2010. gada maijS

Mārupes novada Domes informatīvais izdevums

Ir noslēdzies Latvijas čempionāts volejbolā 1. līgas
vīriešu komandām. Finālturnīrā spēlēs līdz trim uzvarām
volejbola komanda “Mārupe” sīvā cīņā ar rezultātu sērijā
3:1 uzvarēja volejbola komandu “Valgunde”.
Jāpiemin, ka VK “Mārupe” volejbolisti 2008. gadā
ieņēma devīto, bet 2009. gadā trešo vietu.
Zelta medaļas izcīnīja Ģirts Dambekalns, Oskars
Puga, Jānis Celmiņš, Māris Martuzāns, Gatis Olte,

Armands Namiķis, Uldis Grīnbergs, Kristaps Punculis, Artis Podnieks, Andris Gitendorfs un Kārlis
Celmiņš.
Svinīgajā apbalvošanas ceremonijā, kas notika 30. aprīlī pludmales centrā “Brazīlija”, mūsējie saņēma gan medaļas un uzvarētāju kausu, gan Mārupes novada Domes
dāvāto volejbola laukumu – torti.
Sveicam!

Mārupes mūzikas un
mākslas skolas
10 gadu jubilejas
pasākumi 21. maijā
14.00 Piemiņas brīdis Mazcenas kapos
16.30 Pulcēšanās un viesu sagaidīšana pie mūzikas un
mākslas skolas
17.00 Pasākuma atklāšana pie skolas
18.00 Svētku koncerts
20.00 Gaismas ceļa iedegšana
21.00 Vakara turpinājums (mūzika, dejas un “groziņš”)
Mīļi gaidīti visi
esošie, bijušie
audzēkņi un
vecāki!
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 14. maijs, 2010

Mārupes novada Dome jau trešo gadu aicina
uz bērnu svētkiem “Ar vasaru saujā”, kas šogad
notiks 30. maijā no plkst. 11.00 Jaunmārupē pie
ūdenstorņa.

Top jauns skvērs

Foto: Jolanta Grosberga
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Mārupes volejbolistiem zelts!

Lai arī laika apstākļi nelutināja, prieks un lepnums
par savu valsti bija visu to cilvēku prātos un sirdīs, kas
4. maija rītā bija atnākuši uz Rīgas rajona Jauniešu orķestra svētku koncertu. Jauno mūziķu un diriģenta Pētera
Plūmes sirdsdegsme un talants muzicējot pieskandināja
visu Jaunmārupes sākumskolas vestibilu.
Pēc koncerta visi sanākušie devās stādīt kociņus jaunajā skvērā pie viadukta Jaunmārupē. Šajā reizē tika iestādīti
34 dažādi dekoratīvie kociņi. Tā varētu kļūt par vēl vienu
tradīciju Mārupes novadā – Valsts svētku dienās stādīt
kokus, lai mūsu zeme kļūst zaļāka un skaistāka.

Izlaidumi Mārupes vidusskolā
9. klašu izlaidums – 11. jūnijā plkst. 16.00
12. klašu izlaidums – 19. jūnijā plkst. 17.00

Jūs atkal gaidīs
• sportiski pasākumi;
• mākslinieciskā darbošanās;
• Mārupes novada bērnu un jauniešu
priekšnesumi;
• svētku noslēgumā plkst. 14.00
uzstāsies Žoržs Siksna un Jelgavas Tirkīzkrāsas
kora solistu grupa.
Turpiniet interesēties www.marupe.lv.

Mārupes novada Dome aicina Mārupes iedzīvotājus 1. jūnijā plkst. 17.30 Jaunmārupē, Mūzikas un
mākslas skolas lielajā zālē Mazcenu alejā 39, piedalīties diskusijā ar Latvijas dzelzceļa un SIA “Estonian,
Latvian & Lithuanian Enviroment” pārstāvjiem par
Daugavas kreisā krasta perspektīvām dzelzceļa trases izvietojuma iespējām un plānu Mārupes novada
teritorijā.
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NOVADA DOMĒ
Mārupes novada Domes sēde Nr. 6 2010. gada 28. aprīlī
Domes sēdē piedalās:

Mārtiņš Bojārs, Aleksandrs Mihailovs, Modris Spuģis, Pēteris
Pikše, Ira Dūduma, Anita Grope, Diāna Orleāne, Arnis Āķis, Arvīds
Juris Mūrnieks, Dace Štrodaha, Eduards Gribovskis.

Domes sēdē nepiedalās:

■■ Līga Kadiģe slimības dēļ Domes sēdē nepiedalās;
■■ Iveta Grigule attaisnojošu iemeslu dēļ Domes sēdē nepiedalās;
■■ Jānis Lagzdkalns attaisnojošu iemeslu dēļ Domes sēdē nepiedalās;
■■ Edgars Jansons attaisnojošu iemeslu dēļ Domes sēdē nepiedalās.

Mārupes novada Dome nolēma:
• piešķirt 2 nekustamajiem īpašumiem juridiskās adreses;
• piekrist, ka 4 īpašnieki nostiprina zemesgrāmatā īpašuma tiesības
uz nekustamo īpašumu;
• apstiprināt Mārupes novada nekustamā īpašuma “Skudras” Puķu
iela 1 (zemes kadastra nr. 8076-003-0395) un nekustamā īpašuma Puķu
iela 3 (zemes kadastra nr. 8076-003-1141) detālā plānojuma 1. redakciju
kā galīgo;
• apstiprināt Mārupes novada nekustamā īpašuma “Jaunsmukas”
(zemes kadastra nr. 8076-012-0194) detālā plānojuma 1. redakciju kā
galīgo;
• uzsākt detālā plānojuma izstrādi nekustamam īpašumam Stīpnieku
ceļš 34C teritorijai, kuru ietver pašvaldības ceļš C15–Stīpnieku ceļš–sauszemes robeža starp nekustamo īpašumu Stīpnieku ceļš 34C un “Silazaķi” –
apmēram 0,3 ha kopplatībā;
• atteikt anulēt ziņas par 4 personu deklarēto dzīvesvietu Mārupes novadā;
• anulēt ziņas par 5 personu deklarēto dzīvesvietu Mārupes
novadā;
• piešķirt Pierīgas reģiona pašvaldību iestādei “Izglītības, kultūras un
sporta pārvalde” tiesības saņemt valsts atzīto vispārējās izglītības dokumentu
(apliecību par vispārējo pamatizglītību un atestātu par vispārējo vidējo
izglītību) un sekmju izrakstu veidlapas no izgatavotāja;
• saskaņot Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Zeltrīti” pirmsskolas izglītības programmu – izglītības programmas
kods 01011111;
• atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 3 nekustamajam īpašumiem
Mārupes novadā;
• piešķirt 2 īpašniekiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
par 2010. gadu par nekustamo īpašumu – 70 % apmērā no nekustamā
īpašuma nodokļa summas, sākot ar 2010. gada 2. ceturksni;
• atteikt piešķirt 4 īpašniekiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par 2010. gadu par nekustamo īpašumu;
• piešķirt 1 īpašniekam nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
par 2010. gadu par nekustamo īpašumu – 50 % apmērā no nekustamā
īpašuma nodokļa summas;
• piešķirt 5 īpašniekiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
par 2010. gadu par nekustamo īpašumu – 50 % apmērā no nekustamā
īpašuma nodokļa summas, sākot ar 2010. gada 2. ceturksni;
• atteikt vienam īpašniekam pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa
samaksas termiņu par 2010. gada 1. ceturksni līdz 2010. gada 2. ceturksnim
par nekustamo īpašumu;
• piešķirt vienam īpašniekam 2010. gadā par nekustamo īpašumu
aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa 1. ceturkšņa samaksas termiņa
pagarinājumu līdz 2010. gada 1. jūnijam;
• slēgt ar SIA “Būve GL”, reģ. nr. 40003911682, līgumu par reklāmas
nesēja uzstādīšanu uz Mārupes novada pašvaldības piederošā zemes gabala
Bebru iela 10, kad. nr. 8076-007-1021, iznomājot zemesgabala daļu 8 m2
platībā un noteikt maksu par reklāmas stenda izvietošanu uz pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma Bebru iela 10, kad. nr. 8076-007-1021 –
1 LVL (viens lats un 00 santīmu) + PVN, kas uz lēmuma pieņemšanas
brīdi sastāda 21 % gadā, par vienu kvadrātmetru mēnesī, t. i., kopsummā
8 LVL + PVN 21 % mēnesī, uzliekot par pienākumu pēc pašvaldības
pieprasījuma nopļaut zāli zemesgabalā Bebru ielā 10 visā tā platībā;
• pagarināt nomas attiecības ar SIA “Mārupes ambulance 1”, kas bija
nodibinātas ar 2001. gada 1. novembra līgumu par nekustamā īpašuma
Amatas ielā 14, Mārupē, nomas lietošanu uz 5 gadiem, turpmāk nomas
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maksu nosakot 50 LVL + PVN mēnesī;
• uzdot izpilddirektoram Ivaram Punculim organizēt iepirkumu –
“Pirmsskolas izglītības pakalpojuma iegāde Mārupes novada pirmsskolas
vecuma bērniem”;
• apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 9 “Par atbalsta sniegšanu juridiskām un fiziskām personām sporta veicināšanai Mārupes novadā”;
• apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 10 “Par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Mārupes novadā”;
• precizēt Mārupes pagasta padomes 2007. gada 25. aprīļa lēmuma
Nr. 22 “Par nomas maksas noteikšanu mazdārziņiem” (prot. nr. 6, pielik.
nr. 22) 4. punktu, izsakot to šādā redakcijā: “4. jaunizveidotus sakņu dārzus
iznomāt trūcīgiem vai maznodrošinātiem iedzīvotājiem kuri savu pastāvīgo
dzīvesvietu deklarējuši Mārupes novadā. Priekšroka sakņu dārzu nomai ir
likvidēto mazdārziņu lietotājiem, kuri 2004., 2005., un 2006. gados nomājuši
zemi mazdārziņam un pilnā apmērā veikuši visus nomas maksājumus”;
• precizēt Mārupes pagasta padomes 2007. gada 25. aprīļa lēmuma
Nr. 22 “Par nomas maksas noteikšanu mazdārziņiem” (prot. nr. 6, pielik.
nr. 22) 6. punktu, izsakot to šādā redakcijā: “6. Noteikt šādu nomas maksu
sakņu dārzu nomai: 0,03 LVL par vienu kvadrātmetru gadu bez PVN”;
• papildināt Mārupes pagasta padomes 2007. gada 25. aprīļa lēmumu
Nr. 22 “Par nomas maksas noteikšanu mazdārziņiem” (prot. nr. 6, pielik.
nr. 22) ar 9. punktu šādā redakcijā: “9. Uzdot Mārupes novada Domes
izpilddirektoram sadarbībā ar Mārupes novada Sociālo dienestu veikt
pasākumus Mārupes novada iedzīvotāju informēšanai par iznomājamiem
zemesgabaliem”;
• apstiprināt Mārupes novada Domes 2009. gada pārskatu par periodu
no 1. 01. 2009. līdz 31. 12. 2009.;
• pieņemt zināšanai SIA “Rīgas Revidentu birojs” iesniegto zvērinātu
revidentu ziņojumu;
• noteikt, ka Mārupes pagasta padomes 2008. gada 12. novembra
lēmums Nr. 17 (prot. nr. 18, pielik. nr. 17) ir spēkā esošs;
• labot Mārupes pagasta padomes 2008. gada 12. novembra lēmuma
Nr. 17 (prot. nr. 18, pielik. nr. 17) lemjošās daļas 1. punktu, izsakot to šādā
redakcijā: “1. Atzīt Mārupes pagasta padomes 29. 10. 2003. lēmuma Nr. 5.20
(protokols nr. 13, pielikums nr. 5.20) 6.2. punktu par spēkā neesošu no
tā pieņemšanas brīža”;
• labot Mārupes pagasta padomes 2008. gada 12. novembra lēmuma
Nr. 17 (prot. nr. 18, pielik. nr. 17) konstatējošās daļas 3. punktu, izsakot to
šādā redakcijā: “Mārupes pagasta padome 29. 10. 2003. lēmuma Nr. 5§ 20
“Par juridiskās adreses piešķiršanu” 3.2. punktā noteica apgrūtinājumu
nekustamajam īpašumam Vienības gatve 169, Mārupē, ar kadastra nr.
8076-007-1518 – ceļa servitūtu – tiesību uz braucamo ceļu”;
• noteikt nekustamam īpašumam “Lidosta Rīga 40” (kadastra nr.
8076-002-0021) 28,71 ha platībā zemes lietošanas mērķi – Lidlauku apbūve
(kods 1102);
• deleģēt SIA “Sabiedrība Mārupe” pašvaldības autonomu funkciju,
piešķirot uzņēmumam īpašas tiesības sniegt ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus Mārupes novada Jaunmārupes ciema administratīvajā
teritorijā un veikt:
▶▶ ūdens ieguvi, ražošanu un novadīšanu ūdensvada tīklā;
▶▶ ūdens padevi no ūdens ražošanas vietas (no artēziskajām akām)
līdz pakalpojumu saņēmējam;
▶▶ notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām;
▶▶ notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu līdz iztekai ūdenstilpē – Nēriņas upē, Mārupes novadā;
• ierosināt Valsts kasei pārskatīt aizdevuma likmes apmēru LVL valūtā,
piemērojot aizdevuma gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc
viena gada – 3,635 %, aizdevuma līgumiem:
▶▶ 2004. gada 13. maija noslēgtam aizdevuma līgumam Nr. A2/1/04/756
“Jaunmārupes sākumskolas un PII būvniecība” LVL valūtā;
▶▶ 2005. gada 21. janvāra noslēgtam aizdevuma līgumam
Nr. A2/1/05/27”Jaunmārupes sākumskolas un PII Būvniecība” LVL
valūtā;
▶▶ 2008. gada 10. jūlijā noslēgtam aizdevuma līgumam Nr. A2/1/08/636
“Mārupes vidusskolas rekonstrukcija” LVL valūtā;
▶▶ 2008. gada 10. jūlijā noslēgtam aizdevuma līgumam Nr. A2/1/08/637
“Asfaltētu ielu, ceļu un apgaismojuma izbūve” LVL valūtā;
• ierosināt Valsts kasei pārskatīt aizdevuma likmes apmēru eiro valūtā,
piemērojot aizdevuma gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc

viena gada – 3,286 %, aizdevuma līgumiem:
▶▶ 2009. gada 13. augusta noslēgtam aizdevuma līgumam
Nr. A2/1/09/419 “Mārupes vidusskolas rekonstrukcija” eiro valūtā;
▶▶ 2009. gada 24. septembra noslēgtam aizdevuma līgumam
Nr. A2/1/09/502 “Liliju ielas rekonstrukcija” eiro valūtā;
• paredzēt no Mārupes novada Domes apstiprinātā budžeta rezerves fonda (kods 04.000; pārējā ekonomiskā darbība) finanšu līdzekļus
178 200 LVL apmērā šādiem mērķiem un iekļaut izdevumus Mārupes
novada pašvaldības budžeta grozījumos:
▶▶ Mārupītes gatves posma no Rožu ielas līdz Vecozolu ielai paplašināšanas, Mārupītes gatves un Vecozolu ielas krustojuma pārbūves,
autobusa pieturvietu (3 gab.) projektēšanai – 1 600 LVL apmērā;
▶▶ Mārupītes gatves posma no Rožu ielas līdz Vecozolu ielai paplašināšanai, Mārupītes gatves un Vecozolu ielas krustojuma pārbūvei,
autobusa pieturvietu (3 gab.) izbūvei un paviljonu (3 gab.) uzstādīšanai
44 000 LVL;
▶▶ Mārupītes gatves elektroapgaismojuma rekonstrukcijas projektēšanai – 600 LVL;
▶▶ Mārupītes gatves elektroapgaismojuma rekonstrukcijai –
12 000 LVL;
▶▶ Privāto Pirmsskolas izglītības iestāžu sniedzami pirmsskolas izglītības
pakalpojuma iegādei – 120 000 LVL;
• pieņemt zināšanai a/s “Mārupes komunālie pakalpojumi” 2009. gada
pārskatu;
• palielināt a/s “Mārupes komunālie pakalpojumi” pamatkapitālu par
28 000 LVL (divdesmit astoņi tūkstoši latu 00 sant.);
• apstiprināt a/s “Mārupes komunālie pakalpojumi” pamatkapitālu
2 113 900 LVL (divi miljoni simtu trīspadsmit tūkstoši deviņi simti latu
00 sant.) apmērā, un noteikt, ka tas sadalīts 2 113 900 kapitāla daļās, vienas
daļas vērtība ir 1 LVL (viens lats 00 sant.);
• grozīt a/s “Mārupes komunālie pakalpojumi” statūtu 5. punktu,
izsakot šādā redakcijā: “Sabiedrības pamatkapitāls ir 2 113 900 LVL (divi
miljoni simtu trīspadsmit tūkstoši deviņi simti latu 00 sant.);
• pamatkapitāla palielinājumu veikt slēgtas emisijas akciju laidienā.
Akciju emisijā piedalās un uz emitējamām akcijām parakstās vienīgā akcionāra akciju turētājs Mārupes novada Dome. Parakstītās emitējamās akcijas
tiek apmaksātas ar ieguldāmajiem pamatlīdzekļiem līdz akciju emisijas
noslēguma dienai;
• piešķirt Mārupes mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem un pedagogiem finansiālo atbalstu dalībai jauno pianistu konkursa “Concours Musical
de France” finālā Parīzē, Francijā, 2010. gada 15. un 16. maijā;
• piešķirt finansiālo atbalstu 3 bridža spēlētajiem dalībai 10. Eiropas
Jaunatnes čempionātā sporta bridžā 2010. gada 14. līdz 17. jūlijam Opātijā,
Horvātijā;
• piešķirt Mārupes novada sportistam finansiālo atbalstu dalībai mācību treniņu nometnei Itālijā, no 2010. gada 27. marta līdz 13. aprīlim;
• piešķirt naudas balvu sportistam Robertam Rodem 630 LVL apmērā
(tai skaitā 130 LVL nodokļu samaksai) par 58. vietu nobraucienā Ziemas
Olimpiskajās spēlēs Vankūverā;
• piešķirt naudas balvu sportistam Kristapam Zvejniekam 630 LVL
apmērā (tai skaitā 130 LVL nodokļu samaksai) par 38. vietu slalomā un
62. vietu milzu slalomā Ziemas Olimpiskajās spēlēs Vankūverā.
Plašāk ar šīs sēdes lēmumiem varat iepazīties www.marupe.lv sadaļā
“Novada Dome” – “Domes sēžu protokoli”.

MĀRUPES NOVADA DOMES SĒDES
19. maijā plkst. 10.00 Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde
19. maijā plkst. 12.00 Attīstības komitejas
sēde
19. maijā plkst. 14.00 Vides un komunālo
jautājumu komitejas sēde
19. maijā plkst. 14.30 Finanšu komitejas
sēde
26. maijā plkst. 15.00 Mārupes novada Domes sēde
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 14. maijs, 2010

NOVADA DOMĒ
Ziņojums par tirdzniecības centra Pededzes ielā 1
būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem
Būvniecības ieceri kopumā atbalsta 17, neatbalsta 15 Mārupes novada iedzīvotāju, kas piedalījušies būvniecības ieceres publiskajā apspriešanā
(kopā iesniegts 30 aizpildītu aptaujas anketu, vienā anketā pausts vairāku iedzīvotāju viedoklis).

■■ Pededzes ielā ievērojami palielināsies satiksmes
intensitāte, apdraudot kājāmgājēju pārvietošanos un
drošību;
■■ apkārtējām mājām pasliktināsies dzīves kvalitāte, jo pieaugs trokšņu līmenis un noziedzība šajā
rajonā;
■■ projekts vēl vairāk pasliktinās transporta problēmas Pededzes un Daugavas ielas krustojumā, kur
notiek avārijas, un Daugavas ielā kopumā;
■■ nav sakārtoti pievedceļi pie lielveikala, nobrauktuves joslas no Daugavas ielas, kreisais pagrieziens no
Pededzes un Bebru ielām Rīgas virzienā;
■■ palielināsies vides piesārņojums, tiks piesārņots
Mārupītes ūdens, jo apkārtnē nav centralizētu fekālās
un lietus ūdens kanalizācijas tīklu;
■■ veikals pazeminās blakus esošo dzīvojamo māju
vērtību.

Iedzīvotāji ierosina:

■■ lai tiktu uzlabota satiksmes drošība uz Daugavas
ielas, jāuzbūvē ar gaismas signāliem regulējams Daugavas ielas un Pededzes ielas krustojums, kā arī jāatrisina
izbraukšana no Bebru ielas Rīgas virzienā;
■■ jānodrošina gājēju drošība, izbūvējot gājēju ietves
līdz Lielai ielai, tā radot loģisku un drošu ceļu bērniem
uz skolu un iedzīvotājiem uz veikalu;
■■ tirdzniecības centra apkārtnē Pededzes iela jāuzbūvē tā, lai centra piegādes transports neapgrūtina
iedzīvotāju transporta kustību;
■■ jāuzbūvē centralizēta kanalizācijas sistēma pa
Pededzes ielu ar iespēju tai pieslēgt dzīvojamās mājas
uz Pededzes ielas, tā kompensējot radīto kaitējumu,
un visi notekūdeņi jānovada uz Rīgas pilsētas attīrīšanas iekārtām;
■■ nodrošinātas nepieciešamās autostāvvietas veikala
apmeklētājiem;
■■ lai zemesgabalam Pededzes ielā 1 tuvumā esošām ģimenes mājām tiktu ierīkots dzīvžogs vai veikti
citi pasākumi, kas novērstu trokšņu un izplūdes gāzu
izplatīšanos.
Atzinumā par iecerētās būvniecības Pededzes ielā 1,
Mārupes nov. (kad nr. 8076-007-1177) iespējamo ietekmi uz vides stāvokli, iedzīvotāju sadzīves apstākļiem un nekustamā īpašuma vērtību, ko izstrādājis SIA
“Metrum” projekta vadītājas Daces Celmiņas vadībā,
secināts, ka paredzētā būvniecība ir saskaņā ar Mārupes
pagasta teritorijas plānojumu 2002.–2014. gadam, LR
likumdošanu, ir piemērota konkrētai vietai un ilgter-

Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 14. maijs, 2010

projekta vizualizācija

Kā galvenās problēmas tiek minētas:

“Par tirdzniecības centra Pededzes ielā 1, Mārupē,
būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem”
Ņemot vērā būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātus un pamatojoties uz Būvniecības likuma
11. panta trešo daļu un Ministru kabineta 2007. gada
22. maija noteikumu Nr. 331 “Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība” 10. punktu, atklāti balsojot
ar 10 balsīm “par”, “pret” nav un “atturas” 5 deputāti,
Mārupes novada Dome nolemj:
1. atbalstīt tirdzniecības centra būvniecības ieceri
zemesgabalā ar adresi Pededzes iela 1, Mārupes nov.
(kad. nr. 8076-007-1177),
2. būvvaldei sagatavot Plānošanas un arhitektūras
uzdevumu tirdzniecības centra būvniecībai zemesgabalā ar adresi Pededzes iela 1, Mārupes nov. (kad. nr.
8076-007-1177), tajā iekļaujot publiskajā apspriešanā
iedzīvotāju izteiktos ierosinājumus, un iesniegt to apstiprināšanai Domes sēdē.

Atbalsta, jo

■■ Mārupē nepieciešams veikals, kas spēj nodrošināt
dažādus, tostarp arī sadzīves pakalpojumus. Mārupes
iedzīvotāju skaits ir palielinājies, un nepieciešami dažādi pakalpojumi: veikali, kafejnīcas, frizētavas,
■■ esošajam “Elvi” veikalam nepieciešama konkurence. Samazināsies preču cenas un uzlabosies to kvalitāte
Mārupes veikalos, ja pieaugs konkurence,
■■ tā būs iespēja nebraukt uz Rīgu, lai nopirktu elementāras lietas, tā tiek ietaupīta nauda un mazinās
satiksmes intensitāte uz Daugavas ielas.

Mārupes novada Domes 12. maija sēdes Nr. 8
lēmums Nr. 7

miņā negatīvi neietekmē vides stāvokli, iedzīvotāju
sadzīves apstākļus un nekustamā īpašuma tirgu. Tiek
rekomendēts zemesgabalam izstrādāt ainavas plānojumu, paredzot veidot celiņus, atpūtas zonas, mazo
arhitektūras formu izvietojumu, apstādījumu joslas
ap tirdzniecības centru, veidojot publisko ārtelpu. Tā
kā teritorijā ir pārsniegti vides trokšņi, nepieciešams
paredzēt pret trokšņu pasākumus.
Transporta plūsmu izpētes un prognozes projekta
gala ziņojumā, ko sagatavojis E. Daniševska birojs,
SIA “Solvers”, rekomendēts
■■ rekonstruēt Daugavas–Pededzes ielas krustojumu, organizējot “kabatas” kreisajam pagriezienam no
Daugavas ielas Pededzes ielas virzienā,
■■ rekonstruēt Daugavas–Bebru ielas krustojumu,
organizējot “kabatas” kreisajam pagriezienam no Daugavas ielas Pededzes ielas virzienā,
■■ paplašināt Bebru un Pededzes ielas:
àà paplašināt Bebru ielu līdz divām joslām 6 m
platumā pa joslai katrā virzienā posmā no Daugavas ielas līdz objekta iebrauktuvei,
àà paplašināt Pededzes ielu līdz divām joslām
6 m platumā pa joslai katrā virzienā posmā no
Daugavas ielas līdz piegādes zonai,
■■ pārnest neregulējamu gājēju Daugavas ielā Daugavas–Pededzes ielu krustojuma tuvumā (apmēram
25–35 m uz priekšu virzienā no centra) līdz ar sabiedriskā transporta pieturvietas “Mārupes pagasta
valde” pārnešanu,
■■ organizēt neregulējamo gājēju pāreju Daugavas
ielā Daugavas–Bebru ielu krustojuma tuvumā,
ierīkot ietves izpētes teritorijas robežās ar kopējo
platumu vismaz 3 m.
Ar pilnu ziņojuma tekstu varat iepazīties
www.marupe.lv.

Paziņojums par
detālplānojuma izstrādi
Saskaņā ar Mārupes novada Domes 24. 03. 2010. lēmumu Nr. 8 (protokola Nr. 3) tiek uzsākta detālplānojuma
grozījumu izstrāde nekustamam īpašumam Jelgavas ceļš 44
(kadastra nr. 8076-008-0175) sadaļā “Apbūves noteikumi”,
kas tika apstiprināts ar 2006. gada 26. aprīļa saistošajiem
noteikumiem Nr. 16. Atbilstoši 2003. gada 10. septembrī
apstiprinātam Mārupes pagasta teritorijas plānojumam
2002.–2014. gadam un 2009. gada 20. maija apstiprinātiem
Mārupes pagasta teritorijas plānojuma 2002.–2014. gadam
grozījumiem teritorijas izmantošanas veids ir turpmākās
izpētes un plānošanas teritorija.
Saskaņā ar Mārupes novada Domes 24. 03. 2010. lēmumu Nr. 9 (protokola Nr. 3) tiek uzsākta detālplānojuma
grozījumu izstrāde saimniecībai “Laukkalniņi” (kadastra
nr. 8076-008-0359) sadaļā “Apbūves noteikumi”, kas tika
apstiprināts ar 2008. gada 27. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 38. Atbilstoši 2003. gada 10. septembrī
apstiprinātam Mārupes pagasta teritorijas plānojumam
2002.–2014. gadam un 2009. gada 20. maija apstiprinātiem
Mārupes pagasta teritorijas plānojuma 2002.–2014. gadam
grozījumiem teritorijas izmantošanas veids ir savrupmāju
teritorija un turpmākās izpētes un plānošanas teritorija.

Par ielu apgaismojumu
Mārupē

Saskaņā ar Mārupes novada Domes 24. 03. 2010. lēmumu Nr. 10 (protokola Nr. 3) tiek uzsākta detālplānojuma
grozījumu izstrāde saimniecībām “Silaputniņi” (kadastra
nr. 8076-008-0143) un “Stilmaņi” (kadastra nr. 8076-0080250) sadaļā “Apbūves noteikumi”, kas tika apstiprināts
ar 2005. gada 20. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 5.
Atbilstoši 2003. gada 10. septembrī apstiprinātam Mārupes
pagasta teritorijas plānojumam 2002.–2014. gadam un
2009. gada 20. maija apstiprinātiem Mārupes pagasta
teritorijas plānojuma 2002.–2014. gadam grozījumiem
teritorijas izmantošanas veids ir mazstāvu dzīvojamā teritorija un turpmākās izpētes un plānošanas teritorija.

Ņemot vērā gan pagājušā gada praksi, gan iedzīvotāju
ieteikumus un to, ka vasarā tumšais nakts periods nav
ilgs, ekonomisko līdzekļu taupības dēļ Mārupes novadā no
6. maija līdz 20. augustam tiek atslēgts ielu apgaismojums.
Ik mēnesi tas dos apmēram 7000 latu ietaupījumu. Šī
nauda tiks izlietota ceļu uzturēšanai un labiekārtošanai.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – būvvaldes vadītāja
Aida Lismane. Detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas
1. posma termiņš – trīs nedēļas pēc publikācijas laikrakstā
“Latvijas Vēstnesis”. Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt
Mārupes novada būvvaldei Daugavas ielā 29, Mārupe,
Mārupes novadā, LV 2167.
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NOVADĀ

Lielā talka Mārupes novadā
Lai arī 24. aprīlis ar laika apstākļiem nelutināja,
daudziem mārupiešiem, tāpat kā visiem citiem daudzajiem Latvijas iedzīvotājiem, noskaņojums bija pacilāts
un vēlme sakopt savu sētu, pagalmu un novadu bija
liela. Šajā rītā pabiju vairākas talkas vietās.
Pirmā pieturvieta bija Mārupes vidusskola. Jau pāris
minūtes pēc 9 no rīta talka gāja pilnā sparā. Cilvēki, pēc
direktora vārdiem, ir saradušies necerēti daudz – vairāk nekā 100 palīgu. Vairāk redz mazākos skolniekus –
pirmā līdz piektā klasīte. Kopumā Mārupes vidusskolas
pagalmā valda prieks un saliedētība. Aptaujāju vairākus
talciniekus.
Gunda: “Mums ģimenē visi strādā. Ne tikai talkas
dienās. Mazais dēlēns, kuram ir tikai 3,5 gadi, arī ar savu
ķerru dara ko var. Vīrs diemžēl gan nevarēja ierasties,
jo atrodas ārzemēs, bet mēs tomēr ieradāmies palīdzēt.
Jāatklāj gan, ka pirms talkas bažījāmies par slikto laiku,
bet šodien jau redzam, ka nav tik traki. Strādāt var. Varēja
gan būt vairāk cilvēku, bet labi, ka ir vismaz tik.”
Keita un Kristiāna, 3. klases skolnieces: “Mēs piedalījāmies talkā arī pagājušajā gadā. Mums pat neviens
nelika to darīt, jo mums pašām patīk strādāt un palīdzēt
vākt gružus. Mamma un tētis diemžēl netika, jo viņiem ir

Talkā sakoptas grāvju un ceļu malas, MVS vecais
parks, Jaunmārupes dabas parkā atjaunots šķembu
segums gājēju celiņam 375 m2 platībā un nomainīti
parka norobežojošie elementi.
Talkas dienā tika savākti 90 m3 atkritumu. Savukārt,
neieskaitot 24. aprīlī savākto atkritumu daudzumu, aprīlī
ceļmalās un grāvjos visā Mārupes novada teritorijā ir

darbiņš. No sākuma ārā bija auksts, bet kad sākām strādāt, palika silti un tagad nemaz vairs nav auksti. Mums
ļoti patīk talkot.”
Guntars: “Es atbalstu savu dēlēnu. Viņš šogad sāk iet
pirmajā klasītē, tāpēc arī ierados. Pats arī ne pa jokam
rušinās un palīdz. Vispār Lielajā talkā piedalos pirmo
gadu.”
Tālāk ceļš ved uz Māras ciemu. Maz tiek manītas
talkotāju kopas. Satiku tikai trīs cilvēkus, kuri maisiem
rokā mēģināja sakopt tuvāko grāvi un pļavu.
“Šogad jau ir atlikuši tikai sīkumi, pagājušajā gadā
novācām lielāko netīrumu daļu – bija aptuveni 20 pilnu
maisu. Tagad tik šur tur kāds papīrītis vai pudele, apzāģējam kokiem apkaltušos zarus. Tādi mazie darbi vien.
Pagājušajā gadā arī bija nedaudz lielāka atsaucība. Šogad
lielākā daļa rosās pa savām privātmājām,” stāsta viens no
Māras ciemā satiktajiem talkotājiem.
Vecozolu ciematā jau var manīt nedaudz lielākus cilvēku pūļus nekā Māras ciemā. Tur cilvēki vāc ciematu
ieskaujošo grāvi. Ķeksējot ārā vēja sanestās drazas un
citus netīrumus.
“Nu šogad jau laiks ir pateicīgs, atceros, ka pagājušajā
gadā nācās vilkt pat cepures un cimdus, jo bija daudz
aukstāks nekā šogad. Ja ir dota tāda diena, lai palīdzētu

sakopt savu zemi, tad kādēļ ne. Tas tak ir lieliski! Paši
talkojam tikai otro gadu,” stāsta viena no Vecozolu ciemata
iedzīvotājām. Vēlāk tika ziņots, ka aptuveni dienas vidū
Vecozolu ciemata sakopšanā jau piedalījās vairāk cilvēku.
Tika sakopts grāvis, tā mala un pat kāds mazs mežiņš
pāri vietējai pļavai. Tika paveikts lielisks darbs un, lai
gandarījums un labi padarīta darba izjūta nezustu, kopā
tika notiesāts arī gards kliņģeris.
Laura Abarone

savākti vēl 107 m3 atkritumu. Neticams daudzums, bet
tāda ir realitāte.
Paldies visiem, kam rūp vide, kurā dzīvojam, un kas,
lieki nerunājot, vienkārši iet un dara, lai tā kļūtu tīkamāka.
Liels paldies talku atbildīgajiem, kuri ne tikai paši strādāja
sestdien, bet jau pirms tam organizēja un mudināja arī citus
piedalīties talkā. Un tie ir: Inga Keistere, Ilanta KrastiņaBauze, Artūrs Skutāns (Lidostu darbinieku arodbiedrība),
Evija Bērziņa (Vecozolu namu apsaimniekotāji), Andis
Jucevičs, Santa Kalniņa (Spulgu namu apsaimniekotāji),
Andris Kalnups (SIA “Sabiedrība “Mārupe””), Jānis Lagzdkalns (Mārupes vidusskola), Belousovu ģimene.
Īpašs paldies Elīnai Avotai no SIA “Witraktor”, kura
kā vienmēr aizrautīgi piedalījās talkas organizēšanā un
talkā iesaistīja ne tikai plašu pulku brašu talcinieku,
bet arī divus traktorus. Paradoksāli, bet šī uzņēmuma

darbinieki, kuru lielākā daļa nedzīvo Mārupē, aktīvi iesaistās dzīves vides uzlabošanā Mārupē, jo tā ir
viņu darba vieta un viņiem rūp tas, kādu iespaidus
iegūs viņu klienti, apmeklējot Mārupi. Tajā pašā laikā
mārupieši ar dažiem izņēmumiem paslepus vēro, kā
nu šie strādā un vāc viņu atstātos mēslus pašu logu
priekšā.
Talku organizēt un sagādāt nepieciešamos materiālus palīdzēja SIA “Sabiedrība “Mārupe”” siltumnīcu
kombināta darbinieki un SIA “GSK Auto” darbinieki.
Talkas dienā ar Guntara Krustkalna līdzdalību operatīvi
tika piesaistīta papildu tehnika no SIA “GSK Auto”,
kas darbu beidza vēlā pēcpusdienā. Paldies viņiem
par atbalstu!
Ziedīte Lapiņa,
Lielās talkas koordinatore Mārupes novadā

Fotografēšanās izpalika
Talkas dienā visi bijām tik pārņemti ar darāmo,
ka aizmirsām fotografēties, taču pārdomas radās
gan.
Vakarā kopā ar tuvējo māju kaimiņiem sanācām
pie ugunskura – pārrunājām pa dienu redzēto, dzirdēto un nākotnē darāmo lietu plānu. Tā nu secinājām,
ka apkārtne ar katru gadu kļūst tīrāka, cilvēki aizvien
vairāk cenšas rūpēties par to, ietekmējas cits no cita
un kā jau īsteni latvieši cenšas turēt viens otram līdzi
pat sakoptākās vides ziņā. Tā ir foršākā sāncensība,
ko novērojām! Taču lielākoties cilvēki joprojām ir tik
grūti izprotami... Pārsvarā attieksmes dēļ. Piemēram,
talkas dienas rītā saskāros ar dažu mārupiešu interesantu viedokli, proti, ka pagasts (!) rūpējas par tīrību un
kārtību tikai atsevišķās vietās. Man jautāja, kāpēc tieši
“mūsu” gabaliņš pie Mārupītes ir tik tīrs, bet viņiem
pie mājām neviens neko nepalīdz darīt?! Cilvēki arī
nesaprata, kāpēc mēs nenāksim palīgā viņiem sakopt
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viņu durvju priekšas... Knapi novaldījos, lai nesāktu
skaļi smieties! Ne jau tāpēc, ka doma slikta vai man
slinkums būtu palīdzēt citiem. Uzjautrinoši bēdīgi, ka
cilvēkiem šķiet – Laimes Lācis joprojām ir reāla persona!
Šo apbrīnojamo Lāci meklē ne tikai daži mārupieši –
uz viņu cer un tic ļoti daudzi mūsu valsts iedzīvotāji.
Diemžēl ne tikai vides labiekārtošanas darbos, bet arī
politikā, darbā, mājās, ikdienas attiecībās... Gaidīšana
uz Kaut Ko ir apbrīnojama... Tad nu mēs ar kaimiņiem
spriedām – KURŠ veido novadu un KAS ir novads?
Nezinu, kad pienāks tie laiki, kad cilvēki sapratīs, ka
pagasts esmu ES. Varbūt sapratīs tikai tad, kad sagaidīs
to Laimes Lāci atnākam palīgā – tas ir nekad? Lūk,
tādas bija mūsu pārdomas talkas dienas noslēgumā pie
ugunskura. Lai gan citādi noskaņojums bija pacilājošs
un secinājām, ka bez talkošanas ne tikai reizi gadā, bet
vismaz reizi mēnesī vairs nevaram iztikt. Esam kļuvuši
atkarīgi no talkas!
Ilanta Krastiņa-Bauze
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 14. maijs, 2010

IZGLĪTĪBA

Mārupes vidusskolā
cāļus skaita arī pavasarī
Parasti cāļus skaita rudenī, bet skolā īstais ražas
novākšanas laiks ir pavasaris un vasara, kad varam
apkopot mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu,
kā arī valsts pārbaudes darbu rezultātus. Olimpiādes
un konkursi jau gandrīz noslēgušies, taču valsts
pārbaudes darbi, kas sākušies 11. maijā, turpināsies
līdz 16. jūnijam.
Šogad ir jauna mācību priekšmetu olimpiāžu un
konkursu organizēšanas kārtība, jo valsts reģionālās
reformas dēļ nav vairs Rīgas rajona. Tādēļ mūsu skolēni piedalījās Pierīgas novadu olimpiādēs kopā ar
Allažu, Ādažu, Baldones, Babītes, Garkalnes, Ropažu, Siguldas, Sējas, Mores un citu novadu skolēniem.
Pavisam organizēja 13 olimpiāžu 5.–9. klašu grupā
un 17 olimpiāžu 10.–12. klašu grupā. Priecājamies,
ka arī 16 mūsu skolas skolēnu atgriezās no tām ar
19 godalgotām vietām un atzinības rakstiem.
3 skolēni atgriezās ar 1. vietu: Dāvis Barons no
6.a klases mājturībā (skolotājs G. Maķevics), Terēze Lauma
Šmēmane no 8.a klases vācu valodā (skolotājas G. Dzene
un I. Ļaudama) un Raivo Jakovels no 12.a klases biznesa
ekonomiskajos pamatos (skolotāja L. Lagzdkalne).
4 skolēni ieguva 2. vietu: matemātikā Anna Raita no
5.b klases (skolotāja Z. Romanovska), biznesa ekonomiskajos pamatos Annija Ločmele no 12.a klases (skolotāja
L. Lagzdkalne) un ķīmijā Rēzija Adītāja no 9.c klases un
Kaspars Blumbergs no 12.b klases (skolotāja V. Ūdre).
3. vieta 6 skolēniem: matemātikā Raivim Nigolasam
no 8.a klases (skolotāja I. Freimane) un Līgai Priedītei
no 5.b klases (skolotāja Z. Romanovska), ķīmijā Grietai
Sīpolai no 9.b klases (skolotāja V. Ūdre), vēsturē Ievai
Madarai Krātiņai no 9.a klases un Rēzijai Adītājai no
9.c klases (skolotāja R. Veļķere) un mājturībā Silvijai
Ločmelei no 9.b klases (skolotāja D. Rumpe).
6 skolēni atgriezās ar atzinības rakstiem: latviešu
valodā Raivis Nigolass no 8.a klases (skolotāja S. Kukle), angļu valodā Ilze Laizāne no 11.a klases (skolotāja
M. Zilaisgaile), vēsturē Annija Ločmele no 12.a klases
(skolotāja R. Veļķere), mājturībā Kristīne Krūmiņa no
7.klases (skolotāja D. Rumpe) un matemātikā (skolotāja
I. Freimane) Kristīne Mēnese un Beatrise Jansone – abas
meitenes no 8.a klases.
Vairāki skolēni tika uzaicināti uz valsts olimpiādēm
mājturībā, vācu valodā, biznesa ekonomiskajos pamatos
un vēsturē. 9.b klases skolnieks Oskars Bērziņš atgriezās ar
Atzinību no valsts olimpiādes mājturībā (skolotājs G. Maķevics) un 8.a klases skolniece Terēze Lauma Šmēmene
atgriezās ar diplomu par 2. vietu no reģionālās olimpiādes
vācu valodā (skolotājas G. Dzene un I. Ļaudama).
Labi veicās mūsu skolēniem valsts konkursā “Ceļš
un ekonomisko domāšanu”, uz kuru skolēnus gatavoja
skolotāja Līga Lagzdkalne. Raivis Nigolass ieguva diplomu

par 1. vietu, Ketija Ūdre un Ilze Romane – diplomus par
3. vietu. Visi skolēni no 8.a klases.
Arī šogad mūsu vidusskolēni piedalījās Junior Achievement Latvia rīkotajā konkursā “Tava reklāma”.
Laureātu sarakstā ir mūsu skolas 10.b klases skolēni:
Valters Staune un Pēteris Keslers ar darbu “Coca Cola”,
Anna Marija Reidzāne, Pēteris Bikše un Elvijs Dzenītis
ar darbu “1188”. Arī uz šo konkursu skolēnus sagatavoja
skolotāja L. Lagzdkalne.
Šogad pirmo reizi notika Mārupes novada skolu
1.–4. klašu skolēnu mācību olimpiādes latviešu valodā
un matemātikā, kuras organizēja mūsu skolas 1.–4. klašu
skolotājas. Latviešu valodas olimpiādē vislabāk veicās:
1. klasē: Annai Nikolai Pavasarei no 1.b klases 1. vieta
(skolotāja J. Vanaga) un Elīzai Ozolai no 1.a klases 2. vieta
(skolotāja M. Grava);
2. klasē: Paulai Niedingai no 2.c klases 1. vieta (skolotāja G. Potaša), Evai Tirānei no 2.a klases 2. vieta (skolotāja A. Munkevica) un Ulrikai Eglītei no 2.b klases
3. vieta (skolotāja E. Voiciša);
3. klasē: Ērikam Kristsonam no 3.b klases 3. vieta
(skolotāja A. Savicka);
4. klasē: Elīzai Dinnei no 4.a klases (skolotāja S. Katiša).
Savukārt matemātikas olimpiādē vislabāk veicās šiem
skolēniem:
1. klasē: Katrīnai Letiņai no 1.c klases 1. vieta (skolotāja I. Gaša), Danielai Rihterei no 1.d klases (skolotāja
L. Lazda) un Patrīcijai Bauzei no 1.b klases 2. vieta (skolotāja J. Vanaga), un Kristapam Ieviņam no 1.a klases
3. vieta (skolotāja M. Grava);
2. klasē: Artim Šķērstenam no 2.c klases 1. vieta (skolotāja G. Potaša), Lotei Kauliņai no 2.b klases (skolotāja
E. Voiciša) un Matīsam Dambergam no 2.a klases (skolotāja A. Munkevica) – 2. vieta;
3. klasē: Līvai Papei no 3.c klases 1. vieta (skolotāja
R. Muceniece);
4. klasē: Ilzei Baronei no 4.a klases 1. vieta (skolotāja
S. Katiša).
Visu mācību gadu 4. klašu skolēni piedalījās starptautiskajā konkursā “Tik vai cik”, un 7 skolēni no 4.a klases
(skolotāja S. Katiša) tika uzaicināti 9. aprīlī uz konkursa
finālu: Katrīna Jansone, Brendons Karelis, Laura Bidzāne, Ilze Barone, Elīze Dinne, Elza Meikšāne un Kristaps
Vēveris. Rezultāti pagaidām vēl nav zināmi.
Katra olimpiāde un konkurss ir iespēja sevi apliecināt,
kļūdīties, nopelnīt, zaudēt, uzvarēt, vilties, saņemt balvas
un priecāties par sasniegumiem! Mārupes vidusskolas
administrācija apsveic skolēnus ar sasniegumiem un izsaka pateicību skolotājiem par skolēnu sagatavošanu un
skolēnu vecākiem par sadarbību un atbalstu!
Biruta Sūnaite,
Mārupes vidusskolas direktora vietniece mācību darbā

“Vasaras brīnumi” Skultes ciematā
No 1. līdz 30. jūnijam projekta “Sociālās atstumtības riska mazināšana bērniem un jauniešiem” ietvaros tiek organizēta bērnu dienas nometne “Vasaras
brīnumi”.
Nometne paredzēta Mārupes novada bērniem vecumā no
7 līdz 11 gadiem un darbosies Skultes sākumskolas telpās.
1. maiņa: no 1. 06. līdz 11. 06. 2010.
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 14. maijs, 2010

2. maiņa: no 14. 06. līdz 30. 06. 2010.
Nometni organizē sabiedriskā organizācija “Sabiedrība
un Drošība”, Skultes sākumskola un to atbalsta Mārupes
novada Dome.
Nometnes nodarbības ir plānotas tā, lai bērni izzinātu sevi un tuvāko apkārtni kustībā, izmantojot iespēju
pašiem redzēt, dzirdēt, vaicāt un atbildēt, analizēt un
sadarboties dažādās aktivitātēs brīvā dabā, muzeju ap-

Papīra kuģīši, kosmoss,
mode un māksla

Ir pienācis laiks, kad pie skolas tiek uzstādītas
skolēnu pašu krāsotās finiera zivis un uzraksts
“Mākslas dienas” ik gadu atgādina, ka mācības ir
iegājušas finiša taisnē un pavasaris ir godam sācies.
Mārupes vidusskolā skolēnu pašpārvaldes rīkotās
Mākslas dienas ir izveidojušās par tradīciju, kurā
iesaistīties ik pavasari nedēļas garumā tiek aicināti
it visi skolēni.
Jau tradicionāli Mākslas dienās skolu apciemo kāds
aktieris, tādēļ šogad Mākslas dienu ieskaņās pie vecāko
klašu skolēniem ar monoizrādi viesojās aktieris Mārtiņš
Vilsons. Atsauksmes no skolēniem bija atzinīgas – aktieris spējis gan ieinteresēt, gan iesaistīt izrādē skatītājus.
Mākslas dienu nedēļas pirmajā dienā 1.–4. klašu skolēni
devās uz skolas stadiona teritoriju, kur ar krāsaino krītiņu
palīdzību radīja krāšņus mākslas darbus par tēmu “Mans
sapņu kosmoss”, bet pamatskolas skolēniem šajā dienā
tika uzdots saģērbties iepriekš izlozētajās krāsās, un balvu
par vislielāko atsaucību saņēma 5.a klase. Mākslas dienu
otrajā, trešajā un ceturtajā dienā norisinājās ikgadējās
radošās darbnīcas, kurās piedalījās visas klases. Šogad
skolēniem tika uzticēts locīt un krāsot papīra kuģīšus. Tie
izstādīti arī vecāku, skolotāju un pašu skolēnu apskatei
skolas gaiteņos. Protams, ir svarīgi ik gadu Mākslas dienās
izmēģināt kaut ko jaunu, tādēļ īpašs prieks ir par 11.b klasi, kura ceturtdien uzņēmās vestibilu muzikantu lomu,
spēlējot un dziedot visiem zināmas dziesmas starpbrīžos
skolas gaiteņos. Mākslas dienu noslēgumā jau tradicionāli norisinājās modes skate 5. līdz 12. klasēm, kuras
tēma šogad bija kinofilmas. Tika attēloti gan Simpsoni,
gan Alise Brīnumzemē, gan leģendārā A komanda, taču
žūrijas simpātijas visvairāk izpelnījās 7.a klase ar tēmu
“Titāniks” 5.–8. klašu grupā un 9.b klase ar tēmu “Ādamsu ģimene” 9.–12. klašu grupā. Jāpiebilst, ka šogad tika
ieviesta arī ceļojošā kausa tradīcija, ko ieguva 9.b klase.
Abas uzvarētājklases balvās saņēma gan dāvanu kartes
apmeklējumam pludmales sporta centrā “Brazīlija”, gan
kopīgi notiesāja Mākslas dienu torti.
Mākslas dienu tradīcija Mārupes vidusskolā ir skolēnu lielākais pašiniciatīvas projekts, tādēļ liels paldies to
atbalstītājiem, un uz tikšanos nākamajā pavasarī!
Edīte Garjāne
meklējumos, radošajās darbnīcās un prezentācijās. Bērni
darbojas nometnē no 9.00 līdz 17.00. Tiks nodrošinātas
arī pusdienas un launags.
Sīkāka informācija par nometni un bērnu reģistrāciju
pa tālruni 67915276, 26579839 vai Skultes sākumskolā
no 9.00 līdz 16.00.
Pieteikumu reģistrācija uz nometni no 2010. gada
17. maija.
Ludmila Čaupenoka,
nometnes vadītāja
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KULTŪRA

Rīgas rajona Jauniešu
orķestris uzvar skatē

Foto: Jolanta Grosberga

KULTŪRAS ĪSZIŅAS

Lielisku panākumu izcīnījuši Rīgas rajona Jauniešu orķestra (RRJO) mūziķi, kuri sestdien, 17. aprīlī,
Jelgavas 4. vidusskolā uzvarēja X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem veltītajā Simfonisko orķestru finālkonkursā.
Spožo panākumu, kas nodrošina RRJO tiesības piedalīties dziesmu un deju svētkos, kaldināt palīdzēja arī
Mārupes mūzikas un mākslas skolas pedagoģe Dace Štrodaha un audzēkņi, un absolventi Austra Kozuliņa, Elīna
Saulīte, Agita Reķe, Edgars Ratnieks un Ansis Štrodahs.
Orķestra sastāvā turpmāk piedalīsies arī Evita Kraukle.
Uzvara Simfonisko orķestru finālkonkursā ir ļoti respektējams panākums un tieši tāpēc svarīgi, ka kompetentā
ārvalstu žūrija, kurā ietilpa simfonisko orķestru diriģenti
no Igaunijas un Lietuvas, neņēma vērā orķestru senākos
nopelnus un viss izšķīrās tikai un vienīgi koncertzālē, kur
par nieka 0,6 punktiem pārāki izrādījās RRJO mūziķi, aiz
sevis atstājot Haralda Bārzdiņa vadīto Rīgas 6. vidusskolas
simfonisko orķestri un Boļeslava Voļaka vadīto Pārdaugavas mūzikas skolas simfonisko orķestri.
Pirms diviem gadiem RRJO atgriezās no konkursa
Youth & Music in Vienna Austrijā ar iegūtu 2. vietu, bet
pērn orķestris triumfēja konkursā young2009prague Čehijā,
izcīnot Zelta līmeņa diplomu.
Vēlos pateikties visām pašvaldībām, kuras tomēr spēja

novērtēt šī kolektīva sasniegumu un nozīmi profesionālajā
kultūrizglītībā un sniedza palīdzīgu roku – gan finansiāli,
gan organizatoriski. Kā zināms, jaunās administratīvi
teritoriālās reformas ietvaros tika likvidēts Rīgas rajons,
bet tieši Rīgas rajona padome līdz šim bija RRJO finansētāja. Patlaban orķestris darbojas uz projektu principa,
katru koncertu, festivālu un ar to saistīto mēģinājumu
grafiku saskaņojot ar vietējām pašvaldībām un mūzikas
skolām. Līdzšinējie panākumi lieliski apliecina, ka RRJO
ir viens no labākajiem jauniešu orķestriem Latvijā, taču,
lai tas turpinātu pastāvēt un augt, nepieciešams regulārs
pašvaldību atbalsts. Patlaban orķestrī muzicē jaunieši no
Ķekavas, Babītes, Mārupes, Salaspils, Inčukalna, Siguldas,
Krimuldas, Ropažu, Līgatnes un Jelgavas mūzikas skolām,
un es patiesi ceru, ka šajos sarežģītajos laikos pašvaldības
turpinās investēt mūsu jauniešu garīgajā izaugsmē un
kultūras attīstībā.
Pēteris Plūme,
Rīgas rajona Jauniešu orķestra diriģents, Rīgas rajona
Jauniešu orķestra atbalsta biedrības valdes priekšsēdētājs

Noras Novikas V Starptautiskais
mazās kamermūzikas konkurss
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KULTŪRAS NOTIKUMU AFIŠA

14. maijā plkst. 17.00 Mārupes kultūras namā –
Ģimeņu dienai veltīts sarīkojums, kurā piedalās privātās pirmsskolas izglītības iestādes “Varavīksne”
radošais un atraktīvais kolektīvs.
15. maijā plkst. 16.00 Mārupes kultūras namā
Mārupes senioru līnijdeju klubs organizē senioru iesācēju deju vakaru (Line dance). Sarīkojumā piedalās
senioru deju klubi no Mārupes, Mālpils, Jūrmalas
un Rīgas.
21. maijā plkst. 20.30 Mārupes kultūras namā
“CREDO – 35”. Deju vakars pie galdiņiem, ar groziņiem. Piecas stundas pavadīsim kopā ar grupas
“CREDO” mūziķiem. Galdiņu rezervācija kultūras
namā vai pa tālr. 29211645, 67149864.

Aprīlī kinoteātrī “Rīga” savu pirmizrādi svinēja
jauna Vides filmu studijas dokumentālā filma “Vecmāmiņu koris” – filma par Mārupes kultūras nama
kori “Noktirne”. Filma ir jaunas režisores mēģinājums
saprast to, ko ikvienam agrāk vai vēlāk nāksies piedzīvot: kā tas ir – būt “dzīves nogalē”, un galvenais –
kā pret šo nepielūdzamo faktu izturēties ar tādu
cieņu un humora izjūtu, kā to spēj filmas varones
Maiga un Tones kundze. Tas ir režisores veltījums
savai vecmāmiņai, kas arī dzied šajā korī, un visai
vecmāmiņu kora paaudzei. Daudzas no koristēm
ir vientuļas, daudzām ir pavisam nelieli ienākumi,
lielākajai daļai – veselības problēmas, tomēr viņas
katru otrdienu mēro ceļu uz kora mēģinājumiem,
uzstājas koncertos un pat negrasās padoties vecuma
nogurumam un īgnumam. Ar pozitīvismu piesātināta
režisores Ilzes Ramānes filma ir lielisks motivācijas
avots, kas ļauj pārņemt no filmas varonēm starojošo
dzīvesprieku.
Otrdien, 25. maijā, plkst. 18.00 filmas pirmizrāde
Mārupes kultūras namā. Ieeja brīva.
7. maijā Mārupes kultūras namā norisinājās
“Noras Bumbieres fonda” organizētais jauno vokālistu konkurss. Ar konkursa finālistiem, kuri tālāk
cīnīsies par Grand Prix balvu Jelgavas pilsētas kultūras namā oktobrī, varat iepazīties interneta vietnē
www.marupe.lv sadaļā “Kultūra”.
8. maijā Mārupes kultūras namā notika sirsnīgs,
emocionāls koncerts, veltīts Mātes dienai, kuru organizēja kultūras nams sadarbībā ar sarīkojumu deju
klubu “Evita”.
9. maijā Mārupes novada mazie dejotāji (kultūras
nama bērnu deju kolektīvs “Pērlītes” un PII “Lienīte”
deju kolektīvs “Māriņa” vadītāja Sarmīte Eņģele) un
dziedātāji (“Mazie Mārupēni” (3–4 g. v.), “Vidējie
Mārupēni” (4–6 g. v. ) un trio – Arta, Lauma un
Rūta), kā arī skolotājas Diānas Kravales dziedātāji
devās uz Ķīpsalas halli, lai tur iepriecinātu savas un
visas Latvijas māmiņas.

Jau piekto pavasari Mārupes mūzikas un mākslas skola
(MMS) organizēja Starptautisko mazās kamermūzikas
konkursu, kas šogad tika nosaukts pazīstamās mūziķes
Noras Novikas vārdā. Trijās konkursa grupās – klavieru
ansambļu, vienveidīgo ansambļu un instrumentālo ansambļu – šogad piedalījās vairāk nekā divi simti jauno mūziķu
no Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas un Krievijas. Žūrijā, ko
vadīja pazīstamais pianists, Latvijas Mūzikas akadēmijas
(LMA) profesors Rafi Haradžanjans, piedalījās arī Lietuvas
mūzikas un teātra akadēmijas Kauņas fakultātes klavieru

katedras docente Jurate Šlienite, EMU (Eiropas Mūzikas
skolu apvienība) prezidija loceklis, Verhnikas mūzikas
skolas direktors Viktors Zadniks no Slovēnijas un LMA
profesors, fagotists, Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra
mākslinieks Andris Arnicāns.
Muzikāli skaistā cīņā vienveidīgo kameransambļu
kategorijā II pakāpes diplomu saņēma Mārupes mūzikas
un mākslas skolas jaunās flautistes Demija Nate Ozoliņa,
Rūta Sīpola, Annija Porša un Darja Baranova. Meitenes
saņēma arī diplomu par labāko latviešu komponista skaņdarba atskaņojumu, bet viņu pedagoģe Dace Bičkoviča
saņēma diplomu par labāko aranžiju. Savukārt klavieru
ansambļu kategorijā III pakāpes diplomu saņēma MMS
audzēkņu Elizabetes Kristapsones un Edija Priedīša klavieru ansamblis (pedagoģe Inese Bušmane), bet Elīnas
Martinsones un Oskara Kalniņa-Buka klavieru ansamblis
(pedagoģe Baiba Niedriņa) saņēma diplomu par latviešu
komponista skaņdarba atskaņojumu.
Ar pilnu konkursa rezultātu sarakstu varat iepazīties interneta vietnē www.marupe.lv sadaļā “Mūzikas un
mākslas skola” – “Konkurss”.
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 14. maijs, 2010

SPORTS

Veiksme vai darbs?

SPORTA ZIŅAS

Novusa spēles popularitāte dienas centra apmeklētāju
vidū patiešām ir augusi, un aizvien vairāk ir gribētāju
spēlēt novusu. Šim nolūkam ir izveidots Jaunmārupes
dienas centra “Švarcenieki” Novusa klubiņš, kurā ikviens
ir aicināts apgūt novusa spēles pamatus un pilnveidot
esošās prasmes. Klubiņš atvērts piektdienās no plkst. 16.00
līdz 19.00.
Gatis Vācietis,
Bērnu un jauniešu dienas centra “Švarcenieki” vadītājs

Mārupes Starptautiskais
teikvondo turnīrs
Sacensībās piedalījās 151 dalībnieks vecumā no 8 gadiem. Sportisti uz sacensībām bija ieradušies no Latvijas,
Lietuvas un Baltkrievijas. Visvairāk sportistu bija vecuma
grupā no 11 līdz 13 gadiem.
Sacensību kopvērtējumā 1. vietu ieguva Mārupes kluba
“Olimpiks” jaunie sportisti – viena pirmā vieta (Kārlis
Orleāns), trīs otrās vietas (Juris Pallo, Maksims Pripoteņs
un Magdalena Vilciņa) un septiņas trešās vietas (Ivans Derbans, Artūrs Mihejevs, Mihails Nikoļenko, Krišs Mihejevs,
Dmitrijs Barda, Kristaps Krūmiņš un Dainis Grinbergs).

Foto: Jolanta Grosberga

24. aprīlī Jaunmārupes sākumskolas sporta
kompleksā notika Starptautiskais teikvondo turnīrs “Mārupes kauss 2010”, ko organizēja biedrība
“Olimpiks”, Mārupes novada Dome un Latvijas teikvondo federācija.

Tenisa vasara
Jau vairāk nekā pusgadu Jaunmārupē, blakus
Jaunmārupes sākumskolai, darbojas “Mārupes Tenisa skola”. Ideja par tenisa skolas būvniecību radās
jau 2002. gadā, kad tika gatavots projekts skolas
celtniecībai. Sekoja plānošanas, saskaņošanas un
būvniecības darbi vairāku gadu ilgumā.
Sporta centrā, kura arhitektonisko risinājumu augstu
ir novērtējuši nozares speciālisti, tenisa spēli apgūst vairāk
nekā simts bērnu un jauniešu. Ar tenisu te nodarbojas
gan iesācēji, gan tie, kuri ar šo spēli aizrāvušies jau ilgāku
laiku. Regulāri tiek rīkoti dažādi tenisa turnīri.
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 14. maijs, 2010

Tuvojoties skolēnu vasaras brīvdienām, arī te tiek
plānots rīkot sporta un atpūtas dienas nometnes, kas
notiks visu vasaru.
Nometnes programmā tiks iekļautas tenisa nodarbības
(arī tiem, kas nav vēl spēlējuši tenisu), dažādas radošās
darbnīcas (zīmēšana, veidošana, līmēšana), aktivitātes brīvā
dabā (orientēšanās sacensības, šķēršļu joslas, pārgājieni),
sporta spēles (tautas bumba, volejbols, basketbols, futbols)
un sacensības tenisā.
Šobrīd tiek plānots, ka vienas nometnes ilgums būs 5 darba dienas no 8.30 līdz 17.30. Sīkāku informāciju var iegūt
“Mārupes tenisa skolas” vietnē www.marupestenisaskola.lv.

Aprīlī Jaunmārupes sākumskolas peldbaseinā notika Mārupes novada izglītības iestāžu 1. un 2. klašu
skolēnu peldēšanas sacensības. Pirmo vietu izcīnīja
Mārupes vidusskolas komanda, otrajā vietā Jaunmārupes sākumskolas komanda, bet trešie palika
Mārupes pamatskolas jaunie peldētāji.

Foto: Jolanta Grosberga

Ar lielu prieku vēlamies dalīties panākumos, kuru
pamatā ir bijis neatlaidīgs darbs un liela pacietība trenējoties. 2010. gada 8. maijā Tukumā notika Latvijas Novusa
federācijas organizētais Latvijas jaunatnes čempionāts
novusā jaunietēm, kurā piedalījās arī Karīna Ķemere no
Jaunmārupes. Karīna čempionātā izcīnīja otro vietu un
kopumā sacensību gaitā nezaudēja nevienu spēli. Kā atzina
pati meitene, kiju pirmo reizi dzīvē rokās paņēmusi pirms
apmēram viena gada, kad sākusi apmeklēt Jaunmārupes
dienas centru “Švarcenieki”. Lai arī sākums bijis nenopietns – uzspēlēt savam priekam kopā ar draudzenēm,
no kurām daudzas tolaik spēlēja ievērojami labāk par
Karīnu, – šobrīd ir jau sasniegti augstvērtīgi sportiski
rezultāti. Protams, nevar ne noliegt, ne apstiprināt veiksmes faktoru, kas nav izmērāms kritērijs – šajā gadījumā
veiksme, iespējams, bija Karīnas vēlme nevis vienkārši
uzspēlēt, bet spēlēt novusu, kas nozīmē apgūt visas spēles
noteikumu nianses un veltīt laiku treniņiem.

Foto: Jolanta Grosberga

Reizēm, sastopoties ar pretinieka pārākumu kādā
no sporta veidiem, nākas dzirdēt, ka, par spīti tam,
ka spēki bijuši līdzvērtīgi, uzvara ir tikai veiksme.
Grūti pateikt, cik daudz šādos apgalvojumos ir patiesības, cik daudz aiz tiem tiek slēpts sarūgtinājums
par to, ka neizdevās tā, kā bija iecerēts.

28. aprīlī Tīraines sporta kompleksā notika Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu
sporta svētki. Sacensībās piedalījās sešas izglītības
iestādes. Bērni sacentās dažādās veiklības stafetēs.
No 30. aprīļa līdz 2. maijam Mārupes jaunās
volejbolistes piedalījās 23. Starptautsikajā volejbola turnīrā “Tartu ģerboņa spēles”. 1995./96. gadā
dzimušo meiteņu komanda uzvarēja visās spēlēs
un izcīnīja pirmo vietu. Vēl turnīrā mūsu novads
tika pārstāvēts ar divām 1997./98. gadā dzimušo
meiteņu komandām. “Mārupe I” izcīnīja 5. vietu,
bet “Mārupe II” – 7. vietu.
Volejbola sacensībās “Laucienas kauss” Mārupes 1995./96. gadā dzimušo meiteņu komanda
izcīnīja 2. vietu, bet Mārupes sieviešu volejbola
komanda ieguva 4. vietu.
15. un 16. maijā Latvijas čempionāta volejbolā
finālturnīrā, kas notiks Madonā, piedalīsies Mārupes
1995./96. gadā dzimušo meiteņu komanda.
8. maijā notika Mārupes novada futbola sezonas
atklāšanas sacensības, kurās piedalījās 4 komandas – FK “Ādaži”, “Mārupe”, “Rīnuži” un LFKA.
Mārupes komanda izcīnīja 2. vietu. Par labāko spēlētāju tika atzīts mārupietis Jānis Klibus, savukārt
par labāko treneri – Mārupes komandas treneris
Agris Kokorevičs.
Futbola sacensībās “Pavasaris Nr. 1”, kas
9. maijā notika Rīgas 71. vidusskolā, 7 komandu
konkurencē 1990. gadā dzimušo zēnu komanda
izcīnīja 2. vietu. Par labāko spēlētāju tika atdzīts
mārupietis Rainers Veide.
19. maijā Mārupes futbola komanda uzsāks dalību 2. līgas Rīgas zonas futbola sacensībās. 1. riņķa
spēles notiks visu vasaru un “mājas” spēles notiks
Mārupes vidusskolas stadionā.
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Vecozolu ciematā, kurš atrodas Mārupē, bieži tiek
manīti saimnieku nepieskatīti suņi. Tie nokārtojas kur
pagadās un arī iet, kur acis rāda. Par to ir satraukušies Vecozolu ciemata iedzīvotāji, jo aiz suņiem netiek
savākti izkārnījumi, kā arī tie ir iespējams drauds
bērniem, kuri spēlējas turpat rotaļu laukumos. Māju
iedzīvotāji ir vērsušies pie namu apsaimniekotājiem,
lai šo problēmu risinātu, taču apsaimniekotāji diemžēl ir bezspēcīgi esošās situācijas labošanā.
Caur ciematu pastaigājas ļoti daudzi suņu saimnieki,
taču ļoti reti nākas redzēt suņu saimniekus, kuriem rokās
būtu maisiņš un lāpstiņa. Lielākā daļa suņu nokārtojas
turpat uz celiņiem, bērnu laukumos un stāvvietās. Ciemata vide tiek piemēslota, un tas ir iemesls iedzīvotāju
uztraukumam. Viens no Vecozolu ciemata iedzīvotājiem
saka: “Priekšnams, pagalms, stāvvieta un bērnu laukums
tiešām nav tā vieta, kur vajadzētu atrasties suņu fekālijām.
Būsim taču labi kaimiņi!” Visvairāk iedzīvotāji uztraucas
par bērniem, kuri vēl neapzinās, ka šīs suņu “dāvaniņas”
nedrīkst ņemt rokās un bāzt mutē. Bērnu drošību apdraud
arī suņi, kas tiek vesti pastaigā bez pavadas un uzpurņa. Un
šī problēma neskar tikai Mārupi, bet gan visas teritorijas,
kurās tiek vesti pastaigā suņi. Ministra kabineta noteikumi
par mājdzīvnieku turēšanu gan paredz, ka to īpašniekam
ir pienākums apdzīvotu vietu teritorijā savākt sava mīluļa
ekskrementus. Tomēr praksē pierādās, ka dzīvnieku turētāji
šos noteikumus bieži neievēro.
Ciemata apsaimniekotājs norāda, ka ir grūti kontrolēt
to, lai iedzīvotāji sekotu saviem mājdzīvniekiem un rūpētos
par to, lai tie neapdraudētu apkārtējos. Ir bijusi doma gan
par zīmēm, kuras norādītu, ka aiz suņiem jāsavāc izkārnījumi, gan par papildu konteineru uzstādīšanu, kuros varētu
ērtāk izmest atkritumu maisiņus. Taču visas šīs idejas nav
pietiekami efektīvas, lai spētu pārmācīt suņu saimniekus.

Mārupes vidusskola
2010./2011. mācību gadā
10. klasēs piedāvā apgūt
Vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena izglītības
programmu
Dokumentu iesniegšana:
■ 14. jūnijā no plkst. 8.30 līdz plkst. 14.00;
■ 15. jūnijā no plkst. 8.30 līdz plkst. 14.00.
16. jūnijā plkst. 12.00 – uzņemšanas
komisijas lēmuma paziņošana.
Sīkāka informācija skolas vietnē
www.marupe.edu.lv.
Kontakti: Kantora ielā 97, Mārupes novads,
tālr. 67934372, 67934375

Uzdāviniet telpaugus “Zeltrītiem”!
Ja jūsu mājās kāds jauks zaļš istabas augs sācis aizņemt pārāk daudz vietas, pirmsskolas izglītības iestādes
“Zeltrīti” darbinieki priecāsies tam rast vietu jaunās
telpās. Tālrunis 26569936.
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Foto: Jolanta Grosberga

Nepieskatītie suņi
Par antisanitāru apstākļu radīšanu un apkārtnes piemēslošanu fiziskai personai var uzlikt administratīvo sodu
līdz simts latiem.
Eiropas pieredze rāda, ka gandrīz 95 % suņu saimnieku savāc aiz sava mīluļa un līdz ar to apkārtne ir daudz
tīrāka un pašiem patīkamāka. Protams, visur ir izliktas
atbilstošās zīmes, kas atgādinātu suņu saimniekiem, ka
suņa atstātie izkārnījumi ir jāsavāc. No 2010. gada 1. jūlija Pārtikas un veterinārais dienests nodrošinās pilnīgu
mājas (istabas) dzīvnieku uzskaiti vienotā datu bāzē. Šie
noteikumi organizēs un nodrošinās valsts uzraudzību un
kontroli dzīvnieku apzīmēšanā un reģistrēšanā. Mārupes
novada Domes izpilddirektors Ivars Punculis informē,
ka Mārupes novadā reģistrācija ir iespējama “Dzīvnieku
veselības centrā” Daugavas ielā 27.
Ciemata apsaimniekotājs pagaidām paliek pie risinājuma ar brīdinājuma zīmēm un atkritumu konteineriem. Taču paši ciemata iedzīvotāji norāda, ka atliek
vien pašiem vienam otru pamācīt un cīnīties par to, lai
dzīvotu sakoptā vidē. Pašiem iedzīvotājiem ir jāsaprot,
ka dzīvot patīkamā vidē varam tikai tad, ja paši aiz sevis
nokopjam.
Laura Abarone

1991. gada barikāžu dalībnieku Mārupes biedrības valde aicina 17. un 18. jūlijā doties braucienā uz
Lietuvu – Viļņu un Traķiem.
Biedrus, to ģimenes locekļus un biedrības atbalstītājus lūdzam pieteikties līdz 15. jūnijam Laimai
Zandreiterei pa tālruni 67933750, 27194343, 29819766,
67933175.
Mārupes mūzikas un mākslas
skola aicina pieteikt uz rotaļu grupiņām bērnus no 1,5 līdz 3,5 gadu
vecumam. Nodarbības notiek divas
reizes nedēļā.
Darbojas arī vakara grupas, kurās var pieteikt bērnus no 2,5 līdz 4,5 gadu vecumam.
Rotaļu grupās vingrojam, dejojam, dziedam, zīmējam un spēlējam attīstošas spēles.
Pieteikties var, zvanot pa tālruni 67933460,
29724715 vai rakstot uz e-pastu pamovska@inbox.lv.
Nākamais “Mārupes Vēstu” izdevums iznāks
11. jūnijā.
Ja nesaņemat “Mārupes Vēstis” savā pastkastītē, jautājiet “Latvijas Pasta” darbiniekiem – sava
rajona pastniekiem – vai informējiet redakciju:
marupesvestis@marupe.lv.

NOVADĀ
Aprīlī Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētie jaundzimušie
Rūta Saleniece (dzimusi 25. 03. 2010.), Marko
Nāburgs (dzimis 25. 03. 2010.), Artis Sukatnieks
(dzimis 31. 03. 2010.), Melānija Lielgalve (dzimusi
1. 04. 2010.), Beatrise Lielgalve (dzimusi 1. 04. 2010.),
Jānis Zirdziņš (dzimis 2. 04. 2010.), Ņikita Deņisovs (dzimis 3. 04. 2010.), Gustavs Kaparšmits
(dzimis 6. 04. 2010.), Monta Keita Liepiņa (dzimusi
6. 04. 2010.), Toms Dankerts (dzimis 10. 04. 2010.),
Gunta Ruska (dzimusi 14. 04. 2010.), Emīls Liepiņš
(dzimis 14. 04. 2010.), Daniela Silniece (dzimusi
17. 04. 2010.), Ričards Rancevs (dzimis 23. 04. 2010.),
Artūrs Smirnovs (dzimis 23. 04. 2010.).

Sveic a m

jaunos mārupiešus un viņu vecākus!
Aprīlī Mārupes novada
dzimtsarakstu nodaļā
noslēgtās laulības
24. 04. 2010.
Ināra Kozlovska un Aigars Geiba
24. 04. 2010.
Ruta Madžiņa un Sandris Skaidrais
26. 04. 2010.
Gunta Klūga un Raitis Saulītis
30. 04. 2010.
Anna Bistere un Pēteris Očagovs

Sveic a m jau n l au l āt o s!

APRĪLĪ MŪŽĪBĀ
AIZGĀJUŠI
Mirjama Dimza-Dimne (1936),
Austra Dārgā (1913), Dzidra Makrušenko (1928),
Ruta Grigule (1936), Vitālijs Salmanis (1934).

LĪDZJŪTĪBA
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Mārupes novada Domes deputātei Ivetai Grigulei, māti mūžībā
pavadot.
Mārupes novada Dome

KĻŪDAS LABOJUMS
“Mārupes Vēstu” aprīļa numurā rakstā “Saule mani
ierakstīja zaļā kļavas lapiņā” tikai otrā rindkopa ir Ilzes
Būmanes teksts no Ritas Kristsones grāmatas “Līdumnieku zeme Mārupe”.
Laikraksts “Mārupes Vēstis”. Reģ. nr. 000702131. Iznāk
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
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 14. maijs, 2010

