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Mārupē uzsākta attīstības plānošanas
dokumentu izstrāde

Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs un
SIA „Reģionālie projekti” valdes locekle Līna Dimitrijeva paraksta līgumu.
28. februārī Mārupes pašvaldība parakstīja līgumu
ar personu grupu „SIA „Reģionālie projekti” un SIA
„Konsorts”” par Mārupes novada ilgtermiņa attīstības
stratēģijas izstrādi 2013.-2026.gadam, Mārupes novada attīstības programmas izstrādi 2013.-2020.gadam un Mārupes novada teritorijas plānojuma izstrādi
2014.-2026.gadam un tā stratēģiskās ietekmes uz vidi
novērtējuma vides pārskata izstrādi.
„Ar šo brīdi tiek uzsākts nozīmīgs darbs pie novada
ilgtermiņa attīstības dokumenta izstrādes, kas ļaus definēt
novada attīstības vīziju, ilgtermiņa stratēģiskos mērķus,

prioritātes un telpisko attīstības perspektīvu 2026.gadam.Šis dokuments esošajām un nākamajām paaudzēm
nodrošinās ilgtspējīgu un kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu
ekonomisko attīstību, racionālu dabas, cilvēku un
materiālo resursu saglabāšanu un izmantošanu. Taču, lai
darbs pie šiem dokumentiem noritētu veiksmīgi, aicināsim
arī iedzīvotājus būt aktīviem un iesaistīties. Tikai visi
kopā mēs spēsim apzināt mārupiešu vēlmes un intereses,
lai izstrādātu visveiksmīgāko attīstības risinājumu,”
uzsver Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš
Bojārs.
Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa

Pašvaldība meklē risinājumu
augošajām bērnudārza rindām
Lai varētu nodrošināt ar pirmsskolas izglītību visus
bērnus, kuri piereģistrēti rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm, Mārupes pašvaldība lēmusi par
saliekamas konstrukcijas koka karkasa ēku būvniecību
bērnudārza vajadzībām.
Pirmās šāda veida ēkas plānots uzstādīt Jaunmārupē kā
piebūves Jaunmārupes sākumskolai. Šobrīd ir izsludināts
iepirkums divām vienstāvīgām koka karkasa rūpnieciski
izgatavotām ēkām, kurās paredzēta vieta 48 bērniem jeb
divām pirmskolas izglītības grupiņām. Plānots, ka grupiņas
darbu varētu uzsākt jau šā gada augustā.
Mārupes novada Domes priekšsēdētāja vietniece Līga
Kadiģe uzsver, ka Mārupes pašvaldība vienmēr ir meklējusi

dažādus risinājumus, lai mazinātu rindas uz bērnudārziem
un pēc iespējas visus pašvaldības bērnus nodrošinātu ar
pirmsskolas izglītības programmas apguves iespējām. “Iesaistot privātos partnerus, 2010.gadā PPP projekta ietvaros tika uzbūvēts bērnudārzs ar 280 vietām. Tika uzsākta
veiksmīga sadarbība arī ar privātajām pirmsskolas izglītības
iestādēm, nodrošinot tajās vietas pašvaldības bērniem. Tā
kā dzimstības rādītāji novadā joprojām ir augsti un novadā
esošo privāto sadarbības partneru resursi ir izsmelti, Dome
atgriežas pie jautājuma par pašvaldības izglītības iestāžu
kapacitātes palielināšanu.
Kā iespējamo risinājumu esam izvērtējuši koka karkasa saliekamās konstrukcijas ēku būvniecību pie jau

Jaunmārupē būvēs sabiedrisko ēku
7.februārī Mārupes pašvaldība parakstīja līgumu ar
pilnsabiedrību „JPG 2B” par sabiedriskās ēkas būvniecību
Jaunmārupē, Mazcenu alejā 33/3.
Būvniecības konkursā tika iesniegti 14 kvalitatīvi pieteikumi, kā rezultātā par konkursa uzvarētāju tika atzīta
pilnsabiedrība „JPG 2B”.
Mārupes Dome 2010.gadā pieņēma lēmumu būvēt
Jaunmārupē, Mazcenu alejā 33/3, sabiedrisko ēku, lai
nodrošinātu pakalpojumu pieejamību pēc iespējas tuvāk
iedzīvotāju dzīves vietai. Sabiedriskajai ēkai plānoti trīs
stāvi. Pirmajā stāvā tiks izveidots iedzīvotāju apkalpošanas
centrs („vienas pieturas aģentūra”) un atradīsies telpas
medicīnas pakalpojumu sniegšanai, kurās tiks izvietota
ārstu prakse „Mazcena 21”. Savu līdzšinējo atrašanās
Mārupes novada Dome
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Novada
iedzīvotāju
sporta dzīve
un panākumi
Lasiet 11. un 12.lpp.

Cienījamie mārupieši!
Mārupes novada pašvaldība uzsākusi darbu pie vairāku
attīstības plānošanas dokumentu izstrādes. Dokumenti
tiek izstrādāti saskaņā ar 13.10.2011. pieņemto Teritorijas
attīstības plānošanas likumu.
Kopumā tiks sagatavoti:
•
Mārupes novada ilgtermiņa attīstības stratēģija
2013.-2026. gadam,
•
Mārupes novada attīstības programma 2013.2020. gadam,
•
Mārupes
novada
teritorijas
plānojums
2014.-2026.gadam un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma vides pārskats.
Šie ir galvenie plānošanas dokumenti, kas nosaka attīstības virzību pašvaldībā, stratēģiskos mērķus,
prioritātes, konkrētas rīcības, kā arī teritorijas izmantošanu
un funkcionālo zonējumu. Integrēti tiek skatīti ar novada attīstību saistīti jautājumi ilgtermiņa perspektīvā,
izvērtējot esošo situāciju, resursus, tendences un attīstības
prognozes, kā arī nodrošinot interešu saskaņotību
starp visiem pārvaldes līmeņiem un ieinteresētajām
pusēm (iedzīvotājiem, uzņēmējiem, nevalstiskajām
organizācijām u.c.)
Visu attīstības plānošanas dokumentu izstrādē liels
akcents tiks likts uz sabiedrības līdzdalību – aprīļa
mēnesī tiks izdots informatīvs izdevums, kurā sniegsim
detalizētu informāciju par izstrādes procesu, vienlaicīgi
tiks organizēta iedzīvotāju anketēšana, ievietojot aptaujas
anketu pašvaldības mājas lapā www.marupe.lv un izplatot
tās papīra formātā. Visā izstrādes procesā tiks organizētas
darba grupas, publiskās diskusijas un semināri, kā arī,
izstrādājot attīstības plānošanas dokumentu 1.redakcijas,
notiks publiskās apspriešanas, kurās aicināts piedalīties
ikviens interesents.
Par izstrādi kopumā atbildīga Mārupes novada
pašvaldības Būvvaldes vadītāja Aida Lismane un SIA
„Reģionālie projekti”, kas iepirkuma procedūras rezultātā
ieguva tiesības izstrādāt šos dokumentus.
SIA “Reģionālie projekti”
esošajām izglītības iestādēm. Tā kā laika nav daudz, jo
1.augustā bērnudārza grupiņām jāuzsāk darbība, mums
ir nepieciešams operatīvs risinājums. Koka karkasa ēkas
varētu atbilst mūsu prasībām – tās ir ātri uzstādāmas,
turklāt arī vizuāli labi iekļaujas apkārtējā ainavā,” skaidro
Līga Kadiģe.
Koka karkasa rūpnieciski ražotu ēku priekšrocība ir tā, ka
tās ir ātri saražojamas un ātri samontējamas būvlaukumā.
Nav nepieciešama pilnīgi jauna ēku tehniskā projekta
izstrāde, bet tikai piesaiste zemesgabalam, kas būtiski
saīsina kopējos būvdarbu termiņus.
Dome ir izvērtējusi arī vairākas citas vietas novadā,
kurās nākotnē varētu tikt uzstādītas šādas vieglas konstrukcijas būves bērnudārza vajadzībām, veidojot tās ne tikai
kā piebūves esošajiem bērnudārziem, bet iespējams arī
kā atsevišķas ēkas, par galveno kritēriju izvirzot tuvumu
iedzīvotāju dzīves vietām.
vietu – mazu trīsistabu dzīvoklīti, „Mazcena 21” varēs
nomainīt uz jaunām, mūsdienīgām un veselības aprūpei
piemērotām telpām, paplašinot iedzīvotājiem piedāvāto
pakalpojumu klāstu. Otrajā stāvā atradīsies Mazcenas
bibliotēka, kas tiks pārcelta no pašreizējās atrašanās vietas Švarcekmuižas ēkā, Mazcenu alejā 4. Trešajā stāvā
paredzētas telpas sociālā dienesta darbiniekiem.
Sabiedriskās ēkas projekts veidots tā, lai ēka organiski
iekļautos apkārtējā vidē, būtu vizuāli izteiksmīga, ar arhitektoniski mūsdienīgu risinājumu, būvniecībā izmantojot
kvalitatīvus fasādes materiālus.
Būvniecības kopējās izmaksas ir Ls 761 923,73.
Saskaņā ar līguma nosacījumiem, būvdarbus plānots pabeigt līdz 2013.gada februārim.
Sabiedriskās ēkas projektu izstrādāja un autoruzraudzību
veiks akciju sabiedrība „LX grupa”.

1

NOVADĀ
Redaktores sleja
Cienījamo lasītāj!
2012.gads
atnācis
ar izmaiņām laikraksta „Mārupes Vēstis”
redakcijā – kā jau
būsiet pamanījis, sākot
ar šo gadu „Mārupes
Vēstis” pie jums nonāk
bez „Rīgas Apriņķa
avīzes”. Turpmāk visu
laikraksta tapšanas procesu nodrošināsim mēs
paši – veicot avīzes
maketēšanu, organizējot
tipogrāfisko iespiešanu
Laikraksta “Mārupes Vēstis” un izplatīšanu.
Laikraksta drukāšanu
redaktore Uva Bērziņa
nodrošina poligrāfijas
grupa „Mūkusala”, kas uzvarēja Domes rīkotajā iepirkumā
par tipogrāfijas pakalpojumu sniegšanu kā uzņēmums,
kas spēj nodrošināt augstus kvalitātes standartus.
Esam noslēguši līgumu ar “Latvijas Pastu” par avīzes
piegādi katra Mārupes iedzīvotāja pastkastītē. Diemžēl
februārī Latvijas Pasta tehnisko problēmu dēļ daudzi
iedzīvotāji tā arī “Mārupes Vēstis” nesaņēma. “Latvijas Pasta” vārdā atvainojos visiem lasītājiem un ceru,
ka turpmāk ar šādām problēmām mums vairs nebūs
jāsaskaras.
Ja gadījumā tomēr laikraksts nav sasniedzis vai
turpmāk nesasniedz jūsu pastkastīti, lūdzam par to ziņot
laikraksta redakcijai un mēs risināsim radušās problēmas
ar piegādi. Pie reizes aicinu jūs pievērst uzmanību šī
laikraksta numurā publicētajam ”Latvijas Pasta” preses
ziņojumam par pastkastīšu stāvokli Mārupes novadā un
nepieskatītiem suņiem (4.lpp). Izturēsimies ar cieņu pret
pastnieku darbu un padomāsim, vai paši esam radījuši
visus apstākļus, lai avīze pie katra no mums pastkastītē
varētu nonākt.
Esam padomājuši arī par dažām vietām novadā, kur
iedzīvotājiem būs pieejama mūsu avīze –
Jaunmārupē: Mazcenu bibliotēkā, Mazcenu alejā 4a,
Tīrainē: Mārupes Sporta centrā, Viskalnu ielā 7,
Skultē: Skultes sākumskolā, Skultes ielā 25,
Mārupē: Mārupes novada Domē, Daugavas ielā 29
un Mārupes vidusskolā, Kantora ielā 97.
Kā jau esat pamanījuši, “Mārupes Vēstis” pie jums nāk
jaunā izskatā – nedaudz lielākā formātā un krāsains izdevums.
Domājot par laikraksta saturisko pilnveidošanos,
aicinām iedzīvotājus iesaistīties laikraksta veidošanā, izsakot savas idejas par tēmām, kuras liktos saistošas un
kuras vajadzētu plašāk aplūkot laikrakstā.
Tāpat vēlamies savus novadniekus katru mēnesi
“Mārupes Vēstīs” informēt par uzņēmējiem, kas
veiksmīgi darbojas mūsu novadā vai varbūt pat ir guvuši
panākumus ārpus novada vai valsts robežām.
Zvaniet pa tālr. 67149868 vai rakstiet uz e-pastu
marupesvestis@marupe.lv vai uva.berzina@marupe.lv

Aicinām uzņēmējus iepazīstināt
ar savu uzņēmumu
Lai iepazīstinātu Mārupes iedzīvotājus ar novadā
esošiem uzņēmumiem, laikraksts „Mārupes Vēstis”
sadarbībā ar biedrību „Mārupes uzņēmēji” uzsāk rakstu sadaļu „Uzņēmējdarbība Mārupē”. Tajā tiks ievietota
informācija par Mārupes uzņēmējiem un to piedāvātajiem
pakalpojumiem novada iedzīvotājiem. Uzņēmējiem, kas
veiksmīgi darbojas Mārupes novadā un ir spējuši realizēt
savas biznesa idejas, piedāvājam pastāstīt par savu
darbību, iesūtot rakstus ievietošanai Domes informatīvajā
izdevumā „Mārupes Vēstis” un pašvaldības mājas lapā
www.marupe.lv.
Publikācijai izdevumā uzņēmējam jāiesniedz
informācija apjomā līdz 3000 zīmēm (ne vārdiem). Ja ir
nepieciešams pie raksta pievienot arī fotogrāfiju, tad zīmju
skaits nedrīkst pārsniegt 2000. Informācija jāiesniedz līdz
mēneša pirmajam datumam.
Informācijas ievietošanai mājas lapā teksta apjomam
nav noteikts ierobežojums un tas var tikt iesniegts jebkurā
laikā.
Izvietošanai laikrakstā pieņemam arī Mārupes
uzņēmēju darba sludinājumus. Tā teksta garums nedrīkst
pārsniegt 300 zīmes.
Informāciju par uzņēmumu iesūtīt uz e-pastu: uva.berzina@marupe.lv. Tuvāka informācija pa tālr. 67149868,
mob.tālr. 27840418
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Mārupes Kultūras namam
jauns aprīkojums

Novada skolās jaunas
interaktīvās tāfeles
PROJEKTU LĪDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
Mārupes Kultūras nams ir vieta, kur kopā pulcēties
svētkos, smelties tautas kultūras vērtības tematiskos
pasākumos un atpūstos ballēs un koncertos. Šeit ir vieta
dažādiem semināriem, kursiem, izstādēm, konferencēm
un informatīvām sanāksmēm, kā arī ģimeņu tradīciju
norisēm. Lai kultūras nama apmeklētājiem nodrošinātu
kvalitatīvākas iespējas baudīt pasākumus, kultūras namam šī gada sākumā iegādāti jauni krēsli, galdi un
lielformāta sienas ekrāns.
Projekts „Kultūras pasākumu rīkošanai nepieciešamā
aprīkojuma iegāde” (projekta nr. 11-04-LL37L413201-000027) realizēts ar Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai atbalstu Leader programmā
Lauku atbalsta dienesta projektu konkursā. Eiropas
līdzfinansējums deva iespēju nomainīt 15 gadus vecos krēslus un galdus pret jauniem – iegādāti 250 jauni
krēsli, 15 saliekami apaļas formas galdi, 12 saliekami
taisnstūrveida galdi . Uzstādīts arī lielformāta izbīdāms
sienas ekrāns un projektors.
„Prieks, ka arī beidzot Mārupei ir iespēja piesaistīt
Eiropas fondu līdzekļus. Pateicoties Lauku atbalsta dienestam, kultūras nams ir varējis atjaunot savu aprīkojumu,
kā arī varējis iegādāties mūsdienīgu tehniku pasākumu
rīkošanas iespēju dažādošanai. Katra jauna lieta rada labu

garastāvokli, paceļ, liek no jauna iemīlēt savu darbu un
meklēt jaunas idejas, kā atkal un atkal iepriecināt mūsu
viesus,” uzsver Kultūras nama vadītāja Ira Dūduma.
Pirmo reizi jaunos krēslus un ekrānu varēja iemēģināt
Rīgas plānošanas reģiona novadu attīstības daļu vadītāji,
kuri pulcējās Kultūras nama zālē uz Rīgas plānošanas
reģiona konsultatīvās komisijas sēdi un varēja vērot
Mārupes novada attīstības vīzijas prezentāciju uz jaunā
lielformāta ekrāna.
Projekta kopējās izmaksas ir Ls 15 575,06, no tām
pašvaldības līdzfinansējums ir Ls 1276,64.
Galdus un krēslus piegādāja SIA „Amor” , projektoru
un ekrānu - SIA „Baltijas biroju tehnoloģijas”.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un mūsdienu prasībām
atbilstošu mācību procesu, Mārupes izglītības iestādēs
tika uzstādīti jauni multimediju tehnikas komplekti, kas
sastāv no portatīvā datora, interaktīvās tāfeles, projektora
un digitālās datu kameras. Multimediju komplekti iegādāti
Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Mārupes
pagasta izglītības iestāžu informatizācija” aktivitātes
„Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros (vienošanās
Nr. 2009/0241/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/526).
Decembrī informatīvo tehnoloģiju komplekts tika
uzstādīts Skultes sākumskolai. Janvārī arī Jaunmārupes
sākumskola un Mārupes pamatskola tika pie jaunajām
mācību kabinetu aprīkojumu iekārtām. Vēl projekta ietvaros plānots Mārupes vidusskolai uzstādīt 20 stacionāros
datorus un attīstīt vienu lokālo datortīklu.
Jaunās interaktīvās tāfeles būs labs palīgs skolotājiem
stundās - uz tām iespējams gan rakstīt ar roku, gan izmantojot datora klaviatūru, turklāt skolēni var sekot
līdzi tam, ko skolotājs dara ar datoru. Iekārta dod iespēju
nepārzīmēt ar roku vienu un to pašu zīmējumu, kā to
vajadzētu darīt uz parastās tāfeles, bet gan manipulēt ar
objektiem kā datora ekrānā - atvērt un aizvērt dokumentus, pašam ar roku zīmēt un rakstīt uz tāfeles, pēc tam
uzrakstīto pārvēršot datordrukā. Ir iespēja iedarbināt jebkuru programmu, kāda vien datorā ir atrodama – pat ja tā
ir datorspēle vai filma.
Skultes sākumskolas direktora vietniece Ludmila Čaupenoka uzskata, ka interaktīvā tāfele noteikti
paaugstinās skolēnu motivāciju aktīvāk līdzdarboties
stundās, kā arī pavērs jaunas, līdz šim nebijušas iespējas
stundas organizācijā, skolotāja un skolēna sadarbībā,
skolēnu ieinteresēšanā un motivēšanā. Skolotājiem šī
tehnika dos iespēju sagatavot daudzveidīgus materiālus,
kā arī saglabāt stundu pierakstus, lai vēlāk tos varētu izmantot jau citās stundās.

Mārupē pārliecinoši noraida grozījumus Satversmē
Mārupes novada 5 vēlēšanu iecirkņos 18.februārī nobalsoja 9678 jeb 94,93% no novadā reģistrētajiem balstiesīgajiem
Latvijas pilsoņiem, kas ir lielākā vēlētāju aktivitāte novadā notikušajās vēlēšanās un balsošanās. Tomēr skaidrs, ka
daļu no šī skaita sastādīja rīdzinieki, kuriem tuvākie balsošanas iecirkņi bija Mārupes vidusskolā vai Mārupes novada
Domē. Lielāks kā parasti bija arī pieteikumu skaits balsošanai mājās – 105 iesniegumi.
Grozījumus Satversmē atbalstīja 14.24%, pret otrās valsts valodas ieviešanu Latvijā Mārupes novadā nobalsoja
85.54% balsotāju.

Tautas nobalsošanas rezultāti Mārupes novadā
Nr.

790
791
955
956
957

Iecirkņa nosaukums

Balsotāju Balsošanas rezultāts
kopskaits PAR
PRET

Mārupes novads

9678

MĀRUPES NOVADA DOME
JAUNMĀRUPES SĀKUMSKOLA
MĀRUPES PAMATSKOLA
MĀRUPES VIDUSSKOLA
SKULTES SĀKUMSKOLA

3638
1870
1251
2531
388

1378
(14,24%)
559
145
316
170
188

Nederīgas
zīmes*
8279
21
(85,54%) (0,22%)
3068
11
1725
0
931
4
2358
3
197
3

*Balsošanas zīmes,
kurās ar ”+”nav
atzīmēta ne atbilde
„PAR”, ne atbilde
„PRET” vai kurās
ar „+” atzīmēta gan
atbilde ”PAR”, gan
atbilde „PRET”.
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PAŠVALDĪBĀ
Mārupes novada Domes sēdēs
Domes lēmumi 25.februāra sēdē
Apstiprināja anketas, saskaņā ar Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas lēmuma projektu „Par
pašvaldības indikatīvo investīciju vajadzību 2014. –
2020. gadam apstiprināšanu”:
1.anketa: Izvērtējums par pakalpojumu groza
pašreizējo aizpildījumu un nepieciešamo investīciju apjomu;
2.anketa:
Izvērtējums
par
uzņēmējdarbības
infrastruktūras attīstībai nepieciešamo finansējumu
pašvaldībās;
3.anketa: Izvērtējums par veicamajiem ieguldījumiem
pašvaldības ceļu rekonstruēšanā/izbūvē, kas ved no lauku
teritorijas (pagasti, ciemi) uz novada līmeņa vai reģionālā
līmeņa attīstības centru, kā arī nacionālas, reģionālas un
novadu nozīmes centru ielu rekonstruēšanā;
4.anketa: Pašvaldības īstenojamie prioritārie projekti;
5.anketa: Izvērtējums par specifiskajām vajadzībām
Latvija 2030 noteiktajā mērķteritorijā – Rīgas metropoles areālā, kas netiks atrisinātas ar pakalpojumu
„groza” ieviešanu, uzņēmējdarbības infrastruktūras
attīstīšanu un ceļu izbūvi/rekonstrukciju attīstības centra
sasniedzamībai.
Piešķīra finansiālu atbalstu 5 sportistiem.

Pieņēma saistošos noteikumus Nr. 12 „Grozījumi
Mārupes novada Domes 2012.gada 25.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.11/2012 „Par atbalsta sniegšanu
juridiskām un fiziskām personām sporta un veselīgā
dzīvesveida veicināšanai Mārupes novadā””
Lai nodrošinātu A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” piedalīšanos Vides ministrijas rīkotajā
konkursā nolūkā iegūt Kohēzijas fonda piedāvāto
līdzfinansējumu ūdenssaimniecības attīstībai Mārupes
novada administratīvajā teritorijā,
Dome nolēma
ieguldīt A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi”
pamatkapitālā Mārupes novada pašvaldības bilancē
esošos pamatlīdzekļus.
Nodeva publiskajai apspriešanai dīķa būvniecības ieceri zemesgabalā „Jaunviesītes” (zemes kadastra Nr. 8076011-0430), Mārupes novadā.
Pieņēma saistošos noteikumus Nr. 13 „Grozījumi
Mārupes novada Domes 2012.gada 25.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.10/2012 „Mārupes novada pašvaldības
autoceļu uzturēšanas klases””.
Nolēma Mārupes novada Domes priekšsēdētāja vietnieci Līgu Kadiģi nosūtīt komandējumā uz Baltkrieviju,
Minsku no 2012.gada 22.marta līdz 2012.gada 25.martam,
ar mērķi piedalīties un pārstāvēt Mārupes novada Domi
Baltkrievijas valsts izglītības iestādes rīkotajā „Minskas apgabala izglītības attīstības institūts” sākumskolas
pētniecisko darbu konkursā „Esmu pētnieks” 2012.gadā
no 23. marta līdz 24.martam.

Piešķīra fizisko personu apvienībai tiesības izmantot
pašvaldības īpašumā esošo Mārupes pamatskolas sporta
zāli.

Apstiprināja ar 2012.gada 1.martu viena bērna izdevumu apmēru privātajos bērnudārzos - 127,- LVL.

Zvani un jautā Valsts Zemes
dienestam: 67 038 677

Jaunas skaņu iekārtas,
novusa galdi un marimba

Lai ikviens nodokļu maksātājs varētu iegūt
nepastarpinātu un objektīvu informāciju par dabā neesošu
palīgēku dzēšanu no Kadastra reģistra, Valsts zemes dienests izveidojis informatīvo tālruni 67 038 677, pa kuru
ikvienam interesentam tiks sniegta informācija par viņa
īpašumā esošām būvēm un par dabā neesošu palīgēku
dzēšanas procesu.
Informāciju par to, kādas būves, tai skaitā palīgēkas,
kas, iespējams, dabā vairs nepastāv, ir reģistrētas īpašuma
sastāvā, jebkurš interesents var saņemt bez maksas arī
portālos http://www.latvija.lv un www.epakalpojumi.lv,
izmantojot pakalpojumu „Mani dati kadastrā”, portālā
http://www.kadastrs.lv, kā arī klātienē - Valsts zemes dienesta Klientu apkalpošanas centros vai pašvaldībās.
Lai dzēstu palīgēku no Kadastra reģistra, īpašniekam
būs jāsaņem pašvaldības (būvvaldes) atzinums, ka
reģistrētā būve dabā nepastāv un tas jāiesniedz Valsts
zemes dienestā, kura darbinieki neesošo palīgēku no
reģistra dzēsīs bez maksas. Lai spētu kvalitatīvi veikt
pakalpojumu un savlaicīgi aktualizētu datus, pakalpojums bez maksas būs pieejams līdz šā gada 1.oktobrim.
Palīgēkas, atbilstoši būvju klasifikācijai, ir būves ar
sekojošiem tipiem:
•
12740201 „Saimniecības ēkas, pagrabi un kūtis
ar kopējo platību līdz 60 m2 (ieskaitot) un sabiedriskās
tualetes” (tipā ietilpst kūtis (ar kopējo platību līdz 60 m2),
saimniecības ēkas (bez platību ierobežojuma), pagrabi
(bez platības ierobežojuma, izņemot saldētavas un pagrabus ar kopējo platību lielāku par 40 m2, kuri būvēti
lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām un kuriem
piemērojams tips 12710103) un sabiedriskās tualetes (bez
platības ierobežojuma));
•
12740202 „Individuālās garāžas”;
•
12740203 „Šķūņi un siltumnīcas ar kopējo
platību līdz 60 m2 (ieskaitot) un citas palīgēkas” (tipā
ietilpst siltumnīcas (ar kopējo platību līdz 60 m2), šķūņi
(bez platības ierobežojuma) un citas palīgēkas (bez
platības ierobežojuma));
•
12740204 „Nojumes ar metāla vai mūra balstiem un pamatnes cieto segumu”;
•
12740205 „Nojumes”.
Lai Valsts zemes dienests viennozīmīgi spētu identificēt,
kura būve dabā vairs nepastāv un būtu dzēšama no Kadastra informācijas sistēmas, sagatavojamā dokumentā
par būves neesību obligāti jābūt norādītam konkrētās
palīgēkas kadastra apzīmējumam, kurš veidojas no 14
cipariem.
Mārupes novada Dome
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Apstiprināja Mārupes novada izglītības iestāžu tāmes,

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

Ar Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai
atbalstu uzsākts projekts ”Iekārtu un inventāra iegāde
iedzīvotāju dzīves kvalitātes veicināšanai Mārupes
novadā” (Nr. Nr. 11-04-LL37-L413201-000032). Projekta mērķis ir sekmēt publisko pakalpojumu pieejamību
sporta un ārpusskolas izglītības jomā. Projekta ietvaros:
1) Mārupes Sporta centram tiks iegādātas sporta
pasākumu rīkošanai nepieciešamās skaņu iekārtas, kas
sniegs iespēju atbilstoši reglamentam organizēt valsts
mēroga sacensības, tādējādi pulcējot dalībniekus un
līdzjutējus no Mārupes, tuvējiem novadiem un visas Latvijas;
2) ir iegādāti novusa galdi dienas centram „Švarcenieki”,
lai bērniem un jauniešiem pēc skolas būtu iespēja
lietderīgi pavadīt brīvo laiku;
3) Mārupes Mūzikas un mākslas skolai tiks iegādāts sitamais mūzikas instruments Marimba, tādējādi paplašinot
skolā apgūstamo instrumentu klāstu.
Projekta īstenošanas termiņš: 01.04.2012.
Projekta kopējās izmaksas Ls 10 064,58, no tām
pašvaldības finansējums Ls 824,97.

Konrādu ielā 1
tiks izbūvēts skvērs

Mārupes novada pašvaldība ir saņēmusi atbalstu projektam „Rekreācijas iespējas nodrošināšana vietējiem
iedzīvotājiem un viesiem, izbūvējot un labiekārtojot
skvēru Konrādu ielā 1, Mārupē”, kas tiek īstenots Latvijas lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam
pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros.

izdalot pirmsskolas izglītības izmaksas no apvienotājām
izglītības iestādēm.
Nolēma atļaut Mārupes novada Domes priekšsēdētājam
Mārtiņam Bojāram ieņemt Rīgas plānošanas reģiona
pārstāvja amatu Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumentu 2009.-2014.
gada perioda Uzraudzības komitejā.

Domes lēmumi 7.februāra ārkārtas sēdē
Nolēma organizēt vairākus iepirkumus - „PII “Lienīte”
inženiertīklu remonts un telpu renovācija”, „Jaunmārupes
sākumskolas
rekonstrukcija
pievienojot
divas
vienstāvīgas koka karkasa rūpnieciski izgatavotas ēkas”,
„Elektroenerģijas iegāde Mārupes novada pašvaldības
un tās padotības iestāžu vajadzībām”, „Mārupes novada
pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2012. un
2013.gada vasaras sezonā”, „Mārupes novada pašvaldības
iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana”.
Nolēma piedalīties projektā „Ceļā uz iekļaujošu
izglītību” Comenius mūžizglītības programmas ietvaros.
Projektā piedalīsies Mārupes novada Dome, Mārupes
pamatskola, Jaunmārupes sākumskola un dienas centrs „Švarcenieki”, kā arī partneri no Turcijas. Projektu
plānots īstenot no 2012. – 2014. gadam.
Lai biedrība „Mārupes BMX klubs” varētu iesniegt
Lauku atbalsta dienestā jaunus projektu pieteikumus
nolūkā turpināt aktīvā atpūtas parka un BMX trases, kā arī
BMX sporta bāzes izveidi Mārupes novadā, Dome lēma
par nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu līdz
2020.gada 31.decembrim, kā arī zemesgabala nodošanu
patapinājumā (bezatlīdzības lietošanā).

Mārupes pašvaldības
darbinieki dosies pieredzes
apmaiņā
PROJEKTU
LĪDZFINANSĒ
EIROPAS
SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
Mārupes novada Dome ir saņēmusi apstiprinājumu
Sabiedrības integrācijas fonda projektam „Kvalitatīvāka
Mārupes novada pašvaldības darbinieku iesaiste Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanā”
(iesnieguma Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/076), kura
ietvaros paredzēta pašvaldības darbinieku kapacitātes
stiprināšana – plānoti divi pieredzes apmaiņas braucieni uz Jaunpils un Ķekavas pašvaldībām un darbinieku apmācība „Efektīva laika plānošana un darba
organizēšana”. Šobrīd notiek līguma saskaņošana.
Kopējā lēmuma summa: 7439,69 LVL.
100% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas
Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē
Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas
fondu.
PROJEKTU LĪDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

Projekta ietvaros tiks izbūvēts un labiekārtots skvērs
Konrādu ielā 1, Mārupes centrā (uz Gaujas un Konrādu
ielas stūra) , radot papildus atpūtas iespējas Mārupes novada iedzīvotājiem un Mārupes viesiem. Tā būs vēl viena sakopta vieta Mārupes centrā, kur baudīt ainavisku
un relaksējošu pastaigu ikvienam - vecākiem ar maziem
bērniem, jauniešiem vai vecāka gada gājuma cilvēkiem.
Skvērā paredzēts izbūvēt apgaismojumu, lai iedzīvotāji
varētu droši justies arī diennakts tumšajā laikā.
Projekta Nr. 11-04-ZL11-Z401101-000001
Projekta īstenošanas laiks: 01.2012. – 11.2012.
Projekta izmaksas: 81215,00 Ls (publiskais finansējums
59912,73 Ls)
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NOVADĀ
Gribu braukt strādāt ārpus Latvijas! Kā būt ar bērnu?
Arvien
vairāk
bāriņtiesai nākas
saskarties ar vecāku
domstarpībām, ja
kāds no vecākiem
vēlas doties strādāt
uz ārzemēm un
ņemt līdzi bērnu,
vai arī, ja vecāks
dodas
strādāt
uz ārzemēm un
vēlas atstāt bērnu
trešās
personas
aprūpē.
Bieži
Mārupes novada Bāriņtiesas vadītāja vien domstarpību
pamatā
ir
Nadīna Millere
neatrisināti
jautājumi starp vecākiem un bērns diemžēl paliek par vienīgo
šantāžas ieroci.
Izskaidrošu, kā rīkoties dažādos gadījumos.
Ja bērns tiek ņemts līdzi kādam no vecākiem uz
ārvalstīm uz laiku līdz 3 mēnešiem un vecākiem
ir kopīgā aizgādība, neskatoties uz to, kā kāds no
vecākiem veic ikdienas aizgādību (bērns dzīvo pie viena
no vecākiem pēc šķiršanās) un ja nav tiesas sprieduma
par atsevišķo aizgādību, ir pienākums otram vecākam
paziņot, ka bērns konkrētu laiku atradīsies konkrētajā
vietā, minot iemeslu. Pretējā gadījumā, ja starp vecākiem
ir strīds, otrs vecāks var griezties Tieslietu ministrā ar
iesniegumu lūdzot atgriezt bērnu Latvijā.
Ja bērns tiek ņemts līdzi kādam no vecākiem uz
ārvalstīm uz laiku ilgāku par 3 mēnešiem, tad noteikti
vienam no vecākiem ir jābūt tiesībām ņemt līdzi bērnu.
Šādas tiesības varētu būt uz rajona vai pilsētas tiesas sprieduma pamata par atsevišķās aizgādības īstenošanu vai arī
tai jābūt notariāli apliecinātai vienošanās starp vecākiem
par atsevišķās aizgādības īstenošanu par bērnu. Būtu laikus jāparūpējas arī par to, lai šāds dokuments tiktu iztulkots tās valsts valodā, uz kurieni brauc vecāks ar bērnu.
Kāpēc tas ir nepieciešams? Pirmkārt, lai otrs vecāks strīda
gadījumā nesagādātu Jums nepatīkamu pārsteigumu,
caur Tieslietu ministriju atgriežot Jūsu bērnu atpakaļ
Latvijā pret Jūsu gribu. Atgriešana valstī notiek diezgan nepatīkami - tiesībsargājošās institūcijas var jums
atņemt pases līdz tiesas sprieduma taisīšanai. Jautājumu
par atgriešanu, ja tas noticis nelikumīgi, lemj tās valsts
iestādes, kurp devāties no Latvijas. Otrkārt, lai Jūs varētu
pārstāvēt bērnu, nesagādājot sev problēmas - iekārtot
bērnu skolā vai veikt, ja nepieciešams, medicīniskās
manipulācijas u.c. Starp citu, piemēram, iekārtojot bērnu
skolā vai pieprasot attiecīgās valsts pilsonību, dažās
valstīs prasa abu vecāku parakstus, neskatoties uz to, ka
vecāki ir šķirti. Tāda kārtība ir ASV, Itālijā u.c. (Kārtība
par aizgādību atrunāta LR Civillikuma 1.daļā)
Papildus, neatkarīgi no tā, uz kādu laiku braucat no
Latvijas uz citu valsti - ekskursijā līdz 3 mēnešiem vai
darbā ilgāk par 3 mēnešiem, rakstiski paziņojiet izglītības
iestādei (skolai vai pirmsskolai), jo citādi sanāks, ka bērns
neattaisnoti kavēs iestādi. Tas savukārt nozīmē, ka iestāde
par kavējumiem ziņos pašvaldībai, tālāk jau tiek iesaistīts
sociālais dienests, policija vai bāriņtiesa, kas sāk meklēt
ģimeni. (To nosaka 01.03.2011. MK noteikumu Nr.89
„Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo
vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais
bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi” 7.,
8.punkts).
Tāpat, ja ģimene ir izbraukusi ārpus Latvijas uz kādu
laiku vai viens no vecākiem ir paņēmis bērnu līdz uz

ārzemēm, lūdzu, paziņojiet par to, kur atradīsieties visu
šo laiku, jo pašvaldība katru ceturksni saņem datus no
Izglītības ministrijas par LR pilsoņiem – bērniem, kuri
neapmeklē nevienu no izglītības iestādēm Latvijā.
Arī, ja persona uzturas ārpus Latvijas ilgāk par sešiem
mēnešiem, tad, saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likuma 15.panta otro daļu, personai ir pienākums paziņot
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei par savu un savu
nepilngadīgo bērnu dzīvesvietas adresi ārvalstī.
Vecākiem, kuri dodas peļņā ārpus Latvijas līdz 3
mēnešiem, ir jāatstāj trešajai personai (vecmāmiņai,
radiniekam vai tantei) pilnvara pārstāvēt bērnu izglītības
iestādēs, medicīnas iestādēs u.c. Ja otrs ģimenes loceklis
paliek Latvijā, tad tāda pilnvara nebūtu nepieciešama, jo
pienākums rūpēties par bērnu ir abiem vecākiem.
Ja bērns tiek atstāts trešās personas uzraudzībā
ilgāk par 3 mēnešiem (tante, radinieks, vecmāmiņa)
un neviens no vecākiem Latvijā nepaliek, tad vecākiem
jādodas uz bāriņtiesu, lai uzrakstītu pilnvarojumu un lai
bāriņtiesa, savukārt, ar lēmumu, pārbaudot nepieciešamo
informāciju, varētu atzīt, ka šāda nodošana atbilst bērna
interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt. (To
nosaka Bērnu tiesību aizsardzības likuma 45.1 pants
1.daļa).
Lai paziņotu dzīvesvietas adresi ārvalstī, personai
jāaizpilda noteikta parauga iesniegums (lejuplādējams
no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājas lapas
DOC formātā) vai jāuzraksta iesniegums brīvā formā, tajā
norādot datus par sevi vai savu nepilngadīgo bērnu (vārds,
uzvārds, personas kods) un adresi ārvalstī. Lai iesniegtu
iesniegumu elektroniski, personai ir jāaizpilda speciāla
tiešsaistes forma.
Iesniegumu var iesniegt:
•
personīgi klātienē vai nosūtot pa pastu PMLP
teritoriālajās nodaļās;
•
nosūtot pa pastu Personu statusa kontroles
nodaļai;
•
personīgi klātienē vai nosūtot pa pastu Latvijas diplomātiskajās vai konsulārajās pārstāvniecībās
ārvalstīs;
•
elektroniski portālā www.latvija.lv.
Par iesnieguma iesniegšanu valsts nodeva nav jāmaksā.
Terminu skaidrojums
Atsevišķā aizgādība - dod vienam no vecākam tiesības
lemt par bērnam svarīgiem jautājumiem vienpersoniski, nesaskaņojot ar otru vecāku (var tikt nodibināta uz
vienošanās pamata vai uz tiesas sprieduma pamata).
Kopīgā aizgādība – no bērna dzimšanas bērns atrodas
vecāku kopīgā aizgādībā un neskatoties uz to, ka pēc
šķiršanās bērns dzīvo ar vienu no vecākiem, abi vecāki
kopīgi lemj par bērnam svarīgiem jautājumiem.
Ikdienas aizgādība – to realizē tas no vecākiem, pie
kura bērns dzīvo.
Likumdošana nosaka, ka strīda gadījumā starp vecākiem
par bērnu, strīds jārisina tajā valstī, kur līdz strīdam bija
bērna un vecāku dzīvesvieta.
P.S. Šajā rakstā nav runa, par gadījumiem, ja bērns brauc uz citu valsti ekskursijā ar skolotāju vai vecmāmiņu.
Eiropas Savienība mums pavērusi lieliskas iespējas
ceļot, mācīties, dzīvot un strādāt ārpus Latvijas. Protams,
ka izmantosim šīs iespējas, taču laikus parūpēsimies par
to, lai paši sev nesagādātu problēmas vispirms Latvijā un
pēc tām citā valstī. Ņemot vērā to, ka katrs gadījums ir
individuāls, labprāt izskaidrošu Jums visu nepieciešamo,
ja ir jautājumi arī telefoniski pa tālr. 67149872.

Cienījamie AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” klienti!
Atgādinām Jums par nepieciešamību laicīgi ziņot
par dzeramā ūdens skaitītāja rādījumiem. Dažreiz
nesavlaicīga ziņu sniegšana noved pie domstarpībām
saņemot rēķinu, kā arī informējam, ka saskaņā ar Mārupes
novada Domes 2011.g. 12.decembrī apstiprināto Saistošo
Noteikumu Nr. 22/2011, 4.panta 4.2.3.punktu, ūdens
patēriņa skaitītāju rādījumus jānolasa un jāpaziņo līgumā
par ūdens piegādi noteiktajā termiņā un kārtībā. Vēlreiz
lūdzam katru mēnesi no 28.datuma līdz nākošā
mēneša 5. datumam paziņot ūdensskaitītāja rādījumus
Jums ērtākā veidā:
• pa e-pastu: asmkp@inbox.lv
• vai reģistrējoties vietnē www.e-nams.lv
• vai pa tālruni 67915279 (autoatbildētājs, 24 h)
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”
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Par problēmām ar pasta
korespondences piegādi
Mārupē
Situācija ar pastkastītēm, to tehnisko stāvokli vai
neesamību vispār ir aktuāla problēma visā Latvijā, un arī
Mārupe šajā ziņā nav izņēmums. Gluži otrādi – ņemot
vērā Mārupes novada straujo attīstību pēdējos gados
un aktīvo jaunu ēku celtniecību, te pastniekiem pasta
piegādes problēmas ir pat izteiktākas nekā vidēji citviet
Latvijā. Protams, ir labi sakārtotas un noteikumiem
atbilstošas pastkastītes – ar māju vārdiem un/vai klientu
uzvārdiem; tomēr ir arī tādas, kas nekad nav aizslēgtas un
kurām brīvi var piekļūt ikviens ziņkārīgais. Tāpat Mārupē
ir klienti, kas vispār nav uzstādījuši pastkastītes, kurās
pastniekam ievietot sūtījumus. Arī daudzdzīvokļu namos
situācija ir identiska – ir nami, kuru apsaimniekotāji
vai paši iedzīvotāji sakārtojuši un uzstādījuši jaunas
pastkastītes, bet tāpat ir nami, kuros pastkastītes vispār
nav identificējamas vai arī tās nav aizslēdzamas.
Ilgākā laika periodā, darba pienākumus veicot, Latvijas
Pasta pastnieki ir novērojuši biežāk sastopamās problēmas
– pastkastīšu neesamība, neidentificējamas, bojātas un
neaizslēgtas pastkastītes, pārāk maza izmēra pastkastītes
vai to izvietojums nepiemērotās un grūti aizsniedzamās
vietās.
Gandrīz katra pastnieka apkalpes teritorijā sastopamas
vairākas šādas pastkastītes, tomēr problēma ir vairāk
jauno māju kompleksu rajonos, kā arī juridisko personu
biroju ēkās.
Aptaujājot “Latvijas Pasta” konkrēto teritoriju
apkalpojošos pastniekus, bieži minētas mājas Kuršu
ielā, piemēram, nr. 1, 5, 7, kam vispār nav uzstādītas
pastkastītes. Pastkastītes nav arī Liepu ielas 5.namam,
Silenieku ielas 1.namam, Zeltiņu ielas 41.namam, Lambertu ielas 25.namam, Jūrmalas ielas 13b namam, Lauku
ielas 4.namam, mājām Burkāni un Lāči u.c. Vaidavas ielas 13.namam ne tikai nav pastkastītes, arī pašas mājas
numurs nekur pastniekam ārēji redzamā vietā un veidā
nav norādīts. Māju numuri publiski pieejamā vietā un
veidā nav atrodami arī namiem Ventas ielā 24 un 26, Imulas ielā 11 un 9a, Atvaru ielā 2, Dāliju ielā 25, Gaiziņa ielā
12, Vaidavas ielā 13, Liliju ielā 13, namam ar nosaukumu
Donavas un citviet. Savukārt uzraksti uz pastkastītēm
Celtnieku ielas 1. un 6. nr. mājām ir tik nesaprotami,
ka apgrūtina un pagarina pastnieku darbu, identificējot,
kur tad attiecīgais sūtījums būtu ievietojams. Zeltiņu
ielā 52 ir cita problēma – pastnieks ziemā nevar piekļūt
pastkastītei, jo tā ir burtiski aprakta sniegā, – tātad vai
nu viņam jāpilda mājas īpašnieku pienākums un jārok tā
vaļā, vai arī korespondence netiek piegādāta.
Norādes par konkrēto pastkastīšu piederību nav mājām
Geriņi, Benūžu Dāvji, Spulles, Kļivu Miķeļi, Muzikanti,
Ozolnieki, Ļutas-4, Jaunļutas, Ļutas, Bangas, Blikas.
Savukārt nikni suņi pastnieku veselību un darba izpildi apdraud Grundmaņos, Avenājos, Ruģeļos, Lāsēnā,
Brūklenāju ielā 4 un Upenāju ielā 4. Tikmēr Mārupītes
gatvē 1 faktiski visiem dzīvokļiem, bet Mārupītes gatvē
4 vienpadsmit dzīvokļiem pastkastītes netiek slēgtas, un
tas nozīmē, ka to saturs neatrodas drošībā, nepiederošas
personas var tikt tam klāt – izņemt vai sabojāt.
Minētie gadījumi nav vienīgie negatīvie piemēri
Mārupes teritorijā, jo visus pastniekus aptaujāt
nepaguvām, bet raksturo kopējo piegādes problēmu tendences.
“Latvijas Pasts” atgādina, ka adresātiem, kuri savas
pastkastītes nav novietojuši atbilstoši Ministru kabineta
noteikumu prasībām vai kuru pastkastītes ir bojātas un
nav slēdzamas, pasta pakalpojumu sniedzējam (tostarp
Latvijas Pastam) ir tiesības pasta sūtījumus nepiegādāt,
bet izsniegt pēc pieprasījuma vai ievietot tos abonenta
kastītē pasta nodaļā, ja adresātam tāda ir.
“Latvijas Pasts” aicina ikvienu klientu būt atbildīgam
un parūpēties par savu sūtījumu drošu un ērtu saņemšanu.
Nodrošinot pastniekam iespēju kvalitatīvi veikt korespondences un preses izdevumu piegādi, klienti būs
snieguši savu atbalstu kopējai ātras piegādes kvalitātes
uzlabošanai. Latvijas Pasts saka lielu paldies visiem tiem
iedzīvotājiem, kuri šādu iespēju pastniekiem nodrošina
jau tagad!
Ar cieņu, VAS “Latvijas Pasts” ārējo komunikāciju
vadītāja Gundega Vārpa
Mārupes novada Dome
PIEKTDIENA, 9. MARTS, 2012

NOVADĀ
Biedrības “Pierīgas partnerība” paziņojumi
PROJEKTU LĪDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

Biedrība “Pierīgas partnerība” izsludina atklāta
konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma
“Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās
vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2012.gada
10.aprīļa līdz 2012.gada 10.maijam.
Projektu iesniegumi jāiesniedz Mārupes novadā,
Daugavas ielā 29, 2.stāvā 2-12.kabinētā (tel.: 26440279,
67149874).
4.kārtā pieejamais publiskais finansējums kopā ir Ls
283 391,71.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Lauku attīstības
programmas 2007.-2013.gadam 4.ass 413.pasākuma
“Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas
teritorijā” un 411.pasākuma „Konkurētspējas veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros
šādām aktivitātēm un rīcībām:
413.pasākums “Lauku ekonomikas dažādošana
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijās”
1.aktivitāte:
iekārtu,
tehnikas,
aprīkojuma,
informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma
iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai , kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem
iedzīvotājiem.
1.1. rīcība: Atbalsts pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei
un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.
Pieejamais finansējums – Ls 150 000.00.
Mērķis – nodrošināt vietējiem iedzīvotājiem
nepieciešamo sociālo pakalpojumu un publisko pakalpojumu pieejamību pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai,
uzlabot esošo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību,
tādējādi būtiski uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti
un mazinot sociālās atšķirības. Radīt pievilcīgu vidi
uzņēmējdarbībai, lai nodrošinātu iedzīvotāju labklājību.
Iespējamie risinājumi:
•
Atbalsts jaunu darba vietu radīšanai, lai veicinātu
pakalpojumu sektora attīstību un uzlabotu pakalpojumu
pieejamību un kvalitāti;
•
Atbalsts amatniecības un uzņēmējdarbības
attīstībai;
•
Atbalsts sociālo/saimniecisko/sabiedrisko pakalpojumu centru izveidei un to darbības paplašināšanai
u.c.
Rīcības ietvaros ir attiecināms: iekārtu, tehnikas,

aprīkojuma, informācijas teholoģiju un programmu
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras
izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un
sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.
411.pasākums “Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
2.aktivitāte: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un
uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības
produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai
skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai
1.2.rīcība: Atbalsts lauksaimniecības produktu
pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā
pašu saražotās produkcijas iepakošanai.
Pieejamais finansējums – Ls 36695,87.
Mērķis – nodrošināt iekārtu, tehnikas, aprīkojuma,
informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma
iegādi un uzstādīšanu, infrastruktūras izveidi, lai veicinātu
lauksaimniecības produktu pārstrādi un pirmapstrādi
mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas
iepakošanu, kā rezultātā palielināsies lauksaimniecības
infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes nodrošinājuma
līmenis lauksaimniecības produktu pārstrādei mājas
apstākļos, pievienojot lauksaimniecības produktiem
pievienoto vērtību.
413.pasākums “Lauku ekonomikas dažādošana
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijās”
2.aktivitātē:
iekārtu,
tehnikas,
aprīkojuma,
informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma
iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu
klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā
laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai”.
1.3.rīcība: Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai
vietējiem iedzīvotājiem.
Pieejamais finansējums - Ls 60 000.00.
Mērķis - dažādot sabiedrisko aktivitāšu iespējas un
kvalitāti vietējiem iedzīvotājiem.
Iespējamie risinājumi:
•
Atbalsts dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma vērtības saglabāšanai un popularizēšanai vietējo
iedzīvotāju vidū;
•
Atbalsts kultūrvēsturisko objektu uzturēšanai un
teritorijas labiekārtošanai;
•
Atbalsts radošo darbnīcu attīstībai;
•
Bērnu rotaļu laukumu, sporta laukumu, atpūtas
vietu, parku/dārzu izveide un labiekārtošana;

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

Biedrība “Pierīgas partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas III kārtu Rīcības
programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta
ieviešanai 2007.-2013.gadam pasākuma «Teritorijas
attīstības stratēģiju īstenošana» ietvaros apstiprinātās
Vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2012.gada
10.aprīļa līdz 2012.gada 10.maijam.
III kārtā pieejamais publiskais finansējums ir Ls
159 312,79 (simts piecdesmit deviņi tūkstoši trīs simti
divpadsmit lati, 79 santīmi).
Projektu iesniegumi jāiesniedz Mārupes novadā,
Daugavas ielā 29, 2.stāvā 2-12.kabinetā (tel.: 26440279,
67149874) vai Olaines novadā, Zemgales ielā 33
(tālr.67146030)
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Rīcības
programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam pasākuma “Teritorijas
attīstības stratēģiju īstenošana” šādām aktivitātēm un
rīcībām:
Aktivitātes “Ciematu, kuros veic zivsaimniecības
darbības, atjaunošana un attīstība” ietvaros rīcība*:
1.
rīcība. „Teritoriju, kurās veic zivsaimniecības
darbības, atjaunošana un attīstība”, pieejamais
finansējums Ls 25 704,01.
Mērķis: sakopjot apkārtējo vidi, veicināt kultūras
un tūrisma attīstību ciematos, izmantojot dažādus
Mārupes novada Dome
PIEKTDIENA, 9. MARTS, 2012

pasākumus.
Iespējamie risinājumi (plānotās darbības):
1.
Labiekārtot dzīves vidi mājokļa tuvākajā
apkārtnē;
2.
Mūžizglītības, kultūras un sporta infrastruktūras
attīstības veicināšana, nodrošinot kultūras un sporta
infrastruktūras objektu pieejamību visiem partnerības
teritorijas iedzīvotājiem.
Aktivitātes “Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas
maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu
attīstība” ietvaros rīcība:
2. rīcība. Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza
mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība, pieejamais finansējums Ls 133 608,78.
Mērķis
–
radīt
brīvā
laika
pavadīšanas,
kultūras, sporta pasākumu un aktīvās atpūtas vietas, labiekārtot tās, un nodrošināt pieeju visām
sociālajām iedzīvotāju grupām un vecumiem.
Radīt
teritorijā
esošo
kultūrvēsturisko,
ainavisko, intelektuālo vērtību sasniedzamību un
pieejamību, to apkārtējas vides labiekārtošana,
saglabājot un sakopjot dabas un kultūras mantojumu.
Iespējamie risinājumi:
1.
Izveidot un labiekārtot aktīvai atpūtai domātas
publiski pieejamas vietas pie ūdeņiem, nodrošināt ūdeņu
piekrastes pieejamību;
2.
Celt iedzīvotāju apziņu par dabas un

•
U.c. atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai
vietējiem iedzīvotājiem.
Rīcības ietvaros ir attiecināms: iekārtu, tehnikas,
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras
izveide sabiedrisko aktivitāšu (apmācību un interešu
klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā
laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem
iedzīvotājiem.
411.pasākums “Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” .
1.aktivitāte: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un
uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības
produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu
saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo
augļkopības kultūru (izņemot zemenes) stādu iegāde,
stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde,
uzstādīšana un stādījumu ierīkošana.
2.2. rīcība: Atbalsts lauksaimniecības produktu
ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās
produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības
kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu
balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana
un stādījumu ierīkošana.
Pieejamais finansējums - Ls 36695,88.
Mērķis - nodrošināt iekārtu, tehnikas, aprīkojuma,
informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma
iegādi un uzstādīšanu, infrastruktūras izveidi, lai veicinātu
lauksaimniecības produktu ražošanas un pirmapstrādes
attīstību, kā rezultātā partnerības teritorijā palielināsies
lauksaimniecības infrastruktūras un materiāltehniskās
bāzes nodrošinājuma līmenis, attīstīsies lauksaimniecības
uzņēmumu saimnieciskā darbība un konkurētspēja.
Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem,
plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un
minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai
var iepazīties biedrības “Pierīgas partnerība” konsultantu atrašanās vietā Mārupes novadā, Daugavas iela
29, atbildīgā Nadīna Millere, tālr.67149872, 26440279,
nadina.millere@pierigaspartneriba.lv; Gaļina Nicberga,
tālr.67149874, galina.nicberga@pierigaspartneriba.lv
un Olaines novadā, Zemgales ielā 33, atbildīgā Ilze Mazure, tālr.67146030, ilze.mazure@olaine.lv, kā arī Lauku
atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv un mājas lapā
www.marupe.lv. sadaļā Eiropas Savienība un www.olaine.
lv; www.babite.lv, www.pierigaspartneriba.lv.
Projekta iesnieguma veidlapa ir atrodama mājas lapā:
www.lad.gov.lv, www.marupe.lv, www.olaine.lv, www.
babite.lv, www.pierigaspartneriba.lv.
Ar cieņu, biedrības “Pierīgas partnerība”
valdes priekšsēdētāja Nadīna Millere
kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanas nepieciešamību;
3.
Vietējā līmeņa ceļu tīkla uzlabošana;
4.
Veloceliņu, gājēju celiņus izbūve;
5.
Tūrisma potenciāla popularizēšana un attīstības
veicināšana.
Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem,
plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un
minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai
var iepazīties biedrības “Pierīgas partnerība” konsultantu atrašanās vietā Mārupes novadā, Daugavas iela
29, atbildīgā Nadīna Millere, tālr.67149872, 26440279,
nadina.millere@pierigaspartneriba.lv; Gaļina Nicberga,
tālr.67149874, galina.nicberga@pierigaspartneriba.lv
un Olaines novadā, Zemgales ielā 33, atbildīgā Ilze Mazure, tālr.67146030, ilze.mazure@olaine.lv, kā arī Lauku
atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv un mājas lapā
www.marupe.lv. sadaļā Eiropas Savienība un www.olaine.
lv; www.babite.lv, www.pierigaspartneriba.lv.
Projekta iesnieguma veidlapa ir atrodama mājas lapā:
www.lad.gov.lv, www.marupe.lv, www.olaine.lv, www.
babite.lv, www.pierigaspartneriba.lv.
Ar cieņu, biedrības “Pierīgas partnerība”
valdes priekšsēdētāja Nadīna Millere
* Tā kā aktivitātes “Ciematu, kuros veic zivsaimniecības
darbības, atjaunošana un attīstība” ietvaros pieejamais
finansējums ir vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai sākotnēji
piešķirtais atbalsts, tad uz šo aktivitāti neattiecas 2009.gada
27.janvāra MK noteikumu Nr.78 5.1, 5.2 un 5.3 minētie
nosacījumi un aktivitātes īstenošanu veic teritorijās, kuras
norādītas vietējās rīcības grupas sagatavotajā un Lauku atbalsta
dienesta apstirprinātajā teritorijas attīstības startēģijā.
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NOVADĀ
Pedagogu projekts tuvojas noslēgumam
PROJEKTU LĪDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
Laikā, kad Eiropas Savienības uzmanības lokā ir
Mūsu novadā projekta piecos posmos (līdz 2011.gada
jautājumi par risinājumiem ekonomiskās situācijas 31.decembrim) otrajā un trešajā aktivitātē piedalījušies
stabilizācijai,
kvalitātes
paaugstināšanai
un 160 pedagogi, no tiem 138 - pirmo reizi un 22 - divas
konkurētspējai, arvien lielāku lomu visās nozarēs ieņem reizes.
resursefektīvu un inovatīvu risinājumu ieviešana. Lai
Projekta
„Pedagogu konkurētspējas veicināšana
to sekmētu, vispirms nepieciešama izvērtēšana, gan izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 6.posmā
iekļaujot optimālas metodikas izstrādi, gan īstenojot pašu (2012.gada janvāris – aprīlis) 2012.gada 3.janvārī Pedavērtēšanas procesu.
gogu atlases komisijā tika izskatīti 37 pedagogu iesnieguDaudzas pasaules valstis, ieskaitot ASV, Lielbritāniju mi, no kuriem 18 pedagogu iesniegumi tika apstiprināti:
un Vāciju, atzīst, ka to pašreizējā izglītības sistēma
neatbilst nākotnes darba tirgus un valsts starptautiskās 1.Laura Buravcova, Mārupes vidusskola, (4.kv. pakāpe)
konkurētspējas prasībām, un meklē risinājumus izglītības
sistēmas kvalitātes un ilgtermiņa konkurētspējas 2. Diāna Liepa, Mārupes vidusskola, (4.kv. pakāpe)
uzlabošanai. Diskusiju pamatā Eiropas Savienībā un ASV 3. Una Moiseja, Jaunmārupes sākumskola, (4.kv. pakāpe)
ir bažas, ka izglītības sistēma nenodrošina darbam un
dzīvei nepieciešamo informācijas prasmju un ekonomikas 4. Ruta Ļesņičija, Jaunmārupes sākumskola, (4.kv. pakāpe)
zināšanu apguvi. Tāpēc jo īpaši jāanalizē dažādi izglītības
sistēmas aspekti, lai izstrādātu nepieciešamos pārmaiņu 5. Jeļena Martjanova, Skultes sākumskola, (4.kv. pakāpe)
risinājumus, jo 21. gadsimta izglītība ir konkurētspējas
6. Dace Akmentiņa,
dzinējspēks ekonomikā.
Mārupes Mūzikas un mākslas skola, (4.kv. pakāpe)
Lai pedagogiem Latvijā sniegtu atbalstu pārmaiņu
apstākļos, kopš 2009. gada rudens Izglītības un zinātnes 7. Inga Graumane,
ministrija (IZM) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu
Mārupes Mūzikas un mākslas skola, (4.kv. pakāpe)
„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos” (turpmāk – projekts). Latvijā 8. Sarmīte Norenberga,
līdz 2011. gada decembrim projektā iesaistījušies 35 760
Jaunmārupes sākumskola, (3.kvalitātes pakāpe)
pedagogu, atbalstu saņemot trīs aktivitātēs:
•
Profesionālā pārkvalifikācija un uzņēmējspējas 9. Ivita Petruhova, Mārupes pamatskola, (3.kv. pakāpe)
attīstīšana;
10.Liāna Skudra, Mārupes vidusskola, (3.kv. pakāpe)
•
Papildu kvalifikācijas iegūšana;
•
Iesaistīšanās pedagogu profesionālās darbības
11.Evita Novarucka-Vērzemniece,
kvalitātes novērtēšanas sistēmas ieviešanā.
Jaunmārupes sākumskola (3.kvalitātes pakāpe)
Pedagogu
profesionālās
darbības
kvalitātes
novērtēšanas sistēma piedāvā pedagogam apzināt un 12.Inese Vanaga, Mārupes vidusskola, (3.kv. pakāpe)
secīgi apkopot savas profesionālās darbības izvērtējumu,
pēc vienotas metodikas veidojot portfolio un tādējādi 13.Diāna Kravale, PII „Zeltrīti”, (3.kvalitātes pakāpe)
identificējot sasniedzamos rezultātus un uzdevumus
rezultātu secīgai sasniegšanai. Vienlaikus novērtējums ro- 14.Maira Kaula, PII „Zeltrīti”, (3.kvalitātes pakāpe)
sina pedagoga priekšrocības un arī trūkumus analizēt no
dažādiem skatpunktiem. Šāds objektīvs vērtējums ne tikai 15.Evita Vītoliņa, PII „Zeltrīti”, (3.kvalitātes pakāpe)
ļauj pedagogam un izglītības iestādes administratīvajai 16.Gunita Stafecka, PII „Zeltrīti”, (3.kvalitātes pakāpe)
vadībai izdarīt secinājumus, bet ļauj mērķtiecīgi plānot
profesionālo pilnveidi un skolas attīstību kopumā. 17.Ilona Rupeika, Skultes sākumskola, (3.kv. pakāpe)
Daži no pedagogiem projekta rezultātā uz savu darbu
paskatījušies no citas puses un secinājuši, ka viņu darbā 18.Elga Varekoja, PII „Namiņš”, (3.kvalitātes pakāpe)
jāievieš pārmaiņas, un tas ir ļoti pozitīvi.
MND priekšsēdētāja vietniece L. Kadiģe

Paziņojums par
būvniecības
ieceres nodošanu
publiskai apspriešanai
Pamatojoties uz Mārupes novada Domes 29.02.2012.
sēdē pieņemto lēmumu Nr.22 (sēdes protokols Nr.4) tiek
nodota publiskajai apspriešanai būvniecības iecere par
dīķa izveidošanu “Jaunviesītēs”, Jaunmārupē (zemes kadastra Nr. 8076-011-0430).
Būvniecības ierosinātājs: SIA „KVL Baltic”, reģ.nr.
LV40103355654, Amatas iela 13, atbildīgā persona: Konstantins Gribovskis tālr. 26644612 ;
Projektētājs: SIA „ĢEO” reg.nr. LV40003011453,
Rankas iela 5a, Rīga, atbildīgā persona: Andrejs Mihelsons, tālr. 67381642 ;
Būvniecības ieceres prezentācijas vieta un laiks:
13.martā plkst. 17.00 Mārupes novada Domes 1.stāva
vestibilā, Daugavas ielā 29, Mārupē. Ar būves metu
iespējams iepazīties Mārupes novada Domē, 1. stāva
vestibilā un interneta vietnē www.marupe.lv sadaļā
Aktuāli/Sabiedriskās un publiskās apspriešanas.
Rakstiskas atsauksmes par būvniecības ieceri var
iesniegt Mārupes novada būvvaldē, Daugavas ielā 29,
Mārupes novads, LV-2167, iesniegšanas termiņš līdz
01.04.2012. Aizpildītu aptaujas lapu ar savu pausto viedokli par būvniecības ieceri zemesgabalā „Jaunviesītes”,
varat nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: aida.lismane@marupe.lv vai aizpildīt personīgi Mārupes novada
būvvaldē, Daugavas ielā 29, Mārupes novadā līdz šā gada
1.aprīlim.
Informācijai un uzziņām tālr. 67149879, Aida Lismane,
e-pasts: aida.lismane@marupe.lv
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Tuvojas pavasaris un arī
Lielā Talka

Šogad Lielā Talka notiek sestdien, 21.aprīlī, no plkst.
9:00 līdz 15:00 vienlaicīgi visā Latvijā.
Šobrīd ir īstais laiks, lai aprunātos ar kaimiņiem un
domubiedriem par to, ko labu jūs kopīgi varētu paveikt
savā daudzdzīvokļu māju pagalmā vai kādā no piemājas
teritorijām. Lai talka katrā konkrētajā vietā izdotos,
aktīvākajam jākļūst par talkas vietas atbildīgo. Talkas
atbildīgais savlaicīgi informē Mārupes novada Lielās
Talkas koordinatori Ziedīti Lapiņu (t.67149876, ziedite.
lapina@marupe.lv) par savām iecerēm, iespējamo
palīdzību no pašvaldības un citām organizatoriskām
lietām. Sīkāku informāciju par Lielo Talku var iegūt interneta adresē: http://www.talkas.lv .
Esiet aktīvi un atsaucīgi, jo no pašiem vien jau lielā
mērā atkarīga dzīves vides kvalitāte. Zinām taču, ka
Laimes lācis ir tikai pasakā un kopīgs darbs satuvina un
sapazīstina kaimiņus.
Tāpat kā iepriekšējos gadus arī šogad 20.-21.aprīlī tiks
rīkota nolietoto elektropreču savākšanas akcija. Tuvāku
informāciju par akciju lasiet aprīlī www.marupe.lv

Par Pašvaldības policijas
darbu februāra mēnesī
2012. gada februāra mēnesī Mārupes novada
Pašvaldības policija sāka nodrošināt sabiedrisko kārtību
Mārupes novada teritorijā diennakts režīmā. Pašvaldības
policijas galvenā prioritāte bija reaģēšana uz iedzīvotāju
pieteikumu pēc palīdzības. Pašvaldības policijas rīcībā
esošā informācija liecina, ka ierašanās notikuma vietā
tika nodrošināta 7-10 minūšu laikā. Statistiskie rādītāji
norāda, ka Pašvaldības policijas iejaukšanās bija
nepieciešama galvenokārt ģimenes konfliktu risināšanā7 reizes un reaģējot uz sūdzībām par trokšņošanu nakts laikā, traucējot sabiedrisko mieru- 5 reizes. Apkopojot datus par saņemtajiem izsaukumiem februāra
mēnesī, secinām, ka Mārupes novada iedzīvotāji regulāri
ziņojuši par klaiņojošiem suņiem, kas apdraud apkārtējo
iedzīvotāju mieru un brīvu pārvietošanos pa publiskai
lietošanai paredzēto teritoriju- četros gadījumos suņi tika
nogādāti dzīvnieku patversmē. Divi suņu īpašnieki tika
noskaidroti un pret viņiem uzsāktas administratīvās lietas.
Veicot regulāru patrulēšanu Mārupes novada teritorijā,
tika uzsāktas 20 administratīvās lietas par dažāda veida
administratīviem pārkāpumiem, galvenokārt par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko
dzērienu ietekmē sabiedriskajās vietās. Par pašvaldības
saistošo noteikumu prasību neievērošanu aizturēta persona, kas sadzīves atkritumus no savas dzīvesvietas izbēra
pie Mārupes kapiem novietotā konteinerā, kas paredzēts
tikai kapu uzturēšanas vajadzībām.
Aktuāla problēma ir jauniešu brīvā laika pavadīšana,
kas saistīta ar smēķēšanu un alkoholisko dzērienu
lietošanu. Pašvaldības policija īpašu uzmanību pievērsa
jauniešu, kuri nav sasnieguši 16 gadu vecumu, brīvā
laika pavadīšanai uz ielas, pasākumos pirtīs nakts laikā.
Vecākiem ir jāzina un jāuzņemas pilna atbildība par savu
bērnu nodarbēm un uzvedību. Par vecāku pienākumu
nepildīšanu ir uzsāktas 3 administratīvās lietas. Ir uzsākta
preventīvo pasākumu kampaņa Mārupes novada mācību
iestādēs ar mērķi izglītot jauniešus, informējot viņus par
viņu tiesībām un pienākumiem un atbildību, kura var
iestāties, pārkāpjot likuma normas.
Tuvojas pavasaris, tādēļ Mārupes novada Pašvaldības
policija aicina visus Mārupes novada namīpašniekus,
nomniekus, turētājus pievērst lielu uzmanību teritoriju
sakopšanai un atkritumu izvešanai.
Ar cieņu, Mārupes novada Pašvaldības policijas
priekšnieks Juris Jēkabsons

Saimniecībās uzkrātās plēves un
citu iepakojumu izvedīs bez maksas
Latvijas Zaļā punkta sadarbības
partneris Eko Reverss arī šogad
aicina Latvijas zemniekus uzkrāt un
pārstrādei nodot minerālmēslu maisus, dārzniecībā izmantoto plēvi,
lopbarības ietinamo plēvi un sietus,
kā arī plastmasas kannas.
Izvešana notiks ar Eko Reverss transportu, iepriekš par
to vienojoties ar katru individuāli. Tiklīdz saimniekam izveidojas iepriekš minēto atkritumu uzkrājums, jāsazinās ar
Eko Reverss speciālistu pa tālruni 28382308 vai 67501011.
Kanniņām jābūt rūpīgi izskalotām un plēvēm atbrīvotām
no salmu, skābbarības un augsnes atliekām.
Nelielo saimniecību īpašniekus aicinām kooperēties ar
kaimiņiem un savest lielāku daudzumu materiālu vienuviet, lai labais nodoms – saudzēt dabu, nododot atkritumus
pārstrādei – ir samērojams ar cita dabas resursa – degvielas
– patēriņu.
Nododot materiālus pārstrādei, lauksaimnieks ne
vien atbrīvojas no atkritumiem, par kuru izvešanu un
noglabāšanu atkritumu apsaimniekošanas poligonā citkārt
būtu spiests maksāt, bet arī saņem apliecinājumu par videi kaitīgo atkritumu nodošanu otrreizējai pārstrādei, ko
nepieciešamības gadījumā varēs uzrādīt kontrolējošajām
iestādēm.
Savākto materiālu Eko Reverss nogādā uz pārstrādi
rūpnīcā Nordic Plast, kas atrodas Olainē. Tur top plastmasas granulas, kuras tālāk izmanto jaunas plēves vai dažādu
cietās plastmasas priekšmetu ražošanā.
Vairāk informācijas par plēvju un kanniņu savākšanas
projektu: Eko Reverss Projektu vadītāja Egita Matulēna
egita.matulena@ekoreverss.lv, tālr.: 28382308 vai
67501011.

Vairāk
informācijas
par
iepakojuma
pārstrādi:
www.ekoreverss.lv, www.zalais.lv, https://twitter.com/#!/zalaispunkts, http://www.draugiem.lv/atkritumi, www.nordicplast.lv.
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NOVADĀ
Informācija uzņēmējiem
Ir jau pagājis gandrīz gads kopš dibināta biedrība
„Mārupes uzņēmēji” un šobrīd droši varam teikt – ir
izveidota aktīvu Mārupes uzņēmēju kopiena ar skaidri
definētiem mērķiem. Pirmajā darbības gadā biedrība
apzinājusi un aicinājusi visus Mārupes novada uzņēmējus
iesaistīties kopīgi svarīgo jautājumu risināšanā.
Noskaidrojušies
svarīgākie biedrības uzdevumi un to
sasniegšanas ceļi:
•
veicināt
sociāli
ekonmiko aktivitāti un
uzņēmējdarbības,
vides
attīstību
Mārupes novadā,
•
sekmēt
Mārupes
novada
uzņēmēju interešu
ievērošanu valsts
un
pašvaldību
institūcijās,
•
uzlabot
novada
uzņēmējdarbības vidi,
palīdzot uzņēmējiem risināt darbinieku, telpu, partneru
jautājumus,
•
apzināt visus novada uzņēmējus, lai būtu
informācija par pakalpojumu pieejamību un savstarpējas
sadarbības iespējām,
•
piedalīties novada teritorijas attīstības plāna
apspriešanā, lai varētu plānot uzņēmumu sekmīgu
attīstību,
•
izveidot interneta vietni www.marupesuznemeji.
lv ar mērķi publicēt uzņēmējiem aktuālo informāciju,
•
izveidot
sadarbību
ar
citām
uzņēmējorganizācijām, kontaktu un pieredzes apmaiņai,
•
atbalstīt un koordinēt labdarības pasākumus,
kļūstot par ‘’rūķiem’’ Ziemassvētkos un citos svētku
pasākumos.
Lai varētu apzināt visus novada uzņēmējus un uzzināt
par viņu vajadzībām, palīdzēt sadarbībā ar pašvaldību vai
citos jautājumos, esam “nodrošinājušies” ar koordinatoru
un jaunu telefona numuru: mob.tālr.22516333.
Sakarā ar to, ka biedrības sēdēs aktualizējies jautājums
par strāvas sprieguma svārstībām Mārupē un ražošanai
nepietiekamu elektrības jaudu nodrošināšanu, ir norunāta
tikšanās Mārupes novada Domē ar uzņēmuma „Sadales tīkli” atbildīgo pārstāvi. Par tikšanās rezultātiem
informēsim biedrus tuvākajās valdes sēdēs.
Aktīvākie Mārupes uzņēmēji jau novērtējuši iespēju
piedalīties Mārupes novada ilgtermiņa attīstības
plānošanas dokumentu izstrādes procesā, deleģējot savu
pārstāvi. Biedrība aicina savus biedrus aktīvāk piedalīties
attīstības plāna darba grupās un rīkotajās tikšanās reizēs

ar pašvaldības pārstāvjiem.
Jau pirmajā pastāvēšanas gadā Mārupes uzņēmējiem
izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Jūrmalas uzņēmēju
biedrību (JUB), kur “Mārupes Uzņēmēji” piedalās kā
sadarbības partneris JUB izstrādātajā ESF projektā
“Jūrmalas un Rīgas reģiona uzņēmēju biedrību kapacitātes
stiprināšana
un
prasmju
pilnveide
sadarbības
attīstīšanai”.
Šis
projekts
paredz
attīstīt
sadarbību
Jūrmalas
un
Rīgas
reģiona
uzņēmēju biedrību
biedru
starpā,
kā arī veicināt
pozitīvas prakses
pārņemšanu
no
dažādu
Latvijas
reģionu un Lietuvas nevalstiskajām
organizācijām
- uzņēmēju biedrībām, Mārupes
uzņēmēju piedalīšanos semināros.
Šā gada februārī “Mārupes Uzņēmēji” biedrības
pārstāvji kopā ar JUB, “Rīgas Uzņēmēju biedrības”
(RUB) un Bauskas uzņēmēju kluba „Bauska - 97” un
“Jēkabpils Uzņēmēju biedrības” pārstāvjiem ESF ietvaros viesojās pieredzes apmaiņas braucienā pie kolēģiem
Jelgavā, kur tos uzņēma “Jelgavas ražotāju un tirgotāju
asociācijas” pārstāvji. Šīs tikšanās galvenais mērķis bija
iepazīties ar līdzīgām organizācijām, gūt pieredzi, veicināt
sadarbību starp novadiem un atsevišķu uzņēmēju starpā.
Projekta ietvaros šogad līdz maija beigām “Mārupes
biedrības” biedriem ir iespēja piedalīties semināros par
tūrisma attīstības iespējām, par lēmuma pieņemšanas
procesiem un par komunikācijas prasmju pilnveidošanu,
izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, kā arī NVO līdzdalību
pašvaldībās. Biedrības biedriem šie semināri ir bezmaksas.
Šā gada 28.martā notiks biedrības “Mārupes uzņēmēji”
kopsapulce un mums ir ļoti svarīgs Mārupes novada
uzņēmēju vērtējums par biedrības darbību 2011. gadā un
ieceres biedrības attīstībai 2012. gadā. Biedrības valde
ir izveidojusi nelielu aptauju (apm. 10-15 min), lai noskaidrotu, mūsuprāt, svarīgāko, šim brīdim aktuālāko
jautājumu kopumu un varētu noteikt kopējo šī gada
attīstības virzienu.
Visus ierosinājumus un idejas droši iekļaujiet
atvēlētajās vietās un iespējams tieši Jūsu ideja palīdzēs
uzlabot biedrības 2012. gada darbības plānošanu. Aptauja
aizpildāma www.marupesuznemeji.lv.
Biedrības valde

Atskats uz aizvadīto
2011.gadu Skultes ciematā
Sagaidīts un aizvadīts Jaunais gads. Gribētos īsumā apkopot visu labo, kas ir paveikts 2011.gadā.
Sāksim ar vasaru. Tā kā Skultes ciematā ir
daudznacionāla sabiedrība, tad daudziem nav bijusi
iespēja iepazīties ar skaistākajām Latvijas vietām. Tāpēc
tika organizēta divu dienu ekskursija Mārupe – Narva.
Braucām garām Peipusa ezeram, kurš ir 127 km garš
un 45 km plats. Īsta „jūra”! Apmeklējām vecticībnieku
ciematu un redzējām, kādās plantācijas tiek audzēti sīpoli.
Paldies sakām Mārupes Sporta centra vadītājai Silvijai
Bartuševičai, kura vienmēr rod iespēju un nekad neatsaka
mums, Skultes pensionāriem transportu, lai mēs varētu
aizbraukt ekskursijās. Esam bijuši arī uz brīvdabas muzeju un Liepājas pilsētu. Par mūsu biedrības pensionāriem
parūpējas Pašvaldības policijas priekšnieks Juris
Jēkabsons tumšajā šā gada ziemā sagādājot atstarotājus.
Tā ir drošība.
Mūsu biedrība „Mežābele” piedalījās Olimpisko dienu pasākumā novadā. Ir noorganizēti vairāki pulciņi,
piemēram, ārstnieciskā vingrošana (vada Jeļena Martjanova). Izveidots ansamblis „Mežābele” (vada
kordiriģente Dace Niedra). Ansamblis apvieno dažādu
tautību dziedātājas, kas regulāri tiekas un mēģina. Vienu
reizi kvartālā atzīmējam dzimšanas dienas ar ansambļa
dziesmām, ziediem, suvenīriem un citām atrakcijām.
Viens no lielākajiem pārsteigumiem bija Ziemassvētku
salduma pakas, ko organizēja biedrība „Mārupes
uzņēmēji”. Šī akcija bija aizsākusies jau 2010.gadā
un paldies Sanitai Āķei, kura organizēja šo pasākumu,
sagādājot
Skultes vientuļajiem pensionāriem pārsteigumu. Daudzi pensionāri raudāja, jo nekad neko tādu
nebija piedzīvojuši. Arī Skultes sākumskolas pirmsskolas
latviešu grupiņas ar skolotājas Ilonas Rupeikas palīdzību
arī sagatavoja vientuļajiem un slimajiem pensionāriem
pārsteiguma dāvaniņas.
Skultes pensionāru vārdā Dz. Griškoite un H. Beitika

Labas lietas turpina notikt
Dienas centrā „Švarcenieki”

MMM – nāc, piedalies, izpaudies!
Mārupe ir attīstīts, labi situēts novads, taču mums, šeit
dzīvojošajiem, vitāli trūkst brīvā laika pavadīšanas, savu
prasmju un talantu attīstīšanas iespējas”, tāds bija galvenais secinājums, internetā aptaujājot vairākus desmitus
Mārupes iedzīvotājus un uzņēmējus. Lai kaut nedaudz
dažādotu piedāvājumu atpūsties un iemācīties ko jaunu
un radošu, pagājušajā va-sarā tika izveidota „Mārupes
Mākslas Māja”
– nodibinājums,
kura
plānos
ir
organizēt
regulārus
pasākumus,
seminārus,
tikšanās, radošās
darbnīcas dažāda
vecuma
un
interešu grupām.
Jau
rudenī
aizsākušās perkusiju
spēles
nodarbības
–
katru sestdienu
no rīta Mārupes
vidusskolas zālē
kopā ar Latvijā
labāko perkusiju meistaru Nilu Īli iespējams mācīties
dažādu ritmu spēli un apgūt afro bungu – džambas
noslēpumus. Tiem, kuri vēlas pievienoties, iesācēju
grupa bungo plkst.10, bet nopietnāki bungotāji pulcējas
Mārupes novada Dome
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uz nodarbību plkst.11. Stunda ritma un dzīvesprieka, un
brīvdienas var sākties!
Tuvojoties pavasarim, vairākas mārupietes izteica vēlmi
piedalīties rotu darbnīcā un iemācīties darboties ar visā
pasaulē populāro polimērmāla materiālu, kuru pielieto
visdažādāko košu un krāsainu rotiņu, interjera priekšmetu
un pat leļļu pagatavošanā. Pasniedzējas Maijas Sējānes
vadībā omulīgā
un nesteidzīgā
gaisotnē tapa
brīnišķīgas,
oriģinālas rokassprādzes
un
auskari.
Tieši tas, kas
rada
prieku,
sagaidot pavasari. Tuvākajā
laikā ir plānots
rotu darbnīcu
turpināt
un
apgūt
jaunas
tehnikas.
Ja arī jums
ir vēlme radoši
izpausties
un
darboties, dariet mums zināmas savas vēlmes – marupesmakslasmaja@inbox.lv un mēs centīsimies tās īstenot
dzīvē. Par aktuālāko sekojiet līdzi „Mārupes Mākslas
Mājai” portālos draugiem.lv un facebook.com.

Pateicoties Lauku atbalsta dienestam (LAD) un
Mārupes novada Domei dienas centru „Švarcenieki”
un „Tīraine” vajadzībām projekta „Iekārtu un inventāra
iegāde iedzīvotāju dzīves kvalitātes veicināšanai Mārupes
novadā” ietvaros tika iegādāti desmit profesionāli novusa
galdu komplekti. Kā jau daudzi būs pamanījuši, novuss
dienas centrā ir ļoti populārs. Līdz šim minētais sporta
veids ticis ļoti labi attīstīts – katru nedēļu piektdienās dienas centrā darbojas novusa klubiņš, regulāri tiek ņemta
dalība dažāda mēroga turnīros un sacensībās, nereti gūstot
augsti godalgotas vietas un citus vērā ņemamus sasniegumus. Līdz šim, lai sarīkotu vietējā mēroga sacensības, kas
ir ļoti nozīmīgi pasākumi ceļā uz dalību lielākos turnīros,
inventāru vajadzēja katru reizi aizņemties no citiem sporta centriem, jo sava profesionālā novusa inventāra dienas
centram nebija.
Priecājamies par veiksmīgo sadarbību ar LAD, kā
arī sakām lielu paldies Mārupes novada Domei, kura
sniedza līdzfinansējumu projektam. Tāpat pateicamies
arī biedrībai „Pierīgas partnerība» par atbalstu projekta
izvērtēšanā.
Pirmās sacensības tiks organizētas jau skolēnu pavasara
brīvlaikā 14.martā, kad tiks izcīnīts „Mārupes meistarības
kauss novusā 2012”. Lai saņemtu sīkāku informāciju,
sekojiet jaunumiem dienas centra mājas lapā www.svarcenieki.lv.
Ja arī Tu vēlies apgūt sporta novusa prasmes, esi laipni aicināts dienas centros „Švarcenieki” un „Tīraine”
darbdienās no plkst. 13:00 līdz 19:00.
DC “Švarcenieki” vadītājs Gatis Vācietis
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IZGLĪTĪBA
Bija ko pētīt un vērtēt

15. februārī Skultes sākumskolā finišēja starptautiskā
konkursa „Esmu pētnieks” 2. kārta. Kopā ar saviem
skolotājiem atrādīt paveikto un uzzināt, kam tiks uzticēts
doties uz noslēguma kārtu Minskā, bija ieradušies skolēni
un bērni (tieši to gribas uzsvērt) no Mārupes pamatskolas, Jaunmārupes sākumskolas, Skultes sākumskolas,
Garkalnes vidusskolas un pat pavisam attālās Istras vidusskolas Latgalē.
Lai uzklausītu ziņojumus par vairāk kā desmit
pētījumu rezultātiem un par katru atsevišķi vēl iesaistītos
lietišķās diskusijās, bija vajadzīgas trīs stundas. Kas tikai
nebija jādzird daudzskaitlīgajai publikai! Nākamā, vēl tikai sešgadīgā, bet jau izskatā pavisam īstā baņķiera Ērika
Edgara Joniņa gūtā pieredze, Mārupes bodītē mēģinot
norēķināties ar Baltkrievijas rubļiem raisīja vispārēju
jautrību. Bet tikpat jaunās Garkalnes vidusskolas pirmklasnieces Elīnas Kosporenko pašsacerētās pasakas
lasīšana raisīja klausītājos romantiskus smaidus.
Ļoti emocionāli , bet vienlaikus erudīti par dažādu
kultūraugu audzēšanas īpatnībām stāstīja Garkalnes vidusskolas 1. klases skolnieks Staņislavs Dubrovskis,
savukārt par piena pārvērtībām pavēstīja un pašgatavotas
konfektes nobaudīt piedāvāja Jaunmārupes sākumskolas
6 gadus vecā skolniece Dana Felīcija Ņikiforova.
Skultes sākumskolas pirmsskolas grupas „Zīlītes”
audzēknis Mareks Pārums bija iedziļinājies ūdens
pārvērtībās dažādos stāvokļos, viņa „kolēģis” no 2. klases
Timofejs Ivanovs zināja pastāstīt par molekulārajiem
procesiem, mijiedarbojoties ūdenim un ziepēm.
Praktiskus un tautsaimniecībā svarīgus jautājumus
aplūkoja divas jaunās pētnieces: Mārupes pamatskolas 4. klases skolniece Katrīna Zariņa piedāvāja savus apsvērumus „par” un „pret” saldējuma ražošanu un
lietošanu uzturā, bet Garkalnes vidusskolas 4. klases

skolniece Darja Koļečenko ar praktisku eksperimentu
rezultātiem pierādīja, ka ekoloģiskais maizes iepakojums
ir izdevīgāks.
Un vēl divi pētījumi no humanitāro zinātņu sfēras.
Mārupes pamatskolas sākumskolas 4. klases skolniece
Valērija Baikova ļoti patstāvīgi un atraisīti stāstīja par
savu skolas, klases biedru, ģimenes locekļu īpašvārdu
pētījumu. Savukārt Skultes sākumskolas 3. klase skolnieces Anastasijas Rjazanovas darbs bija veltīts ļoti
nopietnai un daudziem līdz šim nezināmai problēmai iespējai lasīt ar pirkstiem, kas Latvijā ir, bet kuru daudzi
neredzīgie un vāji redzoši cilvēki vēl neizmanto. Anastasija aicināja visus konkursa dalībniekus tepat uz vietas
pārliecināties, ka lasīt ar pirkstiem ir iespējams un to var
viegli iemācīties.
Paldies visiem skolotājiem, kas sagatavoja konkursa
„Esmu pētnieks” 2. kārtas dalībniekus: Svetlana Puhovai
no Istras vidusskolas, Kristīnei Kristapai no Garkalnes
vidusskolas, Tatjanai Trušelei no Mārupes pamatskolas,
Aigai Bērziņai un Zanei Asmonavičai no Jaunmārupes
sākumskolas, kā arī Irai Troņenkovai , Jeļenai Trusovai un
Valdim Čeičam no Skultes sākumskolas. Viņu audzēkņu
sagatavotie darbi bija labākā liecība pedagogu entuziasmam un prasmei ne tikai iesaistīt šos mazos skolēnus
pētniecībā, bet arī novadīt iesākto līdz galam.
Pēc grūtām pārdomām konkursa žūrija nolēma uzticēt
godpilno pienākumu pārstāvēt Latviju konkursa „Esmu
pētnieks” finālā Minskā šādiem jaunajiem pētniekiem:
Tatjanai Čeksterei (1. vieta, Istras vidusskola), Marijai Katrīnai Zariņai ( Mārupes pamatskola) un Anastasijai Rjazanovai (Skultes sākumskola) – abām 2. vieta,
Marekam Pārumam (Skultes sākumskola) un Ērikam
Edgaram Joniņam (Jaunmārupes sākumskola) – abiem 3.
vieta.
Laureātu mārupiešu braucienu uz Minsku finansiāli
atbalstīs Mārupes novada Dome un tās priekšsēdētāja
vietnieces Līgas Kadiģes atsaucība, lai ir labs piemērs arī
citu novadu pašvaldībām.
Konkursa organizēšanu un norisi aktīvi atbalstīja
biedrība „S.T.A.R.S.” , apgāds „Zvaigzne ABC”, SIA
„Biroja pasaule”, Latvijas Krievu mācībvalodas skolu
atbalsta asociācija (LAŠOR), privātā ģimnāzija „Maksima” un Skultes sākumskolas direktore Gaļina Grizāne.
Šogad uz konkursa republikānisko kārtu kā viešņa
tika aicināta arī Pierīgas izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes galvenā speciāliste izglītības jautājumos Vija
Tomiņa, viņai šis pasākums noteikti bija gana interesants
un jaunas idejas rosinošs. .
Trīs stundās notikušo vēroja un par redzēto pastāstīja
Valdis Čeičs

Konkurss – viktorīna Mārupes Mūzikas un mākslas skolā
Februāra beigas un marta pirmās dienas Mārupes
Mūzikas un mākslas skolā aizritēja ļoti darbīgi. Blakus
spraigajam mācību darbam notika audzēkņu un pedagogu gatavošanās konkursam – viktorīnai “Vai tu pazīsti
latviešu tautas dziesmas?”. Pasākuma ideja dzima pēc tam,
kad 2011.gada rudenī skolā veiksmīgi tika noorganizēta
viktorīna par Latvijas dalību UNESCO. Kādā mūzikas
teorijas un kora nodaļas
metodiskajā sēdē skolotāja
Evita Valaine ieminējās,
ka nākošā varētu būt
viktorīna par latviešu tautas dziesmām. Nodaļas
pedagogi šo ideju atbalstīja,
jo uzskatīja, ka mūsu tautas dziesmām ir nozīmīga
vērtība. Dziedot tautas
dziesmas un nostiprinot
zināšanas par to rašanos,
vēsturi un morāli ētisko
vēstījumu, audzēkņiem tiktu veicināta gan piederības
sajūta savai zemei, gan arī emocionāla attieksme pret tautas gara mantojumu.
Un tā, 2. martā viktorīna gāja gaisā. To vadīja Evita
Valaine un Sandra Gaide. Piedalījās piecas audzēkņu komandas 3.-6. klašu grupā. Dalībniekiem nācās mēroties
spēkiem visdažādākajos uzdevumos. Bija pēc mūzikas
klausīšanās jānosauc tautas dziesmas, turklāt, reizēm
ieraksts tika atskaņots ļoti ātri, lēni vai pat no otra gala.
Audzēkņiem bija jāsakārto sabirušās taktis vai dziesmu
teksti, lai izveidotos pareizā tautas dziesma, jāatbild uz
ātriem jautājumiem vai jāaizpilda nopietns tests.
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Komandu sniegumu vēroja kompetenta žūrija: direktore
Dace Štrodaha, mācību daļas vadītāja Inese Bušmane,
vokālais pedagogs Dace Bula, un ģitāras spēles pedagogs
Adrians Kukuvass.
Skatītājiem viktorīnas organizētāji neļāva sēdēt dīkā un
rosināja pamēroties ar zināšanām savā starpā. Attapīgākie
tika pie balvām.
Viktorīnas jautājumu
starplaikos bija muzikāli
priekšnesumi, ko sniedza
kora klases audzēkņi –
solisti (ped. Dace Bula,
kcm. Aija Linde), koris
(ped. Inga Graumane)
un vokāli instrumentālā
grupa (ped. Adrians Kukuvass).
Vakara gaitā valdīja
moža un optimistiska
gaisotne.
Dalībnieki
prasmīgi sadarbojās komandu uzdevumos, kā
arī spēja parādīt savas individuālās zināšanas. Tāpēc arī
pēc uzvarētāju komandas nosaukšanas kļuva skaidrs, ka
kopvērtējumā komandu rezultāti krasi neatšķīrās.
Pēc apbalvošanas ceremonijas un pateicībām pedagogiem visi draudzīgi notiesāja gardo kliņģeri un
dalījās iespaidos par piedzīvoto. Gribas ticēt - ja visiem
klātesošajiem uzdotu jautājumu: „Vai tu pazīsti latviešu
tautas dziesmas?”, mēs varētu saņemt atbildi: „Pēc šī
vakara daudz labāk!”.
Mārupes Mūzikas un mākslas skolas skolotāja
Sandra Gaide

Projektu nedēļa un
čaklie papīru savācēji

Kad visi svētki pagājuši un veiksmīgi aizvadīts vecais
gads, ar jaunu sparu varam atkal turpināt mācību procesu,
organizēt jaukus pasākumus gan sev, gan citiem.
Mārupes pamatskolā visu janvāra mēnesi līdz pat
februārim turpinājās pirmajā semestrī iesāktās mācību
priekšmetu nedēļas. Čakli strādāja gan skolēni, aktīvi
veicot dažādus uzdevumus, gan skolotāji. Šoreiz
dabaszinību, matemātikas, latviešu valodas un angļu
valodas skolotāji rūpējās par to, lai skolēniem un
skolotājiem pēc uzdevumu veikšanas būtu prieks par
kopīgi paveiktām lietām.
Februāra otrā nedēļa katru gadu mūsu skolā ir projektu
nedēļa. Arī šogad no 6.-10.februārim skolēni darbojās
radoši un praktiski, izpētot savu sapņu profesiju. Metodisko komisiju vadītājas kopā ar karjeras izglītības skolotāju
veiksmīgi realizēja savu ideju, lai kopīgiem spēkiem ar
skolēnu un skolotāju palīdzību izveidotu karjeras telpas
materiālo bāzi. Šajā gadā lieliski pierādījām, ka esam
draudzīgi un iejūtīgi cits pret citu, jo kopā strādāja kā lieli,
tā mazi un darbi veicās raiti. Visas grupas aktīvi darbojās
gan skolā, gan devās mācību ekskursijās uz dažādiem
uzņēmumiem: laikrakstu „Diena”, būvgaldniecību „Kalnakmens”, uz šūšanas cehu „BARS”, skaistumkopšanas
salonu „Aniva”. Dzīvniekmīļi devās uz Tīraines staļļiem.
Topošie pavāri gatavoja skolas ēdnīcā, ķīmiķi pētīja zāļu
saturu, sportisti uzklausīja skolas medmāsas ieteikumus par veselīgu uzturu, skatuves mākslinieki ciemojās
Mārupes Kultūras namā pie vadītājas Iras Dūdumas,
topošie gidi veidoja īsfilmu par mūsu skolu. Lepojamies,
ka pirmo reizi Mārupes pamatskolā iznāca arī jauno
žurnālistu veidotā skolas avīze, par kuras nosaukumu līdz
februāra beigām norit konkurss, kurā skolēni var iesniegt
savus priekšlikumus.
Esam gandarīti par paveikto!
Paldies visiem kolēģiem, skolēniem, kas visu nedēļu
čakli strādāja!Paldies visiem, kas uzņēma ciemiņus no
Mārupes pamatskolas!
Mēs ne tikai izglītojamies, bet arī aktīvi iesaistāmies
Latvijas dabas saudzēšanā, vācot makulatūru. Šobrīd jau
esam savākuši vairāk kā 22 tonnas makulatūras, tādejādi
izglābjot mežus no apmēram 250 koku izciršanas.
Paldies visiem, kas iesaistās un atbalsta mūs ceļā uz uzvaru. Īpašie paldies Mārupes novada Domei, Oriflame,
Kopeiku ģimenei, Plēpju ģimenei, Žagariņu ģimenei,
Briežu ģimenei, Nastaju ģimenei un visiem, visiem, kuri
kaut ar kilogramu ir mūs atbalstījuši, kā arī skolotājām
Inesei Damulai un Tatjanai Trušelei, kuras to visu nosver un pieskaita. Ja mājās kāds lieks kilograms avīžu vai
kādas citas makulatūras, gaidām mūsu skolā – Viskalnu
ielā 7, Tīrainē – vēl līdz 31.martam. Sekot mūsu aktīvajai
darbībai varat www.zalajosta.lv, kurā uzskaitīts katrs
savāktais kilograms. Saudzēsim Latvijas dabu visi kopā!
Ar notikumiem no Mārupes pamatskolas dalījās
Arta Juška
Mārupes novada Dome
PIEKTDIENA, 9. MARTS, 2012

KULTŪRA
Ceļojošā balva “Lielā Skudra”

atvesta uz Mārupi

“Mārupieši” iegūst “Salaspils kausu 2012”

Priekuļu kultūras namā 28.janvārī notika popgrupu un
solistu vokālais konkurss “Skudru pūznis”. Konkursā
piedalījās bērnu popgrupas no Priekuļiem, Cēsīm,
Valmieras, Jelgavas un arī Mārupes. Sniegotajā sestdienā
Mārupes Namiņa mūzikas studijas audzēkņi šoreiz devās
uz konkursu ar 3 kolektīviem no 3-8.g. vecumam un
solistiem. Jaunākā solistu grupā startēja Ance Prindule
(5 g.) ar dziesmu „Kaķīte Mincīte” un Evelīna Bambīte
(5 g.) ar dziesmu „Susurs”. Mārupes Namiņa popgrupa
Mazumiņi (3-4 g.) startēja ar A. Ozolas dziesmu „Sals”
un A.Zelmenes ”Re Vāvere”, L.Taubes apdarē. Savukārt
Mārupes Namiņš jaunākā popgrupa (5 g.) skatītājus
priecēja ar A. Razevskas „Piparkūku sirsniņu” un „Mīļo
draudziņu” .
Vislielākais gandarījums Namiņa bērniem un vecākiem
bija tad, kad sešgadīgā Nikola Antonoviča ar I.Akurāteres
dziesmu „Ceļojums” nopelnīja godpilno 2. vietu un
Mārupes Namiņa vidējā vecuma popgrupa (6-8 g.) aizveda uz Mārupi galveno ceļojošo balvu Lielo Skudru
un 1. vietu, izpildot L.Taubes ”Pelnrušķītes stāstu” un
I.Ulmana „Mākoni”. Paldies visiem vecākiem un bērniem
par ieguldīto darbu un atbalstu. Lai veicas konkursos arī
turpmāk!
PII”Namiņš” Mārupes filiāles direktore un mūzikas
studijas vadītāja Līga Taube

„Vītolēnu’’
atkalsatikšanās koncerts
Šī gada 18.februārī Mārupes Mūzikas un mākslas
skolā norisinājās “Vītolēnu” atkalsatikšanās koncerts,
kurā piedalījās arī Jaunmārupes sākumskolas topošie
“Vītolēni”: 3. - 6. klašu koris, sirsnīgā skolotāja Riharda Rudzīša vadībā. Neizpalika arī “Vītolēnu” simfoniskais orķestris ar diriģentiem Andri Riekstiņu un Vigo
Ručevski.
Koncerta sākumā koris izpildīja “a’capella” (koris skaņdarbu izpilda bez pavadījuma) 3 latviešu tautas
dziesmas – “Guli, guli, ganumeita”, “Jūriņ’ prasa smalku
tīklu” un “Kas kaitēja nedzīvot’i” J.Vītola apdarē. Pēc
tam sekoja A.Riekstiņa “Buree” simfoniskā orķestra
izpildījumā un vēl 2 skaņdarbi orķestrim. Bet tad varēja
dzirdēt orķestra un kora kopīgi atskaņotos J.Lūsēna
skaņdarbus, pirmais no tiem bija cikls “Mistērijas par
sapni un mīlestību”(astoņās daļās), pēc tam bija dzirdama
dziesma “Pūt vējiņi”, tad I.Kalniņa “Maijas dziesma”
un noslēgumā visi kopīgi vienojāmies U.Marhilēviča un
G.Rača dziesmā “Tikai tā”.
Janmārupes bērni kocertā nokļuva pateicoties
brīnišķīgajam mūzikas skolotājam Rihardam Rudzītim.
Mēs gatavojāmies ļoti cītīgi. Pēdējo nedēļu pavadījām
jautros treniņos, jo ar mūsu sirsnīgo mūzikas skolotāju
nekad nav garlaicīgi.
Pirms koncerta daži ļoti cītīgi izpildīja dažādus elpas
vingrinājumus.
Gaidīsim nākamo reiz arī jūs!
Jaunmārupes sākumskolas kora dalībnieces:
Katrīna P. Kaņepe, Estere K. Jakovļeva, Annija Porša.

Februārī vidējās paaudzes deju kolektīvi no visas Latvijas pulcējās Kuldīgā, kur notika 19. Vislatvijas vidējās
paaudzes deju kolektīvu konkurss „SALASPILS KAUSS
2012”. Mārupes novadu pārstāvēja vidējās paaudzes deju
kolektīvs „Mārupieši”, kas spoži parādīja savu dejotprasmi un no konkursa atgriezās ar uzvarētāju kausu. 1.godalgoto vietu „Mārupieši” dalīja ar Saldus Kultūras centra
vidējās paaudzes deju kolektīvu „Bandava”.
Konkurss „Salaspils kauss” tiek rīkots jau no 1994.
gada, kad Salaspils deju kopa „Ūsa” nodibināja ceļojošo
balvu labākajam vidējās paaudzes deju kolektīvam un,
lai popularizētu Salaspils pilsētas vārdu, nosauca to par
Salaspils kausu. Konkursa dalībnieku skaits gadu gaitā ir
krietni pieaudzis un nu jau vairākus gadus tie ir 15 deju
kolektīvi no visas Latvijas. Uzvarētājs iegūst tiesības pie

“Pīlādzis” un “Dzelde” Ādažos
29.februāris Mārupes Kultūras nama sieviešu
vokālajam ansamblim “Dzelde” un senioru ansamblim “Pīlādzis” atnāca prieka un gandarījuma pilns. Abi
ansambļi piedalījās Pierīgas pašvaldību kultūras iestāžu
vokālo ansambļu skatē Ādažu kultūras namā, kur kļuva
par laureātiem. Piecpadsmit vokālo grupu konkurencē
Mārupes Kultūras nama ansambļi ieguva I pakāpes
diplomus. Turklāt, savās ansambļu kategorijās “Pīlādzis”
(vadītāja Inga Graumane) un “Dzelde” (vadītāja Sandra
Gaide) bija vienīgie, kuriem tika piešķirta augstā I pakāpe.
Skates dalībnieku sastāvs bija ļoti daudzveidīgs. Blakus
ansambļiem “Buona parte” (Mālpils), Mēs tikāmies
martā (Ādaži), kuri sevi jau apliecinājuši daudzās skatēs,
publika un žūrija varēja iepazīt kolorītos ukraiņu un
krievu biedrības ansambļus “Jatraņ” un “Krievu kadriļa”
no Vangažiem. Šo ansambļu sniegums ienesa jaunas
krāsas un noskaņas.
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Žūrijas komisijā bija diriģenti Jānis Baltiņš, Solveiga
Vītoliņa un Jānis Ozols, kuri šogad bija ļoti prasīgi.
Tomēr, neskatoties uz stingrību vērtējumos, žūrija
vienbalsīgi atzina, ka skati klausījušies kā interesantu un
aizraujošu koncertu. Viņi minēja, ka svarīgāk par perfekti
nodziedātu dziesmu, ir līdz klausītājiem aiznest dziesmas
vēstījumu. Augstu tika novērtēti ansambļi un nosaukti pat
konkrēti dziedātāji, kam bija izdevies to izdarīt.
Mājupceļš abiem ansambļiem izvērtās jautrs un
bezbēdīgs. Kopā tika dziedātas dziesmas, stāstīti joki.
Šī skate ir aizvadīta veiksmīgi, bet nu priekšā atkal
nopietns darbs – gatavošanās Latvijas sieviešu ansambļu
konkursam. Lai veicas!
Paldies visām ansambļa “Pīlādzis” un “Dzelde”
dziedātājām, par ieguldīto darbu un patieso dziedāšanas
prieku saka Sandra Gaide un Inga Graumane

Pavasara gaviles - ziemu pavadot!

Deja “Mazais Ganiņš” iegūst 3.vietu
jaundeju skatē “Mēs un deja”
10.februārī VEF Kultūras namā notika jaundeju skate
“Mēs un deja”, kurā piedalījās Mārupes Kultūras nama
deju kolektīvs “Pērlītes” un bērni no Mārupes vidusskolas
deju kolektīva “Smaidiņi”. Tika dejotas 3 dejas Sarmītes
Eņģeles (Mārupes novada bērnu deju kolektīvu vadītājas)
horeogrāfijā - “Mazais Ganiņš”, “Vilcieniņš” un “Vilksim
baļķi!”.
Starp 11 pirmskolas vecuma dejām “Mazais Ganiņš”
ieguva 3.vietu! Apsveicam!

sevis rīkot nākošo konkursu.
„Šis konkurss ir īpašs ar to, ka tajā piedalās tiešām
spēcīgi un pieredzējuši deju kolektīvi, un konkurss
ir iemantojis lielu popularitāti vidējās paaudzes deju
kolektīvu vidū. Tā ir lieliska iespēja kolektīviem satikties
un salīdzināt savu dejotprasmi citu kolektīvu starpā. Šī
ir jau devītā reize, kad deju kolektīvs „Mārupieši” iegūst
kausu šajā konkursā, un mums ir liels prieks par kārtējo
uzvaru! ,” ar lepnumu saka deju kolektīva vadītāja Gunta
Skuja.
Saskaņā ar konkursa noteikumiem, nākošgad konkursu
rīkot vajadzētu Mārupē vai Saldū, taču tā kā nākošais ir
konkursa 20.jubilejas gads, konkursa aizsācēji ierosināja
rīkot konkursu Salaspilī.
Uva Bērziņa

Šā gada 2.martā Skultes sākumskola uzņēma Pierīgas
PII viesus un iepazīstināja viņus ar integrācijas procesa norisi klasēs un PII grupās. Viesiem un ciemata
iedzīvotājiem bija iespēja noskatīties integrētu koncerta

uzvedumu „Pavasara gaviles - ziemu
pavadot!”, kas tika veidots, iezīmējot
kopīgās un atšķirīgās gadskārtu ieražu
Meteņi - Masļeņica tradīcijas. Latviski tika dziedātas tautas dziesmas,
krievu valodā - častuškas. Koncerta
dalībnieku tērpos varēja manīt kā latviskas, tā arī slāvu tautas tērpu nokrāsas
un stilus, kas līdzīgi dažādajām tautu
tradīcijām, ticējumiem un mūzikai
caurvijās, mijās un mainījās pasākuma
gaitā. Pasākumu klātienē vēroja arī
pati Masļeņica, kura turpinājumā, kopā
ar viesiem, noskatījās āra sacensībās
un dažādās veiklības stafetēs, kurās
piedalījās bērni. Pasākuma noslēgumā,
atzīmējot robežu starp ziemu un
pavasari ar dziesmām, rotaļām, sacensībām un gavilēm,
Masļeņica tika pavadīta prom, līdz nākamam gadam.
Skultes sākumskolas mūzikas skolotāja Dace Niedra.
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KULTŪRA
Enerģijas lādiņš Rūta

Gleznu izstāde “Viena pasaule”

Daudzi mārupieši
18.februāra
vakarā
turēja īkšķus par
savējo
novadnieci Rūtu Dūdumu
Eirovīzijas dziesmu
konkursā, kurā Rūta
startēja
ar
pašas
sacerētu
dziesmu
„My World”. Lai arī
Rūta kopvērtējumā
palika 4.vietā, šī bija
spoža debija jaunajai
dziedātājai.
Dziesma „My World”
gan vietējās, gan
starptautiskās žūrijas
vērtējumā ierindojās
pirmajā vietā.
Uz tikšanos Rūta atnāk gaišuma un pozitīvu emociju
pārņemta. Un viss, ko viņa stāsta, ir dzirkstoša prieka
pilns.
Par savu talantu Rūta saka – tas laikam no ģimenes. „Ja
ir tāda dziedoša ģimene, tas ir tikai loģiski,” smejas Rūta,
tajā pat laikā atzīstot, ka ir jābūt apritē un pašam aktīvi
visur jāpiedalās un jādarbojas. „Esmu sapratusi, ka nevar sēdēt mājās un neko nedarīt. Jo vairāk dara, jo vairāk
rodas dažādas iespējas. Un darbošanās mūzikas pasaulē
man sniedz gandarījumu un prieku. Brīžos kad kaut kas
ir labi sanācis un tevi ir novērtējuši citi, tas dod milzīgu
prieku un enerģijas lādiņu censties strādāt un darboties arī
turpmāk,” pārliecināta Rūta.
Rūtai nav lielas ambīcijas par panākumiem uz lielās
skatuves un arī par 4.vietu Eirovīzijas dziesmu atlasē
meitene nebēdā. Viņa turpina izmantot visas iespējas, kas
ļauj bagātināt savu pieredzi - piedalās dažādos muzikālos
projektos, turpina dziedāt bekvokālu Laurim Reinikam,
muzicē kopā ar savu grupu un, protams, kāds laiks jāvelta
arī mācībām augstskolā. Tikko Rūta ierunājusi Odrijas
lomu un iedziedājusi dziesmiņas animācijas filmai „Loraks”, kas meitenei bijusi ļoti interesanta pieredze.
Rūtas enerģija ir apskaužama un talants paver viņai
durvis uz visu plašo pasauli. Atliek tikai, kā Rūta saka: „
ņemt to visu vieglāk!”
Rūtu Dūdumu līdz šim zinājām kā bekvokālisti un
vairāku Latvijas dziedāšanas šovu dalībnieci. 2008. gadā
viņa piedalījās šovā Latvijas zelta talanti, bet 2009. gadā
šovā Koru kari 2 bija redzama Rīgas Sarkanā kora sastāvā.
Pateicoties šovā iegūtiem jauniem draugiem un pieredzei,
Rūta tika uzaicināta dziedāt fona vokālu vairākiem
mūziķiem, tostarp Laurim Reinikam, Musiqq (pērn ar
viņiem dziedātāja aizbrauca arī uz lielo Eirovīzijas finālu
Vācijā), kā arī Gintai Krievkalnai un citiem. 20 gadus
vecā dziedātāja plašāku atpazīstamību ieguva pirms pāris
gadiem šovā Dziedošās ģimenes 2, kurā piedalījās kopā
ar mammu Iru Dūdumu (ilggadēju Mārupes Kultūras
nama vadītāju).
Uva Bērziņa

Mārupes Kultūras namā ar izstādes „Viena pasaule” radošajā darbnīcā pie mākslinieces Ievas Carukas.
atklāšanu 10.martā plkst. 17.00 tiek aizsākts izstāžu proMārupes radošā darbnīca dzima 2007.gadā, Mārupes
jekts „Mārupes radošā darbnīca” .
Mūzikas un mākslas skolā, pateicoties mākslinieces Ievas
Šoreiz izstādē būs iespēja aplūkot Aigas un Ances Carukas uzņēmībai un skolas direktores Daces Štrodahas
Pīgožņu
atbalstam. Dargleznas un
bnīcā darbojas
grafikas.
pieaugušie, kas
A i g a
vēlas
gleznot,
un
Ance
apgūt ko jaunu
ir
divas
un
realizēt
talantīgas
oriģinālas idejas.
mārupietes,
Turpinot tramāte
un
dīcijas, 5.maijā
meita, kas,
plkst.
15.00
viena otru
Mārupes novada
iedvesmoKultūras namā
jot, meklē
tiks
atklātas
dažādas
Mākslas dienas
iespējas paMārupē. Šī diena
darīt dzīvi
ir svētki visiem,
krāsaināku
te
satiekas
un radoši
radoši
cilvēki
izpausties.
–
mākslinieki,
K r ā s a s
mūziķi un visi,
p a l ī d z
kurus
interesē
aizmirst
kultūras
un
Aiga Pīgozne “Pirms...”
ikdienas
mākslas attīstība.
rūpes, izlikt savas emocijas un savu pasaules skatījumu Aicinām visus – mazus un lielus apmeklēt Mākslas diaudeklā, sniedzot gandarījumu sev un saviem tuvajiem. enas Mārupē, gūt darbošanās prieku radošajās darbnīcās
Gleznošanas iemaņas apgūtas, darbojoties arī Mārupes un baudīt mūzikas un mākslas netveramās vibrācijas.

Mārupes Kultūras
nama afiša
17.martā
Plkst. 13.00 Pensionāru balle
18.martā
Pierīgas kultūras namu tautisko deju kolektīvu skate
Mālpilī. Piedalās Mārupes Kultūras nama vidējās
paaudzes deju kolektīvs „Mārupieši”
24.martā
Plkst.18.00 koncerts “Riču kāzas” - Riču ģimene *
25.martā
Politiski represēto piemiņas sarīkojums
5.aprīlī
Plkst. 16.00 Mārupes novada Mazo vokālistu konkurss
“Mārupes cālis 2012”
11.aprīlī
Plkst. 18.30 Liepājas leļļu teātris “Makss un Morics”*
14.aprīlī
Plkst. 18.00 NBS 20.gadadienas sarīkojuma ietvaros
NBS bigbenda koncerts kopā ar solistu Ediju Šnipki *
*Biļetes Biļešu paradīzes kasēs un Mārupes Kultūras
namā.
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Muzikāla izrāde bērniem –
Makss un Morics
11.aprīlī plkst. 18.30 aicinām visus mazos skatītājus uz
Liepājas leļļu teātra izrādi „Makss un Morics”.
Leļļu teātra aktieri par šo izrādi saka - mēs jokojamies,
jautrojamies un
līksmojamies!
Vienkārši
dzīvojam! Mēs
taisām jokus,
bet
neizjaucam
svētkus,
kā tas sanāca
slavenajiem
blēņdariem:
Maksam
un
Moricam. Viņi domāja, ka nedarbs ir tikai tāds a p m a l d ī j i e s
darbiņš un tāpēc blēņojās, jo citi smējās, bet ja smejas tad
tas ir labi. Tad viss ir kārtībā, bet vai vienmēr?
Mēs radām prieku caur labu un cēlu galamērķi –
muzikālu izrādi „Makss un Morics”. Mēs smejam smieklus nevis smieklu pēc, kā to dara Makss un Morics, bet
rīkojam svētkus mūsu un jūsu ikdienā. Mēs esam prieku
un jautrību dodoši!

17. martā plkst.13.00
Mārupes Kultūras namā

Pensionāru
“Goda biedru”
godināšanas ceremonija

un atpūtas vakars
Pasākuma gaitā priecēs pašdarbnieku koncerts

Jauno vokālistu konkurss
Lai
veicinātu
Latvijas
ievērojamās vokālās
mākslas
pārstāves,
Jelgavas novadnieces
Noras Bumbieres
piemiņas
saglabāšanu, viņas
atskaņoto dziesmu
mantojuma
saglabāšanu un popularizēšanu Latvijā un aiz tās robežām
un veicinātu jauno talantu muzikālo talantu attīstību,
sesto gadu pēc kārtas Noras Bumbieres fonds rīko jauno
vokālistu konkursu.
Mārupes Kultūras namā 2012.gada 27.aprīlī
pl.14.00 notiks konkursa 1. kārta.
Pieteikuma anketu pieņem tikai elektroniskā veidā
un norādītajā formātā pa e-pastu: nbfonds@inbox.lv līdz
13.04.2012.
Dalības maksa katram dalībniekam gan 1. kārtā, gan
finālā 5.00 Ls. Fona dziedātājam 1.00Ls.
Samaksa skaidrā naudā konkursa dienā.
Tuvāka informācija www.marupe.lv / Kultūra

5. aprīlī plkst.16.00
Mārupes Kultūras namā

Mārupes novada
Mazo vokālistu
konkurss

“Mārupes Cālis 2012”

Vakarā spēlēs Guntis
Līdzi groziņš un labs garastāvoklis

AUTOBUSS:
plkst.: 12.00 - Skulte
plkst.: 12.25 - Jaunmārupe
plkst.: 12.45 - Tīraine

Pieteikšanās līdz 23.martam pa tālr.
67149864, 29211645 vai pa e-pastu
ira.duduma@marupe.lv
Konkursa nolikumu un pieteikšanās
anketu skatīt pašvaldības mājas lapā
www.marupe.lv sadaļā: Kultūra
Mārupes novada Dome
PIEKTDIENA, 9. MARTS, 2012

SPORTS
Olimpiskais zelts!

Aizvadīti gadskārtējie Mārupes novada
basketbola līgas basketbola svētki
2012.gada 4.martā Mārupes Sporta centrā Tīrainē notika gadskārtējie Mārupes novada basketbola līgas basketbola svētki, kuros dažādās disciplīnās sacentās Mārupes
novada basketbola līgas šīs sezonas turnīra labākie
spēlētāji.
Spēlē ar rezultātu 71 pret 56 uzvarēja „Nepāra komanda”, kurā bija
apvienojušies turnīra
kopvērtējumā
pēc
stāvokļa uz 2012.
gada 2.martu 1., 3.,
5., 7., 9. un 11.vietā
ierindojušos
komandu pārstāvji. Spēles
vērtīgākā spēlētāja titulu jau otro gadu pēc
kārtas ieguva komandas „Mārupes Sporta
centrs”
pārstāvis
Matīss Rožlapa.
Basketbola
dienas ietvaros notika trīspunktu metienu konkurss (24
dalībnieki), „Street
ball” (1 pret 1) turnīrs
(12 dalībnieki), www.parvietojama-pirts.lv komandu
stafete (10 komandas, katrā pa 4 – 5 dalībniekiem) un
„Slam dunk” konkurss (2 dalībnieki). Trīspunktu metienu konkursā uzvarēja Artūrs Upatnieks no komandas
„Melnais jātnieks”, kurš finālā guva 14 punktus un tikai
ar pēdējo 2 punktu vērto metienu pārspēja komandas
„Mārupes vidusskola” pārstāvi Kristiānu Godiņu, kuram
finālā 12 punkti. Arī „Street ball” (1 pret 1) turnīrā uzvaru
smagā cīņā guva komandas „Melnais jātnieks” pārstāvis

Artūrs Upatnieks, kurš finālā ar 6 pret 4 pārspēja komandas „Mārupes Sporta centrs” pārstāvi Matīsu Rožlapu.
Spraiga un aizraujoša cīņa notika arī www.parvietojamapirts.lv komandu stafetē, kurā uzvaras laurus plūca komanda „Mārupes Sporta centrs” (Māris Skulte, Matīss
Rožlapa, Madars Vārna un Normunds Mucenieks),
pārspējot
komandu
„F-Team”
(Romāns
Furss,
Rolands Strauts,
Vadims Saltikovs
un
Konstantīns
Šavrins). Visbeidzot „Slam dunk”
konkursā
sīvā
konkurencē uzvaru
izcīnīja
komandas „Wobenzym”
pārstāvis Edgars
Gauručs,
kurš
pārspēja komandas
„Aizsargi” pārstāvi
Kārli Grantu.
Paldies visiem
dalībniekiem
un
līdzjutējiem,
Mārupes novada Domei, FF Veikals, www.parvietojamapirts.lv un Interbaltija AG par atbalstu un balvām, un
www.majaskukas.lv par gardo kūku!
Tuvāk par šo Basketbola dienas pasākumu un biedrības
„Mārupes novada basketbola līga” aktualitātēm skatīt
www.mnbl.lv.
Biedrības „Mārupes novada basketbola līga”
valdes loceklis Ints Pīrāgs

MNBL kopvērtējums pēc stāvokļa uz 2012.gada 29.februāri
Vieta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Komanda
Mārupes Sporta centrs
Mebtex / A7
MIG
Jaunmārupe
Melnais jātnieks
AValpina / RB Klans
Wobenzym
Mārupes vidusskola
Aizsargi
F-Team
Babīte

(S)
17
17
17
17
17
17
16
15
18
16
17

(U)
14
13
12
11
10
8
8
6
4
3
1

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

(Z)
2
4
5
5
7
8
8
9
14
12
15

(TZ)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(+/-)
+318
+134
+151
+210
+61
+17
+85
-35
-415
-194
-332

(P)
44
43
41
40
37
34
32
27
26
23
20

Piezīmes:
(S) – spēles, (U) – uzvaras, (N) – neizšķirti, (Z) – zaudējumi, (TZ) – tehniskie zaudējumi, (+/-) – gūto/zaudēto punktu starpība, (P) – punkti.

Mārupes taekvando
komanda stiprinās meistarību
treniņnometnē Vācijā

Mārupes futbola komanda
veiksmīgi startē vairākās
sacensībās

Mārupes taekvando komanda ar treneri Vitāliju Lepinu 17.-19.februārim Viļņā piedalījās Starptautiskajā
taekvondo seminārā, kuru vadīja Zviedrijas izlases treneris, 7.dana meistars Markus Kohlofel. Sportisti un treneri
no Baltijas valstīm triju dienu laikā tika iepazīstināti ar
sportistu cīņas taktiku un sacensību plānošanu, kā arī
pēdējām izmaiņām sacensību noteikumos un tiesnešu
darbībā.
Semināra laikā nodibinātās labās attiecības ar meistaru
Markusu Kohlofelu Mārupes komandai pavērušas ceļu šī
gada augustā uz treniņnometni Vācijā, kur būs vairākas
Eiropas izlases komandas. Tā ir laba iespēja uzlabot savu
meistarību, kā arī gūt jaunus kontaktus.

11.februārī notikušajās futbola sacensībās, kurās
piedalījās 8 komandas, Mārupes Sporta centra futbola
komanda (2006.g. dzim. zēni) trenera Salvja Rutkastes
vadībā izcīnīja turnīrā 2. vietu, iegūstot kausu un medaļas.
2002.g.dzim.zēni trenera Agra Kokareviča vadībā
25.februārī piedalījās Ādažos futbola turnīrā Let’s play
the game un izcīnīja 1.vietu!
Spēļu rezultāti: Mārupe- Garkalne/Ādaži 2:0; Mārupe
– Baltika 2:0; Mārupe – Skonto 1:1; Mārupe – Metta/
Ķekava 1:0; Mārupe – Metta/Mārupe 2:0; Mārupe –
Alda 3:2. Labākie spēlētāji Ginters Taube, Krišjānis Bite,
Krišjānis Salaks, Toms Baltiņš, Kristaps Draiska, Ralfs
Gruntmanis, Kristaps Projums, Edvards Jansons, Ervīns
Bukejs un Raitis Bankovskis.
2005.g.dzim.zēni 26.februārī startēja Rīgas atklātajā
futbola čempionātā Skonto hallē un izcīnīja 2.vietu! Spēļu
rezultāti: Mārupe – Šitika FS 0:0; Mārupe – Dinamo Ulbroka 1:1; Mārupe – Metta/Rīga 1:0; Mārupe JDFS Alberts 1:0; Mārupe – Rīgas Dinamo 1:0; Mārupe – Dinamo
Ulbroka 0:1. Labākie šī čempionāta spēlētāji brāļi Rūdis
un Valters Zandreiteri un Milaks Brahmanis.

Pierīgas novadu prāta spēlēs
Mārupei 2.vieta!
4.februārī sporta centrā Mārupe norisinājās Pierīgas
novadu prāta spēles, kurās starp 11 komandām Mārupe
izcīnīja 2.vietu!
Mārupes novada Dome
PIEKTDIENA, 9. MARTS, 2012

10.-11.februārī Ērgļos norisinājās Latvijas Jaunatnes
ziemas olimpiāde, ko organizē Latvijas Olimpiskā
komiteja sadarbībā ar Ērgļu novada Domi. Šogad
olimpiāde notika jau astoņpadsmito reizi. Tajā piedalījās
1150 dalībnieki 134 skolu komandās no 41 pašvaldības.
Mārupes novadu pārstāvēja Mārupes vidusskola, kas
kopvērtējumā izcīnīja 19. vietu. Taču ir arī ar ko lepoties
- Mārupes vidusskolas skolnieks Miks Zvejnieks (10.12.klašu grupā) starp 42 dalībniekiem kalnu slēpošanā
izcīnīja zelta medaļu! Apsveicam!
Ar
labiem
rezultātiem
startējuši
arī:
D. Zvejnieks, kalnu slēpošana, 7.vieta (18 dalībnieki)
R.Rupmejs, snovbords,   10.vieta (27 dalībnieki)
E. Zirdziņa, kalnu slēpošana, 13.vieta (24 dalībnieki),
Zane Ankrava, kalnu slēpošana, 12.vieta (18 dalībnieki),
Ilze Romane, kalnu slēpošana, 16.vieta (18 dalībnieki),
Elizabete Zirdziņa, kalnu slēpošana, 13.vieta (24
dalībnieki).
Mārupes novadu pārstāvēja arī Mārupes vidusskolas
hokeja komanda, kuras sastāvā bija: Edgars Bušs, Edvarts
Kļava, Artūrs Gordenko, Emīls Sproģis, Brendons Karelis, Andris Daubergs, Kristaps Antiņš, Roberts Šteinbergs.
   Hokejisti olimpiādē parādīja labu sniegumu, taču
spēcīgā apakšgrupa darīja savu. Jaunākajiem spēlētājiem
būs iespēja sevi parādīt vēl nākošgad. Īpaši gribētos
izcelt Kristapu Antiņu, kurš kā komandas vārtsargs
uzrādīja augstu meistarību! Patīkami, ka mūsu hokeja komanda izcēlās starp pārējiem dalībniekiem, jo mūsējiem
vienīgajiem bija savas oriģinālās formas un vienīgajiem
atklāšanas parādē bija novada karogs-vimpelis!
Sportistus pavadīja trenere Jana Zvejniece un Mārupes
vidusskolas direktors Jānis Lagzdkalns.
LOK prezidents Aldons Vrubļevskis dalībniekiem
novēlēja : „Lai no šīm sacensībām mājās jūs atgrieztos ar
jaunu draugu adresēm un vēlēšanos piedalīties vēl lielākās
sacensībās! Jūsu ceļš uz lielajām sporta virsotnēm sākas
šeit.” Atliek vien nospraust mērķi un trenēties.

Lauras panākumi slēpošanā

Mārupiete Laura Elizabete Kvāle spēj ne tikai veiksmīgi
mācīties klavierspēli Mārupes Mūzikas un mākslas skolā,
bet arī ar panākumiem pierādīt sevi distanču slēpošanā.
Latvijas Jaunatnes ziemas olimpiādē Laura Elizabete
ieguva 2.vietu distanču slēpošanas sprintā un 4. vietu
distanču slēpošanā brīvajā stilā.
Savukārt 4.martā “Siguldas kausa” sacensībās tika
izcīnīta 1.vieta. Apsveicam!
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SPORTS un NOVADĀ
Pārbauda Mārupes Sporta centra audzēkņu
fiziskās sagatavotības līmeni
Gads ir atkal riņķī un klāt ikgadējā vispārējās
sagatavotības testu diena, kas notiek jau 10. reizi. Šajās
sacensībās Mārupes Sporta centra audzēkņi neatkarīgi
no sporta veida piedalās vispārējās fiziskās sagatavotības
pārbaudes
sacensībāsvingrinājumos
ar
pildbumbām, lēcienos ar
lecamauklu,
tāllēkšanā
no vietas, pievilkšanās
pie stieņa, presītē, un
atspoles skrējienā,trepes
noskriešanā uz laiku.
Sacensības notika 7 sporta disciplīnās 10 vecuma
grupās, kurās piedalījās
178 dalībnieki.
Pirmo
reizi sacensībās piedalījās
arī biedrība
„Mārupes
BMX klubs” ar saviem
audzēkņiem.
Sporta testi parāda jauno sportistu sagatavotību
un tādēļ tajos ir jāpiedalās
visiem sportistiem, lai
treneri
varētu izvērtēt
katra audzēkņa sportiskos rezultātus un treniņu
laikā
piestrādāt
pie
rezultātu
uzlabošanas.
Pēc
sacensībām nelieli
secinājumi
organizatoru
vidū:
- Vecākiem jābūt līdzās saviem bērniem, jo
viņiem ļoti patīk, ka vecāki redz viņu sasniegumus un atbalsta. Diemžēl daudzi vecāki atved bērnu un aizbrauc,
bet bērnam ir skumīgi, ka viņš ir viens, bet draugam līdzi
ir atbalstītāji - mamma, tētis, brālis, māsa.
- Tiem bērniem, kuri sistemātiski apmeklē
nodarbības, arī ir labi rezultāti, bet kas to nedara, to
rezultāti sacensību protokolā ir beigu galā.

Iesildot vasaras
olimpiādes baseinu
24.-25. februārī Liepājas Olimpiskajā centrā norisinājās
Latvijas Ziemas Čempionāts peldēšanā. Sacensībās
piedalījās 4 sportisti no Mārupes novada: Pāvels Gribovskis, Jānis Šaltāns, Martins Danisevičs un Pēteris
Laipnieks.
Pirmajā sacensību dienā distancē 100m brīvajā stilā
peldēja Pēteris Laipnieks, kurš ierindojās 35. vietā
(59,15), Martins Danisevičs - 13 vietā (55,49) un Pāvels
Gribovskis, kurš izcīnīja godalgoto 3. vietu ar rezultātu
52.21.
Distancē 100 m uz muguras Jānis Šaltāns izcīnīja godalgoto 3. vietu ar rezultātu 55.41. Stafetē 4x100 m
brīvajā stilā komanda BJSS Rīdzene/ZPN ( Jānis Šaltāns,
Vladimirs Safronovs, Martins Danisevičs un Pāvels Gribovskis) izcīnīja 2. vietu ar rezultātu 3:34.30.
Otrā sacensību diena iesākās ar Pāvela Gribovska
uzvaru 50 m brīvajā stilā ar rezultātu 23.33. Martins
Danisevičs šajā paša distancē ierindojās 7. vietā(24.59)
un Pēteris Laipnieks- 18. vietā (25.40).
Distancē 200 m uz muguras Jānis Šaltāns ierindojās 4.
vietā ar rezultātu 2:06.43.
Kombinētajā stafetē 4x100 m startēja Jānis Šaltāns,
Kristofers Pone, Pāvels Gribovskis un Martins Danisevičs,
izcīnot 1. vietu ar rezultātu 3:52.87.
Veiksmīgie starti Latvijas Ziemas čempionātā ir
gatavošanās Latvijas vasaras olimpiādei, lai pārstāvētu
Mārupes novadu.

- Sistemātisks darbs, pozitīva attieksme pret sporta
veidu un treneri, kā arī vecāku aktīva iesaistīšanas treniņu,
sacensību apmeklēšanā un sava bērna atbalstīšanā veido
augstos sporta rezultātus un veicina izcīnīt godalgotas
vietas. Kā pozitīvs piemērs
ir Mihējevu ģimene, kuru
atvases jau daudzus gadus
aktīvi piedalās sacensībās un
sistemātiski apmeklē treniņus.
Vēl pāris mēneši un, jauno
mācību gadu uzsākot, durvis
vērs jaunais Mārupes Sporta komplekss pie Mārupes
vidusskolas. Beidzot ilgi
gaidītā jaunā sporta zāle būs
arī Mārupes vidusskolas
skolēniem un Mārupes novada iedzīvotājiem. Pašreizējā
skolas zāle ir tikai 368m2,
jaunā sporta zāle būs 1342 m2
un tā būs lielākā zāle Mārupes
novadā. Mazā zālīte pašreiz
ir 80 m2 liela, pie tam ar
kolonām, jaunā vingrošanas
zāle būs 122,8 m2 ar spoguļu
sienu. Ieplānota ir arī telpa
trenažieriem, kas laika gaitā
vēlāk tiks aprīkota.
Tā kā vēl mazliet pacietības
un Mārupes novada lielās
sportistu saimes sapnis būs
piepildījies. Trīs ciematos
septiņu gadu laikā ir uzcelti trīs sporta kompleksi, kas
nodrošinās ciematu iedzīvotājiem iespēju vēl aktīvāk
nodarboties ar sporta aktivitātēm tuvu dzīvesvietai.
Sports vieno cilvēkus, norūda raksturu un māca izprast
un cienīt mums vienam otru.
Uz tikšanos Mārupes novada sacensībās sportistu vai
skatītāju rindās!
Mārupes novada Sporta centra
vadītāja Silvija Bartuševiča

Tuvāka informācija pa tālr. 26118522, Nikolajs.
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26. februārī Babītes sporta kompleksā norisinājās
Pierīgas novadu sporta spēles novusā, kur vienkopus
pulcējās vieni no Latvijas spēcīgākajiem novusistiem.
Mārupes komandu devās pārstāvēt četri novusisti:
• Karīna Ķemere (DC „Švarcenieki”)
• Ēriks Kursišs (DC „Švarcenieki”)
• Gatis Vācietis (DC „Švarcenieki”)
• Igors Rjabkovs (DC „Tīraine”)
Jau trešo gadu Mārupes komanda ir vienīgā, kur
kopā ar pieaugušajiem ir iekļauti arī spēlētāji, kuri nav
sasnieguši pilngadību.
Lai gan Mārupes komanda ieguva dalīto 5. un 6. vietu
(10 komandu konkurencē), mums ir liels prieks par Karīnu,
kura, neskatoties uz lielo vecuma starpību, izrādīja sīvu
konkurenci daudzām pieredzējušām novusistēm un spraigā
cīņā zaudēja tikai vienu spēli Latvijas vairākkārtējai
čempionei un ierindojās 2. vietā individuālajā vērtējumā.

Februārī
Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
noslēgtas laulības
03.02.2012. Jānis Dambītis un Inga Ūdre
03.02.2012. Igors Ovsjaņņikovs un Lilija Ņikita
25.02. 2012. Ruslans Šiško un Jolanta Pundure

Februārī
Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie
Anna Savicka (dzimusi 25.01.2012.)
Kārlis Alberts Zviedrītis (dzimis 22.01.2012.)
Rebeka Loreta Ankrava (dzimusi 29.01.2012.)
Ugne Jazbutite (dzimusi 03.01.2012.)

Sporta notikumi
11.martā
plkst. 10.00 Mārupes novada atklātais čempionāts
volejbolā tautas klasei, priekšacīkstes. Tīraines Sporta
kompleksā
17. martā
plkst. 18.00 Latvijas čempionāts volejbolā nacionālajā
līgā, Jaunmārupes sākumskolā. Sacenšas Mārupes
Sporta centrs pret SK Limbaži
18. martā
plkst.9.00 Mārupes novada sacensības minifutbolā
Tīraines sporta kompleksā. Sacensībās piedalās 2005.
un 2006.g.dzimušie zēni
23. martā
plkst.10.00 Mārupes novada izglītības iestāžu
sacensības peldēšanā 1.un 2.klasēm, Jaunmārupes
sākumskolas peldbaseinā
24. martā
plkst. 10.00 Mārupes novada sacensības galda tenisā
un novusā - Mārupes atpūtas centrā, Daugavas ielā
29/1
plkst. 10.00 Mārupes novada atklātais čempionāts
volejbolā tautas klasei, fināls, Tīraines sporta
kompleksā.
plkst. 10.00 Ģimeņu sporta diena Skultes sākumskolā
25. martā
plkst. 9.00 Mārupes novada sacensības futbolā 2003.2004.g. dz. zēniem Tīraines sporta kompleksā

Sakarā ar paplašināšanos, Latvijā lielākais
īstermiņa realizācijas preču pārvadātājs Eiropas tirgū
SIA „KREISS” aicina darbā pieredzējušus CE kategorijas autovadītājus ekipāžu komplektēšanai
refrižerātoru auto sastāviem darbam Eiropā.

Mārupe piedalās Pierīgas
novadu sporta spēlēs novusā

Laikraksta “Mārupes Vēstis” redakcija atvainojas
Pozdņakovu ģimenei par to, ka laikraksta 2012.gada
februāra numurā sadaļā „ Reģistrētie jaundzimušie” tika
nepareizi publicēts meitas uzvārds.
Pareizi jābūt:

Aleksa Pozdņakova (dzimusi 04.01.2012.)

Andrejs Bartolomejs Hraptovičs (dzimis 28.01.2012.)
Ance Kaidaka (dzimusi 29.01.2012.)
Uma Katerīna Zariņa (dzimusi 01.02.2012.)
Kristiāna Kuzmina (dzimusi 15.02.2012.)
Katrīna Kuzmina (dzimusi 15.02.2012.)
Ellana Kazaka (dzimusi 13.02.2012.)
Gabriela Īva Gibeiko (dzimusi 13.02.2012.0
Edvards Šmukiņš – Šķēle (dzimis 25.02.2012.)

Februārī
mūžībā aizgājuši
Mihails Galass (1956)
Grigorijs Smertjevs (1941)
Līga Kozireva (1940)
Janīna Livčāne (1916)
Dzintars Kurpnieks (1956)
Laikraksts “Mārupes Vēstis”. Reģ. nr. 000702131
Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža - 7000 eksemplāru.
Bezmaksas.

Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

Izdevumu sagatavoja:
Uva Bērziņa un Jolanta Grosberga - Gernere
Tālrunis: 67149868, fakss: 67149858
e-pasta adrese: marupesvestis@marupe.lv

Avīze pieejama elektroniskā veidā:
www.marupe.lv/lv/marup/aktuali/marupes-vestis/

Izdevumā “Mārupes Vēstis” publicētie materiāli ne
vienmēr atspoguļo Mārupes novada Domes viedokli.
Par faktu un skaitļu pareizību atbild rakstu autori.
Mārupes novada Dome
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