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2013.GADA  SEPTEMBRIS

VESTISMarupes
MĀRUPES  NOVADA  DOMES  BEZMAKSAS  INFORMATĪVAIS  IZDEVUMS

Sveicam Jaunmārupes 
jauniešu jaukto kori 

“Universum” 2. jubilejā!

Klausies Mārupes novada ziņas 
radio SWH katru trešdienu 

plkst. 12.30!

Mārupes novada Dome lēmusi 
par pašvaldības līdzfinansējuma 
piešķiršanu bērnu uzraudzības pakal-
pojuma sniedzējiem 100 latu apmērā 
sākot ar š.g. septembri. Līdzfinansējums 
paredzēts kā papildus atbalsts Izglītības 
likumā noteiktajam valsts atbalstam līdz 
100 latiem mēnesī bērniem, kas no pus-
otra gada vecuma līdz obligātai bērna 
sagatavošanai skolai saņem privātās 
auklītes pakalpojumus.

Mārupes pašvaldības līdzfinansējuma 
mērķis ir palīdzēt vecākiem, kuru bērni, 
esot vecumā no pusotra līdz četriem ga-
diem, uzņemti rindā, bet vēl nesaņem 
pakalpojumu pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādē.

Sākot ar septembra mēnesi pašvaldības 

Mārupes pašvaldība atbalstīs vecākus ar 100 latu 
līdzfinansējumu par bērnu aukļu pakalpojumu

Jaunajā mācību gadā Mārupes novada 
skolās pieaudzis audzēkņu skaits - no 1. 
līdz 12.klasei skolas apmeklē 1507 bērnu, 
kas ir par 10% vairāk salīdzinājumā ar 
iepriekšējo gadu. Šogad ir arī vairāk 
pirmklasnieku – atverot papildus klases 
Jaunmārupes sākumskolā un Mārupes 
vidusskolā, skolas gaitas kopumā desmit 
klasēs uzsākuši 260 pirmklasnieki.

Pirmsskolas izglītības programmu 
pašvaldības izglītības iestādēs šogad apgūs 
761 bērni, savukārt 702 mazo mārupiešu 
apmeklēs kādu no 33 privātajiem 
bērnudārziem, ar kuriem pašvaldība 
noslēgusi sadarbības līgumus, vietu 
finansējumam vai līdzfinansējumu pared-
zot kopumā 1,25 miljonus latu.

Vecākiem šogad nav jāpērk mācību 
grāmatas un darba burtnīcas, jo to iegādei 

Pašvaldības izglītības iestādes 
jaunajam mācību gadam gatavas

Mārupes pašvaldība izglītības iestādēm 
piešķīrusi Ls 30 vienam skolēnam un Ls 25 
vienam pirmsskolas bērnam – kopsummā 
36860 latu. Kopējais paredzētais 
pašvaldības finansējums mācību līdzekļiem 
ir 66990 latu, kas pilnībā nodrošina 
grozītā Izglītības likuma prasību izpildi 
par pašvaldības atbildību mācību līdzekļu 
iegādē.

Visās Mārupes pašvaldības vispārējās 
izglītības iestādēs, tāpat kā līdz šim, dar-
bosies valsts un pašvaldības finansētie 
interešu izglītības pulciņi. Mārupes 
pašvaldība jaunajā mācību gadā turpinās 
segt 50% no Rīgas Domes noteiktā vecāku 
līdzmaksājuma bērniem, kas apmeklē 
profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas 
un sporta skolas Rīgā.

Pedagogiem arī turpmāk tiks 

nodrošinātas pašvaldības piemaksa 50 latu 
apmērā par slodzi vispārējās izglītības un 
profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 
un 150 latu apmērā par slodzi pirmsskolas 
izglītības iestādēs.

Kā ik gadu ar jauniem mācību līdzekļiem 
papildināta visu izglītības iestāžu mācību 
materiālā bāze. Šogad īpaša uzmanība 
pievērta dažādu informācijas tehnoloģiju 
un interaktīvo rīku iegādei, ņemot vērā, ka 
skolas jau pavasarī pārskatījušas iespēju 
atsevišķos priekšmetos atteikties no darba 
burtnīcām, kā arī to, ka Mārupes skolu 
pedagogi ļoti aktīvi piedalās valsts līmeņa 
metodisko materiālu izstrādē darbam ar 
šiem rīkiem.

Kate Nītiņa

17.septembrī plkst.18.00 iedzīvotāji 
aicināti uz sabiedrisko apspriedi par 
VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” 
trokšņu samazināšanas rīcības plāna 
projektu Jaunmārupes sākumskolā.

Sākotnēji noteiktais termiņš rakstisku 
priekšlikumu un atsauksmju par lidosta 
„Rīga” trokšņu samazināšanas rīcības 
plāna projektu iesniegšanai pagarināts līdz 
30.septembrim. 

Priekšlikumi un atsauksmes adresējami 
VA “Civilās aviācijas aģentūrai” uz adresi: 
Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-
1053 vai uz e-pastu: Mara.Kalva@latcaa.
gov.lv.

17.septembrī 
sabiedriskā 

apspriešana par 
lidostas “Rīga” trokšņu 
samazināšanas rīcības 

plāna projektu

Pamatojoties uz Vides pārraudzības 
valsts biroja 2013.gada 2.augusta 
lēmumu Nr.22, lidosta „Rīga” organizē 
atkārtotu VAS „Starptautiskā lidosta 
„Rīga”” attīstības plāna 2012.-2036.
gadam un tā stratēģiskā ietekmes uz 
vidi novērtējuma projekta sabiedriskās 
apspriešanas sanāksmi.

Sanāksme notiks 2013.gada 18.septembrī 
plkst.18.00 Mārupes novada kultūras nama 
zālē (adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, 
Mārupes novads). 

18.septembrī atkārtota 
sabiedriskā apspriešana 

par lidostas “Rīga” 
attīstības plāna 

2012.-2036.gadam un tā 
stratēģiskā ietekmes uz 

vidi novērtējuma 
projektu

atbalstam var pieteikties aukles, kam ir 
Izglītības kvalitātes valsts dienesta izs-
niegta bērnu pieskatīšanas pakalpojumu 
sniedzēja reģistrācijas apliecība, kā arī ar 
bērna likumīgajiem pārstāvjiem noslēgts 
līgums par bērnu uzraudzības pakalpo-
juma sniegšanu darba dienās ne mazāk kā 
astoņas stundas.

No aukles pakalpojuma saņēmēja puses 
bērnam un vismaz vienam vecākam jābūt 
deklarētam Mārupes novadā. Bērnam 
arīdzan jābūt reģistrētam uzņemšanai kādā 
no Mārupes novada pašvaldības pirms-
skolas izglītības iestādēm vai pašvaldības 
iegādātajā vietā privātajā pirmsskolas 
izglītības iestādē.

3.oktobrī plkst. 18.30
Mārupes pamatskolā, Viskalnu ielā 7

iedzīvotāji aicināti uz 
tikšanos

par lokālplānojuma projekta izstrādi 
teritorijai starp Ābolu ielu, Vienības gatvi 
un dzelzceļu Rīga - Jelgava, lai precizētu 
Mārupes novada teritorijas plānojumu 
2014-2026.gadam

Diskutēsim par teritorijas turpmākajām 
attīstības iespējām, kanalizācijas tīklu, 
ielu un ceļu būvniecību un labiekārtošanas 
darbiem.

Laipni aicināti!
Mārupes novada Dome

Vēl augusta pēdējā diena. 
Vēl zvaigznes un āboli krīt. 
Sirds vasarai ardievas pamāj – 
uz skolu man jāiet rīt. 
Vēl jāieliek ceļasomā 
kāds sapnis, ko piepildīt, 
Un kāda iesākta doma par to, 
kas būšu es rīt.

/M.Svīķe/

Sveicu izglītības iestāžu audzēkņus, 
viņu vecākus, pedagogus, un dar-
biniekus 2013./2014.mācību gadā! 

Mārupes biedrību, nevalstisko 
organizāciju, pašdarbības kolektīvu un 
interešu grupu aktīvistiem jaunajā dar-
ba sezonā vēlu neizsīkstošu enerģiju, 
radošumu un visu ieceru izdošanos!

Mārupes novada Domes vārdā, 
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs Turpinājums 13.lpp.
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Saimnieciskie darbi augustā

2013.gada 7.augustā
•	uzsākt detālā plānojuma izstrādi 

nekustamā īpašuma „Vecais kapteinis”  
teritorijā. 

•	mainīt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi 11 zemesgabaliem.

•	piekrist  no nekustamā īpašuma Māliņu 
iela 7 atdalīt zemes gabalu ne mazāk kā 
0.12 ha platībā.

•	piekrist  no nekustamā īpašuma Jelgavas 
ceļš 3„Ķīlīši” atdalīt zemes gabalu 0.6 ha 
platībā.

•	 izsniegt atļauju otrās kategorijas 
šautuves stenda darbībai.

•	piedalīties izsludinātā atklātā pro-
jektu iesniegumu konkursā Lauku 
attīstības programmas 2007.-2013.
gadam pasākuma „Vietējās attīstības 
stratēģijas” ietvaros, iesniedzot 2 projek-
tus:  „Infrastruktūras izveide sabiedris-
ko aktivitāšu dažādošanai vietējiem 
iedzīvotājiem Tīrainē, Viršu ielā 20”, 
un  „Infrastruktūras izveide sabiedris-
ko aktivitāšu dažādošanai vietējiem 
iedzīvotājiem Tīrainē, Tīraines ielā 14”

•	veikt grozījumus attīstības komitejas 
sastāvā – izslēdzot deputātu Ivaru Pun-
culi un ievēlot deputātu Gati Vācieti

•	 apstiprināt saistošos noteikumus jaunā 
redakcijā „Par kārtību Mārupes novadā 
esošo skeitparku un atklātu sporta lau-
kumu teritorijā”

•	nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai 
„Mārupes BMX klubs” telpas Mārupes 
Sporta centra objektos.

•	Noteikt nomas maksu par mazās zāles 
Mārupes Sporta kompleksā izmantošanu:
- ar ģērbtuvi un dušām Ls 5,00 (pieci lati, 

00 sant.) + PVN stundā,
- bez ģērbtuves un dušām Ls 4,00 (četri 

lati, 00 sant.) + PVN stundā.

Mārupes novada Domes lēmumi
•	finansiāli atbalstīt 3 mūziķus
•	piešķirt biedrībai „Mārupes auto moto 

klubs „Bieriņi” finansiālo atbalstu Ls 
500,- apmērā  pasākuma „MINI – mo-
tokross Mārupē” rīkošanai „Vilciņos”, 
Mārupes novadā, 2013.gada 6.oktobrī.

•	 apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.33/2012 „Par Mārupes novada domes 
2013.gada 23.janvāra saistošo notei-
kumu 33/2012 „Par pašvaldības atbalstu 
biedrībām un nodibinājumiem” atzīšanu 
par spēku zaudējušiem”

•	 izbeigt Mārupes novada domes deputāta 
Jāņa Lībieša pilnvaras ar lēmuma 
pieņemšanas brīdi

•	piešķirt nekustamā īpašuma  nodokļa at-
vieglojumu divām personām

•	nodot Valsts SIA „Latvijas Televīzija”  
no 2013.gada 22.jūlija līdz 2013.gada 
7.decembrim bezatlīdzības lietošanā 
Mārupes novada pašvaldībai piederošās 
telpas seriāla filmēšanas vajadzībām.

•	 apstiprināt un saskaņot  projekta „Siltum-
mezglu uzstādīšana Mārupes novadā, 
Skultē” finanšu plānu.

•	 apstiprināt iesniegto saistošo notei-
kumu projektu „Grozījumi Mārupes 
pagasta 2009.gada 8.jūlija saistošajos 
noteikumos Nr.1/2009 „Mārupes novada 
pašvaldības nolikums”

•	 apstiprināt nolikumu „Par Mārupes 
novada Domes priekšsēdētāja, 
priekšsēdētāja vietnieka, patstāvīgās 
komitejas priekšsēdētāja un Mārupes 
novada Domes deputātu atlīdzības 
sistēmu”

•	 izslēgt no Mārupes novada domes 
Finanšu pastāvīgās komitejas deputātu 
Ivaru Punculi un ievēlēt deputātu Gati 
Vācieti.

2013.gada 28.augustā
•	 apstiprināt zemes ierīcības projektu 

izstrādi 
•	uzsākt detālplānojuma izstrādi  nekusta-

mo īpašumu  Sniķeru iela 44, Sniķeru 
iela 46, Kantora iela 128 un Kantora iela 
126 teritorijā.

•	uzsākt detālplānojuma izstrādi nekust-
amajam īpašumam Pededzes iela 2D 
„Pumpuri”.

•	uzsākt detālplānojuma 1.redakcijas sa-
biedrisko apspriešanu nekustamajiem 
īpašumiem „Salmiņi”, „Zaļozoli-1”, 
„Zaļozoli-2, Daibes iela 47, „Ceļtekas”, 
„Eži”, „Rēķi”, „Granīti”, „Lāčudruvas”, 
„Zaļozoli” „Alekši” un Lielā iela, 
Mārupes novads.

•	uzsākt lokālplānojuma projekta izstrādi 
teritorijai starp Ābolu ielu, Vienības 
gatvi   un dzelzceļš Rīga  - Jelgava , lai 
precizētu Mārupes novada teritorijas 
plānojumu 2014-2026.gadam. 

•	 akceptēt paredzēto darbību- 
elektropārvades tīklu savienojuma 
„Kurzemes loks” 3.posma Tume – Rīga 
(Imanta) esošās 110 kV elektropārvades 
līnijas rekonstrukciju un tās sprieguma 
palielināšanu līdz 330 kV vai esošās 110 
kV elektropārvades līnijas rekonstruk-
cija un jaunas 330 kV elektropārvades 
līnijas izbūvi, atbilstoši spēkā esošo 
normatīvo aktu prasībām.

•	finansiāli atbalstīt 3 sportistus.
•	 apstiprināt deputātu atalgojumu.
•	piešķirt biedrībai „Mārupes novada 

Basketbola līga” tiesības izman-
tot pašvaldības īpašumā/tiesiskajā 
valdījumā esošās sporta zāles, sporta lau-
kumus un citus sporta objektus ar nomas 
maksas samazinājumu 100% apmērā  no  

attiecīgajām telpās piemērojamās spēkā 
esošās nomas maksas. 

•	piešķirt basketbola komandai „Mārupe/
SPORT 2000” tiesības 2013./2014. gada 
spēļu sezonā no 2013.gada septem-
bra līdz 2014.gada maijam (ieskaitot) 
saņemt 100% samazinājumu no Domes 
lēmumā noteiktās nomas maksas par 
telpu un citu sporta objektu izmantošanu 
treniņu un mājas spēļu novadīšanai.

•	piešķirt sieviešu volejbola komandai 
„Mārupe” tiesības 2013./2014.gada 
spēļu sezonā no 2013.gada septembra 
līdz 2014.gada maijam bezmaksas lietot 
pašvaldības īpašumā esošo sporta ob-
jektu.

•	piešķirt volejbola komandai „Lidosta 
Rīga” tiesības 2013./2014.gada spēļu 
sezonā no 2013.gada septembra līdz 
2014.gada 15.jūnijam saņemt 100% 
samazinājumu no domes lēmumā 
noteiktās nomas maksas par telpu un citu 
sporta objektu izmantošanu.

•	 saskaņot Jaunmārupes sākumskolas 
interešu izglītības programmas laikam 
periodam no 2013.gada līdz 2016.gadam 
(2013./2014., 2014./2015., 2015./2016.
mācību gadiem).

•	 saskaņot Mārupes pamatskolas interešu 
izglītības programmu izglītības program-
mas laikam periodam no 2013.gada līdz 
2016.gadam (2013./2014., 2014./2015., 
2015./2016.mācību gadiem).

•	pieņemt saistošos noteikumus Nr. 18 
„Par līdzfinansējumu Mārupes Mūzikas 
un mākslas skolā”.

•	veikt grozījumus deleģēšanas līgumā un 
piešķirt biedrībai  „Mārupes BMX klubs” 
pašvaldības finansējumu līdz Ls 1000,- 
apmērā deleģēšanas līguma darbības 
laikā valsts mēroga sacensību „Mārupes 

Jaunmārupē pie skeitparka izbūvēts basketbola laukums

Ierīkota atpūtas vieta pie dīķa “Pavasara ūdenskrātuve” Jaunmārupē

Procesā esošās iepirkuma procedūras

•	Loka ceļa un Ziedkalnu ielas būvdarbi, 
notiek iesniegto piedāvājumu 
izvērtēšana.

•	Žalūziju piegāde un uzstādīšana Mārupes 
novada izglītības iestādēm, notiek iesn-
iegto piedāvājumu izvērtēšana.

•	Mārupes novada Mazcenu kapsētas 
labiekārtošanas darbi, pieņemts lēmums 
slēgt līgumu ar SIA „Hathor” par summu 
Ls 13 062,82.

•	Gājēju tiltiņu izbūve Mārupes novadā, 
pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA 
„Rīgas Tilti” par summu Ls 75 964,85.

•	Sporta inventāra iegāde, pieņemts 
lēmums slēgt  līgumu ar SIA „Sporta 
halle” par summu  Ls 12 542,32.

•	Par tiesībām veikt finanšu revīziju 
Mārupes novada Domē, tās iestādēs un 
struktūrvienībās un sniegt zvērināta rev-
identa ziņojumu par 2013.g. un 2014.g. 
pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA 
auditorfirmu „Inspekcija AMJ” par sum-
mu Ls 6 050.

•	Sabiedriskā transporta pieturvietu 
izbūve, autobusa galapunkta izbūve un 
Mārupītes gatves un Vecozolu ielas krus-
tojuma rekonstrukcija Mārupes novadā, 
pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA 
„RB Klans”, par summu  Ls 81 787,13.

Iepirkumu procedūru rezultātā noslēgti 
līgumi ar

•	SIA „Mārupes ceļinieks”  par gājēju 
celiņa izbūvi autoceļa V15 posmā no 

1,83. līdz 2,89. kilometram, līgumcena 
Ls 119 059,03, termiņš 11.12.2013.

•	SIA „Lite”  par žalūziju piegādi un 
uzstādīšanu Jaunmārupes Sabiedriskajai 
ēkai, līgumcena Ls 4 376,30, termiņš 
05.10.2013.

•	SIA „BDF” par mēbeļu iegādi Mārupes 
novada izglītības iestādēm, līgums 
noslēgts divās daļās par līgumcenu  Ls 
19 797,27 un Ls 4 462,72, termiņš  
12.08.2014.

•	SIA „Apriņķa mērnieks” par Mārupes 
novada ģeodēziskā tīkla punktu 
apsekošanu, līgumcena  Ls 1 777, 
termiņš 20.12.2013.

•	SIA „EDS” par ielu apgaismojuma 
izbūvi un rekonstrukciju, līgumcena Ls 

20 963,69, termiņš 15.09.2013.
•	SIA „ELPRO”  par Mārupītes gatves 

gājēju celiņa apgaismojuma tehniskā 
projekta izstrādi, līgumcena Ls 2 020, 
termiņš 13.10.2013.

•	SIA „AMG Grupa”  par skvēra Tīraines 
ielā 14 rekonstrukciju, līgumcena Ls 
62 744,66, un Viršu ielas 20 iekšpagalma 
labiekārtošanu, Tīraines ciemā, Mārupes 
novadā, līgumcena Ls 46 785,30, termiņš 
15.11.2013.

•	SIA „SKANDI motors” par divu ma-
zlietotu vieglo automašīnu iegādi ar ies-
kaitu, līgumcena Ls 24 060, līgums ir 
izpildīts.

Mārupes novada Domes izpilddirektors
Ivars Punculis
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BMX kauss” organizēšanai Mārupes 
BMX trasē 2013.gada 21.septembrī.

•	 apstiprināt saistošos noteikumus ar Nr. 
19  „Par nekustamā īpašuma nodokļa 
piemērošanas kārtību Mārupes novadā 
2014. gadā”.

•	piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumus 3 personām.

•	 atļaut Mārupes novada domes 
priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram 
papildus domes priekšsēdētāja amata 
pienākumiem pildīt Rīgas plānošanas 
reģiona Attīstības padomes locekļa 
amata pienākumus un Rīgas plānošanas 
reģiona Sabiedriskā transporta komisijas 
locekļa amata pienākumus. 

•	organizēt iepirkumu „Vieglās 
automašīnas iegāde Jaunmārupes skolas 

vajadzībām”
•	organizēt iepirkumu - „Ceļu projektēšana, 

būvniecība, renovācija Mārupes novadā 
2013.-2014.gadā”

•	piešķirt papildus finansējumu atklāta 
konkursa „Sabiedriskā transporta pi-
eturvietu izbūve, autobusa galapunkta 
izbūve un Mārupītes gatves un Vecozolu 
ielas krustojuma rekonstrukcija Mārupes 
novadā” līguma ar SIA „RB Klans” 
slēgšanai par summu  Ls 81 787,13.

•	 atbalstīt ar līdzfinansējumu Ls 100,- 
apmērā mēnesī bērnu uzraudzības pakal-
pojuma sniedzēju.

•	piešķirt papildus finansējumu iepir-
kuma „Gājēju celiņa un apgaismojuma 
izbūve autoceļa V15 posmā no 1,83. 
līdz 2,89. kilometram” līguma ar SIA 

„Mārupes ceļinieks” slēgšanai par sum-
mu Ls 119 059,03.

•	piekrist, ka VAS „Starptautiskā lidosta 
„Rīga”” bez atlīdzības veic nekustamajā 
īpašumā Skultes ielā 32, Skultē lietus 
ūdens atvades sistēmas izbūvi un/vai 
rekonstrukciju.

•	 izslēgt no Mārupes novada domes 
Finanšu pastāvīgās  komitejas deputātu 
Jāni Lībieti un ievēlēt deputāti Maiju 
Baudu.

•	 izslēgt no Mārupes novada domes 
Sociālo, izglītības, kultūras un spor-
ta jautājumu pastāvīgās  komitejas 
deputātu Jāni Lībieti un ievēlēt deputāti 
Maiju Baudu. 

•	deleģēt Mārupes novada domes 
priekšsēdētāja vietnieci Līgu Kadiģi  

dalībai pieredzes apmaiņas braucienā 
uz Poliju 2013.gada 19.-22.septembrī ar 
mērķi pārstāvēt Mārupes novada domi

•	 atteikt precizēt Mārupes novada domes 
2013.gada 7.augusta saistošo noteikumu 
„Par Mārupes novada domes 2013.gada 
23.janvāra saistošo noteikumu 33/2012 
„Par pašvaldības atbalstu biedrībām un 
nodibinājumiem” atzīšanu par spēku 
zaudējušiem” paskaidrojuma rakstu.

•	piešķirt papildus finansējumu atklāta 
konkursa „Gājēju tiltiņu izbūve Mārupes 
novadā”  līguma ar SIA „Rīgas Tilti” 
slēgšanai par  summu  Ls 75 964,85.

Mārupes novada Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs

Ielu un ceļu stāvoklis skar visus 
Mārupes iedzīvotājus, viņu ciemiņus, 
Mārupes uzņēmējus un viņu klientus. 
Novada Domē regulāri tiek iesniegtas 
pamatotas prasības uzlabot iedzīvotājus 
interesējošo ielu un ceļu kvalitāti, taču 
bieži vien neizvērtējot visus ar ielu un 
ceļu atjaunošanas darbiem saistītos as-
pektus.

Līdzekļi ir ierobežoti
Domes ierobežotie līdzekļi vēl ilgi 

neļaus izbūvēt un noasfaltēt visas ielas 
un palielināt to kravnesību vienlaicīgi 
visā novadā, jo tas prasītu daudzu gadu 
budžetu novirzīt tikai šim mērķim. Tik-
pat svarīga ir izglītība, kultūra, sports un 
sociālās vajadzības, kā arī kopējā novada 
teritorijas labiekārtošana. Tādēļ ielu un 
ceļu uzlabojumi veicami prioritārā secībā. 
Jaunā deputātu sasaukuma Attīstības 
komiteja kopā ar Būvvaldi un jaunizvei-
doto Attīstības nodaļu pie šī jautājuma 
strādā un apņemas informēt iedzīvotājus, 
kāpēc izvēlēts asfaltēt tieši to vai citu ielu. 
Jāatzīmē, ka tajā pat laikā Dome period-
iski veic visu sev piederošo ielu un ceļu 

Par ielu un ceļu stāvokli Mārupes novadā
nestspējas uzlabojumus ar šķembām, kā arī 
regulāri planē klātnes, lai iespēju robežās 
uzturētu tās atbilstošā stāvoklī.

Ielas atjaunojam pēc kanalizācijas 
un ūdensvadu izbūves darbu 

pabeigšanas
Kanalizācijas un ūdensvadu izbūves 

rezultātā novadā ir pārraktas daudzas ie-
las, t.sk.,Vecais ceļš C6, kas sašutumu 
izsaucis ne mazums iedzīvotājos. Ar pilnu 
atbildības sajūtu varu teikt, ka jebkura 
no pārraktajām ielām tiks sakārtota tādā 
pašā stāvoklī, kāds bijis pirms tam vai 
arī uzlabota par pašvaldības līdzekļiem. 
Vecajam ceļam C6, posmā no C30 līdz 
C20, kā arī ceļiem C30 un C20, tiek 
ievērojami paaugstināta kravnesība līdz 
40 tonnām. Rožu ielai un Vecā ceļa 
sākuma posmam līdz C30 tiek izstrādāts 
rekonstrukcijas projekts, kas tiks iekļauts 
2014.gadā rekonstruējamo un asfaltējamo 
ielu sarakstā. Nav pamata iedzīvotājiem 
vākt parakstus, pieprasot noasfaltēt kādu 
konkrētu ielu vai ceļu, pirms tajā nav pa-
beigta kanalizācijas izbūve, jo līdzekļu 

izšķērdēšana netiks pieļauta. Attiecībā uz 
privātajām ielām jāatzīmē, ka, kamēr tās 
nebūs nodotas pašvaldības īpašumā, Dome 
tās nevarēs izbūvēt un asfaltēt pat pēc 
kanalizācijas un ūdensvadu  izbūves dar-
bu pabeigšanas, jo likums neļauj ieguldīt 
pašvaldības līdzekļus privātīpašumos, taču 
arī to stāvoklis tiks atjaunots sākotnējā 
kvalitātē.

Darbi noris prioritārā secībā
Lai izvairītos no sastrēgumu veidošanās, 

prioritāte ir jāpiešķir novada stratēģiski 
svarīgajām ielām, kuras nodrošina 
galvenās transporta plūsmas. Liela nozīme 
ir no jauna izbūvētajai Dzelzceļa ielai, kas 
daļēji atslogo Vecozolu ielu, Mārupītes 
gatvi un Daugavas ielu, kā arī Tīraines 
dzelzceļa pārbrauktuvi un Vienības gatves 
krustojumu ar Jelgavas šoseju. Nobeiguma 
stadijā ir Lielās ielas izbūves projektēšana. 
Pēc vienošanās ar investoriem no SIA 
„Larix Property” un SIA „Domuss” 
Ulmaņa gatvei tiks izbūvēta lēngaitas josla 
un pieslēgums Lielai ielai, kas nodrošinās 
papildus iespēju no Mārupes iebraukt Rīgā 
un otrādi. 

Darbs ar valsts institūcijām ir 
ilgstošs

Kas attiecas uz novadam svarīgiem Sa-
tiksmes ministrijai piederošajiem valsts 
ceļiem, tad pašvaldība nemitīgi vēršas 
pie atbildīgajām institūcijām ar prasībām 
uzturēt tos labā kārtībā. Panākta ir solījumu 
izpilde attiecībā uz ceļu P132 – ir noslēdzies  
VAS „Latvijas valsts ceļi” izsludinātais 
iepirkums par Daugavas ielas un Valsts 
reģionālā autoceļa P132 virskārtas seguma 
atjaunošanu līdz Jaunmārupes viaduktam, 
un darbi tiks uzsākti vēl šoruden. Ne-
tika gūta atsaucība prasībai Jaunmārupē 
uzlabot ceļa segumu Loka ceļam un Zied-
kalnu ielai, tamdēļ Loka ceļu un Ziedkalnu 
ielu esam pārņēmuši pašvaldības īpašumā, 
un pēc iepirkuma procedūras noslēgšanās 
tās jau šogad tiks noasfaltētas-. 

Līdz šim ielu un ceļu izbūvi plānojām 
un projektējām budžeta gada ietvaros, 
taču turpmāk tas tiks  darīts vairāku gadu 
griezumā, lai savlaicīgi pasūtītu projektus 
un nebūtu aizkavēšanās ar darbiem brīdī, 
kad nepieciešamais finansējums būs piee-
jams.   Dr.sc.ing. Pēteris Pikše, 

Attīstības komitejas priekšsēdētājs 

Izveidota Vides un komunālo jautājumu komiteja
Jaunais deputātu sasaukums 2013.

gada 7.augusta Domes sēdē lēmis par 
Vides un komunālo jautājumu komite-
jas izveidošanu. Komitejā darbojas 
septiņi deputāti: Pēteris Pikše, Aleksan-
drs Mihailovs, Jānis Lagzdkalns, Andris 
Puide, Mārtiņš Bojārs, Jānis Rušenieks 
un Maija Bauda. Saskaņā ar nolikumu 
komitejas pirmajā sēdē, 21.augustā, par 
komitejas priekšsēdētāju tika ievēlēts 
Andris Puide, par priekšsēdētāja viet-
nieku – Jānis Rušenieks.

Komiteja ir aktīvi uzsākusi darbu, 
pievēršoties komunālās saimniecības 
sakārtošanai, kas šobrīd novadā ir viena 
no aktuālākajām jomām gan finanšu ap-
joma ziņā, gan veicamo darbu ziņā. Dar-
ba kārtībā kā prioritāri tiek izvirzīti divi 
jautājumi – uzraudzīt, kā tiek īstenots 
Eiropas ūdenssaimniecības attīstības pro-
jekts novadā, un pārskatīt A/S „Mārupes 
komunālie pakalpojumi” darbības virzi-
enus.

Reaģējot uz iedzīvotāju neapmierinātību 
ar būvnieku darba kvalitāti, jau nākamajā 
komitejas sēdē uz tikšanos tika aicināti 
pārstāvji no SIA „Re&Re”, kas kā 
ģenerāluzņēmēji veic būvdarbus novadā 
Eiropas ūdenssaimniecības projekta iet-
varos, kā arī pašvaldības uzņēmuma A/S 

„Mārupes komunālie pakalpojumi”, kā šī 
projekta pasūtītāja, pārstāvji. 

A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” 
projektu vadītāja Dace Šveide, ziņojot 
par projekta realizācijas gaitu, uzsver, ka 
„regulāri katru dienu būvuzraugs un A/S 
„Mārupes komunālie pakalpojumi” tehni-
skie darbinieki apseko trašu izbūves vietas 
un ceļu atjaunošanas darbus. Tiek norādīts 
uz trūkumiem un kontrolēta to novēršana. 
Vienu reizi nedēļā notiek tehniskās 
sapulces ar uzņēmēju un būvuzraugu 
piedalīšanos, kurās tiek risināti visi ar 
projekta realizāciju saistītie tehniskie un 
administratīvie jautājumi.” D.Šveide atzīst, 
ka projekta realizācijas gaitā vairākkārt ir 
bijuši tehnoloģiski sarežģījumi, kas tikuši 
risināti, kā arī nākuši klāt darba apjomi, 
kas saistās ar papildus pieslēgumu izbūvi 
atbilstoši pašreizējam kadastrālajam 
sadalījumam novadā. 

Tikšanās laikā, atbildot uz komitejas 
vadības jautājumiem par problēmām, 
kas radušās projekta realizācijas gaitā, 
ģenerāluzņēmēja SIA „Re&RE” projekta 
vadītāja vietnieks Toms Rancāns atzīst, 
ka „lielus sarežģījumus, realizējot šo un 
līdzīgus projektus, rada atšķirības starp 
sākotnējiem provizoriskajiem plāniem un 
reālajiem būvdarbiem. Tehniskais pro-

jekts neatbilst reālajai situācijai dabā, 
tāpēc bieži jāveic projekta izmaiņas, kas 
savukārt iekavē būvdarbus.” 

Te jāpiezīmē, ka Tehniski ekonomiskā 
pamatojuma izstrāde tika pabeigta 
jau 2009.gadā, taču novadam turpinot 
attīstīties, īpaši pēdējā gada laikā, 
provizoriskās aplēses par plānoto ūdens 
un kanalizācijas pakalpojumu apjomu 
vairs neatbilst reālajai apbūvei. Pēdējā 
gada laikā novadā savu darbību ir uzsākuši 
vairāki lieli attīstītāji, kā arī atsākusies 
privātmāju būvniecība.

Liels izaicinājums būvniekiem Mārupē 
ir augstais gruntsūdens līmenis, kā arī 
grunts sastāvs. „Mārupē ir smalka, vājas 
nestspējas grunts ar dažādu vielu piejauku-
mu, kas pieprasa būtiskus papildus rakšanas 
un grunts nomaiņas darbus. Gruntsūdens 
pazemināšanai tika izmantotas adatu fil-
tru sistēmas un jaudīgas gruntsūdens 
pazemināšanas iekārtas, kas reizēm tik un 
tā nedeva vajadzīgo rezultātu. Ir bijušas 
situācijas, kad trīs dažādos dziļumos vien-
laikus darbojas trīs dažādas iekārtas, taču 
vajadzīgais rezultāts tik un tā netika sas-
niegts. Šobrīd veiktas būtiskas izmaiņas 
darba organizācijā un tiks izmantota rievsi-
enu metode, kas sākotnējā projektā netika 
paredzēts,” skaidro T.Rancāns.

Uzklausot komitejas vadības 
pārmetumus par būvnieku zemo darba 
kultūru un organizāciju vairākās novada 
ielās, uzņēmējs atzīst, ka reizēm tiešām 
ir bijis grūti cīnīties ar apakšuzņēmējiem, 
lai laikus tiktu nodrošināta piebraukšana 
īpašumiem, novākti atkritumi un izvietotas 
ceļa zīmes. „Situācija varētu būt labāka,” 
nosaka T.Rancāns.

Taču, kā norāda D.Šveide, iedzīvotāju 
paustajam uztraukumam par ceļa 
virskārtas kvalitāti pēc rakšanas darbu 
pabeigšanas nav pamata, jo pirms objekta 
nodošanas tiek veiktas visas nepieciešamās 
ar būvniecību saistītās pārbaudes un testi, 
turklāt, būvnieks ir uzņēmies 2 gadu 
garantiju, kas iestājas no objekta nodošanas 
brīža. 

Ielās, kurās sākotnējais ceļa segums jau 
bijis neatbilstošs satiksmes intensitātei, pēc 
kanalizācijas izbūves darbu pabeigšanas 
dome ir ieplānojusi veikt rekonstrukciju 
par saviem līdzekļiem. Tādas ir Rožu iela, 
posmā no Mārupītes gatves līdz Lielajai ie-
lai, Rožleju iela, posmā no Zeltiņu ielas līdz 
Paleju ielai, Paleju iela, posmā no Rožleju 
ielas līdz Upesgrīvas ielai, Upesgrīvas iela, 
posmā no Paleju ielas līdz Rīgas robežai, 
Pērses iela, posmā no Daugavas ielas līdz 
Pededzes ielai.

Uva Bērziņa
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.10/2013
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes

2013.gada  18.jūnija
lēmumu Nr.5, (prot.Nr. 11, pielik.Nr.5)

Noteikumi par neapbūvētu 
Mārupes novada pašvaldībai 

piederošo vai piekrītošo 
zemesgabalu  nomas maksas 

noteikšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

21.pantu un 43.panta trešo daļu,
 Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 

“Par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 
18.punktu

I Vispārīgie noteikumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Notei-

kumi) nosaka neapbūvētu Mārupes novada 
pašvaldībai (turpmāk tekstā – pašvaldība) 
piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas 
maksas noteikšanas kārtību.

2. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām 
un juridiskām personām, kuras vēlas nomāt 
pašvaldībai piederošo un piekrītošo zemesga-
balu vai tā daļu. Noteikumi nav piemērojami 
nomas līgumiem, kas noslēgti pirms noteiku-

mu spēkā stāšanās.
II Neapbūvēta pašvaldības piederoša 

vai piekrītoša zemesgabala bez apbūves 
tiesībām nomas maksa

3. Neapbūvēta pašvaldības piederoša vai 
piekrītoša zemesgabala bez apbūves tiesībām 
nomas maksu nosaka šādā apmērā: 

3.1. zemesgabaliem, kuri iznomāti 
mazdārziņu, sakņu dārzu vajadzībām – 5% no 
kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā Ls 5,- 
gadā;

3.2. zemesgabaliem, kuri iznomāti 
lauksaimniecības vajadzībām: 

3.2.1. 5% no kadastrālās vērtības gadā, ja 
zemesgabala platība ir mazākā par 5ha;

3.2.2. 2% no kadastrālās vērtības gadā, ja 
zemesgabala platība ir lielākā par 5 ha. 

3.3. Zemesgabaliem, uz kuriem izvi-
etotas komerciālā rakstura īslaicīgas un/vai 
pagaidu būves vai mazēkas – tirdzniecības 
kioski, tirdzniecības teltis, vasaras kafejnīcas, 
reklāmas stendi u.tml., - 15 % apmērā no 
zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet 
ne mazāk kā  LVL 2,- (divi lati) par 1 (vienu) 
kvadrātmetru gadā. 

3.4. Zemesgabaliem, uz kuriem izvi-
etotas nekomerciālā rakstura īslaicīgas un/

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 15/2013
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes

2013.gada  7.augusta
sēdes Nr.4, lēmumu Nr.10

Par kārtību Mārupes novadā esošo 
skeitparku un atklātu sporta 

laukumu teritorijā
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

43.panta pirmās daļas 4.punktu

 I Vispārīgie noteikumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kāda 

jāievēro ikvienai fiziskai un juridiskai perso-
nai, uzturoties Mārupes novada esošo skeit-
parku un atklātu sporta laukumu  teritorijā.

2. Mārupes novadā ir izveidoti sekojošie 
skeitparki un atklātie sporta laukumi (turpmāk 
tekstā – sporta objekti): 

2.1.Mazcenu alejā 3/1, Jaunmārupē,
2.2.Skultes ielā 20, Skultē, 
2.3.Viršu ielā 20, Tīrainē, 
2.4.Dreimaņu ielā 14, Mārupē,
2.5 Gerberu ielā 3, Mārupē. 
3. Sporta objekti ir Mārupes novada 

pašvaldības īpašums. Īpašuma sastāvā 
ietilpst stādījumi, būves un to elementi, 
aprīkojums. Atsevišķos sporta objektos ir 
izbūvētas rampas – virszemes sporta rīki, kas 
paredzēti braukšanai ar skrituļdēļiem, inline 
skrituļslidām un BMX velosipēdiem (turpmāk  
- Rampa). 

4.  Sporta objekti izveidoti un ierīkoti 
Mārupes novada iedzīvotāju un viesu atpūtai 
ar prioritāti bērnu un pusaudžu veselības, 
fiziskās un garīgās attīstības nostiprināšanai. 

5. Sporta objektu apmeklēšana un 
izmantošana ir bezmaksas. 

II Sporta objektu lietošanas prasības
6.Sporta objekti ir pieejami apmeklētājiem 

katru dienu. 
7. Ikvienam sporta objekta apmeklētājam, 

kurš izmanto sporta objekta aprīkojumu, ir 
pienākums:

7.1. drošības nolūkā lietot aizsargus 
(elkoņu, ceļu un delnu locītavām) un galvas 
aizsargķiveres. Bērniem līdz 16 gadiem galvas 
aizsargķiveres – obligātas;

7.2. lietojot sporta objektu darīt visu 
iespējamo, lai izvairītos no sadursmes ar cit-
iem braucējiem;

7.3. izvēlēties sev piemērotu braukšanas 
ātrumu uz rampas;

7.4. saudzēt rampas un nepiegružot apkārtni.
8. Ikviena skeitparka apmeklētāja pienākums 

ir:
8.1. ievērot sporta objekta aprīkojuma 

izmantošanas un lietošanas nosacījumus;
8.2. vērsties pret jebkuriem sporta objekta 

kārtības noteikumu pārkāpumiem, cenšoties 
tos novērst vai pārtraukt, vajadzības gadījumā 
informēt Mārupes novada pašvaldību;

8.3. atturēties no jebkādas darbības, ja tā 
traucē, rada neērtības citiem apmeklētājiem un 
izraisa pamatotus iebildumus;

8.4. atbildēt personiski par savu personisko 
mantu drošību un atstāšanu bez uzraudzības.

9. Sporta objektos aizliegts:
9.1. ienest un lietot alkoholiskos dzērienus 

un citas apreibinošas vielas;
9.2. smēķēt;
9.3. ievest dzīvniekus;
9.4. braukt ar motorizētiem transporta 

līdzekļiem;
9.5. lauzt, aprakstīt vai citādi bojāt sporta 

objekta aprīkojumu un tur izvietotos elemen-
tus;

9.6. patvaļīgi pārvietot sporta objekta el-
ementus ārpus teritorijas;

9.7. izmantot sporta objekta elementus 
nokrišņu laikā;

9.8. izmantot sporta objekta rampas pirms-
skolas vecuma bērniem bez vecāku klātbūtnes;

9.9. novietot uz skrituļošanas rampas 
nedrīkst somas, apģērbus u.c. priekšmetus.

III Saistošo noteikumu izpildes kontrole, 
lēmumu pieņemšanas un apstrīdēšanas 

kārtība
10. Saistošo noteikumu izpildi uzrauga un 

kontrolē Mārupes novada administrācijas 
struktūrvienība – Mārupes novada pašvaldības 
policija un Mārupes novada Domes dibinātā 
iestāde - Mārupes novada Sporta centrs. 

11. Mārupes Sporta centra kompetencē 
papildus Mārupes Sporta centra nolikumā un 
normatīvajos aktos piešķirtajām tiesībām ietil-
pst:

11.1. pārbaudīt sporta objektus;
11.2. dot preventīvus noradījumus spor-

ta objektu apmeklētājiem nolūkā novērst 
sabiedriskās kārtības un šo noteikumu 
pārkāpumus;

11.3. konstatēt pārkāpumus sporta objektu 
teritorijā, par to nekavējoties ziņojot Mārupes 
novada pašvaldības policijai;

11.4. iesaistīties pārkāpumu izraisīto seku 
novēršanā;

11.5. sniegt atzinumus Mārupes novada 
pašvaldībai par iespēju saskaņot publisku 
pasākumu organizēšanu sporta objektu 
teritorijā;

11.6. veikt citas darbības saskaņā ar Latvi-
jas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem un Mārupes novada Domes lēmumiem.

12. Mārupes novada pašvaldības polici-
jas kompetencē papildus Mārupes novada 
pašvaldības  nolikumā un normatīvajos aktos 
piešķirtajām tiesībām ietilpst:

12.1. pārbaudīt sporta objektus;
12.2. dot preventīvus noradījumus spor-

ta objektu apmeklētājiem nolūkā novērst 
sabiedriskās kārtības un šo noteikumu 

vai pagaidu būves vai mazēkas, kuras pie-
der Mārupes novadā deklarētajām fiziskām 
personām (piemēram garāžas) – 1.5% no 
zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet 
ne mazāk kā Ls 5,- gadā par visu iznomāto 
zemesgabala platību. 

3.5. Zemesgabaliem, uz kuriem izvieto-
tas nekomerciālā rakstura īslaicīgas un/vai 
pagaidu būves vai mazēkas, kuras pieder 
juridiskām personām vai citu pašvaldību 
administratīvajās teritorijās deklarētajām 
fiziskām personām– 2% no zemesgabala 
kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 
Ls 20,- gadā par visu iznomāto zemesgabala 
platību.

3.6. Zemesgabaliem, kuri iznomāti 
sporta nodarbību un kultūras pasākumu 
organizēšanai, kā arī ar tūrismu saistītu pakal-
pojumu sniegšanai, - 15 % apmērā no zemes-
gabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk 
kā  LVL 0,50 (piecdesmit santīmi)  par 1 (vi-
enu) kvadrātmetru gadā

III  Neapbūvēta pašvaldības piederoša 
vai piekrītoša zemesgabala ar apbūves 

tiesībām nomas maksa
4. Neapbūvēta pašvaldības piederoša vai 

piekrītoša zemesgabala ar apbūves tiesībām 

pārkāpumus;
12.3. konstatēt un fiksēt pārkāpumus spor-

ta objektu teritorijā, sastādot administratīvā 
pārkāpuma protokolus;

12.4. veikt citas darbības saskaņā ar Latvi-
jas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem un Mārupes novada Domes lēmumiem. 

13. Mārupes novada Domes Administratīvā 
komisija izskata Mārupes novada pašvaldības 
policijas sastādītus administratīvā pārkāpuma 
protokolus un pieņem galīgo lēmumu 
administratīvajā lietā. Mārupes novada 
Domes Administratīvās komisijas lēmums 
ir pārsūdzams tiesā Administratīvā procesa 
likumā noteiktajā kārtībā. 

14. Mārupes novada Dome pieņem lēmumu 
par piekrišanu vai atteikumu organizēt pub-
lisku pasākumu sporta objekta teritorijā. 
Mārupes novada Domes lēmums ir pārsūdzams 
tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā 
kārtībā. 

IV Atbildība par saistošo noteikumu 
neievērošanu

15.Mārupes novada pašvaldība, tās 
struktūrvienības un dibinātās iestādes  
neuzņemas materiālo un juridisko atbildību 
par iespējamo apmeklētāju traumatismu, kas 
saistīts ar šajos noteikumos minēto prasību un 
nosacījumu neievērošanu.

16.Katrs sporta objekta apmeklētājs pats 
uzņemas pilnu atbildību par savas veselības 
un inventāra atbilstību izvēlēto aktivitāšu 
veikšanai.

17. Par saistošo noteikumu 9.punkta 
neievērošanu vainīgās personas var tikt sauk-
tas pie administratīvās atbildības, izsakot 
brīdinājumu vai piemērojot naudas sodu līdz 
LVL 30,-. 

Novada Domes priekšsēdētājs  
Mārtiņš Bojārs

nomas maksu nosaka šādā apmērā:
4.1. zemesgabaliem, kuri iznomāti sporta, 

kultūras un citu sabiedrisko nekomerciālā rak-
stura ēku un būvju būvniecībai 5% no zemes-
gabala kadastrālās vērtības gadā;

IV Nomas maksas noteikšanas īpašie 
nosacījumi

5. Neatkarīgi no zemesgabala izmantošanas 
mērķa un veida, nomas maksa 1.5 % apmērā 
no zemesgabala kadastrālās vērtība ir 
nosakāmā fiziskai personai, kuras deklarētā 
dzīvesvieta vismaz vienu gadu ir Mārupes no-
vada administratīvajā teritorijā un kura ir :

5.1. atzīta par trūcīgu LR normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā (uz trūcīgās personas statusa 
piešķiršanas laiku);

5.2. atzīta par maznodrošinātu LR 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (uz 
maznodrošinātās personas statusa piešķiršanas 
laiku);

5.3 1. un 2. grupas nestrādājošs invalīds
5.4. vientuļš pensionārs.

V Citi noteikumi
6. Pārējos gadījumos, kas nav atrunāti 

saistošajos noteikumos, nomas maksu nosaka 
1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības 
gadā. Novada Domes priekšsēdētājs  

Mārtiņš Bojārs

Pašvaldības policijas vārdā apsveicu 
visus Mārupes novadā dzīvojošos bērnus, 
jauniešus un viņu vecākus ar mācību 
gada sākumu!  Vasara ir aizskrējusi un 
rudens  nāk ar jauniem izaicinājumiem 
un pienākumiem.  

Vēlos atgādināt bērnu vecākiem, ka, 
mācību gadam sākoties, nepieciešams 
bērniem izskaidrot elementārās ceļu sa-

Mācību gadam sākoties, Pašvaldības policija atgādina!

tiksmes noteikumu prasības, kā pareizi 
un droši šķērsot ielu, ka gājējiem domāts 
trotuārs, bet, kur tāda nav, jāiet pa ceļa 
nomali pretī transporta līdzekļu kustībai. 

Tuvojas tumšie rīti, tādēļ lūgums 
neaizmirst par atstarotājiem - tie ir 
domāti gājējiem, kas mēro ceļu uz skolu 
pa tumšajām ielām. Vecākiem,  kas sav-
iem bērniem ceļa mērošanai uz skolu ir 

iegādājušies velisopēdus un mopēdus ir 
jāuzņemas pilna atbildība, ka bērns ir iegu-
vis nepieciešamo vadītāja apliecību un 
iemaņas, lai patstāvīgi varētu piedalīties 
ceļu satiksmē. Bērni līdz 12 gadu ve-
cumam ar velosipēdu drīkst braukt ti-
kai māju iekšpagalmos, vai pieaugušo 
pavadībā. Bērniem regulāri jāatgādina par 
velosipēdu atstāšanu un pieslēgšanu drošā 
vietā. Pašvaldības policija pastiprināti 
pievērsīs uzmanību šo prasību ievērošanai.

Lai pasargātu un izvairītos no bīstamām 
un negaidītām situācijām bērnus jau 
regulāri septembra mēnesis valstī tiek 
pasludināts par „ Bērnu drošības mēnesi”, 
kura ietvaros arī Mārupes novada 
Pašvaldības policija ir izstrādājusi plānu 
virknei pasākumu.

Jau sākot ar augusta pēdējo nedēļu 
regulāri tika veikti izskaidrošanas  darbi 
bērnu un jauniešu vidū par drošību uz ie-
las. Tika pārbaudītas vadītāju apliecības 
velosipēdu un mopēdu vadītājiem. Pirmajā 
skolas dienā pie visām novada mācību 
iestādēm dežūrēja policijas darbinieki, 

kas palīdzēja regulēt gājēju un transporta 
kustību. Vakarā kopā ar Valsts policiju 
novadā tika organizēts profilaktiskais re-
ids, kura laikā netika konstatēts neviens 
jauniešu likumpārkāpums. Par to mums ir 
patiess prieks!

Saskaņā ar izstrādāto pasākumu plānu 
visās mācību iestādēs, tai skaitā pirmskolās, 
nepilngadīgo lietu inspektori lasīs lekcijas, 
rādīs filmas, kā arī uzklausīs un atbildēs 
uz bērnu un jauniešu interesējošiem 
jautājumiem.

Pielāgojoties skolu plāniem, 
piedalīsimies arī vecāku sapulcēs, lai 
uzklausītu un atbildētu uz vecāku un peda-
gogu jautājumiem.

Ja kādam ir jautājumi vai ierosinājumi, 
mēs vienmēr esam gatavi palīdzēt. Varat 
droši nākt pie mums uz iecirkni vai zvanīt 
pa tālr. 67933400 (priekšnieks).67933470 
(dežūrdaļa) un rakstīt uz e-pastu marupes.
pp@marupe.lv

Mēs, no savas puses, rūpēsimies par jūsu 
drošību novada teritorijā.

Juris Jēkabsons, 
Pašvaldības policijas  priekšnieks

Jaunmārupes sākumskolas skolēni apgūst drošibas noteikums
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Detālplānojuma projekts

Detālplānojuma teritorijas apbūves koncepcija. Skats no Lielirbes ielas

Mēs visi priecājamies par skaistajām 
ainavām Austrijā, mums patīk kultivētie 
zālāji Nīderlandē, sakoptā Ventspils. Mēs 
taču arī varam sakopt savu Mārupi, lai tā 
būtu pievilcīgāka, tīrāka, patīkamāka. Pēc 
Mārupes lauksaimnieku lūguma uzaic-
inu nopļaut zāli, kas to nav paspējis, vēl 
rudenī līdz 1. septembrim, kā to prasa 
mūsu saistošie noteikumi „Par nekustamā 
īpašuma uzturēšanu un sabiedrisko kārtību 
Mārupes novadā” . 

To būtu nepieciešams darīt arī no tīri 
praktiskā viedokļa: 
•	pavasarī vecā, sausā zāle (kūla) netraucēs 

sazelt zālienam un pirmā pļaušana būs 
nesalīdzināmi vieglāka un patīkamāka;

•	daudzgadīgo dziļsakņu nezāļu sēklas 

Uzaicinājums nopļaut zāli rudenī

Saskaņā ar Mārupes novada domes 
2013.gada 28.augusta domes sēdes 
lēmumu Nr.3  „Par detālplānojuma sa-
biedrisko apspriešanu nekustamajiem 
īpašumiem „Salmiņi”, „Zaļozoli-1” 
„Zaļozoli-2”, Daibes iela 47, „Ceļtekas”, 
„Eži”, „Rēķi”, „Granīti”, „Lāčudruvas”, 
„Zaļozoli”, „Alekši” un Lielā iela 2” 
izstrādātā detālplānojuma 1.redakcija 
tiek nodota sabiedriskajai apspriešanai 
un atzinumu saņemšanai.

Detālplānojuma teritorija atrodas 
Mārupes novadam stratēģiski svarīgā 
vietā – K.Ulmaņa gatves un Lielās ielas 
krustojumā. Saskaņā ar Mārupes novada 
attīstības tendencēm teritorija, kas izvi-
etota tiešā K.Ulmaņa gatves tuvumā, ir 
veidojama kā Mārupes novada „vārti” ar 
Mārupes novadam raksturīgu augstvērtīgu 
apbūvi. Tā kā plānotā apbūves teritorija at-
rodas pie Rīgas pilsētas un Mārupes novada 
administratīvās robežas, detālplānojuma 

Paziņojums par detālplānojuma 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu 
apbūves projektam K.Ulmaņa gatves un Lielās ielas krustojumā

teritorijas arhitektoniski telpiskais 
risinājums ir iekļaujams arī kopējā 
K.Ulmaņa gatves un darījumu apbūves 
kontekstā, veidojot vienotu vertikālo 
akcentu kompleksu tiešā perspektīvā 
vairāklīmeņu krustojuma tuvumā. 

Detālplānojuma projektā ir izstrādāts 
priekšlikums vienotai kompleksai apbūvei, 
kur sabalansēti ir izvietota darījuma, 
dzīvojamā un atpūtas funkcija. Galvenā 
piekļuve detālplānojuma teritorijai ir 
nodrošināma no K.Ulmaņa gatves vietējās 
joslas un no tai pieslēdzošās Lielās ielas. 

Detālplānojuma teritorijas ziemeļu daļā 
pie K.Ulmaņa gatves ir koncentrējami 
darījuma objekti, kas veido kopējās 
kompozīcijas gan vizuālo, gan funkcionālo 
centru. Visā kvartālā, ko ierobežo 
K.Ulmaņa gatve, Lielā iela, Daibes iela 
un Dimantu iela, ir veidojama arhitek-
toniski vienota apbūve. Paaugstināts stāvu 
skaits un vertikāls akcents izvietojams pie 

Lielās ielas un K.Ulmaņa gatves krustoju-
ma. Apbūve ir veidojama ar pakāpeniski 
samazināmu stāvu skaitu virzienā no 
K.Ulmaņa gatves, kur koncentrēti darījuma 
objekti, uz Daibes ielu, kur vēsturiski ir iz-
veidojusies dzīvojamā apbūve.

Šajā teritorijā galvenokārt tiks 
koncentrēti tirdzniecības objekti un bi-
roji. Kvartāla vidusdaļā ir veidojama 
labiekārtota publiska ārtelpa ar bagātīgu 
apzaļumojumu, gājēju ceļiem un atpūtas 
vietām. 

Kvartālā starp Daibes ielu, Branguļu ielu, 
Dimantu ielu un detālplānojuma robežu 
galvenokārt ir izvietojama dzīvojamā 
apbūve ar apkalpes objektiem. Kvartāla 
daļā tuvināti Daibes ielai ir izvietojama 
pirmsskolas izglītības iestāde, kas var būt 
kā atsevišķi stāvoša ēkai vai tikt izvietota 
daudzdzīvokļu ēkas pirmajā stāvā. 

Pirms ēku būvniecības tiks veikta ielu 
būvniecība un inženierkomunikāciju 
izbūve, lai ar inženierkomunikācijām tik-
tu nodrošināta katra būvējamā ēka, kā arī 
maģistrālās inženierkomunikācijas tādā 

apmērā, lai tās perspektīvā nodrošinātu 
visas detālplānojuma teritorijas maģistrālo 
inženierkomunikāciju kompleksu 
funkcionēšanu. 

Publiskās apspriešanas termiņš 
detālplānojuma projekta 1.redakcijas 
nekustamajiem īpašumiem noteikts trīs 
nedēļu laikā no publikācijas brīža laikrakstā 
„Mārupes Vēstis”. Ar detālplānojuma pro-
jekta redakciju var iepazīties Mārupes no-
vada mājaslapā  www.marupe.lv un katru 
darba dienu Mārupes novada Būvvaldē, 
Daugavas ielā 29, kur arī visu publiskās 
apspriešanas laiku var iesniegt raks-
tiskus priekšlikumus.  Komentārus par 
izstrādāto detālplānojuma projekta redak-
ciju var saņemt SIA „Arhitektūra un Vide” 
Akadēmijas ielā 19- 608, Jelgavā, vai pa 
tālruni 29269076. 

Publiskās apspriešanas sapulce par 
izstrādāto detālplānojuma projekta re-
dakciju notiks 23.septembrī plkst.17.00 
Mārupes novada Būvvaldes sēžu zālē, 
Daugavas ielā 29, 1.stāvā. 

Arhitekte Iveta Lāčauniece

rudens vējos nepiesārņos paša zemi un 
apkārtējo vidi, kas nodara lielu kaitējumu 
aramzemēm, kultivētajiem zālājiem 
un piemājas dārziņiem (aizdomājaties 
par to, ka nezāļu sēklas saglabā savu 
dīgtspēju 5 gadus);

•	 lauksaimniecības zemēm Lauku atbalsta 
dienests nedivkāršos Jūsu zemes nodok-
li;

•	neapgrūtināsim Domes administratīvo 
komisiju un paši savus maciņus ar 
piespriestajām soda naudām.

Paldies par sapratni, atsaucību un tam 
sekojošo estētisko baudījumu.

Mārupes Lauksaimniecības 
biedrības vārdā: P. Pikše 

Augustā uzņēmums SIA „Po-
lipaks NT” parakstījis līgumu ar SIA 
„Merks” par ražošanas un loģistikas 
centra būvniecību Mārupē, kas pat-
laban uzsācis sagatavošanās darbus 
būvobjekta teritorijā pie ceļa P132 Rīga 
– Jaunmārupe.

Saskaņā ar līgumu SIA „Merks” būvēs 
polietilēna, polipropilēna un biopolimēra 

Sākti sagatavošanās darbi 
SIA „Polipaks” ražošanas un loģistikas 

centra celtniecībai Mārupē

iepakojumu ražošanas un loģistikas cen-
tru un biroju adresē „Mālkalni, pie ceļa 
P132 Rīga – Jaunmārupe, kas saskaņā ar 
Mārupes novada teritoriālo plānojumu 
paredzēta darījumu un vieglās rūpniecības 
uzņēmumu apbūvei. Kopējā ēkas platība 
būs 35 tūkstoši kvadrātmetru. Paredzams, 
ka būvniecība tiks pabeigta 2015.gada 
februārī.

SIA “Polipaks” ražošanas un loģistikas centra būves vizualizācija
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Mārupes novada Dome lēmusi sniegt kredīta galvojumu 
A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi”

Lai nodrošinātu pilnu apstiprinātā 
finansējuma grozu ES Kohēzijas fonda 
līdzfinansētā ūdenssaimniecības projek-
ta „Mārupes ūdenssaimniecības pakal-
pojumu attīstības” I kārtas realizācijai, 
Mārupes novada Dome š.g. 3.jūlijā 
lēma par galvojuma izsniegšanu A/S 
„Mārupes komunālie pakalpojumi” 
nepieciešamā finansējuma piesaistei 
aizņēmuma veidā LVL 951 668 apmērā 
no Latvijas Republikas Valsts kases. 

Aizņēmums ietver finansējumu:
a. Attiecināmo izmaksu segšanai – LVL 

498 444,69 (Mārupes I kārtas projekta 
līdzfinansējuma nodrošināšanai);

b. Gala maksājumu projekta ieviesējiem 
segšanai (10% ieturējums no KF un 
valsts budžeta) – LVL 398 364,20;

c. PVN un neparedzēto izmaksu 
finansēšanai Projekta beigu fāzē – LVL 
54 859.11.
Projektu finansēšanas shēma jau 

sākotnēji tiek iestrādāta projektu Tehni-
ski ekonomiskajos pamatojumos (TEP) 
un projektu pieteikumos, t.i., visi ES 
līdzfinansētie projekti to realizācijai iet-
ver daļu paša uzņēmuma finansējuma, 
kuru uzņēmums ir plānojis nodrošināt 
ar aizņēmumu. Projektu finansēšanas 
plāns pirms TEP apstiprināšanas starp 
iesaistītajām pusēm gan Mārupes no-
vada Domē, gan Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) 
ir ticis diskutēts, rūpīgi izvērtējot visus gan 
tehniskos, gan ekonomiskos projekta aspe-
ktus, ņemot vērā nepieciešamo investīciju 
apjomu un novada finanšu iespējas.

Neskatoties uz to, ka Civiltiesiskajā 
līgumā starp A/S „Mārupes komunālie 
pakalpojumi” (MKP) un VARAM saskaņā 
ar apstiprināto TEP un projekta pieteikumu 

Projekts „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Mārupē, I 
kārta” tuvojas savam noslēgumam 
un lielai daļai Mārupes un Tīraines 
ciematu iedzīvotāju būs iespēja uzsākt 
lietot jaunizbūvēto kanalizācijas 
infrastruktūru. Līdz š.g. septembra 
vidum uzņēmējs plāno pabeigt visu 
kanalizācijas trašu un pievadu izbūvi, 
kas ir paredzēti līguma darbu apjomos, 
dažu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve 
ir apgrūtināta dēļ Mārupes specifiskajiem 
ģeoloģiskajiem apstākļiem un var ietekmēt 
kopējās sistēmas būvdarbu pabeigšanas 
termiņus un to nodošanu ekspluatācijā, 
tomēr uzņēmējs ir optimistiski noskaņots 
un sola līgumdarbus nodot ekspluatācijā 
saskaņā ar līguma nosacījumiem. 

ES līdzfinansētā projekta ietvaros gal-
venais uzsvars ir likts uz kanalizācijas 
infrastruktūras attīstību un pakalpojuma 
pieejamības pārklājuma paplašināšanu 
Mārupē. Tomēr ne visur Mārupes ciematā 
ir pieejama centralizētā ūdensapgāde. 

Mārupes un Tīraines ciematu iedzīvotāji drīzumā varēs uzsākt 
lietot jaunizbūvēto centralizēto kanalizācijas sistēmu

Lai nodrošinātu Skultes iedzīvotāju 
vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu, 
A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” 
ir piesaistījusi Eiropas Savienības Eiro-
pas reģionālās attīstības fonda (ERAF) 
finansējumu projekta „Mārupes novada 
Skultes ciemata ūdenssaimniecības 

Piešķirts finansējums projekta „Mārupes novada Skultes ciemata 
ūdenssaimniecības attīstība, II. kārta” realizācijai

Lai ūdenssaimniecības pakalpojuma 
pieejamību risinātu kompleksi, A/S 
„Mārupes komunālie pakalpojumi” pēc 
kanalizācijas cauruļvadu izbūves un 
pirms ielu seguma atjaunošanas veic 
centralizētā ūdensvada izbūvi, kur tas 

ūDESNSAIMNIEcĪBA
A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” informē

par projekta „Mārupes ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstības” I kārtas realizāciju 
ir paredzēts, ka projekta īstenošanai MKP 
ņem aizņēmumu, teorētiski šo civilties-
isko līgumu ir iespējams grozīt. Taču šie 
grozījumi prasītu pilnu jau saskaņotā un 
tikpat kā realizētā projekta dokumentācijas 
aktualizāciju, jo īpašu uzmanību pievēršot 
finanšu sadaļai, kas var prasīt 3 līdz 
5 mēnešus un var ietekmēt projektam 
piešķirto ES līdzfinansējuma atbalsta 
likmi, t.i. apjomu. Savukārt maksājumi 
būvuzņēmējam pilnā apjomā saskaņā ar 
līgumu par nodoto būvobjektu veicami 
š.g. oktobrī, un tas nozīmē, ka pārskatīt 
finansēšanas shēmu esošajā situācijā 
(2013. gada jūlijā) faktiski nav iespējams, 
nepārkāpjot civiltiesisko līgumu.

Galvojums no Mārupes novada Domes 
ir nepieciešams, lai aizņēmumam būtu 
pēc iespējas zemākas procentu likmes. 
Valsts kases piedāvātās procentu lik-
mes, salīdzinājumā ar komerciālajām 

kredītiestādēm, ir ievērojami zemākas, 
jo īpaši, ja sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzējam ir izsniegts attiecīgs galvojums. 
Piemēram, uz 2013. gada jūliju aizņēmuma 
procentu izmaksas ar pašvaldības galvo-
jumu ir aptuveni 0,55% gadā, sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzējiem, kuri kredītu pro-
jektu realizācijai saņēmuši bez pašvaldības 
galvojuma - 3,0 līdz 3,5% gadā.

Projektu investīciju ekonomiskais pama-
tojums projekta realizācijai prasa tarifa 
paaugstināšanu pakalpojuma teritorijā, 
kuru saskaņā ar 2010.gadā apstiprināto 
projekta TEP ir plānots paaugstināt 
pakāpeniski vairāku gadu garumā. 

Ņemot vērā projektam apstiprināto 
finanšu grozu, ilgtermiņā tarifa pieaugums 
ir plānots lielāks nekā tas būtu bijis, ja visu 
projekta līdzfinansējumu, jau sākotnēji 
nodrošinātu Mārupes novada Dome 
pamatkapitāla palielināšanas formā.

Nobeiguma fāzei tuvojas jaunā 
dzeramā ūdens ieguves un attīrīšanas 
kompleksa būvdarbi Jaunmārupes 
ciematā, kas nodrošinās Jaunmārupes 
ciemata patērētājus ar kvalitatīvu ES 
un LR normatīvu prasībām atbilstošu 
dzeramo ūdeni. Līguma ietvaros ir iz-
veidoti 2 jauni dziļurbumi un uzstādīta 
jauna atdzelžošanas stacija. Ūdens 
sagatavošanas un attīrīšanas kom-
plekss paredz arī sulfātu koncentrācijas 
samazināšanu dzeramajā ūdenī, kas 
būtiski uzlabos iedzīvotāju dzīves kvalitāti 
ikdienā. Kompleksu ekspluatācijā ir 
plānots nodot līdz š.g. septembra beigām, 
kad tiks pabeigti visi ar kompleksa 
darbības ieregulēšanu un pārbaudēm 
nepieciešamie darbi. Dzeramo ūdeni 
no jaunizveidotā ūdens sagatavošanas 
kompleksa centralizētajos ūdensapgādes 
tīklos Jaunmārupes ciematā patērētājiem 
ir plānots padot š.g. oktobra sākumā.

Jaunmārupē būs 
kvalitatīvs 

dzeramais ūdens
nepieciešams, kas savukārt kavē ielu un 
ceļu segumu atjaunošanu pēc kanalizācijas 
infrastruktūras izbūves. 

Augstākminētā pieeja kompleksi ri-
sina ūdenssaimniecības attīstības un 
infrastruktūras izbūves jautājumu 

Mārupē.
Informējam, ka, lai saņemtu centralizētos 

ūdensapgādes un kanalizācijas pakal-
pojumus privātīpašniekam ir jāvēršas 
A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” 
Tīrainē, Viršu ielā 6, katru darba dienu 
no plkst. 9:00 – 17:00 ar iesniegumu, 
pieprasot izsniegt tehniskos noteikumus 
pieslēguma izveidei, līdzi ņemot īpašumu 
tiesību apliecinošus dokumentus.

Vēlamies izteikt pateicību būvdarbu 
skarto ielu iedzīvotājiem par izpratni, at-
balstu un ieguldījumu Mārupes novada 
attīstībā.

attīstība, II. kārta” realizācijai, par 
ko 2013. gada 6. septembrī ir noslēgts 
līgums ar Centrālo finanšu un līgumu 
aģentūru.

Projekta kopējās izmaksas bez PVN 
sastāda 532 023,77 LVL, no kurām:

ERAF finansējums sastāda 298 691,70 
LVL

A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” 
finansējums sastāda 233 332,07 LVL.

Projekta ietvaros ir plānots veikt 
šādus ūdenssaimniecības infrastruktūras 

attīstības darbus:
•	 Jauna artēziskā urbuma izveidi un vecā 

urbuma slēgšanu,
•	Maģistrālā ūdensapgādes tīkla 

paplašināšanu un esošo ūdens apgādes 
tīklu rekonstrukciju,

•	 Jauna pašteces kanalizācijas tīkla izbūvi 
un esošo sadzīves kanalizācijas tīklu 
rekonstrukciju,

•	Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūvi.
Minētos darbus Skultes ciematā ir 

plānots veikt līdz 2014. gada beigām.

IEGULDĪJUMS  TAVĀ  NĀKOTNĒ
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Pateicoties Eiropas Savienības Eiro-
pas reģionālās attīstības fonda (ES 
ERAF) līdzfinansējumam Mārupes 
novada Skultes ciematā tiek veikti 
ūdenssaimniecības infrastruktūras 
izbūves darbi. Projekta I. kārtas ietva-
ros, līdz 2014. gada martam ir paredzēts 

Skultes ciematā attīsta 
ūdenssaimniecības infrastruktūru

2013. gada 22. augustā A/S „Mārupes 
komunālie pakalpojumi” parakstīja 
līgumu ar Latvijas Investīciju attīstības 
aģentūru par projekta „Siltummezglu 
uzstādīšana Mārupes pagasta Skultē” 
realizāciju.

Projekta īstenošanas termiņš ir 11 (vi-
enpadsmit) mēneši.

Projekta kopējās izmaksas ir 118 997,75 

Skultē tiks paaugstināta siltumapgādes 
sistēmas darbības efektivitāte

izbūvēt jaunus dziļurbumus, dzeramā 
ūdens uzglabāšanas rezervuāru un II. 
pacēluma sūkņu staciju, kas nodrošinās 
atbilstošu ūdens spiedienu daudzdzīvokļu 
māju augšējo stāvos, kā arī izbūvēt jaunas 
Latvijas un Eiropas standartiem atbilstošas 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. 

A/S „Mārupes komunālie pakalpoju-
mi” ir saņēmusi ES ERAF finansējumu 
arī projekta II. kārtas realizācijai, un 
tuvākajā laikā tiks parakstīts līgums ar 

A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” informē

LVL kur 
•	Eiropas Savienības Kohēzijas fonda at-

balsta finansējums ir 39 211,34 LVL,
•	Mārupes novada domes budžeta 

finansējums ir 58 817,01 LVL,
•	A/S Mārupes komunālie pakalpojumi 

finansējums ir 20 585,95 LVL.
Projekta mērķis ir Skultes ciema-

ta siltumapgādes sistēmas darbības 
efektivitātes paaugstināšana, t.i. saražotās 
un piegādātās siltumenerģijas uzskaites un 
kontroles sistēmas uzlabošana, uzstādot 
jaunus, mūsdienīgi aprīkotus siltummez-
glus katrā daudzdzīvokļu mājā. 

Centrālo finanšu un līgumu aģentūru. 
Jau š.g. oktobrī A/S „Mārupes komunālie 
pakalpojumi” plāno izsludināt iepirkuma 
procedūras, lai jau 2014. gada pavasarī 
tiktu uzsākti būvdarbi, kas paredz veco 
ūdens un kanalizācijas tīklu rekonstrukci-
ju, kā arī tīklu paplašināšanu centralizēto 
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpoju-
mu pārklājuma paplašināšanai saskaņā ar 
izstrādāto un akceptēto tehnisko projektu.

Ņemot vērā, ka katrai ēkai ir savs 
siltumenerģijas patēriņš un savi siltuma 
zudumi, ko ietekmē mājas izvietojums 
teritorijā, valdošo vēju virziens, kā arī 
ēku konstrukciju ārējā siltumizolācijas 
pakāpe, jaunizveidotā siltumenerģijas 
uzskaites, vadības un kontroles sistēma 
katrai daudzdzīvokļu mājai nodrošinās 
iespēju iedzīvotājiem pašiem noteikt un 
kontrolēt siltumenerģijas patēriņu un 
saņemt tādu siltumenerģijas daudzumu, 
kāds nepieciešams konkrētajai mājai.

Īpašumu pieslēgšana centralizētajiem 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem
Lai pieslēgtu īpašumu pie centralizētajiem 

ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem 
un saņemtu pakalpojumu, īpašnieks par 
saviem līdzekļiem nodrošina:

1. Tehniskā projekta izstrādi un 
saskaņošanu atbilstoši LR normatīvu 
prasībām:

1.1. Pieprasa un saņem Tehniskos no-
teikumus no pakalpojuma sniedzēja – A/S 
„Mārupes komunālie pakalpojumi”

Nepieciešamie dokumenti:
•	 Īpašnieka iesniegums brīvā formā, 

pieprasot izsniegt tehniskos noteikumus,
•	Zemes grāmatas apliecība – kopija,
•	Zemes robežplāns – kopija,
•	Ēkas stāva plāns - kopija, ja ūdens 

uzskaites mezglu (ūdens skaitītāju) ir 
paredzēts uzstādīt ēkā,

•	Apbūves gabala situācijas plāns – kopija 
(ja ir pieejams).

•	Citus dokumentus, ja tas būs 
nepieciešams tehnisko noteikumu 
izstrādei.

Dokumentus var iesniegt:
•	Personīgi A/S „Mārupes komunālie pak-

alpojumi” birojā, Viršu ielā 6, Tīrainē, 
Mārupes novadā

•	nosūtot tos pa pastu uz adresi: Viršu iela 
6, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167

•	nosūtot tos uz faksa Nr. 67915486 vai e-
pastu : info@mkp.lv
A/S „Mārupes komunālie pakal-

Kārtība īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīkliem un norēķiniem par pakalpojumu Mārupes novadā

pojumi” īpašuma piederību pārbauda 
iesnieguma iesniegšanas dienā Valsts 
vienotā datorizētajā zemesgrāmatā (www.
zemesgramata.lv), lai pārliecinātos par 
iesniedzēja īpašumtiesībām un nostiprināto 
apgrūtinājumu/ hipotēku, esamību/
neesamību.

Gadījumā, ja īpašniekam ir nostiprināts 
apgrūtinājums/hipotēka, īpašniekam 
ir pienākums darbību saskaņot ar 
apgrūtinājuma/hipotēkas uzlicēju.

1.2. A/S „Mārupes komunālie pakal-
pojumi” 30 darba dienu laikā izstrādā un 
izsniedz tehniskos noteikumus, tehnisko 
noteikumu izstrādes termiņš var būt ilgāks, 
ja tehnisko noteikumu izstrādāšanai būs 
nepieciešama papildus informācija. Tehni-
skie noteikumi nosaka, kādas prasības 
jāievēro, veicot komunikāciju izbūves 
darbus, lai nodrošinātu pieslēgšanos 
centralizētajai sistēmai un tās efektīvu 
izmantošanu.

2. Būvdarbu realizāciju no sava 
īpašuma līdz norādītajai pieslēgšanās 
vietai

2.1. Īpašnieks organizē un veic 
pieslēguma izbūvi un nodošanu A/S 
„Mārupes komunālie pakalpojumi”.

2.2. Pēc komunikāciju izbūves un 
montāžas darbu pabeigšanas pirms izbūvēto 
komunikāciju aizbēršanas īpašnieks 
informē A/S „Mārupes komunālie pakal-
pojumi” par veiktajiem darbiem.

2.3. A/S „Mārupes komunālie pakal-

pojumi” darbinieks pēc informācijas par 
veiktajiem darbiem saņemšanas veic būves 
apsekošanu un sastāda aktu/ atzinumu 
par paveiktajiem darbiem un to atbilstību 
Tehnisko noteikumu prasībām.

2.4. Pēc akta par paveiktajiem darbiem 
īpašnieks nodrošina izbūvēto pieslēguma 
tīklu uzmērīšanu un reģistrēšanu Valsts 
Zemes dienesta datu bāzē un dokumentu 
iesniegšanu A/S „Mārupes komunālie pak-
alpojumi” viena mēneša laikā pēc līguma 
par pakalpojuma saņemšanu noslēgšanas.

2.5. Īpašnieks iesniedz būvdarbu iz-
pilddokumentus (izbūvēto pieslēguma 
tīklu uzmērījumus - elektroniski dwg un 
dgn formātā un 2 drukātus eksemplārus) 
informācijas iekļaušanai kopējā 
infrastruktūras uzskaites sistēmā viena 
mēneša laikā pēc līguma par pakalpojuma 
saņemšanu noslēgšanas.

Maksa par pieslēgšanos centralizētajiem 
tīkliem netiek piemērota. 
Līgums par pakalpojumu un norēķinu 

kārtība
3. Līguma par pakalpojuma 

saņemšanu slēgšana:
Līgums ar īpašnieku par pakalpojuma 

saņemšanu tiek slēgts pēc A/S „Mārupes 
komunālie pakalpojumi” akta par būves 
atbilstību Tehnisko noteikumu prasībām 
saņemšanas saskaņā ar kārtības 2.3. punk-
tu.

4. Norēķini par pakalpojumiem
Katra kalendārā mēneša beigās pakal-

pojuma saņēmējs paziņo A/S „Mārupes 
komunālie pakalpojumi” ūdens skaitītāja 
rādījumus.

Saskaņā ar LR normatīvo regulējumu 
skaitītājiem ir jābūt verificētiem. Īpašnieks 
ir atbildīgs par regulāru skaitītāja 
verificēšanu un/ vai nomaiņu un akta 
par skaitītāja nomaiņu vai verifikāciju 
iesniegšanu A/S „Mārupes komunālie 
pakalpojumi” ne vēlāk kā 20 darba dienu 
laikā no brīža, kad skaitītājam beidzies 
verifikācijas termiņš.

Skaitītāja rādījumus pakalpojuma 
saņēmējs nodod:
•	 izmantojot www.e-nams.lv sistēmu,
•	nosūtot e-pastu: info@mkp.lv,
•	 zvanot pa telefonu: 67915279

4.1. Norēķins par centralizēti piegādāto 
ūdeni un centralizēti novadīto kanalizāciju 
tiek aprēķināts pēc lietotāja iesniegtajiem 
ūdens skaitītāja rādījumiem – patērētā 
ūdens daudzums pēc ūdens skaitītāja = 
novadītais kanalizācijas ūdens daudzums.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā 
lūdzam zvanīt A/S „Mārupes komunālie 
pakalpojumi” pa tālr. 67915279.

Uzsveram, ka lietus ūdeņu un grunts 
ūdeņu novadīšana sadzīves kanalizācijā 
nav pieļaujama un tas tiks kontrolēts 
pielietojot vizuālo uzraudzību un izmanto-
jot TV inspekcijas metodes.

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

ūDESNSAIMNIEcĪBA

AICINĀM 
IEDZĪVOTĀJUS 
UZ TIKŠANOS

2013. gada 20. septembrī 
plkst. 19.30 

Mārupes Kultūras namā

A/S „Mārupes komunālie pak-
alpojumi” aicina iedzīvotājus 
uz tikšanos 2013.gada 20. 
septembrī plkst. 19.30 Mārupes 
novada kultūras nama zālē, 
lai informētu iedzīvotājus par 
ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstības darbiem Mārupes novadā, 
centralizētās ūdensapgādes un 
sadzīves kanalizācijas pakalpo-
juma pieejamību, to izmantošanas 
iespējam un nosacījumiem.

Lai sanāksmē mēs varētu atbildēt 
uz visiem Jums interesējošiem 
jautājumiem savas kompetences 
ietvaros, aicinām tos sūtīt mums 
uz e-pastu info@mkp.lv ar norādi 
„Jautājums”.

Jūsu 
A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi”

IEGULDĪJUMS  TAVĀ  NĀKOTNĒ
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A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” informē

A/S „Mārupes komunālie pakalpo-
jumi” ir uzsākusi Eiropas Savienības 
Kohēzijas fonda līdzfinansētā projek-
ta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Mārupē, II kārtas” realizāciju, 
noslēdzot sekojošus līgumus būvdarbu 
realizācijai:

„Mārupes lokālo kanalizācijas sistēmu 
savienojuma un pieslēguma Rīgas 

pilsētas centralizētajai kanalizācijas 
sistēmai izbūve”

Būvuzņēmējs: UAB Edrija
Līguma summa bez PV: 341 957, LVL
Plānotā objekta nodošana ekspluatācijā: 

2014. gada maijs
„Centralizētās kanalizācijas izbūve 

Mārupes novadā pa pašvaldības ceļu 
C-30 – posms no Daugavas ielas līdz 

Vecajam ceļam”
Būvuzņēmējs: SIA Siltums Jums
Līguma summa bez PVN 160 599,20 

LVL
Plānotā objekta nodošana ekspluatācijā: 

2013. gada novembris
Projekta būvdarbu inženiertehnisko 

uzraudzību veic Personu apvienība „Aqua 
Brambis/ Lakalme” 

Lai veicinātu projekta „Ūdens-
saimniecības pakalpojumu attīstība 
Mārupē, II kārta” realizācijas progresu un 
piešķirto Eiropas Savienības Kohēzijas 
fonda, Valsts budžeta un Mārupes novada 
Domes piešķirto finanšu resursu apguvi, 
A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” 
2013. gada septembrī plāno uzsākt iepir-
kuma procedūru visa atlikušā projekta 
apjoma realizācijai, lai līdz 2013. gada 
beigām būtu iespējams noslēgt līgumus 
un būvdarbus uzsākt 2014. gada pavasarī, 
ja tiks saņemti visi no privātīpašniekiem 
nepieciešamie saskaņojumi. Būvdarbu iz-
pildes un objektu nodošanas ekspluatācijā 
maksimālais termiņš ir 2015. gada vidus. 

Ņemot vērā situāciju, ka lielākais 
vairums Mārupes novada ielu ir privātas 
un ne visi privātīpašnieki ir atsaukušies 
lūgumam ierasties A/S „Mārupes 
komunālie pakalpojumi” saskaņot tehniskā 
projekta risinājumu konkrētajā privātajā 
teritorijā, kopējā ūdenssaimniecības 
attīstības projekta II kārtas realizācija 
Mārupē ir nopietni apdraudēta. 

Informējam, ka projekta plānoto būvdarbu 
apjomu realizācijas nodrošināšanai VĒL 
JOPROJĀM ir nepieciešams saņemt 
tehniskā projekta saskaņojumu no šādu 
zemes gabalu īpašniekiem:

Rajons Nr. 1
Projektētā 

Iela
Adrese/nosau-

kums Kadastra Nr.

 Cidoniju iela 1/2 80760080239

Ledaiņu 
iela Rudzrogu iela 11 80760071715

Mārupes ūdenssaimniecības infrastruktūras turpmākā 
attīstība var būt neiespējama

 Ledaiņu iela 1 80760071727

 Ledaiņu iela 7 80760071722

 Ledaiņu iela 14 80760071744

 Ledaiņu iela 16 80760072079

 Ledaiņu iela 30 80760072384

 Ledaiņu iela 18 80760072390

 Ledaiņu iela 4 80760071725

 Ledaiņu iela 6 80760071724

 Ledaiņu iela 12 80760071745

 Ledaiņu iela 2A 80760072358

 Ledaiņu iela 2B 80760072357

 Ledaiņu iela 2C 80760072356

Liepkalnu 
iela Liepkalnu iela 14 80760071172

Līgotnes 
iela Liepkalnu iela 12 80760071081

 Liepkalnu iela 10 80760071301

 Liepkalnu iela 13 80760071217

 Beržu iela 5 80760070999

 Līgotnes iela 1 80760070828

 Liepkalnu iela 11 80760071073

 Liepkalnu iela 4 80760071343

 Liepkalnu iela 2 80760070150

 Liepkalnu iela 3 80760071671

 Mārupītes gatve 
4A 80760071075

 Upleju iela 3-1 80760071349

Krones 
iela Krones iela 65 80760071444

 Krones iela 74 80760072260

 Ventas iela 24 80760070954

Trenču 
iela Sietnieku iela 1 80760072261

 Sietnieku iela 12 80760070598

 Liepkalni-1 80760070152

Avotu iela Avotu iela 44 80760072514

 Avotu ielas daļa B 80760072517

 Avotu iela 28 80760071753

 Kabiles iela 43 80760070319

 Kabiles iela 41 80760070978

 Avotu iela 14 80760071556

 Avotu iela 10 80760071625

Kokles 
iela Kokles iela 25 80760071043

 Kokles iela 23 80760071042

 Kokles iela 21 80760071041

 Kokles iela 17 80760070010

 Kokles iela 3 80760072414

 Krones iela 4 80760070114

Meistaru 
iela Meistaru iela 18 80760071807

 Meistaru iela 22 80760071107

  80760070870

 Meistaru iela 16 80760071431

  80760070320

Mēmeles 
iela Mūsas iela 9 80760070882

 Mēmeles iela 1A 80760071913

 Mēmeles iela 2 80760070119

Pilskalnu 
iela Pilskalnu iela 11 80760072033

 Pilskalnu iela 9 80760072034

 Pilskalnu iela 7 80760071906

 Pilskalnu iela 24 80760071547

 Pilskalnu iela 22 80760071510

Rajons Nr. 2
Projektētā 

Iela
Adrese/nosau-

kums Kadastra Nr.

Briežu iela Mazā Briežu iela 5 80760031584

 Briežu iela 6-2  

 Briežu iela 6-8  

 Stīpnieku ceļš 7D 80760030158

  80760031409
Kurpnieku 
iela Kurpnieku iela 1 80760030988

 Kurpnieku iela 5 80760030955

 Kurpnieku iela 7 80760030974
Penkules 
iela Penkules iela 128 80760031129

 Penkules iela 93 80760031005

 Penkules iela 82 80760031622

 Lambertu iela 23 80760030567
Meldriņu 
iela Mazā Briežu iela 6 80760030759

 Mazā Briežu iela 3 80760030961

 Meldriņu iela 11 80760030009

  80760031125

  80760031314

 Briežu iela 1 80760031167

 Meldriņu iela 27 80760030796

 Meldriņu iela 37 80760030845

 Meldriņu iela 43 80760030829

 Meldriņu iela 45 80760030866

 Zeltiņu iela 115 80760030740
Sniķeru 
iela Sniķeru iela 38 80760031002

 Sniķeru iela 36 80760031000

 Penkules iela 126 80760031126

 Penkules iela 124 80760031151

 Penkules iela 95 80760031011

 Sniķeru iela 34 80760031012
Abavas 
iela Abavas iela 4 80760070148

 Abavas iela 4A 80760071273

Laimdotas 
iela

Laimdotas iela 
18A 80760072196

Veccīruļu 
iela Veccīruļu iela 18 80760071545

 Veccīruļu iela 20 80760071546

 Veccīruļu iela 6 80760071541
Dreimaņu 
iela Tēraudu iela 22A 80760072195

Paleju iela Meldriņu iela 24 80760030046

 Paleju iela 88 80760030208

  80760031362

Dikļu iela Dikļu iela 94 80760030308

 Druvas iela 28 80760031345

 Druvas iela 30 80760030083

Rajons Nr. 3
Projektētā 

Iela
Adrese/nosau-

kums Kadastra Nr.

Spulgas 
iela

Spulgas iela 2, 
Atvari 80760070346

 Dāliju iela 25 80760070620

Atvaru iela Atvaru iela 18 80760070589

   

 Vecozolu iela 6 80760070583
Baltlāču 
iela Baltlāču iela 11 80760072354

 Baltlāču iela 7-2 80760072350

 Baltlāču iela 2 80760072086

Māliņu 
iela Viesturi 80760120020

 Kupenas 80760120238

 Kupenas 80760120238

Kalēju iela Kalēju iela 20 80760071773

   

 Kalēji-B 80760071306

 Kalēju iela 10-3 80760070237

 Kalēju iela 4 80760071555

 Kalēju iela 3 80760071533

 Kalēju iela 5-1 80760071626

 Ziedoņu iela 16 80760071819

 Gaiziņa iela 12 80760071379

Elektroapgādes skaņojumi 
Kanalizācijas sūkņu stacijām

Iela
Adrese/nosau-

kums Kadastra Nr.

Avotu iela Avotu iela 6 80760071622

 Kabiles iela 41 80760070978

 Veclīdumi 80760070870

 Līdumi 80760070319
Liepkalnu 
iela Liepkalnu iela 11 80760071073

Paleju iela Paleju iela 94 80760031485

 Bulduri 80760030208

Zeltiņu iela Zeltiņu iela 115 80760030740

 Vīksnas-A 80769931267
Kabiles 
iela Kabiles iela 35A 80760071180

 Sīpeles iela 4 80760070512
Kurpnieku 
iela Kurpnieku iela 2 80760030978
Penkules 
iela Penkules iela 95 80760031011
Veccīruļu 
iela Veccīruļu iela 4 80760071540

 Veccīruļu iela 22 80670070927

Centralizētās ūdensapgādes un 
kanalizācijas pakalpojuma nodrošināšanai 
infrastruktūra tiek izbūvēta kā vienota 
sistēma, kuras darbība ir atkarīga no 
virknes savstarpēji saistītu komponenšu 
(maģistrālie pašteces vadi un spiedvadi, 
akas, sūkņu stacijas) un tās darbība un 
attīstība nav iespējama bez šo komponenšu 
savstarpējas savienošanas vienotā sistēmā.

Brīdinām, ka, plānotos centralizētās 
ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūves 
darbus nevarēs realizēt pilnā apjomā, ja 
netiks saņemti visi nepieciešamie tehniskā 
projekta skaņojumi no privātīpašniekiem, 
līdz ar ko netiks nodrošināta centralizēto 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
pieejamība un normatīvajos aktos no-
teiktais pakalpojuma pārklājums novada 
teritorijā.

A/S „Mārupes komunālie pakalpoju-
mi” izsaka pateicību visiem tiem zemes 
īpašniekiem par atbalstu Mārupes no-
vada ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstības nodrošināšanā, kas snieguši savu 
saskaņojumu infrastruktūras izbūvei.

Gaidām Jūs Viršu ielā 6, Tīrainē, ka-
tru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00. 
Iepriekš par tikšanos vienoties un skaid-
rojumus telefoniski saņemt var zvanot 
pa tālruni 26454989 vai A/S „Mārupes 
komunālie pakalpojumi”,  tālr. 67915279, 
vai rakstot uz e-pastu info@mkp.lv .

IEGULDĪJUMS  TAVĀ  NĀKOTNĒ
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Sākoties rudenim, lielākajai daļai 
jauniešu sākas arī aktīvs mācību laiks. 
Tomēr jaunieši ir aktīvi visu laiku, tādēļ 
vēlos padalīties ar dažiem jaunumiem, 
kas paveikti vai iesākti vasaras periodā.

Šīs vasaras lielākais veikums ir skolēnu 
vasaras nodarbinātība Mārupes novadā, kas 
notika pirmo reizi un guva lielu jauniešu 
un viņu vecāku interesi. Visus trīs vasaras 
mēnešus jaunieši vecumā no 13 – 18 ga-
diem varēja strādāt Mārupes pašvaldības 
iestādēs. Darba laiks bija 4 stundas dienā 
un viens jaunietis varēja strādāt 20 dienas. 
Kopā Mārupes pašvaldība vasaras darba 
iespēju sniedza 76 jauniešiem, atalgojumā 
iztērējot Ls 8875,35. Gribētāju gan bija 
krietni vairāk. 

Arī nākamajā gadā Mārupes pašvaldība 
piedāvās skolēniem iespēju strādāt. Ats-
katoties uz paveikto un izvērtējot plusus 
un mīnusus, pašvaldība plāno dažādot 
darbu specifiku un piesaistīt arī novada 
uzņēmējus, lai sniegtu jauniešiem iespēju 
ne tikai nopelnīt, bet arī iegūt pieredzi pēc 
iespējas dažādākās profesijās. Jauniešus un 
viņu vecākus aicinu sekot līdzi aktuālajai 
informācijai jau no 2014.gada aprīļa. 
Savukārt uzņēmēji, kuri vēlētos iesaistīties 
jauniešu vasaras nodarbinātībā vai tie 
jaunieši, kuri šogad piedalījās un kuriem 
ir kādi ierosinājumi, lai uzlabotu vasaras 
darbu norisi, dodiet ziņu.

Bieži jaunieši īsti neapzinās vai nav 

Iespējas jauniešiem darboties
informēti par piedāvātajām iespējām un 
neizmanto savu potenciālu, uzskatot, ka 
viņiem īsti nav, ko darīt. Mūsu novadā 
jauniešiem ir, ko darīt! Ir daudz iespēju 
gan izglītības iestādēs, gan novadā – 
sports, kultūra, dienas centri, brīvprātība 
dažādos pasākumos. Mārupes novada 
pašvaldība šogad bija iecerējusi veikt 
informatīvu aptauju jauniešu vidū par 
viņu vēlmēm, aktivitātēm novadā un 
informācijas bagāžu. Vasarā Izglītības 
un zinātnes ministrija izsludināja atklātu 
projektu konkursu „Ikgadējā monitor-
inga ietvaros izstrādātā jaunatnes poli-
tikas indeksa aprēķināšana pašvaldībās 
jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai”. 
Augusta beigās notika projektu pieteikumu 
izvērtēšana un Mārupes pašvaldības iesn-
iegtais projekts „Mārupes novada jauniešu 
dzīves kvalitātes pētījums” ir apstiprināts. 
No septembra beigām līdz pat novem-
brim notiks šī projekta realizācija. Aic-
inu visus jauniešus iesaistīties un atklāti 
paust savu viedokli, idejas, lai, izvērtējot 
pētījuma rezultātus, Mārupes pašvaldība 
daudz atbilstošāk veiktu uzlabojumus un 
jauninājumus jaunatnes dzīves uzlabošanā.

Vēl viens no 2013.gada mērķiem 
Mārupes novada jaunatnes politikā 
ir informācijas plūsmas veicināšana 
starp pašvaldību un jauniešiem. Nav 
noslēpums, ka jaunieši aktīvi darbojas 
interneta vidē un sev interesantas lietas 

Laikā no 24.līdz 31.augustam Francijas 
pilsētā Rennes notika grupu vadītāju 
starptautiskais apmācību  projekts „Just 
do it better - Let’s continue!”, kurā Latviju 
pārstāvēja Mārupes novada jaunieši.

Apmācībās Francijā piedalījās 18 grupu 
vadītāji darbā ar jauniešiem un projektā bija 
pārstāvēta Francija, Vācija un Rumānija. 
Mārupes novadu šajā projektā pārstāvēja 
Andris Pumpurs no biedrības „Eko line”, 
Laura Pole no dienas centra „Švarcenieki”, 
kā arī Inese Gaša un Liene Baltmane no 
Mārupes vidusskolas. 

Grupu vadītāju apmācību galvenais 
mērķis bija pašiem, aktīvi piedaloties 
projekta aktivitātēs par grupu darbu un 
grupu dinamiku, organizēt grupas darbu un 
visiem kopā analizēt un novērtēt paveikto, 
analizējot gan pieļautās kļūdas, gan 
sasniegumus.

Apmācības tika organizētas tā, lai iegūtās 
teorētiskās zināšanas katrs dalībnieks varētu 
izmēģināt, praktiski darbojoties dažādās 
grupās. Piemēram, visiem bija jādalās 
trīs grupās, lai divu dienu laikā izveidotu 
interesantu un saistošu projektu kultūras, 
vides vai sociālo problēmu jomās, un 
iesaistītu tajā visus apmācību dalībniekus. 
Lielākoties strādājām internacionālās 

Projekta laikā Lielākoties ticis strādāts internacionālās grupās, daudz 
diskutējot un apmainoties vērtīgām idejām

Biedrība „Eko line” pilnveido zināšanas Francijā

grupās, daudz diskutējām, apmainījāmies 
idejām. Interesanti, ka dalībnieku vecums 
bija no 18 līdz 55 gadiem, ar dažādu dzīves 

pieredzi, taču tas netraucēja sastrādāties un 
iegūt jaunus draugus.

Projekta laikā bija iespēja arī aplūkot, 

kā Francijā vasaras periodā tiek organizēts 
darbs ar bērniem brīvā laika centrā un kā 
jaunieši vasaras laikā tika iesaistīti dažādos 
dienas nometnēm līdzīgos projektos, 
piemēram, skolā. 

Mārupes biedrība „Eko line” jau 
2012.gadā uzrakstīja vairākus projekta 
pieteikumus darbam ar jauniešiem, 
no kuriem atsevišķi pieteikumi sīvā 
konkurencē tika atbalstīti. Biedrība „Eko 
line” jau iepriekš ir sekmīgi piedalījušies 
līdzīgos jauniešu apmācības projektos 
Igaunijā un Nīderlandē, tāpēc paredzēts 
turpināt iesniegt projektu pieteikumus, lai 
sadarbībā ar pašvaldību pārstāvētu novadu 
jauniešu vides izglītības apmācību un 
apmaiņas projektos.

Projekta laikā gūta pārliecība tam, ka, lai 
varētu organizēt un vadīt grupu, vadītājam 
pašam jābūt aktīvam, atvērtam jaunām 
idejām, tolerantam, brīvam no stereotipiem 
un aizspriedumiem – tieši šādi cilvēki 
bija ieradušies Francijas pilsētā Rennes. 
Mums bija fantastiski laba grupa un izcili 
organizatori. Šajās apmācībās ieguvām 
daudz teorētisku zināšanu un praktisku 
iemaņu, kuras varēsim izmantot savā 
darbā, daloties pieredzē arī ar kolēģiem.

Projekta dalībnieces Inese Gaša, 
Liene Baltmane, Laura Pole

Pašvaldības sociālā dienesta psihologi 
piedāvā un aicina pieteikties savstarpējā 
atbalsta grupām māmiņas ar maz-
iem bērniem un vecākus, kuri audzina 
pusaudžus. 

Atbalsta grupām tiek plānotas tikšanās 
reizi nedēļā, Jaunmārupē, Mazcenu alejā 
33/3 sociālā dienesta telpās. Ja būs in-
terese, tiks veidotas grupas arī Tīrainē, 
Skultē vai Mārupes centrā.

Mārupes novada sociālā dienesta psihologi aicina
Par atbalsta grupu māmiņām 

ar maziem bērniem
Bērna kopšana, audzināšana, personības 

veidošana un vispusīga attīstīšana ir 
māmiņu svarīgākais uzdevums. Bet ne 
vienmēr viss izdodas kā gribētos. Kā 
to visu izdarīt un nepazaudēt sevi? Kā 
emocionāli un fiziski uzturēt sevi formā? 
Mūsu mērķis ir laimīga māmiņa laimīgiem 
bērniem!

Par atbalsta grupu vecākiem, kuri 
audzina pusaudžus

Laiks, kad ģimenē ir pusaudzis, reizēm 
ir salīdzināms ar dabas stihiju – zemestrīci 
vai plūdiem. „ Neviens mani nesaprot” , 
„ pieaugušie ir muļķi” ir parastas frāzes 
pusaudžu leksikā. Kā būt blakus un 
atbalstīt, kā nospraust robežas, kā saglabāt 
pacietību un savu pašapziņu laikā, kad 
pusaudzis meklē sevi? Meklēsim atbildes 
kopā!

Pieteikšanās pa tālruņiem 26467993 un 
67933735 vai personīgi sociālajā dienestā un 
dienas centros „Tīraine” un „Švarcenieki”.

Sociālais dienests arīdzan informē, ka 
16.septembrī  plkst.13.00 darbu psihologa 
vadībā uzsāks arī atbalsta grupa vecākiem, 
kuri audzina bērnus ar īpašām vajadzībām. 
Aicinām pievienoties interesentus, iepriekš 
piesakoties pa tālruņiem 26467993 un 
67933735. Atbalsta grupa tiekas Mārupē, 
Daugavas ielā 29.

Una Putniņa, Sociālā dienesta vadītāja

uzzina tieši tur, tādēļ ir uzsākts darbs pie 
tieši jauniešiem domātas mājaslapas iz-
veides: www.jaunatnemarupe.lv. Kopā ar 
aktīviem jauniešiem vasaras laikā esam 
izveidojuši provizorisku vizuālo lapas tēlu 
un izdomājuši pamata lietas, kurām šajā 
mājaslapā jābūt. Ir notikusi cenu aptauja 
un izvēlēts mājaslapas izstrādātājs. Līdz 
gada beigām ir plānots darbu pabeigt. 
Aicinu arī citus novada aktīvos jauniešus 
pie mājaslapas veidošanas, lai tā būtu 
atbilstoša jūsu vēlmēm. Lai jūs varētu ātri 
un ērti tur atrast visu to, kas jūs interesē 

Mārupē un citur un teikt to, ko gribētu, lai 
uzzina arī citi.

Darbojoties ar jauniešu lietām, esmu 
sapratusi, ka pietrūkst aktīvo jauniešu kon-
taktu, kuri dotu savas idejas, ierosinājumus, 
piedalītos dažādu pasākumu realizēšanā 
un starptautiskos pieredzes apmaiņas pro-
jektos. Zinu, ka aktīvu jauniešu novadā 
ir ļoti daudz. Ja vēlies piedalīties, dod 
ziņu: jolanta.grosberga@marupe.lv, tālr.: 
67149868, 29857620.

Jolanta Grosberga-Gernere,
 jaunatnes lietu speciāliste
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Šogad paiet 25 gadi kopš mēs, trīs 
toreizējie Mārupes ciema deputāti, bijām 
parakstījuši iesniegumu izpildkomitejai 
atļaut  kultūras namā 1988.gada 
14.septembrī  plkst.17:30 sarīkot sapulci 
Latvijas Tautas frontes atbalsta grupas 
organizēšanai.  Saņēmām vīzu: “Atļauts 
2 stundas”. 

Uz sapulci ieradās vairāk nekā 100 pašu 
drosmīgāko mārupiešu, gan vēl ar bailēm 
acīs un nerunīgi. Tomēr  LTF grupa tika 
nodibināta. Un šis datums novadniekiem  
būtu   ielāgošanas vērts, jo ir pats pats 
pirmsākums, ar kuru sākās  atmoda Mārupē. 
Tās laikā nodibinātā LTF atbalsta grupa 
kļuva astoņas reizes daudzskaitlīgāka. 
Cilvēki bija pārvarējuši bailes, uzdrīkstējās 
izteikt savu viedokli, kas nesaskanēja ar 
valdošās iekārtas plēnumu lēmumiem un 
direktīvām.

Pēc mēneša notika LTF 1.kongress. Pēc 
gada – leģendārais Baltijas ceļš. Tad arī 
Mārupē nācās dibināt īpašās brīvprātīgo 
vienības neparedzētiem gadījumiem. Un 
1991.gada janvārī tās atradās atbildīgākajos 
posteņos. Bija sācies barikāžu laiks jeb 
visas tautas nevardarbīgā cīņa par brīvu 
valsti.

Bet tas bija vēlāk. Mārupē viss sākās 
1988.gada 14.septembrī. Varbūt šo datumu  
noteikt par vietējā mēroga atceres vai 
piemiņas dienu? Lai arī jaunā paaudze 
zinātu sava novada patieso vēsturi.  

Mārtiņš Bojārs, 
Māris Jaunmuktāns, Modris Spuģis

Latvijas Tautas 
frontei 25

Lai saliedētu Latvijas novadu 
barikāžu dalībniekus, cieņā un godā 
turētu atmiņas par tā laika notikumi-
em, stāstītu jaunajai paaudzei par 
mūsu tautas nesenajiem nozīmīgajiem 
vēstures pavērsieniem, 1991.gada 
barikāžu dalībnieku Mārupes biedrība 
š.g. 13.jūlijā piedalījās barikāžu atceres 
pasākumā Aglonā. 

Pasākumu organizēja 1991.gada barikāžu 

Mārupes novada delegācija

Atskats uz 1991.gada barikāžu 
dalībnieku semināru Latgalē

dalībnieku Mārupes biedrības valdes 
priekšsēdētājs Jānis Ozols un jaundibinātas 
1991.gada barikāžu dalībnieku Latgales 
biedrības valdes priekšsēdētājs Staņislavs 
Gavars.

Pasākuma atklāšanā notika svinīga Lat-
vijas valsts karoga un Mārupes biedrības 
karoga ienešana, kuru veica Aglonas 
jaunsargi, tādejādi simbolizējot ideju 
pārmantojamību un vēlmi augt Latvijai. 

Tika nodziedāta Latvijas valsts himna „Di-
evs, svētī Latviju!” un Mārupes barikāžu 
himna „Pārliecības ceļš”.

Aglonas novada Domes priekšsēdētāja 
Helēna Streiķe pateicās Aglonas 
iedzīvotājiem par sabiedrisko rosību 
novadā un 1991.gada barikāžu dalībnieku 
Latgales biedrības izveidošanu un novēlēja 
veiksmi visiem pasākuma dalībniekiem. 
Mārupes novada Domes deputāts Renārs 
Freibergs pateicās visiem barikāžu 
dalībniekiem par izrādīto drosmi 1991.
gada janvāra notikumos un novēlēja 
panākumus darbā ar jauno paaudzi, stāstot 
par tā laika idejām, kuru dēļ tauta devās uz 
barikādēm.

Latgales biedrības vārdā uzstājās 
biedrības valdes priekšsēdētājs Stan-
islavs Gavars, kurš savā runā akcentēja, 
ka barikāžu dalībnieku ideāli ir palikuši 
nemainīgi un par tiem ir vērts cīnīties arī 
mūsu dienās, īpaši par to jāstāsta mūsu 
jaunajām paaudzēm. S.Gavars uzsvēra, ka 
tas ir mūsu pārliecības ceļš.

Mārupes biedrības valdes priekšsēdētājs, 
Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris Jānis 
Ozols savā uzrunā dalījās pieredzē par 
barikāžu biedrības aktivitātēm un pieskārās 
tādam jautājumam, kā barikāžu dalībnieku 
pabalsti, akcentējot to, ka daudzi barikāžu 
dalībnieki ir cienījamā vecumā.

Pasākums bija plaši apmeklēts un visiem 

NOVADĀ

10.septembrī, dienā, kad tika atzīmēta 
Latvijas armijas atjaunošanas 22.gada 
diena, Jaunmārupē notika pieminekļa 
atklāšana pirmās neatkarīgās Latvijas 
armijas karavīru godināšanai. 

Pieminekļa idejas autors ir patlaban 
Jūrmalā dzīvojošais Visvaldis Dumpis, 
kuru iedvesmojušas radinieka Arvīda 
Ķurbja bērnības atmiņas par sava tēva 
mājām „Adieņiem”, vēlāk pārdēvētām par 
„Upmaļiem”, Pirmā pasaules kara laikā.  
No sastapšanās gan ar Sarkanās armijas, 
gan Bermonta armijas karavīriem, īpaši 
spilgti A.Ķurbis atcerējies dienu 1919.
gada vasarā, kad pie Ķurbju dzimtas 

Pieminekļa atklāšanā tā autors Visvaldis Dumpis vēlēja, 
lai vienmēr atrastos cilvēki, kas pieminekli godinātu un pulcētos 

pie tā audzināt savu vēsturisko un patriotisko atmiņu

Izveidota atceres vieta 
Latvijas armijas karavīru godināšanai

mājās izvietotā Latvijas armijas karaspēka 
ieradies Latvijas ministru prezidents 
Kārlis Ulmanis ar ģenerāli Jāni Balodi, lai 
novērtētu no Anglijas saņemto karavīru 
apģērbu un bruņojumu.  Šo atmiņu fiksācija 
arī iemūžināta jaunatklātajā piemineklī, 
kuru V.Dumpim palīdzējis radīt tēlnieks 
Ivars Feldbergs.

Iepazīstinot klātesošos ar atceres vie-
tas izveides idejas īstenošanu, Mārupes 
Kultūras nama vadītāja Ira Dūduma atklāja, 
ka tieši pats pieminekļa autors, V.Dumpja 
kungs, kurš mantojis kādreizējo „Adieņu” 
saimniecības zemi, bijis iniciators tam, lai 
diviem novadiem – Mārupei un Babītei – 

būtu kopīga vēsturiska vieta, kur satikties 
vēl daudzām paaudzēm.

Iesvētīt jaunatklāto pieminekli bija 
ieradies Latvijas armijas kapelāns Uģis 
Brūklene, kas savā uzrunā aicināja 
pārdomāt šādu atceres vietu nozīmi mūsu 
ikdienā: „Kinofilmās mēs esam daudz 
dzirdējuši un redzējuši stātus par laika 
mašīnām. Es gribētu teikt, ka  katrs pi-
emineklis var darboties ļoti līdzīgi, kā tilts 
uz pagātni, jo, pie tā nonākot, mēs varam 
aizdomāties, iejusties un būt klātesoši tajās 
situācijās, ko piedzīvojuši mūsu senči.” 
Mārupes pašvaldības vārdā Mārupes no-
vada Domes priekšsēdētaja vietniece Līga 
Kadiģe piemineklim vēlēja kļūt par vietu, 
kur sanākt, lai dalītos atmiņās, kā arī, 
lai netrūktu to, kas nāktu tās klausīties. 
Sveicot V.Dumpi ar sen lolotās ieceres 
īstenošanu, Babītes muzeja vadītāja Aina 
Kvēpa atgādināja, ka šai pusē visa zeme, 
sākot no Lielupes tilta līdz Babītes stacijai, 
Piņķiem, Beberbeķiem un Jaunmārupei, 
ir slacīta Latvijas karavīru asinīm.  Tāpēc 
šī zeme ir jāciena, un šāda atceres vieta 
mums tikai palīdzēs to darīt.  Mārupes 
vidusskolas direktors Jānis Lagzdaklans 
runāja par to, ka, lai gan reizēm vēstures 
notikumi pa vienam var šķist maznozīmīgi, 
šī vēsturiskā fakta atceres vieta, līdzīgi kā 
piliens okeānā, arī ir nozīmīga lapaspuse 
mūsu valsts vēstures lielajā grāmatā.  

Pieminekļa atklāšanas noslēgumā 
V.Dumpis pauda cerību tam, lai nākotnē, 
kā tika vēlējuši  daudzi klātesošie, atras-
tos cilvēki, kas pieminekli godinātu un 
pulcētos pie tā audzināt savu vēsturisko un 
patriotisko atmiņu.

Kate Nītiņa

dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar 
abu biedrību vadītājiem, viņu iedejām 
par biedrību aktivitātēm un savstarpējo 
sadarbību. Pasākumu kuplināja sieviešu 
vokālais ansamblis „Dzelde” (vadītāja 
Sandra Gaide), Aglonas bazilikas koris 
„Assumpta” (vadītāja Ieva Lazdāne) un 
jaunie Aglonas dziedātāji (pedagoģe Lilita 
Valaine).

Pa ceļam uz Aglonu viens no emocionāli 
svarīgiem pieturas punktiem bija ierašanās 
Likteņdārzā – vietā, kur satiekas pagātne, 
tagadne un nākotne, lai dotu mierinājumu 
pagātnei un spēku šodienai, Mārupes 
barikāžu biedrība atstāja piemiņas akmeni, 
kas tika veltīts Likteņdārzam un visiem 
1991.gada barikāžu dalībniekiem.

1991.gada barikāžu dalībnieku Mārupes 
biedrība izsaka pateicību Zemessardz-
es Studentu bataljona komandierim, 
pulkvežleitnantam Ainaram Ķienim un 
Eiropas Parlamenta deputātei Inesei Vaid-
erei par atbalstu biedrības aktivitātēm, 
sarūpējot grāmatas „Zemessardzei 20 
gadi” un „Padomju Savienības nodarītie 
zaudējumi Baltijā”.

Interesants ir fakts, ka vienlaikus ar 
semināra norisi Saeimā tika pieņemts 
lēmums par 1991.gada barikāžu dalībnieku 
Pateicības raksta piešķiršanu tiem 
barikāžu dalībniekiem, kuri 1991.gada 
janvārī un augustā ar savu ieguldījumu 
organizatoriskajā un apgādes darbā 
parādīja drošsirdību, pašaizliedzību un 
iniciatīvu un kuri nav apbalvoti ar 1991.
gada barikāžu dalībnieka Piemiņas zīmi.

Ingrīda Medne, 
Laura Liepkalne
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VESTISMarupes

Biedrība “Mārupes uzņēmēji” aici-
na novada uzņēmējus uz tikšanos ar 
Mārupes novada Domes deputātiem 
un vadošajām amatpersonām š.g. 
18. septembrī, plkst. 16:00, Mārupes 
Kultūras namā. Pulcēšanās un 
reģistrācija no plkst. 15:45.

Tikšanās tiek organizēta, lai dotu 
iespēju mūsu biedrības dalībniekiem 
un citiem Mārupes novada uzņēmējiem 
diskutēt ar pašvaldības pārstāvjiem par 
novada uzņēmējdarbības videi svarīgiem 
jautājumiem, atskatīties uz līdzšinējo 
sadarbību un vienoties par kopīgu rīcību 
mūsu novada veiksmīgai attīstībai.

Vietu skaits ir ierobežots, tādēļ, lūdzu, 
piesakiet dalību uz info@marupesuzne-
meji.lv, norādot uzņēmuma nosaukumu un 
pārstāvja vārdu un uzvārdu.

Mārupes novada 
uzņēmēju tikšanās ar 

Domes deputātiem un 
vadību 18.septembrī

Mārupes novada Dome sadarbībā ar 
biedrību „Mārupes uzņēmēji” izsludina 
pieteikšanos Mentoringa programmai, 
kuras ietvaros jaunie uzņēmēji varēs bez 
maksas saņemt pieredzējušu uzņēmēju 
padomu uzņēmējdarbības uzsākšanai 
vai attīstīšanai.

Mentoringa programmas mērķis ir 
atbalstīt Mārupes novada topošos un esošos 
uzņēmējus un veicināt jaunu uzņēmumu 
un darbavietu izveidi.

Dalībai mentoringa programmā aicinām 
pieteikties:
•	Mārupes novada iedzīvotājus, kuri ir ga-

tavi spert pirmos soļus uzņēmējdarbībā;
•	Mārupes novadā pirms ne vairāk kā trīs 

gadiem reģistrētu uzņēmumu pārstāvjus 
(īpašniekus vai vadītājus), kuriem ir 
nepieciešams konsultatīvs atbalsts bi-
znesa attīstībai.
Pieteikšanās termiņš – 2013. gada 30. 

septembris.
Pretendentu atlases intervijas notiks no 

2013. gada 7. oktobra līdz 18. oktobrim.
Mentoringa programma norisināsies no 

2013. gada 1. novembra līdz 2014. gada 
31. maijam. Programmai uzsākoties, ka-
tram jaunajam uzņēmējam jeb pieredzes 
pārņēmējam tiks piešķirts mentors – 
pieredzes bagāts uzņēmējs. Programmas 
gaitā mentors dalīsies pieredzē, zināšanās 
un kontaktos ar savu pieredzes pārņēmēju. 
Sadarbība izpaužas kā individuālas 
konsultācijas klātienē un attālināti, men-
toram un pieredzes pārņēmējam abpusēji 
pieņemamā vietā un laikā. Programmas 
ietvaros tiek plānotas arī kopīgas 
apmācības, kuru ietvaros pieredzes 
pārņēmēji apgūs uzņēmējdarbībā noderīgas 
iemaņas, veidos savstarpējus kontaktus un 
apmainīsies ar pieredzi.

Pieteikuma anketa ir atrodama Mārupes 
novada Domes un biedrības „Mārupes 
uzņēmēji” mājaslapās. Aizpildītas anketas 
un jautājumus par Mentoringa programmu 
lūdzam sūtīt Uzņēmējdarbības attīstības 
konsultantam Normundam Čiževskim uz 
e-pastu: normunds.cizevskis@marupe.lv.

Tiek izsludināta 
pieteikšanās 
Mentoringa 

programmai jaunajiem 
uzņēmējiem

Biedrība „Mārupes uzņēmēji”, 
sadarbībā Mārupes novada Domi, šogad 
organizēs otro „Mārupes uzņēmēju 
dienu 2013”, tādejādi padarot šo no-
tikumu par labu ikgadēju tradīciju. 
„Mārupes uzņēmēju diena 2013” notiks 
25. oktobrī Mārupes Kultūras namā. 

„Mārupes novads ir viens no ekono-
miski aktīvākajiem novadiem valstī, tāpēc 
uzņēmēju diena ir nozīmīgs notikums ne ti-
kai pašiem mārupiešiem, bet valstī kopumā. 
Mārupe kā Rīgas aglomerācijas sastāvdaļa 
veido ievērojamu daļu no Latvijas kop-
produkta,” saka Normunds Čiževskis, no-
vada Domes Uzņēmējdarbības attīstības 
konsultants un biedrības „Mārupes 
uzņēmēji” valdes priekšsēdētājs. 

Lai arī detalizēta uzņēmēju dienas 
norises darba kārtība vēl atrodas izstrādes 
stadijā, ir zināms, ka šogad ir plānoti trīs 
lieli notikumi. Pirmkārt, ir paredzēta 
labāko novada uzņēmumu apbalvošana 
vairākās nominācijās, tādejādi iedibinot 
jaunu tradīciju, kas rosinās uzņēmējus 

„Mārupes uzņēmēju diena 2013” notiks oktobrī
būt vēl čaklākiem, radošākiem un 
konkurētspējīgākiem. Uzņēmumu vēr-
tēšana un apbalvošana notiks sadarbībā 
ar uzņēmumu „Lursoft”, kas nodrošinās 
objektīvu datu apstrādi un piegādi.

Otrkārt, biedrība „Mārupes uzņēmēji” 
oficiāli kļūs par Latvijas Tirdzniecības un 
Rūpniecības kameras (LTRK) dalībnieku, 
iegūstot LTRK reģionālās pārstāvniecības 
statusu. Mārupes uzņēmēju biedrība būs 
pirmā no Latvijas reģionālajām uzņēmēju 
organizācijām, kas iegūs šo statusu. 
Līguma parakstīšana starp biedrību un 
LTRK ir paredzēta kā pasākuma svinīgās 
daļas turpinājums.

Silvestrs Savickis, biedrības 
dalībnieks: „Kļūstot par LTRK reģionālo 
pārstāvniecību, mūsu biedrība gūs iespēju 
risināt sava novada uzņēmēju jautājumus 
nacionālā līmenī, kā arī „Mārupes 
uzņēmējiem” uz labvēlīgiem noteikumi-
em tiks radīta piekļuve LTRK snieg-
tajiem pakalpojumiem, kas veicinās šo 
uzņēmumu konkurētspēju gan vietējā, gan 

starptautiskā tirgū”.
Visbeidzot, gaidot lielāko pēdējo gadu 

notikumu Latvijas tautsaimniecībā ar 
starptautisko kontekstu – eiro ieviešanu, 
Uzņēmēju dienas ietvaros paredzēts ap-
spriest iniciatīvu „Godīgs Eiro ieviesējs”. 
Pasākuma ietvaros tiem uzņēmumiem, 
kuri vēl nav pievienojušies iniciatīvai, būs 
iespējams parakstīt „Godīgs Eiro ieviesējs” 
memorandu.

Pirmā novada uzņēmēju diena no-
tika 2012. gada septembra nogalē. 
Uzņēmēju dienas ietvaros notika kon-
ference „Uzņēmējdarbībā Mārupē – 
perspektīvas un izaicinājumi”, notika 
novada uzņēmumu izstāde, kā arī auto 
orientēšanās sacensības „Iepazīsti novada 
uzņēmumus”. Pasākumā piedalījās vairāki 
desmiti novada uzņēmumu un svinīgi tika 
parakstīta Vienošanās par sadarbību starp 
biedrību un Mārupes novada Domi.

Vairāk par „Mārupes uzņēmēju dienu 
2013” varēsit lasīt “Mārupes Vēstis” okto-
bra numurā. Uva Bērziņa

UZŅĒMĒJDARBĪBA

Citu reģionu vidū Mārupes novads 
vienmēr izcēlies ar augstu jaunreģistrēto 
un salīdzinoši zemu likvidēto uzņēmumu 
skaitu. Kā rāda Lursoft dati, pēdējos 
desmit gados Mārupes novadā reģistrēto 
uzņēmumu dinamika uzskatāmi 
attēlojusi kopējo noskaņojumu Latvi-
jas ekonomikā. Sākoties ekonomikas 
augšupejai, pieaudzis jauno uzņēmumu 
skaits, savukārt, iestājoties krīzes peri-
odam, uzņēmēji kļuvuši piesardzīgāki 
un arī apdomīgāk dibinājuši jaunus 
uzņēmumus.

Pēdējo desmit gadu periodā vislielākais 
jaunreģistrēto uzņēmumu skaits Mārupes 
novadā fiksēts 2011.gadā, tad tas sasniedzis 
317 jaunus uzņēmumus. Vien jāpiebilst, 
ka tas ir arī augstākais rādītājs kopš Lat-
vijas neatkarības atgūšanas laikiem. Līdz 
2013.gada 14.augustam novadā reģistrēti 
170 jauni uzņēmumi un gada beigās 
tas, visticamāk, pietuvosies aizvadītā 
gada līmenim. Uz 2013.gada 12.septem-
bri Mārupes novadā bija reģistrēti 2205 
uzņēmumi.

Savu pienesumu kopējai novada eko-
nomikai noteikti devusi arī iespēja 
reģistrēt mazkapitāla SIA. Pēc Lursoft 
pētījuma datiem, šo gadu laikā novadā 
kopumā reģistrētas 567 SIA ar samazinātu 
pamatkapitālu, no kurām likvidētas 7. 
Šogad kopējam komersantu skaitam 
Mārupes novadā piepulcējušās jau 97 SIA 
ar samazinātu pamatkapitālu.

Tikpat izteikti mainīga kā jaunu 
uzņēmumu reģistrācijas tendence pēdējos 
gados bijusi situācija arī ar likvidētajiem 
uzņēmumiem. Visievērojamākais likvidēto 
uzņēmumu skaits reģistrēts 2007.gadā, 
kad savu darbību izbeiguši kopumā 57 
uzņēmumi. Tiesa, tas gan ir ne tik daudz 
saistīts ar uzņēmēju neveiksmēm, kā ar Ko-
merclikumu, kas noteica visu sabiedrību ar 
ierobežotu atbildību un akciju sabiedrību 
pārreģistrāciju. To uzņēmumu, kuri 
pārreģistrāciju savlaicīgi neveica, darbība 
tika apturēta. Šis arī bijis viens no galve-
najiem iemesliem, kādēļ 2007.gadā valstī 
kopumā un Mārupes novadā tai skaitā bi-
jis salīdzinoši augsts likvidēto uzņēmumu 
skaits.

Populārākās uzņēmējdarbības nozares 
Mārupes novadā:
1. uzskaites, grāmatvedības, audita un 

revīzijas pakalpojumi, konsultēšana 
nodokļu jautājumos;

2. sava vai nomāta nekustamā īpašuma 

Mārupes novadā reģistrētas jau 
567 mazkapitāla SIA

izīrēšana un pārvaldīšana;
3. dzīvojamo un nedzīvojamo ēku 

būvniecība;
4. konsultēšana komercdarbībā un 

vadībzinībās;
5. kravu pārvadājumi pa autoceļiem.
Vidējais apgrozījums vēl nav atgriezies 

pirmskrīzes līmenī
Lursoft, analizējot Mārupes novadā 

reģistrēto uzņēmumu vidējo apgrozījumu 
pēdējos piecos gados, secinājis, ka 2009.
gadā uzņēmumiem nācies piedzīvot strauju 
kritumu, pēc kura tie tā arī līdz šim vēl nav 
atguvušies.

Kā redzams Lursoft apkopotajos 
rezultātos, 2008.gadā vidējais apgrozījums 
uz vienu novadā reģistrēto uzņēmumu bi-
jis 36,655 tūkst.Ls, savukārt jau nākamajā 
gadā tas nokrities līdz 18,775 tūkst.
Ls, kas ir kritums par vairāk nekā 48%. 
Turpmākajos gados apgrozījumam ir bijusi 
tendence samazināties vēl par dažiem pro-
centiem, un zemāko līmeni tas sasniedzis 
2011.gadā, kad noslīdējis līdz 15,392 
tūkst.Ls uz vienu uzņēmumu. Pērn vidējais 
apgrozījums uz vienu uzņēmumu novadā 
veidojis 17,380 tūkst.Ls, kas ir par 12% 
vairāk nekā 2011.gadā.

Novada lielākā uzņēmuma pēc 
apgrozījuma vietu pērn saglabājis Air 

Baltic Corporation
2012.gadā, gluži tāpat kā citus 

iepriekšējos gadus, no visiem Mārupes 
novadā reģistrētajiem uzņēmumiem 
vislielāko apgrozījumu uzrādījusi AS Air 
Baltic Corporation. Pērn lidsabiedrība 
apgrozījusi 194,710 milj.Ls, kas gan 
ir par 3% mazāk nekā gadu iepriekš. 
Tomēr, neskatoties uz ievērojamo 
apgrozījumu, uzņēmums turpinājis strādāt 
ar zaudējumiem. Aizvadītajā gadā tie 
veidojuši 21,841 milj.Ls.

Pakāpjoties no 8.pozīcijas 2011.
gadā, pērn starp Mārupes novada TOP 
5 lielākajiem pelnītājiem iekļuvis 
pārvadājumu jomā strādājošais SIA Kre-
iss. 2012.gadā SIA Kreiss apgrozījums 
palielinājies līdz 48,730 milj.Ls, kas, 
salīdzinājumā ar 2011.gadu, ir pieaugums 
par 63,97%. Pārskata gadu uzņēmums 
noslēdzis ar 6,815 milj.Ls peļņu pēc 
nodokļu nomaksas. 1994.gadā dibinātais 
uzņēmums vienādās daļās pieder Andre-
jam Kuzņecovam un Sergejam Zaļizko.

Aizvadītajā gadā trešo lielāko 
apgrozījumu starp visiem Mārupes novadā 
reģistrētajiem uzņēmumiem uzrādījis 

pirms divdesmit gadiem dibinātais SIA 
Gulfstream Oil, kurš pērn, nodarbinot vien 
26 darbiniekus, spējis panākt 42,759 milj.
Ls apgrozījumu un 531,688 tūkst.Ls lielu 
peļņu pēc nodokļu nomaksas.

Tāpat kā 2011.gadā, arī pērn Mārupes 
novada lielāko pelnītāju sarakstā iekļuvis 
SIA Smartlynx Airlines un VAS Latvi-
jas Pasts. SIA Smartlynx Airlines, kas 
sākotnēji bijis pazīstams ar nosaukumu 
SIA LATČARTER, 2012.gadā strādājis ar 
40,858 milj.Ls apgrozījumu un 259,607 
tūkst.Ls peļņu, savukārt VAS Latvijas 
Pasts 2012.gadā audzējis apgrozījumu par 
3,43%, palielinot to līdz 37,991 milj.Ls, 
gadu noslēdzot ar 3,406 milj.Ls peļņu pēc 
nodokļiem.

Vislielākās investīcijas ieguldījuši 
nīderlandieši

Analizējot ārvalstu tiešās investīcijas 
sadalījumā pa Latvijas novadiem un 
pilsētām, redzams, ka Mārupes novada 
uzņēmumi ir ierindojušies sestajā vietā 
pēc ieguldīto investīciju apjoma. Proti, 
kopumā kopš 1991.gada ārvalstnieki 
novada uzņēmumu pamatkapitālos 
ieguldījuši 68,533 milj.Ls, iepaliekot vien 
Rīgai, Ventspilij, Ķekavas, Priekuļu un 
Olaines novadiem.

Pavisam novadā esošajos uzņēmumos 
tiešās investīcijas kopš 1991.gada 
ieguldījis 381 ārvalstu investors no 45 
dažādām valstīm.

Vislielākais investoru skaits, kopumā 66, 
nācis no Krievijas. Kaimiņzemes pārstāvji 
Mārupes novada uzņēmumos ieguldījuši 
1,597 milj.Ls, savukārt uzkrāto investīciju 
apjoma ziņā pirmajā vietā ierindojusies 
Nīderlande. Nīderlandes investori novada 
uzņēmumos investējuši 16,698 milj.Ls. 
Uzkrāto investīciju apjoma ziņā otrajā 
vietā ierindojusies Austrija ar 10,553 milj.
Ls, trešajā vietā atstājot Kipru ar 10,314 
milj.Ls.

Lursoft apkopotie dati rāda, ka Mārupes 
novada uzņēmumi piesaistījuši arī investo-
ru uzmanību no tādām valstīm, kā Izraēla, 
Dominikāna, Kazahstāna, Jaunzēlande, 
Armēnija u.c.

Papildus informācija:
Plašāka informācija par uzņēmējdarbību 

Mārupes novadā ir pieejama Domes 
mājaslapā un pie Uzņēmējdarbības 
attīstības konsultanta Normunda Čiževska 
(e-pasts: normunds.cizevskis@marupe.lv)

Sagatavots pēc LURSOFT 
sniegtās informācijas
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Mūzikas izglītības sistēmas specifika 
ir individuāls darbs ar katru audzēkni, 
kas uzskatāms par audzēkņu privilēģiju. 
Mūzikas skolā jaunietim ir iespēja dar-
boties kopā ar profesionālu mūziķi, 
kurš atklāj jaunietim visus mūzikas un 
mākslas noslēpumus. 

Kopīgiem spēkiem tiek panākts, ka 
mūzikas instruments sāk skanēt un sagādā 
prieku pašam muzicētājam. Mārupes 
Mūzikas un mākslas skolas pagājušais 
mācību gads ir bijis patiešām bagāts ar 
audzēkņu sasniegumiem – vēl mācību 
gada nogalē, maijā un jūnijā, no Itālijas 
konkursiem ar ļoti labiem rezultātiem 
atgriezās klavierspēles audzēkņi Rihards 
Punculis un Toms Rožkalns.

Rihards Punculis (5.klase) piedalījās 
„International Competition Piano Talents 
/AAF/”konkursā Milānas Dž.Verdi namā 
ar solo programmu C grupā. Pavisam 
konkursā piedalījās 90 dalībnieki piecās 
kategorijās no 23 valstīm, Rihardam 
esot kā vienīgajam Latvijas pārstāvim. 
Piedaloties C kategorijā, 24 dalībnieku 
konkurencē izcīnīta 3.vieta. Riharda 
skolotāja Baiba Niedriņa atzīmē, ka 
dalībnieku profesionālais līmenis bija 
ļoti augsts un novēl savam audzēknim arī 
turpmāk veiksmi un panākumus jaunos 
konkursos.

Kā jauks akcents, noslēdzot raženu 
mācību gadu uz veiksmīgas nots, jūnija 
sākumā bija klavieru nodaļas audzēkņa 
Toma Rožkalna (5.klase) dalība 15. 
starptautiskajā jauno mūziķu konkursā 
„Euterpre Music Competition” Itālijā, 
kurā Toms ieguva 1.vietu. Toms startēja 
klavieru kategorijā C grupā, kur nopietnā 
konkurencē parādīja spilgtu muzikālu 
sniegumu, atskaņojot 11 minūšu garu 

Toms Rožkalns starptautiskajā jauno mūziķu konkursā „Euterpre Music 
Competition” Itālijā, kurā iegūta 1.vieta

Mārupes Mūzikas un mākslas skola, 
jauno mācību gadu uzsākot

programmu, kas tika novērtēts ļoti augstu 
– ar 96 no maksimālajiem 100 punktiem. 
Toma skolotāja Dace Akmentiņa zina teikt, 
ka konkurss „Euterpre Music Competi-
tion” atzīmējams kā ļoti vērienīgs – tas 
norisinājās veselu nedēļu, no 25.maija 
līdz 2.jūnijam, Itālijas Apūlijas reģiona 
pilsētiņā Korato, dalībnieki bija ieradušies 
no trim kontinentiem, pārstāvot kopumā 
19 valstis, un konkurss noslēdzās ar 
iespaidīgu Galā koncertu Pilsētas teātrī. 
Tradicionāli katru gadu ar jaunajiem 
mūziķiem, kas parādījuši visspilgtāko 
sniegumu, tiek papildināts konkursa „Zelta 
reģistrs”. Šogad konkursa „Zelta reģistrā” 
ierakstīts arī „Toms Rozkalns – Lettonia”.

Parasti nodarbības nav tikai sausa 
profesionālās pieredzes nodošana jaunajam 
mūziķim, daudzo gadu sadarbībā veidojas 
arī draudzība starp skolotāju un skolēnu. 
Izrādās, to nevar izdarīt pāris gados – lai 
apgūtu profesionālās mūzikas pamatus 
ir nepieciešami astoņi gadi un vēl tikpat, 
turpinot savu profesionālo pilnveidi. Mūsu 
skolā strādā ļoti labi un zinoši skolotāji, 
kuru meistarību iespējams novērtēt pēc 
viņu audzēkņu snieguma. Taču, lai peda-
gogs astoņus gadus varētu darboties ar katru 
audzēkni individuāli, tam ir nepieciešamas 
telpas. Daudz palīdzības, kādu saņem retā 
Latvijas mūzikas skolā, sniedz Mārupes 
novada Dome. Šogad, saliekot galvas kopā, 
ir atrasts risinājums, kā skolas šaurībā 
varam turpināt uzņemt jaunos audzēkņus, 
tomēr telpu jautājums ar katru gadu kļūst 
aktuālāks. Mārupes Mūzikas un mākslas 
skolā mācīties gribētāju ir daudz, un šis ir 
otrais gads, kad sakarā ar telpu trūkumu, ne 
visi bērni var uzsākt mācības klavierspēles 
un ģitāras spēles klasēs.

Silvija Notte, Mārupes Mūzikas un 
mākslas skolas skolotāja 

Uzsākot 2013./2014.mācību gadu, 
Mārupes pamatskolā mācīsies jau 212 
skolēni (pagājušajā mācību gadā -182), 
tā turpinot tendenci strauji palielināties 
izglītojamo skaitam. Šogad mums 
pievienojās 40 pirmās klases skolēni, 
kuru skolotājas būs Inese Damula un 
Daiga Neilande (skolotāja darbu mūsu 
skolā uzsāk tikai šajā mācību gadā). Lai 
viņiem kopā viss izdodas!

Mārupes pamatskolas pedagoģiskajam 
kolektīvam šogad pievienosies dabaszinību 
skolotāja Daiga Krieviņa, latviešu valodas 
un literatūras skolotāja Māra Rābante – 
skolotājām šī būs pirmā darbavieta peda-
goga amatā, krievu valodas kā svešvalodas 
skolotāja Antonina Piliene.

Tuvākās apkārtnes bērniem šajā 
mācību gadā būs iespēja apgūt mākslu 
tepat Tīrainē. Sadarbībā ar Mārupes 
Mūzikas un mākslas skolu nodarbības 
Vizuāli plastiskās mākslas nodaļai no-
tiks arī Mārupes pamatskolā. Par šo ideju 
jāpateicas mūsu skolas vizuālās mākslas 
skolotājai Maijai Matīsai!

Nu jau aizgājušajā vasarā mūsu skolā 
notika ikgadējā vasaras atpūtas nometne 
„Krāsu rasols”, kuru šogad sadarbībā ar 
Mārupes novada Domi organizēja biedrība 
„Putnis”. Nometnē piedalījās 32 Mārupes 
novada sākumskolas (daži arī pamats-
kolas) vecuma bērni, strādāja mūsu skolas 
skolotājas Kristīne Pore un Inese Damula.

Šī gada nometnes filozofija bija: 
„Brīnumi notiek tur, kur viņiem tic un jo 
vairāk tic, jo biežāk tie notiek” (Didro). 
Tad arī katru dienu nometnē notika 
dažnedažādi brīnumi.

Pirmā bija „Nu tik sāksies brīnumi…” die-
na, kurā tika papildināts nometnes karogs, 
gatavotas brīnumainās brilles un cepures, 
kā arī notika iesvētības nometnē, kuru laikā 
bērniem basām kājām bija jāšķērso sajūtu 
taka, kā arī jāšļūc pa ūdens slidkalniņu, di-

Jau 212!

enas noslēgumā bērni „piknikoja” skolas 
pagalmā.

Zilo brīnumu dienā bērni apmeklēja 
Zinātnes centru lieliem un maziem „Zili 
brīnumi”, kurā ne tikai iepazinās ar centra 
piedāvātajām aktivitātēm, bet arī piedalījās 
iluzionista meistarklasē, tika veidotas arī 
vaska krītiņu gleznas, kuras šobrīd rotā 
skolas sienas.

Pelēkā brīnumaino pārvērtību dienā 
notika tikšanās ar mākslinieci – svil-
paunieci Daci Zvanītāju Ķekavas novada 
Katlakalnā, kuras laikā nometnes dalībnieki 
krāsoja māla glāzes, veidoja svilpauni-
ekus, lika māla puzzles. Pēcpusdienā bija 
sportiskas aktivitātes, kā arī melnās tušas 
pludināšana.

Pirmās nedēļas noslēgumā notika no-
metnes ilggadējo dalībnieku mīļākā 
ekskursija uz Amatas novada Zaubes 
pagastu, kurā nakšņošana notika teltīs, 
ēst gatavošana - uz ugunskura, kā arī 
peldēšanās vietējā ezerā un neaizmirstamā 
naktstrasīte. Pa ceļam bērni viesojās Ieriķu 
dabas takā. 

Otrā nometnes nedēļa sākās ar 
Brīnumainās Latvijas dienu, kurā bērni tika 
iepazīstināti ar Dziesmu un deju svētkiem, 
mūzikas skolotāja Kristīne un nometnes 
dalībniece Adele Sakoviča stāstīja par 
savu pieredzi šogad notikušajos svētkos. 
Šajā dienā tika pašdarināti mūzikas instru-
menti, ar kuriem bērni muzicēja nometnes 
noslēguma koncertā.

Turpmākajās dienās notika gatavošanās 
noslēguma pasākumam, spēles „Mazais 

domātājs” spēlēšana, latvju rakstu izveide 
dejā, auduma maisiņu apgleznošana, kurus 
dāvinājām Mārupes novada pensionāriem, 
pārsteiguma gatavošana vecākiem, 
aktīvā atpūta Lucavsalā, velosipēdu un 
skrituļslidu stafete. Desmit dienas pagāja 
nemanot gan bērniem, gan nometnes peda-
gogiem, nometne noslēdzās ar koncertu 
vecākiem un noslēguma pikniku skolas 
pagalmā. 

Jaunajā mācību gadā visai savai skolas 
saimei: skolēniem, skolotājiem, vecākiem, 
kaimiņu izglītības iestādēm novēlu prieka 
dzirksti acīs un vēlmi nākt uz skolu ne tikai 
1.septembrī, bet visu garo mācību gadu!

Sigita Sakoviča, 
Mārupes pamatskolas direktore

IZGLĪTĪBA

20.augustā Babītes vidusskolā no-
tika konference Pierīgas novadu 
apvienības izglītības iestāžu vadītājiem 
un vietniekiem, kurā klātesošie tika 
iepazīstināti ar nākamā mācību gada 
prioritātēm, tika runāts par peda-
gogu atalgojumu un citiem ar izglītību 
saistītiem un sasāpējušiem jautājumiem.

Konferencē uzstājās Izglītības un 
zinātnes ministrijas pārstāvji, Valsts 
izglītības satura centra, kā arī Latvi-
jas Izglītības un zinātnes darbinieku 
arodbiedrības pārstāvji.

Mārupes skolas starp labākajām Pierīgā
Konferences noslēgumā, kā ierasts, tika 

apbalvotas izglītības iestādes – laureātu 
apbalvošana notika astoņās nominācijās 
2012./2013. mācību gadā. Trīs apbalvoju-
mus saņēma arī Mārupes novada izglītības 
iestādes: nominācijā “Augstākie sas-
niegumi mācību priekšmetu olimpiādēs” 
un “Augstākie sasniegumi Pierīgas skolu 
sacensībās vidusskolu grupā” apbalvojums 
tika  Mārupes vidusskolai un “Augstākie 
sasniegumi Pierīgas skolu sacensībās 
pamatskolu un sākumskolu grupā” – 
Jaunmārupes sākumskolai.
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Biedrības „Mārupes radošā laborato-
rija” projekts „Tēriņu ielas mistērijas 
(Kur Mārupe satiekas ar Rīgu)” gu-
vis atbalstu Rīgas Domes organizētajā 
Rīgas apkaimju kultūras projektu un 
pasākumu konkursā un tiks īstenots 
Eiropas Savienības projekta „Ŗīga -Eiro-
pas kultūras galvaspilsēta 2014” ietva-
ros. 2014. gadā par Eiropas kultūras cen-
tru kļūs ne tikai Rīga, bet arī Mārupe, 
kur paredzēta plaša izstāžu, koncertu un 
radošo darbnīcu darbība.

Vasara biedrībai „Mārupes radošā labo-
ratorija” aizritējusi aktīvi darbojoties – 
bērniem Mārupē organizēti glezniecības 
plenēri un uzsākts darbs pie vairākiem 
radošās darbības projektiem. Priecīgā ziņa 
ir tāda, ka viens no projektiem ir guvis atbal-
stu un, lai gan neesam Rīgas, bet Mārupes 
biedrība, Rīgas Dome mūsu projektu ir 
novērtējusi atzinīgi, tādējādi paplašinot 
Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas 
robežas. 

Projekts „Tēriņu ielas mistērijas (Kur 
Mārupe satiekas ar Rīgu)” skar mums 
visiem mārupiešiem tik tuvo ceļu uz 
galvaspilsētu. Mūsu galvenā iela - Dauga-
vas iela, kuras malās ganās zirgi un zied 
rapsis, aši pāriet Tēriņu ielā - vienā no 
skaistākajām Pārdaugavas ielām. Vēl brīdis 

Tēriņu ielas mistērijas jeb kur 
Mārupe satiekas ar Rīgu

ceļojuma un Tēriņu iela mūs ieved Codes 
ielā, kur dzīvo tēlnieki, un skulptūru dārzā 
pie Mārupītes. Turpinot ceļu pa Tēriņu 
ielu, mēs nonākam uz Torņakalna tiltiņa, 
kuru kādreiz gleznojuši mūsu leģendārie 
mākslinieki L. Liberts, U Skulme un citi. 
Un tad jau skaistais Arkādijas parks... 

Šis ir ierastais mārupiešu maršruts uz Rīgu, 
jo lielākā mūsu iedzīvotāju daļa strādā Rīgā. 
Mārupē dzīvo un savās darbnīcās darbojas 
daudzi profesionāli mākslinieki, kuri aktīvi 
piedalās Mārupes un Rīgas kultūras dzīvē, 
tādēļ projektā “Tēriņu ielas mistērijas” 
piedāvāsim mākslas ceļojumu un aktivitāšu 
programmu no Pārdaugavas uz Mārupi. 
Projekta aktivitātes būs lieliska iespēja 
apzināt Pārdaugavas gleznainās ainavas, 
pilsētvidi, cilvēkus un dabu, dodoties 
mākslas ceļojumā pa Tēriņu ielu, iesaistīt 
plašu loku dažādu vecumu un profe-
siju cilvēkus radošajā darbībā un izstāžu 
veidošanā Mārupē un Pārdaugavā, atbalstīt 
profesionālus māksliniekus radošajā 
darbībā un ieinteresēt bērnus un jauniešus 
iesaistīties Mārupes un Pārdaugavas 
kultūras dzīvē.

Viesi, kas apmeklēs Rīgu kā Eiropas 
kultūras galvaspilsētu, varēs iepazīties 
ar kultūras dzīvi un mākslas darbiem, 
tapušajiem šā projekta laikā mūsu rajonā.  

Kā jau katru gadu Jaunmārupē 
bērni un jaunieši gleznoja un zīmēja 
vasaras plenēros „Gleznieciskie 
pasteļtoņi Мārupē”. Katrs plenērs bija 
atšķirīgs – tika apgūtas dažādas tehni-
kas glezniecībā, iemaņas fotomākslā un 
tēlniecībā. 

Jūnija plenēra dalībnieki aktīvi piedalījās 
foto studijas meistarklasēs, fotografējot 
Jaunmārupes interesantākās ainavas, 
gleznojot Jaunmārupes dīķi ar skaisto 
strūklaku, skeitparka sportistus. Jaunieši 
veidoja Simsonu ģimenes maskas, tapa arī 
kopējā Simsonu ģimenes fotogrāfija.  

Jūlija plenēra galvenais motīvs bija 
Мadagaskaras dzīvnieki, viesojāmies 
Jaunmārupes saimniecībās, gleznojot un 
zīmējot mežacūku, skaistos tītarus, go-
vis ganībās, zirgus un mazos kumeliņus. 
Augusta plenērā bērni un jaunieši zīmēja 
pēc fotogrāfijas savus vecākus. Šī plenēra 
tēma bija Šreks un Fiona, kuru varoņus 
gleznojām uz plaukstām. Vasaras plenēru 
ietvaros viesojāmies Lielupes Brīvdabas 
muzejā, kurā gleznojām un zīmējām zve-
jnieku senās mājiņas, laivas, jūru, un 
cilvēkus, no smiltīm veidojām krāsainas 
skulptūras. Katra plenēra noslēgumā 
rīkojām izstādes ar meistarklasēm 
vecākiem, kurās bērni un jaunieši uzstājās 
ar dažādiem priekšnesumiem. 

Plenēra skolotājām Evijai Pamovskai un 
Ievai Мarkēvičai ir liels prieks par bērniem 
un jauniešiem, kuri ir radoši strādājuši vi-
sos plenēra mēnešos un gandarījums par 
skaistajiem darbiem, kas tapuši šajā laikā. 
Plenērā tapušos darbus varēs apskatīt 
Мārupes Мūzikas un mākslas skolā un 
rudenī arī Мārupes Kultūras namā.

Šajos vasaras plenēros piedalījās 
bērni, kas aktīvi mācās zīmēt un gleznot 
dažādās skolās, tai skaitā arī bērni no 
Mārupes Vizuālās Мākslas studijas, kuras 
nodarbības notiek Мārupes Kultūras namā. 
Plenēra skolotāja Evija Pamovska aicina 
bērnus un jauniešus nākt mācīties zīmēt, 
gleznot, veidot, mācīties fotostudijā un 
piedalīties dažādos zīmēšanas konkursos, 
lai nostiprinātu vasaras plenēros iegūtās 
radošās pamatzināšanas. 

Vasaras plenēri nākošajā gadā solās 
būt vēl interesantāki - līdz pat Vecrīgas 
gleznošanai. Uz tikšanos nākamajā gadā!

Evija Pamovska, plenēra skolotāja, 
Mārupes Vizuālās mākslas studijas 

pasniedzēja

Gleznieciskie 
pasteļtoņi 
Mārupē

2014. gada pavasarī paredzēts rīkot izstādi 
“Tēriņu ielas mistērijas”, kurā piedalīsies 
gan profesionāli mākslinieki, gan Mārupes 
Mūzikas un mākslas skolas un Rīgas Dizai-
na un mākslas skolas audzēkņi. Izstādes 
ietvaros Mārupes Kultūras namā tiks rīkoti 
mākslas svētki (radošās darbnīcas, koncer-
ti, dzeju lasījumi).  

Projektā paredzēts organizēt arī meistark-
lases, radošās darbnīcas dabā: Mārupītes 
parkā, tiekoties ar tur dzīvojošiem 
tēlniekiem, Arkādijas parkā, gleznojot 
kopā ar pieredzējušiem māksliniekiem, 
Torņakalnā, portretējot pilsētvidē vietējos 
iedzīvotājus. Šogad rudenī Mārupes 
Kultūras namā būs apskatāma šo darbu 
ekspozīcija.

Pašreiz mākslinieki, gan jauni, gan 
pieredzējuši, sāk gatavoties šai spraigajai 
radošajai dzīvei 2014. gadā. Visi, kas vēlas 
gleznot, zīmēt, radoši strādāt, var mums 
pievienoties Mārupes radošajā darbnīcā ar 
jebkuru sagatavotības līmeni.

Priecājamies par Mārupes Kultūras nama 
un Mārupes Mūzikas un Mākslas skolas 
atbalstu šajā projektā. Kopā esam varens 
spēks!

Ieva Markēviča-Caruka, māksliniece, 
Mārupes radošās darbnīcas vadītāja, 

LMS biedre, pasniedzēja

„Smadzenes atpazīst un apstrādā kā 
valodu, tā mūziku, ja šis process sākas 
jau agrā bērnībā. Modināt prieku par 
darbošanos ar mūziku un vēlmi pašam 
muzicēt – tas ir mūsu kopīgais mērķis,” 
tā saka Yamahas skolas muzikālās 
audzinātājas. 

Yamaha mūzikas izglītības sistēma 
Latvijā darbojas jau 5 gadus, bet tās 
pirmsākumi meklējami Japānā sešdesmit 
gadus atpakaļ. Piektā sezona uzsākta arī 
Mārupes novada Yamaha mūzikas klasē, 

Jaunmārupē mūziku apgūst bērni jau 
no 4 mēnešu vecuma

KULTūRA

kuras nodarbības 
Jaunmārupē ik 
nedēļu apmeklē 
bērni vecumā no 4 
mēnešiem līdz 5 ga-
diem. 

 „Tā kā mūsu skolu 
apmeklē visnotaļ 
radoši un atraktīvi 
bērni un viņu vecāki, 
ir patiess prieks 
klausīties viņu 
stāstos «iz dzīves», 
un rast apliecinājumu 
tam, kādēļ mēs vispār 
vēlamies mūziku 

nodot cilvēkiem jau no zīdaiņa vecuma. 
Šeit pilnībā izpaužas arī mūsu skolas moto: 
„Muzicēsim ar prieku!”,” ar aizrautību 
stāsta Yamaha klases vadītāja Dace Rāta.

Ilze, kuras mazais 11 mēnešus ve-
cais Niklāvs apmeklē nodarbības jau no 
sešu mēnešu vecuma, ir novērojusi, ka 
bērns ļoti labi atpazīst skoliņā apgūtos 
mūzikas piemērus un uztver tos kā kaut 
ko savu. „Kad dodamies ar ģimeni tālākā 
pārbraucienā ar mašīnu, jau esam sapratuši 
- mūsu jaunākā bērna obligātajā ceļojumu 

komplektā bez knupīša, pudeles un kādas 
mīļmantiņas jābūt arī ROBĪŠA diskam. 
Klausoties ierasto mūziku, mūsu brauciens 
izvēršas daudz mierīgāks un priecīgāks. 
Abi ar vīru jau visas dziesmas zinām no 
galvas, arī lielie bērni piedzied līdzi un 
labprāt piedalās mazā brāļa izklaidēšanā. 
Kā vienīgā alternatīva tiek pieļauta RA-
DIO KLASIKA...»

Trīsgadīgās Esteres mamma Dace ir 
pārliecināta, ka regulāra Yamaha skoliņas 
nodarbību apmeklēšana ir atstājusi ļoti 
pozitīvu ietekmi uz bērna koncentrēšanās 
spēju un māku klausīties: ”Ar trīsgadīgo 
meitu bijām ielūgtas uz simfoniskās 
mūzikas koncertu, kurā uzstājās mūsu radi-
nieks. Jau paredzot bērna grūtības nosēdēt 
mierīgi, izvēlējos vietas pašā maliņā pie 
izejas. Cik liels bija mans pārsteigums, kad 
mana mazā aktīviste mierīgi un ar interesi 
noklausījās visu koncerta daļu!”

Vecāki, kuri zina, cik pozitīvi muzikālās 
nodarbības ietekmē viņu bērnu garīgo

attīstību, meklē dažādas iespējas, lai 
dziedātu un spēlētu kopā ar saviem maz-
ajiem bērniem. Un Yamahas skoliņa 
profesionālu pedagogu vadībā šādas 
iespējas piedāvā. 

Par lēmuma ietekmi uz budžetu Mārupes 
novada Domes priekšsēdētāja viet-
niece Līga Kadiģe norāda: „Pašvaldības 
finansējums šādai aktivitātei ir pie-
ejams pietiekamā apjomā, jo budžetā 
nepieciešamos līdzekļus esam paredzējuši 
katram novada bērnam, kurš ir attiecīgajā 

Mārupes pašvaldība atbalstīs vecākus ar 100 latu 
līdzfinansējumu par bērnu aukļu pakalpojumu

Turpinājums no 1.lpp.
vecumā. Tāpēc aicinu vecākus un auklītes 
būt aktīviem un šo iespēju izmantot”.

Piesakoties pašvaldības atbalstam, 
vecāki vai bērna likumīgie pārstāvji var 
pretendēt arī uz valsts atbalstu, ievērojot 
nosacījumu, ka valsts un pašvaldības 
līdzfinansējuma kopējais apjoms vienam 
bērnam Rīgas reģionā nepārsniedz 160 

latu.
Plašāka informācija par pietiekšanos 

Mārupes pašvaldības atbalstam pieejama 
Izglītības dienestā, tālr. 67149871, e-pasts 
alda.berzina@marupe.lv. Informāciju par 
reģistrēšanos bērnu uzraudzības pakalpo-
juma sniegšanai lasīt IZM mājaslapā. 

Kate Nītiņa
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Mārupe, pateicoties savai ekono-
miskajai un sociālajai aktivitātei, par 
atpazīstamības trūkumu nevarētu 
sūdzēties, tomēr katra reize, kad izskan 
tās vārds, turklāt pozitīvā kontekstā, 
vairo lepnumu par novadu. Šīs va-
saras jūlijā par pārsteigumu parūpējās 
vecākais un, iespējams, lielākais 
Mārupes pašdarbības kolektīvs – jauk-
tais koris „Mārupe”, liekot Mārupes 
vārdam skanēt visa veida plašsaziņas 
līdzekļos.

Pēc veiksmīga starta skatē un XXV 
Vispārējo latviešu Dziesmu svētkos, sezo-
na tika turpināta Austrijā notiekošajā Eiro-
pas koru olimpiādē, kur konkursā „Aus-
trian Open” jaukto koru kategorijā koris 
„Mārupe” ieguva sudraba godalgu. 

Koris „Mārupe” pēc uzstāšanās konkursā „Austrian Open”, 
vēl nenojaušot par gūto sudraba godalgu

Koris „Mārupe” iznes novada vārdu 
visā Latvijā

Par pasākuma nopietnību liecināja ne ti-
kai atlases nosacījumi, stingrie vērtēšanas 
kritēriji, bet arī lieliskā organizatoriskā 
darbība. Kā nekā uzņemt viesus no 72 
valstīm ir atbildīgs pasākums, ko austrieši 
paveica godam. Patīkami, ka kora „Mārupe” 
potenciāls tika izmantots un novērtēts, jo 
kopā ar kori no Ķīnas un vietējo Štīrijas 
mednieku kori bijām viens no trim ko-
riem ar tiesībām uzstāties gleznainākajā 
Štīrijas brīvdabas estrādē, bez tam, bijām 
arī viens no tikai diviem koriem, kam bija 
iespēja uzstāties Grācā paralēli notiekošā 
Vispasaules Teoloģijas kongresa ietvaros! 
Ziniet, dziedāt Sinagogā, visdažādāko 
konfesiju augstākajai garīdzniecībai ir 
liela atbildība. Un kurš gan būdams Grācā 
nav apmeklējis slaveno Šlosberga parku? 

Olimpiādes pēdējā dienā korim „Mārupe” 
tika dota iespēja būt to astoņu koru vidū, 
kuri dziedāja parka centrālajā laukumā. 

Patiesībā, sajūta, ka bijām Austrijā 
gaidīti un lutināti, apliecināja tie, it kā 
sīkumi, ar kuriem sastapāmies ik uz 
soļa. Tā Štīrijas brīvdabas koncertā mūs 
klausīties bija ieradusies kāda latviešu 
strādnieka vecāku ģimene, kas viesojās pie 
dēla, divu mūsu koncertu konferansjē lomā 
iejutās brīvprātīgais Klauss, kura lieliskie 
dziesmu pieteikumi un tulkojumi lika teju 
katru dziesmu dziedāt pat divas reizes, 
savukārt pēdējo koncertu noklausīties bija 
atnācis kungs - austrietis, kura lieliskās 
latviešu valodas zināšanas mūs padarīja 
teju vai mēmus. 

Protams, tādās reizēs neiztikt bez 
paldies vārdiem. Tos ir pelnījuši gan 
mūsu diriģenti Kalvis Ozoliņš un Andis 
Klučnieks, gan vokālais pedagogs Agris 
Puķe. Īpašs paldies ir Mārupes Kultūras 
nama direktorei Irai Dūdumai, jo bez viņas 
atbalsta brauciens diez vai būtu iespējams, 
un, protams, Mārupes novada Domei. 
Būdams pašdarbnieks, Tu saproti, ka 
ievēlētie deputāti patiešām dara savu darbu 
– profesionāli un cilvēcīgi. Paldies par to! 
Un šis „paldies” jau nav nemaz tik mazs, 
jo ir vienīgā valūta pasaulē, kas nekad nav 
mainījusi savu kursu.

Neapšaubāmi, intensīvā koncertēšana 
mijās arī ar sirsnīgām vakarēšanām un 
nakts dziedājumiem ģitāru pavadījumā, 
ekskursijām, smiekliem, jokiem – to 
atmosfēru, ko var dot tikai un vienīgi 
pašdarbības kolektīvs. Neticat? Varat nākt 
izbaudīt, jo sudraba diplomandi – jauktais 
koris „Mārupe” – aicina savā pulkā jau-
nus dziedātājus. Tiekamies katru otrdienu 
plkst.18.00 Mārupes Kultūras namā. Ja ro-
das jautājumi, rakstiet uz koris_marupe@
inbox.lv Zita Jēkabsone, 

jauktā kora „Mārupe” prezidente

18. septembrī Dzejas dienu interesen-
tus Mazcenas bibliotēkā priecēs viešņa no 
Talsiem – dzejniece, bibliotēku speciāliste 
un aktīva sabiedriskā darbiniece Maija 
Laukmane.

18.septembrī plkst.17.00 Jaunmārupē, 
Mazcenas bibliotēkā notiks dzejniec-
es autorvakars „Es tevi sameklēšu, 
dzīvotprieks!”. Sarīkojumā dzejniece dze-
jas un literatūras mīļotājus iepazīstinās ar 
sevi un savu daiļradi, pasākumā muzicēs 
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi.

Patlaban bibliotēkā jau iekārtota 
M.Laukmanes darbu izstāde – dzejas 
krājumi un mīļdarbiņi. Talsinieki dzejnie-
cei savu mīlestību un atzinību izteikuši, 
ikgadēji  atkārtoti izvirzot viņu titulam 
„Talsu Mīlulis”.

Solvita Čipa, 
Mazcenas bibliotēkas bibliotekāre

Dzejas dienās Mazcenas 
bibliotēkā viesosies 

dzejniece 
Maija Laukmane

20.septembrī plkst.18.00 ikviens dejot 
gribētājs vecumā no 16 gadiem aicināts 
uz pirmo Mārupes jauniešu deju 
kolektīva tikšanos Mārupes vidusskolā. 
Tautas deju solī jauniešus ievadīs topošā 
kolektīva vadītājs Rolands Levics, kuru 
uz nelielu sarunu aicināja „Mārupes 
Vēstis”.

M.V. Pastāsti, kā iepazinies ar latviešu 
tautas dejām un cik ilgi ar tām nodarbo-
jies?

Dejoju kopš pirmsskolas, aptuveni no 
piecu gadu vecuma, skolojoties visā šai 
laikā pie tādiem Latvijā pazīstamiem 
deju pasniedzējiem un horeogrāfiem kā 
Velta Lodiņa, Zanda Mūrniece un Gunta 
Skuja. Savas dejotāja gaitas uzsāku Sal-
dus Kultūras centrā pie skolotājas Veltas 
Lodiņas – tur arī apguvu pirmos deju soļus 
un latviešu tautas deju. Kaut gan, ja skatās 
vēl senāk, tad, tā kā abi vecāki bija dejotāji, 
tad vēl pirms pats sāku dejot, tiku ņemts 
līdzi uz viņu mēģinājumiem. Domāju, ka 
tur man arī zemapziņā iesēdās jau pirmie 
deju soļi.

Pamatskolā un vidusskolā turpināju 
dejot Saldus kultūras centra tautas deju 
ansamblī „Kursa” pie Zandas Mūrnieces, 
kur ieguvu stabilu pamatu kā klasiskajā, tā 
skatuviskajā dejā.

Studējot Jelgavā, sāku dejot tautas deju 
ansamblī (TDA) „Kalve”, kur darbo-

Tautas deju solī Mārupes jauniešus 
ievadīs daudz smaidošais topošā 
kolektīva vadītājs Rolands Levics

Top Mārupes jauniešu tautas deju kolektīvs

jos kopumā 11 gadus. Kopš 2008.gada 
Dziesmu un Deju svētkiem piecus gadus  
strādāju arī kā TDA „Kalve” vadītājas 
Guntas Skujas asistents-repetitors. No 
Guntas Skujas esmu mācījies ļoti daudz 
un ceru, ka veiksmīgi spēšu šīs zināšanas 
pielietot, vadot jauniešu deju kolektīvu 
Mārupē.

M.V. Mūsdienās jauniešiem ir ļoti plašas 
brīvā laika pavadīšanas iespējas, kāpēc, 
Tavuprāt, tieši tautas dejas varētu būt vi-
ena no izvēlēm?

Pirmkārt, dejot tautas dejas nozīmē aktīvi 
pavadītus darba dienas vakarus pēc skolas 
vai darba, jaunus draugus, koncertus, 

kopīgus deju kolektīvu pasākumus, savas 
deju kolektīva tradīcijas un vēl patiešām 
daudz interesantas un nebijušas pieredzes.

Latviešu tautas dejas ir lielisks veids, kā 
turēt godā latviešu tradīcijas un jauniešiem 
aktīvi pavadīt brīvo laiku un nedēļas no-
gales. Un, runājot par draugiem, deju 
kolektīvos iegūtie paliek uz ilgiem laikiem 
– par to esmu pārliecinājies laikā, kad pats 
dejoju jauniešu deju kolektīvā.

M.V. Šovasar notika XXV Vispārējo 
latviešu Dziesmu un XV Deju svētki – ko 
Tev nozīmē dalība šajos svētkos?

Piedalīšanās Dziesmu un Deju svētkos 
ikreiz sniedz lielisku kopā būšanas sajūtu, 
kā arī neaizmirstamas emocijas. Tas ir 
milzīgs prieks un lepnums Deju svētku 
noslēguma koncertā atrasties uz viena 
laukuma ar tūkstošiem citu dejotāju vēl 
tūkstošiem skatītāju priekšā. Katram 
dejotājam tas ir arī jautrs piedzīvojums de-
jot kā karstā dienā uz Daugavas stadiona 
laukuma mēģinājumos, tā vakara ballītēs 
skolās. Pats esmu piedalījies vairākos 
skolēnu Dziesmu un Deju svētkos skolas 
laikā, kā arī kopš 1998.gada visos lielajos 
Dziesmu un Deju svētkos. 

M.V. Ko sagaidi no Mārupes jauniešiem?
Ceru uz atsaucību un to, ka spēsim kopīgi 

izveidot veiksmīgu un konkurētspējīgu 
kolektīvu!

M.V.Lai veicas!

Izdziedāti un izdejoti 2013.gada  XXV 
Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju 
svētki. Paldies visiem Mārupes novada 
dziesmu un deju svētku dalībniekiem. 
Esam gatavi atkal tikties rudenī - jaunajā 
sezonā!

Vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Mārupieši”– pirmā tikšanās 16.septembrī, 
nodarbības notiek pirmdienās un trešdienās 
plkst.20.30 – 23.00, vadītāja Gunta Skuja, 
tel.26514130.

Jauktais koris „Mārupe” – pirmā tikšanās 
17.septembrī, plkst.18.00, nodarbības no-
tiek otrdienās, vadītāji Kalvis Ozoliņš, An-
dis Kulčnieks, tel.29490928.

Sieviešu (jauniešu) koris „Resono” – 
nodarbības notiek Rīgas 3.vidusskolā 
trešdienās plkst.19.00, vadītāja Irēna 
Račevska, tel.29619549.

Jauniešu jauktais koris „Universum” – 
nodarbības notiek Jaunmārupes sākumskolā, 
piektdienās plkst.18.30, vadītājs Rihards 
Rudzītis, tel.29141636. 

Sieviešu ansamblis „Dzelde” – nodarbības 
notiek trešdienās, vadītāja Sandra Gaide, 
tel.26438127.

Bērnu popgrupa „Mazā sirds” – 
nodarbības notiek ceturtdienās, vadītāja Ira 
Krauja Dūduma, tel.26416648.

Bērnu popgrupa „Mazā sirds” jaunākā 
grupa, vadītāja Diāna Kravale, tel.28249874.

Senioru koris „Noktirne” – nodarbības 
notiek otrdienās, vadītāja Ilga Bērziņa, 
tel.26131501.

Eksotisko deju studija „Mistērijas” – 
nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās 
plkst.19.30, vadītāja Sigita Vēvere, 
tel.29440021.

Senioru līnijdeju grupa „Vējiem līdzi” – 
nodarbības notiek ceturtdienās, vadītāja Dz-
intra Rozīte, tel.29299585.

Hip-hop deju studija – pirmā tikšanās 
23.septembrī plkst.16.00, nodarbības no-
tiek pirmdienās un trešdienās plkst.16.00 – 
18.00, vadītāja Madara Ante, tel.27147056.

Bērnu deju kolektīvs „Pērlītes”, 
nodarbības notiek pirmdienās un trešdienās 
plkst.18.00 3-4 gadi, plkst.18.40 4-7 gadi, 
plkst.19.30 7 -12 gadi, vadītāja Sarmīte 
Eņģele, tel.20201234.

Mākslas studija – nodarbības pirmdienās 
un ceturtdienās, vadītāja Evija Pamovska 
tel.29724715.

Senioru ansamblis „Pīlādzis”, vadītāja 
Inga Graumane, tel.29623427.

Ārstnieciskā vingrošana, nodarbības 
notiek ceturtdienās, trenere Ilga Gļauda, 
tel.29658809.

Ira Dūduma, 
Mārupes Kultūras nama direktore

Kultūras nama kolektīvi 
uzsāk sezonu

KULTūRA
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Jau vairākus gadus augusta beigās 
Tīrainē, Viskalnu ielā viena sestdiena 
paiet rosīgā un sportiskā garā, uz ielas 
sastopams gan liels, gan mazs – tiek 
svinēti Viskalnu ielas svētki.

Šajos svētkos, kur galvenais uzsvars likts 
uz sportiskās sacensības garu, bez Viskalnu 
ielas piedalās arī Aplociņu un Saulīšu ielas 
māju iedzīvotāji. Šogad sportiskākā kom-
anda izrādījās Viskalnu ielas 7 (Mārupes 
pamatskolas)  komanda ar direktori Si-
gitu Sakoviču priekšgalā. Iedzīvotāju 
simpātijas kausu par atraktīvāko komandas 
noformējumu saņēma Aigara Rozenberga 
ģimene no Aplociņu ielas 5. 

Vislielāko sajūsmu izpelnījās Bri-
gitas Rozenbergas Ulmanes un Er-
nesta Pikšes noorganizētā 30 slēpņu 

Viskalnu ielā gadskārtējie svētki

SPORTS

Pierīgas novadu rudens vieglatlētikas 
krosa sacensības Baldonē, Riekstukalnā 
kalnainā un brīžiem ekstrēmā trasē 
sekmīgi startēja Mārupes novada kom-
anda. 

Mārupes skrējēji ātrākie Pierīgā
Šogad kop-

vērtējumā pie-
kāpjoties tikai vienai 
no spēcīgākajām 
Pierīgas paš-
valdībām - Babītes 
novada komandai, 
pārliecinoši ātrākie 
savās vecuma grupās 
bija Jeļena Ābele un 
Dmitrijs Serjogins. 
Otrās vietas Līgai 
un Jānim Lagzd-
kalniem un Ivaram 
Valtasam. Trešās 

meklēšanas sacensības, kas vienlaicīgi 
bija arī Tīraines apkārtnes iepazīšana, 
un Ulda Putniņa noorganizētā ģimeņu 
stafete. Lielas kaislības bija volejbola 
laukumā un dažāda vecuma un grūtības 
pakāpes velosacensībās. Visgrūtākā bija 
velomaratona Tulamora balvas izcīņa 
pilngadīgajiem  vīriešiem, kuru ieguva 
Rinalds no “Arumi” komandas.    

   Vakara noslēgumā neiztrūkstoša bija 
balle ar kultūras programmu, uzkodām, 
salūtu un dejām. Visa vecuma bērniem 
tā bija jauki pavadīta un neaizmirsta-
ma pēdējā brīvdiena pirms skolas un 
pieaugušajiem gandarījums par labi 
noorganizētu pasākumu ar nelielu pašu 
savāktu budžetu. 

Uva Bērziņa

25. augustā SMScredit.lv Mārupes 
MTB maratonā, kas šogad bija Latvijā 
vienīgās starptautiskās kalnu divriteņu 
sacensības, vairāk kā astoņsimts sportis-
tu konkurencē startēja arī vairāki des-
miti lieli un mazi mārupieši, kas cīnījās 
gan par individuālajiem sasniegumiem, 
gan pārstāvēja dažādas komandas.

Pirmo reizi riteņbraukšanas sacensībās 
Mārupes pašvaldība startēja ar savu koman-
du, kas spēkus pārbaudīja Tautas klases 47 
km garajā distancē. Komandas sastāvā bija 
triatlonisti Jānis Ozoliņš  un Toms Pikšēns, 
kā arī Gatis Maķevits, Jānis Vilkaušs, 
Kaspars Vilde, Renārs Ābelīte, Arnolds 
Taukulis, Mikus Ābele, Gints Altrofs, 
Erlens Ādamsons, Dainis Lavrinovičs, 
Eduards Ābele, Gvido Bokmelderis, Juris 
Dzerkalis, Ģirts Mūrnieks, Jānis Nein-
bergs, Zane Grīnberga, Kristiāna Ābelīte 
un Gatis Vācietis. 26 komandu konkurencē 
Mārupes komanda ieguva 7.vietu!

Mārupes novada Domes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Bojārs, kurš sacensību laikā deva 
startu sacensību dalībniekiem un juta līdzi 
mārupiešiem, atzinīgi vērtē novadnieku 
vēlmi piedalīties velosacensībās: „Man ir 
liels prieks, ka mārupiešus vieno aktīvs 
dzīvesveids un sports. Arī ikdienā arvien 
vairāk cilvēkus uz novada ceļiem varam 
redzēt braucam ar riteņiem un tas ir aps-
veicami! Paldies visiem, kas piedalījās, un 
īpašs paldies Mārupes pašvaldības koman-
dai par entuziasmu un izturību!”

Šogad pirmo gadu par augsto XCMS 
kategorijas sacensību posma norises vietu 

Mārupes MTB velomaratons – 
īsts pārbaudījums velobraucējiem

tika izvēlēta Mārupe, kur bija iespējams 
izveidot tehniski sarežģītāku trasi nekā 
pagājušogad Jūrmalā- tajā tika samazināts 
asfalta un grants segumu apjoms, vairāk iz-
mantojot meža takas un paugurus. 

SMScredit.lv Mārupes MTB maratona 
organizators Kaspars Tupiņš skaidro: 
„Ņemot vērā faktu, ka 30% no šī MTB 
maratona tautas distances dalībniekiem ir 
Mārupes novada iedzīvotāji, sadarbībā ar 
Mārupes novada Sporta centru un Mārupes 
novada Domi tika panākta vienošanās par 
šī projekta attīstību un norisi Mārupes 

novadā.”
Kā atzīst sacensību dalībnieki, trase 

bija sarežģīta, bet tāpēc jo interesantāka. 
Braucējiem, kas nebija izmēģinājuši trasi 
izmēģinājuma braucienā, pārsteigums 
bija šosejas šķērsošana pa Neriņas upi. Šo 
šķērsli katrs braucējs pārvarēja ar dažādiem 
paņēmieniem un emocijām.

Liela dalībnieku atsaucība bija bērnu 
trasē, kur mazie riteņbraucēji, atkarībā 
no vecuma grupas, startēja 400 m un 
800 m garās distancēs. Sacensības bija 
spraigas, neiztrūka arī neveiksmīgi kri-

tieni un asaras, cīnoties ar trases zālāja 
segumu. Skatītāju simpātijas tika pašiem 
mazākajiem braucējiem, kuri startēja ar 
skrejriteņiem un trīsriteņiem.

Arī tie, kas bija atnākuši kā līdzjutēji, 
varēja iesaistīties dažādās aktivitātēs. 
Maratonā kā viena no atrakcijām bija Ruļļu 
cīņas jeb fiksēto velosipēdu sacensības, 
kurās bija iespēja laimēt pilsētas divrit-
eni ar slavenā latviešu BMX riteņbraucēja 
Māra Štromberga autogrāfu.

Uva Bērziņa

vietas Kristīnei Jansonei, Jānim Ozoliņam 
un Valdim Sirsniņam. Komandai godam 
palīdzēja Kristīne Allere, Ingūna Folberga 
un Ģirts Dejus.

Skola ir jau sākusies un sākotnēji 
ieplānotie pieci Mini motokrosa 
sacensību posmi, kuri šai vasarā 
norisinājās katru otro trešdienu, ir 
aizvadīti. Pēc sportistu lūguma sacensību 
kopvērtējuma apbalvošana un sestais, 
noslēdzošais posms Jaunmārupes moto 
centrā „Vilciņi”, notiks 5.oktobrī.

Līdzšinējos posmos startējuši sportisti 
no vairāk kā 45 Latvijas novadiem un viesi 
no četrām ārvalstīm – Lietuvas, Igaunijas, 
Krievijas un Baltkrievijas. Vērot pirmā 
posma sacensības bija ieradušies Latvijas 
Motosporta federācijas viceprezidents 
F.Kempelis un motokrosa komisijas 
vadītājs A.Baltiņš, kas ļoti pozitīvi 
novērtēja šādu sacensību rīkošanu tikai 
bērniem un jauniešiem, kā arī izteica cerību, 

Oktobrī noslēdzošais Mini motokrosa posms
ka šādas sacensības varētu veicināt jauno 
motosportistu skaita pieaugumu. Savukārt 
ceturtajā posmā mazos sportistus trasē vēroja 
divkārtējais pasaules čempions blakusvāģu 
klasē – latvietis Kaspars Stupelis. 

Tā kā 5.oktobris ir sestdiena un pēc 
LaMSF kalendāra tās ir noslēdzošās 
sacensības šajā motosporta sezonā, tad ir 
lielas cerības uz lielu dalībnieku skaitu. 
Mini motokrosa noslēgumā, kur motociklu, 
kvadraciklu, iesācēju, lietpratēju, kā arī 
mazo blakusvāģu klasēs startēs dalībnieki 
3 līdz 15 gadu vecumā, gaidīti visi, kam 
interesē bērnu motokross. Sacensību 
sākums plkst.13.00, iepazīšanās ar trasi no 
plkst.10.00 

Aivars Ābols,  Mārupes Auto Moto 
Kluba „Bieriņi” vadītājs 

Mārupes pašvaldības komanda pirms starta

Komandas gatavs sacensībām
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Jūlijā un augustā 
Mārupes novada 

Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti jaundzimušie

Austra Trumpika (dzimusi 28.06.2013)
Renārs Daukšta (dzimis 27.06.2013
Raivo Daukšta (dzimis 27.06.2013)
Alesija Miņina (dzimusi 20.06.2013
Marta Millere (dzimusi 25.06.2013)
Federiks Potapovs (dzimis 07.07.2013)
Sofija Kaupāne (dzimusi 04.07.2013)
Anete Olīvija Zandere 

(dzimusi 18.06.2013)
Silvija Šaca (dzimusi 04.07.2013)
Mārcis Zariņš (dzimis 14.07.2013)
Anna Karūsa (dzimusi 14.07.2013)
Marks Skurjats (dzimis 07.07.2013)
Jēkabs Melgailis (dzimis 07.07.2013)
Artūrs Dolgovs (dzimis 10.07.2013)
Karlīna Bērziņa (dzimusi 14.07.2013)
Roberts Grigulis (dzimis 21.07.2013)
Kristaps Pleikšnis (dzimis 13.07.2013)
Daniils Pismennijs (dzimis 23.07.2013)
Elīna Šlosberga (dzimusi 17.07.2013)
Daņila Maligins (dzimis 21.07.2013)
Ričards Sprukulis (dzimis 27.07.2013)
Zīle Ešenvalde (dzimusi 27.07.2013)
Emīls Tauriņš (dzimis 01.08.2013)
Artuss Krusts (dzimis 30.07.2013)
Bruno Aizbalts (dzimis 07.08.2013)
Marks Šatalovs (dzimis 03.08.2013)
Henrijs Biķernieks (dzimis 07.08.2013)
Olivers Konstantinovs 

(dzimis 27.07.2013)
Renārs Jēkabs Erps (dzimis 05.08.2013)
Šarlija Švarcbaha (dzimusi 13.08.2013)
Artūrs Magone (dzimis 18.08.2013)
Izabella Aleksandrova 

(dzimusi 11.08.2013)
Dominika Markina 

(dzimusi 19.08.2013)
Edvards Seilis (dzimis 22.08.2013)
Letīsija Skvirecka (dzmusi 28.08.2013)

Jūlijā un augustā 
mūžībā aizgājuši

JŪLIJS
Vilhelmīne Ozoliņa (1908)
Kristīne Dūna (1986)

AUGUSTS
Marija Žilvinska (1932)
Roberts Ceplītis (1931)
Klemenss Gaubis (1929)
Edvards Sosinskis (1968)
Dzidra Herta Lippe (1928.)
Leons Priede (1945)
Jeļena Blaževiča (1976)
Kazis Meļausks (1932)
Valērijs Savickis (1955)
Valentīna Ozoliņa (1963)

Jūlijā un augustā 
Mārupes novada 

Dzimtsarakstu nodaļā 
noslēgtas laulības

05.07.2013 
Aleksandrs Garlaskelli un Zane Šalme
Edijs Lācis  un Arta Ludbārža 

12.07.2013 
Lauris Leitāns un Baiba Urtāne
Oskars Kīls un Lana Lubņevska
Gustavs Cīrulis un Iveta Ozola

13.07.2013 
Mihails Kovaļskis un Albīna Demidoviča 
Andris Ozoliņš un Tatjana Radionova

27.07.2013 
Reinis Kalvāns un Līga  Zariņa 
Edijs Teicāns un Aiga Alksniņa
Normuns Klovs un Indra Lasmane 
Valerijs Gerasimenko un Oksana Beļajeva
Māris Fabriks un Marita Kiseļa     

02.08.2013
Māris Klintiņš un Jeļena Barnača
Adrians Sallivans un Baiba Kurma
Guntars Šimanskis 

un Kristīne Rumbeniece
Aigars Krikauskis un Laura Dūze

03.08.2013
Ivo Vaserbergs un Linda Mazule

08.08.2013 
Harijs Briedis un Iveta Sarkane  

09.08.2013
Jānis Zvirgzdiņš un Krista Lapiņa

16.08.2013
Nikodems Siciliano un Līga Zvejniece
Reinholds Priekuns un Linda Kliģe
Dāvids Tabucadze un Jana Ezeriņa       

24.08.2013
Daņils Kostornijs un Linda Visocka 
Mārcis Viļums un Elīna Buškova
Jānis Lauskis un Lienīte Valtere

Visu, ko jūti, visu, ko redzi,
Visu, ko nolemts Tev zināt,
Paņem un iededz, iededz, kā sveci,
Lai citas var aizdedzināt.

J.Peters

Sveicam mūsu ilggadējo 
priekšsēdētāju Jāni Zvaigzni, 

sagaidot savu astoņdesmo jubileju!
Šodien un vienmēr vēlam Tev mīlēt to, 

ko ir vērts mīlēt, aizmirst to, ko nav vērts 
atcerēties, lepoties ar to, kas ir lepnuma 
vērts, gūt atelpu arī steigas brīdī un uzcelt 
žogu starp sevi un raizēm. Un vēl - lai 
nesteidzīgs laiks Tavos laimes brīžos. 

SIA “Sabiedrība Mārupe” kolēģi

SVEIcAM!
Baltinavas pagasta 

dramatiskā kolektīva 
„Palādas”

izrādes 
“Ontans i Anne” 

I un II daļa
28.septembrī plkst.12.00

Mārupes Kultūras namā
I daļa „Ontans i vampīri” - Anna ar 

viltību dabū sev Antonu par vīru.
II daļa „Kuozu goda jubileja” - bērni 

pierunā vecākus atzīmēt kopā nodzīvoto 
gadu ar nelielām svinībām, abi gaviļnieki 
ar satraukumu gatavojas šiem svētkiem, 
taču ne viss iecerētais tiek īstenots, jo 
pārpratumi ienes savas korekcijas.

Ieeja 2 Ls

Katoļu Baznīcas dievkalpojums
22.septembrī plkst.14 00

Mārupes Mūzikas un mākslas skolas zālē 
(Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe)
Priesteris – Andris Kravalis

Mārupes Sporta centrs aicina 
BEZ MAKSAS APMEKLēT

• Vieglatlētikas un vispārējās fiziskās 
sagatavotības nodarbības (tālr.: 
26748388);

• Taekvondo nodarbības (tālr.: 26130831);
• Basketbola nodarbības zēniem (tālr.: 

27555225; tālr.: 29262021);
• Volejbola nodarbības (tālr.: 29134367 - 

meitenēm; tālr.: 26394694 - zēniem);
• Futbola nodarbības (tālr.: 26398087,  

tālr.: 26348391, tālr.: 20216033).

• Nodarbības vada profesionāli un 
pieredzējuši treneri ar A, B un C katego-
rijas sertifikātiem

• Treniņi notiek mūsdienīgi aprīkotās 
Mārupes pašvaldības sporta zālēs un āra 
stadionos

• Braucieni uz sacensībām ir nodrošināti 
ar Mārupes pašvaldības transportu

• Bērniem ir piedāvāta iespēja regulāri 
piedalīties sacensībās un turnīros Latvijā 
un ārzemēs

Nūjošana Jaunmārupē
Nodarbības notiks 

otrdienās plkst. 11.00
Vairāk informācijas pa tālr.: 29594004 

(Gatis Vācietis)


