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Nāc talkā 
Latvijai un 
savam novadam!

Laikā no 22. marta līdz 15. aprīlim Lielās talkas 
organizatori aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju brīv-
prātīgi līdzdarboties Lielās talkas organizēšanā un 
iesaistīties akcijā “Nāc talkā Latvijai!”.

Akcijas laikā ikvienam interesentam ir iespēja kļūt 
par talkas brīvprātīgo palīgu, apzinot savā pilsētā vai 
novadā piesārņotās vietas, kuras Lielās talkas laikā, 
30. aprīlī, būtu nepieciešams satīrīt un sakopt. Tāpat 
brīvprātīgie palīgi tiks aicināti arī izcelt savas tuvākās 
apkārtnes skaistākās, gleznainākās vietas, kur ikviens 
varētu gūt prieku, iedvesmu un labas emocijas. Pa-
pildus akcijas dalībnieki, atbildot uz āķīgiem anketas 
jautājumiem, varēs bagātināt savas zināšanas dažādos 
vides jautājumos.

Lai piedalītos akcijā, Lielās talkas vietnes www.tal-
kas.lv sadaļā “Nāc talkā Latvijai!” ir jāaizpilda anketa: 
jāatbild uz 10  jautājumiem par atkritumiem un vidi, 
kā arī interaktīvā kartē jāatzīmē piesārņotā un skaistā 
vieta savā pilsētā vai novadā, pievienojot arī situāciju 
dokumentējošas fotogrāfijas.

Tāpat ar saviem priekšlikumiem un idejām par tal-
kas vietas izvēli, organizēšanu un līdzdalību tajā varat 
vērsties pie Ziedītes Lapiņas Mārupes novada Domes 
1. stāvā, tālrunis 67140876, vai arī sūtīt priekšlikumus 
elektroniski uz e-pasta adresi ziedīte.lapina@marupe.lv, 
bet neaizmirstiet norādīt arī savu kontaktinformāciju, 
lai ar jums var sazināties.

2010. gadā dzimušo bērnu 
reģistrācija uzņemšanai 
pirmsskolas izglītības iestādēs
Šī gada 2. maijā tiks uzsākta 2010. gadā dzimušo 

bērnu reģistrācija uzņemšanai pirmsskolas izglītības 
iestādēs 2013./2014. mācību gadam. Reģistrēti tiks bēr-
ni, kuri kopā ar vismaz vienu no vecākiem ir deklarēti 
Mārupes novada administratīvajā teritorijā.

Pieteikumus var iesniegt gan elektroniski, gan per-
sonīgi, ierodoties Mārupes novada Domē, Daugavas 
ielā 29.

Lai iesniegtu pieteikumu, elektroniski ir jāaizpilda 
pieteikuma forma (tā atrodama www.marupe.lv sadaļā 
“Jaunumi”) un aizpildītā veidlapa ir jānosūta uz e-pasta 
adresi bernudarzs@marupe.lv.

Iesniegumi 2010. gada dzimušo bērnu uzņemšanai 
jāsūta tikai no 2. maija plkst. 9.00. Pirms noteiktā laika 
elektroniskais sūtījums netiks reģistrēts.

Elektroniski iesniegtajā pieteikumā tiek atzīmēts 
tā iesniegšanas laiks elektroniski – brīdī, kad e-pasts 
tiek saņemts.

Aicinām mazo mārupiešu vecākus izmantot iespēju 
pieteikties elektroniski!

Tas, kas mūs vieno,
ir stiprāks par to,

kas mūs šķir.
(Zenta Mauriņa)

Ceļš uz skolu ir tikpat neizsīkstošs kā saules ritējums 
pār zemes virsu. Šajā gadā vairāku paaudžu Mārupieši 
un Pārdaugavas iedzīvotāju par savu skolu sauc Mārupes 
skolu – vidusskolu un pamatskolu, un tā tas jau turpinās 
100 gadu garumā skolai un 40 gadu garumā vidusskolai. 
Pirms 100 gadiem skolā mācījās aptuveni 30 skolēnu, bet 
pašreiz – 836 skolēni. Laika gaitā skolēnu skaits ir bijis ļoti 
mainīgs, līdz pēdējos gados palielinājies un kļuvis stabils.

Vēstures avoti liecina par to, ka barons Rautenfelds iz-
rentē vecās Bieriņu muižas medību pili ar 18 ha zemes sko-
lotājai Melānijai Šmidbergai skolas ierīkošanai. 1911. gada 
oktobrī meža vidū skola atrod sev pastāvīgu mājvietu (ta-
gadējo vecās skolas ēku). Pašreizējā sporta laukumā šalca 
ozolu birzs, kuru izcērt Pirmā pasaules kara laikā.

Barona medību pils ir vienstāvu koka celtne, celta 
1824. gadā. Skolā mācās aptuveni 30 skolēnu un par mā-

cīšanos maksā 1 rubli mēnesī. Tā ir vienklasīga elemen-
tārskola ar trīs nodaļām. 

1917. gadā skolu slēdz.
Skolā mācības tiek atjaunotas Latvijas brīvvalsts lai-

kā – 1920. gadā. Iesākumā skolā darbojas četras klases 
ar 60–65  skolēniem un diviem skolotājiem 1922.  gada 
15. oktobrī skolā tiek atvērta 5. klase, kurā mācās 8 skolēni. 
Skolā sāk strādāt trešais skolotājs.

1923. gada 1. februārī skolā atvēra 6. klasi, kurā mācās 
3 skolēni. Skola iegūst jaunu nosaukumu – Bieriņu 2. pa-
kāpes pamatskola. Jau tā paša gada 6.  jūnijā, nokārtojuši 
pārbaudījumus latviešu valodā (rakstiski un mutiski), ģeo-
metrijā, algebrā, vēsturē, dabaszinībās un ģeogrāfijā, šie 
3 skolēni (Helme Novika, Berta Zariņa, Fricis Stūrmanis) 
iegūst apliecību par pilnas pamatskolas kursa beigšanu. 

Mārupes vārdu pagasts un skola iegūst 1929. gadā, jo 
Bieriņu pagasts bieži tiek jaukts ar Bīriņu pagastu Vidzemes 
pusē. Mārupes vārds tiek patapināts no Mārupītes, kura 
tek pagasta robežās un savu tecējumu beidz Māras dīķī. 

Nobeigums 8. lpp.      

Mārupes vidusskola 
laiku lokos

Mārupes vidusskola 2011. gada 7. maijā aicina absolventus, skolotājus un darbiniekus 
tikties skolAs 100 gAdu uN vidusskolAs 40 gAdu jubilejAs sviNībāM!

Vairāk informācijas – www.marupe.edu.lv.
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pašvaldībā
Mārupes novada Dome

sAistoŠie NoteikuMi Nr. 3/2011

“Par kompensācijas mehānismu”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu un 14. panta otrās daļas 1. punktu

Lietotie termini
Kompensācijas mehānisms – savstarpēji saistīto dar-

bību kopums, kas vērsts uz nekustamo īpašumu īpašnieku 
likumīgi iegūtu tiesību saglabāšanu, maiņas rezultātā pie-
šķirot īpašumā citu līdzvērtīgu zemesgabalu, kas ir apbū-
vējams atbilstoši spēkā esošajam Teritorijas plānojumam.

Kompensējamais zemesgabals  – fiziskai vai juri-
diskai personai uz īpašuma tiesību piederošs zemesga-
bals, kas pēc Mārupes pagasta Teritorijas plānojuma 
2002.–2014. gadam grozījumu galīgās redakcijas spēkā 
stāšanās atrodas Dienvidu tilta pār Daugavu un lidostas 
“Rīga” perspektīvā ceļa trašu variantu novietojuma zonā 
un kura atļautā (plānotā) izmantošana ir tikusi mainīta 
no jebkādas apbūves teritorijas uz Turpmākās izpētes un 
plānošanas teritoriju. 

Maiņas zemesgabals – Mārupes novada pašvaldībai 
piederošs zemesgabals, kas vērtības ziņā ir līdzvērtīgs 
kompensējamā zemesgabala vērtībai, kas maiņas rezultātā 
nododams tiesīgajai personai īpašumā.

Vērtētājs – Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kār-
tībā izraudzītais sertificēts vērtētājs, kurš Mārupes novada 
pašvaldības uzdevumā nodrošina nekustamā īpašuma 
tirgus vērtības noteikšanu šajos noteikumos noteiktajos 
gadījumos un kārtībā. 

Tiesīgā persona – fiziskā vai juridiskā persona, kurai 
šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir piešķirtas kompen-
sācijas mehānisma tiesības.

Pieteikšanas datums – datums, līdz kuram fiziska vai 
juridiskā persona var pieteikties kompensācijas mehānis-
mam – 2011. gada 1. septembris.

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldī-
ba nodrošina un saglabā likumīgi iegūtas tiesības būvēt 
fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašumā ir kom-
pensējamie zemesgabali. 

2. Šie noteikumi ir piemērojami fiziskām un juridis-
kām personām, kuru īpašuma tiesības uz kompensējamo 
zemesgabalu ir iegūtas un nostiprinātas Zemesgrāmatā 
vismaz 12 (divpadsmit) mēnešus pirms Teritorijas plā-
nojuma 2002.–2014. gadam grozījumu galīgās redakcijas 
spēkā stāšanās 2009. gada 10.  jūnijā.

3. Fiziskā vai juridiskā persona līdz pieteikšanas datu-
mam iesniedz Mārupes novada Domē rakstveida iesnie-
gumu, pievienojot sekojošus dokumentus:

3.1. īpašuma tiesību apliecinošo dokumentu;
3.2. kompensējamā zemesgabala zemes robežu plānu;
3.3. LR būvniecību reglamentējošajos spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Mārupes novada 
būvvaldē iesniegtā būvniecības iesnieguma – uzskaites 
kartes kopiju, kas atspoguļo iecerēto būvniecību;

3.4. Mārupes novada būvvaldes lēmuma norakstu par 
atteikumu piekrist iecerētai būvniecībai kompensējamajā 
zemesgabalā.

4. Mārupes novada Dome, saņemot 3. punktā norā-
dītos dokumentus, pieņem lēmumu:

4.1.par kompensācijas mehānisma tiesību piešķiršanu,
4.2.par atteikumu piešķirt kompensācijas mehānisma 

tiesības.
5. Lēmumu par atteikumu piešķirt kompensācijas 

mehānisma tiesības var pārsūdzēt tiesā. 
6. Pēc pieteikšanas datuma Mārupes novada pašval-

dība apkopo informāciju par tiesīgajām personām un ne 
vēlāk kā līdz 2011. gada 1. novembrim pieņem lēmumu 
par kompensācijas mehānisma īstenošanai nepieciešamo 
zemesgabalu skaitu un atrašanas vietu. 

7. Tiesīgās persona, ne vēlāk kā līdz 2011. gada 1. de-
cembrim iesniedz vērtētāja atzinumu par to īpašumā esošo 
kompensējamu zemesgabalu vērtību. 

8. Mārupes novada Dome novērtē pašvaldības ne-
kustamo īpašumu, par vērtējamo vienību pieņemot 
kompensācijā izmantojamā pašvaldības nekustamā īpa-
šuma viena kvadrātmetra vērtību, un ne vēlāk kā līdz 
2012.  gada 1.  februārim nosaka maiņas zemesgabalu  
platību.

9. Maiņas zemesgabala platība nosakāma kvadrātmet-
ros tā, lai kopsummā maiņas zemesgabala vērtība būtu 
vienāda ar kompensējama zemesgabala kopējo vērtību 
atbilstoši vērtētāja atzinumam, ko iesniegusi tiesīgā per-
sona saskaņā ar šo noteikumu 7. punktu.

10. Pēc tam, kad ir noteikts maināmo zemesgabalu 
skaits un platība šo noteikumu noteiktajā kārtība, Māru-
pes novada Dome ne vēlāk kā līdz 2012. gada 1. aprīlim 
pieņem lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
pašvaldības nekustamajā īpašumā “Tīraines dārzi – 7”, un 
slēdz sadarbības līgumu ar visām tiesīgajām personām 
par līdzdalību detālplānojuma izstrādē.

11. Viena mēneša laikā no Mārupes novada Domes 
lēmuma par detālplānojuma apstiprināšanu pieņemšanas, 
Mārupes novada pašvaldība izgatavo atdalāmo zemes 
robežu plānus un reģistrē jaunizveidotus zemesgabalus 
Zemesgrāmatā. Detālplānojumā iezīmētie ceļi kā atsevišķi 
zemesgabali tiek ierakstīti Zemesgrāmatā atsevišķi uz 
pašvaldības vārdā. 

12. Viena mēneša laikā pēc maiņas zemesgabalu ie-
rakstīšanas zemesgrāmatā, Mārupes novada pašvaldība 
uzaicina tiesīgās personas slēgt līgumus par attiecīgo ze-
mesgabalu apmaiņu. 

13. Kompensācijas mehānisms tiek īstenots ar brīdi, 
kad maiņas zemesgabals tiek reģistrēts zemesgrāmatā uz 
tiesīgās personas vārda, bet kompensējamais zemesga-
bals – uz pašvaldības vārda. 

14. Visus izdevumus, kas ir nepieciešami kompensāci-
jas mehānisma īstenošanai, izņemot šo noteikumu 8. un 
11. punktu, sedz tiesīgās personas. 

Mārtiņš bojārs, Domes priekšsēdētājs 

Par atkritumu 
apsaimniekošanu

Cienījamie Mārupes novada iedzīvotāji!
2010. gada decembrī Mārupes novada Dome izplatīja 

paziņojumu, kurā visi Mārupes novada iedzīvotāji tika 
aicināti atturēties uzņemties ilgtermiņa saistības ar jebkuru 
atkritumu apsaimniekotāju, kā arī neveikt priekšapmaksu 
par vēl nesaņemtajiem pakalpojumiem atkritumu apsaim-
niekošanas jomā. Šādam paziņojuma par pamatu bija 
izmaiņas Atkritumu apsaimniekošanas likumā, kas nosaka 
jaunu atkritumu apsaimniekošanas kārtību, tostarp uzliek 
pašvaldībai par pienākumu pārņemt atkritumu apsaim-
niekošanas organizēšanu. Paredzamais līguma noslēgšanas 
termiņš ar jauno atkritumu apsaimniekotāju tika nozīmēts 
2011. gada 1. martā. Tomēr iepriekš neparedzamu apstākļu 
dēļ Mārupes novada Dome vēl turpina darbu pie jauna 
atkritumu apsaimniekošanas modeļa ieviešanas, kas ietver 
gan jaunu saistošo noteikumu izstrādi, gan atkritumu 
apsaimniekotāja izvēli.

2011. gada 8. martā apvienotajā Finanšu, Vides un 
komunālo jautājumu komitejā Mārupes novada Domes 
deputāti, izskatot vairākus iespējamus atkritumu apsaim-
niekošanas modeļus, atzina: Mārupes novada iedzīvotāju 
interesēm visatbilstošākais atkritumu apsaimniekotāja 
izvēles veids ir brīvas konkurences ietvaros veiktā publis-
kā un atklātā iepirkuma procedūra ar skaidri definētām 
prasībām.

Otrs izskatāmais atkritumu apsaimniekotāja izvēles 
modelis, kas ietvēra pakalpojuma nodošanu pašvaldības 
kapitālsabiedrībai – a/s “Mārupes komunālie pakalpoju-
mi” –, deputātu atbalstu neguva.

Mārupes novada Domes vārdā atvainojos par radī-
tajām neērtībām un vēršu uzmanību uz to, ka, kamēr 
pašvaldība nav izvēlējusies atkritumu apsaimniekotāju 
un nav noslēgts līgums, kas turpmāk būs saistošs vi-
sām juridiskām un fiziskām personām, Mārupes no-
vada administratīvajā teritorijā neviena iedzīvotāja vai 
uzņēmuma tiesisks stāvoklis netiek pasliktināts, jo līdz 
vienotā līguma noslēgšanas brīdim ikviena juridiska vai 
fiziska persona var turpināt izmantot tā atkrituma ap-
saimniekotāja pakalpojumus, ar kuru šobrīd ir noslēdzis  
līgumu.

Ja šobrīd nav noslēgts līgums ne ar vienu atkritu-
mu apsaimniekotāju, tad līdz brīdim, kamēr Mārupes 
pašvaldības administratīvajā teritorijā stāsies spēkā jau-
na kārtība un tiks nodrošināta vienota atkritumu ap-
saimniekošana Atkritumu apsaimniekošanas likumā 
noteiktajā kārtībā, ikviens ir tiesīgs vērsties un saņemt 
kvalitatīvu pakalpojumu pašvaldības uzņēmumā  –  
a/s “Mārupes komunālie pakalpojumi” (informatīvais 
tālrunis 67915279).

ar cieņu,
Mārtiņš bojārs,

Mārupes novada Domes priekšsēdētājs

Ņemot vērā, ka, pateicoties Domes deputātu ierosi-
nājumiem un iniciatīvai, martā Mārupes novadā ir uz-
sākta iedzīvotāju parakstu vākšanu par zemju kadastrālo 
vērtību pazemināšanu, informējam, kas Mārupes novada 
pašvaldība no savas puses veic visus iespējamus pasāku-
mus, lai noskaidrotu patiesu stāvokli zemju kadastrālās 
vērtēšanas jomā, tā cenšoties ietekmēt un samazināt 
šogad apstiprināmas bāzes vērtības Mārupes novadā 
esošajiem zemesgabaliem. 

Tā, piemērām, 2011. gada 22. martā Mārupes no-

vada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, Mārupes 
novada priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe un Mārupes 
novada Domes deputāts, Attīstības komitejas priekšsē-
dētājs Pēteris Pikše tikās ar Valsts zemes dienesta Ne-
kustamā īpašuma vērtēšanas departamenta direktoru 
Gati Kalniņu un iepazinās gan ar Valsts zemes dienesta 
izstrādāto metodiku, kas tiek pielietota, nosakot zemes 
īpašumu kadastrālo vērtību, gan ar Valsts zemes die-
nesta izstrādātājam bāzes vērtībām, kas tiks liktas katra 
zemesgabala vērtības pamatā nākamajā gadā. Nākamā  

tikšanās ir paredzēta 5. aprīlī.
Pēc sarunas laikā iegūtās informācijas apkopo-

šanas Mārupes novada Dome lems par turpmākām 
rīcībām, tostarp par iespējām vērsties gan atbildīga-
jās ministrijās, gan tiesu instancēs, lai 2012.  gadā 
nepieļautu nepamatoti augstas kadastrālās vērtī-
bas noteikšanu Mārupes novadā esošajiem zemes  
īpašumiem. 

gaļina Nicberga,
Mārupes novada Domes juriste

notiek sarunas par zemju kadastrālās vērtības pazemināšanu
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pašvaldībā

Informē Mārupes novada 
Sociālais dienests

Ar Mārupes novada Domes 2011. gada 24. februāra lēmu-
mu ir izdarīti vairāki grozījumi normatīvajos aktos.
 Nosakot trūcīgas ģimenes/personas statusu par īpašumu 

netiek uzskatīts viena automašīna, kas ir ģimenes īpašumā.
 Maznodrošināta persona – vientuļa atsevišķi dzīvojoša 

persona, kurai nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku 
vai apgādnieks ir atzīts par trūcīgu ģimeni (personu) un kuras 
ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 160 latus 
mēnesī.
 Attiecībā uz elektroenerģijas izmaksu segšanu tiek ņemti 

vērā skaitītāju rādījumi ar nosacījumu – ne vairāk kā 80k Wh 
izmaksas mēnesī vienai personai, 30 kWh izmaksas mēnesī 
katrai nākamajai personai, un ne vairāk kā 200 kWh izmaksas 
mēnesī vienai mājsaimniecībai.
 No februāra materiālais atbalsts transporta pakalpoju-

miem personām, kuras vecākas par 70 gadiem, tiek izmaksāts 
bez materiālās situācijas izvērtēšanas. Pabalstu izmaksā uz 
iesnieguma pamata personām, kuras vismaz vienu mēnesi 
ir deklarētas Mārupes novadā un faktiski dzīvo deklarētajā 
dzīvesvietā. Pabalstu izmaksā vienreiz gadā tajā mēnesī, kurā 
persona dzimusi, un tā apmērs ir 45 lati.

Maijā tiks uzsākta ES pārtikas paku dalīšana trūcīgajiem 
Mārupes novada iedzīvotājiem. Paku var saņemt. uzrādot 
Mārupes novada Sociālā dienesta izsniegtu trūcīgas personas/
ģimenes izziņu.

Ilgstošos Mārupes bezdarbniekus aicinām vērsties Sociālajā 
dienestā, lai pieteiktos atbalsta grupām, kuras tiek organizētas 
Skultē, Jaunmārupē un Tīrainē. Grupas vada Sociālā dienesta 
psiholoģe Inese Putniece. Pieteikšanās un sīkāka informācija 
pa tālruni 67149869.

Informē Mārupes novada 
būvvalde

Iestājoties pavasarim, tiks uzsākti Viskalnu ielas rekonstruk-
cijas būvdarbi posmā no Tīraines skolas līdz Vecajai Jelgavas 
šosejai, gājēju celiņa izbūve gar Pakalniņu ielu un gar Veco Jel-
gavas šoseju posmā no Tīraines ciema Viršu ielas līdz Vecozolu 
ielai. Pakalniņu ielai un Vecai Jelgavas šosejai tiks ierīkots ielas 
apgaismojums. Pēc ledus nokušanas un palu ūdeņu aizplūšanas 
būs iespējams uzsākt Jaunmārupes Pavasaru dīķa tīrīšanu no 
sanesumiem un dūņām. Dīķa ūdens tiks nolaists, bet izsmeltās 
dūņas no gultnes tiks utilizētas. Pēc tīrīšanas būtiski uzlabosies 
dīķa ūdens kvalitāte. 

Aprīlī tiks uzsākta būvdarbu iepirkuma organizēšana jaunas 
Mārupes vidusskolas sporta zāles un automašīnu stāvlaukuma 
būvdarbiem. 

12. aprīlī plkst. 17.30 Skultes sākumskolas zālē, Skultes 
ielā 25, Skultē, notiks ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā 
sabiedriskā apspriešana par a/s “Latvenergo” plānoto darbību 
“Elektropārvades tīklu savienojuma “Kurzemes loks” 3. posma 
(Tume–Rīga) 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija un 
tās sprieguma palielināšana līdz 330 kV vai esošās 110 kV līnijas 
rekonstrukcija un jaunas 330 kV elektropārvades līnijas izbūve”. 

Mārupes novada Dome šajā vasarā plāno renovēt vairākas 
pašvaldības ielas, uzlabojot to tehnisko stāvokli un brauktuves 
segumu, kā arī uzbūvējot gājēju celiņus. Ņemot vērā iedzīvo-
tāju intereses, pirms būvdarbu uzsākšanas konkrētajās ielās 
tiks organizētas sapulces to iedzīvotājiem, lai viņus informētu 
par plānotajiem būvdarbiem, to tehniskajiem risinājumiem 
un uzklausītu iedzīvotāju viedokli. Informācija par sapulču 
laiku un norises vietu tiks ievietota Mārupes novada vietnē  
www.marupe.lv, kā arī vēstulēs nosūtīta konkrētās ielas iedzī-
votājiem. 

Aida lismane, būvvaldes vadītāja 

Cienījamie Mārupes iedzīvotāji!
Atbalstot Latvijas Lielo talku ,videi kaitīgu preču at-

kritumu apsaimniekotājs a/s “Latvijas Zaļais elektrons” sa-
darbībā ar Mārupes novada Domi piedāvā iespēju Māru-
pes iedzīvotājiem 29. un 30. aprīlī bez maksas atbrīvoties 
no nolietotajām un saimniecībā vairs neizmantojamām 
visa veida elektroprecēm, baterijām un akumulatoriem.

Nododot nolietotās elektroiekārtas – ledusskapjus, veļas 
mašīnas, televizorus, datortehniku, mikroviļņu krāsnis, 
fēnus, tosterus, gludekļus, putekļu sūcējus, gaismekļus, 
zāles pļāvējus (utt.), visa veida baterijas un akumulato-
rus – pārstrādei, ikviens no jums var samazināt savus 
izdevumus par atkritumu izvešanu un sniegt ieguldījumu 

vides aizsardzībā. Aicinām jūs būt aktīviem, rūpēties par 
apkārtējās vides veselību ilgtermiņā – atbrīvojieties no ve-
cām un nederīgām lietām, kas tikai aizņem vietu piemājas 
šķūnīšos, garāžās vai dzīvokļos!

datums Rajons Automašīnas atrašanās vieta laiks Automašīnas atrašanās vieta laiks
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e loka ceļš (no šosejas līdz Priežu ielai )* 17.00–17.20 Mazcenu aleja pie veikala “ bice ” * 18.20–18.50

Priežu un rudzu ielu krustojums * 17.20–17.40  Mazcenu alejā starp 17. un 23. namu * 19.00–19.20

Ozolu un bērzu ielu krustojums * 17.40–17.55 Mazcenu alejas 8. nama pagalmā * 19.25–19.50

Ozolu un egļu ielu krustojums * 18.00–18.15

sk
ul

te Pie stadiona ** 18.00–18.15 skultes ielā pie 12. nama ** 19.00–19.20

skultes ielā 17, pie “TOP “ veikala ** 18.20–19.00   
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stīpnieku ceļš – Zirnīši , Milži * 9.30–9.50 laukumā pie Mārupes novada Domes* 11.45–12.20

Kantora un Plieņciema ielu krustojumā * 9.55–10.25 Krones ielā 56 * 12.25–12.40

lielajā ielā pie 39. nama * 10.30–10.50 Ventas ielā starp Gaujas un Daugavas i 
ielām *  12.40–13.00

Kantora ielā pie kafejnīcas ” Iveta ” * 10.55–11.15 Mārupītes gatvē pie 1. nama ** 12.45–13.00

liliju un Pededzes ielu krustojumā * 11.20–11.40 rožu un liliju ielu krustojumā ** 12.15–12.40

Viršu ielā pie 17. nama ** 9.30–10.00 skaņākalna un Kalna ielu krustojumā ** 11.45–12.10

Pie Mārupes Pamatskolas ** 10.05–10.20 Zeltrītu ielā pie 12. nama **  10.50–11.15

Pie arcus elektronika ** 10.25–10.45 Mazajā spulgu ielā pie 3. nama ** 11.20–11.40

* – pirmā akcijas automašīna, ** – otrā akcijas automašīna

informācijas mobilais tālrunis akcijas laikā 29. un 30. aprīlī – 29284107
Iedzīvotāji, kuriem nebūs iespēja nogādāt lielgabarīta vecās elektroiekārtas līdz savākšanas autotransportam 

akcijas laikā, var pieteikt bezmaksas izvešanu arī citā laikā, zvanot darba laikā pa bezmaksas tālruni 80000515.

Mārupes novads var lepoties, ka nevis vārdos, bet 
darbos tiek īstenots tas, ko jau ilgus gadus runā gudri 
vīri un sievas valdībā un Saeimā – izglītība ir mūsu valsts 
prioritāte. Ja esat papētījuši mūsu pašvaldības 2011. gada 
budžeta izdevumu plānu, tad esat pamanījuši, ka 45 % no 
visiem tēriņiem tiks atvēlēti izglītības nozarei. Salīdzinā-
jumā ar iepriekšējā gada budžeta tēriņu plānu šogad pa-
lielinājums izglītības nozarē ir 10 %. Naudas izteiksmē tas 
būtu 3 088 655 latu 2010. gadā un 4 961 583 latu šogad.

Izglītība nozarē iekļauti Mārupes vidusskolas, Mā-
rupes pamatskolas, Skultes pamatskolas, Jaunmārupes 
sākumskolas, Mūzikas un mākslas skolas, pirmsskolas 
izglītības iestādes “Zeltrīti”, pirmsskolas izglītības iestā-
des “Lienīte” un izglītības dienesta izdevumi, kuri ietver 
privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs iepirkto bērnu-
dārza vietu izdevumus, izglītības iestādēs īstenoto Eiropas 
struktūrfondu projektu izdevumus, kā arī pašvaldības 
izdevumus Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pār-
valdei un citus izglītības iestādēm mērķētos nesadalītos  
izdevumus.

Par plānotajiem darbiem izglītības jomā “Mārupes 
Vēstu” lasītājiem stāstīs Mārupes novada Domes priekš-
sēdētāja vietniece Līga Kadiģe. Viņas uzmanības un at-
bildības lokā ir izglītības jautājumi novadā.

– Šogad izglītības budžetā esam iekļāvuši 2 lielus pro-
jektus – tiks uzsākta Mārupes vidusskolas sporta zāles 
celtniecība, kas tiks turpināta arī nākamgad, un kopējās 
izmaksas tiek plānotas apmēram 1,5 miljoni latu, un otrs 
nozīmīgs projekts ir saistīts ar ēku siltināšanu. Pagājušajā 
gadā esam veiksmīgi startējuši projektu konkursos, un 
šajā gadā par 0,6 miljoniem latu tiks siltināta Mārupes 
mūzikas un mākslas skolas ēka, PII “Lienītes” ēka un 
Mārupes pamatskolas bērnudārza korpuss.

– Bet, ja palūkojamies uz statistiku, redzam, ka pē-
dējos gados Mārupē ir ļoti strauji pieaugusi dzimstība. 
Vai pēc šiem celtniecības darbiem nebūs jāsāk celt vēl 
kāda jauna izglītības iestāde?

– Turpmākos trīs gadus mēs varam nodrošināt ar 
vietām gan bērnudārzos, gan pirmajās klasēs. Savukārt 
2013./14.  mācību gadā ir palielinājums par apmēram 
80 bērniem uz pirmo klasi. Jautājums ir atklāts, un mums 
ir vēl nedaudz laika padomāt un paplānot – vai būvēt 
jaunu sākumskolu vai cita veida skolu, vai rast citus ri-
sinājumus jau esošajās skolās. Mārupes attīstības plānā 
ir plānota vieta jaunas skolas celtniecībai, bet te būtu 
nepieciešams arī aktīva sabiedrības iesaiste un viedokļu 
apmaiņa par to, kā labāk risināt šo jautājumu.

Nobeigums 10. lpp.      

Izglītība – prioritāte Nr. 1

Akcijas laikā 29. un 30. aprīlī a/s “Latvijas Zaļais elektrons ” 
organizēts savākšanas transports atradīsies šādās savākšanas vietās:
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        Nobeigums. sākumu lasiet 5. lpp.

Skolas pārziņa Kaminska laikā (1925–1931) skolas ēkā pa-
gasta valde veic kapitālo remontu un uzceļ 2. stāvu. Pārbūvēto 
ēku piemēro skolas un pagasta valdes vajadzībām. Skolas rīcībā 
nodod apakšējo stāvu, pagasta valdes rīcībā – augšstāvu. Tiek 
ierīkots arī internāts. Skolas priekšpusē iekārto košumdārzu, 
apkārt skolai sastāda bērzus.

1940. gadā 6. klašu pamatskola tiek pārveidota par septiņ-
gadīgo skolu. Pēdējā kara gadā skolēnu skaits vēl ir palielinājies 
un sasniedz 132.

Mārupes pagasta valde skolas ēku izmanto līdz 1943. ga-
dam, tad pārceļas uz jaunajām telpām tautas namā. Skolas 
rīcībā beidzot nonāk visa ēka.

Pēc kara skolēnu skaits strauji palielinās. 1951. gadā 7. klasi 
beidza 15 skolēnu, bet 1957. gadā – jau 40.

1963. gadā skolā veic kapitālo remontu. Tā laikā tiek no-
jaukta kūts un vietā uzcelta katlu māja, ierīkojot centrālapkuri.

Pēc vairāku gadu celtniecības iegūstot jaunas un modernas 
mācību telpas, 1971. gada 1. septembrī durvis ver Mārupes 
vidusskola. 

1972. gadā sākas sporta laukuma izveide. Projekta autors 
un darbu vadītājs ir skolotājs Viesturs Ķipurs. Ap sporta lau-
kumu tiek iestādītas eglītes, kuru mūžs šodien sniedzas jau 
vairākos gadu desmitos. Jaunais stadions tiek atklāts 1974. gada 
3. oktobrī.

2000. gada septembrī durvis ver piebūvētā un pārbūvētā 
skolas ēka (klāt nākušas 8 klašu telpas, plašs informātikas 
kabinets, bibliotēka un lasītava divos stāvos, aktu zāle, plaša 
galerija, iekšējais pagalms); pēc ilgāka pārtraukuma vidusskolā 
atkal ir divas paralēlklases (vispārizglītojošā un komerczinību).

2004. gads – pabeigta 3. stāva izbūve un klāt nākušas 
piecas mācību telpas.

  Alma Liepa  – pirmā vidusskolas direktore no 
1971.  līdz 1982. gadam –, kas dzīvi skolai Mārupē veltī-
jusi laika posmā no 1954.  līdz 1993. gadam.

Eduards Teivāns – skolas direktors no 1982. gada līdz 
1986. gadam.

Jānis Lagzdkalns – skolas direktors no 1986. gada un 
sporta skolotājs no 1983. gada.

2009.  gads  – jaunais mācību gads sācies ar jau-
nu, plašu, krāsainu skolas piebūvi (nodots ekspluatā-
cijā 2.  un 3.  stāvs), pirmo reizi skolas vēsturē četras 
paralēlklases  – 1.a, 1.b, 1.c un 1.d. 2010.  gads  – sko-
las rekonstrukcijā pabeigts kārtējais posms  – dur-
vis ver jaunas, plašas ēdamtelpas, pārveidota ieeja 
skolā un izveidots jauns iekšpagalms, mācības uzsāk  
833 skolēni.

Vidusskolas absolventi pa gadiem
1974. gads – 21
1975. gads – 21
1976. gads – 29
1977. gads – 23
1978. gads – 33
1979. gads – 28
1980. gads – 36 (2 klases)
1981. gads – 18
1982. gads – 24
1983. gads – 21
1984. gads – 24
1985. gads – 20
1986. gads – 22
1987. gads – 13
1988. gads – 12
1989. gads – 20
1990. gads – 18
1991. gads – 9
1992. gads – 9

1993. gads – 13
1994. gads – 0 (1991./1992. m. g. 
netika nokomplektēta 10. klase)
1995. gads – 10
1996. gads – 12
1997. gads – 12
1998. gads – 15
1999. gads – 26
2000. gads – 13
2001. gads – 16
2002. gads – 19
2003. gads – 36 (2 klases)
2004. gads – 31 (2 klases)
2005. gads – 33 (2 klases)
2006. gads – 31 (2 klases)
2007. gads – 43 (2 klases)
2008. gads – 36 (2 klases)
2009. gads – 48 (2 klases)
2010. gads – 43 (2 klases)

Pavisam Mārupes vidusskolu 40 gados absolvējuši 
837  jaunieši.

Absolventi – tagadējie Mārupes vidusskolas skolotāji
• Jānis Lagzdkalns – direktors, 1976. gada absolvents
• Elita Voiciša – sākumskolas skolotāja, 1983. gada 

absolvente
• Maruta Grava – sākumskolas skolotāja, 1984. gada 

absolvente
• Jana Zvejniece – sporta skolotāja, 1989. gada ab-

solvente
• Ingrīda Ļaudama – vācu/angļu valodas skolotāja, 

1997. gada absolvente
• Lidija Lipaja-Ļaudama  – matemātikas skolotāja, 

1998. gada absolvente

Šodienas – 2011.gada – skola ir augoša, dinamiska, 
pārmaiņām un izaugsmei atvērta skola.

Skolā mācās 833 skolēni
• Sākumskolā – 349
• Pamatskolā – 358
• Vidusskolā – 126

Izglītības programmas
• Vispārējās pamatizglītības programma
• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

programma

Mārupes vidusskola laiku lokos

Skola 1936. gadā ...

Skolas koris 1971. gadā

1989. gads



Darbība projektos
• Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sis-

tēmas optimizācijas apstākļos – ESF projekts
• Bērnu žūrija – Latvijas lasīšanas veicināšanas prog-

ramma
• Comenius – skolu partnerības programma
• Eiropas jauniešu parlaments – starptautisks jauniešu 

forums
• “Mammadaba” vēstniecība – organizē va/s “Latvijas 

Valsts meži”

Kā saules ritējums turpina savu ceļu pār zemes virsu, 
tā Mārupes vidusskolas darbs jaunās paaudzes izglītošanu.

Savu turpmāko izaugsmes ceļu būvēsim, balstoties 
uz kvalitatīvu mācību procesu un aktuālām izglītības 
programmām, turpmākam skolēnu skaita pieaugumam 
tuvojoties tūkstoša atzīmei, ko nosaka bērnu skaita pa-
lielinājums Mārupē. Tuvākajā nākotnē ir plānota sporta 
zāles celtniecība, skolas priekšpagalma pārbūve. Nākotnē 
vajadzētu modernizēt skolas stadionu un aktu zāli un 
nekad nezaudēt centienus augt un pilnveidoties.

jānis lagzdkalns,
Mārupes vidusskolas direktors
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“Ko vedat?” – “Uzvaru!”
Tāda saruna uz Baltkrievijas un Latvijas robežas notika 

starp viņējo muitnieku un mūsu skolēnu delegāciju, kas pēc 
divu dienu – 25. un 26. martā – uzturēšanās Baltkrievijas 
galvaspilsētā Minskā atgriezās mājup. 

Bet ceļš uz Minskas apgabala II jaunākā skolas vecuma 
bērnu pētniecisko darbu konkursu “Esmu pētnieks” sākās 
rudenī un tepat Rīgā, kad Skultes sākumskolas direktores 
vietniece Ludmila Čaupenoka vienā no biznesa forumiem 
tikās ar Minskas apgabala izglītības attīstības institūta pār-
stāvi Jeļenu Kaļistratovu un saņēma uzaicinājumu arī maza-
jiem mārupiešiem pamēģināt savus spēkus šādā konkursā. 

Nešauboties ne mirkli, savu jāvārdu idejai deva Skultes 
sākumskolas direktore Gaļina Grizāne, un pavisam drīz 
tika noslēgts līgums starp Mārupes novada Domi un jau 
minēto institūtu Minskā. 

Konkursa mērķis bija sekmēt pētniecisko iemaņu un 
radošā potenciāla attīstību ne tikai sākumskolas skolēniem, 
bet arī pirmsskolniekiem. Tēmas izvēle bija pilnīgi pašu 

dalībnieku ziņā; vienīgais vēlējums no organizatoru puses 
bija, lai bērni pēc iespējas vairāk paši eksperimentētu, 
praktiski darbotos. 

Nākamais solis ceļā uz mērķi – mācību seminārs “Pē-
tīšana, ka mācību metode sākumskolā un PII”, kuru gadu-
mijā vadīja L. Čaupenoka un kurā piedalījās skolotāji no 
Skultes, Tīraines un Garkalnes skolām. Protams, arī ikga-
dējā projektu nedēļa visās šajās skolās tika veltīta konkur-
sam. Paldies biedrībai “S.T.A.R.S.” un tās priekšsēdētājam 
Jevģēņijam Sidorovam, kas uzņēmās visus organizatoriskos 
darbus, lai sarīkotu vietējā līmeņa atlases konkursu ar 
mērķi izraudzīties labākos skolēnus, kuri piedalīsies finālā 
Baltkrievijā, un rūpējās, lai arī tur viss noritētu labi. 

Februāra sākumā Skultes sākumskolā notika visu 
paveikto un sagatavoto projektu prezentācija. Konkursā 
rezultātā braucienam uz Minsku tika izraudzīti trīs darbi 
un viņu veicēji – Anna Liflands ar projekta tēmu “Saldā 
Baltijas jūra” (darba vadītāja L. Čaupenoka) no Skultes 
sākumskolas, Darja Kolečenko ar projekta tēmu “Kā uz-

glabāt maizi” (darba vadītāja O. Riekstiņa) no Garkalnes 
vidusskolas un Marija Katrīna Zariņa, Valērija Baikova 
un Viktors Maksimovs ar projekta tēmu “Vai kaķi spēj 
ārstēt cilvēkus?” (darba vadītāja T. Trušele) no Mārupes 
pamatskolas. 

Mājās labi padarītā darba augļi tika plūkti Minskā. 
Starp 27 projekta darbiem, kas divu dienu laikā tika ne 
vien prezentēti, bet arī aizstāvēti pavisam nopietnā gai-
sotnē, mūsējiem tika visas godalgotās vietas: pirmo vietu 
izcīnīja Mārupes pamatskolas dalībnieki – M. K. Zariņa, 
V. Baikova un V. Maksimovs, otro vietu – D. Kolečenko 
no Garkalnes un trešo vietu ieguva A. Liflands no Skultes 
sākumskolas. 

Konkurss noritēja ļoti augstā līmenī. Bērnu darbs mijās 
ar atpūtu vārda tiešā nozīmē, jo, kamēr pirmā konkursantu 
grupa aizstāvēja savus projektus, otrā grupa skatījās animā-
cijas filmas. Mazie konkursa dalībnieki pirmo reizi pabija 
Baltkrievijas galvaspilsētā, un tagad ir daudz ko pastāstīt 
par tur redzēto un dzirdēto. 

ludmila Čaupenoka, 
projekta koordinatore un vadītāja

Mazo pētnieku lielā uzvara

... un 2010. gadā

Darbs klasē 1930... 

arī 2010 gadā...un 2005. gadā

Sportošana Mārupē bija 1934. gadā

1998. gadā
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izglītība un kultūra

        Nobeigums. sākumu lasiet 7. lpp.

– Daudzi bērni mācās arī Rīgas skolās...
– Ja analizējam bērnu skaitu, kas šajā mācību gadā devās 

uz mācībām 1. klasē Rīgas skolā, tad jāsecina, ka neiznāk viena 
pilna klase, jo daļa no šiem 44 bērniem mācās arī mazākum-
tautību skolās. Daļa vecāku savas atvases ved mācīties arī uz 
tām skolām, kur paši ir mācījušies. Bet kopumā varam teikt, 
ka sākumskolas Mārupē ir ļoti pieprasītas un arī uz jauno 
mācību gadu no 209 2004. gadā dzimušajiem un Mārupē 
deklarētajiem bērniem jau vairāk nekā 180 ir reģistrējušies 
mācībām Mārupes skolās. Tas ir apliecinājums tam, ka vecāki 
novērtē gan mūsu skolu materiāli tehnisko bāzi, gan jaunuz-
celtās vai renovētās telpas, gan arī pedagogu profesionalitāti 
un darba kvalitāti.

– Jaunmārupes sākumskola pērn svinēja 5 gadu jubileju. 
Tā tika celta kā sākumskola un arī pirmsskola. Pēdējos 
gados pēc līdzīga modeļa tika reorganizēta skola Skultē 
un arī Mārupes pamatskola.

– Skultes pamatskola ir kļuvusi par Skultes sākumskolu, 
kas realizē mazākumtautību izglītības programmu, un te ir arī 
pirmsskolas izglītības grupiņas. Šo risinājumu diktēja dzīve, jo 
Skultes ciematā bērnu ir tik, cik ir, un arī šobrīd pirmsskolā 
ir 85 bērni, bet sākumskolā 24 bērni. Arī uz nākamo mācību 
gadu pagaidām ir pieteikušies vien 6 bērni. Arī pirmsskolas 

izglītības iestāde “Tīraine” pērn tika pievienota Mārupes pa-
matskolai, un šobrīd jau tās strādā kā vienots veselums. Šāds 
modelis nodrošina arī pēctecību izglītības programmā, jo 
daudz labāk kopā var strādāt pirmsskolas un sākumskolas 
pedagogi. Savukārt Jaunmārupes sākumskola šajā mācību 
gadā ir uzsākusi pāreju uz sešu klašu apmācību. Tas bija ve-
cāku lūgums, lai pabeigtu pilnu sešu klašu programmu, pēc 
kuras var doties vai nu uz Mārupes vidusskolu, vai uz kādu 
no Rīgas ģimnāzijām vai vidusskolām. Tā kā pilnveidošanās 
un labāko risinājumu meklēšana notiek nemitīgi.

– Vai Mārupei nav laiks domāt par savu ģimnāziju?
– Arī tas ir jautājums, kas mums viesim kopā ir jāpārrunā 

un jāizlemj. Mums tepat blakus ir lielpilsēta Rīga ar visām 
savām iespējām un piedāvājumiem. Vēl mēs neesam “izau-
guši” līdz ģimnāzijas līmenim. Varbūt pēc gadiem četriem 
pieciem. Katrā gadījumā viena no nākotnes vīzijām ir ģim-
nāzija Mārupē, bet atkārtošu – jautājums ir atvērts un mums 
visiem kopā par to būs jādomā. Ja runājam par šo vidusskolas 
posmu, tad jāteic, ka mums ir jābūt arī ļoti atbildīgiem par to 
jauniešu nākotni, kuri mācās vidusskolā un dažādu apstākļu 
dēļ neturpina mācības augstskolās. Viņiem ir vidējā izglītība, 
bet nav nekādas profesijas, kas mazina iespēju iegūt darbu. Jau 
šobrīd Mārupes vidusskolā tiek strādāts pie trešās programmas, 
kas būtu orientēta uz profesijas ieguvi. Un te es gribētu runāt 
vēl par vienu tematu – interešu izglītība. Gan pašvaldība, gan 
izglītības iestādes daudz dara, lai jauniešiem Mārupē būtu 
iespējas gan muzicēt, gan nodarboties ar sportu. Ir uzsākts 

darbs pie speciālas jaunatnes programma izstrādes. Un te es 
gribētu aicināt aktīvus un prasmīgus novada ļaudis, kuri būtu 
ieinteresēti darboties ar jauniešiem un mācīt viņiem dažādus 
amatus, praktiskas iemaņas, kas noder dzīvē, vai organizēt 
kādu tehniskās jaunrades pulciņu. Ne visi jaunieši vēlas un 
var dziedāt, dejot vai sportot, bet varbūt mēs kopīgi varam 
rast vēl kādas brīvā laika pavadīšanas iespējas?

– Bet vēl atgriezīsimies pie pašiem mazākajiem mārupie-
šiem. Mārupe ir viena no pirmajām pašvaldībām visā Latvijā, 
kas ir nodrošina, ka visi mazuļi no 3 gadu vecuma var iet 
bērnudārzā. Pērn pašvaldība uzsāka sadarbību ar privāta-
jām pirmsskolas izglītības iestādēm un tika iepirktas vietas 
6 privātajos bērnudārzos. Vai tas tiks darīts arī turpmāk? 

– Mūsu novadā dzīvo ļoti daudz jaunu ģimeņu, dzimst 
bērni, jau vairākus gadus dzimstība daudzas reizes pārsniedz 
mirstību. Mums ir jārūpējas par jaunajiem vecākiem, lai viņi 
varētu atgriezties darbā un tā novada budžetu papildinātu ar 
saviem samaksātajiem nodokļiem. Protams, daudzi var teikt, 
ka nauda ir jāiegulda ceļos, infrastruktūrā. Citas pašvaldības 
saka – nu jā, to jau var Mārupe atļauties. Piekrītu, bet šobrīd 
mums ir jādara viss, lai kaut vai šādā veidā – nodrošinot visus 
mazuļus ar vietām bērnudārzos – veicinātu dzimstību un uzla-
botu demogrāfisko situāciju valstī. Un arī šogad mēs plānojam 
organizēt iepirkumu uz vietām privātajos bērnudārzos un ar 
savu piemēru mudināsim to darīt arī citus.

intervēja Ģirts Pūle

Izglītība – prioritāte Nr. 1

 
Skultes 

sākumskola
Jaunmārupes 
sākumskola

Mārupes 
pamatskola

Mārupes 
vidusskola

Skolas Rīgā Skolas citur Latvijā Kopā

1.klase 10 48 34 82 44 7 225
2.klase 8 45 20 105 46 5 229
3.klase 0 38 18 83 47 8 194
4.klase 6 49 13 80 47 7 202
5.klase 24 19 65 70 6 184
6.klase 16 87 52 5 160
7.klase 12 70 64 11 157
8.klase 15 67 78 9 169
9.klase 19 69 83 12 183
10.klase 46 95 5 146
11.klase 47 40 6 93
12.klase 33 113 11 157
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sports

19. martā Rīgas Stradiņa universitātes Aulā norisinājās Jauno 
izpildītāju konkurss “Nāc sadziedāt”, kurā piedalījās vairāk nekā 
500 bērnu un jauniešu no visas Latvijas.

Jaunos Latvijas izpildītājus atklāja profesionāla un kompe-
tenta žūrija – Ieva Kerēvica, Igo, Guntars Račs, Ieva Akurātere 
un Aigars Grāvers.

Konkursā piedalījās solisti un popgrupas. Dalībnieki tika 
vērtēti 3 vecuma grupās – jaunākā, vidējā un vecākā.

Jaunākajā vecuma grupā no 60 konkursantiem tika apbal-
voti 4 labākie dziedātāji – Grand Prix, pirmās, otrās un trešās 
vietas ieguvēji, kas saņēma diplomu un balvu – ceļojumu uz 
Stokholmu ar kuģi “Tallink Festival”.

Mārupes pamatskolu konkursā “Nāc sadziedāt” pārstāvēja 
solisti Kriss Kristers Zaļmežs (5 gadi), Pauls Pakalniņš (7 gadi), 
Adrija Silva Kukuvasa (7 gadi), Karīna Anete Jefimova (9 gadi).

Pirmo vietu jaunākajā vecuma grupā ieguva Pauls Pakal-
niņš no Mārupes pamatskolas pirmsskolas (7 gadi) ar dziesmu 
“Nozagtā Parīze” (Ē. Siliņa mūzika, J. Baltvilka vārdi). Paulam 
izdevās savaldzināt nopietno žūriju, kas izteica atzinību par 
precīzo dziedājumu un “šarmu”, kuru mazais dziedātājs sūtīja 
saviem klausītājiem.

Jau 22. martā Pauls Pakalniņš kopā ar savu dziedāšanas 
skolotāju Ilzi Dūzeli kā pavadošo personu devās ceļojumā uz 
Stokholmu ar kuģi “Tallink Festival”. Uz šī kuģa visi konkursa 
laureāti (11 solisti) sniedza 2 koncertus, katrā koncertā izpildot 
vienu latviešu komponista dziesmu.

Lai arī koncertēt uz kuģa nebija viegli, Pauls savu pirmo 
koncertbraucienu izturēja braši un ir gatavs arī turpmāk strādāt, 
lai varētu mūs iepriecināt ar skanīgu dziedāšanu un skatuvisku 
šarmu. 

Vēlu veiksmi visiem talantīgajiem un atraktīvajiem Mārupes 
novada dziedātājiem, viņu vecākiem un skolotājiem nākamajos 
muzikālajos pasākumos!

ilze dūzele,
Mārupes pamatskolas pirmsskolas mūzikas skolotāja

Mārupietim 
1. vieta konkursā 
“nāc sadziedāt”

Katru gadu martā, kad pūpoli jau sapurinājuši savas pūkai-
nās galviņas, mēs savās mājās aicinām ciemos mūsu audzēkņu 
vecvecākus uz pavasara svētkiem.

Svētkiem gatavojamies jau laikus. Bērnu gatavotos rok-
darbus, aplicējumus un zīmējumus izkārtojam izstādē, kurā 
piedalījās visi iestādes audzēkņi. Vecvecāki ļoti atzinīgi novērtēja 
bērnu darbu izstādi, rūpīgi to aplūkoja un starp daudzajiem 
darbiņiem mēģināja atrast sava mazbērna darbus. 

Šogad 10. un 11. martā savus vecvecākus uz svētkiem ai-
cināja divas vecākās grupas. Kopā ar mūzikas skolotāju Martu 
Bērziņu un grupas skolotājām Rudīti Djomkinu, Inesi Frei-
denfeldi, Baibu Heiseli, Elitu Bukovsku bērni mācījās dzejoļus, 
dziesmas, iestudēja dejas un muzikālās pasakas. Visus priekš-
nesumus bērni veltīja savām mīļajām vecmāmiņām un vectē-
tiņiem. Svētkos vecvecāku sejās bija vērojams un jūtams liels 
saviļņojums par viņu mīluļu sniegumu, kas lika noritēt pat pa 
kādai aizkustinājuma asarai. Tie ir arī mūsu iestādē ļoti mīļi 
un gaidīti svētki, jo vecvecāki no sirds novērtē savu mazbērnu 
un pedagogu ieguldījumu. 

Pēc koncerta vecvecāki mielojās ar mūsu saimniecīšu ga-
tavoto cienastu – smaržīgu tēju un pīrādziņiem.

Lielu jautrību radīja kopīgas rotaļas. Vecvecāki kopā ar sa-
viem mīluļiem varēja atcerēties sen zināmas rotaļas un iemācīties 
arī jaunas. Vecvecāki tika galā arī ar atjautības uzdevumiem. 

Vakara noslēgumā vecvecāki saņēma savus portretus, ko 
bija zīmējuši viņu lolojumi.

Esam gandarīti, ka pasākums izdevās. Mūsu viesi devās 
mājup ar smaidu sejā, jo kopā ar mazbērniem bija aizvadīts 
jauks vakars. Savukārt mūsu iestādes pedagogi ir apmierināti 
ar labi padarīto darbu, un esam pārliecināti, ka šī tradīcija ir 
jāturpina arī nākamajos mācību gados.

sarmīte egle,
PII “lienīte” metodiķe 

tikšanās polijā
No 18. līdz 23. martam Jaunmārupes sākumskolas pe-

dagogi viesojās Polijā, kur Eiropas Savienības Mūžizglītības 
programmas COMENIUS apakšprogrammas aktivitātes 
“Skolu daudzpusēja partnerība” ietvaros noritēja projektā 
iesaistīto dalībvalstu trešā tikšanās reize. 

Šoreiz bija iespēja iepazīties ar Polijas izglītības sistē-
mu, tās darbības pamatprincipiem, kā arī Polijas kultūru 
un vēsturisko mantojumu. Viesojāmies Skavinas pilsētas 
Nikolaja Kopernika sākumskolā.

Viens no galvenajiem uzdevumiem aktivitātes ietvaros 
bija katras dalībvalsts prezentācija par ungāru pasakas 

“Karalis Matjašs” iestudējuma īstenošanas procesu savā 
izglītības iestādē. Visas valstis dalījās pieredzē ar pasakas 
īstenošanas pieredzi dažāda vecuma bērniem. Mūsu skolā 
ungāru pasaku iestudēja 3. klašu skolēni. Konferences laikā 
arī tika izvirzīti uzdevumi nākamajām tikšanās reizēm un 
saskaņots tālākais tikšanos reižu laika plānojums.

Nikolaja Kopernika sākumskola iepazīstināja ar poļu 
tautas pasakas “Leģenda par Vāveles pūķi” teatralizēto 
iestudējumu. Polijas pasakas iestudējumā tika iesaistīti 
arī bērni ar īpašām vajadzībām. Skolā vērojām Polijas 
skolotāju atklāto mācību stundu angļu valodā par poļu 
pasakas mācīšanas metodēm un paņēmieniem. Iegūto 
pieredzi pilnvērtīgi izmantosim, iestudējot šo pasaku 

angļu valodā ar Jaunmārupes sākumskolas skolēniem.
Viesošanās laikā tikāmies ar skolas vadību un pašval-

dības darbiniekiem, kā arī noslēgumā Skavinas pilsētas 
Domes priekšsēdētājs visu dalībvalstu skolotājiem izteica 
atbalstu projekta realizācijā. 

COMENIUS projekts turpinās, un nākamā valsts, kura 
gaidīs mūs ciemos, ir Rumānija. 

una Moiseja,
Jaunmārupes sākumskolas skolotāja

vecvecāku 
pēcpusdiena “lienītē”

kultūras dzīves jaunuMi

Turam īkšķus!
17. aprīlī Mārupes kultūras nama Jauktais koris “Mā-

rupe”, senioru koris “Noktirne”, jauniešu koris “Resono” 
un vidējās paaudzes deju kolektīva “Mārupieši” abi sastāvi 
piedalās dziesmu un deju svētku skatēs. Vēlam veiksmi!

Izstāde un projekts 
“Mārupes radošā darbnīca”

6. maijā plkst. 18 00 Mārupes kultūras namā notiks 
projekta “Mārupes radošā darbnīca” atklāšanas izstāde. 
Mārupieši aktīvi tiecas iekļauties radošos procesos – glez-
no, zīmē, realizē trakas idejas; tas palīdz saredzēt gaišāku 
nākotni savā ģimenē un visapkārt. Mārupes radošā dar-
bnīca sāka savu darbību 2007. gadā mākslinieces I. Ma-
erkēvičas-Carukas vadībā. Ir bijušas 4 izstādes Mārupes 
novada Domes telpās. Arī šajā pasākumā tiksiet iepa-
zīstināti ar darbnīcu un radošajiem mārupiešiem, kā arī 
notiks I. Markēvičas-Carukas radošās darbības interneta 
vietnes atklāšana un prezentācija. Pasākumu kuplinās 
Latvijā pazīstamu mūziķu muzikāli pārsteigumi.

Skolēnu pašpārvalde Mārupes mūzikas un 
mākslas skolā

Mārupes mūzikas un mākslas skolā darboties sākusi 
skolēnu pašpārvalde. Tajā ir iesaistījušies vecāko klašu 
audzēkņi. Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis – pie-
dalīties skolas sabiedriskās dzīves veidošanā un organi-
zēšanā. Pirmais pasākums – “Kino vakars” – izvērtās par 
ievērojamu notikumu skolas dzīvē. Tik lielu atsaucību no 
jaunāko klašu skolēniem nebija gaidījuši ne skolotāji, ne 
paši “Kino vakara” organizētāji. Arī nākamais pasākums – 
“Muzicējam ar ģimeni”, kas notika 1. aprīlī, – radīja lielu 
atsaucību. Darboties sākusi arī skolas informācijas vietne 
internetā – www.muzika-marupe.blogspot.com.

Kultūras notikumu afiša
13. aprīlī plkst. 10.00 Mārupes kultūras namā Val-

mieras Kinostudija piedāvā izrādi bērniem “Sarkangalvīte 
un vilks”. Ieeja – Ls 2.

16. aprīlī plkst. 17.00 Mārupes kultūras namā notiks 
grupas “Baltie lāči” koncerts.

21. aprīlī plkst. 17.00 Mārupes kultūras namā – Mazo 
vokālistu konkurss “Mārupes Cālis 2011”. Ieskandināsim 
Lieldienas kopā!

25. aprīlī plkst. 16.00 Mārupes kultūras namā vieso-
sies Saldus novada Druvas teātris ar R. Blaumaņa izrādi 
“No saldenās pudeles”. Režisore Ļuba Kapteine. Ieeja par 
ziedojumu.

30. aprīlī plkst. 12.00 Mārupes kultūras namā notiks 
Noras Bumbieres jauno vokālistu konkursa pusfināls.

6. maijā – Mākslas dienas Mārupē.
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novadā

Mārupe Mārupes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

noslēgtās laulības

8. 03. 2011.
Ramona Zaļmeža-Grīnvalde un Laimonis Lāns

25. 03. 2011.
Elita Puķīte un Dainis Balčuns

26. 03. 2011.
Olga Artemenkova un Jānis Ozoliņš

Ginta Mikarta un Kristaps Kramzaks

sveicam!

Martā Mārupes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrētie jaundzimušie 

Paula Vilaua (dzimusi 6. 03. 2011.), 
Raivo Matorka (dzimis 7. 03. 2011.), 
Kaidens Džeims Maršāns (dzimis 7. 03. 2011.), 
Stella Lazdiņa (dzimusi 9. 03. 2011.), 
Agata Miščenkova (dzimusi 14. 03. 2011.), 
Armands Strujevičs (dzimis 18. 03. 2011.), 
Keita Lagzdiņa (dzimusi 19. 03. 2011.), 
Marta Murāne (dzimusi 21. 03. 2011.), 
Evelīna Akulova (dzimusi 22. 03. 2011.).

sveicam 
jaunos mārupiešus un viņu vecākus!

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

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

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

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

MaRTā
MūžīBā aIzGāJušI

Mirdza Eleonora Bailīte (1922), 
Ēriks Pinka (1942), 

Leontīne Korne (1937), 
Anastasija Pestereva (1921), 
Vladimirs Ļebedevs (1954), 

Sergejs Boiko (1952), 
Marta Vanaga (1932), 

Rozālija Malteniece (1919).

Latvijā, lidostā “Rīga”, ir Eiropā lielākais Aviācijas teh-
nikas muzejs. Vienīgais muzejs Baltijā, kurā ir tik daudz 
Padomju Savienībā ražotās aviotehnikas lidaparātu. Vik-
tora Talpas vadītais Aviācijas tehnikas muzejs varbūt nav 
tik zināms Rīgā, bet tomēr, ierodoties lidostā “Rīga” vai 
dodoties prom no tās, nevar nepamanīt iespaidīgos eks-
ponātus, kas salikti rindās un reprezentē aizgājušo PSRS 
laiku kara un civilās aviācijas godību.

Muzeja īpašnieks aviācijā ir jau apmēram 52 gadus, 
paralēli savam aviatora darbam ir vadījis Jauno lidotāju 
klubu, kurš pastāvēja no 60. gadu beigām līdz 90. gadu 
sākumam. Jaunieši varēja lēkt ar izpletni un lidot ar si-
mulatoriem. Visa Jauno lidotāju kluba pastāvēšanas laikā 
piedalījās aptuveni divi tūkstoši jauniešu, un daudzi no 
viņiem aizgāja mācīties tālāk. Daudzi Jauno lidotāju kluba 
absolventi lido arī šodien. Mūsdienās muzeja teritorijā 
notiek mācības jauniešiem, kuri ierodas pasniedzēju va-
dībā, lai beidzot grāmatā lasīto varētu redzēt dzīvē. Kā 
apgalvo Viktors – aviācija ir visa viņa dzīve. Pateicoties 
aviācijai, arī radās ideja par muzeja izveidošanu lidostas 
“Rīga” teritorijā. Viktors kolekcijas savākšanai ziedojis 
vairākus desmitus gadu, un daudzi eksponāti mūsdienās 
pat Krievijā ir retums.

Muzejs ir veidots gandrīz 42 gadus. Pēc PSRS sabruk-
šanas Jauno lidotāju kluba finansēšana tika pārtraukta un 
radās lielas problēmas ar aviācijas tehnikas izvietošanas 
vietu. Lidosta “Rīga” muzeja tapšanā ir ļoti palīdzējusi. 
Tika aizbērts Mūku purvs, un visa tehnika tika pārvesta. 
Pārvietojot tehniku, tā tika bojāta, tomēr bojājumus izde-
vās samazināt līdz minimumam. Oficiāli muzejs pastāv 
kopš 1997. gada. Tas tika uzbūvēts patstāvīgi. Privātā 
muzeja un kolekciju veidotājs ir veltījis savu laiku tautas 
izglītības un sasniegumu krāšanai un saudzēšanai aviācijas 
jomā. Muzeja veidošanā un uzturēšanā viņš ir ieguldījis 
vienīgi savu naudu.

Aviācijas muzejā ir apskatāmi 47 lidaparāti bumbvedē-
ji, reaktīvais iznīcinātājs MIG, pasažieru AN-2 un sporta 
L-13 lidmašīnas, kā arī ir iespēja apmeklēt Mi-6 helikop-
tera kabīni un piesēsties pie pilotstūres. Mi-6 ir lielākais 
transporta helikopters pasaulē un vienīgais Latvijā, tas sver 
42 tonnas. Helikopterā atrodas tādi muzeja eksponāti kā 
lidmašīnu melnās kastes, formastērpi no 60. gadiem un 
lidmašīnu būves shēmas. 

Apmeklējot muzeju, ir iespējams uzzināt katra eksponāta 
stāstu līdz muzejam. Kā viens no interesantākajiem, bet 
īsākajiem stāstiem bija par pirmo muzeja lidaparātu Mig-21: 
lai to iegūtu, īpašniekam bija jāsavāc apmēram desmit tonnu 
metāllūžņu. Eksponātu Tu-124A muzeja saimnieks bija iegā-
dājies par 3 eiro un pats personīgi ar to atlidojis 2010. gada 
aprīlī. Stāsts par An-24 var ieilgt, jo muzeja īpašnieks pats 
ar to ir lidojis, tāpēc atmiņās var kavēties ilgi. 

Tomēr muzeja pastāvēšanas laiks var būt ļoti īss. Mu-
zeja teritorija ir mainīta jau piecas reizes. Lidostā “Rīga” 
ir plānots celt jaunu terminālu, un pārmaiņas, iespējams, 
skars arī muzeju. Ir izskanējušas versijas, ka muzeja eks-
ponātus pārvietošot uz Spilves lidlauku vai pat pārdošot 
ārzemju aviācijas muzejiem un kolekcionāriem. Viktors 
Talps uztraucas par tehnikas transportēšanu: ja tehnika 
būs jāpārved tālāk, tie būs milzu zaudējumi. Muzeja saim-
nieks ir cerību pilns un gatavs meklēt visus iespējamos 
variantus, lai saglabātu šī muzeja eksponātus. Bet tas 
viss ir atkarīgs no tā, kā virzīsies lidostas “Rīga” jaunā 
termināla projekts.

Piedāvājumus ir izteikušas arī kaimiņvalstis, kas ir 
gatavas pārpirkt tehniku, – Igaunija, kur aviācijas muzejs 
atrodas Tartu, un Lietuva, kurā ir veseli trīs aviācijas mu-
zeji – Panevežā, Kauņā un netālu no Viļņas. 

Aicinot ciemos apmeklētājus, Viktors Talps atceras 
kāda ārzemju tūrista teikto: “Re, no kā mēs baidījāmies 
aukstā kara laikā!” Varbūt muzeja apmeklējums kādam at-
miņā atsauks kādu sen aizmirstu atgadījumu vai nostāstu.

linda kliģe

Mārupes novads, lidosta “Rīga”,  
aviācijas muzejs, LV 1053
 
Muzeja darba laiks:
	 darba dienās 10.00–17.00;
	 sestdienās, svētdienās – slēgts.

Biļešu cenas: pieaugušajiem – Ls 2, bērniem – Ls 1.
Tālr. 26862707
E-pasta adrese: maxim@aviamuseum.org
http://avia.ak22.net

brīnumainie lidaparāti Sporta notikumu kalendārs
7. aprīlī Jaunmārupes sākumskolā notiks Mārupes novada 

izglītības iestāžu sacensības peldēšanā 1.–2. klasēm. 
9. aprīlī plkst. 9.00 Sporta kompleksā Tīrainē norisināsies 

Mārupes novada sacensības volejbolā “Mārupes kauss 2011” sieviešu 
komandu konkurencē un vīriešu komandu konkurencē. Svinīgais 
pasākums vakarā Mārupes kultūras namā.

9. aprīlī plkst. 10.00 Skultes sākumskolā notiks tradicionālā 
Ģimeņu sporta diena.

16. aprīlī plkst. 10.00 Jaunmārupes sākumskolā – Mārupes 
novada basketbola sacensības un metiena sacensības 2003. gadā 
dzimušiem un vecākiem zēniem. 

30. aprīlī Mārupes novada futbola sezonas atklāšanas sacensības 
Jaunmārupes stadionā.

7. un 8. maijā Mārupes vidusskolas stadionā notiks Starptautis-
kās sacensības futbolā “Mārupes kauss 2011”. Sākums – plkst. 10.00.

FO
TO

: l
In

D
a

 K
lI

ģ
e


