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Šā gada 2.maijā plkst. 9.00 tiks uzsākta 2011.gadā 
dzimušo bērnu reģistrācija pirmskolas izglītības iestāžu 
rindā. Rindā tiek uzņemti bērni, kuri kopā ar vismaz vi-
enu no vecākiem deklarēti Mārupes pašvaldības teritorijā.

Pieteikumus var iesniegt gan elektroniski, gan 
personīgi, ierodoties Mārupes novada Domē, Daugavas 
ielā 29.

Lai iesniegtu pieteikumu elektroniski, ir jāaizpilda 
pieteikuma forma (interneta vietnē  www.marupe.lv, 
sadaļā  Izglītība/ Uzņemšana PII ) un aizpildītā veidlapa 
ir jānosūta uz e-pasta adresi: bernudarzs@marupe.lv .

Pirms 2. maija plkst. 9.00 elektroniskais sūtījums ne-
tiks reģistrēts. Brīdī, kad e-pasts tiek saņemts, elektroni-
ski iesniegtajā pieteikumā tiek atzīmēts tā iesniegšanas 
laiks un  sūtītājam tiek izsūtīts apstiprinājums par e-pasta 
saņemšanu.

Tuvāka informācija par bērnu reģistrāciju atrodama 
pašvaldības mājas lapā: www.marupe.lv sadaļā Izglītība/ 
Uzņemšana PII  „Kārtība kādā tiek organizēta pirmskolas 
izglītojamo uzņemšana un atskaitīšana Mārupes novada 
izglītības iestādēs”.

Aicinām mazo mārupiešu vecākus izmantot iespēju 
pieteikties elektroniski!

Sākas bērnu reģistrācija 
uzņemšanai pirmsskolas 

izglītības iestādēs

Kā katru gadu pavasaris Mārupē tiek ieskandināts 
ar mazo “Cāļu” balsīm dziedātāju vokālajā konkursā  
„Mārupes Cālis 2012”.  Šis konkurss gadu no gada gūst 
lielu mazo dziedātāju un viņu vecāku atsaucību, Mārupes 
Kultūras namam pildoties jautrām čalām, sapostiem 
bērniem un skanīgām balstiņām.

Šogad konkursā piedalījās 36 konkursanti (no 2 līdz 5 
gadu vecumam), kuri izpildīja katrs vienu dziesmu. Mazo 
un talantīgo dziedātāju izpildījumā dzirdējām dziesmas 
par draugiem, dzīvniekiem, rotaļlietām, ģimeni, pavasari 
un spožo saulīti. 

Konkursantu sniegumu vērtēja kompetenta žūrija, kuras 
sastāvā šogad bija mūziķis un producents Armands Lei-
manis, mūziķis, producents un mūzikas instrumentu vei-
kala īpašnieks Vairis Nartišs, Dailes teātra reklāmas daļas 
vadītāja Elīna Grāve un Mārupes Mūzikas un mākslas 
skolas skolotāja, diriģente un ansambļa „Pīlādzis” 
vadītāja Inga Graumane. Vērtējot mazos dziedātājus tika 

pievērsta uzmanība izvēlētā priekšnesuma sarežģītības 
pakāpei, mākslinieciskajai kvalitātei un dalībnieku 
vizuālajam tēlam. 

Pēc vienbalsīga žūrijas vērtējuma par labākajiem 
dziedošajiem “cālēniem” šogad tika atzīti un žūrijas 
visaugstāko vērtējumu izpelnījās divi mazie dziedātāji. 
Titulu „Mārupes Cālis 2012” saņēma Amanda Garoza 
no Jaunmārupes sākumskolas pirmsskolas izglītības gru-
pas ar dziesmu „Jautrais dancis” (skolotāja Sindija Tro-
pa) un Klāvs Kokins no pirmsskolas izglītības iestādes 
„Zeltrīti” ar dziesmu „Zirneklis” (skolotāja Diāna Kra-
vale).

Ciemos pie mazajiem “cālēniem” bija atnācis arī Liel-
dienu zaķis un dziedāšanas starplaikos kopā ar saviem 
palīgiem izklaidēja bērnus ar dažādām atrakcijām. Par to 
paldies fondam „Pasaku nams”.

Konkursa rīkotāji saka lielu paldies vecākiem un peda-
gogiem par ieguldīto darbu mazo “cālēnu” sagatavošanā!

Noskaidroti skanīgākie “Mārupes cāļi 2012”

Atzinības Raksts 
Nr.41 aizceļojis 
pie Mārupes 
vidusskolas 
skolotājas 
Rutas Straumes
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ilgtermiņa attīstības stratēģijas 
2013.-2026.gadam un jaunas  

Attīstības programmas izstrāde

Pirmā pavasara saulīte ir 
nokausējusi sniegu un, kā 
katru pavasari, redzamas 
ziemas atstātās pēdas. Dabai 
nepieciešama mūsu palīdzība, 
lai atveseļotos, atbrīvojoties no 

ziemas laikā uzkrātajiem atkritumiem.
21.aprīlī visā Latvijā un arī Mārupes novadā ļaudis 

pulcēsies, lai sakoptu un labiekārtotu savu novadu – ne ti-
kai savāktu atkritumus, bet arī stādītu kokus, ierīkotu skais-
tas puķu dobes vai kā citādi labiekārtotu vidi sev apkārt.

Šobrīd notiek aktīva gatavošanās talkai, vēl tiek 
reģistrētas oficiālās talkošanas vietas. Tās varat aplūkot 
mājas lapā www.lielatalka.lv, lai izvēlētos, kurp doties 
talkot. Talkas dienā būs nepieciešami atkritumu maisi, kas 
šogad būs dzeltenā krāsā. Dzeltenos maisus bez maksas 
būs iespējams saņemt 21.aprīlī ikvienā reģistrētajā talkas 
norises vietā pie talkas atbildīgā vai koordinatora.

Talkas mērķis ir mudināt iedzīvotājus ar lielāku atbildību 
izturēties pret savu novadu, savu zemi, uzturēt to tīru un sa-

Par tīru un sakoptu Mārupi!
koptu, kā arī ar neiecietību izturēties pret piemēslotājiem. 
Par tīru vidi, sakoptiem pagalmiem un pļavām jārūpējas ka-
tru dienu, nevis kampaņveidīgi tikai talkas dienās. Katram 
ir jāatceras, ka tikai no mums pašiem ir atkarīgs, cik tīrā un 
sakoptā vidē mēs paši un mūsu bērni dzīvos nākotnē.

Arī turpmāk aicinām sekot līdzi sava novada apkārtnes 
sakopšanai un ziņot pašvaldībai par vietām, kas ir 
piesārņotas.

Vienosimies kopīgā darbā, lai sakoptu mūsu novadu!
Tuvāka informācija pie Mārupes novada talkas koordi-

natores Ziedītes Lapiņas:
67149874, 29435695, ziedite.lapina@marupe.lv.
21.aprīlī plkst. 19.00 talcinieki aicināti uz lustīgu 

talkas noslēgumu - DEjU vAKARU, kas notiks 
Mārupes Mūzikas un mākslas skolā, jaunmārupē, 
Mazcenu alejā 39.

Pasākumā  paredzēta arī neliela astrologa lekcija par deju 
kā kustību mākslu un tās ietekmi uz cilvēku. Līdzi jāņem 
groziņš. 

vietas pie galdiņiem lūdzu rezervēt pa tālr. 29459381.

Aicinām piedalīties Mārupes novada 
Attīstības programmas izstrādē un aizpildīt 

aptaujas anketas par turpmākajiem novada 
attīstības virzieniem!

Aptauja ir anonīma un tās rezultāti tiks publicēti tikai 
apkopotā veidā. Aptaujas mērķis ir noskaidrot Mārupes 
novada iedzīvotāju viedokli par novada attīstības 
iespējām, prioritātēm, problēmām un to iespējamajiem 
risinājumiem, kā arī sagatavot priekšlikumus Mārupes 
novada Attīstības programmas izstrādei. 

Anketa atrodama avīzes pielikumā, kā arī aicinām iz-
mantot iespēju anketu aizpildīt elektroniski pašvaldības 
mājas lapā www.marupe.lv / sākumlapā.

Anketas lūgums aizpildīt līdz 3.maijam. Aizpildītās 
anketas iemest speciāli šim nolūkam domātās pastkastītēs 
ar uzrakstu „Aptaujas anketa Mārupes pašvaldības 
attīstības plānošanas dokumentu izstrādei”, kas izvietotas 
katrā ciematā. 
Pastkastītes aizpildītajām anketām atrodamas:
Mārupē – pie Mārupes novada Domes ēkas, Daugavas 

ielā 29, pie Mārupes vidusskolas vārtiem, Kantora ielā 
97, Kantora  un Plieņciema ielas krustojumā pie Mārupes 
kartes un pie PII”Zeltrīti” vārtiem, Gaujas ielā 41.

Tīrainē – pie Mārupes pamatskolas vārtiem, Viskalnu 
ielā 7, un pie Mārupes komunālo pakalpojumu biroja, 
Viršu ielā 6.

jaunmārupē – pie Jaunmārupes sākumskolas vārtiem, 
Mazcenu alejā 4, un pie  Mārupes Mūzikas un mākslas 
skolas, Mazcenu alejā 39.

Skultē – pie Skultes sākumskolas vārtiem, Skultes ielā 
25, un Mārupes komunālo pakalpojumu birojā (darba 
laikā), Skultes ielā 15-1.

Mārupes uzņēmēj!
Lai noskaidrotu Jūsu viedokli par uzņēmējdarbības 

vidi novadā, esam sagatavojuši arī anketu uzņēmējiem. 
Lūgums aizpildīt aptaujas anketu pašvaldības mājas lapā 
www.marupe.lv sadaļā Uzņēmējiem.

veidosim novada nākotni kopā! 

Sākusies iedzīvotāju 
aptauja!

VI Mazās 
kamermūzikas 
konkurss 
Mārupes 
Mūzikas un 
mākslas skolā
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PAŠvALDĪBĀ

Mārupes novada Sociālais dienests ir uzsācis 
aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanu Mārupes 
iedzīvotājiem.  Aprūpes mājās pakalpojums ir pasākumu 
kopums, kas vērsts uz to personu pamatvajadzību 
apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi 
vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, un ietver sevī 
pakalpojumus dzīvesvietā un ilgstošas sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas institūcijā. 

Tiesības saņemt aprūpes pakalpojumu ir Mārupes 
iedzīvotājiem, kuri vecuma, garīga vai fiziska rakstura 
traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu 
personisko aprūpi paša spēkiem, dzīvo vieni vai ar šo per-
sonu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi vai kopā dzīvojošas 
personas vecuma, veselības stāvokļa vai citu objektīvu 
apstākļu dēļ nevar nodrošināt minētajām personām 
nepieciešamo aprūpi. Pakalpojums tiek piešķirts, 
izvērtējot personas materiālos resursus un pakalpojuma 
nepieciešamību.

 Lēmumu par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu 
pieņem Sociālais dienests ar profesionāla sociālā dar-
binieka izvērtējumu. Lai saņemtu pakalpojumu, Jums 
jāvēršas pie sociālās darbinieces Ilzes Bišmeistares, tāpat 
informāciju varat saņemt Sociālajā dienestā pie jebkura 
speciālista.

AKTUĀLI!

•	Mārupes novada Sociālais dienests turpina „Latvener-
go” dāvanu karšu izsniegšanu  Mārupes mazaizsargāto 
klientu grupām: 

1. trūcīgām ģimenēm ar bērniem- kas pirmajā 
kampaņā saņēma vienu dāvinājuma karti; 

2. ģimenēm ar bērniem invalīdiem; 
3. audžuģimenēm, kurām piešķirts audžuģimenes sta-

tuss un kurā dzīvo bērni; 
4. ģimenēm, kas audzina aizbildniecībā esošus 

bērnus; 
5. daudzbērnu ģimenēm, kas nav saņēmušas tarifa 

kompensāciju 2400kWh patēriņam no AS „Lat-
venergo”.

•	Atgādinām, ka papildus esošajiem pabalstiem veselības 
veicināšanai, Mārupes novada Sociālais dienests ir 
uzsācis piešķirt pabalstu vakcīnas pret cilvēka pap-
ilomas vīrusu (Human papilloma virus-HPV) apmak-
sai 13-21 gadus vecām meitenēm, kuras pēc vecuma 
neatbilst valsts noteiktai programmai valsts apmaksātas 
vakcīnas saņemšanai. Kompensācija tiek izmaksāta, 
uzrādot čeku par saņemtu pirmo un otro vakcīnas devu. 
Vakcīnas pirmās devas saņemšanas brīdī personai jābūt 
deklarētai Mārupes novadā vismaz 1 gadu. Līdz 18 
gadu vecumam kompensāciju par vakcīnu saņem viens 
no vecākiem.

•	Pašvaldība apmaksā jaundzimušo rotavīrusa potes 
pilnībā. Līdz šim tika atmaksāta tikai otrā pote.

•	 Informējam, ka ar 2012.gadu dzīvokļa pabalsts ir 
izmaksājams tikai apkures periodā no 1.oktobra līdz 
30.aprīlim.

Mārupes novada Sociālā dienesta vadītāja 
Una Putniņa

Sociālā dienesta aktuāla 
informācija

A p k o p o -
jot statistiskos 
rādītājus par 
Mārupes novada 
P a š v a l d ī b a s 
policijas pa-
darīto darbu 
2 0 1 2 . g a d a 
marta mēnesī, 
P a š v a l d ī b a s 
policija dara 
zināmu, ka ir 
saņēmusi 49 
izsaukumus, no 
tiem - 10 reizes 
Mārupes novada 

iedzīvotājiem tika traucēts sabiedriskais miers un kārtība,  
Valsts policijai bija nepieciešama palīdzība 10 reizes, 
savukārt pašvaldības policijas iejaukšanās ģimenes kon-
fliktu risināšanā bija nepieciešama 3 reizes. Mārupes 
novada iedzīvotāji regulāri ziņoja par klaiņojošiem 
suņiem, kas apdraud apkārtējo iedzīvotāju mieru un brīvu 
pārvietošanos pa publiskai lietošanai paredzēto teritoriju - 
8 gadījumos suņi tika nogādāti dzīvnieku patversmē.  

No Mārupes novada iedzīvotājiem mēneša laikā tika 
saņemtas vairākas sūdzības par labturības prasību mājas 
(istabas) dzīvnieku noteikumu pārkāpšanu. Ņemot vērā 
iedzīvotāju sūdzības, Mārupes novada pašvaldības polici-
ja ir izstrādājusi un iesniegusi likumprojektu situācijas 
uzlabošanai „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas notei-

Par Pašvaldības policijas darbu marta mēnesī

Jau kādu laiku braucot pa Kantora ielu garām Mārupes 
vidusskolai var redzēt raiti ritam būvniecības darbus 
skolas teritorijā. Tur top jaunais sporta komplekss, kura 
jumta korē 14.martā tika karināts vainags un svinēti spāru 
svētki. 

Jaunā ēka tiek celta kā daudzfunkcionāls sporta kom-
plekss, kas dos iespēju attīstīt savas sportiskās iemaņas 
mūsdienu prasībām atbilstošās telpās gan Mārupes vi-
dusskolas skolēniem, gan arī Mārupes iedzīvotājiem.

„Mārupes vidusskolas skolēnu skaits pēdējos gados ir 
audzis, līdz ar to skolai ir ļoti nepieciešama lielāka un 
kvalitatīvāka sporta zāle, kurā būtu iespējams pilnvērtīgs 
skolēnu darbs sporta stundās. Jaunais sporta komplekss 
šādas iespējas skolēniem nodrošinās,” uzsver Mārupes 
Sporta centra vadītāja Silvija Bartuševiča. Viņa skaidro, ka 
jaunajā kompleksā skolēniem būs pieejams daudzveidīgs 
inventārs, kā arī iespējas apgūt dažādus sporta veidus, tai 
skaitā, pašus sporta pamatus – vieglatlētiku, lai uztrenētu 
fizisko sagatavotību, iemācītos pareizi vingrot un spor-
tojot negūtu traumas. Zālē būs īpaši aprīkota tāllēkšanas 
bedre.

Ārpus sporta stundām šeit tiks rīkotas dažāda mēroga 
sacensības, kā arī novada iedzīvotāji varēs pilnvei-
dot savu sportisko meistarību volejbolā, basketbolā, 
futbolā, taekvando, vieglatlētikā vai vēl iespējams citās 
disciplīnās, ja paši iedzīvotāji izteiks tādu vēlmi. 

Spāru svētki jaunajam sporta kompleksam

Sporta kompleksā plānotas vairākas zāles - lielā sporta 
zāle -1300 m2, mazā aerobikas zāle – 122 m2 ar spoguļu 
sienu un 63 m2 trenažieru zāle, kas tiks aprīkota vēlāk. 
Ieplānotas arī ģērbtuves, dušas un citas palīgtelpas. 

Ivars Punculis, Mārupes novada Domes izpilddirektors, 
pastāstīja, ka sporta zāles būvniecība norit pēc paredzētā 
grafika un bez sarežģījumiem. Visi projektā iesaistītie ir 
labi sastrādājušies un jau rudenī šajā sporta kompleksā 
varēs trenēties Mārupes vidusskolas bērni un citi sporta 
cienītāji. 

Mārupes Sporta kompleksa būvniecību, pamatojoties 
uz atklāta konkursa rezultātiem, veic pilnsabiedrība 
“KW” un būvdarbi tika uzsākti pagājušā gada oktobrī. 
Objektu plānots nodot ekspluatācijā šī gada augustā. 

Šobrīd ēkā ir uzsākta ventilācijas sistēmas izbūve, tiek 
veikta apkures, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 
izbūve, uzsākta elektrotīklu montāža, sagatavotas grīdu 
pamatnes.

Būvdarbi tiek veikti saskaņā ar SIA „Arhitekte G. 
Kursīte” izstrādāto tehnisko projektu un SIA „BELSS” 
izstrādātā tehniskā projekta „Mārupes vidusskolas pagal-
ma labiekārtojuma un autostāvvietu izbūves tehniskais 
projekts” daļu.

Projekta kopējās izmaksas ir LVL 1 108 028.17.

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa

kumi Mārupes novadā” apstiprināšanai Mārupes novada 
Domei.

2012. gada 31. martā plkst.02.55  tika aizturēta per-
sona, kas bija izsitusi kafejnīcas „Laura” durvju stiklu. 
Persona tika nodota Valsts policijai tālāku procesuālo 
darbību veikšanai, par minēto notikumu tika uzsākts 
kriminālprocess par īpašuma bojāšanu.

2012. gada martā tika aizturētas 2 personas, kuras 
atradās meklēšanā par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu.- 
personas nodotas Valsts policijai. Preventīvu pasākumu 
laikā tika aizturētas 3 personas par velosipēda vadīšanu 
alkohola reibuma stāvoklī, personas nodotas Valsts 
policijas Ceļu policijas amatpersonām. Par atrašanos 
sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī aizturētas 3 
nepilngadīgas personas- uzsāktas administratīvās lietas.

Mārupes novada pašvaldības policijas nepilngadīgo 
lietu vecākā inspektore veic preventīvus un audzinoša 
rakstura pasākumus ar nepilngadīgām personām un viņu 
vecākiem, lai nepieļautu neattaisnotus skolas kavējumus.

Par alkohola lietošanu un atrašanos alkoholisko 
dzērienu ietekmē sabiedriskā vietā aizturētas 18 personas. 

Pašvaldības policija ir apsekojusi un izsūtījusi 
brīdinājumus par teritorijas nesakopšanu 5 īpašniekiem.

Tuvojas pavasaris, tādēļ Mārupes novada pašvaldības 
policija aicina visus Mārupes novada namīpašniekus, 
nomniekus, turētājus pievērst lielu uzmanību teritoriju 
sakopšanai un atkritumu izvešanai.

Mārupes novada Pašvaldības policijas priekšnieks
Juris Jēkabsons

28.marta Domes sēdē

• Nolēma noteikt Mārupes novada Domes iegādātā 
pirmsskolas izglītības pakalpojuma maksimālās 
izmaksas  - pirmsskolas izglītības programmas apguves 
nodrošināšana Mārupes novadā deklarētajiem pirmss-
kolas vecuma bērniem 127 LVL mēnesī.

• Nolēma atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz Ādažu 
novada Domei piederošām  789 kapitāldaļām. 

• Nolēma izstāties no biedrības „Latvijas Pašvaldību dar-
ba devēju asociācijā” , reģ.Nr.40008029057.

• Nolēma pieņemt dāvinājumā ielu apgaismojumu Jaun-
bebru ielā, Mārupē.

• Nolēma piedalīties atklātā projektu konkursā „Atbalsts 
jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā” 
Jaunatnes politikas valsts programmas 2012.gadam 
1.4.apakšsadaļas „Atbalsts jauniešu centru darbības 
nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes 
informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot 
infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā lai-
ka pavadīšanai” ietvaros ar projektu „Jauniešu radošā 
iespēja”.
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NOvADĀ

Godātie Mārupes novada iedzīvotāji, Mārupes novada 
Bāriņtiesa informē, ka, saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 
61.pantu, bāriņtiesā ir iespējams izdarīt apliecinājumus 
un izpildīt citus uzdevumus. Vēršam Jūsu uzmanību, 
ka bāriņtiesa ir tiesīga izdarīt apliecinājumus ar 
ierobežojumiem: tikai Mārupes novada teritorijā 
deklarētiem iedzīvotājiem un apliecina darījumu, ja to 
slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāji 
savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa 
nepārsniedz 6000 latu. 

Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā spēka ziņā 
pielīdzināms notariālajam apliecinājumam.

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 79.pantu, bāriņtiesa 
iekasē šādas valsts nodevas par apliecinājumu izdarīšanu 
(valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem ieskaita 
pašvaldības budžetā): 

1) par darījuma akta projekta sagatavošanu — 8 Ls;
2) par darījuma apliecināšanu — 5 Ls;
3) par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu — 13 Ls;
4) par testamenta pieņemšanu glabāšanā — 24 Ls;
5) par pilnvaras sagatavošanu — 3 Ls; 
6) par pilnvaras apliecināšanu — 2 Ls;

Bāriņtiesā var vērsties 
pēc apliecinājumu izdarīšanas

Ielās un pagalmos ir nokusis sniegs un pamazām pazūd 
ūdens peļķes, līdz ar to sāk aktivizēties jaunajai sezonai 
riteņbraucēji.

Braukšana ar velosipēdu lielai daļai iedzīvotāju ir 
neatņemama ikdienas sastāvdaļa. Tā ir iespēja nokļūt uz 
darbu, tās ir sporta aktivitātes jauniešiem un pusaudžiem, 
kā arī brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Mārupes Pašvaldības policija, uzsākoties jaunajai velo 
sezonai, vēlas atgādināt dažas visiem zināmas, bet varbūt 
ikdienas steigā piemirstas lietas, kas jāievēro velosipēdu 
vadītājiem piedaloties ceļu satiksmē: 
1. Braukt ar velosipēdu pa brauktuvi vai nomali atļauts 

personām, kas nav jaunākas par 12 gadiem.
2. Velosipēda vadītājam jābūt klāt velosipēda, mopēda 

vai jebkura mehāniska transportlīdzekļa vadītāja 
apliecībai.

3. Braukt ar velosipēdu pa brauktuvi vai nomali 
pilngadīgas personas pavadībā atļauts bērniem, kas 
nav jaunāki par septiņiem gadiem. Bērniem šajā 
gadījumā jālieto aizsprādzēta aizsargķivere.

4. Bērni, kas jaunāki par divpadsmit gadiem, var braukt 
ar velosipēdu daudzdzīvokļu māju pagalmos.

5. Velosipēdam jābūt tehniskā kārtībā.

6. Lūgums vecākiem - pirms iegādājaties un dāvināt 
bērnam vai jaunietim velosipēdu, nodrošiniet iespēju 
apgūt ceļu satiksmes noteikumus un iegūt tiesības 
velosipēda vadīšanai.

7. Atcerēsimies un stingri ievērosim, ka, vadot 
velosipēdu pa ielām un ceļiem, mēs kļūstam par ceļu 
satiksmes dalībniekiem un mums ir stingri jāievēro 
ceļu satiksmes noteikumu prasības.

8. Par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu 
velosipēda vadītājs var tikt saukts pie administratīvās 
atbildības. Nesagādāsim sev nepatīkamus mirkļus!

INFORMĀCIjAI: 
Marta mēnesī Mārupes novada Pašvaldības policija 

ir aizturējusi trīs velosipēda vadītājus par tā vadīšanu 
atrodoties alkohola reibuma stāvoklī. Soda sankcijas 
šādā gadījumā ir līdz 120 latiem atkarībā no alkohola 
koncentrācijas organismā.  

ATGĀDINĀM: Lai iegūtu velosipēda vadītāja tiesības, 
jādodas uz jebkuru CSDD nodaļu, līdzi ņemot:
1. pasi vai dzimšanas apliecību (no 15 gadiem 

nepieciešama pase);
2. vienu dokumentu fotokartiņu.

Sekmīgi nokārtojot eksāmenus ceļu satiksmes notei-
kumos un satiksmes drošībā, bez maksas varēs saņemt 
velosipēdista vadītāja apliecību.

Mācību iestādes ir informētas par iespējām skolās uz 
vietas organizēt velosipēda vadītāja apliecības iegūšanu.

Atgādinām, ka velosipēdu nedrīkst atstāt bez 
uzraudzības un nesaslēgtu uz ielas vai kāpņu telpā, jo 
varam kļūt  par zādzības upuri. Iemācīsim to arī saviem 
bērniem.

Velosipēdu vadītāji - ceram uz sapratni, ja tiksiet 
apturēti preventīvo pasākumu laikā un palūgti uzrādīt 
vadītāja apliecību vai veikt alkohola testu, lai nodrošinātu 
vispārējo sabiedrisko kārtību.

Mārupes novada Pašvaldības policijas priekšnieks
Juris Jēkabsons

Informācija 
riteņbraucējiem

No šī gada 22.marta vienotajā valsts un pašvaldību 
e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv e-pakalpojumi ir 
pieejami arī DNB bankas klientiem. Izmantojot DNB 
bankas internetbanku, bankas klienti ērti un bez mak-
sas varēs iegūt plašu informāciju, kas ir uzkrāta valsts 
reģistros, kā arī izmantot dažādus valsts un pašvaldību 
e-pakalpojumus.

Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) direktora 
vietniece elektroniskās pārvaldes jautājumos Vita Nar-
nicka izsaka gandarījumu par sadarbību ar komercbanku 
sektoru: „Arī DNB bankas klienti turpmāk portālā Latvi-
ja.lv elektroniski varēs saņemt dažādas uzziņas, deklarēt 
dzīvesvietu un sekot līdzi informācijai, kas par jums ir 

www.latvija.lv sniegtās iespējas varēs izmantot 
arī DNB bankas klienti

Skaistu dzīves jubileju marta nogalē atzīmēja  Mārupes 
vidusskolas direktora vietniece ārpusstundu darbā 
Ruta Straume. Jau divdesmito mācību gadu viduss-
kolas ārpusstundu pasākumu organizēšanā ar savām 
idējām, pārdomātajiem koncertu un svētku scenārijiem 
un sirds  siltumu nepārtrauc pārsteigt mūsu Ruta. Jau 
dauzu gadu garumā Ruta Straume vidusskolas klasēs 
māca psiholoģijas gudrības un savstarpējās sapratnes 
noslēpumus, arī viņas vadītie skolēnu zinātniski 
pētnieciskie darbi  allaž ir bijuši labāko vidū.

Par ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un 
nenogurstošu darba ritējumu savā jubilejas reizē Ruta 
Straume saņēma Mārupes novada Atzinības rakstu. Bet 
nav jau laika ilgi gavilēt, jo tūlīt jau jāgatavojas jaunām 
skolēnu dziesmu un deju skatēm, konkursiem, jāver 
skolas aktu zāles durvis viesmāksliniekiem.

Novēlam arī turpmāk mūsu Rutai  enerģiju un radošumu 
gan ikdienas darbos, gan arī turpmākajos skolēnu Dzies-
mu un deju svētkos, kas piepilda sirdi ar labi padarīta 
darba sajūtu.

Mārupes vidusskolas direktors
Jānis Lagzdkalns

Dzīves straumes līkločos

7) par paraksta apliecināšanu — 2 Ls;
8) par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta 

sastādīšanu un izsniegšanu — 1 Ls (par katru lappusi);
9) par noraksta vai izraksta sastādīšanu — 1 Ls (par 

katru lappusi);
10) par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu — 

0,30 Ls (par katru lappusi);
11) par paziņojuma izsniegšanu — 3 Ls;
12) par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu 

— 3 Ls;
13) par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu — 5 Ls;
14) par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma 

lūguma — 3 Ls;
15) par mantojuma saraksta sastādīšanu — 34 Ls;
16) par cita veida dokumentu sastādīšanu — 3 Ls (par 

katru lappusi).
Tāpat arī vēršam uzmanību, ka tas, ka šajā novadā at-

rodas īpašums, nav par pamatu apliecinājuma izdarīšanai 
Mārupes novada Bāriņtiesā. Lūdzam savlaicīgi 
deklarēties, lai varētu izmantot novada speciālistu pakal-
pojumus. 

Mārupes novada Bāriņtiesas vadītāja Nadīna Millere

2012.gada 13.aprīlī Mārupes novada Dome noslēdza 
līgumu ar SIA „EKO Rīga”, reģ.Nr.40003667382, par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā. 
Sākotnējais pakalpojuma sniegšanas tarifs sakrīt ar 
Apsaimniekotāja konkursa piedāvājumā iesniegto tarifu 
2.94 LVL/m3, kurš tuvākā laikā tiks apstiprināts ar 
Mārupes novada Domes Saistošajiem noteikumiem.

Informējam, ka saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas 
likuma 18.panta astoto daļu visi līgumi par sadzīves 

uzkrāta dažādos valsts reģistros. Izmantojot www.lat-
vija.lv e-pakalpojumus, iedzīvotājiem ir iespēja būtiski 
ietaupīt gan laiku, gan arī finanšu līdzekļus. Ceram, ka 
aizvien vairāk cilvēku izmantos tās priekšrocības, ko 
sniedz portāls Latvija.lv. Pakalpojumu pieprasījumu 
skaita pieaugums pagājušajā gadā bija 107%, kas lieci-
na par iedzīvotāju vēlmi aizvien vairāk kārtot ikdienas 
formalitātes ar valsts pārvaldi elektroniski”.

Patlaban Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu 
portālā www.latvija.lv ir pieejami 44 e-pakalpojumi, 
kā arī informācija par 1940 pakalpojumiem, ko sniedz 
dažādas valsts pārvaldes un pašvaldības iestādes.

Mārupes novadā 
jauns atkritumu 
apsaimniekotājs

atkritumu apsaimniekošanu, kas noslēgti ar citu sadzīves 
atkritumu apsaimniekotāju, zaudē spēku triju mēnešu 
laikā no dienas, kad pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar SIA 
„EKO RĪGA”. 

SIA „EKO Rīga” uzsāks sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu 2012.gada 1.jūlijā. Lūdzam 
neveikt šī pakalpojuma priekšapmaksu citiem 
uzņēmumiem. 
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IEDZĪvOTĀjIEM

„KURZEMES REĢIONĀLĀ ENERĢĒTIKAS un 
ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA” sadarbībā ar SIA „GRAND 
EKO”, pētījuma “Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes 
risinājumi”  ietvaros piedāvā veikt bez maksas ener-
goauditu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Latvijas 
teritorijā!

Konkursa pieteikšanās termiņš pagarināts 
līdz 25.aprīlim.

Konkursa anketa un nolikums - www.GrandEko.lv.
Konkursa mērķis ir veicināt daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju iedzīvotāju izpratni par ar ēku energoefektivitāti 
saistītiem jautājumiem un potenciāliem siltumenerģijas 
ietaupījumiem mājas renovācijas rezultātā. Papildus 
iespējams saņemt konsultācijas par Eiropas Savienības 
fondu finansējuma piesaistes iespējām daudzdzīvokļu 
mājām. 

Kontaktinformācija: info@grandeko.lv,  tālr.: 29522522.

Bezmaksas energoaudits 
daudzdzīvokļu dzīvojamajām 

mājām

“Mārupietis – Mārupietim” ir īpaša akcija, kuru SIA 
“Tranzītserviss” organizē katru gadu un kura ir tieši 
vērsta uz vietējiem iedzīvotājiem. SIA “Tranzītserviss” 
aicina pārbaudīt un sagatavot savu automobīli pavasara 
un vasaras sezonai: Mārupē, Stīpnieku ceļā 24.

Iepriekš piesakoties servisā un klātienē uzrādot akci-
jas lapu, katrs mārupietis saņems BEZMAKSAS: ritošās 
daļas pārbaudi , bremžu pārbaudi uz stenda un klienta 
karti, kas nodrošina atlaides turpmāk veicamajiem dar-
biem un detaļām.  Akcijas ietvaros katram mārupietim ir 
iespēja nomainīt riepas par akcijas cenu 12,-Ls.

SIA “Tranzītserviss” ir mārupiešu autoserviss 
un autocentram ir svarīgi sniegt pakalpojumu tieši 
vietējiem iedzīvotājiem, rūpējoties par  to īpašumā 
esošajiem automobīļiem.

Laipni gaidīti SIA “Tranzītserviss” autocentrā!

SIA “Tranzītserviss” direktors Andris Bondars

SIA “Tranzītserviss” turpina 
ikgadējo akciju 

“Mārupietis – Mārupietim”

„Mārupes uzņēmēji” aizvadījuši 
pirmo darbības gadu

Cienījamie Mārupes iedzīvotāji!

Atbalstot Vislatvijas Lielo talku ,videi kaitīgu preču 
atkritumu apsaimniekotājs A/S „Latvijas Zaļais ele-
ktrons” sadarbībā ar Mārupes novada Domi piedāvā 
iespēju  Mārupes  iedzīvotājiem piektdien, 20.aprīlī  un 
sestdien , 21.aprīlī bez maksas atbrīvoties no nolietotajām 
un saimniecībā vairs neizmantojamām  visa veida: 
elektroprecēm, baterijām, akumulatoriem, gāzizlādes (di-
enasgaismas) lampām un vieglo automašīnu riepām .

Nododot nolietotās elektroiekārtas - ledusskapjus, 
veļas mašīnas, televizorus, datortehniku, mikroviļņu 
krāsnis, fēnus, tosterus, gludekļus, putekļu sūcējus, 
gaismekļus, zāles pļāvējus, visa veida baterijas, aku-
mulatorus, gāzizlādes lampas un riepas pārstrādei, katrs 
no Jums sniedz ieguldījumu vides aizsardzībā. Aicinām 
Jūs būt  aktīviem, atbrīvojoties no vecām un nederīgām 
lietām, kas tikai aizņem vietu piemājas šķūnīšos, garāžās 
vai dzīvokļos!

Akcijas laikā 20. un 21. aprīlī A/S  „Latvijas Zaļais ele-
ktrons ” organizēts savākšanas transports atradīsies vietās 
un kursēs pa maršrutu pēc zemākesošā grafika.   Ir iespēja 
atstāt nododamās mantas arī pie savu māju vārtiņiem 
automašīnas kustības maršrutā pirms norādītā laika. 

Neskaidrību gadījumā pirms akcijas un akcijas laikā 
Jums tiks sniegta informācija pa telefonu: 29284107.

Lielgabarīta nolietotajām elektroiekārtām var pieteikt 
bezmaksas izvešanu arī citā laikā, zvanot pa bezmaksas 
tālruni darba laikā: 80000515

Datums Rajons Automašīnas atrašanās vieta Laiks Automašīnas atrašanās vieta Laiks
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Jaunmārupe

Loka ceļš no šosejas līdz Ziedkalnu  
ielai* 17.00 - 17.30

Mazcenu aleja pie autobusa 
galapunkta - Neriņas iela - 
Krasta iela*

18.40 - 19.00

Rudzu iela no Ziedkalnu līdz 
Pīlādžu ielai - Pīlādžu iela - Ozolu 
iela līdz Bērzu ielai*

17.30 - 17.50
Mazcenu aleja pie veikala 
“Bice”* 19.00 - 19.30

Ozolu un Bērzu ielu krustojums* 17.50 - 18.10 Mazcenu alejā starp 8. un 
10. namu*

19.30 - 19.50

Ozolu iela līdz Alkšņu ielai - Ošu 
iela - Mazcenu aleja līdz autobusa 
galapunktam*

18.15 - 18.40
Pļavu iela un Meža iela*

19.50 - 20.10

Skulte Skultes ielā 17, pie „TOP” vei-
kala**

18.20 - 18.40 Skultes ielā pie 12. nama** 18.45 - 19.15
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Stīpnieku ceļš - no “Zirnīšiem” līdz 
Kantora ielai*

9.30 - 10.00 Laukumā pie Mārupes 
novada Domes*

11.50 - 12.20

Kantora un Plieņciema ielu 
krustojumā* 10.00 - 10.30

Gaujas iela no Mārupes no-
vada Domes līdz Vaidavas 
ielai - Vaidavas iela - Ventas 
iela līdz Gaujas ielai*

12.25 - 13.00

Lielajā ielā pie 39. nama* 10.35 - 10.50 Amatas iela* 13.00 - 13.15
Kantora ielā pie kafejnīcas “Iveta” * 10.55 - 11.10 Mārupītes gatvē pie 1. 

nama*
13.20 - 13.40

Liliju iela līdz  Pededzes ielai 
- Pededzes iela līdz Rožleju ielai - 
Rožleju iela līdz tiltiņam - Laimdo-
tas iela - Mēmeles iela*

11.15 - 11.45
Rožu iela līdz Liliju ielai 
- Liliju iela - Neļķu iela 
- Asteru iela - Dāliju iela - 
Gerberu iela**

12.25 - 13.30

Viršu ielā pie 17. nama**
9.30 - 10.00

Skaņākalna iela līdz Lielajai 
ielai - Kalna iela - Gaiziņa 
iela - Mārupītes gatve līdz 
Rožu ielai**

11.45 - 12.20

Pie Mārupes pamatskolas** 10.05 - 10.20 Mazajā Spulgu ielā pie 3. 
nama**

11.20 - 11.40

Pie “Arcus Elektronika”** 10.25 - 10.45 Zeltrītu ielā starp 16. un 18. 
namu**

10.50 - 11.15

* - pirmā akcijas automašīna ** - otrā akcijas automašīna

Tieši pirms gada saujiņa aktīvo mārupiešu sanāca kopā 
un pieņēma lēmumu apvienoties biedrībā. Viņus vienoja 
vismaz trīs lietas – pamatnodarbošanās uzņēmējdarbība, 
ģeogrāfiskā piederība Mārupei un vēlēšanās veicināt sociāli 
ekonomisko aktivitāti un uzņēmējdarbības vides attīstību 
Mārupes novadā. Tā 2011. maijā tika izveidota biedrība 
„Mārupes uzņēmēji”

Starp dibinātājiem bija metālapstrādes uzņēmuma SIA 
„Metāla Studija” īpašnieks Pauls Niedre un profesionālās 
tehnikas tirgotāja SIA „Prolux” valdes priekšsēdētājs Kārlis 
Bodnieks un vēl aptuveni 20 uzņēmēji. Par biedrības valdes 
locekļiem tika izvēlēti abi minētie, Ance Adiene no „Ance 
Adiene IK”, biedrības „Zaļā Vide” valdes loceklis Uģis 
Bērziņš un zemnieku saimniecības „Purkalni” īpašnieks 
Pēteris Pikše.

Šogad 28. martā, ar biedrības kopsapulci tika atzīmēta 
„Mārupes uzņēmēju” darbības pirmā gadadiena. Šobrīd 
biedrībā apvienojušies jau 35 uzņēmumi, kas pārstāv 
visplašākās uzņēmējdarbības nozares. Mārupē strādā 
lielāki un mazāki uzņēmumi, kas nodarbojas gan ar kūdras 
ieguvi, gan logu izgatavošanu, gan tirdzniecību, gan 

dažādu pakalpojumu biznesu. Starp zināmākajiem 
uzņēmumiem var nosaukt „Also Latvia”, „Wess 
motors”, „Doka”, „BEW RIX”, „Meliorators J”, 
„Wavin” un „Vērsis Ro”. Biedrībā ir iesaistījušies 
arī Mārupes novada domes deputāti – uzņēmēji, jau 
pieminētais Pēteris Pikše un Arnis Āķis. 

Teiciens „pirmie kucēni jāslīcina” šķiet nav 
attiecināms uz „Mārupes uzņēmējiem”. Kopsapulcē 
tika atzīmēts biedrības sasniegtais pirmā darbības 
gada laikā – organizācija ir nostiprinājusi savu biedru 
skaitu, tās balsī ieklausās un to ņem vērā Mārupes 
pašvaldība, gan strādājot pie novada attīstības 
plāna, gan lemjot par citiem svarīgiem jautājumiem. 
Biedrība ir uzsākusi darbu pie kopīgu projektu 
realizācijas ar citu pašvaldību uzņēmēju biedrībām, 
kā, piemēram, Jūrmalas un Rīgas uzņēmējiem. 
Pastāvīgi tiek strādāts arī pie biedru izglītības un 
kvalifikācijas paaugstināšanas. Nav mazsvarīgi, 
ka biedrības ietvaros nodibinātie kontakti palielina 
uzņēmēju piedāvāto preču un pakalpojumu noietu uz 
savstarpēji izdevīgiem nosacījumiem. Biedrība aktīvi 

iesaistās arī novada sociālajā dzīvē, piedaloties talkās un 
organizējot labdarības akciju „Kļūsim par rūķiem Mārupes 
bērniem”.

Valdes vēlēšanās no 7 pieteiktajiem kandidātiem atbalstu 
guva un darbu biedrības valdē turpinās Pauls Niedre, Pēteris 
Pikše un Uģis Bērziņš. Jaunās valdes sastāvu papildinās 
Inese Bambīte (Skaistumkopšanas salons „Aneira”) un 
Andris Bondars, (autocentrs un serviss „Tranzītserviss”). 
Bijušie valdes locekļi Kārlis Bodnieks un Ance Adiene savas 
kandidatūras jaunajam valdes sasaukumam bija izlēmuši 
nevirzīt.

Viena no jaunās valdes prioritātēm būs novada uzņēmēju 
vajadzību un vēlmju apzināšana, kas kalpos par pamatu 
biedrības darba plānam 2012. gada otrajā pusē un 2013. gadā. 
Svarīgs uzdevums būs arī biedru skaita vairošana ar mērķi 
biedrībā iesaistīt lielāko daļu novadā strādājošo uzņēmēju 
un izveidojot daudzskaitlīgu un vērā ņemamu Mārupes 
uzņēmēju interešu pārstāvniecību. Šobrīd svarīgākais 
visiem Mārupes uzņēmējiem būtu aktīvi piedalīties novada 
attīstības programmas izstrādē – aizpildot aptaujas anketu 
uzņēmējiem un piedaloties iedzīvotāju forumos.

2011.gada valde iepazīstina kopsapulces dalībniekus ar paveikto
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Šī gada 15. februārī Skultes sākumskolā  bija veiksmīgi 
noslēgusies  starptautiskā  konkursa „Esmu pētnieks”  2. 
kārta, kurā tika  nosaukta Latvijas izlase startam konkursa 
finālā. Nu tas ir  noslēdzies. Mūsu  valsts delegācija  pēc 
Minskā pavadītajām  divām finālsacensību dienām ir  at-
griezusies ar  atzinības  godalgām un  balvām bērniem,  
paliekošiem iespaidiem par šīs kaimiņvalsts dzīvi  un   
jaunu kontaktu veidošanas iespējām. 

Starptautiskā konkursa „Esmu pētnieks”  fināls notika 
22.  un 23. martā, tajā piedalījās 120  dalībnieki no trīs 
valstīm:  Baltkrievijas, Latvijas un Krievijas. Pirmajā  
dienā notika visu  sagatavoto  pētniecisko darbu  vizuāla 
prezentācija iepriekš sagatavotos  plakātstendos.  Otrajā 
konkursa kārtā iekļuva  tikai puse no visiem dalībniekiem, 
un mūsējie bija viņu vidū. Te nu vajadzēja  savu projektu 
demonstrēt  uz lielā ekrāna, turklāt pašam  aizstāvēt to, kā 
arī  pēc tam atbildēt uz žūrijas jautājumiem.  

Atzinības rakstus, medaļas un balvas saņēma Mareks 
Pārums no Skultes PII  vecākās sagatavošanas grupas, 
sešgadnieks Ēriks Edgars Joniņš no Jaumārupes pirms-
skolas iestādes, kā arī Ludzas novada Istras vidusskolas 

NOvADĀ

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

Svētkiem gatavojāmies jau laikus. Bērnu gatavotos 
rokdarbus, aplicējumus un zīmējumus izkārtojām izstādē, 
kurā piedalījās visi iestādes audzēkņi. Vecvecāki ļoti 
novērtēja bērnu darbu izstādi. Viņi rūpīgi to aplūkoja 
un starp daudzajiem darbiņiem 
mēģināja atrast sava mazbērna dar-
bus. 

Šogad aicinājām arī vecvecākus 
piedalīties izstādē ar saviem 
rokdarbiem un hobijiem. Aplūkojot 
izstādi, mūsu iestādes audzēkņi, 
viņu vecāki un arī paši vecvecāki 
varēja novērtēt, cik radoši un čakli 
ir izstādes dalībnieki. Mūs visus 
priecēja adījumi, tamborējumi un 
dažādi citi darbiņi, kuri atspoguļo 
mūsu vecvecāku vaļaspriekus.

9. martā savus vecvecākus uz 
svētkiem aicināja „Mārpuķīšu” 
grupa. Kopā ar mūzikas skolotāju 
Martu Bērziņu un grupas skolotājām 
Ivetu Rudāni, Evitu Beču un 
skolotāju palīdzi Ievu Reiziņu 

Trīs sliedes caur mūsu dzīvēm gājušas,
Kas prom no Dzimtenes vedušas

(A. Vīksniņa)

Šogad 25.marta rīts sākās ar vējainu, bet siltu laiku. 
Pirms 63 gadiem visi Latvijas lauki bija klāti ar baltu 
sniega segu. Gremdējoties skumjās atmiņās un pārdomās, 
pulcējamies pie Mārupes  politiski represēto pieminekļa, 
lai noliekot ziedus un aizdedzinot svecītes ar klusuma 
brīdi godinātu komunistiskā genocīda upurus, kuru atdu-
sas vietas izkaisītas visā plašajā Krievzemē. Arī tos, kas 
raduši mieru savas Dzimtenes smiltājā.

Piedalījāmies un nolikām ziedus arī pie represēto 
pieminekļa Jelgavā. Blakus piemineklim izveidotas sim-
boliskas dzelzceļa sliedes ar plāksnēm, kurās iegravēti 
visi izsūtītie no Jelgavas un Ozolniekiem, kuri neatgriezās 
Dzimtenē. Daudziem no tiem pēdējais bijis 1949.gads. 
Droši vien tie miruši lopu vagonos ceļā un atstāti kādā 
apstāšanās vietā.

Izmantojot izdevību, apmeklējām Jelgavā atjaunoto 
Svētas Trīsvienības baznīcas zvanu torni. Sv. Trīsvienības 
baznīca bija viena no pirmajām jaunuzceltajām luterāņu 
mūra baznīcām Eiropā, un pirmā mūra celtne Jelgavā. 
Tagad tornis ir restaurēts un tam ir deviņi stāvi. Vairākos 
no stāviem izvietots vēstures muzejs, kur apskatāma 
ne tikai Jelgava, bet visas Latvijas vēsture, sākot ar 
Zemgales hercoga Godharda  Ketlera laiku , četriem 
Latvijas prezidentiem, otro pasaules karu un beidzot ar 
mūsdienām un skatu uz nākotni. Devītā stāvā stikla ku-
pols ar pilsētas un Lielupes panorāmu. Ļoti interesants 
muzejs un aizraujošs gides stāstījums. Ieteiktu ikvienam 
to apmeklēt. Nenožēlosiet!

Interesants apskates objekts bija arī Ozolniekos. 
Apbrīnas cienīgs ir Alberta onkulis – kā mēs viņu 
saucām – kurš vienpersonīgi savācis lielu daudzumu 
pirmskara motociklu, radioaparātu, mūzikas instrumen-
tu un citu priekšmetu. Šis neiztrūkstošais entuziasms! 
Gaišā, pozitīvā dzīves uztvere pielipa arī mums. Beigās 
uzspēlējām uz vecā akordeona pāris ziņģes.

Mājās braucām pacilātā noskaņojumā ar gaišumu 
domās un sirdīs. Par šo iespēju, sapratni un līdzdalību 
sirsnīgs paldies Mārupes novada Domes vadītājiem 
Mārtiņam Bojāram un Līgai Kadiģei, kā arī mūsu mīļajai 
Irai Dūdumai.

Vecvecāku pēcpusdiena PII „Lienīte”
bērni mācījās  dzejoļus,  dziesmas ,  iestudēja jaunības  
deju un nelielu ludziņu par vecvecākiem un mazbērniem. 
Visus priekšnesumus bērni veltīja  vecmāmiņām un 
vectētiņiem. Bērnu izpildījumā skanēja arī komponistes 
Selgas Mences dziesma „Mārpuķītes”. Selga Mence ir 
Lilitas Mences vecmāmiņa, un dziesma tika komponēta 
tieši grupai „Mārpuķītes”.

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 vecvecākus atveldzēja cienasts: smaržīga 
tēja un kliņģeris.

Lielu jautrību radīja kopīgas rotaļas un atrakcijas . 
Vecvecāki kopā ar saviem mīluļiem varēja atcerēties sen 
zināmas rotaļas un iemācīties arī jaunas, minēja mazbērnu 
izdomātās mīklas par vecvecākiem. 

Ļoti krāšņs zālē izskatījās „ģimeņu” koks, kuru izvei-
doja bērni kopā ar skolotājām. Interesanta bija portretu 
galerija, kurā vecvecākiem bija jāatpazīst savs mīlulis.

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. 

PII „Lienīte” metodiķe Sarmīte Egle

Ārija Šenberga

Godinot komunistiskā 
genocīda upurus

Veiksmīgs jauno pētnieku brauciens uz Minsku
2. klases skolniece Tatjana Čekstere.  Pārējiem koman-
das dalībniekiem – Anastasijai Rjazanovai no Skultes 
sākumskolas 3. klases un Katrīnai Marijai Zariņai  no 
Mārupes pamatskolas 3. klases – saskaņā ar konkursa no-
likumu nācās sacensties arī ar 4. klašu skolēniem, tāpēc 
viņu rezultāti, lai gan vērtējami  tikpat augstu, nesaņēma 
tādu pašu atzinību.     

Lai  jaunie fināla dalībnieki pārlieku nenogurtu prāta 
sacensībās,  viņiem tika piedāvāta plaša izklaides pro-
gramma,  ieskaitot ekskursijas pa  dažādām Minskas 
vietām. Spilgtus iespaidus 
noteikti atstāja  pilsētas 
plašums,  sakoptība,  
Nacionālās bibliotēkas 
kristālam līdzīgās ēkas 
iluminācija tumsā, kā 
arī pazemē izvietotais 
lielveikals „Stoļica” 
(„Galvaspilsēta”)  - savā 
ziņā pilsēta zem pilsētas. 

Konkursa organizēšanā 
gan Latvijā, gan 
Baltkrievijā arī šogad 
ne mazums pūļu pielika  
biedrība „S.T.A.R.S.” ar 
tās valdes priekšsēdētāju 
Jevģeniju  Sidoro-
vu  priekšgalā, Skultes 
sākumskolas  direktores 
vietniece mācību darbā 
Ludmila Čaupenoka. 
Par šīgada konkursa 
„Esmu pētnieks” labo 
izdošanos jāpateicas  
Mārupes novada Domes 
priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram  - par domes snieg-
to finansiālo atbalstu, kā arī Baltkrievijas Republikas 
vēstniekam Latvijā A. Gerasimenko un Baltkrievi-

jas Republikas  Ārkārtējam un pilnvarotam vēstniekam 
Lietuvā un Somijā  M. Dražinam. 
Šogad  mūsu delegācija bija īpaši  reprezentabla, jo to  
vadīja Mārupes novada Domes priekšsēdētāja vietniece 
Līga Kadiģe. Viņa ar braucienu ir apmierināta, jo izdevās 
nodibināt  kontaktus ar Minskas apgabala izglītības 
vadošo institūciju, un jau šīgada  augustā mārupieši 
uzņems pieredzes braucienā  kolēģus no Baltkrievijas. 
Savukārt nākamajā  mācību gadā ir ieplānots atbildes 
brauciens uz Minsku.  

Skultes sākumskolas direktores vietniece 
mācību darbā Ludmila Čaupenoka

Mārupes novada Domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe pasniedz 
dāvanā Minskas apgabala izglītības pārvaldes priekšnieka vietniecei Gaļinai Kazak  

Mārupes bērnu gleznotu zīda gleznu

Starptautiskā konkursa delegācija no Latvijas
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IZGLĪTĪBA

Pavasaris gan pedagogiem, gan 
vecākiem un skolēniem ir sas-
pringts darba laiks. Esam priecīgi 
par padarīto un aicinām arī vecākus 
novērtēt bērnu paveikto.

 Šogad pirmo reizi mūsu skolas 
audzēkņi piedalījās Pierīgas novadu 
mājturības un tehnoloģiju konkursā 
Ulbrokas vidusskolā. 6.a klases 
skolniece E.A.Kristapsone ieguva 
2.vietu, bet zēnu grupā D.Bērziņam 
no 6.a klases 3.vieta. Sagatavoja 
skolotāja S.Upmane un mājturības 
skolotājs G.Maķevics.

Sadarbībā ar Pierīgas novadu 
angļu valodas MK vadītāju un 
Mārupes vidusskolas angļu valodas 
skolotāju Māru Zilaisgaili, pirmo reizi mūsu skolā 
notika  Mārupes novada  3. līdz 6.klašu angļu valodas 
daiļrunas konkurss „Edelweiss”. Skolēni pieteicās no 
visām Mārupes novada skolām un startēja 23 dalībnieki. 
Esam gandarīti, ka mūsu skolas audzēkņi ieguva augstu 
novērtējumu. 3. klašu grupā  L.Paupere ieguva 1.vietu, 
A.A.Meinerte - 2.vietu, M.Rūdele - 3.vietu, 4. klašu grupā 
A.Jansone - 1.vietu  un atzinību saņēma E. Bula. 5.klašu 
grupā mūsu skolēniem R.Podzei - 2.vieta  un  T. Audriņam 
- 3.vieta, 6.klašu grupā 1.vieta E.A.Kristapsonei. Paldies 
angļu valodas skolotājām K.Vilcānei un G.Graumanei, 
kas sagatavoja skolēnus.

Jau trešo gadu starp Mārupes novada skolām no-
tiek sākumskolu olimpiādes. Šogad 27.martā  Mārupes 

Spraigais darba ritms Jaunmārupes sākumskolā

Kā Zeltrītos Lieldienas gaidīja

PII „Zeltrīti” februāris un marts bija darbīgi un inte-
resanti. Lai apliecinātu savu profesionālo meistarību un 
iegūtu 3. kvalitātes pakāpi, rādot atklātās rotaļnodarbības, 
čakli strādāja četras mūsu skolotājas – ESF projekta 
„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 
optimizācijas apstākļos” dalībnieces: pirmsskolas 
skolotājas Maira Kaula, Gunita Stafecka, sporta skolotāja 
Evita Vītoliņa un mūzikas skolotāja Diāna Kravale.

Pēc ziemas ļoti gaidījām pavasari, un, lai būtu jautrāk, 
29. februārī sarīkojām „Šurumburumdienas” pasākumu. 
Visi gatavojām košas maskas un raibas vītnes mūsu 
zāles dekorēšanai. Ciemos sanāca „klauni” un „burvju 
mākslinieki”, „dresētāji” un dažādu triku meistari ar 
saviem priekšnesumiem. Kopīgi atbalstījām katras gru-
pas uzstāšanos 
ar dziesmām 
un aplaus-
iem, dejojām 
līnijdejas, gā-
jām rotaļās. 
Izjutām patiesu 
kopības sajūtu.

Martā dar-
boties uzsāka 
p s iho loģ i j a s 
skoliņa vecākiem, kur bez maksas iespējams iepazīties 
ar pirmsskolas vecuma bērnu uzvedības psiholoģiskajām 
izpausmēm, rakstura iezīmēm, temperamentu u.c. Di-
vas jaunas psiholoģes – maģistrantes dalās pieredzē 
un materiālos, kas palīdz vecākiem labāk izprast savus 
bērnus.

Īpašu uzmanību šogad pievērsām Mākslas nedēļai 
(19.03.-23.03.), jo viens no šī gada pedagoģiskā dar-
ba mācību uzdevumiem ir Iztēles attīstība zīmēšanas 
nodarbībās. Visu šo nedēļu katrā grupā notika pasākumi 
saistībā ar mākslas pasauli, tās daudzveidību un 
krāsainību. Bērni iepazina dažādus mākslas novirzi-
enus, eksperimentēja ar krāsām un netradicionāliem 
materiāliem, radīja savus mākslas darbus. Savus labākos 
zīmējumus izvietojām izstādē  Krāsu pavēlnieks. 

21.03. pie mums „Zeltrītos” ciemojās māksliniece, bērnu 
grāmatu ilustratore Agija Staka. Māksliniece atbildēja uz 
bērnu jautājumiem, iepazīstināja ar grāmatu ilustrēšanas 
gaitu, rādīja skices, stāstīja kā meklē personāžu, kā 
„apģērbj” savus varoņus, kādus dabas materiālus vēl 
izmanto noformēšanā. A.Staka ir ilustrējusi daudzas 
mācību grāmatas, apsveikuma kartiņas, veic pasūtījumus, 
bet galvenokārt ilustrē bērnu grāmatas, no kurām daudzas 
atrodamas mūsu „Zeltrītu” bibliotēkā. Iepazināmies ar 
ļoti interesantu cilvēku un guvām vērtīgas zināšanas par 
grāmatu veidošanu un ilustrēšanu.

26. un 27. martā uzņēmām ciemiņus - pedagogus no 
Ozolnieku novada PII „Pūcīte” un Rīgas PII „Ābecītis” 
un dalījāmies pieredzē, kā strādājam privātās partnerības 
modelī un kā organizējam savu pedagoģisko darbu, kad 
grupā strādā tikai viena pirmsskolas skolotāja.  

Marta pēdējā nedēļā mūsu izstāžu hallē „uzplauka” 
Pavasara ziedu izstāde, ko „uzbūra” bērnu dažādās 
tehnikās veidotie ziedi, un patiesi likās pavasaris ir klāt. 

PII “Zeltrīti” vadītāja I.Jirgensone

Krāsainais pavasaris

Pirmsskolas izglītības iestādes „Zeltrīti” kolektīvs 
šopavasar godam sagaidīja un ieskandināja skaistāko 
pavasara svētku - Lieldienu tuvošanos, neskatoties uz to, 
ka laika apstākļi mūs nelutināja - no bērna mutes: „Mam-
mu, šogad laikam būs ziema, ziema un tad vasara?” 

Jau 28. un 29.martā rīkojām divus jaukus koncertus – 
tradicionālo mazo vokālistu sadziedāšanos „Cālis 2012”. 
Savas balstiņas šoreiz izvingrināja kopā 33 „cālēni”, 
kuru priekšnesumus bija sagatavojušas muzikālās 
skolotājas Diāna Kravale un Inga Tepere, bet koncertu 
atraktīvi vadīja sporta skolotāja Evita Vītoliņa. Novada 

finālkonkursā, kas notika zaļajā ceturtdienā, piedalījās 
septiņi mūsu mazie dziedātāji un Klāvs Kokins ar dzies-
mu „Zirneklītis” ieguva Grand Prix!

Savas telpas jau iepriekš bijām noformējuši atbilstoši 
gadalaikam un izstāžu telpu rotāja pašdarinātu ziedu klēpji 
- tur rotājās gan lielas purenes, gan graciozas narcisītes un 
krāšņas tulpes. Pirmssvētku nedēļā ar dziesmām, rotaļām 
un olu ripināšanu bērnudārza zālē svētku svinēšanu iesāka 
paši mazākie mūsu audzēkņi, bet 4. un 5.aprīlī visas 4-6 
gadnieku grupiņas devās izbraukumā uz Daugavas muze-
ju Doles salā.

Ekskursijas dienās gan cīruļputenis uz dažām dienām 
bija atkāpies, vējš pierimis un saulīte sildīja. Muzeja 
darbinieces mūs iepazīstināja ar Lieldienu tradīcijām: 
ierādīja jautru ganu rotaļu, pēc kuras bija jāizvingrina 
balsis, izšūpoja lielās šūpolēs, pārvērta par zaķiem, 
uzkrāsojot ūsas un uzdāvinot jaukas zaķu ausis, bet 
pasākums noslēdzās ar pikniku, kura neiztrūkstoša 
sastāvdaļa bija olu kaujas. Kādas tik olas bērni ar 
vecākiem bija sagatavojuši – krāsojuši sīpolu mizās un 
veikalos nopērkamajās krāsās, tējā, melleņu un kliņģerīšu 
novārījumos, apzīmējuši un aplīmējuši ar uzlīmēm!

Ekskursija bija izdevusies un mājupceļā nogurušo 
bērnu acīs bija arī liels prieks. 

Paldies par atbalstu pasākuma norisei SIA „Vērsis Ro” 
un mūsu ēdināšanas firmai SIA „Aniva”. 

pamatskola aicināja skolēnus uz sākumskolas kombinēto 
olimpiādi 1.-4.klasēm. 1.klašu grupā 3.vietu iegu-
va L.Jegi, 1.a.klases skolniece, skolotāja S.Upmane. 
2.klašu grupā  1.vieta K.Poršam un atzinība J.Zaķim no 
2.b klases, skolotāja G.Adītāja. Visveiksmīgāk startēja 
trešo klašu skolēni 1.vieta J.Blumbergai, atzinība T.K. 
Rudenim, sagatavoja skolotāja A.Zviedre. 2.vieta 
A.A.Meinertei un  3.vieta E.Šneiderei no 3.b klases, 
skolotāja E.Vērzemniece. 4.klašu grupā 2.vietu izcīnīja 
E.Puķīte no 4.b klases un atzinību saņēma E.Blūma no 
4.a klases, skolotāja D.Zemīte.

Pašlaik esam ceļā jau uz nākošo olimpiādi Ādažu 
vidusskolā. Vēliet mums veiksmi!

Direktores vietniece A.Līdaka

Tūlīt pēc Lieldienām no 11. līdz 13.aprīlim mūsu 
Mārupes Mūzikas un mākslas skolā norisinājās Noras 
Novikas VI Starptautiskais Mazās kamermūzikas konkurss, 
lai dalībnieki, vecumā no 8 līdz 16 gadiem, demonstrētu 
savas prasmes ansambļu muzicēšanā. Konkurss skolai bija 
divkāršs pārbaudījums. 

Pirmkārt, mēs bijām šā pasākuma organizatori, kas 

skolā uzņēma viesus – 220 dalībniekus un 
110 viņu pedagogus no 5 valstīm: Lietuvas, 
Igaunijas, Baltkrievijas, Krievijas un, protams, 
Latvijas, kopā konkursā tika pārstāvētas 38 
skolas. Tālākie dalībnieki ieradās no Minskas, 
Pleskavas, Kaļiņingradas, Narvas un Alyt-
aus mūzikas skolām. Lai izvērtētu dalībnieku 
sniegumu, Starptautiskajā žūrijas komisijā 
tika aicināti Dr.Art., Jāz.Vītola LMA profe-
sors Rafi Haradžanjans (Latvija), Jāz.Vītola 
LMA profesors Andris Arnicāns (Latvija), 
pianists un kameransambļa mākslinieks James 
Kirby (Lielbritānija), EMU Europien Music-
school Union prezidija loceklis Viktor Zadnik 
(Slovēnija). Nozīmīgajam starptautiskajam 
pasākumam skolas kolektīvs gatavojās ļoti no-
pietni jau no rudens, tāpēc visas organizatoriskās 

ieceres izdevās īstenot patiesi augstā līmenī. Paldies visiem 
konkursa organizatoriem un atbalstītājiem! Konkursa 
dienās no dalībniekiem un žūrijas saņēmām vienīgi 
pozitīvas atsauksmes par teicami organizēto pasākumu.

Otrkārt, konkurss bija mūsu pedagoģiskā darba pārbaude. 
Saskaņā ar nolikumu konkurss notika četrās dažādu 
ansambļu kategorijās un 3 vecuma grupās. No Mārupes 

VI Mazās kamermūzikas konkurss

no kreisās: Laura Bembere, Edijs Priedītis, Elizabete Anna Kristapsone, 
Annija Porša, Darja Baranova un Denija Nate Ozoliņa

Mūzikas un mākslas skolas konkursā piedalījās 26 audzēkņi, 
kas muzicēja 9 ansambļos. Ar veiksmīgu debiju varam aps-
veikt Indru Muižnieci un Paulu Ozoliņu, ped. S.Notte, kas 
klavieru ansambļu kategorijas jaunākā (A) grupā ieguva 
II pakapes Laureātu Diplomus. Ernests Krafts un Rihards 
Punculis, ped. B.Niedriņa, šajā grupā ieguva III pakāpes 
Laureātu Diplomus, Atzinību par sniegumu - saņēma Toms 
Rožkalns un Svens Linga, ped. D.Akmentiņa. Klavieru 
ansambļu vidējā (B) grupā II pakāpes Laureātu Diplomus 
ļoti stiprā konkurencē saņēma Elizabete Anna Kristapsone 
un Edijs Priedītis, ped. I.Bušmane, augstu novērtējumu - 
Atzinību par sniegumu - saņēma arī Elīna Martinsone un 
Oskars Kalniņš-Buks, ped. B.Niedriņa. Ar panākumiem 
konkursa vienveidīgo ansambļu kategorijā startēja abi ped. 
D.Bičkovskas flautu ansambļi. Ansamblis Demija Nate 
Ozoliņa, Annija Porša, Darja Baranova un Laura Bembere 
vidējā (E) grupā ieguva I pakāpas Laureātu Diplomus, 
bet ansamblis Elīna Saulīte, Paula Helēna Letiņa, Krista 
Kristapsone un Elīna Krievkalne vecākā (F) grupā ieguva 
II pakāpes Laureātu Diplomus. Ar spožiem panākumiem 
lielo instrumentālo kameransambļu kategorijas vidējā (K) 
grupā startēja Demija Nate Ozoliņa, Annija Porša, Darja 
Baranova, Laura Bembere, Elizabete Anna Kristapsone 
un Edijs Priedītis, iegūstot I pakāpes Laureātu Diplomus, 
ped. D.Bičkovska un I.Bušmane. Apsveicam audzēkņus un 
pedagogus ar gūtajām uzvarām!

Skolas direktores vietniece mācību darbā, 
konkursa koordinatore Inese Bušmane
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Novusā un galda tenisā 
zināmi uzvarētāji

24.martā norisinājās Mārupes novada novusa un galda 
tenisa turnīrs.

1.vieta galda tenisā Uģim Birkam un 1.vieta novusā  
Armandam Dreimanim. Apsveicam!

KULTŪRA un SPORTS

“Mārupieši” deju skatē 
apliecinājuši savu 

meistarību
Gatavojoties XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un 

XV Deju svētkiem, šajā pavasarī visā Latvijā 29 skatēs 
deju kolektīvi rāda savu gatavību piedalīties Deju svētku 
lieluzvedumā „Tēvu laipas”.

2012.gada 18.martā Mālpilī Siguldas deju apriņķa 
skatē piedalījās 28 jauniešu, vidējās paaudzes un senioru 
grupas deju kolektīvi no  Ādažu, Carnikavas, Inčukalna, 
Garkalnes, Mālpils, Ropažu, Krimuldas, Siguldas, 
Stopiņu, Saulkrastu un Mārupes novadiem.

Mārupes Kultūras nama vidējās paaudzes deju 
kolektīvi «Mārupieši 1» un «Mārupieši 2» deju skatē vi-
sus pārliecināja par savu meistarību un raito deju soli un 
ieguva 1.pakāpes diplomus! 

Vērtēta tika horeogrāfiskā teksta precizitāte, 
mākslinieciskais izpildījums un rakstura atklāsme, kā 
arī muzikalitāte un ritms, kā arī tautas tērpa valkāšanas 
kultūra, dejotāju stāja, emocionalitāte, attiecības ar deju 
partneri un citas skatuviskajai dejai būtiskas nianses.

Apsveicam!

No 2.aprīļa Mārupes Kultūras 
nama foajē skatāma mārupietes 
Aijas Apsītes akvareļu gleznu 
izstāde „Es un Tu”.

Aija Apsīte savulaik beigusi 
Liepājas Lietišķās mākslas 
vidusskolu, taču savu tālāko 
profesiju izvēlējusies saistīt ar 
medicīnu. Aija ir ārsta palīdze 
un masiere, sertificēta bērnu 
nēsāšanas konsultante Bērnu 
nēsāšanas skolā un sertificēta 

kinestētiskā handlinga konsultante. Pie tam arī trīs 
bērnu - Anetes, Madaras un Ernesta mamma.

Par sevi un šo izstādi Aija saka: „Pamatā gleznošana 
ir mans vaļasprieks. Šoreiz to ir izdevies apvienot ar 
manu profesiju, kas saistīta ar bērnu aprūpi un vecāku 
izglītošanu.

Šeit redzamās gleznas ir daļa no mana sertifikācijas dar-

Paaudžu pēctecība
 arī sportā

Nu jau  būs  13 gadi, kopš Skultes sākumskolā tiek rīkota 
ģimeņu Sporta diena. Šo brīnišķīgo tradīciju mums palīdz 
saglabāt Mārupes Sporta centrs, konkrēti, tā ilggadējā 
vadītāja Silvija Bartuševica. Šogad Sporta dienas 
dalībnieku skaits bija lielāks nekā  līdz šim -  apmēram 
45  cilvēki.  Desmit komandas cīnījās par sportiskākās 
ģimenes titulu. Visjaunākajam sportistam bija 2 gadi, bet 
sporta veterānei Nadeždai Medovsčekovai  mūžs ieritējis  
astotajā gadu desmitā. Tas ir uzskatāms pierādījums tam, 
ka Skultē pastāv paaudžu pēctecība. 

Ģimeņu Sporta dienas organizatores skolotājas Jeļena 
Martjanova un Jeļena Trusova bija parūpējušās par to, 
lai visas stafetes būtu  interesantas  un lai  arī vajadzīgā 
inventāra  nepietrūktu. Sporta dienas sacensību uzvarētāji 
un dalībnieki saņēma gan siltus un labus vēlējumus, gan  
piemiņas diplomus un  dāvanas no Mārupes Sporta cen-
tra. 

Pēc savākto punktu skaita priekšgalā izvirzījās kom-
anda „Skudrulāči”, taču  arī jebkurai citai  komandai bija 
iespējams izvirzīties līderos kādā no sacensību  posmiem. 
Galu galā uzvarēja Draudzība, Veselība un Izpalīdzība.

Skultes sākumskolas skolotāja Jeļena Trusova

Aktīvā atpūta Mārupē ziemā un vasarā

Akvareļu izstāde „Es un Tu” ba beidzot bērnu nēsāšanas skolu Drēzdenē. Tās gleznoju, 
lai radītu tematisku kalendāru 2012. gadam ar nosaukumu 
„12 iemesli bērna nēsāšanai lakatā jeb slingā”.

Pagājušā gada nogalē šis kalendārs tika papildināts ar 
psihoterapeites Guntas Andžānes komentāriem, izdots 
Latvijā un ir apskatāms arī šajā izstādē.

Ar šīm gleznām un kalendāru vēlos vecākos modināt 
un atraisīt šo nebijušo sajūtu un vairot pārliecību. Par pa-
tiesu, mierpilnu, veselīgu kopā būšanu ar savu bērnu, bez 
muguras sāpēm un izmisuma.

Vēlos palīdzēt vecākiem izprast nēsāšanas nozīmi 
bērna attīstībā, jo mūsdienās vecākiem ir grūti noticēt 
savai intuīcijai un ļauties tai. Brīnišķīgā, dabas dotā spēja 
sajust tiek apslāpēta un nospiesta ar pārlieku lielo un 
pretrunīgo informācijas plūsmu no ārpuses.

Tas, ko senatnē (un daudzās valstīs joprojām) vecāki 
dara intuitīvi un pareizi, mums ir jāapgūst no jauna. 
Tomēr tehnikas iemācīšanās neko nedod, ja nav sajūtas, 
ka tas ir jādara, un nav skaidrs, kāpēc tā ir jādara. Tāpēc 
aicinu ieklausīties sevī, sajust un baudīt kopā būšanas 
prieku ar saviem bērniem, jo tam paredzētais laiks ir tik 
īss un nozīmīgs!”

Kultūras notikumi Sporta notikumi

Ziema šogad ar salu īpaši nelutināja, bet tas netraucēja 
aktīvās atpūtas parkā uzliet ledu 20x40metru laukumā, 
nodrošinot slidot gribētājiem ērtu un drošu izklaidi. 
Guvām vērtīgu pieredzi par ledus liešanas un uzturēšanas 
niansēm, esam pārliecināti, ka nākošajā ziemā turpināsim 
iesākto, tāpēc šobrīd veicam visu iespējamo, lai piesaistītu 
finansējumu elektrības pieslēgumam un laukuma apgais-
mojumam. 

Līdz ar sniega nokušanu arvien vairāk ielās redzam 
velosipēdistus. Aktīvākie no tiem diemžēl pāragri steidza 
iemēģināt savu prasmi arī BMX trasē, pa kuru nav vēlams 
braukt, kamēr tā ir slapja un mīksta, tiek iebrauktas ris-
es, kas sausā laikā segumam sacietējot negatīvi ietekmē 
trases kvalitāti. Lūgums ierodoties trasē, iepazīties ar 
iekšējās kārtības noteikumiem, kuri ir izvietoti mūsu 
mājās lapā www.bmxmarupe.lv. Aicinām vecākus savām 

atvasēm iegādāties ķiveri, 
bez tās braukšana pa BMX 
trasi ir aizliegta, ķivere 
noderēs arī pārvietojoties 
pa koplietošanas ceļiem.

Interese par BMX 
riteņbraukšanas sporta 
veidu arvien pieaug. 
Šobrīd biedrībā „Mārupes 
BMX klubs” reģistrēti 23 
sportisti no 5 līdz 14 gadu 
vecumam. Pateicoties 
biedrības aktīvistiem, 
Mārupes novada Do-
mei, Tīraines sporta 
kompleksam, biedrībai 
„Pierīgas partnerība”, 
Lauku atbalsta dienes-
tam, Rīgas riteņbraukšnas 
skolai aktīvi sportojam 

četras reizes nedēļā, un gatavojamies sezonas atklāšanas 
sacensībām, kuras norisināsies 21.aprīlī Mežaparka BMX 
trasē, pirms sacensībām visi laipni aicināti piedalīties 
lielās talkas Mārupes BMX trases sezonas sagatavošanas 
darbos.

Aktīvās atpūtas parka galvenais šī gada notikums būs 
BMX sezonas noslēguma sacensības septembrī. Ļoti ce-
ram uz lielāku uzņēmēju atbalstu parka infrastruktūras 
pilnveidošanā.

Biedrība „Mārupes BMX klubs”

Uz sportošanu orientēta audzināšana izglābs cilvēci, jo 
sports spēj vienot, veidot un attīstīt cilvēka ķermeni, prātu 
un dvēseli vienlaikus. Pjērs de Kubertēns (Starptautiskās 
olimpiskās komitejas dibinātājs un vadītājs no 1896 līdz 
1925)

21. un 22.aprīlī (5. un 6.maijā - turpinājums)
Latvijas III olimpiādes ietvaros priekšsacīkstes volejbolā, 
Jaunmārupes un Tīraines sporta kompleksos. (21.04.2012 
plkst.14.00, 17.00; 22.04.2012 plkst.11.00, 14.00)

21. aprīlī
Mārupes novada starptautiskais taekvando turnīrs 
“Mārupes kauss”, Tīraines sporta kompleksā, Viskalnu 
ielā 7, Tīrainē.

25. aprīlī 
Mārupes novada izglītības iestāžu sacensības 
vieglatlētikā, Mārupes vidusskolā.

29. aprīlī
Mārupes novada sezonas noslēguma sacensības 
volejbolā, Tīraines sporta kompleksā, Viskalnu ielā 7, 
Tīrainē.

5. maijā
Mārupes novada futbola sezonas atklāšanas sacensības 
futbolā 2002.- 2005.g. dz., Jaunmārupes stadionā

10. maijā
Mārupes novada izglītības iestāžu sacensības komandām 
1.-2. klasēm (stafetes jauktām komandām), Skultes 
stadionā

12. maijā
Mārupes kausa Latvijas  4. tūres  sacensības bridžā, 
Mārupes Mūzikas un mākslas skolā

21.aprīlī
Plkst. 13.00 Senioru korim “Noktirne” - 40. Jubilejas 
koncerts
Plkst. 19.00 deju vakars Lielās Talkas noskaņās Mārupes 
Mūzikas un mākslas skolā

27.aprīlī
Plkst.14.00 Noras Bumbieres fonda organizētais Latvijas 
jauno vokālistu konkurss. 

28.aprīlī
Plkst.18.00 uzstājas grupa “Keksi” ar jaunu programmu.

30.aprīlī
Plkst.19.00 izrāde “Puse no sirds” ar aktieriem Zani 
Daudziņu un Aldi Siliņu.

5.maijā
Plkst.15.00 Mārupes mākslas dienas atklāšana un 
“Mārupes Radošās darbnīcas” izstāde

12.maijā
Plkst.18.00 vokālās grupas “Putni” skaistākās dziesmas
Plkst. 22.00 deju vakars kopā ar grupu “Apvedceļš”. 
Galdiņu rezervācija pa tālr. 26416648 vai Mārupes 
Kultūras namā.

5.maijā plkst. 15.00 jau otro gadu pēc kārtas pro-
jekta „Mārupes radošā darbnīca” ietvaros – gleznu 
izstāde, sarunas par mākslu Tango mūzikas noskaņās. 
Līdz jāņem groziņš.

PROGRAMMĀ:

• Tikšanās ar mūziķi Andri Kiviču un viņa jaunās 
grāmatas prezentācija 

• Uzstāsies: ansamblis “Pīlādzis”, akordeonists 
Pāvels Ignatjevs, ansamblis „Vocalica” no 
Jaunpils

• Bērnu radošās darbnīcas un citi muzikāli un radoši 
pārsteigumi.

ieeja bez maksas

Mākslas diena Mārupē
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SPORTS un NOvADĀ

Laika posmā no 27.februāra līdz 24. martam Tīraines 
sporta kompleksā norisinājās atklātais Tautas klases 
turnīrs volejbolā vīriešiem. Dalībnieki- 13 komandas no 
Mārupei tuvākas un tālākas apkārtnes - Mārupes, Sigul-
das, Ķekavas, Babītes, Rīgas, Ogres, Jelgavas, Ulbrokas 
un pat no Dundagas! Ar lielu azartu un spēlētprieku ko-
mandas 3 sabraukumos cīnījās, lai noskaidrotu labākos.

Pirms gadiem četriem šādu turnīru organizēja Rīgas 
sporta centrs, taču finansējuma trūkuma dēļ tas tika 
apturēts. 

Pateicoties lielam Mārupes Sporta centra atbalstam, 
mēs pagājušajā sezonā noorganizējām 1. atklāto Tautas 
klases turnīru, un izrādījās, ka atsaucība no apkārtnes 
komandām bija negaidīti liela un cilvēkiem nav zudusi 
vēlēšanās aktīvi atpūsties. Nākamajā sezonā līdzīgus 
turnīrus apņēmušies rīkot arī Babītes un Ulbrokas sporta 
organizatori, tādēļ varēsim aktīvi sportot no oktobra līdz 
nākamā gada maijam.

Šajā turnīrā Mārupes komandai neizdevās aizstāvēt 
iepriekšējā turnīra čempionu titulu, un bija jāsamierinās ar 
bronzas godalgām. Šogad čempionu godā tālās Dundagas 
pārstāvji, sudraba medaļas izcīnīja Ulbrokas volejbolisti.

Īpaši gribas pateikties Mārupes Sporta centra vadītājai 
Silvijai Bartuševicai un Mārupes novada Domes izpilddi-
rektoram Ivaram Punculim  par atbalstu volejbola  sporta 
svētku norises atbalstīšanā.

Sacensību galvenais tiesnesis Juris Kajaks

Martā
 Mārupes novada 

Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti jaundzimušie

Artis Ozoliņš (dzimis 21.02.2012.); 
Lote Jēkabsone (dzimusi 29.02.2012.);  
Sebastians Ozolinkevičs (dzimis 29.02.2012.); 
Anastasija  Voistinova (dzimusi 27.02.2012.);  
Harijs Bodnieks (dzimis 07.03.2012.);  
Aleksandrs Napalkovs (dzimis 02.03,2012.);   
Vendija Veinšteine (dzimusi 14.03.2012.);   
Edvards Rūdolfs Rudzītis (dzimis 15.03.2012.);   
Viesturs  Kaminskis (dzimis 19.03.2012.); 
Reinis Kaminskis (dzimis 19.03.2012.); 
Roberts  Neimanis (dzimis 12.03.2012.);  
Kaspars Jurkāns (dzimis 20.03.2012.).

Martā
 mūžībā aizgājuši

Lilita Ilga Gailīte (1937)
Fanils Gazins (1956)
Modris Maļinovskis (1954)
Jānis Paušs (1943)
Tatjana Žīgure (1951)
Jānis Tilgass (1935)
Ilga Zviedre (1939)

Martā
Mārupes novada 

Dzimtsarakstu nodaļā 
noslēgtas laulības

03.03.2012. Edgars Arnītis  un Maija Remerte
10.03.2012. Aldis Jānis Alliks un Puriņa Eva
16.03.2012. Pēteris Lauriņš un Lilita Zariņa
16.03.2012. Arnolds Garkalns un Rita Meļķe
19.03.2012. Viktors Seļezņevs  un Gaļina Harkova

Redakcija atvainojas Šmukiņu - Šķēlu ģimenei par to, 
ka “Mārupes Vēstis” marta numurā sadaļā „Reģistrētie 
jaundzimušie” tika nepareizi publicēts dēla uzvārds. 

Pareizi bija jābūt: 
Edvards Šmukiņš – Šķēls (dzimis 25.02.2012.)

„Mārupes novada Skultes ciemata ūdenssaimniecības 
attīstība”

ID.NR. MKP-2012/ERAF-2

projekta „Mārupes novada Skultes ciemata ūdenssaimniecības 
attīstība” ieviešanai

Pasūtītājs: AS „Mārupes komunālie pakalpojumi”, reģ. 
Nr.:40103111018, Skultes iela 15-1, Skulte, Mārupes novads, 
LV-2108, Latvija. Pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Ju-
ris Ivanovs, tālrunis 67915279, e-pasts: bompas@dva.lv.

Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties Mārupes novada mājas 
lapā: www.marupe.lv.

AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” 
izsludina atklātu iepirkumu

IEGULDĪJUMS  TAVĀ  NĀKOTNĒ!

Volejbola svētki Mārupē!

„Tehniskā projekta un pasūtītāja prasību 
sagatavošana būvdarbu līgumam „Centralizētās 

ūdens un kanalizācijas infrastruktūras 
paplašināšana 

Mārupē - II kārta””

ID.NR. MKP-2012/KFII-1
projekta ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, II kārta” 

ieviešanai

Pasūtītājs: AS „Mārupes komunālie pakalpojumi”, reģ. 
Nr.:40103111018, Skultes iela 15-1, Skulte, Mārupes novads, 
LV-2108, Latvija. Pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Ju-
ris Ivanovs, tālrunis 67915279, e-pasts: bompas@dva.lv. 

Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties Mārupes novada mājas 
lapā: www.marupe.lv.

AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” 
izsludina atklātu iepirkumu

IEGULDĪJUMS  TAVĀ  NĀKOTNĒ!

„Inženiertehniskā būvuzraudzība līgumam 
„Mārupes novada Skultes ciemata 

ūdenssaimniecības attīstība””
ID.NR. MKP-2012/ERAF-1

projekta „Mārupes novada Skultes ciemata ūdenssaimniecības 
attīstība” ieviešanai

Pasūtītājs: AS „Mārupes komunālie pakalpojumi”, reģ. 
Nr.:40103111018, Skultes iela 15-1, Skulte, Mārupes novads, 
LV-2108, Latvija. Pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Ju-
ris Ivanovs, tālrunis 67915279, e-pasts: bompas@dva.lv.

Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties Mārupes novada mājas 
lapā: www.marupe.lv.

AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” 
izsludina atklātu iepirkumu

IEGULDĪJUMS  TAVĀ  NĀKOTNĒ!

Mārupieši triumfē 
Latvijas ziemas čempionātā 

jauniešiem
Mārupes Tenisa skolas audzēkņi  Mikus Pauls Los-

bergs (U16) un Teodors Pukše (U12) katrs savā vecuma 
grupā triumfējuši Latvijas ziemas čempionātā tenisā jau-
niešiem.

Latvijas ziemas čempionāts tenisā jauniešiem ir 
ikgadējs turnīrs. Tāpat kā citus gadus, arī šoreiz tas 
norisinājās divas nedēļas – pirmajā no tām sacentās U12 
un U16 vecuma grupu jaunie tenisisti, bet pēc tam U14 
un U18 grupas. Čempioni tika noteikti tikai vienspēlēs, 
dubultspēļu sacensības notiek tikai vasarā.

Detālplānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties 
uz Mārupes novada Domes 25.01.2012. lēmumu 
Nr.2. Detālplānojuma uzdevums ir sadalīt zemes-
gabalu atsevišķos zemesgabalos atbilstoši atļautajai 
izmantošanai savrupmāju teritorijā. Detālplānojuma 
izstrādes vadītāja - būvvaldes vadītāja Aida Lismane. 
Rakstiskus priekšlikumus iesniegt Daugavas ielā 29, 
Mārupē, Mārupes novadā, 1.kabinetā, tālrunis papil-
dus informācijai 28378386. Priekšlikumu iesniegšanas 
termiņš ir līdz 2012.gada 1.maijam.

Paziņojums par zemesgabala Mārupes 
novadā „Egles» (kadastra Nr.8b760110443) 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un 
darba uzdevuma apstiprināšanu

Mārupes pirmsskolas izglītības iestāžu sporta diena Namiņā

13.aprīlī plkst. 10.00 
privātajā pirmss-
kolas izglītības iestādē 
“Namiņš” sabrauca Zaķu 
bērni un viņu skolotājas 
no Mārupes novada 
pirmsskolas izglītības 
iestādēm. Mākonus prom 
baidīja un sportiski lēkāja 
“Lienītes”, Mārupes 
pamatskolas, “Zeltrītu”, 
Skultes, Jaunmārupes un 
“Namiņa” Zaķu bērni. Veicot “Namiņa” sporta Zaķenes 
Aigas Rutkovskas sagatavotos uzdevumus: olu šķirošanu, 
šķēršļu joslas pārvarēšanu, intelektuālās puzļu likšanas, 
olu nesanas, olu šķirošanas un lekšanu maisā, izdevās 
lietus mākonus aizbaidīt, saulīti sagaidīt un jautros 
dančos stiprināt sportisko garu un fiziskās aktivitātes.
Paldies visiem pedagogiem un dalībniekiem!

PII ”Namiņš” Mārupe direktore Līga Taube

Jau trešo gadu Mārupes novadā no-
tiek pirmskolas izglītības iestāžu sporta 
dienas dažādām vecuma grupām. Ka-
tru reizi rudenī un pavasarī kāda no 
Mārupes novadā esošajām izglītības 
iestādēm pie sevis aicina uz spor-
ta dienas aktivitātēm, kas veicina 
un popularizē sportiskās aktivitātes 
Mārupē. Šoreiz visi „bērnudārznieki” 
pulcējās PII „Namiņš„ sporta dienā, 
kas tika organizēta šeit pirmo reizi un 
ļoti visiem patika. Paldies Līgai Tau-

bei un viņas kolektīvam par labi pārdomāto pasākumu, 
tā organizēšanu un galvenais, ka bērni pēc pasākuma 
visi kā viens apstiprināja, ka ļoti, ļoti patika. Paldies arī 
Jaunmārupes sākumskolai, Mārupes pamatskolai, Skultes 
sākumskolai, PII „Zeltrīti”, PII „Lienīte” par piedalīšanos 
sporta dienas pasākumā un uz tikšanos 16. maijā PII 
„Zeltrītu” sporta dienā!

Mārupes Sporta centra vadītāja Silvija Bartuševiča

SIA “Kreiss” piedāvā darbu 
stāvvietas kontrolieriem/ -ēm,  

aicinām pieteikties arī netālu dzīvojošus 
pensijas vecuma cilvēkus. 

vladislavs, 26 332 261


