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Ziemassvētki ir tad, kad visi karina zeķītes un
Ziemassvētku vecītis nes visiem dāvanas. Bruno, 6 gadi.

Es vēlētos, lai Ziemassvētkos būtu sniegs, un, lai uz
pasaules nekas slikts nenotiktu. Kristiāns, 6 gadi.

Jauna kārtība bērnu
pieteikšanai uz 1.klasi

Ziemassvētki ir svētki, kad visu pucē, kad visi priecājas
un Ziemassvētku vecītis nes dāvanas. Es visiem novēlu,
lai viņi būtu laimīgi, visiem būtu ģimene. Sintija, 6 gadi.

Es novēlu visiem bērniem, lai Ziemassvētku vecītis atnes tādas dāvanas, kādas viņi grib. Lai Ziemassvētki būtu
krāsaini. Rasa, 6 gadi.

Ziemassvētki ir tad, kad ir sākusies ziema un rūķis
nes dāvanas. Es novēlu, lai visiem cilvēkiem būtu daudz
dāvanu un maizīte, ko ēst. Amanda, 6 gadi.

Ziemassvētki ir ziemas laiks, kad svin svētkus! Es
novēlu, lai Ziemassvētkos bērniem būtu dāvanas, draugi,
lai visi klausītu mammas. Artūrs, 5 gadi.

Turpmāk bērnu uz 1.klasi Mārupes pašvaldības
vispārējās izglītības iestādēs varēs pieteikt sūtot iesniegumu elektroniski uz attiecīgās skolas e-pastu vai iesniedzot personīgi izglītības iestādes lietvedībā.
Bērnu pieteikšana uz 1.klasi sākas 2012.gada
16.janvārī plkst.8.30

Ziemassvētki ir tad, kad nopērk eglīti, un visi kopā rotā
to. Es novēlu, lai visi cilvēki būtu priecīgi par dāvanām.
Markuss, 6 gadi.

Ziemassvētki ir dāvanu laiks un laiks, kad visiem labi
jāuzvedas! Es vēlētos, lai cilvēki viens otram nedara pāri!
Lai Ziemassvētku naktī visi labi gulētu! Lilita, 5 gadi.

Ziemassvētki ir tad, kad var uztaisīt sniegavīru un
drusciņ papikoties. Es novēlu, lai visiem būtu laba sirds
un labi iet. Jānis, 6 gadi.

Ziemassvētki ir laiks, kad cilvēki viens otru priecē!
Lai visiem uz māju atlido eņģelīši! Harijs, 5 gadi.

Ziemassvētki ir tad, kad rūķi nes dāvanas. Es novēlu,
lai visiem būtu ko ēst, visi būtu smaidīgi. Elīza, 6 gadi.
Ziemassvētki ir tad, kad atnāk Ziemassvētku vecītis.
Es novēlu, lai visi bērni būtu priecīgi, kad atnāks
Ziemassvētku vecītis, lai viņš atnestu dāvanas nevis
žagarus. Jānis, 6 gadi.
Ziemassvētki ir tad, kad skaista ir visa Latvija, un
draugiem Ziemassvētku vecītis atnes daudz dāvanu.
Kristers, 6 gadi.

Mārupes novada Dome
OTRDIENA, 4.OKTOBRIS, 2011

Tuvāk lasiet 3.lpp

Ziemassvētki ir dāvanu laiks. Es vēlētos, lai
Ziemassvētkos cilvēkiem nesāp sirsniņa, bet lai tā zied!
Lai viens otram nedara pāri un nestrīdas! Lai visiem būtu
labs prāts! Elizabete, 5 gadi.
Ziemassvētki ir klusie svētki un brīnumainais eņģeļu
laiks! Lai katram būtu darbs un daudz draugu! Lai eņģeļi
visiem cilvēkiem uzdāvina laimi! Kristīne, 5 gadi.
Ziemassvētki ir ziema un sniegs! Ziemassvētki ir tad,
kad eglē deg gaismiņas! Es vēlētos, lai šajos svētkos
bērniem sirsniņās iekrīt zvaigznītes! Evelīna, 5 gadi.
PII “Lienīte” bērni
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PAŠVALDĪBA
Labdien, mārupieši!
Adventes laiks gada
nogalē ir klusu pārdomu
laiks, kad atskatāmies,
izvērtējam
paveikto
un plānojam nākotnes
ieceres.
Neskatoties
uz
sarežģītajiem
ekonomiskajiem apstākļiem,
Mārupes
novada
Dome
šogad
bija
izvirzījusi
četras
galvenās
prioritātes
–
izglītība,
sociālā
Mārupes novada Domes
joma, infrastruktūra un
priekšsēdētājs M. Bojārs vide. Šīs jomas arī bija
noteicošās šī gada budžeta plānošanā.
Esam turpinājuši pilnveidot
izglītības iestāžu
infrastruktūru, labiekārtojot autostāvvietu pie Mārupes
vidusskolas un uzsākot sporta zāles būvniecību šai
skolā. Kopumā skolu un bērnudārzu infrastruktūras
pilnveidošanā esam jau ieguldījuši 182 110 Ls.
Turpinām strādāt pie pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanas pilnveidošanas, sadarbībā ar privātajām
pirmsskolas izglītības iestādēm, papildus esošajām
bērnudārza vietām nodrošinot šajā gadā vēl 200 bērnus ar
iespēju apmeklēt bērnudārzu. Kopumā šim mērķim šogad
esam izlietojuši 343 500 Ls.
Veiksmīgi turpinās pagājušajā gadā aizsāktais ES projekts „Mārupes pagasta izglītības iestāžu informatizācija”,
kura ietvaros nākošā gada sākumā paredzēts Mārupes novada skolās un bērnudārzos uzstādīt datorus un multimediju tehnikas komplektus. Ar ES projektu līdzfinansējumu
uzstādīti arī rotaļlaukumi bērnudārzā „Lienīte”.
Gribētu pateikt paldies mūsu Sociālā dienesta darbiniekiem, kuri strādājuši garas stundas, lai uzklausītu un
meklētu iespējas palīdzēt novada iedzīvotājiem.
2011.gadā būtiski ir pieaudzis komunālo maksājumu
apjoms iedzīvotājiem, līdz ar to salīdzinot ar 2010.gadu
gandrīz dubultojies dzīvokļu pabalsta pieprasītāju skaits.
2010.gadā šim mērķim tika iztērēti 30 000 Ls, šogad uz
1.decembri jau 53 000 Ls. Ir pieaudzis to personu skaits,
kuri nevar norēķināties par ēdināšanu bērnudārzos un
skolās. Kopumā sociālajiem pabalstiem šā gada vienpadsmit mēnešos iztērēti 220 073 Ls, kas ir par 25 % vairāk
nekā iepriekšējā gadā, neskatoties uz to, ka bezdarbnieku
skaits samazinās.
2011.gadā ir izdalītas 1500 pārtikas pakas trūcīgiem
un no jūnija mēneša maznodrošinātiem Mārupes
iedzīvotājiem, kā arī krīzes situācijā nonākušām
personām.
Mārupes novadā veiksmīgi darbojas dienas centri
Jaunmārupē un Tīrainē, kuri nodrošina iespējas aktīvi
un interesanti pavadīt laiku bērniem pēc mācībām
skolās, kā arī sniedz dažādus pakalpojumus vecākiem un
pensionāriem. Ar ES fondu atbalstu tikko dienas centrā
„Švarcenieki” veikti renovācijas darbi.
Daudz paveikts pie satiksmes drošības sakārtošanas
novadā. Kā bija ieplānots, turpinājām ielu asfaltēšanas
darbus, izbūvējām gājēju celiņus, ātrumvaļņus un
ierīkojām apgaismojumu. Pārceltas un labiekārtotas
arī divas autobusu pieturvietas. Ielu rekonstrukcijas un
labiekārtošanas darbi veikti ieguldot pašvaldības finanšu
līdzekļus 1 092 015 Ls apmērā, kā arī piesaistot ERAF
līdzfinansējumu, uzstādot apgaismojumu Mārupē, Veco-
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zolu ielā.
Arī vides aizsardzības jomā veiktas investīcijas,
labiekārtojot pašvaldības teritoriju. Tam šogad iztērēti
64 274 Ls. Tika veikti meliorācijas grāvju un mazupīšu
tīrīšanas darbi, izvietotas 10 caurtekas Mārupes ielām, kā
arī piesaistīts Eiropas līdzfinansējums no Lauku atbalsta
dienesta LEADER programmas novada labiekārtošanas
darbu veikšanai, izbūvējot lietus ūdens kanalizāciju
Jaunmārupē, Mazcenu alejā 10, un Jaunmārupes
ūdenstilpnes „Pavasara ūdenskrātuve” labiekārtošanai.
Šis ir laiks, kad beidzot arī Pierīgas pašvaldībām pieejami ES struktūrfondu līdzekļi infrastruktūras sakārtošanai
un vides kvalitātes uzlabošanai. Varam būt gandarīti par
Vides ministrijas atbalstu Kohēzijas fondu līdzekļu piesaistei, lai varētu uzsākt kompleksu ūdenssaimniecības
sistēmas sakārtošanu novadā. Šis ir mūsu šā gada
nozīmīgākais projekts, kurā turpmākos gadus pašvaldībai
būs jāinvestē ievērojami līdzekļi. Pašlaik tiek realizēta
projekta 1.kārta (projekta kopējās izmaksas ir 5 698 491,
21 lati, no kuriem 1 714849,2 lati ir pašvaldības pašas
finansējums). Šobrīd tiek gatavots pieteikums projekta
2.kārtai, kā arī pieteikums ERAF fondu līdzekļu piesaistei
Skultes ciemata ūdenssaimniecības attīstībai. Kā liecina
Mārupes iedzīvotāju aptauja internetā, infrastruktūra ir tā
pašvaldības darbības joma, kurai būtu jāpievērš vislielākā
uzmanība.
Ir uzsākta iepirkuma procedūra, lai izvēlētos būvnieku
sabiedriskās ēkas Jaunmārupē būvniecībai, turpinās pretendentu iesniegto piedāvājumu izvērtēšana. Nākošajā
gadā tiks uzsākti būvniecības darbi.
Tā kā novadā pēdējā laikā ir pasliktinājusies situācija
sabiedriskās drošības jomā, bet esošajam sabiedriskās
kārtības dienestam nav pietiekamas pilnvaras un resursu,
lai spētu nodrošināt visas nepieciešamās funkcijas, Dome
lēma par pašvaldības policijas izveidi. Būtisks ieguvums
būs regulāras diennakts patruļas novadā, pastiprināta
kārtības uzraudzība nedēļas nogalēs, kā arī ātrāka
reaģēšana uz izsaukumiem. Īpaša uzmanība tiks pievērsta
darbam ar jauniešiem. Pašlaik tiek risināti dažādi organizatoriskie jautājumi.
Lai veicinātu kultūras attīstību novadā, esam finansiāli
atbalstījuši pašvaldības interešu kolektīvus, sarīkoti
vairāki jau par tradīciju kļuvuši kultūras pasākumi –
Bērnu svētki, Jāņu ielīgošana, Latvijas proklamēšanai
veltītie pasākumi, Muzikālās Adventes.
Sportiskās aktivitātes ir daļa no veselīga dzīvesveida,
tāpēc pašvaldība vienmēr ir atbalstījusi sporta komandas,
individuālos sportistus un sabiedriskās organizācijas, kas
realizē sabiedriski nozīmīgus projektus. Pašvaldība šogad
līdzfinansējusi BMX trases izveidi Tīrainē un bērnu
rotaļlaukuma un sporta laukuma uzstādīšanu Skultē.
Novadā notiek ļoti aktīva sportiskā dzīve, tiek organizētas
dažādas vietēja mēroga un starptautiskas sacensības un
dažādi sporta pasākumi.
Priecē, ka novada uzņēmēji šogad kļuvuši aktīvāki,
ir nodibinājuši savu biedrību un vēlas līdzdarboties novada dzīvē un iesaistīties arī pašvaldības darbā, palīdzot
ar padomu un labām idejām. Ceru, ka nākošajā gadā
mūsu sadarbība būs vēl intensīvāka un kopā darbojoties
varēsim veicināt ekonomisko aktivitāti novadā.
Paldies visiem mārupiešiem, kas palīdzējuši mums
strādāt, paldies par padomiem, kritiku un labajiem
vārdiem. Tie mūs stiprina un rosina arvien meklēt jaunus
risinājumus, lai dzīve novadā varētu attīstīties. Priecīgus
Ziemassvētkus un veiksmi jaunajā 2012.gadā!

DOMES SEDĒS
Dome lēma 23.novembra ārkārtas sēdē
1.

2.

3.
4.

Piešķirt finansiālu atbalstu vidējās paaudzes deju
kolektīvam „Mārupieši”dalībai XIII. Vispārējos
Latviešu Dziesmu un deju svētkos 2012.gada
jūlijā Milvokos, ASV.
Ar 2012.gada 1.janvāri izveidot jaunas darba
vietas Mārupes novada Domes administrācijas
struktūrvienībā – Mārupes novada pašvaldības
policijā;
Ar 2011.gada 1.decembri izveidot Mārupes
novada pašvaldības kultūras namā jaunu darba
vietu - jauniešu kora „Universum” diriģents.
Piešķirt 4 atzinības rakstus

Dome lēma 6.decembra ārkārtas sēdē
1.

2.

3.

4.

5.

Izstrādāt Mārupes novada ilgtermiņa Attīstības
stratēģiju laika posmam no 2013. līdz 2026.gadam un Mārupes novada Attīstības programmu
laika posmam no 2013.līdz 2020.gadam.
Pārtraukt iepirkuma procedūru projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai Mārupes novada pašvaldības
izglītības iestādēs” ietvaros, jo pretendentu iesniegtie cenu piedāvājumi pārsniedz
paredzētos un apstiprinātos pašvaldības budžeta
finansēšanas līdzekļus.
Atzīt
2011.gada
2.decembrī
notikušo
automašīnas FORD TRANSIT izsoli par
nesekmīgu un atstāt automašīnu FORD TRANSIT pašvaldības īpašumā.
Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības
nekustamā īpašuma 4 dzīvokļu īpašuma un tiem
piekritīgu zemesgabala domājamo daļu Tīraines
ielā 2 izsoles rezultātus.
Apstiprināja un saskaņoja SIA „Firma L4”
2011. gada novembrī izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu projektam „Mārupes novada
Skultes ciemata ūdenssaimniecības attīstība”.

Dome lēma 12.decembra ārkārtas sēdē
1.
2.

Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.22/2011
„Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu
organizēšanas noteikumi Mārupes novadā”
Apstiprināja instrukciju „Kārtība bērnu
uzņemšanai 1.klasē Mārupes novada
pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”

Paziņojums par Mārupes
novada Attīstības stratēģijas un
Attīstības programmas izstrādi
Mārupes novada Dome 2011.gada 6.decembra
ārkārtas sēdē (sēdes prot. nr.15, pielikums nr.1)
ir pieņēmusi lēmumu izstrādāt Mārupes novada
ilgtermiņa Attīstības stratēģiju laika posmam no
2013. līdz 2026.gadam un Mārupes novada Attīstības
programmu laika posmam no 2013.līdz 2020.gadam.
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IEDZĪVOTĀJIEM
Jauna kārtība bērnu pieteikšanai uz 1.klasi
Mārupes novada Dome 12.decembrī Ārkārtas sēdē
ir apstiprinājusi jaunu instrukciju „Kārtība bērnu
uzņemšanai 1.klasē Mārupes novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādēs”.
Jaunā kārtība nosaka to, ka nākošgad bērnu mācībām
Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs
(turpmāk tekstā – izglītības iestādes) varēs pieteikt
elektroniski vai personīgi attiecīgās izglītības iestādes
lietvedībā.
Bērnu uzņemšana 1.klasē sākas
2012.gada 16.janvārī.
Piesakot bērnu izvēlētajā vispārējās izglītības iestādē
ir jāiesniedz personīgi vai elektroniski jāiesūta noteiktas formas iesniegums, kas atrodams Mārupes novada
Domes vai attiecīgās skolas tīmekļa vietnē.
Iesniegumu personīgi var iesniegt skolas norādītajos
pieņemšanas laikos (skatīt skolas tīmekļa vietnē).
Izglītības iestādes direktors vai pilnvarots darbinieks
iesniedzēja klātbūtnē reģistrē iesniegumu, fiksējot
iesniegšanas laiku.
Piesakoties elektroniski, aizpildītu iesniegumu nosūta
uz attiecīgās skolas norādīto e-pastu:
• Mārupes vidusskolas elektroniskās pieteikšanās
e-pasts: 1klase.mvsk@marupe.lv
• Mārupes pamatskolas elektroniskās pieteikšanās
e-pasts: 1klase.tiraine@marupe.lv
• Jaunmārupes sākumskolas elektroniskās pieteikšanās
e-pasts: 1klase.jmsk@marupe.lv

Informācija par būvdarbiem
novada ielās
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

SIA RE&RE turpina uzsāktos būvdarbus līguma
„Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi Mārupē”
ietvaros.
Informācija par notiekošajiem būvdarbiem Tīrainē:
- No 2011. gada 2. decembra līdz 2011. gada 26. decembrim notiks kanalizācijas tīkla izbūve Dravnieku ielā,
posmā no Tīraines ielas līdz Cidoniju ielai (ēku adreses –
Tīraines iela 32. – 36.A, Cidoniju iela 18. - 20.).
- No 2011. gada 1. decembra līdz 2011. gada 30. decembrim notiks kanalizācijas tīkla izbūve Dravnieku ielā,
posmā no Ledaiņu ielas līdz Mazā Ūdru ielai (ēku adreses
– Rudzrogu iela 13. – 19.)
Informācija par notiekošajiem būvdarbiem Vecā ceļa
un Rožu ielas rajonā:
- Laika posmā no 2011. gada 8. decembra līdz 2012.
gada 20. jūnijam saskaņā ar notiks kanalizācijas tīkla izbūve uz Vecā ceļa, posmā no mājām „Lielviļņi” līdz Vindedžu ielai (ēku adreses: mājas „Birznieki”, „Sprīdīši”,
„Sprīži”, „Jaunrasas”, „Dārzābeles”).
Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai un satiksmes organizācijas izmaiņām Mārupes novada mājaslapā
www.marupe.lv. Ceram uz sapratni un sadarbību!
Kontaktinformācija:
Ar būvniecību saistītiem jautājumiem, satiksmes
organizācijas shēmām SIA „RE&RE” Projekta vadītāja
vietnieks Aivars Ezernieks, mob.tālrunis 26360902;
Par citiem jautājumiem AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” - tālrunis 67915279;

Mārupes novada Dome
PIEKTDIEN, 16. DECEMBRIS, 2011

Skultes sākumskolas elektroniskās pieteikšanās
e-pasts: 1klase.skulte@marupe.lv
Elektroniskie iesniegumi fiksējas no pirmās
uzņemšanas dienas plkst. 8:30 pēc iesūtīšanas laika to
ienākšanas secībā līdz 31.martam.
Izglītības iestāde 10 darba dienu laikā (pēc 1.aprīļa)
rakstiski paziņo vecākiem (aizbildņiem) par bērna
uzņemšanu izglītības iestādē vai par atteikumu uzņemt
izglītības iestādē.
1.klasē bērns tiek ieskaitīts, kad vecāks (aizbildnis)
pēc rakstiska vai elektroniska paziņojuma saņemšanas
par bērna uzņemšanu izglītības iestādē līdz 30.jūnijam
iesniedzis šādus dokumentus:
• bērna dzimšanas apliecību kopiju, uzrāda
(oriģinālu);
• bērna dzīvesvietas deklarēšanas izziņu (oriģinālu), ja
bērns nav deklarēts Mārupes novada administratīvajā
teritorijā;
• medicīnisko karti 026/u;
• izziņu par apmeklēto izglītības programmu piecgadīgo
un sešgadīgo bērnu obligātajā sagatavošanā. Ja
minētā programma apgūta ģimenē, vecāku rakstisks
iesniegums;
• skolēnu apliecība (zilā krāsā) un 2 fotogrāfijas.
(3x4cm).
•

Ar instrukciju „Kārtība bērnu uzņemšanai 1.klasē
Mārupes novada pašvaldības vispārējās izglītības
iestādēs” var iepazīties www.marupe.lv sadaļā Izglītība/
Noderīga informācija.

Ātrs zvans
ātrajai palīdzībai 113
Nelaimes gadījums vai pēkšņa veselības stāvokļa
pasliktināšanās pašam slimniekam un tuviniekiem var
radīt apjukumu un neziņu par turpmāko rīcību. Ja ir
apdraudēta veselība vai dzīvība, nešaubies – zvani 113.
Visus iedzīvotāju zvanus pieņem dispečeri – mediķi.
Dispečers uzklausīs notikušo un palīdzēs saprast situāciju.
Ja būs nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība,
mediķu brigāde tiks nosūtīta pie cietušā vai slimnieka.
Dispečeram jāzina:
Kur nelaime notikusi? Nosauc precīzu pacienta
vai cietušā atrašanās vietu. Nosauc durvju kodu, lai
mediķi tiek iekšā. Izstāsti labāko piebraukšanas ceļu.
Ja iespējams, sagaidi mediķus. Kas ir noticis un cik ir
cietušie? Cik vecs ir cietušais? Vai viņš ir pie samaņas?
Vai viņš elpo? Kas ir zvanītājs? Kā jūs sazvanīt? Nekad
nepārtrauc sarunu pirmais.
Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis
Lai saņemtu medicīniskus padomus vienkāršu
saslimšanu gadījumos (paaugstināta temperatūra ,
galvassāpes, slikta pašsajūta, sasitumi u.c.), Latvijas
iedzīvotāji ārpus ģimenes ārstu darba laika var zvanīt uz
Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001.
Profesionāli mediķi jūs uzklausīs darba dienās no
18.00 – 8.00, bet brīvdienās un svētku dienās – visu diennakti.

Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis
ir maksas tālrunis.

Informē Mārupes novada Sociālais dienests
Ziemassvētku gaidīšanas laikā gada nogalē vienmēr
atskatāmies uz paveikto.
Mēs, sociālā dienesta darbinieki, ik dienas esam
bijuši kopā ar cilvēkiem, kuriem nepieciešama palīdzība
un atbalsts. Esam saskārušies ar daudz bēdu stāstiem,
veiksmēm un neveiksmēm kopā ar jums un centušies
palīdzēt un atbalstīt. Iepriecina tas, ka Mārupes novadā ir
daudz cilvēku, kas no sirds vēlas otram palīdzēt negaidot
kādus īpašus svētkus. Tāpēc vēlamies pateikt lielu paldies
visiem Mārupes novada iedzīvotājiem, kuri ir snieguši
atbalstu tiem, kuriem tas šobrīd nepieciešams visvairāk.
Cilvēki ir ziedojuši apģērbu, saimniecības lietas, bērnu
ratiņus un citas noderīgas lietas. Pateicamies mūsu dienas
centriem „Svarcenieki” un „Tīraine”, kā arī pensionāru
biedrības aktīvistiem par atbalstu lietu nodošanai tieši
tām ģimenēm vai personām, kurām tas nepieciešams.
Tuvojoties Ziemassvētkiem, gribētu visus īpaši aicināt
palīdzēt cits citam un atcerēties, ka brīnumu varam radīt
mēs paši, tas dzimst došanas priekā un labestībā. Varbūt
visi kopā mēs varam sarūpēt jaukas dāvaniņas. Mūsu
novadā ir daudz ģimeņu, kur vecākiem trūkst naudiņas,
lai ienestu mājās Ziemassvētku noskaņu. Arī veci un
vientuļi cilvēki priecāsies par kādu dāvaniņu.
Ģimenēm nepieciešams apģērbs un saimniecības lietas.
Bērni ļoti priecāsies par zīmuļiem, plastilīnu, zīmēšanas
papīru, rotaļlietām un kādu našķi.
Ziemassvētku vecīša palīgi gaidīs Jūs Mārupes
Sociālajā dienestā, dienas centros “Tīraine” un
“Švarcenieki” un Skultes sākumskolā iepriekš sazinoties
pa tālruni 67149869.

Aicinām saņemt pārtikas pakas
Personām ar trūcīgās personas izziņu un
maznodrošinātās personas izziņu (personas ar medicīnas
atvieglojumu izziņām, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz
120 un 150 latu) ir iespējams saņemt atbalstu no Eiropas
Savienības pārtikas komplektu veidā. Iespējams saņemt
vienā reizē vairākas pārtikas pakas par visu periodu, uz
kuru ir izsniegta izziņa.
Pārtikas komplekta saturs: miežu putraimi – 1,0 kg;
kviešu milti - 1,0 kg; četrgraudu pārslas – 1,0 kg; auzu
pārslas – 0,5 kg.
Mārupes novadā pārtikas pakas iespējams
saņemt:
1. Mārupes Sociālajā dienestā, Mārupē, Daugavas
ielā 29, pirmdienās, ceturtdienās no 9.00 līdz 18.00,
trešdienās no 9.00 līdz 15.00
2. Dienas centrā “Švarcenieki”, Jaunmārupē,
Mazcenu alejā 4, katru darba dienu no 13.00 līdz
19.00
3. Dienas centrā “Tīraine”, Tīrainē, Viršu ielā 4,
katru darba dienu no 13.00 līdz 19.-00
4. Skultes sākumskolā, Skultē, Skultes ielā 25,
otrdienās no 10.30 līdz 14.00.
No 21.decembra līdz 18.janvārim Skultes sākumskolā
pakas saņemt nevarēs.
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PAŠVALDĪBĀ
Mārupes novada Bāriņtiesai 15 gadi

Mārupes novada Bāriņtiesas darbinieki
no kreisās: Andrejs Kirillovs, Venta Ulmane, Nadīna Millere, Elīna Krastiņa un Ināra Bakane
2011.gada 19.decembrī apritēs 15 gadi kopš dibināta
Mārupes novada Bāriņtiesa. Šis ir Jubilejas gads visām
bāriņtiesām Latvijā.
Vēstures fakti
Līdz 1996.gadam visā Latvijā ar bērniem saistītos
jautājumus kārtoja jeb veica pagasta padomes vai rajona padomes. Tas bija laiks, kad valstī pirmos gadus
pēc neatkarības bija jūtama sarežģīta sociālekonomiskā
situācija – bezdarbs, pāreja uz tirgus ekonomiku, cenu
kāpums, sabiedrības noslāņošanas. Un sakarā ar vērtību
maiņu dažādos iedzīvotāju segmentos, kas iezīmējās ar
vecāku nespēju uzņemties atbildību par savu un bērnu
dzīvi, bāriņtiesas un pagasttiesas uzsāka savu darbību kā
institūcijas. Taču bāriņtiesas un pagasttiesas nebūt nebija kas jauns tajā laikā, jo līdzīgas institūcijas darbojās
Latvijā vēl 1591.gadā un kārtoja aizbildnības. Tātad
aizbildnības un aizgādnības iestādes darbojās jau četrus
gadu simteņus atpakaļ, kas bija pazīstamas kā zemnieku
tiesas un muižnieku tiesas.
Arī Mārupes novada Bāriņtiesa, kā jau visas bāriņtiesas
Latvijā izgāja cauri visiem attīstības posmiem: 1996.g
-1998.g. bāriņtiesu un pagasttiesu kā atsevišķu institūciju
izveidošana, 1998.g -2003.g. bāriņtiesu un pagasttiesu
darbības attīstība un visbeidzot 2004.g -2011.g bāriņtiesu
darbības kvalitatīvās izmaiņas.
Par Mārupes novada Bāriņtiesas dibinātāju var uzskatīt
kopš neatkarības laika pirmo padomes priekšsēdētāju
Mārtiņu Bojāru un viņu vadīto padomi, tieši viņu vadītā
padome nodeva tikko dibinātai iestādei – Mārupes pagasttiesai (tagad novada bāriņtiesai) visas aizbildnības
lietas. Salīdzinot tajā laikā lēmumi tika rakstīti ar diviem
trijiem teikumiem, taču šodien bāriņtiesa raksta līdzīgus
lēmumus vismaz divu – trīs lapu garumā. Mārupes novada Bāriņtiesa ir arī Latvijas bāriņtiesu darbinieku
asociācijas biedrs.
Pašreizēja situācija
Pašlaik bāriņtiesām, aizstāvot bērna intereses,
protams, darba lauks ir krietni paplašinājies. Arī lietu skaits ir pieaudzis, jo bāriņtiesa kārto tādas lietas,
kā ,piemēram, aizbildnības, aizgādības, adopcijas, ar
mantojumu saistītās lietas, lietas par bērna un vecāku
personiskajām un mantiskajām attiecībām, veic notariālās
darbības ar zināmiem ierobežojumiem Mārupes novada
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iedzīvotājiem, kā arī citas lietas, ko nosaka attiecīgā
likumdošana.
Zīmīgi, ka ik piecus gadus vērojama interesanta tendence, kas iespējams saistīta ar cilvēku vērtību maiņu
attiecībā uz ģimeni. Pirms 5-7 gadiem bija vairāk
aizbildnību lietu, tas nozīmē, ka ja vecāki nebija spējuši
kādu iemeslu dēļ realizēt savas vecāku tiesības, bieži
palīdzību uzņēmušies radinieki. Pašlaik aizbildnību skaits
ir samazinājies krietni, tas nozīmē, ka vairāk bērnu nonāk
audžuģimenēs vai ārpusģimenes aprūpes iestādēs.
Krietni palielinājies adopciju skaits. Tāpat ir
palielinājušās skaitā tā saucamās „strīdnieku lietas”,
kur vecāki nevar vienoties par ar bērniem svarīgiem
jautājumiem - dzīvesvietu pēc šķiršanās, saskarsmes
tiesībām un to kārtību vecākiem ar bērniem. Šīs lietas
visvairāk ietekmē pašus bērnus psiholoģiski, emocionāli,
tas savukārt liecina ka palielinājies šķirto ģimeņu skaits.
Esam ļoti gandarīti, ka izmantojot pārrunas un psihologa
konsultācijas izdodas panākt starp vecākiem vienošanās
un jautājuma atrisinājumu bez tiesas instances, taču tādi
gadījumi ir maz. Acīmredzot vecāku ambīcijas šajos
strīdus gadījumos ir lielākas nekā veselais saprāts.
Tāpat sakarā ar to, ka vecāki strādājot vairākos darbos vai aizraujoties ar saviem hobijiem, nereti aizmirst
par to, ka ar bērnu ir jāpavada laiks, jāparunā, jāveido
kādas kopējās tradīcijas, pasākumi. Bērni jūtas vientuļi,
nesaprasti, meklē atbalstu pie skolotājiem, bāriņtiesas
darbiniekiem u.c. svešiem cilvēkiem, nevis ģimenē.
Starp citu tā ir zīmīga problēma ne tikai maznodrošinātās
ģimenēs, bet lielākoties ģimenēs, kuras ir labi situētas.
Arī Mārupes novada Bāriņtiesas speciālisti ir auguši
un kļuvuši zinošāki, pieredzējuši un profesionālāki savā
jomā. Minēto faktu apstiprina tas, ka mūsu speciālisti
tiek aicināti un piedalās darba grupās pie dažādu likumprojektu izstrādes, sniedz padomus dažādu gadījumu
risināšanā.
Novēlējums
Izmantojot izdevību, gribu ik katrai ģimenei un
cilvēkiem, mārupiešiem šajā svētajā Adventes laikā pirms
Ziemassvētkiem vēlēt sirdsmieru un svētību. Aicinu ik
katru atcerēties par saviem ģimenes locekļiem, piedot,
ieklausīties, mīlēt, būt kopā un saprasties jebkurā dzīves
grūtajā brīdī. Ja jau bērni raksta ka „Ģimene – tas ir atbal-

sta punkts. Ģimene – tā ir maza valsts. Ģimene – mīlošu
un labu cilvēku savienība. Ģimene – dzīves neatņemama
sastāvdaļa”, man nav nekāda pamata to apšaubīt, bet tikai
piekrist. Neļausim bērnam vilties pieaugušos cilvēkos,
sniegsim viņiem drošu pamatu, kas tik ļoti nepieciešams
viņu nākotnei.
Mēs, bāriņtiesas darbinieki un speciālisti ņemam vērā
primāri bērna intereses, lemjot jebkuru jautājumu saistībā
ar bērnu. Bāriņtiesa vienmēr meklēs labāko risinājumu
bērnam, aizstāvēs bērna intereses jebkurā sarežģītā
situācijā, izsverot un izvērtējot dažādus apstākļus. Daži
no vecākiem meklē sev aizstāvi bāriņtiesu darbinieku
vidū. Šajā gadījumā bieži tiek aizmirsts, ka bāriņtiesa nav
vecāku advokāti, bet gan bērnu interešu aizstāvji. Un tad
kad iestājas smagi brīži un kad esat izvēles priekšā par
dzīves svarīgo soli aiziet no ģimenes, piepildīt savas intereses un ambīcijas ieskatieties bērnam acīs.......
Nav uz pasaules lielāku skumju
Kā redzēt pieviltā bērna acis
Tās nenosoda, nenorāj un nepārmet
Tik vien kā jautājums „Kāpēc?” ir lasāms tajās...
Un lūdzos es lai soda mani
Lai rāj un per un pazemo
Bet tīrs un svēts mans mazais bērns
Tas sodīt neprot, nav tam dvēsele grēkā
Tik vien šis skatiens ir kas skraida
Es krītu ceļos stiepju roku – zinu –
Mūs abu sirdis smaida
Tik pēkšņi mana vērtība ir kaila
To mīļi apkampj acis kuras gaida!
Par vienu lietu šajā dzīvē esmu drošs
Es esmu tikai ciemiņš
Man prieks par katru nodzīvoto mirkli
Un lepojos ja varu kādam atdod savu dzīvi
/A.Bulis/
Mārupes novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Nadīna Millere

Mārupes novadā
jauni sludinājumu stendi
Mārupes novada Dome ir uzstādījusi 8 jaunus stendus,
reklāmu, sludinājumu un notikumu afišu izvietošanai bez
maksas.
Stendu atrašanās vietas:
1. Mārupe, Kantora iela 97,
Mārupes vidusskola, autobusa
pieturā.
2. Mārupe, Amatas iela 14,
Mārupes ambulance.
3. Mārupe, Rožu ielas un
Mārupītes gatves krustojumā, autobusa pieturā.
4. Mārupe, Gaujas iela 41, autobusa pieturā pie PII “Zeltrīti”
5. Tīraine, Jelgavas ceļš 32, pie veikala
6. Jaunmārupe, Pašvaldības ceļa C4 un Mazcenu alejas
krustojumā, pie autobusa pieturas pretī MMM skolai
7. Jaunmārupe, Ozolu un Bērzu ielu krustojumā, pie autobusa pieturas
8. Jaunmārupe, Loka ceļa un Priežu ielas krustojumā
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NOVADĀ
Kanādas latvieša bizness Latvijā
Viesnīcai Māra šogad tiek svinēta 15 gadu jubileja.
Mūsu viesi ir cilvēki, kas lieto lidostu vai ir nodarbināti
Biznesā tas nav maz, ir uzkrāta būtiska pieredze. Viesnīca šeit, Pārdaugavas pusē. Ja darīšanas nav Rīgas centra pusē,
„Māra” bija viens no pirmajiem uzņēmumiem, kas tolaik šī ir ideāla vieta, kur palikt – svaigs gaiss, nav problēmu
uzdrošinājās sākt savu biznesu mūsu novadā. Jubilejas
novietot automašīnu. Tūristiem protams jābūt pilsētā, es
reizē aicinājām uz sarunu viesnīcas īpašnieku, Kanādas
necīnos par tūristiem, šī nav kūrorta viesnīca, bet viesnīca
latvieti Pēteri Brauna kungu.
tieši darījumu cilvēkiem. Daudz ir ceļotāji tieši no Baltijas
Vai atceraties to laiku, kad uzsākāt savu darbību?
valstīm. No rietumiem lielākoties vidējā biznesa cilvēki,
„Jā, viegli negāja, kamēr izdevās pārliecināt visus,
kas šeit pārnakšņo un tad dodas tālāk savās gaitās. Esam
ka šajā laukā, kur aug kartupeļi, kur tikai traktors bija
Best Western ķēdē, kas nodrošina mums 10-15 % no
braukājis, varētu būt viesnīca,” Brauna kungs atceras
visiem klientiem. Mūsu priekšrocība ir izdevīgā atrašanās
sava biznesa pirmsākumus. Kanādas stila ēka uzcelta uz vieta un kvalitāte, gribam, lai cilvēks pie mums jūtas ērti
māsīcai Mārai piederošās
un komfortabli kā mājās
zemes un idejas par
un vēlas atgriezties atkal.
iespējamo biznesu bijušas
Jūs esat kļuvuši par
dažādas, galu galā nosnesmēķētāju viesnīcu.
veroties par labu viesnīcai.
Vienu daļu klientus ar to
„Mēs Kanādā bijām
jūs droši vien zaudējat.
ģimene, kas bieži pieņēma
Jā, taču arī Latvijā tā
viesus no Latvijas, tāpēc
kultūra ir mainījusies.
radās doma, ka arī Latvijā
Agrāk varēja pīpēt viir nepieciešama šāda vieta,
sur, arī gatavojot ēdienu.
kur varētu uzņemt viesus.
Tagad cilvēki ir sapratuši,
Lai viņi var nomazgāties,
ka tas ir ļoti neveselīgi.
izgulēties un braukt tālāk
Taču ir viena kategono kreisās: valdes priekšsēdētāja Aija Šēla,
savās darīšanās. Viesnīcas
rija cilvēku, kuri nespēj
Best Western pārstāve Maija Hyotylainen
bizness neprasīja nekādas
pieņemt to, ka viņi ar savu
un viesnīcas īpašnieks Pēteris Brauns
augstas tehnoloģiskas prsmēķēšanu traucē citiem.
asmes vai zināšanas,” stāsta Brauna kungs. Taču pa šiem
Un viņus ir grūti ierobežot. Tāpēc nolēmām kļūt par
gadiem gājis visādi. Pārciestas vairākas ekonomiskās
nesmēķētāju viesnīcu. Cilvēkus vajag izglītot, ar laiku
krīzes.
viņi sāk pieņemt jaunos spēles noteikumus. Visās valstīs
Kas ir tas, kas ir ļāvis Jums noturēties visus šos gašādi aizliegumi sākumā izsauc sašutumu, taču ar laiku tos
dus?
pieņem.
Noteikti tas, ka atrodamies stratēģiski nozīmīgā vietā.
Sarunas laikā mums pievienojas arī Brauna kunga
Tā ir vispārzināma lieta, ka attīstība ap lidostu vienmēr ir jaunākais dēls Krišs, kurš jau pēdējos gadus ir iesaistījies
visstraujākā. Cilvēku plūsma prasa apkalpošanu, līdz ar viesnīcas darbā un ir tēva cerība ģimenes biznesa
to ap šo vietu veidojas infrastruktūra. Es zināju, ka Rīgas nākotnei . „Ir dzīvē laiks, kad var attīstīt biznesu, un tad
lidostai ir visas iespējas attīstīties. Un tā arī ir noticis. Nav
pienāk brīdis, kad vajadzētu to visu nodot tālāk. Jaunajām
daudz vietas pasaulē, kur lidosta atrodas tik tuvu centram, tehnoloģijām jau vairs nespēju turēties līdzi. Jānāk jaukā tas ir Rīgā. Pasažieru skaits pirmajā neatkarības gadā najiem, kas mēģina ieviest jaunas idejas. Biznesa vide
bija tikai 206 tūkstoši, tagad jau tuvojas 5 miljoniem. Tas
tomēr attīstās strauji, jādomā, kā iet tam visam līdzi.”
ir ļoti ievērojams pieaugums.
Un labi, ka ir jaunā paaudze, kam gadu gaitā uzkrāto
Kā Jūs raksturotu - kas ir Jūsu klients?
pieredzi nodot tālāk. 		
Uva Bērziņa

Mārupes uzņēmēji aicina kļūt par rūķiem bērnu priekam!
Gads tuvojas noslēgumam, un likumsakarīgi – paveikto apkopo arī biedrība „Mārupes uzņēmēji”. Lai gan
oficiāli dibināta tikai pavasarī, biedrība apvieno vairākus
desmitus uzņēmēju no Mārupes. Pusgada laikā visi esam
pulcējušies kopā gan kopsapulcēs, izrunājot novada
uzņēmējiem aktuālos jautājumus, gan viesojušies pie
uzņēmējiem uzņēmumos, labāk iepazīstot viens otru, esam
tikušies ar uzņēmējiem no Rīgas, Ķekavas un Jūrmalas,
izveidojuši sadarbības projektus. Ja esiet Mārupes novada
uzņēmējdarbības vides attīstībā ieinteresēts, biedrība ir
atvērta un gaida jaunus biedrus. Visu aktuālo informāciju
atradīsiet internetā www.marupesuznemeji.lv, kā arī
sociālajos medijos.
Taču Ziemassvētki ir īpašs laiks, un biedrība
„Mārupes uzņēmēji” ir iesaistījusies pērn aizsāktajā
labdarības akcijā „Kļūsim par rūķiem Mārupes bērniem!”
Diemžēl mūsu vidū ir ģimenes, kuras dažādu iemeslu dēļ nonākušas neapskaužamā situācijā, un ir bērni,
kuri var palikt bez ļoti gaidītās dāvaniņas, jo vecāki,
iespējams, dāvanu sarūpēt nevar. Mēs – Mārupes novada uzņēmēji un iedzīvotāji, aicinām arī šogad dot
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savu ieguldījumu, lai Mārupē Ziemassvētku sajūtu
izbaudītu pēc iespējas vairāk bērnu, arī tie, kuru
mājoklim Ziemassvētku rūķis citkārt paietu garām.
Idejas mērķis saglabājas iepriekšējais – sadarbībā ar
Mārupes novada Sociāla dienesta un tā paspārnē esošo
dienas centru darbiniekiem un aktīviem mārupiešiem
sagatavot un nogādāt pašu spēkiem līdz adresātam 150
dāvanu paciņas (saldumus, piederumus zīmēšanai, spēles,
mantas, grāmatas). Kā rāda pagājušā gada pieredze, naudas līdzekļu apjomam nav jābūt lielam – tie var būt 10,
20 vai 30 lati, kuri lielus zaudējumus uzņēmējdarbībai
nenesīs, taču tā ir ievērojama summa, lai spētu sarūpēt
sirsnīgas un bagātīgas dāvanas. Iesaistīties Ziemassvētku
dāvanu gatavošanā un iepakošanā var katrs kopīgi ar
saviem bērniem, pēc tam personīgi apciemojot bērnus un
pensionārus viņu mājās. Tā ir fantastiska sajūta – dāvināt
un pretī saņemt priekpilnu „paldies”!
Ja arī Jūs vēlaties pievienoties šai akcijai, piesakieties
pa tālruni 26567754 līdz 18. decembrim, lai mēs kopīgi
paspētu sagādāt šo Ziemassvētku pārsteigumu.

Sporta skolotāja
dienasgrāmata
Kustību
aktivitātes
pirmsskolas
vecuma
bērniem ir nepieciešamas
katru dienu, jo aktīvi izkustoties bērns rod iespēju
sevi emocionāli sakārtot.
Jo agrāk bērns sāk mācīties
kustības, jo labāk tās
attīstās un ir noturīgākas.
Lai bērnam radītu interesi un vēlmi aktīvi
līdzdarboties
fiziskajās
aktivitātēs, skolotājai ir
jāzina, kādas prasmes
attīstīt, kā veidot pieredzi
un iemaņas, kā atklāt katra
bērna individuālās spējas un kā organizēt mācību procesu un nodarbības. Šim nolūkam ir nepieciešama sava
darba mērķtiecīga plānošana. Tāpēc es esmu izveidojusi
alternatīvas dienasgrāmatas pirmsskolas izglītības sporta
skolotājiem. Tā kā savā darbā dienasgrāmatas izmantoju jau piecus gadus, tad nolēmu padalīties pieredzē ar
citiem pedagogiem. „Sporta skolotāja dienasgrāmata”
ir paredzēta mācību gadam katram mēnesim atsevišķi.
Dienasgrāmatas ir viegli pārskatāmas un skolotājam
ir ērti veikt sava darba paškontroli. Dokumentācijā ir
akcentētas visas fiziskās prasmes- soļošana, skriešana,
rāpošana, lēkšana, mešana un ripināšana un līdzsvars.
Dienasgrāmatas ir paredzētas četriem vecumu posmiem:
jaunākajam, vidējam, vecākajam un sagatavošanas vecumiem. Katram vecumposmam ir piemēroti atbilstoši
uzdevumi, kas sekmē konkrētas pamatprasmes attīstību
un pilnveidi.
Papildus piedāvātajiem uzdevumiem ir paredzēta brīva
vieta citu uzdevumu ierakstiem.
Lai darbs ar bērniem noritētu sistemātiski, ievērojot
pēctecības principu, esmu izstrādājusi tematiskās
izziņas plānu gadam visām vecumu grupām. Nedēļas
tēma ir saskaņota ar iestādes tematiskās izziņas plānu.
Tematiskais plāns ir sastādīts pamatojoties uz mācību
satura integrāciju. Mēnesis ir sadalīts četrās nedēļās. Katras nedēļas plānā ir ietvertas trīs sporta nodarbības.
Mans darbs ir apkopots grāmatā un šobrīd atrodas pie
recenzenta. Grāmata tiks izdota izdevniecībā RAKA,
grāmatu sērijā ,,Ar gudru ziņu”. Mācību materiāls veidots
sešgadīgo bērnu mācībām pēc “Integrētās mācību programmas sešgadīgiem bērniem” projekta, kas publicēts
2010. gadā un pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 709
“Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām”.
Mācību materiāls paredzēts sporta skolotājiem sešgadīgo
bērnu rotaļnodarbību organizēšanai.
Novēlu visām skolotājām būt radošām, mīlēt savu
darbu un darīt to ar prieku, tad viss izdosies!

Ar cieņu, Jaunmārupes sākumskolas pirmsskolas
sporta skolotāja Ruta Ļesņičija
Jaunmārupes sākumskolas pirmsskolas sporta
skolotāja Ruta Ļesņičija 2011.gada 7.oktobrī ir
saņēmusi atzinības rakstu kā Latvijas pedagogu
un augstskolu mācībspēku- mācību grāmatu
un palīglīdzekļu autoru konkursa laureāte par
nozīmīgu devumu izglītības attīstībā.
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IZGLĪTĪBA
Piemiņas brīdis
Lāčplēša dienā

Atzīmējot neatkarīgās Latvijas valsts armijas uzvaru
pār Rietumu brīvprātīgo armiju - Bermonta karaspēku

1919. gada 11. novembrī, dažādu paaudžu novada
iedzīvotāji pulcējās pie Mārupes kapiem piemiņas brīdī,
lai godinātu mūsu latviešu karavīrus – brīvības cīnītājus.
Pēc Mārupes novada Domes priekšsēdētāja Mārtiņa
Bojāra svinīgās uzrunas un Mārupes vidusskolas zēnu
kora priekšnesuma, klātesošie, klausoties Mārupes vidusskolas direktora Jāņa Lagzdkalna stāstījumā, iztēlē
varēja atgriezties 93 gadus atpakaļ, vēstures brīdī, kad
jauni puiši no skolas sola bija spiesti celties un iet cīnīties
par brīvu Latviju. Šādi atceres pasākumi ļauj turēt cieņā
un godā latviešu tautas vēsturisko mantojumu, kas
jānodod no paaudzes uz paaudzi, apzinoties savas tautas
saknes un vēsturi.
Pēc svecīšu nolikšanas piemiņas vietā un ziedu
nolikšanas Lāčplēša ordeņa kavalieru Arvīda Vuškalna
un Dāvja Kretulnieka atdusas vietās, mārupiešu jaunā
paaudze devās skrējienā ar lāpu no Mārupes kapiem uz
Kultūras namu, kur mūžīgā uguns tika nodota sportistu
rokās.

Svētku nedēļa
Mārupes vidusskolā
Svētku laiku novembrī dēvē dažādi – Tēvzemes nedēļa,
Patriotu nedēļa utt. Mārupes vidusskolā laika periodu no
Mārtiņiem līdz Latvijas dzimšanas dienai dēvējam par
Tēvzemes nedēļu.
Pasākumu cikls iesākās 9.novembrī ar
sākumskolas interešu izglītības kolektīvu Mārtiņdienas
koncertu.
Lāčplēša dienas rītā ikvienu pie skolas sveica
lāpu aleja. Par tradīciju kļuvusi 17.zemessardzes bataljona kaujinieku viesošanās skolā. Īpaši jau zēnus piesaista
formās tērptie vīri, viņu ekipējums, ko atļauj aptaustīt un
tuvplānā aplūkot. Šogad bija iespēja ikvienam interesentam izmēģināt roku arī šaušanā. Interese bija ļoti liela un
nācās pat rindā stāvēt. Vakarpusē zēnu koris un liels pulks

Darbi kā dāvanas
Pēc gandrīz pusmēnesi ilgas gatavošanās un gandrīz
visdažādākajiem zīmētiem un darinātiem gaiļiem
tikpat ilgas treju svētku - Mārtiņdienas, Lāčplēša diun beidzot ar lielākiem un mazākiem izrotātiem puenas un Latvijas dzimšanas dienas – svinēšanas ikviens
zuriem. Toties uzsvērti patriotisks bija skolas gals
Skultes sākumskolas pieaugušais, kā arī pirmsskol– te varēja redzēt gan informatīvu stendu par neseno
nieki un skolēni jūtas noguruši. Taču šis nogurums ir
novadpētniecības pulciņa ekskursiju uz Latvijas Kara
patīkams, jo rada gandarījumu par savu varēšanu, spēju
muzeju, gan neparasti daudzveidīgu sarkanbaltsarkanās
īstenot iecerēto, precīzāk sakot, pārvērst paveiktos darkrāsās veidotu auseklīšu izstādi kāpņu telpā un otrajā
bus par dāvanām visiem
stāvā, gan oriģinālus
cilvēkiem un mūsu LatRīgas pils atveidojuvijai, un, protams, sev.
mus, ko bija gatavojuši
Visdažādāko
vizuālās mākslas pulciņa
aktivitāšu, kas, sākot
dalībnieki. Bet skolas
jau ar oktobra otro pusi
bibliotēka par godu valsts
bija vērojamas Skultes
svētkiem bija noformējusi
sākumskolā, šogad droši
interesantu izstādi par
vien pietiktu vairākām
Latvijas piemiņas un jumācību iestādēm. Konbilejas monētām, kas bija
certu veidotājiem bija
apskatāma līdz novembra
grūti visas iestudētās debeigām.
jas, iemācītos dzejoļus
Svētku
dekādi
un dziesmas salikt kopā
noslēdza Latvijas Repubtā, lai svētku un svinīgie
likas proklamēšanas 93.
pasākumi
pārlieku
gadadienai veltītā svinīgā
neievilktos.
līnija 17. novembrī , kurā
Kā pirmais šajā treju
katra bērnudārza grupa,
Skultes sākumskolas skolotājas
svētku lokā minams
katra klasīte
uzstājās
Mārtiņvakars, uz kuru
ar izjustu
patriotisku
9. novembrī tika aicināti Skultes ciemata iedzīvotāji un
priekšnesumu. Šī pasākuma vadītājai direktores vietniekuru ar savu klātbūtni kuplināja arī Mārupes novada
cei mācību darbā Ludmilai Čaupenokai izdevās panākt,
Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs. Mārtiņdienas
ka pat vismazākie Skultes sākumskolas bērni apzinājās,
pasākumi Skultes sākumskolā notiek jau trešo reizi, un
kas ir valsts svētki un kāda nozīme ir viņu sagatavotajām
ar katru gadu tie kļūst aizvien maskotāki un atraisītāki.
dāvanām.
Ar spēcīgi izpildītu latviešu tautasdziesmu „Upe nesa
Lai pirmssvētku un svētku laikā sekmīgi virzītu
ozoliņu” sanākušos sveica arī ciemata pensionāru ansampretim mērķim tuvu pie simta lielo bērnu kolektīvu,
blis. Šajā koncertā, kurā tradīcijas klātesošos apņēma
bija nepieciešama skolotāju un audzinātāju pacietība,
gan tiešā (kadiķu kūpināšana) , gan netiešā nozīmē
pašatdeve un atsaucība. Par to sirsnīgs paldies mūzikas
, mijās priekšnesumi latviešu un krievu valodā, tautas
skolotājai Dacei Niedrai, skolotājām Jeļenai Trusodziesmām sekoja mūsdienīgas dziesmas. Pēc šī vakara
vai, Jeļenai Martjanovai un Jekaterinai Sučkovai,
gaviļnieku Mārtiņa Bojāra (vārdadiena) un ilggadējas
audzinātājām Andrai Spurei, Ilonai Rupeikai , Olgai
Skultes sākumskolas darbinieces Natālijas Moskvičevas
Zagdajai , Ludmilai Jurģītei, Irinai Troņenkovai un Irinai
(dzimšanas diena) sveikšanas, visi vienojās kopkora
Romaņukai, kā arī skolas direktorei Gaļinai Grizānei un
dziesmā par sauli, kas tāpat kā cerība vienmēr ir aiz
mācību pārzinei Ludmilai Čaupenokai.
mākoņiem.
Skolas svētku veidols šogad iznāca izteikti divdaļīgs.
				
Skultes sākumskolas
Mārtiņgailisks tas bija pirmsskolas pusē: sākot no
novadpētniecības pulciņa vadītājs Valdis Čeičs
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Mārupes vidusskolas zēnu koris
Lāčplēša dienā
interesentu pulcējās pie represēto pieminekļa Mārupes
kapos, lai ar dziesmām un svecītēm godinātu brīvības
cīnītājus, kā arī noliktu svecītes Lāčplēša ordeņu kavalieru Dāvida Kretulnieka un Arvīda Vuškalna atdusas
vietās. Pēc tam skolēni vienotā lāpu skrējienā devās uz
kultūras namu, ienesot „Sporta laureāta” pasākumā simbolisko dzīvo liesmu.
17.novembra rītā 5.-12.klašu skolēni pulcējas
jaunajā iekšpagalmā kopīgos dziedāšanas svētkos „Mana
dziesma Latvijai”, lai izdziedātu „vārdus no manas tautas,
jo neviens cits mūsu vietā tos nedziedās”. Jau savlaicīgi
skolēni bija izveidojuši savu iemīļoto dziesmu topu –
veltījumu Latvijai dzimšanas dienā. Šajos dziedāšanas
svētkos dziedāja visi, jo dziesmas iepriekš mūzikas
stundās atkārtotas, un kā palīglīdzeklis arī dziesmu
grāmatiņas sagatavotas. Ieskatam minēšu divas dziesmas
– sadziedāšanās iesākās ar U.Stabulnieka „Tik un tā”, bet
noslēdzās ar R.Kaupera „Mana dziesma”.
Pēc kopīgās sadziedāšanās otro gadu pēc kārtas uz
fotografēšanos pie lielā valsts karoga skolas vestibilā
pulcējās tie skolēni, par kuriem sakām – mūsu lepnums. Tie
ir izcilus sasniegumus Latvijas vai starptautiskā mērogā
guvušie sportisti, jaunie mūziķi, dejotāji un skolēni, kuri
mācās tikai uz 8-10 ballēm. Pēc pāris nedēļām atjaunotā
fotogalerija būs apskatāma vestibilā pie bibliotēkas.
Savukārt, pusdienlaikā 1.-4.klašu skolēni kāpa autobusos, lai dotos uz Brāļu kapiem, noliktu ziedus un aizdegtu svecītes ikvienam Latvijas patriotam svētajās vietās.
Direktora vietniece audzināšanas darbā
Ruta Straume
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IZGLĪTĪBA
Skaņas un krāsas 2011.gadā
Mārupes Mūzikas un mākslas skolā

Šis mācību gads Mārupes Mūzikas un mākslas skolā
ir uzņēmis strauju tempu. Skolā notiek ne vien mācību
darbs, bet arī gatavošanās konkursiem, festivāliem, izstādēm un citām aktivitātēm. Radošais pedagogu kolektīvs
strādā, netaupot ne
spēkus, ne enerģiju, lai veicinātu
audzēkņu profesionālo izaugsmi. Ir
pagājuši tikai pāris
mēneši, bet paveiktā pārskats veidojas
ļoti krāsains.
Atzīmējot
20.
gadadienu,
kopš
Latvija pievienojās
Apvienoto Nāciju
Izglītības zinātnes
un kultūras organizācijai (UNESCO), no 10. - 14. oktobrim UNESCO Latvijas Nacionālā komisija rīkoja UNESCO nedēļu Latvijā
– „UNESCO pieskārieni Latvijai”.
Mārupes MMS par godu šim pasākumam 11.oktobrī
mūzikas teorijas nodaļa ped. S.Gaides vadībā rīkoja viktorīnu 5.-8.klašu audzēkņiem. Šāds pasākums skolā notika pirmo reizi - skolas audzēkņi, pedagogi un vecāki tajā
iesaistījās ar lielu azartu. 12.oktobrī izskanēja audzēkņu
koncerts un 13. oktobrī notika mākslas nodaļas audzēkņu,
vecāku un citu mākslas mīļotāju izstāde.
Kopš 2007.gada Taustiņinstrumentu nodaļas ped.
B.Niedriņas vadībā, skolā notiek Klavieru nodaļas
audzēkņu Etīžu konkurss, kurš šogad 19.oktobrī svinēja
savu 5 gadu jubileju. V Etīžu konkurss tika veltīts
komponista K.Černi 220.dzimšanas dienai! Konkursa
norisei varēja sekot jebkurš interesents. Mazajiem
censoņiem bija sagādāti pārsteigumi – medaļas, diplomi
un dāvanas. (Konkursa rezultātus skatīt Mārupes MMS
mājaslapā: www.muzikamakslamarupe.edu.lv
Jau otro gadu Mārupes MMS par tradīciju kļuvušas
Muzikālās trešdienas. Arī šogad katra mēneša pēdējā trešdienā mārupiešiem piedāvājam klausīties profesionālu
mākslinieku koncertus. 28.septembrī bija iespēja dzirdēt
klavieru kvartetu KRAP, kurā uzstājās: Arvīds Zvagulis, Pēteris Trasuns, Kārlis Klotiņš un Rihards Plešanovs.
26.oktobrī izskanēja kameransambļa koncerts, trombonistu kvartetā BRASSA NOVO muzicēja: Artūrs Bērziņš,
Jānis Retenais, Lauris Zvejnieks un Uldis Zilberts.
30. novembrī Mārupes MMS aicināja visus interesentus uz šīs sezonas trešo koncertu, kur ar savu priekšnesumu mūs priecēja Klavieru duets - Antra un Normunda
Vīksnes.
28. decembrī plkst.19.00 notiks ceturtais cikla koncerts – simfoniskās mūzikas vakars No pasaules mūzikas dārgumu krātuvītes, kurā uzstāsies Mārupes novada
simfoniskais orķestris, solisti Arvīds Zvagulis un Rihards
Plešanovs, diriģents Mārtiņš Bergs. Koncertā būs iespēja
dzirdēt A.Vivaldi ciklu Gadalaiki un P.Vaska skaņdarbu
Ziema.
Skolas klavierspēles audzēkņi jau vairākus gadus
piedalās Jūrmalas reģiona rīkotajos koncertu ciklu projektos. Šogad ir notikuši trīs koncerti, veltīti komponistu
A.Hačaturjana, S.Prokofjeva un K.Debisī bērnu klaviermūzikas daiļradei, kurā skaņdarbus koncertiem gatavoja Rīgas, Jūrmalas, Baldones, Babītes un Mārupes MS.
11.novembrī koncertā P.Jurjāna MS uzstājās Žanete Pu-
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žule (ped. D.Akmentiņa), Elīna Martinsone un Oskars
Kalniņš-Buks (ped. B.Niedriņa). 23.novembrī koncertā
Bolderājas MMS un 26.novembrī noslēguma koncertā Jūrmalas MV mūsu skolu koncertā pārstāvēja Toms Rožkalns
(ped. D.Akmentiņa),
Elizabete
Anna
Kristapsone
un
Edijs Priedītis (ped.
I.Bušmane).
Novembrī Mārupes MMS audzēkņi
ir piedalījušies arī
vairākos festivālos.
Pierīgas
izglītības, kultūras un
sporta pārvalde sadarbībā ar Babītes
novada pašvaldību
25. novembrī rīkoja
Pierīgas mūzikas un mākslas skolu audzēkņu festivālu
- koncertu, kas notika Babītes MS. Festivālā - koncertā
piedalījās mūsu skolas jauktais ansamblis – Demija Nate
Ozoliņa-flauta, Darja Baranova-flauta, Annija Porša-flauta, Laura Bembere-flauta, Elizabete Anna Kristapsoneklavieres un Edijs Priedītis-klavieres (ped. D.Bičkovska
un I.Bušmane). Ansamblis ieguva galveno nomināciju:
Labākais mākslinieciskais sniegums Pierīgas Mūzikas un
mākslas skolu Mūzikas festivālā – koncertā, balvā saņemot stikla skulptūru.
Pirmajā Adventē 27.novembrī Mārupes MMS koklētāju ansamblis (ped. D.Neilande) piedalījās II Kokļu
mūzikas festivāla Gaismas ceļā koncertā Jelgavas pilsētas kultūras namā. Ansamblis savu priekšnesumu sniegs
arī festivāla noslēguma koncertā 4.decembrī Lielajā ģildē
Rīgā.
Ir sācies Adventes laiks, tuvojas Ziemassvētki – arī
mūsu skolā šie svētki tiek gaidīti. Saskaņā ar kora ped.
I.Graumanes iedeju, jaunu tradīciju šogad uzsākuši kora
klases audzēkņi un pedagogi, kuri aicina ieskandināt
Adventes laiku katru piektdienu pl. 16:00 skolas vestibilā. 25.novembrī tika ieskandināta pirmā advente, pirmo sveci iededzināja direktores vietniece mācību darbā
– I.Bušmane, un ieskaņas koncets noslēdzās ar kopīgi
dziedātu dziesmu - Ak, eglīte, ak, eglīte.
Aktīvi skolā darbojās arī Vizuāli plastiskās mākslas
nodaļa. Turpinās vasarā iesāktais plenēra projekts Apzinos dzimto novadu. Projekta ietvaros ir notikušas vairākas izstādes - septembrī plenēra darbus varēja vērot
Mārupes MMS vestibilā, uz Valsts svētkiem izstāde tika
atklāta Mārupes novada kultūras namā.
Savus vērtējumus gaida pieci mākslas nodaļas audzēkņi Jeļena Šatarova, Elīza Meistare, Elizabete Puķīte, Valdis Pamovskis un Emīlija Zaķe, kuri ar saviem darbiem
piedalās XI Starptautiskā vizuāli plastiskās mākslas konkursā Es dzīvoju pie jūra, kas notiek Jūrmalas mākslas
skolā.
Mārupes MMS ir notikušas arī citas, dažādas aktivitātes.
27.oktobrī savu koncertu sniedza E.Dārziņa MV simfoniskais orķestris – solists Māris Evelons, diriģents Mārtiņš Bergs.
16.novembrī ped. S.Nottes vadībā jaunāko klašu audzēkņi Valsts svētkos Jaunmārupes sākumskolā sniedza
koncertu.
17.novembrī Mārupes Novada Dome mārupiešus

sveica Valsts svētkos ar Deju vakaru, kurā spēlēja grupa
Mazā Ģilde.
Arī decembris Mārupes MMS ir pasākumiem un koncertiem bagāts. Visu mēnesi skolā notiek audzēkņu Atklātie mācību koncerti. (Sīkāk informācija - mājaslapā).
Turpinām ieskandināt Adventes laiku. 4.decembrī skolas
vecāko klašu audzēkņi piedalījās Mārupes novada Bērnu kolektīvu Adventes koncertā. 8.decembrī klavierspēles
audzēkņi devās uz I Starptautisko pianistu – zēnu konkursu SPĒLĒ ZĒNI Pārdaugavas MMS. Veiksmīga sadarbība turpinās arī ar E.Dārziņa MV čella spēles ped. D.Pūci.
Jau otro gadu Mārupē notiek E.Dārziņa MV un Mārupes
MMS čellistu draudzības koncerts. Skolas Jauktais ansamblis ir uzaicināts piedalīties Noras Novikas 70. dzimšanas dienas atceres koncertā, kurš notiks 10.decembrī
pl.16:00 Latvijas Biedrības nama Zelta zālē. Mūzikas
teorijas ped. E.Valaines vadībā 17.decembrī Rīgas Kongresu namā audzēkņi apmeklēs J.Lūsēna un I.Zanderes
mūziklu Sniega karaliene. 22.decembrī skanēs skolas absolventu koncerts, kā arī 28.decembrī visi interesenti tiek
aicināti un iepriekš minēto ceturto Muzikālās trešdienas
koncertcikla koncertu.
Vēlam Mārupes MMS audzēkņiem un pedagogiem arī
turpmāk veiksmi, jaunus radošus panākumus un tikpat
neizsīkstošu enerģiju grūtajā darbā, jo panākumi jau atnāk pie tiem, kas pacietīgi dara ikdienas darbu!
Skolotājas Evita Valaine un Inese Bušmane

Novembra noskaņas
Mārupes pamatskolā
Katru gadu novembra mēnesis Mārupes pamatskolā
rit nedaudz pacilātā noskaņojumā-Valsts svētki,
Lāčplēšdiena, Mārtiņi...Taču šogad novembris mūsu
skolā iezīmējās vēl citās krāsās- radošās, muzikālās un
izzinošās.
Šogad skolā novembris bija mēnesis, kurā veltījām laiku kādam noteiktam mācību priekšmetam-dabas zinībām,
vēsturei un sociālajām zinībām, vizuālajai mākslai, kā arī
mūzikai.
Dabas zinību skolotāji kā sākumskolā, tā pamatskolā
vienojās radošam darbam, lai ieinteresētu visu klašu
skolēnus kopīgam izzinošam procesam: ķirbja svēršanai,
dažādu lietu nogaršošanai, noteikšanai, fotoviktorīnai.
Valsts svētku nedēļa pagājā īpaši patriotiskā gaisotnēerudītu konkurss visām klasēm par Latviju un mūsu
Mārupes novadu, sirsnīgs brīdis ar svecīšu nolikšanu skolas pagalmā Lāčplēšdienas rītā, kad vēstures skolotājs
Juris atgādināja par to, cik lepni varam būt dzīvodami
Latvijā, kā arī Valsts svētku koncerts ar sirsnīgiem un
jaukiem priekšnesumiem.
Vizuālās mākslas nedēļa pagāja nemanot-skolēni
veidoja kolāžas, zīmēja zīmējumus, atspoguļojot tēmu
„Es lepojos ar Latviju!”
Savukārt mūzikas nedēļa pagāja dažādu uzdevumu
pildīšanā- komponistu meklēšanā, dziesmu atpazīšanā,
dziedāšanā. Nedēļas noslēgumā visus skolas skolēnus un
skolotājus gaidīja īpašs pārsteigums-tikšanās ar slepeno
viesi-RŪTU DŪDUMU!Bērni bija sajūsmā, dziedāja
līdzi un aktīvi piedalījās!Paldies Rūtai par interesanto
stāstījumu! Domāju, ka daudzas mazās meitenes tagad
noteikti sapņo par dziedātājas karjeru.
Arī janvārī ir paredzēts veidot šādu mācību priekšmetu
mēnesi! Ceram, ka tas būs tik pat spraigs un interesants!
Jaunumos no Mārupes pamatskolas dalījās mūzikas
skolotāja Arta Juška
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NOVADĀ
Kad rudenī
pīlādzis sārto...

Katrā dzīves situācijā pienāk laiks, kad gribas apstāties
un izvērtēt bijušo.
Tā 5 gadus atpakaļ, lai kliedētu rudens tumsu un vējus,
piepildījās mans sen lolotais sapnis: vēl varam dziedāt sev
un citiem par prieku. Sanācām kopā seniores un nolēmām
veidot ansambli „Pīlādzis”. Tā pastāvēšanas laikā paveik-

ts daudz. Dziedam 8 seniores, apgūtas daudzas dziesmas.
Aktīvi piedalāmies dažādos pasākumos, pagasta dzīvē u n
citur. Katru gadu piedalāmies Salaspilī rīkotajā pasākumā
„Kopā būt”, kur esam saņēmušas labu vērtējumu.
Ilgus gadus bija sadarbība ar Babītes pensionāru
biedrību. Tad nodibināti kontakti ar Kandavas un Jaunolaines pensionāriem. Vasarā bijām uzaicināti Kandavā,
kur sniedzām savu koncertprogrammu. Kandavieši
mūs sirsnīgi uzņēma un noorganizēja arī ekskursiju uz
pilsētas ievērojamākajām vietām. Nupat rudenī tikāmies
Jaunolainē, kur notika četru ansambļu sadziedāšanās.
Vakars izvērtās lielisks, dalījāmies pieredzē un ceram
turpināt sadarbību, nesot Mārupes vārdu pasaulē. Ik pa
laikam piedalāmies dažādos pasākumos ar savu koncertprogrammu arī Mārupē, piemēram, vasaras sākumā
- Mākslas dienās.
Par izaugsmi gribu pateikties koncertmeistarēm Dacei, Sindijai, Saivai un Ingai Graumanei.
Ansambļa kolektīva vārdā novēlu visiem Mārupes
iedzīvotājiem Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno gadu!
Pulciņa vadītāja Maiga Feldmane

Rokdarbi savam un citu priekam
Lai kaut nedaudz īsinātu garos ziemas vakarus, latvieši
allaž ir aizrāvušies ar dažādu rokdarbu darināšanu. Rokdarbi ir jauks brīvā laika pavadīšanas veids un Latvija
var lepoties ar senām un pamatīgām daiļamatniecības
tradīcijām. Arī Mārupes novadam ir savas čaklās rokdarbnieces, mūsu tautas mantojuma uzturētājas.
Katru ceturtdienu dienas centrā „Švarcenieki”
pulcējas kundzes labākajos gados, lai darinātu skaistas un noderīgas lietas, kas priecē pašas darinātājas un
arī viņu tuvos un mīļos cilvēkus, kuri ik pa laikam tiek
pie jaukām dāvanām. Šīs iknedēļas tikšanās ir īpašas
un iedvesmojošas, laiks, ko veltīt sev un bagātināties ar
citu pieredzi. „Sanākam kopā, iedzeram tēju un kafiju
un atrādām viena otrai, kas pa nedēļu mājās sadarīts”,
stāsta Maija Sprūde, atbildīgā par pensionāru aktivitātēm
Jaunmārupē.
Rokdarbnieces darbojas dažādās tehnikās, kas kuras sirdij tuvāka un labāk padodas – viņu vidū ir gan
tamborētājas, adītājas, gan izšuvējas. Tiek darinātas zeķes,
cimdi, šalles un pat jakas, liekot arvien jaunās krāsās
iezaigoties tautiskajiem rakstiem. Darinājumi ik pa laikam tiek izstādīti plašākai apskatei – bijušas izstādes gan
turpat dienas centrā, gan arī pavasarī pensionāru ballē. Un
nu dienas centrs ticis pie jaukām čībiņām, ko pensionāres
kā dāvanu pasniegušas dienas centram atsākot darbību
pēc rekonstrukcijas.
Rokdarbi ir sava veida meditācija, tie stimulē smadzeņu
labo puslodi – radošo un intuitīvo daļu strādāt daudz

efektīvāk un rast jaunus risinājumus arī citās dzīves jomās.
Piemēram, veselīga dzīvesveida meklējumos. Bez prāta
un pirkstu veiklības treniņiem katram būtu vajadzīgs kas
tāds, kur var izkustināt arī citas muskuļu grupas. Tāpēc
pensionāres dodas nūjot. Un arī to dara ar lielu prieku un
apbrīnojamu apņēmību.
Dienas centra „Švarcenieki” vadītājs Gatis Vācietis,
kurš vada nūjošanas nodarbības, kādā lietainā un drēgnā
rudens dienā uz manu izbrīnu, ka viņš tikko nāk no
nūjošanas, saka: „Jā, Jaunmārupes pensionārēm laika apstākļi nav traucēklis. Viņas saka – nav sliktu laik
apstākļu, ir tikai nepiemērots apģērbs. Un mēs nūjojam.”
Vai tas nav labs piemērs mums, jaunajiem?

Kopvērtējums uz 2011.gada 11.decembri
Vieta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Komanda
MIG
Jaunmārupe
Mebtex / A7
Mārupes Sporta centrs
Melnais jātnieks (MJA)
AValpina / RB Klans
Mārupes vidusskola
Wobenzym
Aizsargi
F-Team
Babīte

(S)
8
9
9
8
8
8
8
9
9
9
9

(U)
7
6
6
6
6
4
4
3
3
1
0

(N)
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0

(Z)
1
2
3
2
2
3
4
6
6
8
9

(+/-)
+168
+150
+68
+103
+60
+24
-5
-23
-166
-160
-219

(P)
22
22
21
20
20
17
16
15
15
11
9

Piezīmes: (S) – spēles, (U)
– uzvaras, (N) – neizšķirti,
(Z) – zaudējumi, (+/-)– gūto
/zaudēto punktu starpība,
(P) – punkti.
Mārupes novada basketbola līgas 3.sezonas kopvērtējums uz 11.decembri.
Vairāk www.mnbl.lv.

Tīraines aktīvie pensionāri

Strauji tuvojas tumšākais gada laiks, kad beigušies
lielie dārza darbi, kas mums visiem pensionāriem ir
kaislība un sirds lieta un tikko kā arī bija pirmā advente,
līdz ar to gada beigas jau tepat aiz stūra. Tāpēc mēs visas sanācām kopā un pie tases karsti kūpošas kafijas
apspriedām aizvadītā gadā padarīto, lai sāktu domāt par
nākošo gadu.
Tumšie rudens un drēgnie ziemas vakari mums ir ļoti
intensīvs darba laiks dienas centrā, kur siltās un mājīgās
iekštelpās tiek organizētas brīvā laika izklaides. Jā, tieši
tā, jo šajos pasākumos mums galvenais ir būt kopā vienam ar otru un atraisītā gaisotnē labi pavadīt laiku.
Kas tik mums te nenotiek: katru mēnesi mēs atzīmējam
mūsu dzimšanas dienas svinīgā pasēdēšanā; dalāmies
dažādām ēdienu receptēm un apmaināmies ar ēdienu
gatavošanas mākslas noslēpumiem, jo kas gan var būt
labāks par jaunu, vēl nebaudītu ēdienu ieviešanu ikdienas
maltītēs; apspriežam dārza darbus, ko katra grib stādīt,
kādi plāni nākošajai sezonai, kā būtu labāk vai prātīgāk
audzēt, ko nevajadzētu darīt, kā arī dodamies apciemot
dārzus, lai redzētu praksē gūtos rezultātus; un kā tad bez
rokdarbiem, mēs adām un tamborējam cepurītes, cimdus,
zeķes Čības, lakatus un vēl, un vēl.
Bet ar sēdēšanu telpās vien viss nebeidzas, mēs esam
enerģijas pilnas, tāpēc mēs plānojam un dodamies dažādās
ekskursijās, tā piemēram, Maijā bijām Tūjā piejūras,
Limbažos aplūkojām Lēdurgas parku, Tējas dārzu un
apmeklējām Baumaņu Kārļa atdusas vietu.
Mēs labprāt apgūstam jaunas lietas, jo ko jaunu
iemācīties nekad nav par vēlu, pie tam izmēģināt jaunas
lietas ir izaicinājums mums pašām, tāpēc organizējam
kursus mezglošanā, makramē un skaistumkopšanā. Lai
uzlabotu un stiprinātu veselību piektdienās mums notiek
nūjošanas pasākumi, kad raitā solī dodamies pa Tīraines
ielām.
Pavasarī ar saviem sasniegumiem piedalījāmies izstādē
Mārupes pagasta kultūras namā.
Mēs visi esam atvērti idejām, tāpēc ik pa laikam plānojam apgūt ko jaunu un nebijušu: varbūt
gleznošanu, apsveikumu kartiņu pagatavošanu, vajag tik
vēlēšanos darboties un ideju. Tāpēc mēs gaidām aktīvos
pensionārus, kam ir vēlēšanās izmēģināt ko jaunu vai ne
tik jaunu, bet pats galvenais – labi pavadīt laiku kopā ar
līdzīgi domājošajiem.
Tīraines pensionāri
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NOVADĀ
Dienas centrs gaida apmeklētājus
Pēc rekonstrukcijas durvis vēris   dienas centrs
„Švarcenieki”, kas nodrošina plašas brīvā laika pavadīšanas
iespējas
Jaunmārupes
iedzīvotājiem.
Dienas
centrs kļuvis par iemīļotu
satikšanās vietu ne vienam vien Jaunmārupes
bērnam un jaunietim,
arī vecākas paaudzes
cilvēki iecienījuši centra aktivitātes. Tikko pabeigta dienas centra telpu
rekonstrukcija, kas veikta
ar Lauku atbalsta dienesta
Leader programmas atbalstu.
Uz
pēcrekonstrukcijas atvēršanas svēt-kiem
bija ieradies kupls pulks
bērnu, novada senioru ansamblis „Pīlādzis”, Mārupes
pensionāru apvienības rokdarbnieces, kā arī Mārupes novada Domes pārstāvji.
Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, uzrunājot
klātesošos, teica: „Esam priecīgi, ka Jaunmārupē ir savs
dienas centrs un, ka tam ir savs labais gariņš - vadītājs
Gatis Vācietis. Ja nebūtu Gatis, dienas centra attīstība
noteikti būtu savādāka.” Bojāra kungs izteica pateicību
dienas centra vadītājam par ieguldījumu centra attīstībā
un novēlēja, lai viņa enerģija neizsīkst un viņu vienmēr
pavada radošs gars. Atzinīgi tika novērtēts arī tas, ka
dienas centrā atrodas vieta un nodarbošanās dažādām

paaudzēm - gan maziem, gan lieliem.
Arī Sociālā dienesta vadītāja Una Putniņa veltīja
atzinīgus vārdus Gatim
Vācietim kā labam dienas
centra saimniekam un
novēlēja šai vietai vienmēr
būt par prieka pilnu māju.
Pēc senioru ansambļa
„Pīlādzis”
muzikālā
priekšnesuma, dienas centra vadītājs sveica visus
klātesošos ar atgriešanos
izremontētajās telpās un
pastāstīja par dažādām
brīvā laika aktivitātēm,
kas
tika
organizētas
telpu remonta laikā – dienas centra jaunieši aktīvi
turpinājuši
trenēties
florbolā un piedalījušies sacensībās, notikuši izbraucieni ar velosipēdiem, talkas. Uzsākta arī jauna veselīga
dzīvesveida aktivitāte – nūjošana, kas guvusi atbalstu
vecākās paaudzes vidū. Dienas centram pa šo laiku tapusi
jauna mājas lapa www.svarcenieki.lv, kurā atrodama visa
aktuālākā informācija par notikumiem.
Priecē tas, ka bērni un jaunieši arī paši ir strādājuši,
lai viņu jaunās telpas būtu skaistas un visiem šeit patiktu
uzturēties – pašu rokām izgatavotas mēbeles un telpas sapostas atvēršanas svētkiem.
Dienas centrs ir atgriezies savā ikdienas ritumā. Nāc
arī Tu, piedalies un Tava ikdiena kļūs interesantāka!

KULTŪRAS NOTIKUMI
16.decembrī
Plkst. 18.00 viesosies aktieris Rūdolfs Plēpis

ar „Kaķīša dzirnaviņām.” Biļetes www.bilesuparadize.lv un Mārupes Kultūras namā.

17.decembrī

Plkst.14.00 Liepājas zvanu ansamblis Campanella un vokālā studija „Tev un man.” Ieeja par
ziedojumiem.
31.decembrī
Pēc pusnakts Vecgada balle. Spēlē Krau-

jas Storm band ( Mārupe). Ieeja 5 Ls, līdzi jāņem
groziņš. Biļetes var iegādāties pie Kultūras nama
direktores Iras Dūdumas.

2012
7.janvārī

Plkst.12.00 Politiski represēto biedrības Jaungada sarīkojums.
14.janvārī

Plkst.16.00 1991.gada barikāžu dalībnieku
Mārupes biedrības svinīgs sarīkojums, veltīts 1991.
gada barikāžu atcerei. Ieeja ar ielūgumiem.
19.janvārī

12.00 Piemiņas brīdis pie Roberta Mūrnieka kapa
Mārupes kapos.

Mārupes novada bērni priecē adventes koncertā
Mārupes Kultūras namam ir savas daudzo izglītības iestādes „Pipariņš” vadītājs Artūrs Romanovs)
koncerta laikā visus klātesošos aizveda burvju meža
pastāvēšanas gadu gaitā izkoptas tradīcijas. Viena no
valstībā, mēģinot arī uzburt sniegu, lai šajā pelēcīgajā
tādām ir Ziemassvētku gaidīšanas laika Muzikālās adventes svētdienas. Adventes bērnu kolektīvu koncerts laikā mēs visi tomēr sajustos kā baltos ziemassvētkos.
Visu gadu čakli mācījušies, savu dejot un dziedāt
notiek jau 15. gadu pēc kārtas. Katru gadu kuplā skaitā
mazie skatuves mākslinieki
un vēl kuplākā skaitā
viņu atbalstītāji pulcējas
Mārupes kultūras namā.
ll advente šogad jau
no paša rīta iesākās ar
Ziemassvētku tirdziņu, kurā
ikviens varēja nolūkot kādu
nieciņu dāvanām vai pašam
sev, lai radītu pirmssvētku
noskaņu.
Pamazām Kultūras nama
foajē piepildījās ar bērnu
čalām. Daži jau gatavojās
gaidāmajam koncertam, citi
devās uz Radošo darbnīcu,
lai darinātu Ziemassvētku
apsveikumu kartītes.
uzstājas PPII “Namiņš” bērni
Koncerts iesākās ar
prasmi uztrenējot , bērni mūs priecēja ar interesantiem
Mārupes vidusskolas zēnu kora priekšnesumu un flautas liego skanējumu, ļaujot mums, skatītājiem, iejusties un daudzveidīgiem priekšnesumiem. Koncertā uzstājās
Adventes laika noskaņās. Rūķu meitene (Kultūras nama gan deju kolektīvi, gan dziedošie kolektīvi, pārstāvēta
vadītāja Ira Dūduma) un Rūķis (privātās pirmsskolas bija aerobika ,hip-hop un sporta dejas, varējām vērot arī

Mārupes novada Dome
PIEKTDIEN, 16. DECEMBRIS, 2011

jauno Mārupes pamatskolas aktieru teātra iestudējuma
fragmentu.
Koncerta noslēgumā Kultūras nama vadītāja Ira
Dūduma teica paldies gan lielajiem, gan mazajiem rūķiem
par ieguldīto darbu un ar mazām ziemassvētku dāvaniņām
sumināja kolektīvu vadītājus, kuri pašaizliedzīgi un ar
lielu entuziasmu ir darbojušies ar bērniem un mācījuši
viņiem dziedāt un dejot prasmes. „Man prieks par to,
ka mēs kopā esam tik daudz!” pēc koncerta par kuplo
apmeklētāju skaitu priecājās Kultūras nama vadītāja un
atzina, ka iespējams nākošgad koncerts būs jādala divās
daļās.
Taču līdzās dejot un dziedāt pratējiem, mūsu novadā ir
arī bērni, kuri savas emocijas prot izlikt uz papīra un izpaust krāsās. Ikviens koncerta apmeklētājs Kultūras nama
vestibilā varēja vērot Vizuālās mākslas plenērā „Apzinos
dzimto novadu” radītos darbus. Te savus darbiņus bija
izstādījuši bērni, kuri vasarā ar molbertiem padusē devās
apzināt savu dzimto novadu, ieraudzīt to krāsās, vienlaikus papildinot savas iemaņas gleznošanā. Darbiņos varam
vērot mūsu novada skaistākās vietas, senas ēkas un zirgus,
kuru staltie augumi grezno pļavas un laukus. „Tas nozīmē
tikai to, ka novadā ir aktīva kultūras dzīve un katrs mazais
mārupietis var atrast ar ko nodarboties,” ir pārliecināta Ira
Dūduma. Viņa novēlēja visiem priecīgus Ziemassvētkus
un izteica pateicību mārupiešiem par Kultūras nama
rīkoto koncertu apmeklējumiem, aicinot arī turpmāk ar
savu klātbūtni atbalstīt visus novadā rīkotos pasākumus.
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SPORTS
Macron Cup futbola turnīrā
mārupiešiem 3.vieta!

Godina labākos novada sportistus
jeb “Mārupes Sporta laureāts 2011”
Lai apzinātu Mārupes novada labākos sportistus,
motivētu viņus arī turpmāk piedalīties dažāda mēroga
sacensībās pārstāvot gan Mārupes novadu, gan Latviju
ārpus tās robežām, kā arī veicinātu aktīvu un veselīgu
dzīvesveidu novadā Mārupes Kultūras namā 11.novembrī
norisinājās labāko sportistu apbalvošanas svētki „Sporta
laureāts 2011”.
Šogad Sporta laureāts notika latviešu tautai nozīmīgā
dienā - Lāčplēša dienā, kad ar piemiņas brīdi Mārupes
kapos tika godināti latviešu karavīri, kas cīnījās par Latvijas valsti. Pēc piemiņas brīža un ziedu nolikšanas pie
latviešu karavīru atdusas vietām, lāpa ar mūžīgo uguni
tika nodota sportistu rokās kā simbols sportistu cīņas garam un sasniegumiem. Skanot Mārupes himnai, „Sporta
laureāta 2001” uguni bija gods iedegt kalnu slēpotājam,
olimpietim Kristapam Zvejniekam
Laureātus sveica Mārupes novada Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs, Domes priekšsēdētāja vietniece Līga
Kadiģe un izpilddirektors Ivars Punculis.
Svētku vakarā, uzrunājot klātesošos, Mārupes novada
Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs uzsvēra, ka ir patiess gandarījums būt kopā ar jauniešiem, kas Latvijas
vārdu nes tālu pasaulē, un novēlēja, lai Mārupe būtu tāda
vieta, kur savējiem pēc gaitām pasaulē vienmēr gribētos
atgriezties. Domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe
ar prieku atzina, ka varam būt patiesi lepni par to, ka
mūsu novadā ir tik daudz sportistu ar nozīmīgiem sasniegumiem.
„Sporta Laureātā 2011” tika sumināti ne tikai sportisti
un viņu treneri, kuru enerģija, neatlaidība un ieguldītais
darbs ir ļāvis sasniegt atzīstamus rezultātus, dodot
nozīmīgu ieguldījumu Mārupes un Latvijas vārda nešanā
pasaulē, bet arī visi sporta dzīvē iesaistītie cilvēki, bez
kuriem nebūtu iespējama tik aktīva un notikumiem bagāta
sporta dzīve Mārupes novadā. Paldies tika teikts Mārupes
Sporta centra vadītājai Silvijai Bartuševičai, Domes
sociālās, kultūras un izglītības komitejas vadītājam,
deputātam un Mārupes vidusskolas direktoram Jānim
Lagzdkalnam, Mārupes vidusskolas sporta skolotājiem –
Janai Zvejniecei, Jānim Vilkaušam, Sandrai Kuļikovskai,
Agrim Kokorevičam, Jaunmārupes sākumskolas
kolektīvam – sporta skolotājiem Gintam Gaiķenam,
Rutai Ļesņičijai, Aleksandrai Strautai, Liesmai Jansonei, Jaunmārupes sporta kompleksa vadītājam Gunāram
Švētiņam, Skultes pamatskolas sporta skolotājai Jeļenai
Martjanovai, pirmsskolas izglītības iestādes „Zeltrīti”
sporta skolotājai Evitai Vītoliņai, privātās pirmsskolas
izglītības iestādes „Namiņš” direktorei Līgai Taubei,
Latvijas Peldēšanas federācijas ģenerālsekretāram Vladi-
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miram Maslovskim, Olimpisko sacensību aģentūras
projektu vadītājam Dināram Doršam, medmāsai Maijai
Baudai, Mārupes novada basketbola līgas pārstāvjiem Intam Pīrāgam, Mārtiņam Spriņģim un Gatim Pūcītim, Latvijas riteņbraukšanas ģenerālsekretārei Ivetai Gūtmanei,
dienas centra „Švarcenieki” vadītājam Gatim Vācietim,
dienas centra „Tīraine” darbiniekam Igoram Rjabkovam,
Mārupes tenisa skolas direktorei Žannai Kovaļovai, golfa
kluba „Viesturi” izpildirektorei Sandrai Opītei un SIA
„Aniva” vadītājai Inesei Bulai.
Apbalvošanas pasākumā visus mārupiešus Sporta
laureāta svētkos sveica Pierīgas Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes speciālists sporta jautājumos Tadeušs
Tračums. Viņš novēlēja visiem sportistiem veiksmīgu
nākošo sezonu, daudz personīgo rekordu un labu veselību,
kā arī atzinīgi novērtēja to, ka Mārupes novads vienmēr ir
izcēlies ar lielu aktivitāti sportā bērnu un jauniešu, kā arī
pieaugušo vidū gan tautas sportā, gan profesionālā līmenī.
Tāpēc īpašs paldies tika teikts Mārupes Sporta centra
vadītājai Silvijai Bartuševičai un Mārupes domes sociālo,
izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājam,
deputātam un Mārupes vidusskolas direktoram Jānim
Lagzdkalnam.
Mārupes novada izglītības iestāžu vadītāji šai vakarā
izteica īpašu pateicību arī Mārupes novada pašvaldības
vadībai par vienmēr sniegto atbalstu sportam un par
inovatīvu skatījumu jebkura jautājuma risināšanā un
plānošanā.
Pasākumā visus klātesošos ar muzikālu priekšnesumu
sveica Mārupes vidusskolas zēnu koris, dziedātājs Nikolajs Puzikovs, māsas Drozdovičas no LNT šova Dziedošās
ģimenes, uzstājās Mārupes Kultūras nama vēderdeju
studija , Mārupes teikvondo komanda un Mārupes vidusskolas aerobikas jaunākā grupa.
„Sporta Laureāta 2001” noslēgumā Mārupes Sporta
centra vadītāja Silvija Bartuševiča atvadījās no visiem ar
vārdiem : „Izjust spēles prieku, sacensību garu, asaras un
sajusties pārākiem! Es novēlu Jums visu šo izjūtu gammu
piedzīvot atkal un atkal. Uz tikšanos Latvijas olimpiādē
2012.gadā!”
Tu noteikti tad uzvarēsi,
Ja, cietis sakāvi, tu nezaudēsi,
Ja visam pāri celties spēsi
Un spēku sevī saredzēsi.
Fotogaleriju, apbalvoto sportistu sasniegumus un viņu
sarakstu, lūdzu, skatīt mājaslapā www.marupe.lv
Uva Bērziņa

Š.g. 27.novembrī Mārupē norisinājās Macron Cup Supernovas rīkotais futbola turnīrs (2003.g. dz. zēni), kurā
piedalījās Latvijas spēcīgākās komandas.
Spēļu rezultāti:
Mārupe 0:1 FK Baltika; Mārupe 1:1 Supernova
2.komanda; Mārupe2:1 FK Jelgava; Mārupe 2:0 Meta/
Rīga; Mārupe 3:0 FK Alda
Finālā:
Mārupe 3:1 Supernova 1.komanda; Mārupe 0:1 Kengaroos
Kopvērtējumā tika izcīnīta 3.vieta! Par turnīra labāko
spēlētāju tika atzīts Krišjānis Salaks.

Pierīgas novadu
2011.gada sporta spēlēs
Mārupei 3.vieta!
Ar sporta spēlēm šahā noslēdzās februārī sākušās
Pierīgas novadu 2011.gada sporta spēles, kurās Mārupes
novads startēja 9 disciplīnās un ierindojās šādās vietās:
novusā – 6.vieta, orientēšanās sportā – 1.vieta, florbolā
vīriešiem - 4.vieta, vieglatlētikas krosā – 2.vieta,
basketbolā vīriešiem – 1.vieta, peldēšanā – 4.vieta,
volejbolā vīriešiem – 1.vieta, šahā – 7.vieta un Pašvaldību
darbinieku sporta spēlēs – 3.vieta. Kopvērtējumā iegūta
3.vieta!

SPORTA NOTIKUMI decembrī
Sacensības Mārupes Sporta centrā
Tīrainē, Viskalnu ielā 7
17.12.2011. pl. 14.00 Latvijas čempionāts volejbolā
Nacionālā līga vīriešu komandām: SK Limbaži –
Mārupes Sporta centrs
18.12.2011. pl. 10.00 Mārupes novada ziemassvētku
turnīrs minifutbolā 2003.-2004.g. dzim.
26.12.2011. pl.10.00 MASTER’S CUP prāta spēles
sacensības Daugavas ielā
28.12.2011. pl. 9.00 Mārupes novada ziemassvētku
turnīrs minifutbolā 2005.-2006.g. dzim.
Mārupes novada basketbola līgas sacensības
Tīrainē, Viskalnu ielā 7, Mārupes Sporta centrā
11.12.2011. pl. 15.30 Mebtex/A7 – Wobenzym
pl. 17.00 Jaunmārupe-F-Team
16.12.2011 pl. 21.45 Aizsargi-Mārupes vidusskola
18.12.2011. pl. 15.30 AValpina/RB Klans – Babīte
pl. 17.00 Mārupes sporta centrs – MIG
Sacensības Jaunmārupes sākumskolā,
Mazcenu alejā 4a
14.12.2011. pl. 21.45 Melnais Jātnieks – MIG
16.12.2011. pl. 19.45 Mārupes Sporta centrs –
Wobenzym
20.12.2011. pl. 21.45 F-Team-Mārupes vidusskola
21.12.2011. pl. 21.45 Jaunmārupe-Mebtex/A7

Mārupes novada Dome
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SPORTS
Pirmā vieta
volejbolā!
Ir noslēdzies Pierīgas čempionāts volejbolā. Šogad
kopš komandas „Lidosta Rīga/Mārupe” dibināšanas, t.i.
2005.gada, komanda ir uzvarējusi visās spēlēs un ieguvusi I vietu.
Nozīmīgākā spēle bija ar Ropažu novada komandu, kurai ir sabalansēta un spēcīga uzbrukuma līnija, aizsardzība,
servēšana un bijušais Latvijas izlases spēlētājs Vitālijs
Birjukovs priekšgalā. Spēle noritēja punkts punktā, sīvā
cīņā tomēr veiksmīgākie izrādījās Mārupes novada komandas spēlētāji un tika gūta uzvara 2:0.
Spēlē pret Krimuldas novada komandu tika gūta uzvara
2:0, ar tādu pašu rezultātu tika pieveikta arī Sējas novada
komanda. Arī šīs komandas punktus tāpat nedāvināja,
nācās pacīnīties. Jā, rezultāts ir 2:0, bet punkti tika iegūti
spraigā cīņā.

Volejbola komanda “Lidosta “Rīga””

Kirils Mahaņkovs, Andris Brikulis, Aigars
Čerņavskis, komandas treneris Josifs Galuza, Māris
Garklavs, Juris Štekels, Gints Krauja, Jānis Amols.
Patiess prieks ir komandai, komandas trenerim Josifam
Galuza, jo līdz I vietai komanda gājusi soli pa solim:
• 2008.gads – 5.vieta;
• 2009.gads – 3.vieta;
• 2010.dads – 2.vieta;
• 2011.gads – augstā 1.vieta!
Komanda vēlas pateikties par atbalstu VAS Starptautiskā
lidosta Rīga valdei, arodbiedrības valdes priekšsēdētājam
Kārlim Stupmanim, Mārupes novada administrācijai un
īpaši Sporta vadītājai Silvijai Bartušēvičai.
Nedaudz par komandas vēsturi:
Komanda „Lidosta Rīga/Mārupe” ir dibināta 2005.
gadā. Tā pastāvīgi piedalās LTSA (Latvijas tautas
sporta asociācija) čempionātos. Sākot ar 2007.gadu komanda gūst godalgotas vietas, līdz ar to komandai ir
gods pārstāvēt Latviju pasaules un Eiropas čempionātos
strādājošām komandām.
• 2008.gads – Pasaules čempionāts Itālijā; tika iegūta
godpilnā 3.vieta, piekāpjoties Brazīlijas un Portugāles
izlasēm;
• 2009.gads – Eiropas čempionāts Horvātijā; tika
iegūta godpilnā 1.vieta, aiz sevis atstājot 14 valstu
komandas;
• 2010.gads – Pasaules čempionāts Igaunijā, iegūta
6.vieta;
• 2011.gads – Eiropas čempionāts Vācijā, tika iegūta
3.vieta.
Volejbola komandas treneris Josifs Galuza

Mārupes novada Dome
PIEKTDIEN, 16. DECEMBRIS, 2011

Mārupei sava hokeja komanda
Lai veicinātu hokeja popularizēšanu un
attīstību Latvijā un nestu
Mārupes vārdu ārpus novada robežām, Mārupē
nodibināta sava hokeja komanda. Komandai ir visas
iespējas attaisnot cerības,
jo komandā apvienojušies
spēcīgi spēlētāji, kuri
agrāk citu komandu
sastāvā jau izcīnījuši
godalgotas vietas gan Latvijas, gan starptautiskajās
sacensībās - Pasaules
čempionātā H-20, H-18
un Latvijas jauniešu
čempionātā.
Pirmā ZAHL sezona iesākusies ļoti pārliecinoši – visās
spēlēs gūtas tikai uzvaras ar rezultātiem 4:2, 3:2; 7:0; 6:0;
4:1, tādējādi Mārupes komandai kļūstot par B grupas
līderi. Rezultatīvākais spēlētājs komandas kapteinis Roberts Rēboks.

Mārupes hokeja komandas sastāvs: Mārtiņš Skuška,
Reinis Pepa, Viesturs Rauza, Denijs Nērings, Roberts
Rēboks, Raivis Kasņikovskis, Aleksandrs Ivanovs, Edgars Lācis, Intars Glinda, Mārtiņš Feldmanis, Gatis
Brancs, Ritvars Vītols, Māris Skuška.

Panākumi galda tenisā
un novusā.

Mārupes novada
basketbola diena

Valsts svētku brīvdienas daļa mārupiešu pavadīja
sportiskās aktivitātēs. 19.novembrī sporta centrā
„Mārupe”, Daugavas ielā 29a, norisinājās Mārupes novada čempionāts galda tenisā un novusā. Turnīrs galda
tenisā notiek jau otro gadu pēc kārtas un šogad tas tika
aizvadīts spraigs un interesants. Starp dalībniekiem notika spraiga cīņa un tikai pēdējā turnīra spēlē izšķīrās vietu
sadalījums. 1.vietu un uzvarētāja kausu ieguva Normunds
Kārklis. Vaicāts par sajūtām pēc uzvaras, N.Kārklis pauž
pārliecību, ka laukumā vienmēr jāiet ar apņemšanos
uzvarēt: „Atnācu, lai vinnētu. Vienmēr jācenšas būt
pirmajam. Un lai sportistiem būtu lielāks stimuls cīnīties,
vajadzētu piesaistīt balvu fondu un sponsorus.”
Aktīvākie galda tenisa cienītāji savu meistarību
uztrenējuši vakaros tiekoties sporta centrā un rīkojot
mačus savā starpā, lai varētu godam cīnīties par
godalgotām vietām turnīrā.
Nacionālajā sporta veidā novusā visus pretiniekus vinnēja favorīts seniors Vilnis Doniņš, neatstājot
nekādas cerības jaunākajiem spēlētājiem. Mārupieši, tas
ir izaicinājums jums! Nāciet trenēties, lai nākamgad arī
novusā varam vērot līdzvērtīgas cīņas.

11.decembrī norisinājās Mārupes novada basketbola
diena, kurā piedalījās 2003.g. dzimušie zēni. Mārupes
komanda izcīnīja starp 8 komandām 6. vietu. Sacensībās
piedalījās komandas no Ķekavas, Imantas, Rīgas 69.
vidusskolas, divas komandas no Daugavas sporta
nama, Ādažiem un Mārupes. Mūsu mazie basketbolisti
pirmo reizi spēlēja pie zemajiem groziem, jo ikdienā
Jaunmāŗupes sākumskolas sporta kompleksā tādu nav.
Bez tam ar šo turnīru uzsākas jauns basketbola turnīrs,
kur katra no iepriekšminētajām minētajām komandām
vienu sacensību posmu uzņems pie sevis. Mēs bijām
pirmie, kas atklāja šīs sacensības. Nākošais posms notiks
Imantas vidusskolā.

Vilnis Doniņš un Normunds Kārklis

Mārupes Sporta centra vadītāja Silvija Bartuševiča

Starptautiskajā skolu
komandu turnīrā novusā
mūsējiem otrā vieta
Svētdien 11. decembrī Valmieras Valsts ģimnāzijā
norisinājās Starptautiskais skolu komandu turnīrs
novusā, kurā piedalījās 32 bērni un jaunieši no Latvijas
un Igaunijas. Spraigā cīņā Mārupes komandai izdevās
ierindoties augstajā 2. vietā, bet individuālajā vērtējumā
starp meitenēm mārupiete Karīna Ķemere, uzvarot visās
spēlēs, ieguva 1.vietu.
Mūsu komanda: Ēriks Kursišs, Karīna Ķemere,
Konstantīns Mihejevs, Vladislavs Deičiks
Sporta novusa prasmes šie jaunieši ir apguvuši Dienas
centros „Švarcenieki” un „Tīraine”.
Ja arī Tu vēlies apgūt novusa spēles pamatus vai pilnveidot esošās prasmes, esi aicināts uz Jaunmārupes dienas centru „Švarcenieki” vai dienas centru „Tīraine”.
Gatis Vācietis
Dienas centra „Švarcenieki” vadītājs
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Lai svētku salūts
būtu drošs

Tuvojas ziemas skaistākie svētki un, kā jau svētkos,
neiztikt bez uguņošanas . Lielākas vai mazākas
ugunspuķes uzplauks virs daudzām mājām novadā.
Taču, lai svētki noritētu bez starpgadījumiem, vajadzētu
atcerēties par drošības noteikumiem, kuri jāievēro, lietojot dažādas uguņošanas ierīces. Pirotehnika vairo svētku
sajūtu un sagādā prieku ikvienam, it īpaši bērniem. Un
tieši bērnu dēļ pats svarīgākais ir apzināties, ka drošība ir
mūsu pašu rokās.
Jālieto tikai licenzēta pirotehnika
Svarīgi svētku pirotehniku iegādāties specializētajos
veikalos, kam izsniegta atbilstoša licence tās tirdzniecībai.
Labā pirotehnikas veikalā pārdevēja spēs pastāstīt par
konkrēto izstrādājumu un tā drošu lietošanu vairāk par
to, kas rakstīts bieži vien pavirši iztulkotā lietošanas
pamācībā. Ja pēc instrukcijas izlasīšanas skaidrība par
pirotehnikas izstrādājuma drošu lietošanu nerodas, labāk
vēlreiz pārjautāt speciālistam.
Jāievēro vairāki piesardzības noteikumi
Pēc instrukcijas izlasīšanas jāizvēlas pareiza vieta
pirotehnikas lietošanai un jāizvērtē laika apstākļi.
Iekārtojot uguņošanas vietu un uzstādot pirotehnikas
izstrādājumus, jāņem vērā vēja stiprums un virziens skatītājiem jājūt vējš no mugurpuses. Uguņošanas tehnika
jānovieto drošā attālumā no mājām , cilvēkiem, elektrības
vadiem. Skatītājiem (pirmām kārtām bērniem) ieteicams
atrasties drošā attālumā no pirotehnikas izstrādājuma
palaišanas vietas, lai izsargātos no smagām apdeguma
traumām kādas kļūmes dēļ iedarbināšanas procesā.
Jāuzmanās no kokiem - tāpat kā stiprs vējš arī tie var
mainīt pirotehnikas lidojuma virzienu, un tas var kļūt
neprognozējams.
Pirms palaišanas izstrādājumu jānovieto uz stabilas
virsmas, tā, lai tas palaišanas brīdī vai darbības laikā
nevarētu apgāzties un tādejādi, negaidot, mainīt trajektoriju.
Ja paredzēta lielāka uguņošana, laikus jāsagatavo un
tuvumā jānovieto ugunsdzēšamais aparāts vai spainis
ar ūdeni. Ātra uguns nodzēšana var izglābt dzīvību
un pasargāt materiālās vērtības. Arī pirmās palīdzības
aptieciņai jābūt tuvumā.
Nevienu pirotehnisku izstrādājumu tā darbošanās laikā
nedrīkst turēt rokās. Arī brīnumsvecītes būtu ieteicams
lietot ārpus mājokļa, jo tās var degt nelīdzeni, straujāks
zibsnis var izraisīt izbīli, kad brīnumsvecīte nedomājot
tiek nomesta zemē, un tūlīt pēc tam var aizdegties paklājs
un rasties indīgi dūmi.
Jāatceras, ka pirotehniskos izstrādājumus, kas nav
nostrādājuši, atkārtoti aizdedzināt ir aizliegts! Pēc pāris
minūtēm tos neizjauktus neitralizē, iemetot ūdenī.
Jāpārliecinās, lai pēc uguņošanas zemē nepaliktu
kvēlojam neviena dzirkstele, jo kā zināms - no dzirksteles izceļas liesma.
Kad svētku salūts izbaudīts, jāpadomā arī par
uguņošanas ierīču novākšanu.
Sargāsim sevi un savus bērnus, lai svētki izdotos skaisti un bez nepatīkamiem starpgadījumiem!
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Portālā www.latvija.lv
3 jauni e-pakalpojumi
Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā
www.latvija.lv ir pieejami trīs jauni Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras (VSAA) e-pakalpojumi:
„Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/
atlīdzību un ieturēto ienākuma nodokli (ienākumu
deklarēšanai)”, „Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna
izvēli”, „Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka konta
izraksts”. Šie trīs e-pakalpojumi papildina līdz šim pieejamos deviņus e-pakalpojumus, kurus sadarbībā ar Valsts
reģionālās attīstības aģentūru sniedz VSAA.
Šie pakalpojumi ir pieejami e-paraksta īpašniekiem
vai piecu internetbanku lietotājiem - Swedbank, Latvijas
Krājbankas, SEB bankas, Citadele bankas un Norvik bankas klientiem, kā arī Mobilā ID lietotajiem.
Pakalpojumi ir pieejami portāla pakalpojumu
sadaļā „Valsts un pašvaldību sociālā palīdzība, sociālā
apdrošināšana”.
Baltu, baltu sveci dedz
Ziemassvētku vakarā.
Lai atnāk Jaunais gads
Ar baltām dieniņām!

Mīļi sveicieni un laba vēlējumi
Ziemassvētkos un Jaunajā gadā 2012.gadā!
Visi esat laipni gaidīti
2012.gada 7.janvārī plkst. 12.00
Mārupes Kultūras namā pie Jaungada eglītes.
Busiņš plkst. 11.15 no parastās pieturas.
Politiski represēto valde

Novembrī
Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
noslēgtas laulības
11.11.2011.
Arturs Diniks un Tatjana Butireva
Vadims Andre un Nataļja Ignatjeva
Jānis Vecrinks un Lilita Ecētāja
Jānis Krieviņš un Laura Dūdiņa
Igors Eglīts un Ilona Pobjaržina
25.11.2011
Sergejs Konstantinovs un Regīna Vinogradova

Novembrī
Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie
Gustavs Ūve Vanders ( dzimis 24.10.2011.);
Kristians Krūmiņš (dzimis 28.10.2011.);
Hermīne Elizabete Rimša (dzimusi 03.10.2011.);
Marta Balode (dzimusi 07.10.2011.);
Kate Meldere (dzimusi 08.11.2011.);
Eimija Lidere (dzimusi 19.11.2011.);
Jasmīna Kozule (dzimusi 04.10.2011.);
Olivers Nikolajevs (dzimis 17.11.2011.);
Šarlote Eglīte (dzimusi 23.11.2011.);

Šajā naktī zvaigznes
lejup laižās
Un kā sudrabs egļu zaros krīt.
Sveču staros visas
domas gaišas, Lai tās būtu tādas mums arvien,
Un lai jaunā gada dienu rakstā
Laimes māte dzīpariņu sien.
K. Apšukrūma

Vēlam visiem Mārupes novada iedzīvotājiem
gaišus un sirsnīgus Ziemassvētkus!
Saticības, mīlestības un laimes pilnu
Jauno – 2012.gadu!
1991.gada barikāžu dalībnieku
Mārupes biedrības valde

Markus Kaparšmits (dzimis 25.11.2011.)

Novembrī
mūžībā aizgājuši
Aivars Dubrovskis

(1960);

Irma Freimane (1931);
Rasma Āriņa (1940);
Andrejs Klimentjevs (1980);
Josifs Lipskis (1933);
Felicija Ludborža (1927);
Skaidrīte Freiberga (1930)

PAZIŅOJUMS
2012.gada 14.janvārī plkst.16.00
Mārupes Kultūras namā, Daugavas ielā 29
notiks svinīgs sarīkojums,
veltīts 1991.gada barikāžu atcerei.
Ieeja ar ielūgumiem.
1991.gada barikāžu dalībnieku
Mārupes biedrības valde
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