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“Mārupes Cālis 2010”

1. aprīļa pēcpusdienā Mārupes kultūras namā jau
tradicionāli notika konkurss “Mārupes Cālis 2010”,
kas šogad vienlaikus bija arī Lieldienu ieskaņas koncerts. Kad bija nodejota kultūras nama bērnu deju
kolektīva “Pērlītes” deja “Cip, cip cālīši”, uz skatuves
ar pazīstamo teletūbiju dziesmiņu parādījās visi
četri atraktīvie, apaļīgie, pūkainie un krāsainie teletūbiji – Tinkijs Vinkijs, Dipsijs, Lā-ā un Pū. Neviltots
prieks bija gan mazo dziedātāju, gan viņu vecāku,
skolotāju un līdzjutēju sejās.
Koncertu iesāka abi “Mārupes Cālis 2009” laureāti – Adele Sakoviča un Pauls Pakalniņš. Un tad nu visi
trīsdesmit mazie konkursanti kāpa uz skatuves un sniedza
savus sagatavotos priekšnesumus.
No Mārupes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupiņām uzstājās Terēze Priekule (3 gadi), Evita Moeda
(3 gadi), Anna Jansone (3 gadi), Elīza Dommere (3 gadi)
un Kriss Kristers Zaļmežs (4 gadi) – skolotāja Ilze Dūzele.
Skultes sākumskolas pirmsskolas izglītības grupiņas
pārstāvēja Evelīna Baltmane (3 gadi) un Žaklīna Kupela
(5 gadi) – skolotāja Dace Niedra.
Jaunmārupes sākumskolu pārstāvēja Nikola Kukle
(3 gadi), Amanda Garoza (3 gadi), Artūrs Smiltnieks
(4 gadi), Annija Kurme (4 gadi), Konstance Ivanova
(5 gadi) un Dana Felicija Ņikiforova (5 gadi). Viņus
konkursam sagatavoja skolotājas Sindija Tropa un Vineta Elksne.
Pirmsskolas izglītības iestādes “Lienīte” skolotājas
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 9. aprīlis, 2010

Martas Bērziņas vadībā dziesmas bija mācījusies Luīze
Marta Treilona (3 gadi), Edvards Bidzāns (4 gadi), Rasa
Linda Puriņa (4 gadi), Monta Grosberga (5 gadi) un Elīza
Kristiāna Zaļmeža-Grīnvalde (5 gadi).
Mārupes kultūras nama skolotāja Diāna Kravale bija
dziesmas mācījusi 3 konkursantiem – Rūtai Marijai Rāznai
(3 gadi), Emīlam Alleram (3 gadi) un Austrai DzimtāZemītei (5 gadi).
Privāto pirmsskolas izglītības iestādi “Namiņš” pārstāvēja Anete Evelīna Bambīte (3 gadi), Alberts Taube
(3 gadi), Eva Samanta Trapāne (4 gadi), Stīne Mehra
(4 gadi), Šarlote Funo (5 gadi), Nikola Antonoviča (5 gadi)
un Nikolass Funo (6 gadi). Viņu dziedātprasmes pedagoģe
ir Līga Taube.
Bet Sofija Solima (4 gadi) un Karlīna Korotkova
(5 gadi) pārstāvēja privāto pirmsskolas izglītības iestādi
“Varavīksne”, skolotāja Sintija Štāle.
Konkursa laikā par mazajiem dziedātājiem rūpējas un
viņus iedrošināja teletūbiji – jauniešu popgrupa “KEEN”,
uzstājās Mārupes kultūras nama bērnu popgrupa “Mazā
sirds” (vidējā grupa).
Žūrijai, kuras sastāvā šogad darbojās Mārupes mūzikas
un mākslas skolas skolotāja, sieviešu vokālā ansambļa
“Dzelde” vadītāja Sandra Gaide, mūzikas pedagoģe Maija
Rozenberga no Jūrmalas un Mārupes novada izpilddirektors Ivars Punculis, nebija viegli noteikt uzvarētājus.
“Mārupes Cālis 2010” titulu ieguva Emīls Allers, Anna
Jansone, Artūrs Smiltnieks, Kriss Kristers Zaļmežs un
Konstance Ivanova. Vēlreiz sveicam laureātus un visus
konkursa dalībniekus!

Saule mani ierakstīja
zaļā kļavas lapiņā
Šķiet, visprecīzāk šie Krišjāņa Barona vārdi attiecas
uz maiju, kad plaukstošajās koku lapās rotaļājas vējš
un saule ieraksta tajās arī cilvēku prieku par dabas atmodu.
“Kādā no vietām uz Zemes dzīvoja laimīgi cilvēki. Un
katrai ģimenei uzcelts savs namiņš, dārzs, kas ap māju ik gadus
nesa bagātu ražu. Katru pavasari ļaudis ar prieku sagaidīja
un pārpārēm izbaudīja vasaru. Daudz līksmus svētkus visi
draudzīgā pulkā svinēja. Ziemā no pastāvīgās kņadas ļaudis
atpūtās un, debesīs lūkodamies, pūlējās saprast – vai iespējams būtu zvaigznes līdz ar mēnestiņu tādos rakstos ielocīt,
kas būtu krāšņāki par rakstiem debess jumolā. Tā, gadskārtu
ritenim griežoties, cilvēks tiek ierauts nemainīgā ritumā, kurā
tiek pārbaudīta katra cilvēka gribas lielums un mūžīga virzība
uz priekšu. Pavasaris latvietim ir sajūtams, sadzirdams, un
sasmaržojams, tad mēs visātrāk, vistuvāk, vislabāk saplūstam
ar dabu un bezgalīgo dabas atdzimšanas prieku.
Zaļu gaismu no augšas met lielie sulu bērzi. Zemāk reibīgi tvan pīlādžu ziedķekari, bet līdz pašai ceļmalai – baltin
baltas korintes. Gaišā, viegli smaržojošā krūmu gatve it kā
ved uz priekšu, sargā un apmīļo. Gaisma. Siltums. Miers.
Paļāvība uz mājām un mīļajiem. Tā bija mūsu skaistā, tālā
Mārupe. Pieticīgajai purvainajai dabai bija savs košums. Un,
savus mazos īpašumus apsaimniekojot, bija tapusi kārtība, kas
liecināja par praktisku apķērību un dabas jaukumu saprašanu. Vai visi maz zina, kas ir korintes? Ne visur tās aug. Bet
Mārupē šim savdabīgajam krūmam patīk. Rudenī tas priecē
ar sarkanrudām lapām, visam bija sava jēga. Bērzi aizturēja
asos, negantos pavasara vējus. Sulu bērzi sakrāja brīnišķīgu
padzērienu siena laikam. Saimnieks neko nelaida postā. Un
vēl – tiem kokiem gar robežām bija rodama vēl cita, nepraktiska jēga – tie nebija līdumnieku stāsti, bet mūsu priekšteču
stādīti. Kā piemiņas zīmes savai dzimtai, savai mājai, savam
novadam, savai Latvijai.”
(Fragments no I. Būmanes grāmatas “Līdumnieku zeme
Mārupe”)
4. maijā visā mūsu valstī un arī mēs – Mārupes novada
ļaudis – atzīmēs Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas
pasludināšanas 20. gadadienu. 1990. gada 4. maijā toreizējās
Augstākās padomes deputāti pieņēma deklarāciju “Par Latvijas
Republikas neatkarības atjaunošanu”. Todien pie parlamenta
ēkas stāvēja cilvēku tūkstoši, kuri sekoja līdzi balsojumam un
nebaidījās vienoties mūsu tautas kopējā lūgšanā pēc mazas,
tomēr tādas kopības, kas var visu.
Ira Dūduma

Būsim kopā arī mēs –
savā novadā 2010. gada 4. maijā
 11.00 – Rīgas rajona Jauniešu orķestra koncerts
(diriģents Pēteris Plūme) – Jaunmārupes sākumskolas
pagalmā (Lietus laikā skolas vestibilā);
 12.00 – 4. maija skvēra pirmo dekoratīvo koku grupas
stādīšana (pie viadukta Jaunmārupē);
 14.30 – J. Streiča filma “Rūdolfa mantojums”
(Mūzikas skolas zālē);
 17.00 – J. Streiča filma “Rūdolfa mantojums”
(Mārupes kultūras namā zālē).
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NOVADA DOMĒ
Mārupes novada Domes SĒDES Nr. 3 – 2010. gada 24. martā
Domes sēdē piedalās
Mārtiņš Bojārs, Aleksandrs Mihailovs, Modris Spuģis, Pēteris
Pikše, Iveta Grigule, Ira Dūduma, Anita Grope, Jānis Lagzdkalns,
Diāna Orleāne, Arnis Āķis, Arvīds Juris Mūrnieks, Dace Štrodaha,
Eduards Gribovskis.

Domes sēdē nepiedalās
Līga Kadiģe slimības dēļ uz Domes sēdi nav ieradusies.
Edgars Jansons attaisnojošu iemeslu dēļ uz Domes sēdi nav ieradies.
Darba kārtība 43 jautājumu.
Mārupes novada Dome nolēma:
 apstiprināt Mārupes novada nekustamā īpašuma “Pilskalni-1” (zemes kadastra nr. 8076-007-0774) zemes ierīcības projektu kā galīgo;
 piešķirt juridiskās adreses 42 nekustamiem īpašumiem;
 precizēt juridiskās adreses 11 nekustamiem īpašumiem;
 mainīt juridiskās adreses 6 nekustamiem īpašumiem;
 noteikt nekustamam īpašumam Skultes iela 16B (kadastra nr.
8076-001-0045) 0,0217 ha platībā zemes lietošanas mērķi – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas,
naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem
saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201);
 noteikt nekustamam īpašumam Skultes iela 14A (kadastra nr.
8076-001-0044) 0,0244 ha platībā zemes lietošanas mērķi – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas,
naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem
saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201);
 noteikt nekustamam īpašumam Penkules iela 46 0,1345 ha
platībā zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve
(kods 0601);
 noteikt nekustamam īpašumam “Darumi” 1,0118 ha platībā zemes lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve (kods 0801);
 noteikt nekustamam īpašumam Pilskalnu iela 22 0,17 ha platībā
zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods
0601);
 noteikt nekustamam īpašumam Pilskalnu iela 24 0,17 ha platībā
zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods
0601);
 noteikt nekustamam īpašumam “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(kadastra nr. 8076-002-0007) zemes lietošanas papildmērķi – komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) – 0,6689 ha platībā;
 noteikt nekustamam īpašumam “Kļaviņas” Silnieku iela 20 (kadastra nr. 8076-003-0330) 0,3351 ha platībā zemes lietošanas mērķi –
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods – 0601);
 noteikt nekustamam īpašumam “Gunvillas” 13,98 ha platībā
zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība (kods 0101);
 noteikt zemes gabalam (ar kadastra apzīmējumu 8076-010-0050)
0,3232 ha platībā zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
 atteikt piešķirt nekustamajam īpašumam Sēļu ielā 34 (kad. nr.
8076-007-2392), Mārupē, 0,5832 ha platībā nekustamā īpašuma papildu
lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme;
 atteikt piešķirt nekustamajam īpašumam Sēļu ielā 36 (kad. nr.
8076-007-2391), Mārupē, 0,7699 ha platībā nekustamā īpašuma papildu
lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme;
 atteikt piešķirt nekustamajam īpašumam Sauleslīču ielā 8 (kad.
nr. 8076-003-1423), Mārupē, nekustamā īpašuma papildu lietošanas
mērķi – lauksaimniecības zeme;
 atteikt piešķirt nekustamā īpašuma papildu lietošanas mērķi –
lauksaimniecības zeme nekutamajiem īpašumiem Pērļu ielā 1 (kad. nr.
8076-012-0520) 0,2082 ha platībā, Pērļu ielā 3 (kad. nr. 8076-012-0521)
0,2834 ha platībā, Pērļu ielā 5 (kad. nr. 8076-012-0519) 0,2082 ha
platībā, Pērļu ielā 7 (kad. nr. 8076-012-0518) 0,2082 ha platībā, Pērļu
ielā 9 (kad. nr. 8076-012-0522) 0,2834 ha platībā, Pērļu ielā 11 (kad.
nr. 8076-012-0517) 0,2082 ha platībā, Pērļu ielā 13 (kad. nr. 8076-0120516) 0,2504 ha platībā un Ritenieku ielā 11 (kad. nr. 8076-012-0230)
0,2300 ha platībā;
 atteikt piešķirt nekustamajam īpašumam Jaunzemu ielā 6 (kad.
nr. 8076-003-0288) 0,2 ha platībā nekustamā īpašuma papildu lietošanas
mērķi – lauksaimniecības zeme;
 atteikt piešķirt nekustamajam īpašumam Paleju ielā 2A (kad.
nr. 8076-003-1347) 0,3265 ha platībā nekustamā īpašuma papildu
lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme;
 atteikt mainīt nekustamajam īpašumam “Rubeži” (kad. nr. 8076012-0128) nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – no Komercdarbības
objektu apbūves zemes (kods 0801) uz lauksaimniecības zemi (kods
0101);
 atteikt mainīt nekustamajam īpašumam “Ceperi” (kad. nr. 8076012-0137) nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – no Komercdarbības
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objektu apbūves zemes (kods 0801) uz lauksaimniecības zemi (kods
0101);
 atteikt piešķirt nekustamam īpašumam “Sīpoliņi-1” (kad. nr.
8076-008-0166) papildu lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme;
 nodot zemes gabalu “Rēķi” (kad. nr. 8076-003-0072), “Salmiņi”
(zemes kadastra nr. 8076-003-0324), Daibes iela 47 (kad. nr. 8076003-0697), “Zaļozoli” (kad. nr.8076-003-0320), “Zaļozoli-1” (kad. nr.
8076-003-0047), “Granīti” (kad. nr. 8076-003-0032), “Ceļtekas” (kad.
nr. 8076-003-0190), “Eži” (kad. nr. 8076-003-0191) detālplānojuma
1. redakciju sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai;
 nodot kulinārijas veikala Dāliju ielā 2 būvniecības ieceri publiskajai apspriešanai uz laiku četras nedēļas, skaitot no publiskās apspriešanas
uzsākšanas dienas atbilstoši MK 22. 05. 2007. noteikumu Nr. 331
“Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība” 17. punktam. Uzdot
būvniecības ieceres ierosinātājam Jānim Bukam organizēt publisko
apspriešanu, sedzot visus ar to saistītos izdevumus, un pirms publiskās
apspriešanas sagatavot un iesniegt pašvaldībā saskaņošanai šādus atbilstoši MK 22. 05. 2007. noteikumu Nr. 331 “Paredzētās būves publiskās
apspriešanas kārtība” 13. punkta prasībām noformētus dokumentus.
Uzdot Jānim Bukam pirms publiskās apspriešanas sagatavot būvtāfeli
(ne mazāku kā 1,2 x 1,2 m), kurā atspoguļo iecerētās būves attēlu
un ietver paziņojumā par būvniecības ieceres nodošanu publiskai
apspriešanai minētās ziņas un saskaņot to ar pašvaldību. Sagatavoto
un saskaņoto būvtāfeli izvietot apbūvējamā zemesgabalā, sākot no
dienas, kad vietējā laikrakstā publicēts 22. 05. 2007. noteikumu Nr. 331
“Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība” 13.1. apakšpunktā
minētais paziņojums, līdz būvniecības ieceres publiskās apspriešanas
beigām. Uzdot Jānim Bukam saskaņot ar pašvaldību laiku un vietu,
kur izstādīt apskates materiālus un rīkot prezentāciju;
 nodot zemes gabalu “Jaunburtnieki-1” (kad. nr. 8076-003-0256)
un detālplānojuma 1. redakciju sabiedriskai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai;
 piekrist, ka 4 īpašnieki nostiprina zemesgrāmatā īpašuma tiesības
uz nekustamo īpašumu;
 uzsākt grozījumu izstrādi Mārupes novada saimniecības Jelgavas
ceļš 44 (kad. nr. 8076-008-0175) detālajā plānojumā sadāļā “Apbūves
noteikumi”, kas tika apstiprināts ar 2006. gada 26. aprīļa saistošajiem
noteikumiem Nr. 16;
 uzsākt grozījumu izstrādi Mārupes novada saimniecības “Laukkalniņi” (kad. nr. 8076-008-0359) detālajā plānojumā sadaļā “Apbūves
noteikumi”, kas tika apstiprināts ar 2008. gada 27. augusta saistošajiem
noteikumiem Nr. 38;
 uzsākt grozījumu izstrādi Mārupes novada saimniecības “Silaputniņi” (kad. nr. 8076-008-0143) un “Stilmaņi” (kad. nr. 8076-008-0250)
detālajā plānojumā sadāļā “Apbūves noteikumi”, kas tika apstiprināts
ar 2005. gada 20. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 5;
 uzsākt detālā plānojuma izstrādi nekustamam īpašumam “Lidvāveres” teritorijai;
 uzsākt detālā plānojuma izstrādi nekustamā īpašuma Starptautiskā
lidosta “Rīga” teritorijas ZA daļas teritorijai;
 atcelt 2003. gada 11. jūnija Mārupes pagasta padomes lēmumu
(sēdes prot. nr. 7, p. 5.10) “Par īpašumā esošās zemes sadalīšanu” un
uzsākt detālā plānojuma izstrādi nekustamam īpašumam “Majori”
Rožleju iela 18 teritorijai;
 pilnvarot Mārupes novada būvvaldi pieņemt lēmumus par adrešu
piešķiršanu, maiņu vai likvidēšanu Mārupes novada administratīvajā
teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, kas atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir atzīstami par adresācijas objektiem;
 piekrist no nekustamā īpašuma “Jaunburtnieki” Liliju iela 73
atdalīt zemes gabalu 0,0051 ha platībā, pievienojot nekustamam īpašumam “Jaunburtnieki-1”, konsultējoties ar “Jaunburtnieki-1” (kad. nr.
80760030234) detālplānojuma izstrādātājiem;
 izsniegt SIA “Baltic Taxi”, vienotais reģ. nr. 40003636861, licenci
pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem ar derīguma
termiņu no 1. 04. 2010. līdz 31. 03. 2011.;
 izsniegt SIA “Baltic Taxi”, vienotais reģ. nr. 40003636861, licences
kartītes ar derīguma termiņu no 1. 04. 2010. līdz 31. 03. 2011. pasažieru
pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem 41 transportlīdzeklim;
 nepieņemt lēmumu par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību
“Mārupes teātris” un virzīt to atkārtotai izskatīšanai Sociālās, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē;
 slēgt ar LR Zemessardzes 17. pretgaisa aizsardzības bataljonu
sadarbības līgumu;
 atteikt anulēt ziņas par 4 personu deklarēto dzīvesvietu Mārupes
novadā;
 anulēt ziņas par 14 personu deklarēto dzīvesvietu Mārupes
novadā;
 apstiprināt nolikumu “Par kultūras un kultūrizglītības projektu
finansiālo atbalstu Mārupes novadā”;
 pieņemt saistošos noteikumus Nr. 6 “Grozījumi Mārupes novada
Domes 2009. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 24/2009
“Par pabalstu transporta pakalpojumiem””;
 atjaunot Mārupes novada Domes 2009. gada 22. decembra saistošo noteikumu Nr. 24/2009 “Par pabalstu transporta pakalpojumiem”

darbību ar nākamo dienu pēc Mārupes novada Domes 2010. gada
24. marta saistošo noteikumi Nr. 7 “Grozījumi Mārupes novada Domes 2009. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 24/2009 “Par
pabalstu transporta pakalpojumiem”” spēkā stāšanās;
 saskaņot Jaunmārupes sākumskolas izglītības programmu “Pamatizglītības pirmā posma (1.–6. klase)” (izglītības programmas kods
11011111) licencēšanai;
 piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par 2010. gadu
par nekustamiem īpašumiem 70 % apmērā no nekustamā īpašuma
nodokļa summas 9 īpašniekiem;
 piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par 2010. gadu
par nekustamo īpašumu 50 % apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa
summas 6 īpašniekiem;
 piešķirt vienam īpašniekam nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par 2010. gadu par nekustamo īpašumu – gan par nomāto
zemesgabalu, gan par uz tā esošo dzīvojamo māju – 90 % apmērā no
2010. gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas;
 atteikt piešķirt 3 īpašniekiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par nekustamo īpašumu;
 piešķirt 2 īpašniekiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
90 % apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas par dzīvojamo
māju par periodu no 1. 03. 2010. līdz 30. 08. 2010.;
 atteikt vienam īpašniekam samazināt nekustamā īpašuma nodokli,
piemērojot atvieglojumu, par nekustamo īpašumu;
 piešķirt 2010. gada nekustamā īpašuma nodokļa par nekustamo
īpašumu 1. ceturkšņa samaksas termiņa pagarinājumu līdz 2010. gada
30. jūnijam 5 īpašniekiem;
 piešķirt 2010. gada nekustamā īpašuma nodokļa 1. ceturkšņa
samaksas termiņa pagarinājumu līdz 2010. gada 17. maijam 4 īpašniekiem;
 piešķirt 2010. gada nekustamā īpašuma nodokļa par nekustamo
īpašumu 2. ceturkšņa samaksas termiņa pagarinājumu līdz 2010. gada
17. augustam 4 īpašniekiem;
 atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 4 nekustamajiem īpašumiem Mārupes novadā;
 apstiprināt Mārupes novada pašvaldības Iepirkumu komisijas
nolikumu jaunajā redakcijā;
 uzdot izpilddirektoram organizēt iepirkumu – “Mārupes novada
ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbi”;
 uzdot izpilddirektoram organizēt iepirkumu – “Tehniskā projekta
izstrāde bērnudārza “Lienīte” renovācijai”;
 uzdot izpilddirektoram organizēt iepirkumu – “Tehnisko projektu izstrāde meliorācijas grāvju rekonstrukcijai Mārupes novada
teritorijā”;
 uzdot izpilddirektoram organizēt iepirkumu – “Zālienu pļaušana
Mārupes novada teritorijā 2010. gadā”;
 uzdot izpilddirektoram organizēt iepirkumu – “Gājēju ietves
projektēšana un izbūve Tīraines ciematā”;
 uzdot izpilddirektoram organizēt iepirkumu – “Tehniskā projekta
izstrāde Jaunmārupes ambulancei”;
 uzdot izpilddirektoram organizēt iepirkumu – “Mārupītes augšgala rekonstrukcija posmā no autoceļa P132 līdz Lapiņu dambim”;
 nepieņemt lēmumu “Par saistošo noteikumu “Par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Mārupes novadā”
apstiprināšanu” un virzīt to atkārtotai izskatīšanai Finanšu komitejas
sēdē;
 noteikt degvielas patēriņa limitus transportlīdzekļiem, kas atrodas
Mārupes novada pašvaldības Domes un iestāžu amatpersonu un/vai
darbinieku īpašumā (valdījumā, lietojumā) un kuri tiek izmantoti darba
vajadzībām uz līguma pamata;
 apstiprināt Mārupes novada ceļu ikdienas uzturēšanas darbu
tehniskās specifikācijas.
Plašāk ar šīs sēdes lēmumiem varat iepazīties www.marupe.lv
sadaļā “Novada Dome” – “Domes sēžu protokoli”.

MĀRUPES NOVADA DOMES SĒDES
21. aprīlī pulksten 10.00 Sociālā, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde
21. aprīlī pulksten 12.00 Attīstības komitejas
sēde
21. aprīlī pulksten 13.30 Vides un komunālo
jautājumu komitejas sēde
21. aprīlī pulksten 14.30 Finanšu komitejas
sēde
28. aprīlī pulksten 15.00 Mārupes novada
Domes sēde
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 9. aprīlis, 2010

NOVADA DOMĒ

Bērnudārza rindā reģistrēties
varēs arī elektroniski

Kā nosaka Mārupes novada Domes pieņemtā
instrukcija “Kārtība, kādā tiek organizēta pirmsskolas izglītojamo uzņemšana un atskaitīšana Mārupes
novada pašvaldības izglītības iestādēs”, 5. maijs ir tā
diena, kad tiks uzsākta 2009. gadā dzimušo bērnu
reģistrācija pirmsskolas izglītības iestāžu rindā.

Rindā tiek uzņemti bērni, kuri kopā vismaz ar vienu
no vecākiem (aizbildņiem) Mārupes novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā ir deklarējuši pamatdzīvesvietu.
Pieteikumus var iesniegt gan elektroniski, gan personīgi, ierodoties Mārupes novada pašvaldības administrācijā
Daugavas ielā 29.
Lai iesniegtu pieteikumu elektroniski, ir jāaizpilda
pieteikuma forma (interneta vietnē www.marupe.lv tā
būs pieejama no 15. aprīļa) un aizpildītā veidlapa ir jānosūta uz elektronisko pastu bernudarzs@marupe.lv. Šī
e-pasta adrese sāks darboties tikai no 5. maija pulksten 9.00. Gan 5. maijā, gan citās darbdienās šis e-pasts
darbosies tikai Mārupes novada Domes darba laikā. Ja
pieteikuma forma elektroniski tiks nosūtīta citā laikā vai

arī pirms 5. maija, elektroniskais sūtījums netiks reģistrēts. Elektroniski iesniegtajā pieteikumā tiek atzīmēts
tā iesniegšanas laiks elektroniski brīdī, kad e-pasts tiek
saņemts.
Ja personīgi ierodaties Mārupes novada pašvaldības administrācijā Daugavas ielā 29, lai reģistrētu bērnu pirmskolas izglītības iestāžu rindā, tad, iesniedzot
aizpildīto pieteikuma formu, pieteikumā iesniegšanas
laiku norāda pats iesniedzējs, kas tiek apstiprināts ar
uzskaitvedes parakstu.
Ne vēlāk kā desmitajā darba dienā pēc bērnu reģistrācijas uzsākšanas uzskaitvede apkopo visus saņemtos
pieteikumus (gan elektroniski, gan personīgi iesniegtos), tos sašķirojot pēc iesniegšanas laika, un aizpilda
reģistrācijas žurnālu. Reģistrācijas žurnāls tiek glabāts
5 gadus, sākot ar piekto darba dienu pēc tā aizpildīšanas
tas ir pieejams arī elektroniskā formā tīmekļa vietnē
www.marupe.lv. Bērns ir uzņemts rindā ar brīdi, kad tas
ir reģistrēts reģistrācijas žurnālā. Uzskaitvede ne vēlāk
kā viena mēneša laikā pēc reģistrācijas žurnāla aizpildīšanas izsniedz vecākiem (aizbildņiem) izziņu par bērna
uzņemšanu rindā izglītības iestādē.

Tiks uzsākta
Gaujas ielas rekonstrukcija
Maijā paredzēts uzsākt Gaujas ielas rekonstrukciju, būvdarbus veiks SIA “Abrasiv”. Gaujas iela tiks rekonstruēta posmā no Konrādu ielas (Mārupes novada
Dome) līdz Vecozolu ielai. Šajā ielas posmā tiks rekonstruēts ūdensvads, atjaunota ielas braucamā daļa,
kā rezultātā tā kļūs platāka, tiks uzbūvēts gājēju celiņš un ielas apgaismojums. Ielai paredzēti arī tehniskie risinājumi ātruma ierobežošanai: Gaujas ielas un
17. aprīlī plkst. 13.00 Mārupes kultūras namā novada
pensionāru Goda biedru godināšanas ceremonija un
atpūtas sarīkojums. Pasākuma laikā būs pašdarbnieku
koncerts, spēlēs Guntis, līdzi jāņem groziņš un labs noskaņojums. Autobuss: Tīraine–Dzimtene–Mārupe–
Jaunmārupe–Skulte.
Tālrunis informācijai – 29397747.

Pirmā Latvijā jauna tipa
privātās partnerības Mārupes novada
pirmsskolas izglītības iestāde “Zeltrīti”,
Gaujas ielā 41, Mārupē,
uzsāks savu darbību 1. 06. 2010.

Ventas ielas krustojumā būs apļveida kustība un vairākās vietās tiks uzbūvēti ātrumu ierobežojoši vaļņi.
Tāpat kā Liliju ielā, atļautais braukšanas ātrums būs
30 km/stundā.
Rekonstrukcijas laikā Gaujas ielā tiks ierobežota transporta kustība. Ielas apbraucamo ceļu shēma tiks publicēta interneta vietnē www.marupe.lv un informatīvajā
izdevumā “Mārupes Vēstis”.
Pirmsskolas izglītības iestāde “Zeltrīti”
aicina savus kaimiņus un visus citus
interesentus 1. maijā uz

atvērto durvju dienu.
Varēsit iepazīt jauno ēku, kas atrodas Mārupē,
Gaujas ielā 4, gan no iekšpuses, gan ārpuses,
apskatīt, kā jau no 1. jūnija,
kad notiks svinīgā atklāšana, savas bērnības dienas
pavadīs mazie mārupieši.
Ekskursijas 1. maijā notiks pulksten 12.00 un 14.00.
Gaidīsim ciemos!

Aicinām

pirmsskolas izglītības skolotājas
pievienoties mums un veidot draudzīgu, uzņēmīgu,
radošu un zinīgu darbinieku kolektīvu.
Gaidīsim pieteikumus līdz 30. 04. 2010.
Visiem pretendentiem CV un motivācijas vēstuli
sūtīt uz e-pastu zeltriti@marupe.lv
vai uz adresi Daugavas 29, Mārupe,
Mārupes novads, LV 2167,
ar norādi Mārupes novada PII “Zeltrīti”
Sīkākas ziņas pa tālr. 26569936
PII vadītāja Iveta Jirgensone
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 9. aprīlis, 2010

1. maijā – Darba svētkos

Mārupes novada Dome
laukumā pie Domes, Daugavas ielā 29,
no pulksten 9.00

aicina uz stādu tirdziņu!
Tirgoties gribētājus aicinām pieteikties
līdz 26. aprīlim,
rakstot uz e-pastu
velta.janberga@marupe.lv
vai zvanot pa tālruni 67149871.

PAZIŅOJUMS

par Valsts 1. šķiras autoceļa P132 Rīga–
Mārupe(Jaunmārupe) Posma km 1,78–7,20 rekonstrukcijas būvprojekta (skiču projekta stadijā) būvniecības
ieceres publisko apspriešanu
Va/s “Latvijas Valsts ceļi”, reģ. nr. 40003344207, Gogoļa iela 3, Rīga, LV 1050, nodod publiskai apspriešanai
Valsts 1. šķiras autoceļa P132 Rīga–Mārupe (Jaunmārupe)
posma km 1,78–7,20 rekonstrukcijas būvprojekta (skiču
projekta stadijā) būvniecības ieceres projektu Mārupes
novada teritorijā.
Projekta vadītājs Edgars Brass, tālr. 65067550. Projektētājs SIA “Projekts 3”, reģ. nr. 40003578510, Ūdens
iela 12–117, Rīga, LV 1007, valdes loceklis Ilmārs Gorda,
tālr. 67692602.
Informatīvie materiāli apskatāmi Mārupes novada
Domes telpās Daugavas ielā 28 no 2010. gada 9. aprīļa
līdz 2010. gada 7. maijam darba laikā no plkst. 9.00 līdz
17.00. Mārupes novada iedzīvotāju un interesentu rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt
līdz 2010. gada 7. maijam Mārupes novada būvvaldē
Daugavas ielā 29.
Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notiks
2010. gada 6. maijā Mārupes kultūras namā, Mārupē,
Daugavas ielā 29, plkst. 17.30.
Lēmums par publiskās apspriešanas rezultātiem tiks
pieņemts 26. 05. 2010. Mārupes novada Domes sēdē.
Mārupes novada Dome paziņo, ka šā gada 12. Maijā plkst. 17.30 Mārupes kultūras nama zālē Daugavas
ielā 29 notiks Domes sēde, kurā tiks pieņemts lēmums
par būvniecības ieceres “Tirdzniecības centra būvniecība Mārupē, Pededzes ielā 1” publiskās apspriešanas
rezultātiem. Domes sēde ir atklāta, un tajā var piedalīties visas ieinteresētās personas.
Informatīvā tālruņa nr. 67149895.
Mārupes novada Dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6 /2010
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes
2010. gada 24. marta sēdes Nr. 3 lēmumu Nr. 19
Grozījumi Mārupes novada Domes 2009. gada
22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 24/2009
“Par pabalstu transporta pakalpojumiem”
Izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”
43. panta trešo daļu
Izdarīt Mārupes novada Domes 2009. gada 22. decembra
saistošajos noteikumos Nr. 24/2009 šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:
“2. Pabalstu transporta pakalpojumiem piešķir personai,
kura izmanto sabiedriskā transporta pakalpojumus, izņemot
taksometrus, pārvietošanai Mārupes novada administratīvajā
teritorijā vai nokļūšanai citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, un ja
2.1. persona ir vecāka par 70 gadiem,
2.2. personas mēneša ienākumi nepārsniedz LVL 200 mēnesī,
2.3. persona vismaz vienu gadu deklarējusi pamata dzīvesvietu
Mārupes novada administratīvajā teritorijā, pastāvīgi dzīvo deklarētajā dzīvesvietā un
2.4. persona neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā”.
2. Izteikt saistošo noteikumu 4. punktu šādā redakcijā:
“4. Pabalsts tiek piešķirts uz iesnieguma pamata, izvērtējot
pabalsta pieprasītāja ienākumus un materiālo stāvokli, ja pabalsta
pieprasītājs atbilst šo noteikumu prasībām”.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to
publicēšanas vietējā laikrakstā.
Domes priekšsēdētājs M. Bojārs
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– Kad beidzot tiks remontēta Daugavas iela?
– Šis pavasaris atnācis ar dziļām bedrēm uz Daugavas ielas. Ceļš jau sen ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī.
Brauktuves asfalta segums vairāk izskatās pēc šķēršļu joslas, ko grūti pārvarēt, nebojājot automašīnas. Ceļam nav
apgaismojuma, gājēju ietvju un lietus ūdens kanalizācijas.
Mārupes novada Domē ienācis liels skaits sūdzību no
iedzīvotājiem ar lūgumu beidzot sākt remontēt Daugavas

Foto: Jolanta Grosberga

Atbild Mārupes novada būvvaldes vadītāja
Aida Lismane.
– Cik tālu ir pavirzījusies tirdzniecības centra
Pērses ielā 1 būvniecības iecere?
– Ir beigusies būvniecības ieceres tirdzniecības
centra Pededzes ielā 1 publiskā apspriešana. Tā ilga
4 nedēļas – no 19. februāra līdz 19. martam. Šajā laikā
Domes 1. stāva vestibilā iedzīvotāji varēja iepazīties
ar iecerētās būves metu, un 9. martā kultūras nama
lielajā zālē notika būvniecības ieceres prezentācijas
sēde. Līdz 19. martam Mārupes iedzīvotājiem tika dota
iespēja izvērtēt tirdzniecības centra būves metu un
paust savu viedokli aptaujas lapā. Mārupes novada
būvvalde saņēma 32 aptaujas lapas, kurās ir pausts
gan atbalsts tirdzniecības centra būvniecībai, gan izteikti iebildumi un ierosinājumi. Mārupes iedzīvotāju
paustie viedokļi un ierosinājumi tiek apkopoti un tiks
iesniegti Domes deputātiem. Sēde, kurā tiks pieņemts
lēmums par publiskās apspriešanas rezultātiem, notiks
12. maijā Mārupes novada Domes kultūras nama zālē
plkst. 17.30. Tā būs atklāta, un tajā varēs piedalīties
visi Mārupes iedzīvotāji, kurus interesē jautājumi, kas
saistīti ar tirdzniecības centra būvniecību. Tikai pēc šīs
sēdes būs zināms, vai tirdzniecības centra būvniecība
tiks atbalstīta vai noraidīta.

Foto: Jolanta Grosberga

Mārupieši jautā

ielu, diemžēl Mārupes novada Dome to nevar izdarīt, jo
ceļš pieder valstij, nevis pašvaldībai. Līdz ar to gan ceļa
uzturēšana, gan remontdarbi jāveic va/s “Latvijas Valsts
ceļi” Centra reģiona Rīgas nodaļai un Mārupes novada
Dome nav tiesīga tam izmantot Mārupes pašvaldības
budžeta līdzekļus. Mārupes novada Dome jau vairākus
gadus ir centusies pārliecināt Satiksmes ministriju par
to, cik ļoti nepieciešama ir Daugavas ielas rekonstrukcija, bet tālāk par tehniskā projekta izstrādi jautājums
nav risinājies. Ceļa rekonstrukciju Satiksmes ministrija
atzīst par ļoti nepieciešamu, bet nauda būvdarbu veikšanai tā arī neatrodas. Pašlaik va/s “Latvijas Valsts ceļi”
spēj tikai izlikt lielu daudzumu brīdinošo ceļa zīmju un
aizlāpīt bedres asfaltā, kas tika izdarīts pirms Lieldienu
brīvdienām.
– Kas notiek ar tirdzniecības centra jaunbūvi Daugavas ielā 31?
– Būvniecība 15. 01. 2009. ir apturēta pēc Mārupes
iedzīvotāju R. Buša un E. Jansona pieteikumiem Administratīvajā rajona tiesā par būvatļaujas apturēšanu tirdzniecības centra būvniecībai Mārupē Daugavas ielā 31.

Mārupes policija informē
Ir pagājuši 2010. gada pirmie trīs mēneši, tādēļ vēlos
ar avīzes starpniecību informēt jūs par sabiedriskās drošības stāvokli Mārupes novadā. Informācijai atgādinu, ka
Mārupes policijas iecirknis atrodas Jaunmārupē, Mazcenu
alejā 39, un tajā strādā seši darbinieki. Darbs tiek organizēts tā, lai iespēju robežās tiktu veikta patrulēšana novada
teritorijā arī nakts laikā. Analizējot situāciju vairāku gadu
posmā, ir redzams, ka preventīvie pasākumi pārkāpumu
un noziegumu novēršanā ir devuši zināmu rezultātu (skatīt
tabulu).
Veicot noziedzīgo nodarījumu analīzi, ir redzams, ka
noziedzīgā pasaule ļoti ātri pielāgojas ekonomiskai situācijai
valstī. Ipriekšējos gados tika apzagti celtniecības objekti, kas
lielākajā daļā gadījumu vispār netika apsargāti, bet tagad
tiek zagts tas, kam viegli piekļūt un ko var ātri pārdot. Par
apzagšanas objektiem kļuvušas automašīnas, no kurām tiek
noņemti spoguļu stikliņi un moldingi, no daudzdzīvokļu
māju kāpņu telpām zog tur atstātos velosipēdus. Tāpat tiek
nozagtas arī automašīnas.
Lūgums iedzīvotājiem – pievērsiet lielāku uzmanību
savas mantas nosargāšanai, jo jebkuru mūsu nepiesardzību
izmanto noziedzīgā pasaule. Ja iespējams, atstājiet transporta
līdzekļus apsargātās stāvvietās; spoguļu stikliņus un viegli
noņemamās detaļas vajadzētu marķēt. Velosipēdu īpašniekiem vēlos atgādināt, ka kāpņu telpas un balkoni ir pašas
nedrošākās vietas velosipēdu turēšanai. Māju un dzīvokļu
īpašniekiem – aizejot gulēt, neatstājiet atvērtas durvis un
logus, ja ir iespēja, ieslēdziet signalizāciju.
Lai tiktu nodrošināta sabiedriskā kārtība, ar novada
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Domes atbalstu tiek pastiprināti veikta patrulēšana novada teritorijā. Policijas darbinieki ir apzinājuši un kontrolē
tās sabiedriskās vietās, kur notiek alkoholisko dzērienu
lietošana un ar to saistīti pārkāpumi. Liela uzmanība tiek
pievērsta jauniešu brīvā laika pavadīšanai, jo bieži tā tiek
apvienota ar alkohola lietošanu. Notiek sadarbība ar skolām,
novada sociālo dienestu un bāriņtiesu, lai iegūtu informāciju par nelabvēlīgām ģimenēm, kurām nepieciešama
policijas palīdzība. Tiek pastiprināti strādāts ar ģimenēm
un jauniešiem, lai nepieļautu neattaisnotus mācību stundu
kavējumus.
Tuvojas pavasaris, gribu atgādināt iedzīvotājiem, ka
nepieciešams laikus sakopt īpašumu teritorijas un izvest
atkritumus, jo to paredz Mārupes novada Domes izdotie
saistošie noteikumi, par kuru nepildīšanu ir paredzēta administratīvā atbildība. Iestājoties sausam un siltam laikam,
lūgums nededzināt sauso zāli un atkritumus. (Par kūlas
dedzināšanu tiek piemērots naudas sods fiziskām per-

Mārupes novada Domei un būvvaldei nav zināms, kad
varētu tikt izskatīts jautājums par tirdzniecības centra
būvniecības tiesiskumu, jo tiesas sēde gada laikā tā arī
nav nozīmēta.
– Kad tiks pabeigta Mārupes vidusskolas celtniecība?
– Jau maija sākumā tiks atklāta jaunā skolas ēdnīca.
Tajā ir plaša ēdamzāle un kafejnīca, virtuvē tiks izmantotas modernas iekārtas ēdiena pagatavošanai.
Pēc ēdnīcas telpu būvniecības pabeigšanas tiks uzsākts darbs pie vidusskolas ieejas vestibila pārbūves
un pabeigta teritorijas labiekārtošana pie jaunā skolas
korpusa. Šajā gadā paredzēts izstrādāt tehnisko projektu
arī pārējā vidusskolas pagalma labiekārtošanai. Projektā
ir paredzēti vieglo automašīnu stāvlaukumi un skolas
autobusu peroni bērnu drošai iekāpšanai. Pagalmam
vajadzīgs jauns apzaļumojums, lietus ūdens kanalizācija
un teritorijas apgaismojums. Šos darbus būs lietderīgi
paveikt pēc jaunās sporta zāles būvniecības pabeigšanas,
kurai finansējumu pagaidām vēl nav izdevies piesaistīt
valstī sarežģītās ekonomiskās situācijas dēļ.

sonām no divsimt līdz piecsimt latiem vai piemērots
administratīvais arests līdz piecpadsmit diennaktīm.)
Gribu atkārtoti atgādināt – godājamie vecāki, sekojiet līdzi tam, ar ko nodarbojas jūsu atvases vakara stundās, jo līdz sešpadsmit gadu vecumam pēc plkst. 22.00
viņi nedrīkst atrasties uz ielas bez jūsu klātbūtnes – sods
līdz 40 LVL.
Mārupes policijas vārdā gribu pateikt paldies visiem
iedzīvotājiem par atbalstu un palīdzību mūsu kopējā
mērķa sasniegšanai.
Ja nepieciešama policijas palīdzība, zvanīt darba laikā
pa tālruņiem:
• inspektori – 67913710; 67933454;
• priekšnieks – 67933453;
• dežūrdaļa – 67965002 (visu diennakti)
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Olaines iecirkņa
Mārupes iecirkņa priekšnieks majors J. Jēkabsons

Preventīvo pasākumu rezultāti pārkāpumu un noziegumu novēršanā
Laika
posms
2008
І kvartāls
2009
І kvartāls
2010
І kvartāls

KL 116.p. KL 176.p. KL 175.p.
(slepka
(laupī
(a/m
vība)
šana)
zādzība)

KL 175.p. KL 175.p.
KL XIII
KL 180.p. KL 185.p.
3.d. (zā
1.d.
nodaļa
KL Citi
(sīkas
(īpašuma
Kopā
dzība ar (atklāta
(miesas noziegumi
zādzības) bojāšana)
iekļūšanu) zādzība)
bojājumi)

Uzsāktas
Izskatīti
adminis
iesniegu
tratīvas
mi
lietas

-

-

5

22

20

3

8

4

9

71

77

34

-

-

11

7

16

5

5

3

2

51

67

40

-

-

6

7

7

4

4

-

4

32

57

35

Rīgas Apriņķa Avīze
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lielā talka

Kur talkosim Mārupē?

Talka veiksmīgi var notikt tikai tad, ja visi kopā sadarbojamies un koordinējam plānotos darbus. Katrai talkošanas
vietai ir savs atbildīgais, kurš vada darbu konkrētajā vietā.
Tādēļ visu iepriekšminēto un to, kuri vēl domā par savu talkas vietu, talkas vietu atbildīgajiem precīzu informāciju par
talkas norises laiku un pulcēšanās vietu, kā arī savus vārdus
un telefona numurus sūtīt pašvaldības Lielās talkas koordinatorei Ziedītei Lapiņai uz e-pastu ziedite.lapina@marupe.lv
līdz šī gada 19. aprīlim. Informācija nepieciešama, lai varētu
vienoties par atkritumu maisu saņemšanu un par atkritumu
novietošanas vietu, kā arī darīt zināmas precīzas talku norises
vietas visiem interesentiem, kas pēc saviem ieskatiem varētu
pievienoties vieniem vai otriem talciniekiem.
Atgādinām, ka talkā var paveikt daudz labu darbu savas
dzīves vides kvalitātes uzlabošanai, ne tikai salasīt ziemā uzkrātos atkritumus!

Foto: Jolanta Grosberga

Svarīgi!

Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 9. aprīlis, 2010

Laiks

Automašīnas atrašanās vieta

Laiks

Jaunmārupe

Automašīnas atrašanās vieta
Loka ceļš (Gaiļi, Skrabāni, Auziņas)

17.00–17.15

Mazcenu aleja pie veikala „ Bice „

18.30–18.50

Priežu un Rudzu ielu krustojums

17.20–17.40

Mazcenu aleja starp 17. un 23. namu

19.00–19.20

Ozolu un Bērzu ielu krustojums

17.40–17.55

Mazcenu alejas 8. nama pagalms

19.25–19.50

Ozolu un Egļu ielu krustojums

18.00–18.15

Skulte

Rajons

Pie stadiona

18.00–18.15

Skultes ielā pie 12. nama

19.00–19.20

Skultes ielā 17, pie SIA „Gal” veikala

18.20–19.00

Mārupe

Datums

Tīraine

Mārupīte vieno gan mārupiešus, gan rīdziniekus, tādēļ
uz kopīgu talku tiek aicināti visi tie, kuri vēlas aktīvi darboties Mārupītes gultnes, ūdeņu un upes krastu sakopšanā.
Drosmīgākie ir aicināti nākt tādā apģērbā, ka var brist pa
upi, pārējie var kopt upei piegulošās zaļās zonas.
Talkas laikā ir plānots uzbūvēt gājēju tiltiņu pār Mārupīti
un arī, iespējams, kādas laipas, koka celiņus vietās, kur cilvēki
iecienījuši staigāt, lai slapjā laikā nav jābrien pa dubļiem.
Mārupītes talka sāksies pulksten 9.00. Pulcēšanās Induļa
Rankas akmens skulptūru dārzā Kantora un Lutriņu ielas
stūrī.
Talku ieskandinās Frīdis.
Atkritumu maisi un konteineri būvgružiem tiks sagādāti.
Cimdi jāņem pašiem.
Pēc talkas Bērnu velo sacensības rīkos Aleksandrs Briedis.
Latvijas Mobilais telefons priecēs ar gaisa balonu. Restorāns
“Istaba” talciniekus baros ar zupu.
Pēc talkas atvērto durvju dienas apkārtnes mākslinieku
un rokdarbnieku darbnīcās. Aicināts ikviens piedalīties ar
idejām kultūras/sporta daļā. Kā arī ar iespēju atbalstīt talku
jebkādā citā veidā – darba cimdiem, balvām talciniekiem,
bērniem, ar suvenīriem talkotājiem utt.
Savukārt nākamajā dienā pēc talkas – 25. aprīlī, kad
upe būs sakopta un tīra, – notiks Mārupītes laivu brauciens. Sākums pulksten 10.00 Sīpeles ielas un Mārupītes
krustošanās vietā.
Vairāk informācija www.marupite.lv.
Priekšlikumus, ieteikumus varat sūtīt marupite.lv sadaļā
“Kontakti”.
Talkas dienā, ja ir neskaidrības, var zvanīt Viesturam –
29287999.

Atbalstot Latvijas talku, videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekotājs a/s “Latvijas Zaļais elektrons”
sadarbībā ar Mārupes novada Domi piedāvā iespēju Mārupes iedzīvotājiem 23. un 24. aprīlī bez maksas
atbrīvoties no nolietotajām un saimniecībā vairs neizmantojamām visa veida elektroprecēm, baterijām,
akumulatoriem un riepām.
Nododot nolietotās elektroiekārtas – ledusskapjus, veļas mašīnas, televizorus, datortehniku, mikroviļņu krāsnis,
fēnus, tosterus, gludekļus, putekļu sūcējus, gaismekļus, zāles pļāvējus (utt.), visa veida baterijas, akumulatorus un
riepas pārstrādei, katrs no jums var samazināt savus izdevumus par atkritumu izvešanu un sniegt ieguldījumu vides
aizsardzībā. Aicinām jūs būt aktīviem, rūpēties par vides veselību ilgtermiņā, atbrīvojieties no vecām un nederīgām
lietām, kas tikai aizņem vietu piemājas šķūnīšos, garāžās vai dzīvokļos!
Akcijas laikā 23. un 24. aprīlī a/s “Latvijas Zaļais elektrons” organizēts savākšanas transports atradīsies
šādās vietās:

23. aprīlis.

Mārupītes
sakopšanas talka

Mārupes novadā talka plānotas vairākās vietās:
• Mārupītes krastos (Abavas ielas rajonā),
• Mārasciema teritorijā,
• Vecozolu namu teritorijā,
• Spulgu namu apkārtnes teritorijā,
• Jaunmārupes daudzdzīvokļu namu teritorijā,
• Jaunmārupē pie dīķa (pie daudzdzīvokļu mājām un
garāžām),
• pie Tīraines dienas centra un daudzdzīvokļu namu pagalmā,
• Mārupes vidusskolas apkārtnē.

24. aprīlis

Kad lielie ziemas sniegi ir nokusuši un pavasara saulīte
staigā pa zemes virsu, jau tradicionāli ir klāt Lielās talkas laiks.
Pavasaris ir laiks, kad tīrām ne tikai savus namus un pagalmus
no ziemā sakrātajiem netīrumiem un gružiem, bet arī lielākos un mazākos draugu un radu pulciņos ejam sakop sava
novada teritoriju. Arī pēc šīs garās ziemas pagalmi, ceļmalas,
grāvmalas un meži sauc pēc palīdzības, lai godam sagaidītu
pirmos asnus un ziedus.
Kā jau daudzkārt ir teikts, šogad Lielā talka visā Latvijā notiks 24. aprīlī. Un arī mārupieši šogad aktīvi piesakās talkai.

Pašvaldība nodrošinās atkritumu savākšanu tikai iepriekš
saskaņotajās talkas vietās. Un lūgums atcerēties, ka talka nav
iespēja atbrīvoties no saviem sadzīves atkritumiem par pašvaldības budžeta līdzekļiem!
Mārupes atkritumu šķirošanas un apstrādes kompleksā par
samazinātu maksu atkritumus pieņems tikai no pašvaldības.
(Pašvaldībām talkas dienā nebūs jāmaksā poligonu un pieņemšanas punktu noteiktā maksa par atkritumu pieņemšanu,
bet jāsedz izdevumi par atkritumu savākšanu un nogādāšanu
līdz poligonam, kā arī dabas resursu un pievienotās vērtības
nodokļi par katru nodoto atkritumu kubikmetru.)
Precīza informācija par takas vietām būs pieejama internetā vietnēs www.marupe.lv (sadaļā “Lielā talka 2010”) un
www.talkas.lv, kā arī plakātos uz informācijas stendiem.
Sekojiet līdzi informācijai!
Ziedīte Lapiņa,
Lielās talkas koordinatore Mārupes novadā

Stīpnieku ceļš – Zirnīši, Milži

9.30–9.50

Laukums pie Mārupes pagasta valdes

11.45–12.30

Kantora un Plieņciema ielu krustojums

9.55–10.25

Vaidavas un Svētes ielu krustojums

12.35–13.00

Lielajā ielā pie 39. nama

10.30–10.50

Mārupītes gatvē pie 1. nama

12.45–13.00

Kantora ielā pie kafejnīcas “Iveta”

10.55–11.15

Rožu un Liliju ielu krustojums

12.15–12.40

Mēmeles un Kursīšu ielu krustojums

11.20–11.40

Skaņākalna un Kalna ielu krustojums

11.45–12.10

Viršu iela pie 17. nama

9.30–10.00

Zeltrītu iela pie 12. nama

10 .50–11.15

Mārupes Pamatskolas

10.05–10.20

Mazajā Spulgu ielā pie 3. nama

11.20–11.40

Arcus Elektronika

10.25–10.45

Informācijas mobilais tālrunis (akcijas laikā 23. un 24. aprīlī) – 29284107.
Iedzīvotāji, kuriem nebūs iespēja nogādāt lielgabarīta vecās elektroiekārtas līdz savākšanas autotransportam
akcijas laikā, var pieteikt bezmaksas izvešanu arī citā laikā, zvanot pa bezmaksas tālruni darba laikā: 80000515.
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izglītība un KULTŪRA
Sadancošana
Mārupe–Jaunolaine

kura visu vakaru kopā ar savu grupu dancināja, lika dziedāt
un lustēties visiem 390 dalībniekiem, un māksliniecei Jolantai
Grosbergai. Lielum lielais paldies Mārupes novada Domei gan
par finansiālo, gan morālo atbalstu konkursa organizēšanā.
Kausu sev līdz aizveda un 1. vietu ieguva “Bandava” no Saldus,
2. vietu ieguva “Sidgunda” no Mālpils, 3. vietu sadalīja “Tālderi”
no Preiļiem un “Jampadracis” no Limbažiem. Nākamajā gadā
“Mārupieši” dosies uz Saldu, kur 2011. gadā notiks konkurss
“Salaspils kauss 2011”.
Gunta Skuja,
“Mārupiešu” vadītāja

Mārupes vidusskolas skolēni “Ēnu dienā – 2010”
Kā ik gadu “Junior Achievement – Latvija” organizē ēnu
dienu, kad daudzi jaunieši no skolām dodas “ēnot” uzņēmumos
un iestādēs dažādu profesiju pārstāvjus. Arī Mārupes vidusskolas
skolēni piedalījās šajā projektā. Šogad vairāk nekā 30 mūsu
skolas skolēnu no 8. līdz 12. klasei izmantoja iespēju iepazīties
ar dažādām profesijām – daži devās ar konkrētu motivāciju,
bet citi savas sapņu profesijas meklējumos. Skolēni pabija gan
“NASDAQ OMX Rīga” fondu biržā, gan RAKUS “Gaiļezers” un
Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, gan vairākās komercbankās, Darba devēju konfederācijā, Rīgas Rotari klubā, kā arī
bija “ēnas” mārketinga speciālistiem un žurnālistiem.
Par to, kā mums šogad izdevās, lūdzu pastāstīt aktīvākās
Ēnu dienas atbalstītājas – 11.A klases skolnieces.
Māra Medne: “Ēnu dienā ēnoju Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas traumpunkta ķirurgu. Izvēlējos ēnot ķirurgu, jo
nākotnē vēlos darīt kaut ko līdzīgu, vēlējos pārbaudīt sevi.”
Edīte Garjāne: “Šis bija otrais gads, kad ēnoju žurnālistu. Domāju, ka man ir paveicies, jo šo abu gadu laikā esmu
pabijusi pie diviem žurnālistiem, kuru darbu Latvijā vērtēju
visaugstāk: pie Māra Zandera pagājušajā gadā un Jāņa Dombura šogad. Diena, ko pavadījām Latvijas televīzijā kopā ar
raidījuma “Kas notiek Latvijā?”, veidotājiem lika man vēlreiz
saprast, cik analītiskā žurnālistika prasa no žurnālista un cik
smags darbs tas ir. Pēc raidījuma mums, ēnām, ļāva iesaistīties

pēcraidījuma sapulcē, arī pats J. Domburs beidzot bija atvērts
mūsu jautājumiem. Varu teikt to, ka J. Domburs un visa “Kas
notiek Latvijā?” komanda man parādīja, cik smagam jābūt
darbam, lai sevi sauktu par analītisko žurnālistu un pelnītu ar
savu raidījumu augstākos reitingus.”
Līga Bērzkalne: “Ēnoju “Parex bankā” korporatīvo komunikāciju (sabiedrisko attiecību) daļas vadītāju, jo vēlējos uzzināt,
kā darbs tiek organizēts lielā uzņēmumā, kāds noteikti ir “Parex
banka”. Lielākais ieguvums noteikti bija iespēja redzēt, kādus
pienākumus veic sabiedrisko attiecību un mārketinga darbinieki.
Pašlaik esmu pilnīgi pārliecināta, ka sabiedriskās attiecības ir tā
joma, kurā vēlos strādāt.
Karīna Buša: “Šogad biju ēna “SEB bankas” vecākajam korporatīvo darījumu vadītājam – Agrim Žīguram. Turp devos, jo
vēlējos vairāk uzzināt par bankas darbību, vēlējos vairāk uzzināt
par kredītu piešķiršanu fiziskām un juridiskām personām, kā
arī uzzināt, kādi ir vadītāja pienākumi un kāda ir atbildība.”
Ance Evita Vīksna: “Šajā gadā ēnoju Kriminālistikas pārvaldes Ekspertu nodaļas ekspertu, sekoju viņa darba gaitām
visas dienas garumā, devos līdzi uz noziegumu vietām, kā arī
izmēģināju sastādīt fotorobotu, iepazinos ar darba plusiem un
mīnusiem.”
L. Lagzdkalne,
Mārupes vidusskolas ekonomikas skolotāja

Katrs ir mākslinieks
Eiropas Savienības programmas “Jaunatne darbībā” ietvaros
Radošās iniciatīvas centra jaunieši izstrādājuši projektu “Katrs
ir mākslinieks”. Projekta mērķis – veicināt jauniešu personisko
izaugsmi, sociālo prasmju un radošās iztēles attīstību, sekmēt
kultūras nozīmi un pastāvošo vērtību apzināšanu un atzīšanu
sabiedrībā. Projekta uzdevumi – organizēt radošās darbnīcas
vizuālajā mākslā un dekorēšanā 15 Latvijas skolās un rīkot
7 apvienotās skolnieku mākslas darbu izstādes un labdarības
tirdziņus dažādos Latvijas novados, lai savāktos līdzekļus ziedotu
Mežotnes internātskolas audzēkņiem.
Arī Mārupes vidusskolas vizuālās mākslas skolotājas Baiba
Zvaune, Indra Puķe un sešpadsmit 9.–12. klašu skolēni iesaistījās šajā projektā, apgleznojot spaiņus dekupāžas tehnikā. No
30. marta darbi ir apskatāmi skolas vestibilā.
Otra izstāde, kura no 30. marta apskatāma vestibilā pie sporta
zāles, ir skolēnu monumentālā radošo darbu izstāde “Koki”. Tā
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būs apskatāma līdz maija vidum.
Un trešā lieta, ko vērts pieminēt, runājot par Mārupes vidusskolas jaunajiem māksliniekiem, – krāsu upe no šī brīža mākslas
tempļa – vecā Rautenfelda nama 2. stāva līdz 1. stāvam. Jaunie
mākslinieki apgleznojuši gan vecās skolas kāpņu telpas sienu,

Foto: Jolanta Grosberga

Izstādes

Foto: Ira Dūduma

20. martā nu jau 17 reizi notika Latvijas vidējās paaudzes
deju kolektīvu konkurss – ceļojošais “Salaspils kauss 2010.”
Konkursu organizēja mūsējie – kultūras nama vidējās paaudzes
deju kolektīvs “Mārupieši”, jo pēc tradīcijas konkursu organizē kolektīvs, kurš iepriekšējā gadā ieguvis ceļojošo kausu
un Grand Prix. Konkursā piedalījās 15 vidējās paaudzes deju
kolektīvu no visas Latvijas. Konkursu vērtēja profesionāla deju
svētku žūrija – Nemateriālā kultūras mantojuma valsta aģentūras vecākā speciāliste horeogrāfijas jautājumos Maruta Alpa,
horeogrāfe, pedagoģe, deju svētku Goda virsvadītāja Marga
Apsīte un “Mārupiešu” mākslinieciskā vadītāja, Deju svētku
virsvadītāja, horeogrāfe Gunta Skuja. Lai nodrošinātu konkursa
dalībniekiem atbilstoša izmēra skatuvi (10 x 12 m), konkursu nācās organizēt Jaunolaines kultūras namā, kur mūs visus
laipni uzņēma direktors Viktors Melbārdis ar savu komandu
un Olaines novada kultūras centra direktore Anita Kirilova –
milzīgs paldies visiem Jaunolaines kultūras nama darbiniekiem
par atbalstu un sadarbību. Paldies personīgi Baibai Vertelei
par iespēju garšīgi paēst visiem konkursa dalībniekiem. Pēc
nelielas pārkārtošanās, arī konkursa saviesīgā daļa ar daņčiem
un laureātu godināšanu notika turpat Jaunolainē. “Mārupieši”
saka lielum lielo paldies kultūras nama direktorei Irai Dūdumai,

KULTŪRAS NOTIKUMU AFIŠA

Līdz 28. aprīlim Mārupes novada Domes foajē apskatāma Mārupes
pirmsskolas izglītības iestāžu mazo mākslinieku Lieldienu izstāde.
No 12. aprīļa Mārupes mūzikas un mākslas skolā gleznojumu, kompozīciju, litogrāfiju un dažādu tehniku Mākslas nodaļas audzēkņu stājdarbu
izstādes (1. stāvā).
6.–17. aprīlī Mārupes mūzikas un mākslas skolā ādas plastikas darbi
un zīmējumi.
19.–30. aprīlī Mārupes mūzikas un mākslas skolā Mākslas nodaļas
fondu darbu izstāde.
5.–15. maijā Mārupes mūzikas un mākslas skolā kompozīcijas un
zīda gleznojumi.
5.–15. maijā Mārupes novada Domes foajē Mārupes mūzikas un
mākslas skolas Mākslas nodaļas diplomdarbi.
Koncerti
10. aprīlī plkst. 13.00 Mārupes kultūras namā senioru koru koncerts.
Piedalās Rīgas kultūras pils “Ziemeļblāzma” jauktais koris “Rudens dziesma” (diriģents Bruno Cabulis), VEF kultūras pils sieviešu koris “Atvasara”
(diriģente Daiga Galeja), senioru koris “Volta” no Rīgas (diriģents Ivo Kempels) un Mārupes senioru koris “Noktirne” (diriģente Ilga Bērziņa).
12. un 13. aprīlī plkst. 19.00 Mārupes mūzikas un mākslas skolā
Noras Novikas V Starptautiskā mazās kamermūzikas konkursa laureātu
koncerti.
16. aprīlī plkst. 19.00 Mārupes kultūras namā Ievas Kerēvicas un
Madonas Zaļā meža kora koncerts. Īpašais viesis – Igo. Biļešu cenas –
Ls 4–6*.
7. maijā plkst. 14.00 Mārupes kultūras namā sadarbībā ar Noras Bumbieres fondu notiks jauno vokālistu konkurss. Ar konkursa nolikumu varat
iepazīties www.norabumbiere.lv un www.marupe.lv sadaļā “Kultūra”.
8. maijā Mārupes kultūras namā sadarbībā ar sporta deju klubu “Evita”
Mātes dienai veltīts koncerts.
21. maijā plkst. 20.30 Mārupes kultūras namā deju vakars – grupai
“Credo” 35. Ielūgumi un galdiņu rezervācija pie k/n direktores. (Vietu
skaits ierobežots.) Ielūgumi – Ls 5*.
Tautas mākslas kolektīvu reģionālās skates
17. aprīlī Mālpils kultūras namā Pierīgas reģiona deju kolektīvu skates.
“Mārupieši” startē ar diviem sastāviem – “Mārupieši 1” un “Mārupieši 2”.
18. aprīlī Siguldas 1. pamatskolā skate koriem – piedalās senioru
koris “Noktirne” (diriģente Ilga Bērziņa), jauktais koris “Mārupe” (diriģenti Kalvis Ozoliņš un Andis Klučnieks) un sieviešu koris “Resono”
(diriģente Irēna Račevska).
Turam īkšķus!
* Sīkāka informācija par biļešu rezervāciju – Mārupes kultūras namā, Daugavas ielā 29 (ieeja no Gaujas ielas) vai pa tālr. 67149864 un 29211645.

gan pašas kāpnes. Sienas skices autors ir 9.A klases skolnieks
Rinalds Vaivodišs, bet praktiskie izpildītāji – 9. klašu skolēni
skolotāju Baibas un Indras vadībā. Jaunie mākslinieki saka lielu
paldies Skolas atbalsta fondam par atvēlētajiem līdzekļiem krāsu
iegādei.
Katrā ziņā izstāde “Koki” un krāsu upe būs skatāmi arī
7. maijā, kad skolēnu vecāki tiek aicināti uz Mātes dienai veltīto
koncertu un skolēnu darbu izstādi. Spaiņi gan būs aizceļojuši
uz kādu citu Latvijas novadu.
Starp citu – kas ir dekupāžas tehnika? Dekorējot priekšmetus dekupāžas tehnikā, izmanto dažādus papīrus ar motīvu,
līmējot tos pie dekorējamās virsmas un nolakojot. Zīmēšanas
prasmes nav obligātas, tāpēc šī tehnika ir ļoti populāra kopš
XVII gadsimta. Tās būtība ir griezt un līmēt krāsainu papīru
ar zīmējumu.
Ruta Straume,
Mārupes vidusskolas direktora vietniece
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 9. aprīlis, 2010

izglītība un SPORTS
Jaunmārupes sākumskolas
sacensību rezultāti

Foto: Gints Gaiķens

No 2010. gada 1. septembra Jaunmārupes sākumskolā, ņemot vērā
vecāku ierosinājumus, skolēni varēs turpināt izglītību 5. un vēlāk arī
6. klasē. Mācības notiks otrā maiņā.
Esam saskaņojuši arī interešu izglītības piedāvājuma laikus (sporta,
mūzikas un mākslas nodarbību), lai
skolēni varētu turpināt sevi daudzpusīgi pilnveidot.

Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 9. aprīlis, 2010

Priecājamies, ka būsim kopā ar
saviem audzēkņiem vēl divus
gadus!
Iveta Timule,
Jaunmārupes sākumskolas direktore

Vieta Komanda

S

U

N

1.
BS “Rīga”
22 18
2.
F-Team/Zemturi
22 15
3.
Jaunmārupe 1
22 15
4.
A7
22 15
5.
Sport 2000
22 14
6.
Āgenskalna baptistu draudze
22 14
7.
Melnais zirdziņš
22 12
8.
MIG
22 10
9.
X kvadrātā
22 9
10. Vilkači
22 4
11. Jaunmārupe 2
22 3
12. Pro Mailīte
22 0
Piezīmes: S – spēles, U – uzvaras, N – neizšķirti,
gūto/zaudēto punktu starpība, P – punkti.

1
1
1
0
0
0
1
2
0
0
0
0
Z–

Z

+/-

P

3 +579
6 +385
6 +333
7 +113
8 +154
8 +153
9 -13
10 +62
13 -51
18 -345
19 -576
22 -794
zaudējumi,

59
53
53
52
50
50
47
44
40
30
28
22
+/- –

Pēdējām četrām komandām – “X kvadrātā”, “Vilkači”,
“Jaunmārupe 2” un “Pro Mailīte” – turnīrs beidzies, bet pirmās
astoņas turpina cīņu finālturnīrā, kura pirmajā kārtā tiksies
1. vieta ar 8. vietu, 2. vieta ar 7. vietu, 3. vieta ar 6. vietu un
4. vieta ar 5. vietu. Komandas savā starpā spēlēs līdz divām
uzvarām un četras uzvarētājkomandas iekļūs pusfinālā. Spēles
būs spraigas, par ko liecina spēļu rezultāti pamatturnīrā.
Vairāk informācijas – www.mnbl.lv.

Spraigs mācību olimpiāžu ritms Jaunmārupē

Foto: anita līdaka

Jaunmārupes sākumskolas sacensību programma
2009./10. m. g. ir sadalīta 2 daļās. Pirmā daļā ir skolas iekšējās
sacensības – rudens kross, tautas bumba, dambrete, pavasara
kross. Otrā daļa ir Mārupes novada, Pierīgas IKS pārvaldes organizētās sacensības ar citām skolām – pavasara kross, tautas
bumba zēniem un meitenēm, peldēšanas sacensības, florbols,
futbols.
Kā sporta skolotājs uzskatu, ka svarīgi ir ne tikai sportiskie
rezultāti, bet arī skolēnu iesaistīšana dažādās sporta aktivitātēs, interešu veidošana un veselīga dzīvesveida pamatprincipu
popularizēšana. Pārsvarā skolas vai rajona mēroga sacensībās
cenšos iesaistīt pēc iespējas lielāku skolēnu daudzumu, līdz ar
to skolēniem pieaug motvācija censties un pierādīt savu fizisko
un psihisko trenētību, kas šajā vecumposmā ir netaņemama
sastāvdaļa savas personības veidošanā.
Paraugoties uz sporta rezultātiem 2009./10. m. g. pirmajā
pusgadā, Mārupes novada un Pierīgas sacensību kopvērtējumā
priecājamies, ka esam startējuši pietiekami labi.
Rudens krosa stafetēs starp Pierīgas komandām Babītē ieguvām 1. vietu.
Mārupes novada ietvaros mūsu skolā sākumskolu grupā
notika tautas bumbas sacensības.
1.–2. klašu grupā meitenēm:
1. vieta Mārupes vsk.,
2. vieta Jaunmārupes sākumskola,
3. vieta Mārupes pamatskola.
1.–2. klašu grupā zēniem:
1. vieta Jaunmārupes sākumskola,
2. vieta Mārupes vsk.,
3. vieta Mārupes pamatskola.
3.–4. klašu grupā meitenēm:
1. vieta Jaunmārupes sākumskola,
2. vieta Mārupes vsk.,
3. vieta Mārupes pamatskola.
3.–4. klašu grupā zēniem:
1. vieta Jaunmārupes sākumskola,
2. vieta Mārupes pamatskola,
3. vieta Mārupes vsk.
Pierīgas sacensībās Siguldā tautas bumbā 10. vieta zēniem,
meitenēm – 6. vieta.
Draudzības sacensību ietvaros notika sacensības ar Babītes
vidusskolu. 25 m br/st 2002. gadā dzimušajām meitenēm 1. vieta, 2. vieta, 3. vieta. 25 m br/st 2002. gadā dzimušajiem zēniem
1. vieta un 4. vieta. 25 m br/st 2001. gada zēniem 4. vieta, 6. vieta,
7. vieta. 25 m uz muguras 1999. g. dz. meitenēm 1. vieta, 6. vieta,
7. vieta. 25 m uz muguras 1999. gada zēniem 3. vieta. 25 m br/
st 2000. g. dz. meitenēm 3. vieta, 5. vieta, 6. vieta. 25 m br/st
2000. g. dz. zēniem 2. vieta, 3. vieta, 4. vieta, 8. vieta. 25 m br/
st 1999. g. dz. meitenēm 1. vieta, 2. vieta, 3. vieta. 25 m br/st
1999. g. dz. zēniem 3. vieta.
Florbola sacensības Jaunmārupes sākumskolā:
1. vieta Jaunmārupes sākumskola,
2. vieta Babītes vidusskola,
3. vieta Mārupes vidusskola,
4. vieta Mārupes pamatskola.
Līdz mācību gada beigām mūsu skolēni vēl piedalīsies 3 sacensības. Jaunmārupes sākumskolā 14. aprīlī notiks peldēšanas
stafetes, Mārupes vidusskolā futbola sacensības (laiks tiks precizēts)
un Babītes vidusskolā 27. aprīlī krosa stafetes.
Lai pietiek izturības un enerģijas!
Sporta skolotājs Gints Gaiķens

MNBL kopvērtējums
pēc 2. apļa

Pavasaris gan pedagogiem, gan skolēniem ir saspringts
darba laiks. Aizritējusi matemātikas nedēļa skolā. Notikušas
1.–2. klašu matemātikas olimpiādes. Paši labākie tika izvirzīti
uz skolas matemātikas olimpiādi.
Pirmo klašu grupā:
1. vietu ieguva Katrīna Paula Krustkalne (1.b),
2. vietu dalīja Justīne Blumberga (1.b) un Toms Kristofers
Rudens (1.b),
3. vietu ar vienādu punktu skaitu dalīja Madara Anna
Baltiņa (1.b) un Reinis Grāvītis (1.a).
Otro klašu grupā:
1. vietu skolas matemātikas olimpiādē izcīnīja Ričards
Teikmanis (2.b),
2. vietu Anna Jansone (2.b),
3. vietu Evita Bula (2.b).
Trešo klašu grupā:
1. vietu ieguva Rūta Podze (3.a),
2. vietu Reinis Kristers Skuja (3.b),
3. vietu Rūdolfs Romans (3.b).
Ceturto klašu grupā:
1. vietu ieguva Dāvids Bērziņš (3.a),
2. vietu dalīja Emīlija Tamane un Reinis Kaspars Kalnarājs
no 4.b klases,
3. vietu Elizabete Anna Kristapsone.

Spējīgākie skolēni 16. aprīlī piedalīsies Pierīgas Izglītības
un kultūras pārvaldes organizētajā 4. klašu mācību olimpiādē
Saulkrastos.
Martā skolā notika zīmēšanas konkurss “Ritmu spēles” un
izstādes svinīgā atklāšana. Darbus skolas vestibilā vērot tika
aicināti visi interesenti. Vecāki, pedagogi un audzēkņi varēja
balsot par savu izvēli. Aicinājām Mārupes novada Domes
mākslinieci Jolantu Grosbergu izvērtēt labākos darbiņus, kuri
tiks sūtīti uz vizuālās un lietišķās mākslas izstādi Ķekavā, kuru
organizē Pierīgas IKSP.
Dziedātāji piedalījās Pierīgas pašvaldību izglītības iestāžu
vokālās mūzikas konkursā “Balsis”.
3.–4. klašu ansamblis skolotāja Riharda Rudzīša vadībā
ieguva II pakāpes diplomu. Solisti Katrīna Novorucka no
1.b klases un Dante Enriko Pecolli no 1.a, kurus sagatavoja
skolotāja Sindija Tropa, izcīnīja I pakāpes diplomu. 12. martā
Dobelē notika 2. kārtas mūzikas konkurss “Balsis”, un Dante
Enriko Pecolli saņēma II pakāpes diplomu. Apsveicam!
No 17. marta mūsu skolā sākās valodu nedēļa. Notika
angļu valodas viktorīna 2. klasēm un angļu valodas olimpiāde 3. un 4. klasēm, kā arī skolas latviešu valodas olimpiāde
1.–4. klasēm.
Anita Līdaka,
Jaunmārupes sākumskolas direktores vietniece
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Par nemodificētu informāciju!

Satversmes 100. pants ikvienam garantē tiesības
uz vārda brīvību un ļauj izplatīt informāciju. Tomēr
jāatceras, ka mūsu Valsts Pamatlikuma 99. pants arī
aizsargā cilvēka godu un cieņu. Arī likuma “Par presi
un citiem masu informācijas līdzekļiem” 7. pants
balstīts uz neslavas celšanas aizliegumu. Diemžēl
Mārupes novada Domes deputāte Iveta Grigule
ir iepazinusies tikai ar savām tiesībām – uz vārda
brīvību – un publicējusi tendenciozu un daudzviet
patiesībai neatbilstošu rakstu Mārupes novada Domes bezmaksas informatīvajā izdevumā “Mārupes
Vēstīs”.

Runa ir par 23. februārī Domes rīkoto sabiedrības
domu apmaiņu jautājumā “Aizliegt vai tomēr neaizliegt
ģenētiski modificēto augu audzēšanu novada teritorijā?”. Šis pasākums ar profesora, LZA akadēmiķa, Augu
ģenētikas laboratorijas vadītāja un Latvijas Ģenētiķu un
selekcionāru biedrības prezidenta Īzaka Rašala piedalīšanos bija pulcējis salīdzinoši daudz interesentu. Cilvēki
vēlējās savas zināšanas par konkrēto jautājumu papildināt ar zinātnieka viedokli. Katrā ziņā vielu pārdomām
klātesošie ieguva. Par to liecināja fakts, ka neviens no
viņiem neiebilda, tostarp arī pati deputāte Iveta Grigule,
ka ar aizliegšanu nevajag pārsteigties.
Tāpēc dziļu neizpratni un aizvainojumu radīja “Mārupes Vēstu” marta numurā publicētais raksts “Par bērniem,
bitēm un sliekām!”, kas bija pilns ar nicīgu attieksmi pret
pasākuma dalībniekiem, demagoģiskiem apgalvojumiem,
nezināšanas un paviršības kļūdām.
Tikai pašai vien zināmu iemeslu dēļ Grigules kundze
savā rakstā lika noprast mārupiešiem, ka sabiedrisko
apspriešanu par ģenētiski modificēto augu likteni organizējusi nevis novada pašvaldība, bet gan SIA “Mārupe”.
Tāda uzņēmuma novadā gan nav, iespējams, autore bija
domājusi SIA “Sabiedrība Mārupe”.
Galvenais, ka lasītājiem no raksta bija jāsaprot, ka
uz šo “brīvprātīgi obligāto iedzīvotāju sapulci” gandrīz
vai piespiedu kārtā tikuši sadzīti uzņēmuma strādnieki,
kuri tada paša “psiholoģiska spiediena rezultātā”, tikai vēl
kuplākā skaitā, jau iepriekš bija parakstījušies uz vēstules
Domei, mudinot to atturēties no aizliegšanas Mārupes
novadā audzēt ĢMO.
Ja deputāte būtu papūlējusies godprātīgi izlasīt kā
šo vēstuli, tā novadnieku paustos apsvērumus “Mārupes
Vēstu” janvāra publikācijā “Ko iesākt ar viedo selekciju?”,
tad diez vai viņā uzbangotu tik saduļķotu emociju jūra,
kas nu apšļakstījusi arī daudzus negriguliski domājošos.
Tad Grigules kundze būtu pamanījusi, ka viņu rakstītajā
ir atsauces uz daudz vairākiem izziņas avotiem nekā tikai
tiem diviem, kurus kā interneta resursus uzrāda pati.
Tad nez vai tik viegli spārnotos doma Latvijā vienu no
ievērojamākajiem ģenētiķiem nodēvēt par pieaicināto
ekspertu, kurš “visai primitīvi vilka paralēles ar citiem
cilvēka veselībai tik bīstamiem paradumiem”. Manuprāt,
viņa lekcija ar daudzajiem uzskates materiāliem bija ļoti
izsmeļoša, taču ne populistiski biedējoša. Tā ar skaitļiem un faktiem parādīja zinātnes attīstības tendenci
nākotnē.
Grigules kundzes zināšanai – jaunākā internetā atrodamā informācija: Lielbritānijas pētnieki – futurologi –
valdības uzdevumā analizējuši darba tirgus perspektīvas
un noskaidrojuši, kādām profesijām nāksies gatavoties
nākotnē. Rezultātā tika izdalīti 20 perspektīvi virzieni,
no kuriem katrā potenciāli var rasties simti tūkstošu, ja
ne miljoni darbavietu.
Kā pirmo perspektīvo virzienu viņi nosauc dzīvu
ķermeņu daļu izaudzēšanu, kuras aizstās protēzes un
mākslīgos orgānus. Kā otro – mikroskopisku robotu
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radīšanu, kas ne tikai palīdzēs ārstiem ārstēt pacientus,
bet arī veiks profilaktiskās izpētes.
Bet kā trešais tiek minēta ģenētiski modificētas pārtikas ražošana – gan augu, gan dzīvnieku, kurus, rūpnieciski selekcionējot, būs nepieciešama īpaša apiešanās.
Varbūt tieši tas bija pamatā vienas daļas mārupiešu
mēģinājumam ieteikt pašvaldībai nepārsteigties ar nākotnes aizliegumu, būtībā par to neko daudz nezinot un
pat nepapūloties zināt. Lai pieņemtu jebkuru lēmumu,
nepieciešams ievākt pēc iespējas vairāk informācijas,
nepietiek tikai ar skaļāk runājošās puses sadzirdēšanu.
Par SIA “Sabiedrība Mārupe” darbiniekiem varu droši
teikt, ka viņi nav kaut kādi pajoliņi, kas pēc vadības
rīkojuma ierindā dosies, kā norāda Grigules kundze,
“parakstīt nāves spriedumu bitēm, kamenēm, tauriņiem
un citiem lidoņiem”, jo jau ir “piecūkojuši, piesārņojuši,
saindējuši vidi ar smirdošo Jaunmārupes cūku fermu”.
Nu nav, cienījamā kolēģe, mums te cūku fermas. Ir
tikai visām ES prasībām atbilstošs liellopu komplekss ar
modernām mēslu glabātājtvertnēm. Jā, brīdī, kad vircu
izved uz laukiem, gaisā jūtams dabiskais zemniekošanas
smārds. Bet tas kopš senseniem laikiem nav kaitīgs ne
bērniem, ne bitēm, ne sliekām.
Ja savu popularitāti kāds vēlas celt uz nelabas smakas
pamatiem, tad viņam būtu jāzina, ka no Latvijā sastopamajām dzīvajām būtnēm vislielāko smirdoņu rada
sesks, cilvēks, cūka un vistas. Gotiņas gaisa bojātāju rindā
atrodas stipri tālāk. Un, cik esmu novērojis, Vācijā, Francijā, Norvēģijā un citviet iedzīvotāji pret viņu klātbūtni
izturas daudz iecietīgāk nekā, piemēram, latviešu topošie
lielpolitiķi.
Bet pavisam savdabīgi ir, ja politiskās partijas “Zaļo
un zemnieku savienība” ultrazaļie biedri tik sirdīgi metas
virsū brāļiem zemniekiem. Ne tikai nākotnes jautājumā
par ģenētiski modificētajiem organismiem vien. Viņiem
pusratā palikusi arī saprašana par senču zemniekošanas
metodēm, tostarp lopu kaušanu. Bet ar tādiem apkarošanas un aizliegumu paņēmieniem nevar padarīt mūsu
dzīvi vairāk labklājīgu.
Kas attiecas uz autores pārliecības emocionālo paudumu raksta nobeigumā – “Mēs šo zemi esam saņēmuši
mantojumā no saviem bērniem!” –, tad jāteic, ka tas nu
ir pavisam savdabīgs apgalvojums.
Bet par mūsu senču zemi un bērnu nākotni tik tiešām
ir jādomā. Gan tikai ar skaidru galvu un mīlošu sirdi,
nepadarot “Mārupes Vēstis” par zaļgandzeltenu presi,
kas apšmucē citādi domājošos. Īsākais ceļš uz patiesību
taču ir argumentētu diskusiju ceļš.
Modris Spuģis,
SIA “Sabiedrība Mārupe”
valdes priekšsēdētājs
un Mārupes novada deputāts

LĪDZJŪTĪBA
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Mārupes novada Domes priekšsēdētāja vietniecei Līgai Kadiģei, māmuļu mūžībā pavadot.
Mārupes novada Dome

Nākamais “Mārupes Vēstu” izdevums iznāks 14. maijā
Ja nesaņemat “Mārupes Vēstis” savā pastkastītē, jautājiet
Latvijas pasta darbiniekiem – sava rajona pastniekiem –
vai informējiet redakciju: marupesvestis@marupe.lv.

Martā Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētie jaundzimušie
Madara Skadiņa (dzimusi 18. 02. 2010.),
Jānis Alens Kūriņš (dzimis 22. 02. 2010.), Dominiks
Blažēvičs (dzimis 26. 02. 2010.), Elza Jankovska (dzimusi
4. 03. 2010.), Daniels Bodnarčuks (dzimis 6. 03. 2010.),
Anrijs Biķernieks (dzimis 8. 03. 2010.), Kristīne Niedra
(dzimusi 9. 03. 2010.), Madara Muižzemniece (dzimusi
14. 03. 2010.), Tomass Meclers (dzimis 14. 03. 2010.),
Jurģis Ivulāņs (dzimis 15. 03. 2010.), Pāvels
Lisaks (dzimis 17. 03. 2010.), Henrijs Adrickis (dzimis
18. 03. 2010.), Estere Dzelme (dzimusi 21. 03. 2010.),
Darja Matvejeva (dzimusi 25. 03. 2010.).

Sveic a m

jaunos mārupiešus un viņu vecākus!
Martā Mārupes novada
dzimtsarakstu nodaļā
noslēgtās laulības
19. 03. 2010.
Inese Zīvere un Ivo Strante
31. 03. 2010.
Jekaterina Tkačenko un Andžejs Mikša

Sveic a m jau n l au l āt os!
MARTā MŪŽĪBĀ
AIZGĀJUŠI
Ingrīda Untāle (1955), Elza Riekstiņa (1914).

LĪDZJŪTĪBA
Ņem mūsu mīlestību, lai tev nesalst,
Ņem siltos vārdus aukstā ceļa līdz.
(O. Vācietis)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Andra
Zīles ģimenei, pavadot viņu mūžībā.
1991. gada barikāžu dalībnieku
Mārupes biedrības valde

LĪDZJŪTĪBA
Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu...
Nostājas blakus tev draugi un klusē
Kaut vai tā, lai tev palīdzētu.
(R. Skujiņa)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju
brīdī esam kopā ar Līgu Kadiģi, māmiņu
smilšu klēpī pavadot.
1991. gada barikāžu dalībnieku
Mārupes biedrības valde
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vienu reizi mēnesī. Tirāža – 6000 eksemplāru. Bezmaksas.
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, LV 2167. Izdevumu
sagatavoja Ģirts Pūle un Jolanta Grosberga. Tālrunis
67149868, fakss 67149858, e-pasts marupesvestis@marupe.lv
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