļa 
pieredzi”, bet 4.-7.klašu skolēni rakstīja savas 
ģimenes Baltijas ceļa stāstus.

Jaunmārupes pamatskolā 
atmostas Latvija, atmostas Baltija

Godinot Baltijas ceļa 25. gadadienu, 
skolā notika pasākums, kurā bērni saviem 
vienaudžiem stāstīja par mūsu stipro un 
spēcīgo latviešu tautu, kas kopā ar lietuviešiem 
un igauņiem 1989.gada 23.augustā piedalījās 
vērienīgā akcijā. Savās atmiņās par tā laika 
notikumiem dalījās skolas pedagogi, kā arī 
mūsu viesis, ilggadējais Mārupes kolhoza 
priekšsēdētājs Jānis Zvaigzne.

Īpašu noskaņu un emociju pārpilnību radīja 
tā laika aktuālākās dziesmas, kuras izpildīja 
gan skolas skolotāji, gan 4.-7.klašu koris, 
kuram šī bija pirmā uzstāšanās.

Šis pasākums tapa, pateicoties skolas 
darbinieku un bērnu atbalstam – tikai kopā 
esot, mēs varam paveikt daudz – gan sevī 
atdzīvināt atmiņas, gan bērniem ļaut izprast, 
cik svarīgi ir būt savas valsts patriotiem, 
kuriem nav sveša atbildība un pienākums.

Inguna Rakule, Jaunmārupes pamatskolas 
latviešu valodas un literatūras skolotāja 

Šī gada oktobra mēnesī Mārupes novada 
pirmsskolas izglītības iestādes „Lienīte” 
pedagogi (pirmsskolas skolotājas, logopēds 
un psihologs) apguva profesionālās piln-
veides un tālākizglītības iestādes „Droša 
skola” kursus, kurus vadīja psiholoģe 
Gunita Kleinberga. Kursu tēma „Pirms-
skolas izglītības iestādes darbs, lai pamanītu 
un novērstu vienaudžu vardarbības 
veidošanos”.

Programma paredzēta pirmsskolas izglītības 
pedagogiem, kuras mērķis bija noskaid-
rot bērnu vardarbības cēloņus, vardarbībā 
iesaistītās puses, sekas, kādas atstāj vienaudžu 
konflikti, kā arī sniegt ieteikumus pedagogiem 
bērnu vardarbības mazināšanai. 

Bērnudārza „Lienīte” pedagogi profesionāli pilnveidojas
Pēc kursa noklausīšanās pedagogi atzi-

na, ka vairāk izprot, kādas ir ikdienišķas 
bērnu konflikta situācijas un kā tās var 
pāraugt vardarbībā. Turpmāk pedagogi 
vairāk pievērsīs uzmanību pazīmēm bērnu 
uzvedībā, lai atpazītu varmāku vai upuri. Lek-
tores ieteikumi bērnu konfliktu risināšanai 
un vardarbības novēršanai ir noderīgi, jo ļauj 
novērtēt situācijas atbilstību konfliktam vai 
vardarbībai, atpazīt lomas konfliktā – upuri, 
varmāku un novērotājus. Kursu dalībnieki 
guva daudz ideju bērnu savstarpējo attiecību 
uzlabošanai un kā ikdienas situācijās mācīt 
bērniem risināt nesaskaņas un nesaprašanās. 

Sarmīte Egle, metodiķe, Guna Liepiņa, 
psiholoģe 

Lielā gada notikuma Rīga 2014 ie-
tvaros bērniem un jauniešiem visas 
vasaras garumā bija iespēja gleznot 
Pārdaugavas skaistākajās vietās, ie-
saistoties biedrības „Mārupes radošā 
laboratorija” rīkotajās meistarklasēs. 
Tapušās gleznas un darbi no 4.līdz 9.no-
vembrim bija apskatāmi Pārdaugavas 
izpilddirekcijā.

Izstādē “Tēriņu ielas mistērijas 2″ bija 
redzams bērnu un jauniešu veikums 
vasarā notikušajos Pārdaugavas plenēros. 
Tika pārstāvēti arī meistarklašu darbi 
– profesionālu mākslinieku – Dagnes 
Ventiņas, Ievas Carukas, Evijas Pamovs-
kas, Gulnaras Skuteles un Ingeborgas 

Pārdaugavas ainavas izstādē 
“Tēriņu ielas mistērijas 2”

Pamovskas darbi. Mākslas cienītāji varēja 
aplūkot arī mākslas nodaļu studentu - 
Santas Interes, Annas Marijas Carukas un 
Annas Marijas Keomegi radošos darbus.

Izstādes atklāšanā bērni aktīvi iesaistījās 
radošajā darbnīcā ”Nākotnes pilsēta”, kur 
ar dažādām grafiskām tehnikām bija 
iespēja izpausties fantāzijās, kāda varētu 
būt mūsu pilsētvide nākotnē, kādas mājas 
būtu pilsētas putniem un kādi spēļlaukumi 
bērniem. 

Projektu atbalsta SIA „Kreiss”, SIA „Be-
weship” un starptautiskā lidota „Rīga”.

Evija Pamovska un Ieva Markēviča, 
Mārupes radošā laboratorija 
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Ar labiem panākumiem sezonu 
dažādos basketbola turnīros trenera 
Matīsa Vārnas vadībā aizvada Mārupes 
Sporta centra jaunie basketbolisti.

U11 vecuma grupas zēnu komanda pir-
mo reizi startē starptautiskajā basketbola 
turnīrā “Baltic Boys Basketball League” 
(BBBL). Sacensībās piedalās kopumā 16 
komandas no Latvijas, Lietuvas, Igauni-
jas, Krievijas un Baltkrievijas. “Sezonas 
laikā tiek spēlēti trīs posmi regulārajā 
čempionātā, pēc kuriem astoņas labākās 
komandas cīnīsies par medaļām vēl vienā 
posmā. Pirmajā posmā, kas no 24. līdz 
26.oktobrim norisinājās Mārupes spor-
ta kompleksā, mūsu zēni piecās spēlēs 
izcīnīja četras uzvaras, un šobrīd kopējā 
tabulā ieņem 3.vietu,” par turnīra gaitu 
un komandas rezultātiem stāsta treneris 
M.Vārna.

No 27. līdz 28.oktobrim U10 komanda 

Aktīva sezona Mārupes Sporta centra 
jaunajiem basketbolistiem

ļoti veiksmīgi aizvadījusi 1.posmu Latvi-
jas Jaunatnes basketbola līgas organizētajā 
turnīrā “Kāruma kauss”, izcīnot uzvaras 
visās spēlēs. Sezonā gaidāmi vēl trīs 
posmi, no kuriem pēdējā notiks cīņa par 
labākās komandas titulu Latvijā 2005.gadā 
dzimušo zēnu vecuma grupā.

Savukārt U12 komandas puiši no 
30.oktobra līdz 2.novembrim piedalījās 
starptautiskajā turnīrā “A.Kraukļa 
23.piemiņas kauss”. Mārupes Sporta cen-
tra komanda sešās turnīra spēlēs guva 
četras uzvaras un ierindojās 4.vietā, uzreiz 
aiz goda pjedestāla.

Par ieguldījumu BBBL turnīra pirmā 
posma veiksmīgā organizēšanā sakām 
paldies visiem Mārupes Sporta centra dar-
biniekiem. Trenera M.Vārnas vārdā paldies 
arī audzēkņu vecākiem par atbalstu visos 
turnīros gandrīz desmit dienu garumā!

Kate Nītiņa

Pirmsskolas izglītības iestāde 
„Zeltrīti” uzsākusi dalību Nordplus 
Junior projektā “Today a child, tomor-
row – a leader” (šodien – bērns, rīt – 
līderis), uzņemoties koordinatora lomu 
un veidojot arī projekta logo. No 22.līdz 
25.oktobrim pirmsskolā viesojās pro-
jekta partneri no Skandināvijas valstīm, 
lai bagātinātos savstarpējā pieredzē, 
kā attīstīt sociālās prasmes pirms-
skolas vecuma bērniem, kuras viņiem 
kā nākotnes pieaugušajiem vēlāk būs 
noderīgas profesionālajā dzīvē.

Pirmajā projekta partneru tikšanās reizē 
PII „Zeltrīti” tika uzņemti 10 pirmsskolas 
darbinieki -  gan pašvaldību, gan privāto 
iestāžu vadītāji un skolotāji no Ziedri-
jas, Norvēģijas un Islandes. Ciemiņi tika 
sagaidīti ar audzēkņu koncertu, kuru iesāka 
sagatavošanas grupas bērni ar muzikālo 
skolotāju pašu sacerēto Zeltrītu himnu. 
Uzstājās „orķestris”, bērni nodejoja gan 
Saulītes deju, gan Tautas deju popūriju, 
kā arī deju Baby,baby, nodziedāja vardītes 
un zaķīša dziesmas. Koncerta nobeigumā 
kopā ar ciemiņiem izvingrojāmies 
rīta rosmē. Vadītāja I.Jirgensone 
iepazīstināja ciemiņus ar iestādes galve-
najiem pedagoģiskā darba virzieniem un 
prezentēja video filmiņu angļu valodā par 
Mārupes novada PII „Zeltrīti”. 

Katras valsts pirmsskolas iestādes 
vadītāja demonstrēja sagatavotu 
prezentāciju par savas iestādes pedagoģisko 
darbu un stāstīja par galvenajiem mērķiem 

Bērnudārzs„Zeltrīti” iesaistās Nordplus Junior projektā

un uzdevumiem darbā ar bērniem. Šai 
projektā PII „Zeltrīti” ir atbildīga par spor-
ta aktivitātēm, kuras attīsta tādas sociālās 
prasmes kā darbs komandā, sadarbības 
prasmes, pacietība, neatlaidība, paškontrole 
un pašdisciplīna, tāpēc dalījāmies pieredzē, 
kā attīstīt sociālās prasmes ar sportiskām 
aktivitātēm. PII „Zeltrīti” sporta skolotāja 
E.Vītoliņa bija sagatavojusi prezentāciju 
par sporta pasākumiem un  svētkiem mūsu 
iestādē un Pierīgā, sadarbību ar vecākiem  
Tēvu dienās, Olimpisko dienu kopā ar 
Olimpiskajiem vēstnešiem, piedalīšanos 

Vispasaules Sniega dienas projektā u.c. 
Iepazīstinājām ciemiņus ar iestādes 
grupām un mūsu darba modeli. Projekta 
sanāksmes laikā sporta skolotāja E.Vītoliņa 
rādīja mūsu ciemiņiem 2 atklātās sporta 
nodarbības ar „Zvirbulīšu” un „Pūcīšu” 
grupas bērniem, mūzikas skolotājas 
D.Kravale un K.Mollere dalījās pieredzē 
ar viesu  skolotājām dažādu netradicionālu 
materiālu pielietošanā mūzikas nodarbībās. 

Projekta dalībnieki  ciemojās arī 
Mārupes novada Domē – noskatījās  
prezentāciju  un piedalījās diskusijās ar 

Mārupes novada domes priekšsēdētāja 
vietnieci L.Kadiģi par izglītības sistēmu 
novadā.  Ciemojāmies PII „Lienīte” - 
vadītāja B.Antonēviča iepazīstināja pro-
jekta dalībniekus ar vecāko pirmsskolas 
izglītības iestādi novadā, demonstrējot 
lielo metodisko materiālu bāzi, un laipni 
izrādīja mājīgi renovētās grupu telpas. 
Projekta noslēgumā viesi devās ekskursijā 
kājām  pa skaisto Vecrīgu.

Paldies visiem PII „Zeltrīti” projekta 
komandas dalībniekiem par ieguldīto 
darbu, organizējot pirmo Nordplus Junior 
2014 projekta “Today a child, tomorrow 
– a leader”  projekta sanāksmi, daloties 
pieredzē par pirmsskolas izglītības darbu 
Mārupē un Latvijā. Jau 2015. gadā do-
simies pieredzes apmaiņā uz Norvēģijas 
Haugland  bērnudārzu un Zviedrijas pirm-
skolu  Krokens, 2016. gadā apkoposim 
padarīto Islandē pirmskolā  Akrasel. 

PII „Zeltrīti” vadītāja I.Jirgensone
PII „Zeltrīti” izglītības psiholoģe, pro-

jekta kontaktpersona D.Putniņa

Oktobris pasaulē ir vispāratzīts 
dzīvnieku aizsardzības mēnesis - 
visapkārt notiek dzīvnieku aizsardzības 
kampaņas un labdarības akcijas. 

Arī Mārupes novada Skultes sākumskolas 
pedagogi  kopā ar saviem audzēkņiem  
nolēma palīdzēt četrkājainajiem drau-

Skolotāja Anna Čeiča – Sultane 
kopā ar saviem audzēkņiem 

dzīvnieku patversmē

Nepamet mani, Cilvēk!
giem, iepazīt dzīvnieku patversmes 
iemītniekus, kā arī pamēģināt iejusties 
pamesto dzīvnieku lomā. Izdevās? Pat 
ļoti. Jo atpakaļceļā skolas autobusā valdīja 
klusums...

Labie darbi
Braucienu uz dzīvnieku patversmi  

organizēja un  kopā ar audzēkņiem bija  
skolēnu pašpārvaldes pulciņa  vadītāja 
Jekaterina Sučkova un skolas 
novadpētniecības pulciņa vadītāja  Anna 
Čeiča-Sultane.  Kopīgiem spēkiem  tika  
savāktas dzīvniekiem nepieciešamās man-
tas, skolēni un arī skolotāji jau laicīgi 
atnesa uz skolu lielus maisus ar siltām 
segām, avīzēm, arī ar speciālām dzīvnieku 
drēbēm. Mantas  tika nogādātas  uz pat-
versmi „Dzīvnieku draugs”. 

 Skolēniem priekšā bija vēl viens svarīgs 
uzdevums. Kā īsti pētnieki viņi  devās 

ekskursijā, ņemot līdzi blociņus, pild-
spalvas un iepriekš sagatavotos jautājumus 
patversmes pārstāvim. Katrs jaunais 
novadpētnieks bija uzrakstījis savus 
jautājumus, bet,  kopā  un noteiktā secībā 
sakārtoti, tie veidoja  skolēnu pirmo īsto 
interviju.

Vispirms  mums tika parādīti patversmes 
četrkājainie iemītnieki – pārsvarā kaķi 
un suņi, taču bija arī grauzēji. Skolēniem 
atļāva samīļot dzīvniekus, ko tie labprāt arī 
darīja. Kucēni un kaķēni negribēja šķirties 
no jauniegūtajiem draugiem, tāpat jutās 
arī bērni, līdz pēdējam brīdim neizlaižot 
mazos brāļus no rokām. 

Kāpēc notiek tā?
Patversmes „Dzīvnieku draugs”  

pārstāve parādīja skolēniem, kā pareizi 
turēt, ņemt rokās dzīvnieku, pastāstīja,  
kā pareizi uzvesties dzīvnieku sabiedrībā, 

kā patversmē kopj un rūpējas par tiem. 
Ekskursijas beigās skolēni uzdeva saga-
tavotos jautājumus, pirmoreiz izmantojot 
gan blociņus, gan arī īstu diktofonu. 

Aizejot no patversmes, bērni bija 
saņēmuši atbildes gandrīz uz visiem 
saviem jautājumiem. Tālāk tās pārtaps 
pirmajā kopīgajā  skolēnu intervijā. Taču 
viens jautājums gan palika nenoskaidrots: 
kāpēc tomēr cilvēki pamet dzīvas radības 
likteņa varā? Šādā noskaņā tapusi arī Jau-
no novadpētnieku vēstule (to varat izlasīt 
pašvaldības interneta vietnē www.marupe.
lv sadaļā Izglītība), kuru bērni rakstīja, 
mēģinot iejusties pamesto dzīvnieku vietā. 
Rakstot un pārlasot to, dažiem acīs sakrājās 
asaras. Jo atcerēties pamesto dzīvnieku 
bēdīgo skatienu tik tiešām ir grūti... 

Anna Čeiča Sultane, latviešu valodas skolotāja 
un Jauno novadpētnieku pulciņa vadītāja

5.oktobrī Jaunmārupē, mototrasē 
„Vilciņi”, noslēdzās „Mini Motokrosa” 
2014.gada sezona. Lai arī trešdienu 
motokrosi, kuros mazie braucēji 
varēja mēroties savā starpā spēkiem 
un izmēģināt savus spēkratus trasē, ir 
beigušies, tomēr prieks un gandarījums 
par paveikto gan no organizatoru, gan 
no braucēju puses ir neizmērojams.

Tikpat grandiozs, cik bija pats noslēguma 
posms, bija arī dalībnieku skaits – kopumā 
52 bērni un 42 pieaugušie braucēji 14 
klasēs. Vēl lielāks bija apmeklētāju skaits 
– šosezon pēdējo motokrosu Jaunmārupē 
bija sabraukuši skatīties gan vietējie 
iedzīvotāji, gan līdzjutēji un atbalstītāji. 
Trasē līdz ar bērniem un jauniešiem par 
Bieriņu kausiem cīnījās veterāni, se-
niori, retro un amatieru klases sportisti. 
Vairāk par sportistu sasniegumiem šajās 
sacensībās lasiet pašvaldības interneta 

Noslēgusies Mini motokrosa 
2014.gada sezona

vietnē www.marupe.lv sadaļā Sports.
Šogad bērnu un jauniešu motokrosa 

sacensībās kopumā piedalījās vairāk kā 
100 jaunie sportisti no 7 valstīm 51 pilsētas 
un novada. Tālākais sportists, kurš šogad 
apmeklēja Mini motokrosa sacensības bija 
ieradies no Kazahstānas pilsētas Alma-
Atas, līdz kurai attālums ir vairāk kā trīs 
tūkstoši kilometru. Sacensību otrā sezo-
na vēlreiz apliecināja to, ka šis bērniem 
veltītais seriāls ir pareizs virziens mo-
tosporta attīstībai un tā popularizēšanai 
kā Mārupē, tā visā Latvijā, jo no 100 
sportistiem 35 šī bija pirmā pieredze 
motokrosa sacensībās. Paldies par snie-
gto atbalstu motosporta kustībai novadā 
Mārupes Domei un sevišķi Mārupes Spor-
ta centra vadītājai Silvijai Bartuševičai.

Aivars Ābols, Mārupes Auto Moto 
Kluba „Bieriņi” vadītājs

Skandināvijas valstu pedagogi tiek sagaidīti ar krāšņu koncertu

Par projekta 
logo tika 
apstiprināts 
“Zvirbulīšu” 
grupas 
audzēknes 
piecgadīgās 
Renātes 
Ozolas 
zīmējums
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11.novembris

Novembra valsts svētku nedēļa Mārupē

LāčpLēša DienaS Lāpu SKrējienS
(organizē Mārupes vidusskola, tālr. informācijai 29481045)

16.30 pulcēšanās lāpu skrējienam un izbraukšana no Mārupes vidusskolas 
uz rīgu
17.00 Svētku uzruna pie Latvijas Brīvības cīņu piemiņai veltītā piemiņas 
akmens (pie Dzelzceļa tilta, rīgā)
17.15 Lāpu skrējiens no rīgas uz Mārupes kapiem (maršruts: akmens 
iela-jelgavas iela-Vienības gatve-robežu iela-Tēriņu iela-Ģimnastikas iela-
Kantora iela-Mārupes kapi)
18.30 Kopīgs piemiņas brīdis Mārupes kapos pie represijās cietušo 
pieminekļa un ziedu nolikšana Lāčplēša ordeņa kavalieru atdusas vietās

LāčpLēša DienaS Lāpu gājienS
(organizē na Mārupes nodaļa un Mārupes novada Dome, tālr. informācijai 29211645)

17.30 Svinīgs brīdis pie Mārupes vidusskolas
18.00 Lāpu gājiens līdz Mārupes kapiem
18.30 Kopīgs piemiņas brīdis Mārupes kapos pie represijās cietušo 
pieminekļa un ziedu nolikšana Lāčplēša ordeņa kavalieru atdusas vietās

13.novembris
pieMiņaS BrīDiS jaunMārupē

(organizē Mārupes novada Dome, tālr. informācijai 29211645)
12.00 piemiņas vietas atklāšana par godu pirmā pasaules kara Latvijas 
armijas karavīriem kopā ar mācītāju uģi Brūkleni un Mārupes un Babītes 
vidusskolu audzēkņiem (Dzilnupītes krastā, iepretim golfa kluba „Viesturi” 
treniņu laukumam)

15.novembris
KoncerTS – paTeicīBaS SarīKojuMS  

„ZeLTa DaugaVā rīgaS un LaTVijaS MūžS”
18.00 Mārupes Kultūras namā. Koncerta īpašais viesis – operdziedātāja evita Zālīte 

nokļūšanai uz Mārupes k/n Dome nodrošina transportu: 
17.00 Skulte (dienas centrs „Skulte”) – 17.10 jaunmārupe (pietura pie veikala „Kle-

ments”) – 17.20 Stīpnieku ceļš (pietura „Dzimtenes”) – 17.25 Mārupes vidusskola (55.
autobusa pietura) 

17.30 Tīraine (dienas centrs „Tīraine”). 20.00 transports atpakaļ. Tālr. informācijai 29211645

SVēTKu BaLLe Kopā ar grupu „ZVaigžņu LieTuS”
22.00 Mārupes Kultūras namā pasākums ar groziņiem.

iepriekšēja galdiņu rezervācija pa tālr. 67149864, 29211645 
vai rakstot uz e-pastu ira.duduma@marupe.lv

mārupes 
novada 
dome

Svētku nedēļas pasākumos gaidīts ikviens mārupietis!

Katoļu baznīcas dievkalpojums
notiks

2014. gada 23.novembrī plkst. 11 00
Mārupes Mūzikas un mākslas skolas 
zālē(Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē), 

kurus svinēs priesteris Imants Medveckis.

Visi laipni aicināti!

PAZIŅOJUMS
1991.gada barikāžu dalībnieku Mārupes 

biedrības valde aicina uz 
biedru sapulci, kura notiks 

2014.gada 25.novembrī plkst.18:00 
Jaunmārupē, Mazcenu alejā 33/3. 

Sapulces laikā tiks izskatīti un apstiprināti 
biedrības statūti jaunā redakcijā.

Lūgums ierasties uz sapulci visiem 
biedrības biedriem un goda biedriem.

Jānis Ozols, 1991.gada barikāžu 
dalībnieku Mārupes biedrības valdes 

priekšsēdētājs

9.novembris
• Pierīgas novadu sporta spēles volejbolā 

vīriešiem – fināls plkst.10.00 Tīraines sporta 
kompleksā

14.novembris
• Valsts svētkiem veltīts Mārupes Mūzikas 

un mākslas skolas pedagogu koncerts 
plkst.16.00 Mārupes Mūzikas un mākslas 
skolā, Jaunmārupē

15.novembris
• Basketbola turnīrs “Gods kalpot Latvijai” 

plkst.10.00 Mārupes sporta kompleksā
• Latvijas čempionāts volejbolā Nacionālā 

līga: Mārupe/Aizpute plkst.13.00 
Jaunmārupes sākumskolas sporta kompleksā

16.novembris
• LJBL spēle: Mārupe/Tukums plkst.11.00 

Mārupes sporta kompleksā

17.novembris
• Mārupes novada sacensības galda tenisā 

plkst.10.00 Mārupes Sporta un atpūtas 
centrā, Daugavas ielā 29a

18.novembris
• Mārupes novada sacensības novusā 

plkst.10.00 Mārupes Sporta un atpūtas 
centrā, Daugavas ielā 29a

19.novembris
• BBL spēle: Barons/Parnu plkst.18.30 

Mārupes sporta kompleksā

20.novembris
• Latvijas čempionāts volejbolā Nacionālā 

līga: Mārupe/RTU plkst.13.00 Jaunmārupes 
sākumskolas sporta kompleksā

22.novembris
• Koru sadraudzības koncerts plkst. 17.00 

Mārupes Kultūras namā. Koncertē jauktie 
kori “Mārupe”, “Sonante”, “Universum” un 
draugi

• Pierīgas novadu 2014.gada sporta spēles 
zolītē plkst.10.00 Mārupes Sporta un atpūtas 
centrā, Daugavas ielā 29a

• LBL2 spēle: Mārupe/Valmiera plkst.15.00 
Mārupes sporta kompleksā

23.novembris
• LBL spēle: Barons/Valmiera 

plkst.18.30 Mārupes sporta kompleksā

26.novembris
• Muzikālās trešdienas koncerts plkst.19.00 

Mārupes Mūzikas un mākslas skolā, 
Jaunmārupē

28.novembris
• Teātra izrāde “Gribu bērnu” plkst.19.00 

Mārupes Kultūras namā. Biļetes “Biļešu 
Paradīze” kasēs

29.novembris
• Līnijdeju grupas “Vējiem līdz” 10 gadu 

jubilejas koncerts plkst.17.00 Mārupes 
Kultūras namā

• LBL spēle: Barons/Ventspils 
plkst.18.30 Mārupes sporta kompleksā

30.novembris
• Mini futbols ‘Mārupes kauss” 2002 – 

2003.g.dz.zēniem plkst.10.00 Mārupes 
sporta kompleksā

6.decembris
• Tautas deju koncerts “Ziemas virpulī” 

plkst.18.00 Mārupes Kultūras namā. 
Koncertē jauniešu un vidējās paaudzes deju 
kolektīvi no Mārupes, Rīgas, Siguldas un 
citiem Latvijas novadiem

7.decembris
• Bērnu Adventes koncerts plkst.13.00 

Mārupes Kultūras namā. Koncertē Mārupes 
pirmsskolas izglītības iestāžu dziedātāji un 
dejotāji

Novembrī un decembrī 
aicinām apmeklēt arī 

citus kultūras un sporta 
pasākumus

 Mārupes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti jaundzimušie

Emīlija Luīze Jeromanova 
(dzimusi 22.09.2014.)

Emīlija Ungure (dzimusi 24.09.2014.)

Eduarda Meldere (dzimusi 03.10.2014.)

Elija Gudiķe (dzimusi 29.09.2014.)

Gļebs Djačenko (dzimis 28.09.2014.)

Alberts Vainoris (dzimis 03.10.2014.)

Kārlis Lukačovs (dzimis 29.09.2014.)

Liene Apiņa (dzimusi 06.10.2014.)

Agata Grāvele (dzimusi 07.10.2014.)
Ralfs Kuklis (dzimis 18.09.2014.)

Laura Jurgevica (dzimusi 05.10.2014.)

Ričards Seredņakovs 
(dzimis 08.10.2014.)

Hugo Jansons (dzimis 15.10.2014.)

Enrike Kristofers Kurpnieks 
(dzimis 18.10.2014.)

Sofija Soņina (dzimusi 22.09.2014.)

Roberts Maruškins (dzimis 14.10.2014.)

Leila Bērziņa (dzimusi 20.10.2014.)

Elizabete Bērziņa (dzimusi 26.10.2014.)

Aleksandrs Ranka (dzimis 21.10.2014.)

Mūžībā aizgājuši

Gaļina Siza 
(22.10. 1928.-15.10 .2014.)

Gene Pumpīša 
(01.05.1932.-19.10.2014.)

Viktors Fedosejevs 
(14.10.1958.-18.10. 2014.)

Vilnis Klūga 
(09.11.1952.-18.10.2014.)

Aleksandra Laužele 
(24.10.1924.-30.10.2014.)

 Mārupes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

noslēgtas laulības

03.10.2014.
Uldis Ķelle un Iveta Ķelle
Vladimirs Ivanovs un Jekaterina Ivanova
Igors Broks un Ilze Lagzdiņa

09.10.2014.
Jurijs Gorjunovs un Rudīte Baikova

17.10.2014.
Olafs Hincenbergs un  Aiga Lūsiņa
Māris Freibergs un Inese Mežale
Pauls Ozols un Sanita Novicka

25.10.2014.
Dans Semikins un Jeļena Žukova 

Sakarā ar notikumiem 
bagātiem gada pēdējiem 

mēnešiem un jauniešu 
aizņemtību, konkurss tiek 

pārcelts uz 31.janvāri 
(1.kārta)!

Ir pagarināts pieteikšanās laiks!

Vairāk informācijas
www.jaunatnemarupe.lv / notikumi

MĀRUPES 
NOVADA 
DOME

ATBALSTA:


