3

MĀRUPES NOVADA DOMES

INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

2009. GADA OKTOBRIS

Mārupes novada Domes informatīvais tālrunis 67934695, www.marupe.lv

Mārupes
novadam
sava
basketbola
līga

APSVEIKUMS
“Darbs ir gods. Bet visaugstākais gods ir tam darbam,
ko mēs darām mūsu tautas, mūsu tēvzemes labā.”
Alberts Kviesis
Sirsnīgi sveicam Rīgas Angļu ģimnāzijas kolektīvu – pedagogus,
skolas darbiniekus un skolēnus, kā arī skolas absolventus – skolas
90 gadu jubilejā un sakām vislielāko paldies par darbu, ko darāt
mūsu nākotnei.
Mārupes novada Domes vārdā – priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs

28. septembrī Jaunmārupes sākumskolā, piedaloties Mārupes novada Domes priekšsēdētājam Mārtiņam
Bojāram, priekšsēdētāja vietniecei
Līgai Kadiģei, Domes izpilddirektoram Ivaram Punculim un daudziem
sporta draugiem, notika Mārupes
novada basketbola līgas atklāšanas
spēle. Mārupes novada līgu ir dibinājuši basketbola entuziasti Ints Pīrāgs,
Mārtiņš Spriņģis un Gatis Pūcītis. Līdz
pat nākamā gada maijam savā starpā
sacentīsies 12 komandas, spēles notiks
Jaunmārupes sākumskolas sporta zālē
un Tīraines Sporta kompleksā. Pirmā
spēle notika starp trenera Jāņa Hāznera trenētajām komandām “Jaunmārupe 1” un “Jaunmārupe 2”. Pirmo spēļu rezultātus skatiet laikraksta
11. lpp. Plašāku informāciju varat gūt
www.mnbl.lv un www.marupe.lv.

Ideju konkurss
Mārupes novada Dome izsludina ideju konkursu par jaunbūvējamās
pirmsskolas izglītības iestādes Gaujas
ielā 41 nosaukumu. Jūsu ieteikumus un
idejas sūtiet uz e-pastu marupesvestis@

17. oktobrī – Trakā nakts

Mārupes novada Domes deputāti
tiekas ar iedzīvotājiem
9. septembrī Mārupes Kultūras
nama zālē notika Mārupes novada
Domes deputātu tikšanās ar iedzīvotājiem. Mārupes novada Domes
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs visus
iepazīstināja ar klātesošajiem deputātiem, īsi izstāstīja, ar ko jaunā novada
Dome nodarbojusies pirmajos darba
mēnešos:
• izveidotas pastāvīgās komitejas;
• turpinot iepriekšējā deputātu
sasaukuma iesākto – ekspluatācijā
nodota Mārupes vidusskolas piebūves 1. kārta un pabeigta Liliju ielas
rekonstrukcija;
• deputāti sākuši iepazīties ar divos iepriekšējos sasaukumos iesākto
Mārupes novada nozīmīgo projektu
“Ūdenssaimniecības attīstība 12 Zemgales reģiona pašvaldībās”, kura izmaksas novadā paredzētas aptuveni
6,5 miljonu latu apmērā. Projektu
finansēs no Kohēzijas fonda un pašvaldības līdzekļiem;
• uzsākta pašvaldībai piederošo
Rīgas Apriņķa Avīze
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marupe.lv līdz 2. novembrim. Interesantāko ideju autoriem – pārsteiguma
balva. No 3. novembra vietnē www.
marupe.lv varēsit balsot par četrām
labākajām idejām.

ēku – izglītības iestāžu – siltināšana;
• nodrošināts visu izglītības iestāžu darbs, saglabāta Mārupes mūzikas
un mākslas skola, nedaudz palielinot
vecāku līdzmaksājumu.
Jānis Lagzdkalns informēja iedzīvotājus par Sociālo, izglītības, kultūras
un sporta jautājumu komitejas darbu,
deputāte Anita Grope sīkāk pastāstīja
par Sociālā dienesta aktualitātēm, bet
Līga Kadiģe – par Attīstības komitejas
darbu. Tuvākais deputātu uzdevums
ir izvērtēt Teritorijas plānojumu, un
saistībā ar to tiks veidota Attīstības
komitejas darba koncepcija.
Iedzīvotāji vērsa uzmanību un
uzdeva jautājumus par veloceliņu
izbūvi, auto novietošanas problēmām
pie Domes, pāreju no propāna gāzes
uz dabasgāzi un elektrosaimniecības
jautājumiem Tīrainē, ceļu tīkla attīstību un veselības aprūpes pakalpojumu
nodrošināšanu novadā.
Diemžēl ne visi iedzīvotājus satraucošie jautājumi ir pašvaldības
kompetencē un daudzus plānotos

darbus ietekmē arī pašreizējā ekonomiskā situācija. Tāpēc M. Bojārs
paskaidroja arī, ka ir izsūtīti aptuveni
1000 brīdinājumu nekustamā īpašuma
nodokļa parādniekiem, kuru parādi
pašvaldībai kopsummā sasniedz aptuveni 300 000 latu. Domes priekšsēdētājs aicināja iedzīvotājus saprast,
ka viņu pienākums ir ne tikai deklarēt dzīvesvietu, bet arī pārliecināties,
ka darbavietas grāmatvedība skaita
nodokļus Mārupes novadam. Būtu
tikai godīgi un atbildīgi, ja mārupieši arī savas automašīnas deklarētu
pēc dzīvesvietas, jo tā ienāk līdzekļi
speclīdzekļu budžetā – autoceļu uzturēšanai.
M. Bojārs uzsvēra, ka šādas tikšanās domātas, ne tikai lai informētu
iedzīvotājus par paveikto, bet īpaši
lai apzinātu problēmas, kuras aktuālas iedzīvotājiem. Pagaidām tikšanās plānotas reizi trijos mēnešos, bet
www.marupe.lv katrs var nobalsot par
to, cik bieži tādas vajadzētu rīkot.
Zanda Melkina

Jauniešu ideju darbnīca (JID)
ir pavisam nesen Mārupē dibināta
sabiedriska jaunatnes organizācija,
kas apvieno un iesaista jauniešus neformālās izglītības pasākumos, rīko
dažādus izglītojošus, sporta un brīvā
laika pavadīšanas pasākumus saviem
kluba biedriem un interesentiem,
aktīvi piedalās projektu izstrādē gan
Latvijā, gan ārpus tās. Un jau pirmais
pasākums pavisam drīz – komandu
sacensības nakts trasītē “Trakā nakts”
17. oktobrī. Tikšanās pulksten 18.00
Jaunmārupē, Bērnu un jauniešu dienas centrā “Švarcenieki”.
Kā informēja pasākuma rīkotāja un Jauniešu ideju darbnīcas pārstāve Ieva Spriža, pasākuma mērķi
ir popularizēt veselīgu dzīves veidu,

iepazīt Jaunmārupes apkārtni, rosināt
jauniešus dažādiem pasākumiem un
vienkārši pavadīt jauku vakaru. Lai
piedalītos pasākumā, iepriekš ir jāreģistrējas, komandā jābūt pieciem
dalībniekiem. Komandām būs jāveic
distance, kurā būs 10 kontrolpunktu,
katrā no tiem būs jāizpilda kāds noteikts uzdevums. Komanda, kas visātrāk un veiklāk izpildīs uzdevumus,
balvā saņems dāvanu karti no Golfa
kluba “Viesturi”. Plašāku informāciju
par pasākumu, tā nolikumu varat
iegūt www.marupe.lv sadaļā Jaunumi, kā arī sazinoties ar Ievu Sprižu –
e-pasts ieva_red@inbox.lv vai pa mobilo tālruni 22005473.
Jaunieši, esiet aktīvi un piedalieties!

Mārupes “Sporta laureāts” –
jau trešo gadu
2009. gada 20. novembrī plkst.
19.00 trešo gadu pēc kārtas notiks
labāko Mārupes sportistu godināšana – “Sporta laureāts 2009”.
Mārupes Sporta centrā ir ziņas
par daudziem sportistiem, kuri gadu
no gada sasniedz atzīstamus rezultātus
Rīgas rajonā, Latvijā vai ārpus valsts
robežām savā sporta veidā, un šādu
sportistu skaits arvien palielinās, bet
viņu sasniegumus varam apzināt, tikai
cerot uz pašu sportistu un viņu treneru vai atbalstītāju atsaucību.
Tādēļ visus (jebkurā vecuma
grupā), kuri jūtas un/vai vēlas būt

piederīgi mūsu labāko sportistu saimei, lūdzu iesniegt līdz 2009. gada
19. oktobrim pieteikumus “Sporta
laureātam 2009”. Pieteikumos jāuzrāda
2009. gada sporta sasniegumi, vēlams
pievienot atzinumus par sportisko izaugsmi, fotogrāfijas no sacensībām,
kontakttālruni. Pieteikumus var rakstīt
kā paši sportisti, tā klubi, biedrības,
federācijas, treneri u. c. interesenti.
Pieteikumi tiek pieņemti Mārupē, Daugavas ielā 29, Mārupes Sporta
centrā.
Tālr. 26354027, 67149868, Silvija
Bartuševiča.
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NOVADA DOMĒ

Mārupes novada domes sēde
Nr. 7 – 2009. gada 23. septembrī
Darba kārtībā 40 jautājumu.
Mārupes novada Dome (MND)
nolēma:
• atcelt 2008. gada 16. janvāra
Mārupes pagasta padomes lēmumu
(prot. nr. 1.2.1) “Par detālplānojuma izstrādi nekustamiem īpašumiem
“Rēķi”, “Salmiņi”, Daibes iela 47,” Zaļozoli”, “Zaļozoli-1”, “Granīti”, “Ceļtekas” un “Eži”; uzsākt detālā plānojuma izstrādi nekustamo īpašumu
“Rēķi”, “Ceļtekas”, “Granīti”, “Eži”,
“Zaļozoli-1”, Daibes iela 47, “Salmiņi”,
“Zaļozoli” teritorijai, kuru ietver –
Lielā iela–Daibes iela – sauszemes robeža starp nekustamiem īpašumiem
“Rēķi” un “Vērdiņi”, Zemzaru iela 5,
“Rekes” – sauszemes robeža starp
nekustamo īpašumu “Zaļozoli” un
“Rekes” – projektējamais ceļš – apmēram 7,1852 ha kopplatībā; detālā
plānojuma izstrādes mērķis ir sadalīt
zemes gabalu ar platību ne mazāku
par 1,0 ha katru un mainīt zemes
izmantošanas veidu no lauksaimniecības zemes uz komercdarbības
objektu apbūvi, darba uzdevums Nr.
2009/8;
• piekrist no 1 nekustamā īpašuma atdalīt zemes gabalu 0,17 ha
platībā;
• precizēt juridiskās adreses
100 nekustamiem īpašumiem un
uz zemesgabaliem esošajām ēkām
Mārupes ciema teritorijā; piešķirt
4 nekustamiem īpašumiem juridisko adresi;
• noteikt 1 nekustamam īpašumam zemes lietošanas mērķus:
komercdarbības objektu apbūve
(kods – 0801) – 0,3629 ha platībā
un inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme (kods
1201) – 0,0057 ha platībā;
• atcelt 2008. gada 27. februāra
lēmuma Nr. 3.2.3. (prot. nr. 4, pielik.
nr. 3.2.3.) “Par juridiskās adreses piešķiršanu” 2. punktu; atcelt 2007. gada
24. janvāra lēmuma Nr. 3.10. “Par
juridiskās adreses piešķiršanu”
2. punktu;
• atcelt Mārupes pagasta padomes 2006. gada 25. janvāra lēmuma
Nr. 14.2. (prot. nr. 2) “Par juridiskās adreses piešķiršanu” 2. punktu,
ar kuru nekustamajam īpašumam
noteikts lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciālā rakstura
apbūve (kods – 0801); noteikt nekustamam īpašumam zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme
0,9124 ha platībā (kods – 0101);
• noteikt no nekustamā īpašuma
ar detālplānojumu atdalītiem diviem
zemesgabaliem lietošanas mērķi: komercdarbības objektu apbūves zeme
(kods – 0801), vienam – zeme dzelz-
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ceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā (kods – 1101);
• noteikt trīs pagasta piederošo
infrastruktūras objektu uzturēšanai
platību un noteikt zemes gabaliem
zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā (kods 1101);
• izteikt 2009. gada 29. aprīļa
Mārupes pagasta padomes (prot. nr.
5, p. 2.14) lēmuma 2. punktu jaunā
redakcijā;
• neapstiprināt Mārupes novada
nekustamā īpašuma “Ābelītes” (zemes
kadastra nr. 8076-003-0549) iesniegto
detālā plānojuma 1. redakciju kā galīgo, nodot detālo plānojumu pilnveidošanai un trūkumu novēršanai;
• atteikties no pirmpirkuma
tiesībām uz 4 nekustamiem īpašumiem;
• atteikt piešķirt 2 īpašniekiem
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par nekustamajiem
īpašumiem; piešķirt 1 īpašniekam
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par nekustamo īpašumu –
70 % apmērā no nekustamā īpašuma
nodokļa summas, kas aprēķināta par
2009. gadu;
• piedzīt bezstrīdus kārtībā no
6 īpašniekiem termiņos nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli un
nokavējuma naudu par nekustamo
īpašumu;
• organizēt iepirkumu – “Transporta pakalpojumi skolēnu pārvadāšanai 2010. gadā”. Noteikt iepirkuma komisiju šādā sastāvā: komisijas
priekšsēdētājs – Ivars Punculis, komisijas locekļi – Jānis Lagzdkalns,
Anita Grope, Pēteris Pikše, Arnis
Āķis, komisijas sekretāre – Ināra
Maļinovska;
• anulēt ziņas par 3 iedzīvotāju
deklarēto dzīvesvietu Mārupes novadā;
• noslēgt 2 dienesta dzīvojamās
telpas īres līgumu par pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu – nodošanu īres lietošanā; īres līguma
termiņš – 3 gadi, bet ne ilgāk kā uz
darba tiesisko attiecību spēkā esamības laiku, pēc līguma termiņa beigām
darba tiesisko attiecību turpināšanas
gadījumā ar tiesībām to pagarināt;
• precizēt 1 nekustamā īpašuma
zemes gabala platību no 0,3 ha uz
0,2111 ha;
• izsniegt 1 personai atļauju ielu
tirdzniecībai līdz 2010. gada 31. augustam, šādās publiskajās vietās: Daugavas ielā 29, Mārupē, Viršu ielā 20,
Tīrainē un Mazcenu alejā, Jaunmārupē, zemesgabalā, kas atrodas
starp nekustamiem īpašumiem Ma-

zcenu aleja 5a un Mazcenu aleja 3;
atteikt izsniegt 2 uzņēmumiem atļauju veikt tirdzniecību publiskā vietā
Mārupes novada administratīvajā
teritorijā;
• piešķirt 1 nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājam 2009. gada
nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma 4. ceturkšņa samaksas termiņa pagarinājumu līdz 2009. gada
15. decembrim;
• apstiprināt
− Mārupes novada bāriņtiesas
nolikumu,
− Mārupes novada dzimtsarakstu
nodaļas nolikumu,
− Mārupes vidusskolas nolikumu,
− Mārupes mūzikas un mākslas
skolas nolikumu,
− Mārupes pamatskolas nolikumu;
• par Mārupes novada Domes
2009. gada 29. jūlija lēmuma Nr. 26
(prot. nr. 4, pielik. Nr. 26) precizēšanu: Noteikt maksu par licences pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem
Mārupes novada administratīvajā
teritorijā izsniegšanu –
1. 50 LVL + PVN.
2. Noteikt maksu par vienas licences kartītes izsniegšanu 25 LVL +
PVN.
3. Grāmatvedībai nodrošināt
atsevišķas grāmatvedības uzskaites
kārtošanu un nodokļu un citu obligāto maksājumu veikšanu par tiem
saskaņā ar likuma “Par nodokļiem
un nodevām” 12. panta trešo daļu;
• apstiprināt MND saistošos noteikumos
• Nr. 12/2009 “Grozījumi Mārupes novada Domes 2009. gada
26. augusta saistošajos noteikumos
Nr. 5 “Par tirdzniecību publiskajās
vietās Mārupes novadā”;
• Nr. 11/2009 “Grozījumi Mārupes novada Domes 2009. gada
29. jūlija saistošajos noteikumos
Nr. 4 “Pasažieru pārvadājumu ar
vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi””;
• izveidot Mārupes novada
Domes Komercdarbības speciālās
licencēšanas komisiju šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs; Mārupes
novada Domes izpilddirektors, komisijas locekļi: Mārupes novada Domes
priekšsēdētāja vietnieks, Mārupes
novada Domes jurists; apstiprināt
Mārupes novada Mārupes novada
domes Komercdarbības speciālās
licencēšanas komisijas nolikumu;
• izsniegt a/s “Rīgas taksometru parks”, reģ. nr.40003018875, licenci pasažieru pārvadājumiem ar
vieglajiem taksometriem ar derīguma termiņu no 6. 10. 2009. līdz

6. 10. 2012.; izsniegt a/s “Rīgas taksometru parks”, reģ. nr. 40003018875,
licences kartītes pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem
ar derīguma termiņu līdz 6. 10. 2012.
40 transportlīdzekļiem;
• līdzfinansēt Mārupes novada
iedzīvotāju basketbola komandas
piedalīšanos Latvijas amatieru basketbola līgā 2009./2010. gadā ar dalības maksu LVL 200 no sportam
paredzētā budžeta;
• noteikt, ka Mārupes novada administratīvajā teritorijā ir 5 vēlēšanu
iecirkņi šādās vietās:
− Jaunmārupes sākumskolā, Mazcenu alejā 4a, Jaunmārupē, vēlēšanu
iecirknis Nr. 791;
− Mārupes novada Domes administratīvajā ēkā, Daugavas ielā 29,
Mārupē, vēlēšanu iecirknis nr. 790;
− Mārupes vidusskolā, Kantora
ielā 97, Mārupē, vēlēšanu iecirknis
nr. 956
− Mārupes pamatskolā, Viskalnu ielā 7, Tīraine, jaunizveidojamais
vēlēšanu iecirknis.
− Skultes sākumskola, Skultes
iela 25, Skulte, jaunizveidojamais
vēlēšanu iecirknis;
• precizēt Mārupes novada Domes 2009. gada 29. jūlija lēmuma
Nr. 16 (prot. nr. 4, pielik. nr. 16)
1. punktu un izteikt to šādā redakcijā: Noteikt jaunizveidojamās vēlēšanu
komisijas locekļu skaitu 8;
• ievēlēt par Mārupes novada vēlēšanu komisijas locekļiem Ziedīti
Lapiņu, Aldu Bērziņu, Aiju Varguli,
Aneti Teikmani, Inetu Svētiņu, Ilonu Eglīti, Mairitu Zivtiņu, Zandu
Melkinu;
• precizēt Mārupes pagasta padomes 2009. gada 17. jūnija lēmuma
Nr. 10 (prot. nr. 11, pielik. nr. 10):
Izteikt Mārupes pagasta padomes
2009. gada 17. jūnija lēmuma nr.10
(Prot.nr.11, pielik.nr.10) 1. punktu
šādā redakcijā:
1.1. Noteikt šādu vecāku līdzdalības maksājumu nepilngadīgo audzēkņu sporta izglītības programmu
apgūšanai Mārupes novada Sporta centra padotībā esošajās sporta
sekcijās

1.1.Vispusīgās fiziskās sagatavotības apakšprogrammā
Ls 3 vienam audzēknim mēnesī;
1.2. Futbola sekcijas apakšprogrammā
Ls 5 vienam audzēknim mēnesī;
1.3. Volejbola sekcijas apakšprogrammā
Ls 5 vienam audzēknim mēnesī;
1.4. Basketbola sekcijas apakšprogrammā
Ls 5 vienam audzēknim mēnesī;
1.5. Taekvondo sekcijas apakšprogrammā
Ls 5 vienam audzēknim mēnesī.
1.2. Noteikt šādu maksu par Mārupes novada Sporta centra padotībā esošo sporta sekciju sniegtajiem
maksas pakalpojumiem:
1.1.1. Vispusīgās fiziskās sagatavotības apakšprogrammā
Ls 3 + PVN vienai personai
mēnesī;
1.1.2. Futbola sekcijas apakšprogrammā
Ls 5 + PVN vienai personai
mēnesī;
1.1.3. Volejbola sekcijas apakšprogrammā
Ls 5 + PVN vienai personai
mēnesī;
1.1.4. Basketbola sekcijas apakšprogrammā
Ls 5 + PVN vienai personai
mēnesī;
1.1.5. Taekvondo sekcijas apakšprogrammā
Ls 5 + PVN vienai personai
mēnesī.
• noteikt Mārupes novada izglītības iestāžu vadītāju amatu algas un
piemaksas no pašvaldības budžeta
finansējuma;
• slēgt nomas līgumu par Mārupes novada pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma Viršu ielā 20,
kadastra nr. 8076-008-0223, daļas
177 m2 platībā nomu būves uzturēšanai ar nomas maksu LVL 120 +
PVN gadā.

Par Mārupes pagasta Teritorijas plānojuma
2002.–2014. gadam un tā grozījumu atstāšanu spēkā
Mārupes novada Dome nolēma atstāt spēkā Mārupes pagasta
teritorijas plānojumu 2002.–2014. g., kas apstiprināts 2003. gada
10. septembrī ar Mārupes pagasta padomes lēmumu nr. 11 “Par
Mārupes pagasta teritorijas attīstības plānojuma 2002.–2014. gadam apstiprināšanu” un tā grozījumus, kas apstiprināti 2009. gada
20. maijā ar Mārupes pagasta padomes sēdes lēmumu nr. 7 “Par
Mārupes pagasta teritorijas plānojuma 2002.–2014. gadam grozījumu
galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu”.
Rīgas Apriņķa Avīze
PIEKTDIENA, 9. OKTOBRIS, 2009

NOVADĀ
ZIŅAS ĪSUMĀ
 Septembrī pašvaldības amatpersonas sastādīja aktus par īpašuma
nekopšanu 48 īpašumos, izsūtītas
38 brīdinājuma vēstules. Tāpat tika
pārbaudīts, vai iepriekšējos mēnešos
brīdinājumus saņēmušie ir sakopuši
savus īpašumus.
 Veikts ceļu un ielu remonts
visā novada teritorijā: asfalta seguma remonts – 151 m2, ceļu profilēšana – 54,7 km, veikta iesēdumu
un bedru labošana grants seguma
ceļos – 60 m3, atjaunotas sešas ceļa
zīmes, uzstādītas 8 jaunas ceļa zīmes.

 Mārupes novada Sociālais
dienests līdz šī gada decembrim
nodrošina iespēju saņemt pārtikas
produktu komplektus, ko tiesīgas
saņemt personas, kuras 2009. gadā
saņēmušas pašvaldības atzinumu
par trūcīgas personas/ģimenes statusa piešķiršanu un personas bez
noteiktas dzīvesvietas. Katru mēnesi
izsniegs 120 paku. Izdales vieta –
Mārupes novada Sociālajā dienestā,
Mārupē, Daugavas ielā 29, trešdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00. Pārtikas produktu komplektus nodrošina
Latvijas Sarkanais Krusts.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 9/2009
Apstiprināti ar Mārupes novada domes
2009. gada 26. augusta sēdes Nr. 6, lēmumu Nr. 29
Grozījumi Mārupes pagasta pašvaldības
2008. gada 12. marta saistošajos noteikumos Nr. 12

“PAR PABALSTU IZGLĪTĪBAS VEICINĀŠANAI”
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
15. panta 1. daļas 4. punktu, 43. panta 3. daļu
Izdarīt 2008. gada 12. marta saistošajos noteikumos Nr. 12 “PAR
PABALSTU IZGLĪTĪBAS VEICINĀŠANAI” šādus grozījumus:
1. grozīt 5.1. punktu, izsakot to šādā redakcijā:
“5.1. ikmēneša pabalsts sekmīgam pilna laika dienas nodaļas
studentam līdz 24 gadu vecumam studēšanai, kura sekmes, beidzot
vispārējās izglītības iestādi, bija augstākas par 8 ballēm un studējot
katras sesijas vidējā atzīme ir augstāka par 8 ballēm, – Ls 50”.
2. grozīt 5.2. punktu, izsakot to šādā redakcijā
“5.2. ikmēneša pabalsts sekmīgam pilna laika dienas nodaļas
studentam līdz 24 gadu vecumam studēšanai, kuram studējot katras
sesijas vidējā atzīme ir augstāka par 8 ballēm, – Ls 50”.
Mārupes novada Domes priekšsēdētājs M. Bojārs

Dienas centrs “Tīraine”
svin pirmo jubileju
Ir pagājis gads, kopš darbu uzsācis otrais Mārupes novada dienas
centrs (DC) ar nosaukumu “Tīraine”, kas atrodas bijušajās pasta telpās,
Viršu ielā 4. Ar nelielām svinībām,
kurās piedalījās bērni, kuri ir dienas
centra regulārie apmeklētāji, gan arī
Mārupes novada Domes vadība un
Sociālā dienesta darbinieces, 1. oktobrī atzīmējām viena gada jubileju.
Dienas centra klienti ir bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 18 gadiem,
kā arī viņu vecāki vai likumiskie
pārstāvji.
Ik dienas centru vidēji apmeklē
30 bērnu un jauniešu no Mārupes,
Tīraines, Gaismām, Vecozolu namiem, daži no Jaunmārupes.
Centrā bērni un jaunieši satiekas,
iegūst jaunus draugus, kopīgi pavada ārpusskolas brīvo laiku un palīdz
viens otram. Viņiem ir iespēja spēlēt
sintezatoru, skatīties DVD, izmantot
datoru ar interneta pieslēgumu, organizēt tematiskas diskusijas sociālo un
praktisko iemaņu un prasmju pilnveidošanā, pildīt skolā uzdotos mājasdarbus, apgūt lietvedības iemaņas,
svinēt jubilejas, Latvijas valsts svētkus
un latviešu gadskārtu svētkus, atnākot pašdarinātos kostīmos.
Katru mēnesi dienas centrā notiek arī topošo jauno pavāru pēcpusdienas, kurās bērni un jaunieši
gatavo ēst pēc iepriekš skrupulozi
izmeklētām receptēm. Nepieciešamos
produktus viņi iegādājas kopā ar DC
darbiniekiem, lai attīstītu savas naudas tēriņu plānošanas iemaņas.
Dienas centrā bērni un jaunieši
aktīvi līdzdarbojas centra uzkopšanā,
pasākumu organizēšanā, telpu deko-

Jubilejas tortē tika iedegta pirmā svecīte.
rēšanā, apkārtējās vides sakopšanā.
Gada laikā esam piedalījušies divās
pašmāju talkās un vienā lielajā – Latvijas talkā. Talkas laikā tika savākts
ievērojams daudzums atkritumu,
sakoptas ceļmalas un iztīrītas grāvmalas.
Vasaras sākumā DC sadarbībā
ar Mārupes novada Domi pieņēma
darbā 11 bērnus. Bērni un jaunieši
grāba, krāva sakaltušos zarus kaudzēs, tīrīja skeitparku, ravēja un
laistīja puķu dobes, uzkopa brāļu
kapus.
Esam arī rīkojuši galda futbola,
novusa, šaha turnīrus, piedalījāmies
atklātajos novusa turnīros starp Jaunmārupes un Tīraines dienas centru,
ir bijis arī šautriņu mešanas turnīrs,

piedalījāmies orientēšanās sacensībās Tīraines apkaimē un dejošanas
turnīrā, kurā DC meitenes parādīja
lieliskas prasmes japāņu dejās. Pēc
velo tiesību iegūšanas CSDD, dienas centrs bērniem un jauniešiem
organizēja 2 velobraucienus – vienu
Tīraine–Dubulti–Tīraine, bet otru –
Tīraine–Kolka–Tīraine. Vasaras sezonā DC organizēja pārgājienu un
laivu braucienus pa Salacas upi.
Dienas centra telpas ārpus noteiktajam darba laikam var izmantot
arī Mārupes pensionāru apvienība. Ir
pieejami fizioterapeita pakalpojumi,
duša un veļas mazgāšana.
Esat laipni gaidīti mūs centrā!
Sandra Ivbule,
dienas centra “Tīraine” vadītāja

Sociālās palīdzības projekts arī Mārupes novadā
Tāpat kā daudzas pašvaldības
visā Latvijā, arī Mārupes novads
ir iesaistījies Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba praktizēšanas
pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un
uzturēšanai” ietvaros organizētā
aktīvā nodarbinātības pasākuma
“Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba
devējs ir pašvaldība” īstenošanā.
Septembra vidū tika parakstīts
līgums ar Nodarbinātības valsts
aģentūru un projekta realizācija
varēja sākties. Šis projekts paredz
iesaistīt dažādos palīgdarbos pašvaldībā tos cilvēkus, kuri ir reģistrēti kā bezdarbnieki un nesaņem
bezdarbnieka pabalstu. Projekts
Mārupē ilgs no šī gada septembra
līdz 2010. gada decembrim. Mārupes pašvaldībā ir apstiprinātas
48 darba praktizēšanas vietas visā
Rīgas Apriņķa Avīze
PIEKTDIENA, 9. OKTOBRIS, 2009

18 mēnešu periodā. Viens nodarbinātības periods ir ne mazāks
kā divas nedēļas un ne garāks kā
seši mēneši. Kā pastāstīja darba
praktizēšanas vietu organizatore,
Mārupes novada labiekārtošanas
dienesta vadītāja Ziedīte Lapiņa,
septembrī bija 12 darba vietas,
bet oktobrī to skaits palielinājies
līdz 23, savukārt novembrī būs vēl
5 jaunas prakses vietas. Mēnesī
bezdarbnieks saņems 100 latu stipendiju par pilnu darba slodzi.
Projektā iesaistītie cilvēki tiek
nodarbināti mazkvalificētos palīgdarbos – teritorijas uzkopšanā,
lapu grābšanā, ietvju uzkopšanā,
apstādījumu ravēšanā, sniega tīrīšanā, pašvaldības iestāžu telpu
uzkopšanā, pašvaldības un valsts
ceļu nomaļu sakopšanā, krūmu
ciršanā meliorācijas grāvjos un
citos palīgdarbos. Septembrī jau

ir izcirsti krūmi novadgrāvī N-42,
izcirsti krūmi pašvaldības īpašumā
pie Grantiņu ielas, kā arī Bebru
un Braslas ielu grāvjos, sakoptas
pamestās kapu vietas Mazcenu un
Mārupes kapos, aizkrāsoti vandaļu zīmējumi uz sienām Mārupes
vidusskolā. Kā arī citi mazi, bet
vajadzīgi darbi.
Z. Lapiņa atgādina, ka pirms
pieteikties šajā projektā vajadzētu rūpīgi apsvērt savas spējas, jo
darbs ir fiziski grūts, jāstrādā ir
brīvā dabā, arī sliktos laika apstākļos, tāpat ir jāievēro darba disciplīna un darba laiks. Jau šobrīd
ir lauzti līgumi ar diviem cilvēkiem, kuri bija noslēguši līgumu,
bet darbā neieradās. Tāpēc pirms
līguma parakstīšanas nopietni pārdomājiet, vai ir atbilstošs veselības
stāvoklis un vēlme strādāt mazkvalificētus darbus. Laicīga atteik-

Tiek izzāģēti krūmi Grantiņu ielā.
šanās no piedāvātajiem darbiem
neizraisa nekādas sankcijas, cilvēks
nezaudē bezdarbnieka statusu un
nekā citādi netiek ierobežots. Par

iespējām piedalīties šajā projektā
un strādāt varat uzzināt Mārupes
novada sociālajā dienestā pie Ilzes
Bišmeistares.
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Top jaunā pirmskolas izglītības iestāde
Vērīgākie mārupieši būs pamanījuši, ka jau kādu laiku Gaujas ielā 41
notiek aktīvi celtniecības darbi. Te tiek
būvēta jauna pirmskolas izglītības iestāde (PII), kas jau nākamā gada pavasarī vērs durvis 250 mazajiem mārupiešiem. Pirmskolas izglītības iestāde
jeb, vienkāršāk sakot, bērnudārzs tiek
būvēts valstī pirmā publiskās un privātās partnerības projekta ietvaros.
Par šo projektu Mārupes Vēstis lasītājiem stāsta VAS “Hipotēku un zemes
banka” pārstāve Andra Feldmane un
Mārupes novada Domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe.

Kas ir publiskā un privātā
partnerība?
A.Feldmane: Publiskā un privātā
partnerība (PPP) ir ilgtermiņa sadarbība starp publisko un privāto sektoru. Ar jēdzienu “publiskais sektors”
tiek domāta valsts un pašvaldība, un
šī partnerība var būt lietderīga, kad
valstij trūkst finanšu resursu lielu projektu īstenošanai. Tādos gadījumos
(galvenokārt būvniecības un pakalpojumu jomā) tiek meklēts un piesaistīts
privāts partneris, kurš īsā laikā rada
(uzbūvē, iekārto) valstij nepieciešamo
objektu, to arī apsaimnieko, savukārt
valsts vai pašvaldība pakāpeniski atmaksā privātā investora izmaksas.

Arhitektu biroja SIA “AR.4” jaunā PII projekta vizualizācija.

Kāda bija tieši šī projekta
tapšanas vēsture?
A. Feldmane: 2007. Gadā,
sadarbojoties 8 pašvaldībām ar
VAS“Hipotēku un zemes banku”,
tika izstrādāts uz izvērtēts projekts
par jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecību un apsaimniekošanu
pašvaldībās. Tajā tika vērtēti dažādi
izdevīgākie un lietderīgākie bērnudārzu celšanas un apsaimniekošanas
modeļi. Galvenā problēma bija tas,
ka neviena PPP projekta Latvijā vēl
nebija, viss bija jāsāk no nulles ar pamatīgu izpēti un citu valstu pieredzes
apgūšanu. No 8 pašvaldībām, kas sākotnēji izteica interesi, palika četras:
Tukums, Ogre, Ķekava un Mārupe.
Kad tika izstrādāta projekta dokumentācija, Ķekavas pagasta pašvaldība
2008. gada 22. decembrī izsludināja
atklāto konkursu par tiesībām veikt
četru jaunu pirmsskolas izglītības
iestāžu būvniecību un apsaimniekošanu Tukuma pilsētā, Ogres pilsētā,
Ķekavas pagastā un Mārupes pagastā.
Noteikti gribu uzsvērt, ka ļoti būtisks
šim projektam bija politiskais atbalsts,
ko uzņēmās Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrija un tieši
ministrs E. Zalāns.
Projekts tiek realizēts kā partnerības iepirkums – līgums, kas noslēgts
starp publisko partneri (visām četrām
pašvaldībām) un privāto partneri uz
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Celtniecība rit strauji un jau novembrī ir gaidāmi Spāru svētki.
laiku apsaimniekošanai uz 19 gadiem
un kur lielāko ekonomisko risku daļu
uzņemas privātais partneris, kurš projektē pieslēguma infrastruktūru, būvē,
finansē būvniecību, apsaimnieko un
pēc līguma termiņa beigām objektu nodod pašvaldībām. Iepirkuma
konkursā piedalījās divi pretendenti – SIA “RBSSKALS”, SIA “Dalton
Loģistika” un SIA “Arčers”, SIA “Abora”, SIA “Cleanhouse”, SIA “Namu
apsaimniekotājs”. Šī gada 25. jūnijā tika noslēgts projekta līgums ar
pilnsabiedrību ACANA, kuru veido
Latvijas uzņēmumi SIA “Arčers”,
SIA “Abora”, SIA “Cleanhouse” un
SIA “Namu apsaimniekotājs” par
četru PII būvniecību un apsaimniekošanu.

ģimenņu ar maziem bērniem. Esošās
4 pirmskolas izglītības iestādes nespēja
apmierināt pieprasījumu pēc vietām,
izveidojās rinda, un Mārupes pašvaldība intensīvi meklēja iespējas būvēt
jaunu pirmskolas izglītības iestādi.
Projekta “Vecozolu nami” attīstītāji
2008. gadā uzdāvināja pašvaldībai
zemi 0,7 ha platībā Gaujas ielā 41
pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai un arhitektu birojs SIA “AR.4” tā
vadītāja Andra Vītola personā – jau
izstrādātu projektu izglītības iestādes
būvei uz šī zemes. Veicot nelielas korekcijas, tapa PII projekts 250 vietām.
Atlika tikai meklēt finanšu resursus
un attīstītāju.

Kas mudināja Mārupes
pašvaldību iesaistīties šajā
projektā?

A. Feldmane: PPP modelis paredz sadarbības līgumu uz 20 gadiem,
no kuriem vienu gadu ir paredzēta
pirmskolas izglītības iestāžu būvniecība un 19 gadus – to apsaimniekošana. Privātais partneris pilnībā finansē

L. Kadiģe: Mārupe pēdējos gados strauji attīstās, un ir palielinājies
iedzīvotāju skaits, īpaši daudz ir jauno

Ko iegūst pašvaldība no šī
projekta?

projekta īstenošanu, iegulda savus
līdzekļus būvniecībā un aprīkošanā
ar nepieciešamajām iekārtām. Divdesmit gadus visas izmaksas un atbildība
gulstas uz privātā partnera pleciem,
tāpat svarīgs nosacījums, ka privātais
partneris sedz pirmsskolas izglītības
iestāžu ēku kārtējos un kapitālos remontus, kā arī nepieciešamās inventāra atjaunošanas/nomaiņas izmaksas.
Privātais partneris būvniecības finansēšanā izmantos 100 % pašu kapitālu
un neprasīs nekādu maksu pirmajā
bērnudārzu ekspluatācijas gadā, kas
nozīmē pašvaldībām dāvinātu naudu 2010. gadā aptuveni 718 539 latu
apmērā. Pašvaldībām šobrīd ir praktiski neiespējami piesaistīt finanšu resursus lielu infrastruktūras objektu
būvniecībai, un nevienai no projektā
iesaistītajām pašvaldībām nav uzkrāti
pietiekami daudz līdzekļu, lai bez aizņēmuma varētu šādu būvi uzcelt.
L. Kadiģe: Pirmkārt, mēs iegūstam pilnībā uzceltu, labiekārtotu un
ar visu nepieciešamo iestādes darbības nodrošināšanai aprīkotu izglītības
iestādi 250 bērniem. Divdesmit gadus

pašvaldībai nebūs jānodarbojas ar
ēkas uzturēšanu, remontiem un citām
saimnieciskām lietām. Mums ir tikai
jānodrošina bērnudārzs ar darbiniekiem, kas veic pedagoģisko procesu,
un bērniem, kuri apmeklēs šo iestādi. Otrkārt, tas ir risinājums finanšu
piesaistei, jo šobrīd atrast līdzekļus
jaunu objektu celtniecībai no Valsts
kases ir gandrīz neiespējami, par to
liecina arī mūsu pieredze ar Mārupes
vidusskolas piebūves būvniecību. Un,
treškārt, tā ir nenovērtējama pieredze,
ko ir ieguvuši pašvaldības darbinieki
piedaloties šajā projektā. Es vēlreiz
gribu teikt vislielāko paldies Mārupes
novada juristei Gaļinai Nicbergai un
būvvaldes vadītājai Aidai Lismanei,
jo viņu, tāpat kā arī citu darbinieku
ieguldījums, šī projekta tapšanā ir
nenovērtējams.

Kāds labums ir privātajam
partnerim, iesaistoties PPP
projektā?
A. Feldmane: Viņš iegūst darbu,
pasūtījumu, peļņu (šajā projektā privātā partnera peļņas daļa ir tikai 4 % salīdzinājumā ar projekta izstrādes laikā
veiktajā pētījumā aprēķinātiem 10 %
uz projekta naudas plūsmu). Īpaši šajā
ekonomiskajā situācijā tas ir būtiski.
Protams, privātajam uzņēmējam ir
risks, bet būtiski, ka uzņēmējam ir
darbs un iespēja gūt ienākumus. Tā
ir ilgtermiņa investīcija. Privātajam
uzņēmējam ir alternatīva kaut vai
turēt naudu bankā depozītā.
L. Kadiģe: Būvnieki sola, ka jau
novembra vidū varēsim svinēt ēkas
Spāru svētkus un jau maijā ēkā skanēs bērnu balsis.
Ļoti ceru, ka mārupieši aktīvi iesaistīsies arī bērnudārza vārda došanas
konkursā. Savukārt www.marupe.lv
varat sekot līdzi būvniecības darbiem
īpaši izveidotajā foto sadaļā.
Rīgas Apriņķa Avīze
PIEKTDIENA, 9. OKTOBRIS, 2009
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Par drošību krīzes laikā

Mārupes vidusskola piedalās
ERAF projektā

Situācija, kad valstī virmo krīzes
un bezizejas gaisotne, visasāk parāda
tās sabiedrības dzīves jomas, kas visvairāk cieš gan finansējuma sarukuma, vispārējā panīkuma, gan arī jaunu
ideju un ierosmju trūkuma dēļ, un tās
ir sociālās sfēras – drošība, veselība,
izglītība un kultūra. Diemžēl biežāk
dzirdam kritiku nekā jaunas domas,
gaišas ieceres un entuziasma pilnu rīcību. Ar vienu šādu konkrētu rīcību
nāk biedrība “Sabiedrība un Drošība”,
kuras mērķi ir lauzt sienu starp sabiedrību un valsts institūcijām.

Trūkst sadarbības, rūpējoties
par drošību
Biedrība “Sabiedrība un Drošība” nespēja vienaldzīgi noskatīties,
kā pasliktinās kriminogēnā situācija
valstī, tādēļ uzstādīja plašu darbības
mērķi, uzsvaru liekot uz preventīvo
darbu un sadarbības veicināšanu starp
sabiedrību un iestādēm, kas rūpējas
par tās drošību. Šobrīd trūkst sadarbības un informācijas apmaiņas
starp valsts un pašvaldības policiju,
apsardzes firmām, nacionālām militārajām iestādēm, valsts institūcijām,
sabiedriskām un nevalstiskām organizācijām. Lai spētu nākt klajā ar
interesantiem, realizējamiem priekšlikumiem, biedrība “Sabiedrība un
Drošība” ir gatava sadarboties un slēgt
daudzpusējus sadarbības līgumus, kas
apvienotu sabiedriskās organizācijas,
kas veic preventīvo darbu noziegumu
risku mazināšanai.

Pieredze liek rīkoties
Pirms gada Mārupes skolās tika
īstenots pilotprojekts “Pašvaldība, skola, sabiedrība un policija” (PSSP), kas
norisa ļoti veiksmīgi. Kā stāsta pilotprojekta vadītājs Aleksejs Roščins, tā
galvenais mērķis bija izglītot skolēnus
bērnu tiesību aizsardzības un drošības
ievērošanas jomā, informēt vecākus
par viņu tiesībām un pienākumiem,
veicināt sadarbības pilnveidošanu
starp policiju un skolu. Projekta norisi
atzinīgi novērtēja ne vien bērni, bet
arī viņu vecāki un skolotāji, mudinot
darboties tālāk. Organizēto pasākumu
un lekciju laikā atklājās galvenās nepil-

nības skolēnu, vecāku un skolu sadarbībā ar valsts iestādēm un sabiedrības,
jo īpaši, bērnu informētībā. Piemēram,
skolēniem trūkst zināšanas par viņu
atbildību, izdarot likumpārkāpumu.
Būdami atkarīgi no datora, skolēni
bieži reaģē neadekvāti, jaucot reālo
pasauli ar virtuālo. Pamatskolas skolēni ir šokēti, uzzinot, ka administratīvā
un kriminālatbildība stājas spēkā no
14 gadiem un daļēji no 11 gadiem;
skolotājiem bieži trūkst zināšanās likumdošanā bērnu tiesību aizsardzības
jomā un atbalsta no policijas. Skolēni
gatavi dalīties ar savām problēmām
un uzdot jautājumus tikai individuālā
kārtā un uzticamai personai, bet vecākiem nepieciešami padomi un vairāk
informācijas par viņu pienākumiem
bērnu audzināšanā un izglītošanā.
Sasniegtie pozitīvie rezultāti,
sabiedrības atbalsts, kā arī atklātās
nepilnības lika biedrībai “Sabiedrība
un Drošība” pilnveidot projektu, un
šogad tas tiks realizēts ne tikai Mārupē. 15. septembrī biedrība bijušā
Rīgas rajona pašvaldībām prezentēja
projektu “Sociālās atstumtības riska
mazināšana bērniem un jauniešiem”.
Prezentācijā piedalījās arī LR Iekšlietu
ministrijas Sabiedrības konsultatīvas
drošības padomes valdes loceklis
Gundars Loba un biedrības “Integrācija sabiedrībai” viceprezidente Laila
Ārija Zelmene, kuri dalījās savā pieredzē un izcēla noziegumu prevencijas
un mediācijas nepieciešamību skolās.
Ar atzinīgu uzrunu, aicinādams visus
novadus ieviest savās mācību iestādēs
šo projektu, uzstājās Mārupes novada
Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs,

kura vadītā Dome šogad pirmā noslēgusi sadarbības līgumu ar biedrību
“Sabiedrība un Drošība” par projekta
realizāciju Mārupes novada mācību
iestādēs. Par šo projektu interesējas
Saulkrasti, Baldone, Ķekava, Jūrmala,
Ventspils, Valmiera, Rīgas 66. vidusskola, Daugavpils un citas Latvijas pilsētas. Katrā pilsētā situācija drošības
jomā un skolēnu preventīvo pasākumu daudzveidībā un nepieciešamībā
ir cita, tāpēc izstrādātais projekts tiks
attiecīgi pielāgots un par projekta
vadītāju tiks aicinātas personas no
vietējām pašvaldības.

Izglītos neformālā veidā
Projekta “Sociālās atstumtības
riska mazināšana bērniem un jauniešiem” ietvaros paredzēti dažādi pasākumi, kas bērnus un viņu vecākus
izglītos neformālā veidā. Paredzēts,
ka vairākas dienas mēnesī izglītības
iestādēs strādās projekta pasniedzējs
(policists, ārsts, psihologs, sociālais
darbinieks), kas vadīs individuālās
konsultācijas visiem interesentiem.
Projekta īstenošanas laikā sadarbībā
ar sabiedriskā labuma organizāciju
“Jaunatnes sporta, jaunrades un izglītības atbalsta fonds” tikts organizēti
konkursi un pasākumi: zīmējumu,
eseju konkursi, viktorīnas, ekskursijas
un noslēguma pasākumus. Plānots
izstrādāt bukletus “Sabiedrība un
Drošība” ar nepieciešamo informāciju
par drošības noteikumiem, tālruņiem
un institūcijām, rīcību nestandarta
situācijās.
Biedrības “Sabiedrība un Drošība”
valdes priekšsēdētāja Alīna Vingre

Skolēnu autobusu saraksts
1.maršruts
Izbraukšanas laiks Maršruts

7.15
7.30
7.50
8.10
14.10
14.10
15.10
14.45
16.00
7.50
15.10.

Uz Mārupes vidusskolu
Mārupes mūzikas un mākslas skola–25. autobusa galapunkts–Vecozolu nami (7.25 pie katlu mājas)–Tēriņu iela–Mārupes
vidusskola–Milži (7.45)–Jaunmārupes sākumskola
Mārupes mūzikas un mākslas skola–Milži–Mārupes vidusskola
Mārupes mūzikas un mākslas skola–Loka ceļš–mūzikas skola–Jaunmārupes sākumskola (8.10)–Milži–Mārupes vidusskola
Mārupes mūzikas un mākslas skola–25.autobusa galapunkts–Tēriņu iela–Mārupes vidusskola
No Mārupes vidusskolas
Mārupes vidusskola–Milži–Mārupes mūzikas un mākslas skola–Loka ceļš
Mārupes vidusskola– Tēriņu iela–25.autobusa galapunkts–Mārupes mūzikas un mākslas skola
Mārupes vidusskola–Milži–Loka ceļš–Mārupes mūzikas un mākslas skola–Skulte
Jaunmārupes sākumskola–Milži–
Mārupes vidusskola (15.10)–Tēriņu iela–25.autobusa galapunkts–Vecozolu nami–Mārupes mūzikas un mākslas skola
Mārupes vidusskola–Tēriņu iela–25.autobusa galapunkts–Loka ceļš–Mārupes mūzikas un mākslas skola
2.maršruts
No Tīraines ciemata uz Rīgas Ziepniekkalna sākumskolu
Tīraines ciemats–Ziepniekkalna sākumskola un Rīgas 94.vidusskola
Rīgas 94.vidusskola un Ziepniekkalna sākumskola–Tīraines ciemats
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Lai nodrošinātu kvalitatīvu vispārējās vidējās izglītības programmu
apguvi un uzlabotu skolēnu vispārējās zināšanas dabaszinību (ķīmijas,
bioloģija, fizikas) un matemātikas
priekšmetos, Mārupes vidusskolā tiek
īstenots projekts “Materiāli tehniskās
bāzes pilnveide vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanai Rīgas
rajona Mārupes vidusskolā”, identifikācijas Nr. 2009/0015/3DP/3.1.3.1.0/08/
IPIA/VIAA/20.
Projekta kopējās izmaksas ir
98 392 lati, no tā ERAF finansējums
ir 85 %, kas ir 83 633 lati, Mārupes
pašvaldības finansējums – 12 %
(11 807 lati), bet 3 % no projekta
sastāda valsts budžeta dotācija pašvaldībām (2952 lati).
Projekta īstenošanas gaita
2009. gada 14. maijā Mārupes
pagasta padome parakstīja vienošanos par Eiropas reģionālā attīstības
fonda projekta īstenošanu ar sadarbības iestādi Valsts izglītības attīstības
aģentūru.
Jūnijā tika izsludināta iepirkuma
procedūra par divu kabinetu (bioloģijas un fizikas laboratorijas) remon-

tu. Izvērtējot pretendentu iesniegtos
piedāvājumus, tika pieņemts lēmums
slēgt līgumu ar SIA “Rīgas būvdarbi”
ar kopējām remontdarbu izmaksām
Ls 7929,20. Šajos kabinetos notika
elektroinstalācijas, ventilācijas, ūdens
un kanalizācijas ierīkošanas darbi, grīdu, sienu, griestu klājumu ierīkošana,
apdares darbi u. tml. Remonts tika
pabeigts jūlijā.
Jūlija mēnesī tika izsludināts iepirkuma procedūra mēbeļu izgatavošanai
bioloģijas un fizikas kabinetiem, vilkmes skapja iegādei ķīmijas kabinetam.
Par iepirkuma procedūras uzvarētājiem tika atzīta SIA “Standard Latvia”
par kopējo summu Ls 6401,21. Mēbeles paredzētas skolēniem, skolotājiem,
kā arī sekmīgai procesa organizēšanai
un nodrošināšanai – dokumentu,
karšu skapji, demonstrēšanas galds
u. tml. Mēbeļu piegāde tika pabeigta
septembra mēnesī.
LR Izglītības un zinātnes ministrija organizē centralizēto iepirkumu,
kura ietvaros tiks iegādāta datortehnika, programmatūra, ierīces, aparatūra, piederumi, vielas un uzskates
līdzekļi.

Ir rudens. Dienas kļūst īsākas, saulītes gaisma spīd mazāk. Vakara krēsla atnāk un
tumsa iestājas arvien ātrāk. Kā gaiša saliņa spīd Skultes skolas ēkas gaišie logi un
aicina pie sevis ļaudis. Rīta pusē uz skolu nāk pirmsskolas un sākumskolas bērni, bet
vakara pusē tiek aicināti ciemata skolēni, jaunieši un dažāda gadagājuma iedzīvotāji,
lai patīkami un saturīgi pavadītu brīvo laiku. Tiek piedāvāta iespēja ievingrināt roku
vizuālajā mākslā, izmantot bibliotēkas pakalpojumus. Tiks organizēti kursi senioriem datoru pamatzināšanu apguvē. Gan vizuālais pulciņš, gan datoru kursi būs
bezmaksas, t. i., skolotāju darbu apmaksās Mārupes novada Dome.
В Скултской начальной школе работает БИБЛИОТЕКА для жителей посёлка
по понедельникам, средам и пятницам с 8.00 до 19.00.
Каждый любитель чтения может найти для себя в богатом книжном фонде
и переодических изданиях необходимую информацию как на русском, так
и на латышском языке.
А так же Скултская начальная школа предлагает кружки
по интересам:
f Datori – по пятницам для детей в возрасте от 7 до 15 лет “Компьютер для
детей”, 16.00–16.40, а так же для взрослых “DATORU ABC”, 16.40–17.20;
f Vizuālā māksla – от 7 до 10 лет по четвергам, 16.00–17.20;
f Veselības grupa – от 6 до 10 лет, взрослым и пенсионерам.
Подробная информация по телефону 67915276.
Skultes sākumskolā strādā BIBLIOTĒKA ciemata iedzīvotajiem pirmdien, otrdien
un piektdien no 8.00 līdz 19.00.
Bagāts grāmatu fonds un periodika krievu un latviešu valodā.
Tāpat Skultes sākumskola piedāvā izglītības interešu pulciņus:
f Datori – piektdien bērniem vecumā no 7 līdz 15 gadiem “Dators bērniem”,
16.00–16.40, un arī pieaugušajiem “DATORU ABC”, 16.40–17.20;
f Vizuālā māksla – ceturtdien, 16.00–17.20, bērniem vecumā no 7 līdz 10
gadiem;
f Veselības grupa – bērniem vecumā no 6 līdz 10 gadiem, pieaugušajiem un
pensionāriem.
Sīkāka informācija pa tālruni 67915276.
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KULTŪRA UN IZGLĪTĪBA
KULTŪRAS NOTIKUMU AFIŠA
f Mārupes Kultūras namā
10. oktobrī pulksten 12.00 muzikāla
izrāde bērniem pēc A. Lindgrēnas
grāmatas motīviem “Brālītis un
Karlsons, kas dzīvo uz jumta”. Lomās: Imants Strads, Vita Balčunaite,
Aīda Ozoliņa, Enriko Avots, Egija Missa-Silāre, Armands Berģis.
Režisore Dita Balčus. Biļešu cena:
Ls 2. Biļešu rezervēšana pa tālruni
29211645.
f Mārupes kultūras namā
24. oktobrī plkst. 17.00 koru sadziedāšanās koncerts. Koncertā piedalās
Suntažu jauktais koris, Baložu kultūras nama jauktais koris un Mārupes
kultūras nama jauktais koris “Mārupe”. Ieeja par ziedojumiem.
f Mārupes kultūras namā
30. oktobrī plkst. 19.00 dziedātājas
Santas Zapackas un mūziķa Harija Ozola 5 gadu jubilejas koncerts.

Biļetes cenas – Ls 4, pensionāriem –
Ls 3. Biļešu rezervēšana pa tālruni
29211645.
f Mārupes kultūras namā
31. oktobrī plkst. 14.00 senioru koru
sadziedāšanās. Koncertā piedalās
Rīgas domes kultūras pārvaldes
jauktais koris “Dziedošie draugi”,
Mārupes senioru koris “Noktirne”,
kā arī citi kori. Ieeja pret ziedojumiem.
f Mārupes mūzikas un mākslas skolas lielajā zālē 31. oktobrī
plkst. 13.00 pensionāru atpūtas vakars “Rudens raksti”. Spēlēs Guntis,
līdzi jāņem groziņi. Transports plkst.
12.15 pa maršrutu Tīraine–Mārupe–
Mārupes vidusskola–Stīpnieku ceļš–
Jaunmārupe–Skulte–Jaunmārupe.
f Mārupes kultūras namā paredzētais grupas “Baltie lāči” koncerts 23. oktobrī ir ATCELTS.

Sākusies rudens izstāžu sezona
Pavadot pēdējos vasaras saules
starus un kopsolī ar krāsu bagātā
rudens atnākšanu, Mārupes novada
Domē ir atsākusies dažādu mākslas
darbu izstāžu sezona. Septembrī iedzīvotāji varēja aplūkot mārupietes,
mākslinieces un Mārupes mūzikas
un mākslas skolas skolotājas Ievas Markēvičas-Carukas gleznas,
litogrāfijas un monotipijas izstādē
“Sarunas”. Mākslinieces vārdiem: šī
izstāde bija neliels ieskats viņas daiļradē, lai skatītājiem rastos priekšstats
par kāda mākslinieka darbu, tehniku
un motīvu daudzpusību.
No 30. septembra līdz 30. oktobrim mākslas baudītājiem piedāvājam
aplūkot septiņu mārupiešu – Aigas
Pīgožnes, Jolantas Hanzovskas, Līgas Smiltnieces, Andra Pētersona,
Ingas Graumanes, Aijas Apsītes un
Uvas Bērziņas – dažādās profesijās strādājošu topošo mākslinieku
gleznojumus. Māksla ir šo cilvēku
atpūtas, izklaides un brīvās fantāzijas atainojuma veids. Gleznojot un
zīmējot viņi gūst daudz pozitīvu
emociju, ļaujas uz brīdi aizmirst visu
apkārtējo un ikdienišķo un mācās

uz daudzām pierastām lietām paskatīties citādāk – it kā ieraudzīt tās
no jauna.
Tik brīvi no aizspriedumiem un
fantāziju pārpilni ir Mārupes bērnu
un jauniešu mākslas darbi. Novembris ir svētku mēnesis visā Latvijā.
Kā dāvana Latvijai dzimšanas dienā
būs mazo mārupiešu veidota izstāde
no 2. līdz 26. novembrim.
Gads strauji tuvojas savai izskaņai. Domās jau varam saskatīt krāšņas Ziemassvētku eglītes un baltas
sniega kupenas. Mārupes novada
Domes vestibilā visu decembri iedzīvotājus un Mārupes viesus priecēs
Adventes laikam veltīta izstāde.
Māksla ir veids, kas bez vārdiem
uzrunā, liek aizdomāties vai rosina
mūsos fantāziju. Mārupes novada
Dome labprāt iepriecina gan mārupiešus, gan novada ciemiņus ar
mākslinieku, radošu cilvēku, bērnu
un jauniešu dažādu tēmu un tehniku mākslas darbu izstādēm, aicinot
visas ekspozīcijas apmeklēt bez ieejas
maksas katru darba dienu Domes
darba laikā.
Jolanta Grosberga

Mākslinieces ar ģimenēm. No kreisās: Aija Apsīte ar bērniem, Ieva Markēviča-Caruka, Līga Smiltniece ar dēlu, Uva Bērziņa, Aiga Pīgožne un Inga
Graumane ar meitu.
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Jubilejas gads
Mārupes mūzikas un mākslas skolai
Pēc pamatīgām vētrām un negaisiem kultūrizglītības laukā šogad
10. jubilejas mācību gadu uzsāka
Mārupes mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un pedagogi. Šogad
esam izauguši jau līdz 267 audzēkņiem, kuri apgūst 10 dažādu instrumentu spēli, mācās kora klasē
vai vizuāli plastiskās mākslas nodaļā. Šo gadu laikā esam aktīvi darbojušies skolā, Mārupē, visā Latvijā, kā arī piedalījušies konkursos
Igaunijā, Lietuvā, Itālijā, Francijā
un Čehijā. Mums izveidojušās savas
tradīcijas – Asfalta diena septembrī, sveču liešana Ziemassvētkos,
Starptautiskais mazās kamermūzikas konkurss, Joku dienas koncerts
audzēkņiem kopā ar vecākiem.
Kāpēc vētras un negaiss? Tāpēc, ka uz šī gada mēnešiem valsts
piešķirtais finansējums pašvaldību
mākslas un mūzikas skolām nav
pietiekams, lai īstenotu profesionālās ievirzes izglītību atbilstoši licencētajām izglītības programmām,
tāpēc mūzikas un mākslas skolu
turpmākais liktenis ir atkarīgs no
pašvaldībām, kas skolas dibinājušas. Lai arī Kultūras ministrs Ints
Dālderis akcentē bērnu mūzikas un
mākslas skolu nozīmi, jo tās veido
Latvijas kultūrizglītības sistēmas
pirmo posmu un ir svarīga valsts
kultūrpolitikas sastāvdaļas, vēl jop-

rojām nav skaidri zināmi līdzekļi
dotācijai pedagogu darba samaksai
nākamajam gadam.
Bet idienas darbā ir arī patīkamas un labas ziņas. Uzsākot jauno mācību gadu, varam lepoties
ar jaunu instrumentu – ērģelēm,
kuras mums šovasar dāvināja nelielas zviedru pilsētas Koparbergas
baznīcas draudze. Par to mums sevišķi liels prieks arī tādēļ, ka mūsu
skolā strādā ērģelniece Dace Akmentiņa, kura varēs vecāko klašu
audzēkņus ievadīt arī ērģeļspēles
pamatos, kā arī sniegt koncertus
Mārupes novada iedzīvotājiem. Ērģeles veiksmīgi atceļoja no Zviedrijas un tagad gaida ērģeļmeistaru,
lai saliktu, noskaņotu stabules un
sagatavotu darbam. Bet par to, ka
ērģeles varējām atvest uz Latviju,
vēlamies pateikt vislielāko paldies
SIA “Vērsis Ro”, personīgi Jānim
Rotbergam, kurš prata veiksmīgi izjaukt, atvest un salikt instrumentu,
Vitautam Rotbergam, kurš palīdzēja
mums ar transportu, ērģelniekam
Aivaram Vīksnam. Un vēlamies
pateikt paldies par palīdzību Baibai Vītoliņai Stokholmā. Un, protams, ļoti pateicamies ērģelniecei
Vivekai Šēdelai viņa vasarā rīkoja
koncertus, kuru laikā tika savākti
ziedojumi transpotrēšanas izdevumu segšanai.

Šogad jubileja būs ne tikai skolai, bet arī skolas rīkotajam – nu
jau piektajam – starptautiskajam
mazās kamermūzikas konkursam.
Konkursa goda žūrijas locekļi no
pirmā gada bija Latvijas lepnums –
klavierduets Nora Novika un Rafi
Haradžanjans. Šovasar mūs visus
pārsteidz sēru vēsts – pēkšņi mūžībā aizgāja Nora Novika. 6. oktobrī
mūzkas un mākslas skolā skanēja
koncerts mākslinieces piemiņai
“Mans dievs – mūzika”, kurā piedalījās N. Novikas audzēkņi un
draugi. Lai godinātu mākslinieces
devumu gan latviešu izpildītājmākslas jomai, gan mūsu skolas
konkursam, nolēmām turpmāk
konkursu saukt par Noras Novikas
starptautisko mazās kamermūzikas
konkursu. Konkurss notiks kā parasti aprīlī.
Šogad esam aicināti sniegt divus koncertus Slovākijā, tāpēc skolas koris un orķestris cītīgi gatavo
programmu, un novembra beigās
dosimies uz Košici. Šo programmu
atskaņosim arī Mārupes novada
iedzīvotājiem. Sekojiet informācijai, un laipni lūdzam uz mūsu
koncertiem.
Dace Štrodaha,
Mārupes mūzikas un mākslas
skolas direktore

Mazie
mārupieši svin
Miķeļdienu
Ražas svētki Jaunmārupes sākumskolā. Mūzikas skolotāju Sindijas un
Vinetas vadībā pirmsskolas skolotājas iejutās Zirņa, Tomāta, Gurķa,
Burkāna, Sīpola, Ķirbja, Kāposta un
Kartupeļa lomā, lai visi kopā izdzīvotu notikumu “Kā Kartupelis kļuva
par Sakņu Karali”. Pēc kopīgām rotaļām un dziesmām Karalis Kartupelis
pasniedza cienastu, atgādinot, ka
visi dārzeņi ir veselīgi, derīgi un labi.

Miķeļdienas izstāde pirmskolas
izglītības iestādē “Lienīte”. Bērnu un
viņu vecāku kopīgi radītie mākslas
darbi no rudens dabas veltēm
lieliski papildināja bērnu teātra
uzvedumu un gadatirgu.
Rīgas Apriņķa Avīze
PIEKTDIENA, 9. OKTOBRIS, 2009

SPORTS

Mārupes skolas savstarpēji
sacentīsies sporta spēlēs
Rudens Mārupes novadā ir iesācies ar jaunām pārmaiņām, kas
liek rosināt uz jaunām domām un
idejām. No jūlija vairs nav Rīgas
rajona padomes, kas visus šos
gadus organizēja ne tikai sporta
pasākumus lielajiem sportistiem,
bet arī mazajiem, tas ir, sporta
sacensības starp izglītības iestādēm. Septembra beigās uz tikšanos

tika uzaicināti Mārupes novada
izglītības iestāžu vadītāji, sporta
speciālisti, lai izvērtētu pašreizējo situāciju un lemtu, kā attīstīt
un pilnveidot sporta pasākumus
Mārupes novadā skolēniem. Mārupē ir visas iespējas, lai turpinātu sporta pasākumus starp savām
izglītības iestādēm un lai būtu vēl
lielāks sportiskais azarts uzaicināt

SPORTA NOTIKUMI

uz tām arī kaimiņu novadu izglītības iestādes. Ir izveidots sporta
pasākumu plāns, kur katra Mārupes novada izglītības iestāde,
sadarbojoties ar Mārupes Sporta
centra speciālistiem, uzņēmās sacensību organizēšanu.
Silvija Bartuševiča,
Mārupes sporta centra vadītāja

Sporta pasākumu kalendārs starp Mārupes novada izglītības iestādēm
Sporta veids

Vecuma grupa
2009. gada novembris
1.–4. klase
2010. gada februāris
5.–9. klase (zēni)
5.–9. klase (meitenes)
Pirmskolas izglītības iestādēm
2010. gada marts
1.–4. klase
2010. gada aprīlis
1.–2. klase
Pirmskolas izglītības iestādēm
2010. gada maijs
1.–9. klase

Tautas bumba
Basketbols
Volejbols
Sporta diena
Florbols
Peldēšana
Sporta diena
Kross

Organizatori

Basketbols
tālr. 29262021
(zēniem)
Jānis Hāzners

Futbols
Agris
Kokorevičs *

tālr. 26348391

Mārupes pamatskola
Mārupes vidusskola
Jaunmārupes sākumskola
Mārupes pamatskola
Jaunmārupes sākumskola
Mārupes pamatskola
Skultes sākumskola

Nodarbības
dienas
centram
“Švarcenieki”
Nodarbības
dienas
centram
“Tīraine”

Nodarbību laiks *
otrdienās
13.30–14.30 (jaun. gr.), 14.30–15.30 (vec. gr.)
trešdienās 14.00–15.30 (vec. gr.)
ceturtdienās 14.30–15.30 (jaun. gr.)
piektdienās 14.00–15.30 (vec. gr.)
otrdienās
16.00–17.00 (jaun. gr.), 17.00–18.30 (vec. gr.)
ceturtdienās 16.00–17.00 (jaun. gr.), 17.00–18.30 (vec. gr.)
sestdienās 10.00–11.30 (jaun. gr.)
pirmdienās 16.00–17.30 (1., 2. gads)
trešdienās 16.00–18.00 (1., 2. gads)
piektdienās 17.00–18.00 (1., 2. gads)
sestdienās 12.00–13.30 (vec. gr.)
pirmdienās 14.00–15.00 (jaun. gr.)
15.00–16.00 (vid. gr.)
16.00–17.30 (vid. gr.)
17.30–19.30 (vec. gr.)
trešdienās 16.30–19.30 (vidusskolas un vec. gr.)
piektdienās 15.45–19.00 (jaun., vid. un vec. gr.)
trešdienās, piektdienās no 14.30–15.30
zālē otrdienās 17.00–20.00
ceturtdienās 17.00–18.00
ārā no pirmdienas līdz piektdienai*

Futbols
tālr. 29867361
Viktors
Družiņins *
Futbols
tālr.26398087
Jānis Vilkaušs *
Volejbols
tālr. 29134367
(meitenēm)
Andris Vitauts
Kļaviņš

pirmdienās, piektdienās 18.00–20.00
ceturtdienās 18.30–20.00
otrdienās
17.00–19.00
trešdienās 18.30–20.00
sestdienās un svētdienās 10.00–12.00
pirmdienās, trešdienās, piektdienās 17.00–18.00 (vec. gr.),
18.00–19.00 (jaun. gr.)
pirmdienās, ceturtdienās 15.00–16.15 (jaun. gr)
16.15–18.00 (vid. gr.)
18.00–20.15 (vec. gr.)
otrdienās 16.00–18.00 (vid.gr.), 18.00–20.15 (vec. gr.)
sestdienās 11.00–13.00
piektdienās 18.00–20.00

tālr. 27843904

otrdienās, ceturtdienās 15.30–16.40

tālr. 25904640

piektdienās 15.30–17.00

Nodarbību vieta
Jaunmārupes
sākumskola

Mārupes
vidusskola
Tīraines sporta
komplekss

Jaunmārupes
sākumskola

Tīraines sporta
komplekss
Jaunmārupes
sākumskola
Jaunmārupes
stadions
Tīraines sporta
komplekss
Tīraines sporta
komplekss
Mārupes
vidusskola
Mārupes
vidusskola

Tīraines sporta
komplekss
Jaunmārupes
sākumskola

Tīraines sporta
komplekss

* Sporta treneri strādā arī citā laikā pēc individuālā nodarbību grafika, kas nav atspoguļots šajā tabulā.
Rīgas Apriņķa Avīze
PIEKTDIENA, 9. OKTOBRIS, 2009

cembrim notiks Pierīgas novadu
meistarsacīkstes volejbolā (piedalās
2 Mārupes komandas) un basketbolā (piedalās 1 komanda).
f Mārupes novadu Latvijas
volejbola čempionātā vīriešiem
amatieru līgas jaunajā sezonā turpinās pārstāvēt komanda “Mārupe” – iepriekšējās sezonas bronzas
medaļu ieguvēji (komandas pārstāvis Armands Namiķis).
f Pirmoreiz Mārupes komanda piedalīsies Latvijas amatieru basketbola līgas čempionātā (komandas pārstāvis Kristaps
Saulītis).

Jaunmārupes sākumskola

Treniņu grafiks bērnu un jauniešu sporta nodarbībām
pie Mārupes novada algotajiem treneriem
Treneris
Tālrunis
Teikvando
tālr. 26130831
Vitālijs LepinsŽagars

f Divdesmit pirmajās nedzirdīgo olimpiskajās spēlēs, kas noritēja Taivānas galvaspilsētā Taipejā
no 5. līdz 15. septembrim, piedalījās arī mārupietis Jānis Smons.
Tāllēkšanā šoreiz Jānim nepaveicās
un viņš finālā neiekļuva, bet trīssoļlēkšanā ar rezultātu 14,45 m palika soli aiz medaļām – 4. vietā.
f 10. oktobrī Mārupes volejbola komanda uzsāk dalību Latvijas Volejbola federācijas kausa
izcīņā jaunietēm. Spēles sešos
izbraukumos notiks līdz decembrim.
f No septembra līdz de-

Novusa turnīrs “Švarceniekos”
Septembris Bērnu un jauniešu
dienas centrā “Švarcenieki” iesākās ar
jauniešu vairāku nedēļu lolotu pasākumu – Novusa turnīru. Tas jau bija
piektais atklātais Novusa turnīrs, kurā
piedalījās astoņi labākie novusa spēlētāji
(četri no Jaunmārupes ciema un četri
no Tīraines ciema), kuri bija uzvarējuši
mēneša sākumā rīkotajos atlases turnīros (kopā atlases turnīros piedalījās
34 dalībnieki). Turnīrs noritēja pēc
bērnu iepriekš izstrādāta nolikuma,
un kā pamats tam bija Latvijas Novusa
federācijas izstrādātie noteikumi. Šoreiz
turnīra visas godalgotās vietas palika
organizatoru mājvietā, tas ir, Jaunmārupē. Pirmo vietu jau trešo turnīru pēc
kārtas ieguva Karīna Ķemere, kas ir

vienīgā meitene, kas jebkad ir spējusi
iekļūt finālturnīros. Otro vietu ieguva
Dāvis Kursišs un trešo vietu Raivo Pirvics. Bet īpašs paldies jāsaka vienam no
sacensību galvenajiem organizatoriem
Danielam Šķuburam, kas bija arī sacensību galvenais sekretārs. Pavisam
kopā turnīru tiesāja trīs tiesneši, un
organizēšanā bija iesaistījušies desmit
jauniešu.
Nākamais Novusa turnīrs atkal norisināsies Bērnu un jauniešu dienas
centrā “Švarcenieki” 30. oktobrī, kad
Jaunmārupes labākie novusa spēlētāji
mērosies spēkiem ar jauniešiem no
Rīgas.
Gatis Vācietis,
Dienas centra “Švarcenieki” vadītājs

Mārupes novada
basketbola līgas spēļu rezultāti
28. 09.–8. 10.
“Jaunmārupe 1”–“Jaunmārupe 2”
106:41
“MIG”–“Sport 2000”
91:60
“Pro Mailīte”–“Āgenskalna baptistu draudze”
50:109
“A7”–“Sport 2000”
65:52

“Jaunmārupe 2”–“Āgenskalna
baptistu draudze”
62:77
“Vilkači”–“F-Team/Zemturi”
52:95

Līdzfinansējums par sporta nodarbībām ir jāmaksā
(ar pārskaitījumu):
Mārupes novada Dome
reģ. nr. 90000012827
konts LV69UNLA0003011130405
Mārupe, Daugavas 29, LV 2167
A/s “SEB Latvijas Unibanka”
kods UNLALV2X
vai
Mārupes novada Domes kasē, kas strādā
pirmdienās un ceturtdienās no pulksten. 9.00 līdz 18.00.
Veicot maksājumu, jāuzrāda
 bērna vārds uzvārds,
 vec. iemaksas par sporta nodarbībām … ( sporta veids).
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Esi jauns un gribi aktīvi darboties?
18. septembrī bērnu un jauniešu
dienas centrā “Švarcenieki” notika
“Jauniešu tējas vakars”. Tējas vakaru
organizēja aktīvā un atraktīvā mārupiete Ieva Spriža, kurai ir vairāku
gadu pieredze darbā ar jauniešu nevalstiskajām organizācijām (NVO).
Ieva, kura pārcēlusies uz pastāvīgu
dzīvi mūsu novadā, nolēmusi dibināt Mārupes jauniešu organizāciju
ar mērķi aktivizēt novada jauniešus
un iesaistīt viņus neformālās izglītības jomā.
Piektdienas vakara sarunā Ieva
Spriža stāstīja par iespējām, kuras
jauniešiem dod dalība NVO, – sākot no saistoši un aktīvi pavadīta
laika līdz pat iemaņām projektu
veidošanā, tostarp budžeta un finanšu plānošanā. Ieva iepazīstināja
ar Eiropas Savienības neformālās
izglītības programmu “Jaunatne
darbībā”, kas domāta 13 līdz 30 ga-

dus veciem jauniešiem un tiek
īstenota no 2007. gada 1. janvāra
līdz 2013. gada 31. decembrim. Visi
varēja noskatīties mazu filmiņu par
pagājušajā vasarā šīs programmas
ietvaros realizēto Bauskas rajona jauniešu grupas apmaiņas braucienu uz
Itāliju, kur Parmas apkārtnē tika iepazītas videi draudzīgas, t. s. “zaļās”
saimniekošanas metodes. Šai braucienā ar nelielu vietējās pašvaldības
atbalstu jaunieši varēja doties pilnīgi
bez maksas, un tā bija lieliska iespēja
iepazīt citu tautu tradīcijas, kultūru,
sadzīvi, iegūt jaunus draugus.
Arī Mārupes jauniešiem ir tādas pašas iespējas piedalīties projektos un pašiem tos rakstīt, aktīvi
iesaistīties gan sava novada vides
sakopšanā, gan pašvaldības darba
organizēšanā ar idejām, kas nepieciešams jauniešiem, organizēt
dažādus neformālus pasākumus,

piemēram, jau 17. oktobrī plānotā
“nakts” trasīte, organizēt nometnes,
jauniešu dienas, seminārus par jauniešus interesējošiem jautājumiem
utt.
Dienas centra vadītājs Gatis Vācietis, piedaloties sarunā, uzsvēra, ka
šādas organizācijas un pašvaldības
sociālā dienesta, kura ietvaros strādā
dienas centrs, mērķi ir ļoti līdzīgi –
bērnu un jauniešu iesaistīšana lietderīgā brīvā laika pavadīšanā, dažādu
sociālo un praktisko iemaņu veidošana, taču nevalstiskās organizācijas
statuss dod iespēju piesaistīt vairāk
ES projektiem paredzēto līdzekļu,
kas nav mazsvarīgi. Ievas moto: to,
ko var iegūt, darbojoties NVO pasaulē, nevar pielīdzināt nevienam
naudas miljonam...
Vairāk uzzināsi, ja sazināsies ar
Ievu Sprižu – mob. tālr. 22005473,
e-pasts: ieva_red@inbox.lv.

Kur laukakmeņi stāsta par sāpēm
Ik gadus Mārupes represēto
valde organizē ekskursijas uz kādu
no mūsu tautas ciešanu un sāpju
vietām. Šā gada 5. septembrī devāmies uz Liteni.
Autobuss, izšūpojis braucējus
Vidzemes pakalnos, vispirms aizveda mūs uz dārzu pilsētu Gulbeni, kas pilsētas tiesības ieguvusi
1928. gadā. Pilsētas jaunajā centrā
apskatījām atjaunoto pieminekli
cīnītājiem abos pasaules karos.
Vecajā apbūvē liela parka vidū redzama Vecgulbenes Baltā pils, kas
piederējusi baronu Volfu dzimtai.
Kara laikā pils nopostīta, tagad
daļēji atjaunota. Kā gadsimtu piemineklis stāv kādreizējās muižas
saimniecības ēkas, kas celtas ar
lielu rūpību un vērienu un pārbūvētas tiek izmantotas mūsdienu
vajadzībām.
Ritot lietus lāsēm, iebraucām
Litenes mežā – Latvijas brīvvalsts
virsnieku traģēdijas vietā. Šeit Latvijas brīvvalsts laikā izveidoja armijas poligonu dažādu karaspēka daļu
mācībām. Karavīri dzīvoja teltīs,
bet virsnieki mita karavīru celtās
mājīgi iekārtotās barakās.
1941. gada vasarā Litenē nometināja iepriekšējā gadā uz Latvijas

Tautas armijas bāzes izveidotā Sarkanās armijas 24. teritoriālo latviešu strēlnieku korpusa kājniekus
un artilēristus. Nedēļu pēc pārcelšanās uz vasaras nometni norisa
daži pārkārtojumi, kas virsniekos
izraisīja izbrīnu un domu apmaiņu.
11. jūnijā it kā uz “mācībām” tika
aizvesta grupa virsnieku, faktiski
viņi tika nošauti mežā. 14. jūnijā
virsniekus ieveda mežā, atbruņoja,
norāva zīmotnes, atņēma personīgās mantas, planšetes. Nedaudziem
tajā naktī izdevās izbēgt, viņi aizgāja nelielās grupās pa 2–3 cilvēkiem,
sabiezējot vakarkrēslai. Dažas stundas vēlāk tas vairs nebija iespējams,
jo nometni aplenca karavīru ķēdes,
bruņotas ar ložmetējiem.
Nometnes ēkas kara laikā nopostīja, iezīmēta tikai karoga vieta
un iekārtots ugunskurs, meža malā
liela krusta zīme – šeit stāvējušas
mašīnas, kas virsniekus aizveda uz
Gulbeni, tālāk caur Daugavpili uz
Sibīrijas nometnēm. Traģēdiju vietas apzīmētas ar lieliem pelēkiem
laukakmeņiem nelielos meža klajumos. Noliecām galvas, paklusējām,
pie akmeņiem skujām kaisītā zemē
nolikām ziedus.
Braucam uz Stāmerienu, kur

meža ielokā uzcelts piemineklis
visiem bojā gājušajiem II pasaules
karā. Melnajā marmora plāksnē uzraksts vēsta, ka par Dzimteni atdota
dzīvība – dārgākā cilvēka manta. Ir
smagi un skumji, ko vārdos grūti
pateikt.
Apskatījām arī Stāmerienas
muižu Pededzes stāvajos krastos,
sakopto skolu un braucam uz Stāmerienas pili, no kuras netālu ezera
krastā ir skaista pareizticīgo baznīca, kas līdz pamatiem bijusi nopostīta, tagad atjaunota. Var redzēt, ka
lauku ļaudis visu laiku rūpīgi sargā
un kopj vecās ēkas.
Stāmerienā bija “bānīša” svētki,
kur netrūka arī tirgus ar atrakcijām. Laipno dzelzceļnieku vadīti
iekāpām izpušķotā “gaviļnieka”
vagonā un pēc pusstundas bijām
atkal Gulbenē. Posāmies mājup –
pēdējā pietura ceļmalas krodziņā
“Bērzkrogs”, un autobuss, laipna un
uzmanīga šofera vadīts, atveda mūs
atpakaļ Mārupē. Daudz iespaidu un
redzējumu bija šai dienā! Paldies
ekskursijas organizētājām – Ārijai
Šenbergai un Annai Ozoliņai. Paldies novada Domei par atbalstu!
Ekskursijas dalībniece
Alma Liepa

Sargā sevi un Dievs Tevi sargās!
Sabiedrībā pieaugošais noziedzības līmenis un tam pretī samazinātais
policijas darbinieku skaits rada būtisku apdraudējumu cilvēku personīgai
mantai, īpašumiem un sabiedrības
drošībai.
Latvijas Aizsargu organizācija
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uzsākusi Mārupes novada LAO sabiedriskās drošības struktūras veidošanu. Šīs struktūrvienības galvenais
uzdevums būtu piedalīties sabiedrības
drošības nodrošināšanā.
Jaunieši un jaunietes, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, pieaugušie cilvē-

ki brieduma gados, sirmgalvji seniori
ar lielu dzīves pieredzi – visi, kuri vēlas
sabiedriskā kārtā piedalīties, – nāciet,
pulcēsimies lielam un atbildīgam darbam! Vienībā ir mūsu spēks!
LAO štāba priekšnieks Ilgvars
Dreižis – tālrunis 29175842.

Mārupes novada Dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēti jaundzimušie
f JŪNIJĀ Adrians Matorka (dzimis 12. 05.), Aleksandra Brisa (dzimusi
27. 05.), Mārtiņš Teteris (dzimis 16. 05.), Katrīna Fišere (dzimusi 30. 05.),
Markuss Goveiko (dzimis 28. 05.), Matvejs Mačehins (dzimis 19. 05.), Ēriks
Anoško (dzimis 11. 05.), Mikus Zēģēle (dzimis 1. 06.), Rihards Šķērstens
(dzimis 31. 05.), Signe Pīpe (dzimusi 23. 05.), Gustavs Prindulis (dzimis
1. 06.), Gustavs Jasinskis (dzimis 7. 06.), Rūdolfs Magone (dzimis 7. 06.),
Mārtiņš Tutiņš (dzimis 10. 06.), Iļja Mackevičs (dzimis 10. 06.), Dāvids
Meistars (dzimis 14. 06.), Viktorija Mirnaja (dzimusi 16. 06.), Marta Jansone
(dzimusi 18. 06.), Paula Reimarte-Losberga (dzimusi 17. 06.),
f JŪLIJĀ Emīlija Luīze Zandere (dzimusi 18. 06.), Robijs Lejiņš (dzimis
(19. 06.), Liāna Rēķe (dzimusi 29. 06.), Alise un Roberts Putraimi (dzimuši
28. 06.), Kate Veckunga (dzimusi 30. 06), Andrejs Paeglis (dzimis 3. 07.),
Toms Kiops (dzimis 3. 07.), Elizabete Daniela Kalniņa (dzimusi 6. 07.), Lība
Baiba Ozoliņa (dzimusi 29. 06.), Sofija Čistjakova (dzimusi 8. 07.), Roberts
Zeibots (dzimis 14. 07.), Bruno Baumeistars (dzimis 18. 07.), Marks Andrians
Kristapsons (dzimis 20. 07.), Gustavs Jansons (dzimis 16.07.), Līva Būdniece
(dzimusi 19. 07.), Aleksandrs Ceplis (dzimis 25. 07.), Ketrīna Kutna (dzimusi
25. 07.), Artūrs Dūmiņš (dzimis 17. 07.),
f AUGUSTĀ Eleonora Grava (dzimusi 29. 07.), Keita Nikola Kiršbauma
(dzimusi 1. 08.), Elza Goldmane (dzimusi 28. 07.), Markuss Dumpis (dzimis
28. 07.), Emīls Luhaers (dzimis 30. 07.), Elizabete Mence (dzimusi 29. 07.),
Taisija Ivančenko (dzimusi 7. 08.), Elīza Novika (dzimusi 17. 07.), Oktajs Efe
Junsels (dzimis 18. 08.), Martins Mārtiņš Murņikovs (dzimis 18. 08.), Anna
Milgrāve (dzimusi 16. 08.), Eva Piļkēviča dzimusi 28. 08.), Jānis un Uldis
Krasnovi (dzimuši 21. 08.), Veronika Turuna (dzimusi 23. 08.), Matīss un Līva
Putniņi (dzimuši 24. 08.), Lība Segliņa-Grīnblate (dzimusi 22. 08.), Ričards
Jans Samoiļenko (dzimis 28. 08.), Elza Zaļkalne (dzimusi 16. 08.),
f SEPTEMBRĪ Mārtiņš Miķelsons (dzimis 1. 09.), Daniels Orehovs
(dzimis 24. 08.), Amanda Kalniņa (dzimusi 24. 08.), Megija Emīlija Eņģele
(dzimusi 21. 08.), Lenija Paupere (dzimusi 31. 08.), Dārta Zīverte (dzimusi
4. 09.), Alise Elizabete Kalniņa (dzimusi 3. 09.), Keitija Dubrovska (dzimusi
8. 09.), Gustavs Amoliņš (dzimis 8. 09.), Radrigo Belousovs (dzimis 23. 09),
Elizaveta Liza Popkova (dzimusi 16. 09).

Sveicam jaunos mārupiešus un viņu vecākus!

SĒRU VĒSTS
Dziļās sērās paziņojam, ka mūžībā aizgājusi mūsu māmiņa un
ilggadīga kolhoza “Mārupe” gāzes saimniecības tehniķe
Ilze Čaikovska (dz.1945.).
Informācija par izvadīšanu pa tālr. 26304444.
Meita un dēls

LĪDZJŪTĪBAS
Mārupes novada Dome izsaka līdzjūtību
deputātei Ivetai Grigulei,
no tēva uz mūžu atvadoties.
Mārupes novada Dome izsaka līdzjūtību
bijušā Mārupes pagasta padomes priekšsēdētāja
Mārtiņa Rutkovska tuviniekiem,
guldot viņu zemes klēpī.

MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI
JŪNIJĀ Veronika Liskope (1923), Pēteris Kazradzis (1918),
Vladimirs Kapinoss (1945),
JŪLIJĀ Zigmārs Kristsons (1965), Pēteris Armanovs (1917),
Lidija Elza Ilzēna (1935),
AUGUSTĀ Vladimirs Aleksandrovs (1928), Leontīne Grunte (1927),
Ļubova Purviņa (1921),
SEPTEMBRĪ Hina Mihailova (1953), Aivars Rūniks (1942),
Stepans Romanovs (1930), Jevgenijs Divra (1931),
Vladimirs Vjatkins (1962), Mārtiņš Rutkovskis (1922),
Dzidra Ozola (1922), Vilnis Krisbergs (1936).
Rīgas Apriņķa Avīze
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