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Bērnu un jauniešu svētki “Ar vasaru saujā”
jau piekto gadu

Jaunmārupes sākumskolā būs
jaunas pirmsskolas grupiņas
Klātesot Mārupes novada Domes, Jaunmārupes
sākumskolas un SIA „Tivo nord” pārstāvjiem, 11.maijā
Jaunmārupes sākumskolas koka karkasa piebūves pamatos tika iemūrēta kapsula ar cerībām un laba vēlējumiem
nākamajām paaudzēm.

Mārupes novada Domes izpilddirektors Ivars Punculis
iemūrē kapsulu ar vēstījumu nākotnei

Par jauku tradīciju nu jau piekto gadu pēc kārtas kļuvuši
bērnu un jauniešu svētki „Ar vasaru saujā” maija pēdējā
nedēļā Jaunmārupē, kad pavasaris jau pilnbriedā, mācību
gads skolās beidzies, bet bērni vēl nav devušies vasaras
brīvlaikā atpūtā uz laukiem. Tā ir laba iespēja pulcēties
kopā vecākiem ar savām atvasēm un jauniešiem, lai jauki
pavadītu laiku.
Bērnu svētku rīts tradicionāli sākās ar gājienu, kurā
piedalījās Mārupes novada izglītības iestādes, dažādi
bērnu radošie kolektīvi un viņu atbalstītāji. Šogad

gājiena priekšgalā redzējām valsts policijas ekipāžas
zirgu mugurā, bet lustīgākai iešanai, gājiena dalībniekus
un skatītājus ar raitam solim piemērotām melodijām
uzmundrināja pūtēju orķestris no Talsiem.
Labvēlīgie laikapstākļi un bagātīgā svētku programma
bija pulcējusi svētku laukumā ievērojamu skaitu ģimeņu.
Pasākuma organizētāji bija parūpējušies, lai šajā dienā
katrs neatkarīgi no viņa interesēm, varētu atrast kaut ko
sev aizraujošu.
Turpinājums 13.lpp.

Mārupes novada Pašvaldības policisti nodod zvērestu
apliecināja, ka Mārupes
novada pašvaldības policija ir gatava darbam, un
pauda apņēmību darīt
visu, kas nepieciešams,
lai attaisnotu sev izsniegto
uzticības kredītu.
Svinīgajā
pasākumā
klātesošos
uzrunāja
arī Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre Ilze
Pētersone.
Apsveicot
policijas
darbiniekus
šādā nozīmīgā brīdī, viņa
pauda prieku par jaunas
ar iedzīvotāju drošību
saistītas struktūrvienības
izveidošanu
novadā
un izteica cerību, ka
Mārupe varēs kalpot par
labu piemēru tam, kā
Mārupes novada Pašvaldības policijas darbinieki, Mārupes novada Domes vadība un pašvaldības policija var
Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre Ilze Pētersone
veiksmīgi sadarboties ar
10.maijā Mārupes novada pašvaldības policisti pulcējās valsts policiju. Jaunmārupē abas šīs struktūrvienības atroMārupes Mūzikas un mākslas skolas zālē, lai svinīgi das blakus telpās, kas darbiniekiem atvieglo informācijas
nodotu zvērestu, apliecinot savu apņemšanos kalpot un dokumentu apmaiņu, līdz ar to nodrošinot labākus
darba rezultātus.
Mārupes novada iedzīvotājiem un visai Latvijas tautai.
Atbildot uz laba vēlējumiem un apsveikumiem,
Turpinājums 6.lpp.
Pašvaldības policijas priekšnieks Juris Jēkabsons
Mārupes novada Dome
PIEKTDIENA, 8.JŪNIJS, 2012

Mārupes novada Domes priekšsēdētāja vietniece Līga
Kadiģe pauda prieku par to, ka Mārupes novadā dzīvo
tik daudz jauno ģimeņu, kurām dzimst bērni. „Mēs varam
būt lepni par to, ka mums ir tik augsti dzimstības rādītāji
novadā, kas uzliek pašvaldībai par pienākumu katru gadu
domāt par bērnu nodrošināšanu ar vietām bērnudārzos.
Novēlam šai ēkai ilgnoturību un galvenais, lai arī pēc
gadu gadiem šī ēka vēl joprojām būtu pilna ar bērniem.”
Jaunmārupes sākumskolas piebūve plānota kā divas saliekamas konstrukcijas koka karkasa ēkas, katra
150 kvadrātmetru platībā. Jaunajā piebūvē atradīsies
divas bērnudārza grupiņas, kas dos iespēju apmeklēt
bērnudārzu vēl 48 novada bērniem. Tajās apgūt zināšanas
un sagatavoties skolai varēs piecus līdz sešus gadus veci
bērni. Katrā grupiņā paredzēta rotaļu istaba, guļamistaba,
garderobe un sanitārais mezgls, kā arī iespēja izmantot
jau esošās pirmsskolas telpas un tehnisko nodrošinājumu.
Bērnudārza piebūves būvniecību veic SIA „Tivo nord”,
kas atzīta par uzvarētāju atklātā iepirkumu konkursā, un
kurai, saskaņā ar noslēgto līgumu, līdz šā gada 1.augustam jāveic Jaunmārupes sākumskolas rekonstrukcija,
pievienojot divas vienstāvīgas koka karkasa rūpnieciski
izgatavotas ēkas. Līguma kopējā summa Ls 245826.78
bez PVN. Līgumā paredzēta skiču un tehniskā projekta
izstrāde un būvniecība.

Iedzīvotāju forumos paustās idejas ir iestrādātas
Mārupes novada Attīstības programmā, kuras
1.redakcija tiks apspriesta SABIEDRISKAJĀS
APSPRIEŠANĀS.
SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS
SANĀKSMES NOTIKS:
• Skultē, Skultes sākumskolā, Skultes ielā 25 –

11.jūnijā, plkst.19.00

• Jaunmārupē, Jaunmārupes sākumskolā ,
Mazcenu alejā 4a – 14.

jūnijā, plkst.19.00

• Tīrainē, Mārupes pamatskolā, Viskalnu ielā 7 -

18.jūnijā, plkst.19.00

• Mārupē, Mārupes novada Domē,
Daugavas ielā 29 – 20.

jūnijā, plkst.19.00

Mārupieši, esiet aktīvi un piedalieties sava
novada nākotnes veidošanā!
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PAŠVALDĪBĀ
Labdien, cienījamie novadnieki!

Tuvojas
vasara,
atvaļinājumu
laiks,
taču pirms atpūsties,
jāpaspēj vēl daudz ko
padarīt.

Attīstības
progamma

Šobrīd pašvaldībā
aktīvi strādājam pie
novada
attīstības
programmas
un
ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas izstrādes,
ko veic – SIA
„Reģionālie projekti”
un SIA „Konsorts”. Ir
noticis intensīvs darbs darba grupās, piesaistot arī dažādu
jomu speciālistus, lai izveidotu plānošanas dokumentu
pamatnostādnes, pie kurām tālāk iedzīvotāji tika aicināti
strādāt iedzīvotāju forumos. Forumos iedzīvotājiem
bija iespēja izteikt savas vēlmes, risināmās problēmas
katrā ciematā un savu redzējumu novada attīstībai. Idejas un priekšlikumi, ko iedzīvotāji forumos pauda, tiks
ietverti attīstības programmā, un tālāk nodoti publiskai apspriešanai, kuru laikā vēl varēs izvirzīto projektu
idejas precizēt. Tāpēc ļoti gribētu redzēt sabiedriskajās
apspriešanās gan tos iedzīvotājus, kuri bija atnākuši un
strādāja iedzīvotāju forumos, gan arī visus citus novada
iedzīvotājus – nāciet ar konkrētiem priekšlikumiem!
Nāciet nevis kritizēt, bet nāciet ar savu redzējumu, kā
problēmas risināt!

Atkritumu apsaimniekošana novadā

Mārupes novada pašvaldība ir saņēmusi vairāku
iedzīvotāju sūdzības un iesniegumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā. Sagaidot, ka arī
turpmāk iedzīvotāji vērsīsies ar līdzīga satura iesniegumiem, sniedzu skaidrojumu par izveidojušos situāciju atkritumu apsaimniekošanas jomā.

DOME lēma
3.aprīļa ārkārtas sēdē
Noslēgt iepirkumu līgumu ar SIA „TIVO NORD”, reģ.
Nr. 40103492948, par Jaunmārupes sākumskolas rekonstrukciju, pievienojot divas vienstāvīgas koka karkasa
rūpnieciski izgatavotas ēkas, par kopējo līgumcenu Ls
299908.67 ar 22% PVN.

25.aprīļa sēdē
Piekrist, ka AS „Mārupes komunālie pakalpojumi”
iegādājas no SIA „Sabiedrība Mārupe” ūdensapgādes
centralizētos tīklus un iekārtas, kas nepieciešami, lai
nodrošinātu ūdensapgādes pakalpojumu Jaunmārupes
ciemā saskaņā ar Pielikumu Nr.1, 1A un 1B, par kopējo
pirkuma maksu Ls 1,-.
Veikt dzeramā ūdens ieguves un atdzelžošanas sistēmas
būvniecību Jaunmārupes ciemā par Mārupes novada
pašvaldības līdzekļiem, atbilstoši budžetā paredzētajam
finansējumam līdz Ls 257 000-, bez PVN 22%.
Pēc 2010.gada 13.maijā starp SIA „Sabiedrība Mārupe”
un Mārupes novada Domi noslēgtā līguma izbeigšanas
veikt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju
Jaunmārupes ciemā par Mārupes novada pašvaldības
līdzekļiem, atbilstoši pašvaldības budžetā paredzētajam
finansējumam līdz Ls 203 000-, bez PVN 22%.
Piešķirt finansiālu atbalstu 3 sportistiem.
Piešķirt biedrībai „Baltic Cheerleading Organization”
finansiālu atbalstu Baltijas karsējkomandu čempionāta
rīkošanai Mārupes novadā.
Piešķirt „Mārupes radošā darbnīca 2012-2013”
pasākuma rīkošanai 2012.gada 5.maijā Mārupes novadā
Mārupes kultūras namā.
Piešķirt finansiālu atbalstu 3 Mārupes novada muzikantiem
Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 16 „Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas maksas
noteikšanas kārtību mārupes novadā”
saskaņā ar Pielikumu.
Pieņemt zināšanai AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” 2011.gada pārskatu.
Apstiprināt Mārupes novada Domes 2011.gada pārskatu
par laika periodu no 01.01.2011. līdz 31.12.2011.
Organizēt iepirkumu - „Jaunmārupes ciema
kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas darbu veikšana”
Organizēt iepirkumu - „Dzeramā ūdens ieguves un
atdzelžošanas sistēmas būvniecība Jaunmārupes ciemā”
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Pašvaldības pienākums organizēt sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu,
apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā
atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ievērojot atkritumu
apsaimniekošanas valsts plānu un reģionālos plānus, izriet no Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta. Līdz
ar to likumdevējs nav paredzējis pašvaldībai izvēles
iespējas – piedalīties vai nepiedalīties sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanā.
Minētā likuma 18.pants noteic, ka pašvaldība savu
pienākumu pilda, publisko iepirkumu vai publisko
un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā izvēloties atkritumu apsaimniekotāju,
kurš veiks sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā. Līdz ar to likumdevējs ar
likumu pašvaldībai ir uzlicis par pienākumu izvēlēties
vienu atkritumu apsaimniekotāju, rīkojot konkursu.
Pašvaldība ir organizējusi publisko iepirkumu, kā
rezultātā par pretendentu, kurš piedāvājis viszemāko
cenu un iesniedzis atbilstošu piedāvājumu, tika atzīta SIA
„EKO Rīga”. 2012.gada 13.aprīlī Mārupes novada Dome
noslēdza līgumu ar SIA „EKO Rīga”, reģ.Nr.40003667382,
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novada
administratīvajā teritorijā: līguma darbības termiņš – 5
gadi; līguma darbības laikā sākotnēji piemērojamā atkritumu apsaimniekošanas maksa - 2.94 LVL/m3 (divi lati
deviņdesmit četri santīmi par vienu kubikmetru) bez PVN
apmērā; sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzsākšanas
termiņš 2012.gada 1.jūlijā.
Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16.panta pirmo daļu sadzīves atkritumu sākotnējais radītājs vai
valdītājs piedalās pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, ievērojot normatīvos aktus
par atkritumu apsaimniekošanu (arī pašvaldības izdotos
saistošos noteikumus) un noslēdzot līgumu par sadzīves
atkritumu savākšanu un pārvadāšanu ar atkritumu
apsaimniekotāju, kurš ir noslēdzis attiecīgu līgumu ar
pašvaldību.

Līdz ar to, likums uzliek ikvienam iedzīvotājam, kurš
atzīstams par sadzīves atkritumu radītāju, par pienākumu
slēgt līgumu ar noteikto pakalpojuma sniedzēju, taču
neviens likums neuzliek nevienam par pienākumu slēgt
noteiktā satura līgumu.
Ikvienam iedzīvotājam ir tiesības apspriest līguma
noteikumus ar SIA “EKO Rīga”. Mārupes novada
pašvaldība no savas puses nodrošina līguma noteikumu
atbilstību gan pašvaldības pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem, gan atklātā konkursa Nolikuma un tehniskās
specifikācijas prasībām.
Tāpēc, iepazīstoties ar iedzīvotājiem izsūtītā tipveida līguma saturu, Mārupes novada Dome nekavējoties
rakstveidā vērsās pie atkritumu apsaimniekotāja – SIA
„EKO Rīga” ar prasībām veikt korekcijas līgumā. Šobrīd
notiek sarakste ar SIA “EKO Rīga” vadību, sekojiet līdz
informācijai www.marupe.lv.
Mārupes novada Dome uzraudzīs atkritumu
apsaimniekotāja rīcību, slēdzot līgumus ar Mārupes novada iedzīvotājiem, tomēr Mārupes novada Dome nevar
iestrādāt tipveida līgumos tādus noteikumus, kas 100%
atbilstu visu iedzīvotāju interesēm un tāpēc aicinām katru
iedzīvotāju pašam apspriest tā interesējošus jautājumus ar
otru līgumslēdzējpusi – SIA „EKO Rīga”.
Konkursa nolikumā tika iestrādāta pamatdoma - ka
iedzīvotājiem sadzīves atkritumi ir jāšķiro. Par šķiroto
atkritumu izvešanu iedzīvotājiem nav jāmaksā, bet
nešķirotie atkritumi ar laiku maksās ļoti, ļoti dārgi.

8.maija ārkārtas sēdē

pienākumu pildīšanas.
Pieņemt saistošos noteikumus Nr.19 „Grozījumi
Mārupes novada Domes 2009.gada 29.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.04/2009 „Par maksimālo maksu (tarifiem)
par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem un par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību Mārupes novada
administratīvajā teritorijā” saskaņā ar Pielikumu.

Piedalīties izsludinātā atklātā projektu iesniegumu
konkursā Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros,
iesniedzot projektu „Datortehnikas un sildamierīču iegāde
Mārupes novada dienas centriem”, tā ietvaros paredzot
iegādāties dienas centram „Švarcenieki” datortehniku un
sildamierīces, bet dienas centram „Tīraine” datortehniku,
par kopējo summu LVL 8497.03, t.sk. 22% PVN.
Piedalīties izsludinātā atklātā projektu iesniegumu
konkursā Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros,
iesniedzot projektu „Attīstošās vides inventāra iegāde
Jaunmārupes bērnu fiziskajai attīstībai un veselības
nostiprināšanai”, tā ietvaros paredzot iegādāties rotaļu
elementus, t.sk. to piegādi un uzstādīšanu, par kopējo
summu LVL 14336.10, t.sk. 22% PVN.
Piedalīties izsludinātā atklātā projektu iesniegumu
konkursā Lauku attīstības programmas 2007.-2013.
gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros, iesniedzot projektu „Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma pilnveidošana Jaunmārupē, Mazcenu alejā 3/1”,
tā ietvaros paredzot ierīkot ielas basketbola laukumu
un iegādāties sporta aprīkojumu, t.sk. to piegādi un
uzstādīšanu, par kopējo summu LVL 10240.66, t.sk. 22%
PVN.
Piedalīties biedrības „Pierīgas partnerība” izsludinātajā
atklātā projektu iesniegumu konkursā ar nolūku veikt
ūdenskrātuves „Pavasari” krasta labiekārtošanu.

23.maijā sēdē

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 17 „Dzīvnieku
turēšanas noteikumi Mārupes novadā” saskaņā ar Pielikumu.
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 18” Grozījumi
Mārupes novada Domes 2010.gada 18.augusta saistošajos
noteikumos Nr.11/2010„Par nekustamo īpašumu
uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā”
saskaņā ar Pielikumu.
Finansiāli atbalstīt 5 Mārupes novada sportistus.
Piešķirt palīdzību biedrībai „Mazcenu aleja 11”,
reģ.nr.40008128353,
energoefektivitātes pasākumu
veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Mazcenu alejā
11, Jaunmārupē.
Izskatot Domes deputāta Edgara Jansona 2012.
gada 23.aprīļa iesniegumu, atbrīvot Mārupes novada
Domes deputātu Edgaru Jansonu no Mārupes novada
Domes Vides un komunālo jautājumu komitejas locekļa

Tuvojas Līgo svētki

Tuvojas vasara, Līgo svētki. Pirmo reizi pēc daudziem
gadiem Mārupes iedzīvotājiem ir iespēja šos svētkus
nosvinēt visiem kopā savā novadā. Šāds pasākums
Mārupē nav bijis vairākus gadu desmitus, tāpēc ļoti aicinu
mārupiešus uz šo pasākumu 23.jūnija vakarā Jaunmārupē,
pie ūdenstorņa zaļā pļavā pie kopīga ugunskura ar jautru koncertu, Līgo dziesmām un lustīgu izdancošanos.
Līgosim, līdz kamēr gaisma ausīs!
Lai ir labs laiks, labs noskaņojums visiem un lai svētki
izdodas!
Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

Paziņojums par attīstības
dokumentu nodošanu
sabiedriskajai apspriešanai
Pamatojoties uz Mārupes novada Domes 04.06.2012.
ārkārtas sēdē pieņemto lēmumu Nr.1 un Nr.2 (sēdes
protokols Nr.11), tiek nodota publiskajai apspriešanai
Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. –
2026. gadam 1. redakcija un Mārupes novada Attīstības
programmas 2013. – 2019. gadam 1. redakcija.
Publiskās apspriešanas termiņš abiem dokumentiem
tiek noteikts no 2012.gada 11.jūnija līdz 2012.gada
9.jūlijam.

Paziņojums par
detālplānojuma
sabiedrisko apspriešanu
Mārupes novada dome pieņēmusi lēmumu Nr.6
“Par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu nekustamam īpašumam
Plieņciema ielā 35A” (kadastra
nr.80760031094) (23.05.2012., sēdes protokola Nr.10
pielikums Nr.6). Detālplānojuma sabiedriskā apspriešana
tiek izsludināta no šā gada 18.jūnija līdz šā gada
6.jūlijam. Detālplānojuma 1.redakcija ir pieejama apskatei Mārupes novada domes 1.stāva vestibilā (Daugavas
iela 29, Mārupe), kā arī interneta vietnē http://marupe.
lv/lv/marup/buvvalde/sabiedriskas-un-publiskas-apspriesanas/. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus
detālplānojuma izstrādei var iesniegt Mārupes novada
Būvvaldē (Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads,
LV-2167) rakstveidā līdz 2012.gada 6.jūlijam.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks šā gada
27.jūnijā plkst 17.00, Mārupes novada domes 1.stāva
vestibilā , Daugavas ielā 29, Mārupē.
Mārupes novada Dome
PIEKTDIENA, 8.JŪNIJS, 2012

IEDZĪVOTĀJIEM
privātmājas īpašnieku neapmierina ŠA somas, un īpašuma
teritorijā ir pietiekami vietas, tad vienojoties ar SIA „Eko
Rīga” ir iespēja iegādāties šķiroto atkritumu konteinerus,
kas tiks iztukšoti par atsevišķu samaksu.

Informācija
mārupiešiem!
Pamatojoties uz atklātā konkursa „Sadzīves atkritumu
apsaimniekotāja izvēle Mārupes novadā” rezultātu, par
uzvarētāju Mārupes novada Dome atzinusi SIA „Eko
Rīga”. Ar šā gada 1. jūliju turpmākos 5 gadus Mārupes
novadā cieto sadzīves atkritumu (CSA) apsaimniekošanas
pakalpojumus nodrošinās SIA „Eko Rīga” ar apstiprinātu
CSA tarifu 2,94 LVL/m3 bez PVN.
Tarifu paredzēts pārskatīt ne biežāk kā reizi gadā. Tarifa
izmaiņas SIA „Eko Rīga” var ierosināt mainīt, pamatojoties uz:
• Centrālās statistikas pārvaldes patēriņa cenu prognozi
par nākošo gadu un par inflācijas likmēm;
• izmaiņām spēkā esošajos nodokļos un nodevās, kas tiek
noteikti ar grozījumiem normatīvajos aktos.
Saskaņā ar LR Atkritumu apsaimniekošanas likumu un
Mārupes novada saistošajiem noteikumiem Nr.9/2011,
visām fiziskām un juridiskām personām, kas dzīvo vai
nodarbojas ar uzņēmējdarbību Mārupes novadā, līdz
1.jūlijam ir jānoslēdz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
līgumi ar SIA „Eko Rīga”. No 1.jūlija visi pārējie atkritumu apsaimniekošanas līgumi ar citiem operatoriem nebūs
juridiski saistoši.
Turpmāk Mārupes novadā būs šķirotu atkritumu
savākšanas sistēma. (nešķiroti atkritumi + šķiroti atkritumi) Tikai nešķirotu atkritumu savākšana nav paredzēta, jo
piedāvātais tarifs ir aprēķināts šķirotu atkritumu savākšanas
sistēmai. Ja iedzīvotāji RŪPĪGI nešķiros atkritumus un
būs krietni palielināts nešķiroto atkritumu daudzums, kas
būs jāved uz SIA „Getliņi EKO” atkritumu apglabāšanas
poligonu par augsto noglabāšanas maksu, tad jau nākošgad
IEVĒROJAMI
pieaugs tarifs, jo
apstiprinātajā
tarifā
nav paredzēts, ka
gandrīz visi
atkritumi būs nešķiroti,
vai tik slikti sašķiroti,
ka būs derīgi tikai
apglabāšanai poligonā.
Bez nešķirotu CSA
apsaimniekošanas,
SIA „Eko
Rīga”
nodrošinās privātmāju iedzīvotāju sašķiroto atkritumu bezmaksas izvešanu, izmantojot 2 speciālas ŠĶIROTO ATKRITUMU (ŠA) SOMAS, tilpumā ap 40 litriem:
ŠA stikla soma. Paredzēta tikai TUKŠĀM un
NESADAUZĪTĀM stikla pudelēm un burkām.
ŠA MIX soma. Paredzēta tikai TĪRAM, SAUSAM,
saplacinātam materiālam. ŠA MIX somā drīkst ievietot
avīzes, žurnālus, papīru, kartona iepakojumu, grāmatas,
saplacinātas, tukšas PET
un plastmasas pudeles,
saplacinātas, tukšas dzērienu skārdenes, polietilēna iepirkuma maisiņus.
Atkritumu šķirošanai privātmājas īpašniekam viena gada
periodam bez maksas tiks izsniegtas divas ŠA somas, kas
tiks tukšotas pēc noteikta grafika (kas būs norādīts Līguma
pamatlapā) 1 x mēnesī.
Iedzīvotājam šajā dienā būs jāizliek ŠA somas ārpus savas sētas piebraucamā ceļa malā, SIA „Eko Rīga” darbinieki tās iztukšos (ja tajās būs ievietoti pareizi sašķiroti atkritumi) un tukšo ŠA somu pārmetīs pāri žogam vai iespēju
robežās nostiprinās pie nožogojuma.
Ja privātmājas īpašniekam kādreiz gadīsies lielāks ŠA
apjoms, viņam vienmēr būs iespēja aizvest bez maksas
savus šķirotos atkritumus (papīru, stiklu, plastmasu) uz
biedrības „Eko line” apsaimniekoto šķiroto atkritumu
savākšanas laukumu (atrodas SIA „MelioratorsJ” atkritumu izgāztuves teritorijā) vai bez maksas nodot SIA „Eko
Rīga” atkritumu šķirošanas laukumā, kas atrodas Rīgā,
Ganību dambī 27 (iebraukšana no Uriekstes ielas) arī pēc
darba laika un brīvdienās. Tur arī bez maksas var aizvest un
nodot nolietoto elektrotehniku, automašīnu akumulatorus,
baterijas
Ja privātmājas īpašniekam mēnesī regulāri radīsies krietni lielāks šķiroto atkritumu apjoms, nekā var ievietot divās
ŠA somās, privātmāju iedzīvotājs par atsevišķu samaksu
var iegādāties papildus ŠA somas no SIA „Eko Rīga”. Ja
Mārupes novada Dome
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SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR ATKRITUMU
PAPILDUS APJOMIEM
Atkritumu konteineros ievietotais SA apjoms ir identisks konteineru tilpumam, kad CSA konteinera vāks ir
cieši un pilnībā aizvērts. CSA, kas ievietoti konteinerā
virs konteinera malas vai novietoti blakus konteineram,
tiek uzskatīti par CSA papildpjomu, kuru CSA savākšanas
brīdī konstatē SIA Eko Rīga pārstāvis, uzņemot fotoattēlu
kā pierādījumu. SIA Eko Rīga ir tiesīgs neņemt šādu CSA
papildapjomu, ja vien tas nav sapakots speciālos marķētos
0,12m3 CSA maisos, kurus var iegādāties pie SIA Eko
Rīga. Ja Izpildītājam nav iespējams iztukšot CSA konteineri papildapjoma dēļ, kas nav ievietots iepriekšminētajā
marķētajā maisā, neradot lieku piesārņojumu apkārtējai
videi, SIA Eko Rīga savāc CSA papildapjomu, kas uzkrauts virs konteinera malas, par kura savākšanu tiks
piemērota papildu samaksa, kas līdzvērtīga viena 0,12m3
CSA trafaretā maisa cenai. SIA Eko Rīga nav atbildīga
par pārbirumu savākšanu, kas rodas, iztukšojot pārpildītu
konteineri – tādu, kam vāks nepieguļ konteinera malai.
Marķēto maisu izmantošanas derīguma termiņš ir tekošais
gads – tas nozīmē, ka varat iegādāties lielāku maisu skaitu,
un ja kādreiz pēc kādām viesībām vai citiem pasākumiem,
kad rodas papildus atkritumu apjoms, būs nepieciešams no
tiem tikt vaļā ērtā veidā – sapakojiet atkritumus marķētajos
maisos un novietojiet tos blakus savam konteinerim atkritumu izvešanas dienā.
KĀ NOTIKS LĪGUMU SLĒGŠANA?
Līdz 01.07.2012. tiks pārslēgti visi atkritumu
apsaimniekošanas līgumi, kas, neatkarīgi no noslēgšanas
datuma, sāks darboties ar 01.07.2012. Fiziskas un juridiskas personas, kurām līdz šim nav bijis atkritumu
apsaimniekošanas līgums, bet šāda nepieciešamība radusies līdz 1.jūlijam, jāslēdz līgums ar SIA „Eko Rīga”.
Šajā gadījumā pakalpojums tiks sniegts sākot ar līguma
noslēgšanas brīdi.
Tiek piedāvāti vairāki līgumu pārslēgšanas veidi, bet
visvienkāršākais veids kā privātpersonai (privātmāju
īpašniekam) noslēgt jauno līgumu, netērējot savu laiku ir
pirmais variants:
1. Ienākt interneta vietnē www.ekoriga.lv/marupe ,kurā
būs jāsapilda līguma obligātie rekvizīti, kas tiks
piegādāti SIA „Eko Rīga”, kas aizpildīs pārējos Līguma
laukus un nosūtīs Jums līgumu parakstīšanai pa pastu.
(šajā interneta vietnē Jums būs pieejama detalizēta
līguma lauku aizpildīšanas instrukcija, kā arī līguma
paraugs). Saņemot līgumu, tas privātpersonai būs
jāparaksta un viens eksemplārs jānosūta atpakaļ SIA
Eko Rīga pa pastu, vai arī jāatstāj Mārupes novada
domē pie sekretāres.
2. Aizsūtīt savu e-pastu un mobilo telefona numuru uz epastu: marupe@ekoriga.lv. SIA „Eko Rīga” darbinieki
aizsūtīs jums atpakaļ failu, kurā būs jāsapilda līguma
obligātie rekvizīti un jāizvēlas iespējamais nešķiroto
atkritumu izvešanas grafiks (privātmājām) 0,24m3 konteinerim:
a) 1 x nedēļā;
b) 1 x 2 nedēļās;
c) 1 x mēnesī.
Izvest atkritumus retāk kā 1 x mēnesī nav paredzēts. Ja
lauku viensētā ir pavisam niecīgs nešķiroto atkritumu apjoms, ir iespējams uzstādīt 0,12m3 konteineri, kuru varēs
tukšot 1 x mēnesī.
Jums tiks atsūtīts līgums parakstīšanai, kurā būs noteikta
atkritumu savākšanas diena, kas iespējams atšķirsies
no tagadējās. Saņemtā līguma 2 eksemplārus jums būs
jāparaksta un viens no tiem jānogādā atpakaļ SIA „Eko
Rīga” pa pastu, personīgi vai atstājot Mārupes novada
domē pie sekretāres.
3. Sākot ar 16.05.2012. ir iespējams noslēgt līgumu
apmeklējot SIA „Eko Rīga” biroju Maskavas ielā 240
(RD Electronics māja pie dienvidu tilta), Rīgā, 3.stāvā
darba dienās no plst.9:00 – 16:30.
4. Ja privātpersonas neizmanto datora un interneta resursus, SIA „Eko Rīga” veiks arī tukšu vienpusēji no savas puses parakstītu līguma blanku piegādi Mārupes
privātmāju iedzīvotāju pastkastēs, kuriem pievienota būs aizpildīšanas instrukcija. Šajā gadījumā
privātpersonai saskaņā ar instrukciju jāaizpilda   ABI
līguma eksemplāri un līdz 10.jūnijam jānosūta tas pa
pastu SIA „Eko Rīga”.
KAS NOTIKS AR KONTEINERIEM PIE
PRIVĀTMĀJĀM?
Visiem   tiem privātmāju iedzīvotājiem, kam līdz šim bi-

jis noslēgts līgums ar SIA „Veolia vides serviss” (tas pats,
kas SIA „Nelsens”) vai SIA „L&T” (tas pats kas SIA „Hoetika”) paliks esošie atkritumu konteineri un SIA „Eko Rīga”
tos pārpirks no tagadējiem atkritumu apsaimniekotājiem.
Kopā ar līgumu, Jums tiks piegādāta jauna uzlīme priekš
atkritumu konteinera, uz kuras būs SIA „Eko Rīga”
kontaktinformācija. Ja jūsu atkritumu konteineram ir defekti vai tas ir salūzis, lūdzu par to paziņot SIA „Eko Rīga”
uz zemāk norādīto e-pastu, kā arī savam patreizējam atkritumu apsaimniekošanas operatoram, lai viņi zinātu, ka
jums būs jāuzstāda cits konteiners.
Visiem tiem iedzīvotājiem, kuriem līdz šim bijis noslēgts
līgums ar SIA „Vērsis un Ro”, nepaliks esošie konteineri,
SIA „Vērsis un Ro” tos savāks pēc 01.07.2012., un SIA
„Eko Rīga” uzstādīs šiem iedzīvotājiem savus konteinerus
šī gada jūnija mēneša ietvaros. Līdz ar to, ja izvēlaties
līguma aizpildi elektroniskā veidā – jāpievērš uzmanība
lauciņam, kur jāatzīmē esošais atkritumu apsaimniekošanas
operators, lai SIA „Eko Rīga” zinātu to, vai klientam būs
jāuzstāda konteineris vai nē.
Daudzdzīvokļu namu pagalmos tiks uzstādīti jauna tipa –
zvana veida konteineri šķirotajiem atkritumiem: Zaļš zvans
– stiklam, dzeltens zvans – PET un plastmasas pudelēm,
plēvei un skārdenēm. Makulatūrai, kartonam, tāpat kā
iepriekš, būs zils 1,1m3 konteiners.
Absolūts jaunums daudzdzīvokļu namu pagalmos būs
brūns 0,24m3 konteiners bioloģiski noārdāmiem virtuves
atkritumiem, kas tiks tukšots vienu reizi nedēļā. Konteinerā
drīkstēs ievietot pūstošus un kompostējamus virtuvē radušos
atkritumus – augļus, dārzeņus, to mizas, vītušus ziedus,
neapēstu sagatavotu ēdienu, kafijas biezumus (AIZLIEGTS: jēlu gaļu, dzīvnieku un putnu kaulus, mājdzīvnieku
un putnu izkārnījumus) utt. Visi šie atkritumi konteinerā
ir
jāievieto
BRĪVĀ veidā –
tie nedrīkst būt
sapakoti jebkādā
tarā,
izņemot
papīru, pretējā
gadījumā tie netiks savākti bez
maksas.
Lūdzam
iedzīvotājus, šķirojot atkritumus,
atcerēties,
ka
šķirotie
atkritumi ir paredzēti
PĀRSTRĀDEI,
un tāpēc tiem
jābūt sašķirotiem atbilstoši norādēm uz konteineriem
un maisiem! Ja nav skaidrība, kurā šķiroto atkritumu
konteinerī kādu atsevišķu atkritumu likt, tad labāk ievietot
nešķiroto atkritumu konteinerī, jo par nepareizi sašķirotiem
atkritumiem tiks ieturēta samaksa, kas līdzvērtīga dubultai
nešķiroto atkritumu savākšanas maksai.
Papildus, Mārupes novada iedzīvotājiem 1 reizi pusgadā,
noteiktās vietās un laikā, būs iespēja bez maksas nodot
nevajadzīgās elektriskās un elektroniskās ierīces, sadzīvē
radušos bīstamos atkritumus un lielgabarīta atkritumus.
SIA „Eko Rīga” ir iespēja nodrošināt fiziskas un juridiskas personas ar dažāda tilpuma CSA konteineriem (0,24m3,
0,66m3, 0,77m3, 1,1m3, 4m3, 6m3, 20m3 preskonteineriem),
kā arī ir iespēja konteinerus iegādāties īpašumā.
Bez augstāk atrunātajiem pakalpojumiem SIA „Eko
Rīga” Mārupes novadā ir iespējams nodrošināt tādus
pakalpojumus kā:
• Būvgružu apsaimniekošana
• Lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana
• BIO atkritumu apsaimniekošanu
• EEIA (nolietotās elektrotehnikas) apsaimniekošanu
• „Iekšējā” šķirošana – atkritumu šķirošana ofisos un
kāpņu telpās
• “Zaļo” atkritumu apsaimniekošana – koku lapas, zāle
(arī pļaušana)
• Pretslīdes materiālu – smilts, sāls, sāls un smilts
maisījuma tirdzniecību un piegādi
• Publisko pasākumu apkalpošana
• Sniega izvešana un tīrīšanu
• Pārtikas eļļu apsaimniekošana
• Teritorijas uzkopšana
• Asenizācijas pakalpojumi, BIO WC iznomāšana
• Logu mazgāšana
Ja jums rodas kādi jautājumi un neskaidrības, lūdzu
zvaniet uz SIA „Eko Rīga” ofisu darba dienās no plkst.
8:30 – 17:00 pa tālruņiem 67 517 600 vai 2 880 8800 vai
sūtiet e-pastu uz marupe@ekoriga.lv.
SIA “Eko Rīga”
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NOVADĀ
Mārupē darbu sācis pirmais
atkritumu šķirošanas laukums

No jūnija sākuma Mārupes novada iedzīvotājiem
ir pieejams atkritumu šķirošanas laukums, kurā ir
iespēja bez maksas līdz 1m3 nodot dalītus savāktos
atkritumus, kas rodas ikdienā katrā mājsaimniecībā.
Jaunais atkritumu šķirošanas laukums atrodas uz
Jūrmalas apvedceļa, 4 km no Jaunmārupes Ķekavas
virzienā, un tajā mārupieši, kā arī apkārtējo novadu
- Olaines un Babītes iedzīvotāji var ērti nogādāt gan
šķirotus sadzīves atkritumus - atsevišķi sašķirotas PET
pudeles, stiklu, nolietotās elektropreces, papīru, riepas,
metālu, gan citas saimniecībā vairs nederīgas lietas.
Laukumā uzstādīti 12 konteineri, ar kopējo tilpumu 132
m3. Pie katra konteinera atrodama izsmeļoša rakstiska un

Turpmāk Mārupē šķirosim!
Mūsdienu pasaulē arvien vairāk tiek runāts par
apkārtējās vides piesārņojumu un tās radītajiem
nevēlamajiem
postošajiem
efektiem.
Attīstoties
industriālajai ražošanai un urbanizācijai, šie procesi ir
neizbēgami. Taču mūsu kā patērētāja spēkos ir padarīt šos
procesus kontrolējamus un prognozējamus, uzņemoties
atbildību par vides aizsardzību. Rūpes par apkārtējo vidi
ir viena no kulturālas un izglītotas sabiedrības pazīmēm.
Divdesmit gadu laikā, kopš Latvija atguvusi neatkarību
un pēc tam iekļāvusies Eiropas Savienībā, valstī daudz
jau paveikts, lai ievērotu ES uzliktās prasības atkritumu
šķirošanas jomā.
Latvijā pamazām tiek ieviesta šķiroto atkritumu
savākšanas sistēma, vairākumā gadījumu tā ir pieejama
lielo pilsētu iedzīvotājiem. Ir slēgtas un rekultivētas vairāk
nekā 500 izgāztuves un ar ES fondu līdzfinansējumu
uzbūvēti desmit moderni sadzīves atkritumu poligoni.
Tomēr arī šo moderno poligonu ietilpība nav bezgalīga,
tādēļ, ja turpināsim atkritumus ražot tikpat dāsni un šķirot
tikpat slinki kā līdz šim, pēc gadiem 10–15 poligoni būs
pilni un jaunu būvēšanai ES vairs naudu tik devīgi nedos.
Tādēļ ES ir noteikusi, ka līdz 2014.gada 31.decembrim
visiem iedzīvotājiem jābūt nodrošinātai papīra, metāla,
plastmasas un stikla atkritumu šķirošanai.
2019. gada 31. decembris ir robežzīme vēl stingrākai
prasībai – 50% no visiem mājsaimniecībās radītajiem atkritumiem ir jāpārstrādā! Un tas nozīmē, ka ar dažādām
metodēm jāpanāk, lai pārstrādājamie atkritumi tiktu
šķiroti ne tikai veikalos un sabiedriskās ēdināšanas vietās,
bet arī mājsaimniecībās.
Mārupes novads ir pirmais novads Latvijā, kas, domājot
par dabas resursu taupīšanu un piesārņojuma mazināšanu,
kā arī sekojot ES direktīvām, ir spēris tālredzīgu soli –jau
no šā gada 1.jūlija plānojot ieviest dalītu (šķirotu) atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, tādējādi visām Mārupes
novada mājsaimniecībām nodrošinot iespēju šķirot atkritumus.

Kāpēc ir izdevīgi un arī svarīgi šķirot?

• Pirmkārt, atšķirojot iepakojumu no sadzīves atkritumiem, mēs samazinām kopējo apglabājamo atkritumu
daudzumu, kas uz visiem laikiem nonāk atkritumu
poligonā.
• Otrkārt, atšķirojot pārstrādājamos atkritumus no
kopējās atkritumu plūsmas, mēs samazinām ikmēneša
mājsaimniecības izdevumus par atkritumu izvešanu, jo
sašķiroto atkritumu izvešana iedzīvotājiem ir bez mak-
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vizuāla informācija, lai
ikvienam būtu skaidrs, ko
konteinerā drīkst ievietot.
Laukums ir izveidots
kā norobežojoša teritorija
un pieejams iedzīvotājiem
septiņas dienās nedēļā no
9.00 līdz 18.00.
Šķiroto atkritumu laukums pieņem:
• zaļos atkritumus – zāli,
lapas zarus, ābolus,
kartupeļu mizas un citus
bioloģiskos atkritumus,
izņemot pārtiku
• nolietoto elektrotehniku
– televizorus, ledusskapjus, radio aparātus,
• liela izmēra atkritumus
– gultas, galdus, krēslus
• sadzīvē radušos metāla
iepakojumu,
metāla

priekšmetus
• plastmasas izstrādājumus, plēves
• riepas
• kartonu, papīru
• stiklu – burkas, pudeles
• apavus, apģērbus
Būvniecības atkritumus iedzīvotāji var nodot turpat
blakus esošajā SIA „MelioratorsJ” sadzīves atkritumu
laukumā.
Projekts „Šķiroto atkritumu laukuma izveide Mārupes
novadā” (Projekta nr.11-04-LL37-L413101-000013)
tika izveidots biedrībai „Eko line” sadarbojoties ar SIA
Privātmāju (vienģimeņu
un divģimeņu māju)
iedzīvotāji

Daudzdzīvokļu namu
iedzīvotāji

Šķiroto atkritumu MIX
soma

Dzeltens zvanveida konteiners
plastmasas pudelēm, plēvēm,
skārdenēm

Šķiroto atkritumu stikla
soma

Zaļš zvanveida konteiners
stiklam

Pārējie nešķirotie
atkritumi konteinerā

Zils 1,1 m3 konteiners
papīram un kartonam

“Zaļie atkritumi”
speciālos marķētos
priekšapmaksas maisos

Brūns 0,24 m3 konteiners
bioloģiski sadalāmiem
virtuves atkritumiem
Konteiners pārējiem
nešķirotiem atkritumiem

sas, bet par sadzīves atkritumu izvešanu un apglabāšanu
atkritumu poligonā ir jāmaksā atkarībā no šo atkritumu
svara. Ņemot vērā faktu, ka šķirotie atkritumi veido
līdz pat 70 % no visu mājsaimniecības atkritumu svara,
cītīgiem šķirotājiem ietaupījums ir nozīmīgs.
• Treškārt, iepakojuma materiālu pārstrāde ļauj taupīt
enerģiju un dabas resursus. Piemēram, pārstrādei
nodotais stikls kūst pie zemākas temperatūras nekā
nepieciešams pirmreizējā stikla ražošanai. Tāpēc stikla pārstrādei vajadzīgā enerģija ir par 32 % mazāka,
savukārt viena tonna otrreiz izmantota papīra izglābj 14
kokus. Interesanti, ka papīra šķiedru var izmantot līdz
pat septiņām reizēm, PET materiālu (kas veido plastmasas dzērienu iepakojumu un iegūts no neatjaunojamā
dabas resursa - naftas) līdz pat 30 reizēm, bet stiklu
pārstrādā bezgalīgu reižu skaitu.
• Ceturtkārt, samazinām draudus savai veselībai (vides
piesārņojums, saskarsmes iespējas ar bīstamiem atkritumiem).

Daži fakti

Ir aprēķināts, ka nedēļas laikā viens Latvijas iedzīvotājs
rada apmēram sešus kilogramus atkritumu, mēneša laikā
apmēram 28 kg, bet gada laikā mēs katrs radām 333 kg atkritumu (Eurostat 2011. gada dati). Tiek lēsts, ka ik gadu
Latvijā no jauna tiek uzkrāti apmēram 600 - 700 tūkstoši
tonnu sadzīves atkritumu. Tiek lēsts, ka apmēram 20- 30

„MelioratorsJ” Lauku atbalsta dienesta LEADER programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” attiecināmās vietējās attīstības
stratēģijas rīcības „Atbalsts pakalpojumu pieejamībai,
kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros.
Biedrības „Eko line” projektu vadītājs Andris Pumpurs
uzskata, ka būtiski ir cilvēkos radīt motivāciju sākt šķirot.
Šķirojot lietas, kas mums vairs nav derīgas un tādejādi
dodot tām iespēju maksimāli efektīgi pārtapt par citām
lietām vai nogādājot tās apglabāšanai, mēs rūpējamies par
apkārtējo vidi.
”Atdeve jau uzreiz nebūs, cilvēkos domāšana ir
jāmaina pamazām. Viens no motivējošiem faktoriem,
kas varētu veicināt iedzīvotājus šķirot atkritumus, ir izmaksas. Jo vairāk mēs sašķirosim, jo mazāk būs jāmaksā
par nešķiroto atkritumu izvešanu” pārliecināts SIA „Eko
line” pārstāvis. Biedrība plāno veikt arī informatīvās
kampaņas sabiedrības izglītošanai vides jomā, lai rosinātu
sabiedrību domāt un dzīvot zaļāk un videi draudzīgāk.
Īpaši paredzēts pievērsties bērnu un jauniešu izglītošanai
- plānoti dažādi izglītības projekti skolās ar pieredzes
apmaiņas braucieniem.
Atzinīgi biedrības ideju izveidot šādu atkritumu
šķirošanas laukumu novadā vērtē arī biedrības „Pierīgas
Partnerība” valdes priekšsēdētāja Nadīna Millere.
„Cilvēkiem ir jāsāk beidzot domāt par to, ko aiz sevis atstājam. Šādas iniciatīvas izglīto sabiedrību par
nepieciešamību rūpēties par apkārtējo vidi, „ uzskata
Nadīna Millere.
Viņa arī stāsta, ka pietiekoši augstu punktu skaitu ir ieguvis un šobrīd Lauku atbalsta dienestā uz
apstiprināšanu atrodas vēl viens biedrības „Eko line”
projekts, kas atbalsta lietu otrreizēju pielietošanu: „Tiks
izveidota vieta, kur iedzīvotāji varēs atnest un atstāt kādas
sev vairs nevajadzīgas mantas, kas savukārt kādam citam
varbūt ir ļoti nepieciešamas. Šī ideja ir ļoti apsveicama, tā
māca cilvēkam rūpīgi izturēties pret lietām, apzinoties, ka
kādam tās varbūt var noderēt.”
% no sadzīves atkritumu svara veido iepakojums. Tas ir
atkarīgs no iedzīvotāju labklājības: pilsētu iedzīvotāju un
turīgāku cilvēku mājās rodas vairāk iepakojuma, jo tie
patērē vairāk veikalā pirktu pārtikas un cita veida preču.
Izlietotā iepakojuma patēriņš Latvijā uz vienu
iedzīvotāju kopā ir apmēram 58 kilogrami. No tiem 35
% veido stikls, 32 % papīra un kartona iepakojums, 22
% dažādi polimēri (plastmasas dzērienu pudeles, sadzīves
ķīmijas plastmasas iepakojums), 5 % koka iepakojums, 3
% metāla (konservu bundžas, dzērienu skārdenes) un 3 %
cita veida iepakojums.
Lielāko daļu Latvijā sašķirotā iepakojuma pārstrādā tepat Latvijā:
• PET pudeles tiek pārstrādātas augstas kvalitātes PET
pārslās rūpnīcā „PET Baltija” Jelgavā,
• plastmasas plēves kausē un granulē „Nordic Plast”
Olainē,
• papīru, kartonu, sulu un piena kartona iepakojumu
jaunos papīra izstrādājumos pārstrādā „Līgatnes
papīrfabrika”.
• Latvijā savāktā stikla pārstrāde notiek ārzemēs –
galvenokārt Lietuvā un Ukrainā.
Rakstā izmantota informācija no www.zalais.lv

Godājamie sadarbības partneri!
SIA „VĒRSIS RO” izsaka pateicību visiem klientiem,
kuri ir bijuši uzticīgi un apmierināti ar mūsu uzņēmuma
sniegtajiem pakalpojumiem sadzīves atkritumu savākšanā
un pārvadāšanā.
Sakarā ar to, ka Mārupes novada Domes izsludinātā
konkursā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ir
uzvarējis uzņēmums SIA „EKO Rīga”, no 01.07.2012
vairs nevarēsim veikt apsaimniekošanas pakalpojumus.
Visiem, kuri ir veikuši maksājumu pilnā apmērā par
2012.gadu, starpību par nesniegtajiem pakalpojumiem uz
iesnieguma pamata atmaksājam uz Jūsu norādīto bankas
norēķinu kontu.
Turpinām sadarbību ar saviem klientiem, kamēr nav
noslēgts atkritumu apsaimniekošanas līgums ar citu
apsaimniekotāju.
Vasaras sezonā pļaujam, labiekārtojām zālājus
piedāvājot pilna servisa pakalpojumus.
Kopīgi rūpēsimies par tīru un sakoptu vidi mūsu
novadā!
Cerot uz cita veida sadarbību –
veiksmi visiem vēl SIA „VĒRSIS RO”
Mārupes novada Dome
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NOVADĀ
Paveiktais iedzīvotāju forumos
Maijā notika Mārupes novada Iedzīvotāju forumi
visos novada ciemos - Skultē, Jaunmārupē, Tīrainē
un Mārupē, piedaloties aktīviem Mārupes novada
iedzīvotājiem, uzņēmējiem un nevalstisko organizāciju
pārstāvjiem. Iedzīvotāju forumus organizēja Mārupes
novada pašvaldība, sadarbojoties ar SIA „Konsorts”
un SIA „Reģionālie projekti”. Forumu mērķis bija noskaidrot Mārupes novada attīstības svarīgākos virzienus,
risināmās problēmas katrā ciemā un novadā kopumā,
nepieciešamās un prioritārās rīcības to novēršanai, kā arī
mudināt iedzīvotājus dalībai kopīgu mērķu sasniegšanā.
Ņemot vērā to, ka pašvaldības misija ir īstenot
iedzīvotāju intereses, forumā izskanējušie priekšlikumi,
projektu idejas un rīcības tiks iekļautas Mārupes novada Attīstības programmā. Turpmākos septiņus gadus tā būs galvenais plānošanas dokuments investīciju
piesaistei, budžeta līdzekļu sadalījumam un ES fondu
apguvei. Ikviens priekšlikums un ideja ir nozīmīga
Mārupes novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes un
labklājības paaugstināšanai, pakalpojumu uzlabošanai,
infrastruktūras un apkārtējās vides sakārtošanai,
vienlaicīgi palielinot iedzīvotāju atbildību par Mārupes
novadu.
Jūnija mēnesī programma tiek nodota publiskai
apspriešanai, kuras laikā iedzīvotāji varēs papildināt jau
esošās idejas un priekšlikumus.
SIA „Reģionālie projekti”

novada iedzīvotāju mobilitātes nodrošināšanai novada
teritorijā un sasaistei ar kaimiņu teritorijām. Dzelzceļa
tuvumā dzīvojošie vēlētos, lai, braucot cauri novadam,
tiktu samazināts kravas vilcienu ātrums, tā rezultātā
mazinātos dzelzceļa radītie trokšņi un vibrācijas.
Skultē un Jaunmārupē iedzīvotāji papildus diskomfortu
izjūt saistībā ar atrašanos lidostas trokšņu zonā.

Ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēma,
citi pakalpojumi

Lai arī novadā tiek rekonstruēta ūdenssaimniecības
un kanalizācijas sistēma, šie pakalpojumi nav pieejami
visiem novada iedzīvotājiem. Tāpat tiek norādīts uz augstajiem tarifiem.
Iedzīvotāji Mārupē prezentē
darba grupu priekšlikumus

Ieskatam apkopotās idejas novada attīstībai,
kuras tika izvirzītas forumos.

Transports un infrastruktūra

Transporta infrastruktūra un sabiedriskie pasažieru
pārvadājumi ir visaktuālākā Mārupes novada iedzīvotāju
problēma: ielu un laukumu sakārtošana novadā tiek minēts
kā vissteidzamākais risināmais jautājums. Visvairāk
iedzīvotāju ir neapmierināti ar ceļu kvalitāti novadā, tika
norādīts uz ceļa P132 Rīga–Jaunmārupe katastrofālo
stāvokli, kā arī uz nepieciešamību sakārtot citus novada
ceļus un ielas, tai skaitā, izveidot ietves gājējiem, ielu
apgaismojumu, ieviest ātruma ierobežojumus. Mārupē

Iedzīvotāji Skultē strādā darba grupā
Iedzīvotājus visos ciemos uztrauc ar meliorācijas
sistēmu saistīti jautājumi. Tiek ierosināts veikt pasākumus
gruntsūdeņu līmeņa samazināšanai, meliorācijas tīklu
sakārtošanai, nepieciešams novērst atklātu notekūdeņu
novadīšanu grāvjos un ūdenstilpnēs.
Kā būtisks trūkums novadā tiek minēta pasta pakalpojumu ierobežotā pieejamība. Tas, ka Jaunmārupē,
Skultē un Tīrainē nav savas pasta nodaļas, iedzīvotājiem
sagādā lielas neērtības. Kā
iespējamais risinājums tiek
minēta mobilā pasta izveide.

Izglītība, kultūra,
brīvā laika
pavadīšana, veselības
aprūpe

Apkopojot
Mārupes
iedzīvotāju un uzņēmēju
aptaujas un iedzīvotāju forumu rezultātus, kopumā
ar izglītības pieejamību un
kvalitāti novadā Mārupes
iedzīvotāji ir apmierināti.
Atzinīgi tiek vērtēta gan
Jaunmārupes un Skultes
sākumskola, gan Mārupes
Iedzīvotāji Jaunmārupē klausās prezentāciju par novadu
pamatskolas
darbība.
aktuāls jautājums ir Mārupītes gatves un Daugavas ie- Attiecībā uz skolām tiek norādīts, ka Jaunmārupes
las krustojums, kas satiksmes intensitātes dēļ neatbilst sākumskolu varētu pārveidot par pamatskolu, Skultē veidrošības standartiem. Kā arī tika izteikts ierosinājums dot divplūsmu skolu.
Lai arī pašvaldība organizē skolēnu nokļūšanu līdz
izveidot apļveida kustību pie Domes, lai atslogotu
automašīnu kustību šajā krustojumā. Tīrainē aktuāls mācību iestādēm un kopumā šo pakalpojumu vērtē kā
jautājums ir izbraukšanas iespējas uz Vienības gatvi, labi organizētu, daļa iedzīvotāju lūdz pārskatīt autobusu
ierosinājums uzsākt sarunas par luksofora ierīkošanu.
Tiek ierosināts izveidot Park&Ride stāvvietu pie Tīraines
stacijas auto un velo transportam. Lai risinātu telpisko
sasaisti ar pārējo novadu, Skultes ciemā ļoti aktuāla ir
satiksmes infrastruktūras uzlabošana, tiek izvirzīta ideja savienot Skultes ielu ar Dzirnieku ielu pa tuneli zem
lidostas skrejceļa.
Uz gājēju pārejām būtu vēlamas brīdinājuma zīmes
gājēju drošībai. Apgaismotu un drošu veloceliņu
izveidošana ievērojami uzlabotu iedzīvotāju atpūtas
un mobilitātes iespējas, kā arī paaugstinātu satiksmes
drošības līmeni.
Arī sabiedriskā transporta darbībā iedzīvotāji vēlas
uzlabojumus, norādot, ka jāpagarina esošo autobusu
maršruti, kursēšanas biežums u.c., kā arī, pēc iedzīvotāju
domām, noteikti ir jāveido sabiedriskā transporta maršruti,
kas savienotu novada ciemus, īpaši tas ir aktuāli Skultē,
Tīrainē un arī Mārupē. Sabiedriskā transporta maršrutu
attīstība starp novada ciemiem ir vitāli nepieciešama
Iedzīvotāji Tīrainē strādā darba grupā
Mārupes novada Dome
PIEKTDIENA, 8.JŪNIJS, 2012

kursēšanas grafiku un maršrutus, pielāgojot tos arī,
piemēram, Mārupes mūzikas un mākslas skolas nodarbību
grafikam.
Pieaugot iedzīvotāju skaitam, kā būtiskas problēmas
novadā tiek minētas nepietiekamais vietu skaits PII, kā
arī tas, ka nav iespējas atstāt pieskatīšanai bērnus vecumā
līdz trim gadiem.
Tāpat novadā ir maz vietu, kur pusaudžiem saturīgi un
lietderīgi pavadīt brīvo laiku.
Iedzīvotāji atzinīgi novērtē Jaunmārupes dienas centra „Švarcenieki” darbu. Izteikts ierosinājums uzlabot
dienas centra „Tīraine” darbu, piedāvājot jauniešiem
dažādas nodarbības, tai skaitā, valodu pulciņus, keramikas nodarbības, plašāku dažādu galda spēļu pieejamību.
Tīrainē jaunieši vēlētos arī sakārtotu vietu fiziskām
aktivitātēm - savu skeitparku, volejbola un basketbola
laukumus.
Jaunieši un seniori vēlētos dienas centru arī Mārupē un
Skultē, kā arī bibliotēku katrā ciemā.
Iedzīvotāji atzinīgi izsakās par kultūras dzīvi novadā,
lai gan ārpus Mārupes centra dzīvojošie norāda, ka grūti
nokļūt uz kultūras pasākumiem un vajadzētu tādus rīkot
tuvāk dzīves vietai. Ir izteikta vēlme pēc vasaras estrādes
novadā, pēc lielākas pasākumu dažādības, kuros varētu
iesaistīties iedzīvotāji (piem. Novada sporta svētki). Būtu
vēlams plašāks piedāvājums bērnu un jauniešu vasaras
nometnēm, īpaši pašvaldības organizētajām.
Ar sporta iespējām Mārupes novada iedzīvotāji kopumā
ir apmierināti, tomēr tiek norādīts uz nepieciešamību
uzlabot sporta infrastruktūru un informēt par rīkotajiem
pasākumiem.
Veselības aprūpes sistēmā nepieciešami uzlabojumi, to
kā svarīgu problēmu min daudzi iedzīvotāji, norādot uz
ārstu nepieejamību, kompetences trūkumu un attieksmi.
Visos ciemos iedzīvotāji vēlētos multifunkcionālos
atpūtas centrus, kuros sev interesējošas nodarbes varētu
atrast dažāda gadagājuma cilvēki.
Par drošību un kārtību novadā pārsvarā iedzīvotāji
izsakās atzinīgi, tai skaitā par nesen izveidotās pašvaldības
policijas darbu.

Uzņēmējdarbība

Kopumā iedzīvotāji vēlas, lai novadā tiku attīstīta
uzņēmējdarbība, tomēr tiek uzsvērta nepieciešamība
pēc striktākas dzīvojamās un uzņēmējdarbības zonas
norobežošanas novadā, lai gan uzņēmējdarbības, gan
iedzīvotāju aktivitātes nepārsniegtu pieļaujamo slodzi
uz infrastruktūru, kas rezultātā var mazināt gan dzīves
vides kvalitāti, gan arī novada ekonomiskās priekšrocības
(īpašumu cena, pieejamība utt.)
Novadā būtu nepieciešamas veicināt
dažāda veida pakalpojumu attīstību,
piemēram, frizētavas, apavu darbnīcas,
kafejnīcas, sporta un atpūtas kompleksi
un pakalpojumi u.tml.

Novada ģeogrāfiskais stāvoklis,
dabas resursi

Novada ģeogrāfisko stāvokli un dabas resursus kopumā iedzīvotāji vērtē
pozitīvi. Svaigais gaiss, mežu tuvums
un lauku vide tiek minēti kā labās lietas
novadā.
Jaunmārupes iedzīvotājiem būtisks
jautājums ir lauksaimniecības uzņēmumu
radīto smaku ierobežošana.
Uva Bērziņa
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NOVADĀ
Vēzim – Nē Mārupē!
Esiet
sveicinātas,
Mārupes meitenes un
sievietes! Mani sauc
Arvīds Mūrnieks, pēc
profesijas esmu bērnu
ārsts un arī Mārupes
novada deputāts. Aicinu Jūs izlasīt manis
rakstīto,
pārdomāt,
izrunāt ģimenē, saprast
un rīkoties tālredzīgi.
Ja pieņemsiet pareizu lēmumu, tad tā
nozīmīgumu varēsiet
baudīt
pēc
gadu
desmitiem, dzīvojot
laimīgi un pilnvērtīgi,
bez bailēm saslimt ar
ļaundabīgu slimību - dzemdes kakla vēzi.
Veidojot šo rakstu, es neatradu statistiku par Mārupes
novadu, bet Latvijā kopumā dzemdes kakla vēzis ir
otrais biežāk sastopamais audzējs sievietēm līdz 45
gadu vecumam un trešais izplatītākais vēža izraisītas
nāves cēlonis sievietēm pēc krūts un plaušu vēža. Lai arī
šī slimība ir pilnībā novēršama, un par to es pastāstīšu
nedaudz tālāk, tomēr no dzemdes kakla vēža Latvijā ik
mēnesi mirst aptuveni desmit sievietes. Saslimstība ar
dzemdes kakla vēzi pēdējo 10 gadu laikā ir pieaugusi par
20% - ik mēnesi šī slimība tiek atklāta apmēram divdesmit sievietēm, un slimība skar sievietes agrākā vecumā
nekā citu lokalizāciju ļaundabīgie audzēji.
Dzemdes kakla vēža obligāts priekšnosacījums ir
cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Ar šo vīrusu var
inficēties ikviena sieviete, kurai ir seksuālas attiecības,

neatkarīgi no vecuma un iedzimtības. Šis vīruss ir ļoti
plaši sastopams, un tas tiek ienests dzemdes kakla gļotādā
dzimumakta laikā. Ir pierādīts, ka, lai inficētos, pietiekams var būt tikai dzimumorgānu ādas kontakts. Būtiski, ka
šo vīrusu gļotādas šūnas nespēj spontāni izvadīt un līdz ar
to vīruss gadiem ilgi paliek šūnās, infekcija progresē un
10 - 20 gados attīstās vēzis. Ir sastopami daudzi šī vīrusa
tipi, taču visbiežākie ļaundabīgā audzēja izraisītāji ir 16.
un 18. tips, tie izraisa 71,5% no visiem dzemdes kakla
vēža gadījumiem.
Dzemdes kakla vēzis ir vienīgā onkoloģiskā saslimšana,
kuras vīrusu izcelsme ir zinātniski un klīniski pierādīta un,
no kuras iespējams sevi pasargāt ar vakcinācijas palīdzību.
Vakcinācija nodrošina imunitāti gan pret sākotnēju, gan
pret atkārtotu infekciju. Taču jāatceras, ka vakcīna nav
zāles un tā nav ārstnieciska, bet gan profilaktiska.
Atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas atziņai, ka
dzemdes kakla vēža novēršana ir jānosaka par sabiedrības
veselības prioritāti, kopš 2010. gada 1. septembra
vakcīna ir iekļauta Latvijas vakcinācijas kalendārā
12 gadus vecām meitenēm. Savukārt, meitenēm, kuras 2010. gada 1. septembrī bija vecākas par 12 gadiem, valsts apmaksāta vakcīnas saņemšana nav iespēja
ma.
Latvijā pieejamas divas vakcīnas - „Gardasil” aizsargā
pret vīrusa 6.,11.,16.,18. tipu un „Cervarix” aizsargā
pret 16., 18. tipu. Vakcinācijas kursu veido 3 devas:
izraudzītajā dienā - pirmā, pēc mēneša - otrā un pēc pusgada - trešā deva.
„Cervarix” un „Gardasil” vakcīnas viena deva maksā
attiecīgi apmēram 60 un 80 latus.
Runājot par vakcināciju kopumā, bieži vien izskan viedoklis, ka labāk ir nevakcinēties vispār, jo no vakcinēšanās
rodas dažādi sarežģījumi, kā arī tiek minēta iespēja
saslimt ar konkrētu slimību no pašas vakcīnas. Šajā
konkrētajā gadījumā tas izklausās tā - kamēr nepotēsies
pret cilvēka papilomas vīrusa infekciju, tev viss būs ok,

Par Mārupes novada Pašvaldības policijas darbu maija mēnesī
09.05.2012. Mārupes novada Pašvaldības policijā uz
iedzīvotāju informācijas pamata, tika saņemts izsaukums,
par to, ka Mārupes novadā, Tīrainē, pie skeitparka, kāds
nepazīstams vīrietis veic netiklas darbības. Ierodoties
izsaukuma vietā, Mārupes novada Pašvaldības policija
aizturēja 1950.gadā dzimušu vīrieti, kurš nepilngadīgu
personu klātbūtnē atkailinot savus dzimumorgānus sevi
apmierināja. Aizturētais vīrietis tika nodots VP RRP
Olaines iecirkņa dežūrdaļai.
09.05.2012. Mārupes novada Pašvaldības policija,
veicot dienesta pienākumus, patrulējot pa Jaunmārupi,
aizturēja iereibušu vīrieti, kurš pārvietojās ar velosipēdu.
Pēc personas nogādāšanas Mārupes novada Pašvaldības
policijas iecirknī, tika saņemta informācija, ka ritenis, ar
ko persona pārvietojās, iespējams, ir zagts. Lietas apstākļu
noskaidrošanai, persona tika nodota VP RRP Olaines
iecirkņa dežūrdaļai tālāku procesuālu darbību veikšanai.
Mārupes novada Pašvaldības policija 14.05.2012.
aizturēja nepilngadīgas personas par skolas (iekštelpas)garderobes bojāšanu un nosūtīja tās rīcībā esošos lietas
materiālus pēc piekritības izvērtēšanai Valsts policijai.
Mārupes novada pašvaldības policija 14.05.2012.
un 19.05.2012 aizturēja personas, kas pārvietojās ar
velosipēdu alkohola reibuma stāvoklī, tādējādi apdraudot
citu ceļu satiksmes dalībnieku drošību. Personas tika nodotas VP Ceļu policijas ekipāžai protokola sastādīšanai.
Mārupes novada Pašvaldības policijā 17.05.2012.
un 18.05.2012. tika reģistrēti 2 izsaukumi par personu
neadekvāto uzvedību sabiedriskā vietā, ar nepārprotamiem
psihiskiem traucējumiem, kas radīja draudus apkārtējiem
cilvēkiem. Pamatojoties uz augstāk minēto informāciju,
saskaņā ar lik. „Par policiju” 12.panta 1.daļas 11.punktu,
personas tika nogādātas ārstniecības iestādē.
Mārupes novada pašvaldības policijā 17.05.2012. tika
saņemts izsaukums par svešas mantas bojāšanu (logu
izsišana divos īpašumos) Tīrainē, Mārupe novadā. Mārupes
novada Pašvaldības policijas amatpersonas, izbraucot uz
notikuma vietu, aizturēja aizdomās turamo personu, kas
atradās alkoholisko dzērienu ietekmē, minētā persona
nodota tālāku procesuālu darbību veikšanai Valsts policijai,
kur uzsākts kriminālprocess.
Mārupes novada Pašvaldības policijā 18.05.2012.
tika saņemts izsaukums par to, ka Zeltrītu ielā, Mārupē,
nezināmas personas iespējams veic noziedzīgas darbības
(lauž dzīvokļa durvis un mantu iekrauj automašīnā). Ierodoties notikuma vietā, pašvaldības policija aizturēja divas
personas, kas tika nodotas Valsts policijai tālāku procesuālu
darbību veikšanai.
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Bērnu vecāku ievērībai!

Mārupes novada pašvaldības policijas vārdā sveicu visus Mārupes novadā dzīvojošos bērnus un jauniešus ar
2011./2012.mācību gada nobeigumu! Novēlam visiem, lai
šī vasara nestu prieku un patīkamu atpūtu!
Vēlamies atgādināt vecākiem, ka mācību gadam beidzoties, brīvā un nepiepildītā laika bērniem un jauniešiem
paliks ar vien vairāk , tādēļ lūgums neatstāt to pašplūsmā,bet
ar visu atbildības sajūtu iesaistīties šī jautājuma risināšanā.
Nav pieļaujams, ka bērni visas dienas garumā uz ielas un
pagalmos tiek atstāti, bez pieaugušo uzraudzības.Vecāku
pienākums ir ar bērniem runāt un skaidrot par visiem
iespējamajiem apdraudējumiem, kas var sagaidīt uz ielas,
ko drīkst darīt, bet kas nav ieteicams.
Mūsu novadā ir vairākas ūdenskrātuves ,tādēļ īpaša
uzmanība jāpievērš drošības pasākumiem atpūtas laikā
pie ūdens (Neatstāt bez pieskatīšanas mazus bērnus.
Pusaudžiem un jauniešim nelēkt ūdenī no augstuma
nepārbaudītās vietās, kā arī nepārvērtēt savus spēkus
ūdenskrātuvju pārpeldēšanā.)
Visā novada teritorijā ir ļoti daudz nepabeigtu jaunbūvju,
kuras pusaudži vasarā bieži izmanto kā izklaides vietas, tādēļ lūgums - vecākiem skaidrojiet saviem bērniem,
ka tas ir ļoti bīstami (Nenostiprinātas konstrukcijas
un būvmateriāli kā arī iespēja piekļūt elektrosadales
skapjiem, var beigties ar nopietnām traumām.)
Neskatoties uz sarežģīto ekonomisko situāciju, vecāki
saviem bērniem ir iegādājušies dārgus velosipēdus, motorollerus un citas vērtīgas lietas , bet diemžēl aizmirst
pamācīt, ka šīs vērtības ir jāsargā.(Velosipēdus un motorollerus neatstāt bez uzraudzības kāpņu telpās, kā arī
uz ielas. Saslēdziet tos, vai palūdziet kādam pieskatīt).
Mārupes novada pašvaldības policija pastiprinātu
uzmanību pievērsīs bērniem un pusaudžiem vēlās vakara
un naktsstundās (22 00 - 06 00 )
Atgādinājums: Policijas iestādē nogādā bērnu, kurš:
nav sasniedzis 16 gadu vecumu un atrodas sabiedriskā
vietā bez vecāku, aizbildņa, audžuģimenes vai viņu pilnvarotas pilngadīgas personas uzraudzības nakts laikā.
Par nakts laiku šā panta izpratnē uzskatāms laiks no
pulksten 22.00 līdz 6.00, ja attiecīgā pašvaldība attiecībā
uz šo laiku nav noteikusi stingrākus ierobežojumus.
Vecāku pienākums ir veikt visus iespējamos audzināšanas
pasākumus, lai nepieļautu bērnu,pusaudžu un jauniešu
,kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, smēķēšanu un alkoholisko dzērienu lietošanu (Maija mēnesī tika aizturētas 5
nepilngadīgas personas, kas atradās alkohola reibumā vai
lietoja alkoholiskos dzērienus, būdami nepilngadīgi, 1 no
tiem - minēto pārkāpumu izdarījis atkārtoti gada laikā).

bet tiklīdz sapotēsies, tā vēzis klāt! Oponējot līdzīgu
uzskatu paudējiem varu teikt sekojošo - lai arī mēdz
būt dažādu vakcīnu pēcvakcinācijas vietējas reakcijas sāpes, apsārtums, sacietējums vakcīnas ievades vietā un
vispārējas reakcijas - paaugstināta temperatūra, izsitumi,
drudzis, pat šoks, tomēr jāatceras, ka vakcinācijas blaknes
salīdzinoši ir 20 - 1000 reizes retākas par komplikācijām,
kuras izraisa saslimšana ar pašām infekcijas slimībām.
Savukārt, par vakcīnu pret civēka papilomas vīrusa
izraisītu dzemdes kakla vēzi jāzina, ka „Cervarix” un
„Gardasil” vakcīnas veidotas atbilstoši visjaunākajām
tehnoloģijām no ļoti attīrītām vīrusam līdzīgām galvenā
kapsīda proteīna daļiņām, kuras nesatur vīrusa DNS,
tāpēc nevar inficēt šūnu un vairoties. Tātad 1 vai visu 3
vakcīnas devu saņemšana pret cilvēka papilomas vīrusu
infekciju nevar izraisīt saslimšanu ar dzemdes vēzi.
Pašlaik pieejami dati par vakcīnas 95% efektivitāti un tiek
pieņemts, ka vakcīna aizsargā pret infekciju mūža garumā
un revakcinācijas nepieciešamība nav noskaidrota.
Apzinoties vakcīnas pret cilvēka papilomas vīrusu
augstās izmaksas, ierosināju Mārupes novada Domes
deputātiem pārdomāt iespēju finansējumu vakcinācijai
atrast budžetā un deputāti vienbalsīgi šim ierosinājumam
piekrita. Līdz ar to Mārupes novads ir ne tikai pirmais
Latvijā, kurā jau vairākus gadus tiek sniegts finansiāls
atbalsts Rota vīrusa vakcinācijai, bet arī pirmais, kurā
tiek sniegts finansiāls atbalsts 100% apjomā 13 - 21 gadus vecām meitenēm un sievietēm, kuras bez maksas šo
vakcīnu nesaņemtu.
Kompensācija tiek izmaksāta par visām trim vakcīnas
devām, uzrādot čeku par saņemtu pirmo un otro vakcīnas
devu. Vienīgais nosacījums atmaksas par vakcināciju
saņemšanai - pirmās vakcīnas devas saņemšanas brīdī
jums jābūt deklarētai Mārupes novadā vismaz 1 gadu.
Novēlu Jums būt tālredzīgām šodien un laimīgām
nākotnē!
Arvīds Mūrnieks
Mūsu kopējais mērķis ir atturēt pusaudžus un jauniešus
no nepareizas un neapdomātas rīcības. Ja nepieciešama
mūsu palīdzība vai konsultācija, droši griezieties Mārupes
novada Pašvaldības policijas iecirknī personīgi vai pa tālr.
67933470.
Novēlu visiem izbaudīt jauku vasaru kopā ar savām
ģimenēm un draugiem!!!
Mārupes novada Pašvaldības policijas priekšnieks
Juris Jēkabsons

Mārupes novada Pašvaldības
policisti nodod zvērestu
Turpinājums no 1.lpp.
Pašvaldības policija dažu mēnešu laikā kopš savas
darbības uzsākšanas jau ieguvusi atzinīgu vērtējumu no
iedzīvotāju puses, par ko liecina nesen veiktā aptauja
novadā. Pozitīvas atsauksmes saņemtas par pašvaldības
policijas atsaucību dažādu ar sabiedrisko kārtību saistītu
jautājumu risināšanā, kā arī novērtēta patrulēšana novadā,
kas iedzīvotājos radījusi policijas klātbūtnes sajūtu.
Atzinīgi uzsākušos sadarbību vērtē arī Mārupes novada
skolu vadītāji – pašvaldības policija ir daudz strādājusi
skolās pie bērnu un jauniešu izglītošanas jautājumiem.
Par paveikto liecina arī skaitļi – uz zvēresta nodošanas
brīdi bija saņemti 228 izsaukumi, sastādīti 117
administratīvie protokoli, aizturētas 76 personas.
Kā uzsver Pašvaldības policijas priekšnieks Juris
Jēkabsons: “Mūsu mērķis nav sasniegt kādu noteiktu
aizturēto personu vai piespriesto sodu skaitu. Tādu
prasību pret darbiniekiem nav. Tajā pašā laikā pašvaldības
policijas darbinieks nedrīkst paiet garām un neievērot
likumpārkāpumu. Viņa uzdevums ir to novērst vai arī
veikt pārrunas ar cilvēkiem, ja šis pārkāpums nav tik nopietns.»
Pēc J.Jēkabsona vārdiem, kopš pašvaldības policijas izveidošanas noziegumu skaits novadā nav īpaši
mainījies, taču ir samazinājies to smagums..
«Ir grūti novērtēt policijas darbu īstermiņā. Nevaram
apsolīt, ka noziedzību pilnībā izskaudīsim, taču dzīvi
noziedzīgajiem elementiem noteikti sarežģīsim,» apgalvo
Mārupes Pašvaldības policijas priekšnieks.
Mārupes novada Pašvaldības policija savu darbību
uzsāka šā gada janvārī, policijā ir izveidotas 19 štata vietas, strādā augsti kvalificēts personāls ar labu fizisko un
psiholoģisko sagatavotību un augstāko izglītību. Policijas
rīcībā dienesta pienākumu veikšanai ir visi nepieciešamie
speclīdzekļi un tehnika, aprīkots operatīvais transports,
ir ierīkota aizturēšanas telpa administratīvi aizturētām
personām, uzstādīta iekšējā un ārējā videonovērošanas
sistēma.
Uva Bērziņa
Mārupes novada Dome
PIEKTDIENA, 8.JŪNIJS, 2012

NOVADĀ
800 Latvijas Bankas priedes augs Skultē

Aprīļa beigās arī pār Mārupes novadu pārgāja Lielā talka, kas padarīja sakoptāku gan apkārtni, gan mūs pašus,
un līdz ar to tālāk dzīvot ir priecīgāk un patīkamāk. Un,
ja nu kāds sārnis bija palicis, to noskaloja svētdienas
Lielais pavasara lietus. Lietum var būt pateicīgas arī tās
seštūkstoš priedītes, ko pie Skultes iestādīja talcinieki
no Latvijas Bankas, kopumā ar jaunu mežu nosedzot 2.2
hektārus.
No mežiniekiem dzirdējām, ka skultēnieši esot bijuši
skeptiski par to, vai tiešām pēc pieaugušā meža nociršanas
klajumā atkal augs mežs - sak’, ka tik ne atkal villas vai
kas cits, kas atņems iemīļotās melleņu un pastaigu vietas. Varu apliecināt, ka pēc gadiem tur atkal sliesies sils,
un, ja kāds jaunāks skultēnietis sagaidīs savu simto jubileju, tad viņš pieredzēs arī nobriedušu mežu ar aptuveni
800 priedēm - tāds ir paredzams „sveķainais atlikums”

no gandrīz desmitreiz
lielākā zemē likto stādiņu
skaita. Protams, ir daži
nosacījumi. Neizaugs tās
priedītes, kam nākamajos
gados nolauzīsim svaigos
galotņu pumpurus. Arī tās,
pie kā neuzmanīgi nevietā
sakursim
ugunskurus.
Un tās, kuras pirmajā
vasarā nomīdīsim, jo
stādiņi ir pagalam mazi
un trausli. Un, kā jau
mēs to visi zinām, mežs
nav priecīgs arī par mūsu
atstātajām pudelēm, konservu kārbām un celofāna
maisiņiem. Pēc šīs talkas
varu droši apgalvot, ka,
ja Latvijai nākamgad
Lielajā talkā nebūtu
nepieciešamības vākt citu atstātos atkritumus, bet visi
varētu stādīt mežu, talcinieku prieks un devums ainavai
un - arī tautsaimniecībai! - būtu daudzkārt lielāks.
Četrdesmit Latvijas Bankas talcinieku vārdā vēlos pateikt paldies „Rīgas meži” Olaines tīreļu mežniecības
mežzinim Andrim Greidānam un viņa kolēģiem par
lielisko darba organizāciju un ievadīšanu mežkopja
darbā! Andris Greidāns tiekoties sacīja, ka Latvijas Banka priedes stādam varētu būt atvēlējusi svarīgāku lomu
kā vien rotāt 50 santīmu monētu. Šai ziņā jau kādu laiku esam labojušies, un vienam no īpašajiem apgrozības
latiem reversā ir priedes čiekurs - kas, kā zināms, ir stāda
sākums. Tāpat ceru, ka arī šīs gaidāmās 800 Latvijas
Bankas priedes ir līdzējušas mūsu „parāda” dzēšanā!

Fotoreportāža no Lielās
Talkas norises vietām
Mārupes novadā

Kristaps Otersons

Lielajā Talkā esam čakli pastrādājuši

Šogad Mārupes novadā Lielajā Talkā bija vērojama
lielāka iedzīvotāju atsaucība nekā citus gadus – talkoja
vairāk nekā 850 cilvēku. Novadā oficiāli tika reģistrētas
18 talkas vietas, taču cilvēki darbojās vēl arī daudzas citās
vietās, kuras nepaspēja reģistrēt vai negribēja popularizēt.
Pat talkas dienā novada koordinatorei nemitīgi zvanīja
telefons, lai noskaidrotu par iespējām talkot novadā, gan
ar lūgumu piegādāt papildus dzeltenos atkritumus maisus.
Visā novadā gan ceļu malās, gan pļavās un mežmalās,
gan pagalmos un pastaigu vietās rosījās lieli un mazi
talkotāji. Jaunākie talcinieki nesen apguvuši staigātprasmi,
bet vecākie talcinieki ar nopietnu gadu bagāžu plecos. Dzeltenie maisi kā pienenes bija uzplaukuši malu
malās un vēstīja visiem – mums nav vienalga, kādā vidē
dzīvojam, mums rūp apkārtējās vides tīrība.
Talkā tika vākti gan atkritumi, gan stādīts mežs, gan
būvēti celiņi un atjaunots segums BMX trasē, gan divos
daudzdzīvokļu namu pagalmos uzposti bērnu rotaļu laukumi. Tika uzstādīti jauni āra trenažieri, tika zāģēti un
vākti krūmi, koku zari meliorācijas grāvjos un dīķu krastos.
Mārupes novada Dome
PIEKTDIENA, 8.JŪNIJS, 2012

Mārupes novada Skultē sabiedriskā transporta pieturvietas paviljons ieguva jaunu košu krāsojumu.
Kopā tika paveikts tiešām daudz - utilizācijai tika nodoti 122 m3 atkritumu, un pašiem bija patiess prieks par
padarīto.
Runājot par paveikto, talkas koordinatore Ziedīte
Lapiņa stāsta, ka „diemžēl arī šogad netrūka “gudrinieku”,
kas talkas dienā uz pašvaldības rēķina centās atbrīvoties
no savu mājsaimniecību atkritumiem. Apsekojot talkas
vietas, sagaidīja kaudzēs sakrautas riepas, logu rāmji un
stikli un dažādi no mājsaimniecībām iznesti atkritumi.”
Taču kopumā atskatoties uz padarīto, liels paldies
visiem, kas piedalījās pavasara sakopšanas darbos!
Paldies visiem, kas bija aktīvi un organizēja iespēju citiem talkot un iedvesmoja darīt labas lietas. Paldies arī
dalībniekiem, kas ar savu personīgo transportu palīdzēja
savākt atkritumu maisus vienkopus.
Rūpēsimies par savu apkārtējo vidi arī ikdienā un
varbūt pienāks reiz tāds brīdis, kad talku dienās vāksim
tikai pērnā gada lapas.
Uva Bērziņa
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NOVADĀ
Zemes reformai Mārupes pagastā 20 gadi
Ar katru dienu aizvien tālāk aizejam no 1992.gada
5.maija, kad Mārupes pagasta TDP 20.sasaukuma
18.sesijā tika apstiprināts Mārupes pagasta zemes
ierīcības projekts, kurš iedibināja jaunas attiecības starp
zemes lietotājiem, pašvaldību, valsti un tālāk noveda pie
zemes privatizācijas. Ir izaugusi jauna paaudze, kura
visticamāk maz zina par tikai 20 gadu seniem notikumiem.
Zemes reforma Latvijā sākās laikā, kad tikko bija
pieņemta 1990.gada 4.maija “Deklarācija par Latvijas Republikas atjaunošanu” un jau tā paša gada jūlijā
pieņemts likums “Par zemes komisijām”, bet novembrī
likums “Par zemes reformu Latvijas Republikas laukos”. Tā preambulā bija teikts - zemes reformas mērķis
ir pakāpeniskas privatizācijas gaitā pārkārtot zemes
lietošanas un īpašuma tiesiskās, sociālās un ekonomiskās
attiecības laukos, lai veicinātu Latvijas tradicionālā
lauku dzīvesveida atjaunošanu, nodrošinātu dabas un
citu resursu saimniecisku izmantošanu un aizsardzību,
augsnes auglības saglabāšanu un celšanu, kvalitatīvu
lauksaimniecības produktu ražošanas palielināšanu.
Ne visiem bija skaidrs, kas ir īpašums, jo līdz tam
brīdim viss skaitījās “mūsu”. Nezināja, ka īpašniekam ir
arī pienākumi, ne tikai tiesības, neskaidrība bija arī ar it
kā īpašumā esošām privātmājām, tāpēc bija nepieciešama
struktūra pagastā - zemes komisija, kuras galvenais uzdevums tomēr bija pagasta zemes ierīcības projekta
sastādīšana.
Pēdējās vietējo Tautas deputātu padomju (pašvaldību)
vēlēšanas notika uz atmodas viļņa muguras un, kā jau
vētrā, krastā iznesa ne tikai dzintara graudus. Šie tautas
deputāti deleģēti gan no LTF, gan PSKP, gan no abām
sabiedriskajām organizācijām kopā, enerģiski ķērās pie
pārejas posma uzdevumu risināšanas, katrs domādams
savu domu, bet visi kopā par cilvēka cienīgu dzīvi brīvā
Latvijā.
Arī Mārupes pagasta TDP ar savu lēmumu nodibināja
Zemes komisiju, kuras sastāvā bija septiņi deputāti Rita Kristsone, Ira Goldmane, Jānis Majenieks, Māris
Strēlnieks, Jānis Buks, Valdis Paeglis, Lilita Jokuma, kuri
šo pienākumu pildīja sabiedriskā kārtā izņemot pagasta
zemes komisijas vadītāju agrofirma “Mārupe” inženieri
Valdi Paegli, kurš tā pat kā firmas “Zemesprojekts”
inženiere – pagasta zemes ierīcības projekta autore –
Māra Rūmane un pagasta zemes ierīkotājs (mērnieks) –
šo rindu autors, bija algoti darbinieki.
Pieredzes šādā darbā nebija nevienam no komisijas
locekļiem, ne lietvedībā, ne tāda veida projektēšanas
darbos un galvenais trūkums – perspektīvās plānošanas
māka, kura bija nepieciešama apstākļos kad plānveida
saimniekošana tika aizstāta ar tirgus ekonomiku. Zemes
komisijas darbā aktīvi iesaistījās arhitekts Valdis Zariņš,
kurš vēlāk kļuva par pirmā pagasta Attīstības plāna autoru. Pašvaldība mēģināja plānošanā iesaistīt tā laika
lielos projektēšanas institūtus “Laukuprojekts”, “Kolhozprojekts”, “Meliorprojekts” u.c., bet bez panākumiem,
institūtu vadībai aizbildinoties ar speciālistu trūkumu,
gan pašvaldībai atsakoties no pakalpojumiem augsto izmaksu dēļ.
Zemes komisijas materiālais nodrošinājums bija visai pieticīgs - veca ciema padomes rakstāmmašīna, kurai rakstāmpapīrs ierobežotā daudzumā un rakstītāja
prasmes darbam ar tādu tehniku minimāla, kā arī dažas
kantorgrāmatas pieprasījumu reģistrēšanai. Pateicoties tā
laika pagasta vecākā Mārtiņa Bojāra enerģiskai darbībai,
pamazām auga tehniskais nodrošinājums – no, pie televizora pieslēdzama minikompjūtera, kuram bija tikai
operatīvā atmiņa, (dati un programmas glabājās magnetofona kasetēs), līdz firmas “WESS” ziedotajam pirmajam
PC, kuram programmnodrošinājumu meklējām paši, kur
vien tas bija iespējams.
Arī pirmo kopējamo iekārtu pašvaldība nopirka no kāda
darbu pārtraukuša uzņēmuma. Šodienas skatījumā grūti
iedomāties tā laika lietvedības iespējas pie tik lieliem
darba apjomiem.
Tieši dokumentu apstrāde bija tā, kas ieņēma galveno vietu komisijas darbā. Pavisam tika saņemti
1564 pieprasījumi, no tiem 345 no bijušajiem zemes
īpašniekiem vai to mantiniekiem. Projektā vajadzēja
iestrādāt 183 zemnieku un 447 piemājas saimniecības,
922 individuālās apbūves gabalus vai privātmājas, tajā
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skaitā 7 garāžu kooperatīvus vai kolektīvās garāžas
ar 312 vietām un 2 dārzkopības sabiedrības. No
lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumiem bija 7, no
individuālās uzņēmējdarbības – 10, no transporta – 8, no
tirdzniecības – 1, no ūdenssaimniecības uzņēmumiem
– 1 iesniegums. Vēl bija 3 mežniecības, toties 1627 ha
platībā, vairāk kā 1/10 visas pagasta platības.
Zemes komisija tikko bija sākusi reģistrēt pirmos pieteikumus zemes piešķiršanai lietošanā, kā pasaules mēroga
notikumu aizsegā (“Tuksneša karš” Kuveitā), sākās 1991.
gada asiņainie notikumi, vispirms Viļņā, pēc tam arī
Rīgā. Cilvēki baidījās, ka iesniegtie pieteikumi var kļūt
par reģistru deportācijām uz Sibīriju, jo daudzi no pieteikumu iesniedzējiem to jau bija pieredzējuši 1949.gadā.
Visa zemes komisijas dokumentācija tika nogādāta drošā
vietā, bet darbinieki devās uz barikādēm, gan tiešā, gan
pārnestā nozīmē skaidrojot iedzīvotājiem gan politisko
situāciju, gan zemes reformas būtību.
Atsākot pavasarī darbu, zemes komisija sastapās ar
jauniem izaicinājumiem un lielākais no tiem bija plānu
materiālu trūkums. Līdzšinējais zemes īpašnieks bija
valsts, kurš bija nodevis savas zemes lauksaimnieciskai
ražošanai kolhoziem un padomju saimniecībām, mežu
zemes mežrūpsaimniecību lietošanā un atstājis valsts
rezerves zemes, uz kurām atradās gan valsts nozīmes
objekti, gan militārā kompleksa veidojumi. Visām
šīm zemēm bija tikai dešifrēti fotoplāni bez piesaistes
ģeogrāfiskajām koordinātēm. Kolhozam Mārupe bija
zemes plāns ar aramzemes un ganību robežām, praktiski ar minimālu topogrāfisko (ceļu, dzelzceļu, ēku u.c.)
informāciju, mežsaimniekiem bez jebkādas topogrāfijas,
tikai mežaudžu un kvartālu robežas, un Valsts zemes
fonda plāni vispār bija grūti pieejami, jo uz šīm zemēm
atradās padomju armijas kara bāzes. Mārupē tādu bija trīs
un lielākā no tām - Skultes lidlauks, kurš vairāk pazīstams
kā lidosta “Rīga”.
Kartē lidostas ēka bija apzīmēta kā sanatorija, skrejceļa
vietā bija pļavas un ganības, bet kara lidmašīnu novietnes vietā biezs mežs. Agrofirmas “Mārupe” darbinieki
palīdzēja ar viņu rīcībā esošiem meliorācijas plāniem,
mežsaimnieki - ar plāniem, kuri bija veidoti, veicot
mežu meliorācijas darbus. Tie vismaz bija instrumentāli
uzmērīti, un beidzot piekļuvām Valsts arhīva atslepenotajiem materiāliem, tā saucamajā Bezdelīgu ielas arhīvā,
kur tie glabājās.
Ņemot vērā, ka zemes ierīcības projekts tika sastādīts
plānā, kur 1mm kartē atbilda 10m dabā, tad viegli
iedomāties, ka 10492 ha pagasta platībās noteikt precīzas
robežas bija neiespējami (pietam, 1ha lielam zemes
gabalam pieļaujamā platības nesaiste bija ±100m2), kas pie
zemes privatizācijas radīja virkni problēmu un veidojoties
nekustamā īpašuma tirgum noveda pie neskaitāmiem tiesu
procesiem gan kaimiņu, gan radu starpā. Arī pašvaldība,
kā zemes ierīcības projekta akceptētāja bieži stājās tiesas
priekšā kā atbildētāja.
1991.gada pavasarī un vasarā, kad sākās zemes
pieprasījumu apsekošana dabā, kuru veica zemes komisijas locekļi – deputāti – savos vēlēšanu apgabalos, bet
pārējie – savu dzīves vietu tuvumā, politiskie notikumi
(“augusta pučs”) atkal ienesa korekcijas zemes komisijas
darbā. Tiešo pienākumu pildīšanas laikā bija jānodarbojas
ar iedzīvotāju izglītošanu un mierināšanu, kurus satrauca
šie politiskie ekscesi un tikai pēc 21. augustā pieņemtā
likuma “Par Latvijas Republikas valstisko statusu” varēja
sākties pilnvērtīgs darbs pie pagasta zemes ierīcības projekta. Tas bija brīdis, kad sākotnēji tika noteikta tehniskā
projekta pabeigšanas laiks un bija jāsākas tā publiskai
apspriešanai. Aizsteidzoties notikumiem priekšā - projekta izstrādāšanas termiņi tika pagarināti vēl vairākas
reizes.
Sākoties projekta publiskai apspriešanai 1992. gada
sākumā, sākās drudžains darbs pie projekta koriģēšanas.
Katram zemes pieprasītājam bija savas intereses un tās visas vajadzēja izskatīt un izdarīt labojumus. Tagad datorā
ar digitālo karšu materiālu tas viss šķiet sīkumi, bet toreiz
uz zemas kvalitātes papīra ar dzēšamgumiju, krāsainiem
zīmuļiem un tušu, visas platības nosakot ar planimetru divreiz planimetrējot, projekta autore pašaizliedzīgi, ņemot
talkā gan nakts stundas, gan brīvdienas savu uzdevumu
veica lieliski un Mārupes pagasta zemes komisija 1992.
gada 15.aprīlī apstiprināja un Rīgas rajona TDP zemes

komisija ar savu 1992.gada 23.aprīļa lēmumu akceptēja
pagasta zemes ierīcības projektu un uz LR Satversmes
sapulces sasaukšanas 70.gadadienu – 1.maiju, projekts
bija nododams pagasta Padomei apstiprināšanai.
Pagasta TDP sesijā lēmuma debates par projekta
apstiprināšanu izvērtās vētrainas, galvenokārt dēļ lielākā
pagasta uzņēmuma - agrofirmas “Mārupe” atstāšanas
praktiski bez lauksaimnieciskās ražošanas platībām.
Zeme lietošanā tika piešķirta tikai lauksaimniecības
uzņēmumu – fermu, siltumnīcu, darbnīcu u.c. uzturēšanai
170 ha platībā. Pārējās lauksaimniecības zemes, sakarā
ar privātpersonu pieprasījumiem atstātas termiņlietošanā,
tas ir, jaunajiem saimniekiem piešķirtas pēc laika, paredzot tās agrofirmai nomā. Privātās saimniecības lielākas
par 50 ha bija 7, bet lielākas par 1 ha – 600, pārējās
pārsvarā bija apbūves zemes.
Neskatoties uz karstajām debatēm, no visiem 50
deputātiem viens bija pret un firmas “Zemesprojekts”
izstrādātais Mārupes pagasta zemes ierīcības projekts uz
108 lapām ar pielikumiem uz 13 lapām tika apstiprināts.
Radās dokuments, kurā ietvertās normas būtu saistošas
daudziem un ilgu laiku. Tomēr ar likuma par zemes
privatizāciju lauku apvidos un 1937.gada Civilikuma
stāšanos spēkā 1992.gada rudenī, pagasta zemes ierīcības
projekts kļuva par permanentu korekciju un labojumu objektu, jo sākās zemes privatizācija un kaislības ap zemes
lietām uzbangoja no jauna, galvenokārt to īpašnieku vai
viņu mantinieku dēļ, kuri vēlējās atgūt savus īpašumus,
bet lietošanā zemi nebija pieprasījuši. Bet tas jau ir cits
stāsts.
Pirmais Mārupes pagasta zemes ierīkotājs
Jānis Paulis Miķelsons

Zeme dara vieglus tavus soļus,
Savu labestību dodot līdz,
Un vairs nesajūti dzīves asos oļus,
Jo Tavs gājums viņas gaismas vīts.
Mežs un tīrums, putnu līksmā dziesma,
Draugu labā, pateicīgā sirds,
Lai arvien ir Tavā dzīvē liesma,
Kura nesavtīgi ceļā mirdz.

(K.Apškrūma)

Suminām marta, maija un aprīļa
mēnešu 90 gadu jubilārus -

Antoņinu Mitrošenko,
Sergeju Kaņšinu,
Nikolaju Ovčaru!

Vēlam veselību, dzīvesprieku
un spēku turpmākajiem
dzīves gadiem!
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NOVADĀ
Paldies, Brigita!
Izsakām lielu
pateicību Brigitai Cimanskai par
uzņēmību, izveidojot
Mārupes
Pensionāru biedrību. Brigita bija
šīs
biedrības
vadītāja 17 gadus.
Šajā laika posmā
izveidojās čaklo
rokdarbnieču
pulciņš.
Tika
organizēti
tematiskie vakari, piemēram, „Ko Tu proti?”, „Ziedu balle”, „Oriģinālu priekšautu prezentācijas”, „Dažādu tēju
degustācijas” un citi pasākumi. Kopīgi svinēti Ziemas
saulgrieži. Tika nodibināts dziedātāju ansamblis un

līnijdeju kolektīvs. Senioriem, sasniedzot 80 gadu vecumu, tika organizētas svinības. Bez tam, Mārupes Dienas
centros senioriem bija iespēja piedalīties individuālās
datorapmācības nodarbībās un sapulcēties retro kino
un klasiskās mūzikas pasākumos. Liels paldies Brigitai
pensionāru grupas vārdā par organizētajām talkas dienām,
kurās pensijas vecuma personas nejutās apdalītas, bet gan
varēja izkustēties un atrasties sabiedrībā. Pensionāri savu
veselību varēja uzlabot vingrojot un apmeklējot ūdens
aerobikas nodarbības. Pēdējā gada laikā bija iespēja apgūt
nūjošanas pamatus nūjošanas instruktoru vadībā.
Pateicoties Mārupes novada Domes atbalstam, Mārupes
pensijas vecuma personām bija iespēja braukt ekskursijās
gan pa Latviju, gan arī ieraudzīt un iepazīt pasauli ārpus
Latvijas.
Novēlam Brigitai izturību, veselību un būt vēl ilgi tikpat enerģiskai kā līdz šim!
Mārupes pensionāru grupa

Uzņēmēju rindas kļūst kuplākas
Biedrība „Mārupes uzņēmēji” paplašinās un veicina
sadarbību ar novada domi.
Mārupes uzņēmēju biedrībā maija mēnesis sācies
ar jaunām aktivitātēm. Kamēr uzņēmēji vēl kavējas
atmiņās par Mārupē kopīgi paveikto aprīļa Lielajā talkā,
pie durvīm jau klauvē jauni biedri un gaida nākamie
izaicinājumi.
„SilJa” pievienojas Mārupes uzņēmējiem
Mēneša sākumā biedrība „Mārupes uzņēmēji” rindas
kļuva kuplākas – tās papildināja viens no vecākajiem
un atpazīstamākajiem Mārupes uzņēmumiem SIA
„SilJa”. „SilJa” ir uzņēmums, kurš jau 17 gadus nodarbojas ar lauksaimniecības, meža un komunālās tehnikas tirdzniecību un remontu, kā arī ir labi pazīstams
dārzkopības entuziastiem, piedāvājot dārzkopības
preces un dekoratīvos stādus gan vairumā, gan
mazumtirdzniecībā. Pēc biedrības kopsapulces marta
beigās, organizācijas rindas papildinājuši vēl virkne
uzņēmumu, tai skaitā „Stādaudzētava Blīdene”, „Ansona
mēbeļu fabrika”, „Baltic Expo Centre” un citi. Šobrīd
Mārupes uzņēmēju biedrības rindās jau ir 40 uzņēmumi.
Domes deputāti atvērti plašākai sadarbībai
Maija vidū biedrības pārstāvji tikās ar Mārupes novada Domes deputātiem, kuri bija plaši pārstāvēti
(gandrīz viss domes sastāvs) un kārtīgi sagatavojušies
sarunai ar novada uzņēmējiem. Par domes aktualitātēm ar
uzņēmējiem dalījās domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs,
priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe, domes deputāti Ira
Dūduma, Diāna Orleāne, Arvīds Mūrnieks, Aleksandrs
Mihailovs, Eduards Gribovskis, Jānis Lagzdkalns, Modris
Spuģis, Anita Grope, Edgars Jansons, kā arī Arnis Āķis
un Pēteris Pikše, kuri vienlaicīgi ir arī Mārupes uzņēmēju
biedrības dalībnieki. Tikšanās piedalījās arī domes Izpilddirektors Ivars Punculis un būvvaldes vadītāja Aida Lismane.
Atsaucoties domes priekšsēdētāja lūgumam, uzņēmēji izteica gatavību veikt profesionālu uzraudzību
būvkompāniju darbam pie ielu seguma atjaunošanas

dažādās Mārupes vietās. Novada iedzīvotāji ir pauduši
neapmierinātību par nekvalitatīvi atjaunotu ielu segumu
pēc ūdensvada izbūves darbiem. Kā zināms, Mārupes
novadā šobrīd tiek realizēts Eiropas Savienības Kohēzijas
fonda līdzfinansētais projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē”, kura ietvaros tiek veikti
rakšanas darbi Mārupes ielās un ceļos, kas, saskaņā ar
līgumu starp darba veicēju un domi, ir jāatjauno tādā
stāvoklī, kā pirms darbu uzsākšanas.
Savukārt, novada domes priekšsēdētājs apsolīja veicināt
biedrības un domes sadarbības līguma noslēgšanu. Ir
paredzēts, ka līgums aptvers tādus svarīgus jautājumus
kā, piemēram, operatīva informācijas apmaiņa par domes
publiskajiem iepirkumiem, uzņēmēju klātbūtne novada
attīstības jautājumu lemšanā, regulāra dalība domes
komiteju sēdēs, sadarbība nodarbinātības veicināšanas
jautājumos un uzņēmēju līdzdalība novada sabiedriskajā
dzīvē.
Atbildot uzņēmēju interesei par domes veiktajiem publiskajiem iepirkumiem, Mārupes novada Domes izpilddirektors Ivars Punculis solīja personīgi rūpēties, lai ziņas
par ikvienu domes iepirkumu tiktu atspoguļotas domes
interneta mājas lapā un informācija operatīvi nonāktu pie
interesentiem.
Jauni informācijas apmaiņas kanāli uzņēmējiem
Kopš maija sākuma biedrības dalībniekiem ir pieejams
„Mārupes uzņēmēju” izvietotais informatīvais stends novada domē. Pēc biedrības valdes aicinājuma, jau vairāki
uzņēmēji ir izvietojuši savus īpašos piedāvājumus un
sludinājumus. Tāpat par simbolisku samaksu – 5 latiem –
Mārupes uzņēmēji var izvietot savus reklāmas banerus arī
biedrības interneta mājas lapā www.marupesuznemeji.lv .
Tādejādi biedrība veicina informācijas apmaiņu par savu
biedru sniegtajiem komercpakalpojumiem un precēm,
kas pieejami gan novada iedzīvotājiem, gan visiem citiem, kā arī darba sludinājumus u.c. uzņēmējiem būtisku
informāciju.
Biedrība “Mārupes uzņēmēji”

Skeitparks pašu priekam
Maija sākumā Jaunmārupē laukumā pie ūdenstorņa tika
atklāts skeitparks, kas tapis, pateicoties vietējo jauniešu
iniciatīvai un idejas atbalstītājiem. Šodien šeit var sastapt
aktīvus dažāda vecuma jauniešus - gan skeitbordistus,
gan BMX braucējus un inline skrituļslidotājus.
Mērķa realizēšanā nenovērtējami palīdzējusi gan
Mārupes novada pašvaldība, kas finansēja materiālu
iegādi, gan vietējais uzņēmums, kas jauniešiem sagādāja
metāla konstrukcijas, kā arī jaunmārupietis Andrejs
Romaņuks, kurš iedvesmoja citus jauniešus iesaistīties
skeitparka būvniecības procesā. Kā viens no mērķiem
bija radīt vietu, kur jaunieši varētu pēcpusdienās lieliski
pavadīt brīvo laiku. Bija svarīgi laukumu laicīgi pabeigt,
lai bērnu un jauniešu svētkos „Ar vasaru saujā” varētu
skatītājiem rādīt lieliskus un aizraujošus BMX, inline
skrituļslidotāju un skeitborda paraugdemonstrējumus.
Kā atzīst Gatis Vācietis, dienas centra „Švarcenieki”
vadītājs, jaunieši vēlētos arī turpmāk sadarboties ar
Mārupes novada pašvaldību un skeitparku attīstīt tālāk.
Paredzēts, ka nākotnē skeitparka teritorijā atradīsies vēl
dažādi vingrošanas stieņi, kuru konstrukcijas paši jaunieši
arī varētu uzkonstruēt.
Jaunieši ir ļoti ieinteresēti, lai pašvaldība atbalstītu
Mārupes novada Dome
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Gandarījums darboties

Atsaucos uz „MV” aicinājumu novada komersantiem
pastāstīt iedzīvotājiem par piedāvājamo pakalpojumu
klāstu, zemnieku saimniecība „MĀRTIŅI” izklāsta savas
iespējas.
Šogad aprit 20 gadi kopš esmu atgriezies savu senču
staigātajās takās un 18 gadi kopš reģistrēta zemnieku
saimniecība „MĀRTIŅI”. Šos 20 gadus var nosaukt par
gandarījuma laiku, jo paveiktais atjaunojot saimniecību
dod gandarījumu, saņemtie pozitīvie vērtējumi dod
gandarījumu, sasniegtās ražas – arī tas dod gandarījumu.
Divpadsmit gadus zemnieku saimniecība „MĀRTIŅI”
audzēja labību un kartupeļus, bet sākot ar 2006. gadu
pievērsās nozarei – lauku tūrisms.
Lauku tūrisma pamats ir viesu māja. Tā ir nakšņošanas
iespēja lauku teritorijā, izmantojot radīto infrastruktūru.
Zemnieku saimniecības ietvaros radās viesu nams
„Jaunmārtiņi” ar daudziem objektiem: piknika vieta
„Pie baļļas”, bērnu rotaļu laukums, batuts un šūpoles,
dzīvojamo treileru laukums un telts vietas. Viesu
māja bez ūdens atrakcijām nav iedomājama, tāpēc
tapa ūdenskrātuve, pie kuras ir izveidota atpūtas vieta
„Mārtiņu ezers” ar peldētavu, smilšu un zāļu liedagiem,
ar nojumēm piknikiem, paredzēta vieta suņu atpūtai kopā
ar viņa saimniekiem, domubiedriem iespējams uzspēlēt
volejbolu vai stretbolu, kā arī soļot, skriet vai braukt ar
velosipēdu apkārt ezeram (aplis 1200 metri). Domāts ir
arī par makšķerniekiem un jau no 2009.gada rudens ezerā
regulāri tiek ielaistas zivis: līdakas, līņi, karpas, zandarti,
karūsas, asari un dažas retāk sastopamas zivis. Lielākie
noķertie eksemplāri: līdaka – 4,9 kg, karpa – 3,8 kg, asaris – 0,5kg. Vēl pieminamas meža takas nūjošanai vai
skriešanai un egļu dārzs, kur jebkurā laikā interesenti
var izvēlēties un rezervēt Ziemsvētku eglīti, to nozāģēsim
pirmssvētku dienās. Jaunākais darbības virziens ir suņu
apmācības un pastaigu nožogotais laukums, kurā ievēroti
dzīvnieku labturības noteikumi.
Par visu šo paveikto – gandarījums. Kad ārzemju viesi
saka, ka šeit ir dabīgi un skaisti – gandarījums. Ja cilvēki
pēc atpūtas saka: „Paldies!” un kļūst par pastāvīgiem viesiem – gandarījums.
Starp šo gandarījuma izjūtu dažreiz gadās arī kāds
rūgtāks mirklis, kurus sagādā kāds vai kādi vandāļi vai
arī tādas senas profesijas pārstāvji, kurus tautā sauc
par zagļiem. Vandāļi paši neko nav radījuši, tāpēc bez
sirdsapziņas pārmetumiem posta cita darbu, bet zaglis ir
slinks sabiedrības loceklis ar morāli: ja kāds ir kaut ko
sarūpējis, tad man pienākas daļa.
Esmu optimists, tāpēc dzīvoju ar gandarījuma sajūtu
sevī un novēlu šo brīnišķīgo sajūtu izjust ikvienam novada iedzīvotājam un ikvienam novada labvēlim.
Ar prieku gaidīsim Jūs ciemos viesu mājā „Jaunmārtiņi”
un atpūtas vietā „Mārtiņu ezers”
ZS „MĀRTIŅI” īpašnieks Andris Lībers

Montessori metode
arī Mārupē

šādas jaunas iniciatīvas, un šo veiksmīgo sadarbību varētu
turpināt arī turpmāk. Ieguvēji noteikti ir abas puses – šāda
skeitparka ierīkošana pašvaldībai izmaksātu aptuveni 900
Ls, bet šajā gadījumā, kad būvniecību veic iedzīvotāji
paši, pašvaldībai jāsedz tikai izmaksas materiālu iegādei
- 90 Ls.
Ir patiess prieks, ka dienas centri var būt kā atspēriena
punkts jauniešiem, kur piepildīt savas vēlmes jaunības
līdzsvara meklējumos.
Linda Kliģe

2012. gada martā-aprīlī privātās sākumskolas
„Mazulītis Rū” pedagogi devās pieredzes apmaiņas
braucienā uz „Montessori” pirmsskolas un sākumskolas
izglītības iestādēm Kauņā un Sanktpēterburgā. Vērojot
mācību procesu iestādēs, kurās šī metode tiek izmantota
jau vairāk kā 15 gadus, vēlreiz pārliecinājāmies par tās
efektivitāti un nepieciešamību pirmsskolā un sākumskolā.
Mūsu izglītības iestāde jau vairāk kā gadu aktīvi izmanto un pilnveido Montessori materiāla klāstu. Pie mums
strādā pedagogi, kuri jau apguvuši šo metodiku vai vēl
mācās. Tādēļ, turpinot jau iesākto darbu, vēlamies dot
iespēju Mārupes iedzīvotājiem no nākamā mācību gada
apmeklēt arī Montessori vecāku-mazuļu skoliņu, pirmsskolas grupu, sākumskolu un individuālās nodarbības
Zeltrītu ielā 26. Uzņemšana sākumskolā un pirmsskolā
jau ir sākusies!!!
Sīkāka informācija mūsu mājas lapā: www.mazulitisru.
lv vai pa tālr. 26137396
PPII „Mazulītis Rū”
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IZGLĪTĪBA
Apsveicam olimpiāžu un konkursu laureātus
Mārupes vidusskolā
Skolās jau izskanējis pēdējais zvans šajā mācību
gadā un skolēni devušies brīvdienās, lai uzkrātu spēkus
nākamajam darba cēlienam, bet 9. un 12.klašu skolēni
apliecina savas zināšanas un prasmes, lai saņemtu skolas
beigšanas dokumentu. Savukārt, skolotājiem sācies
mācību rezultātu izvērtēšanas laiks.
31.maijā pēdējā mācību gada zvana pasākumā skolas
direktors Jānis Lagzdkalns sveica mācību priekšmetu
olimpiāžu un konkursu laureātus.
1.- 4.klašu grupā mūsu skolēni apliecināja savas
zināšanas un prasmes matemātikā,
dabaszinībās
un latviešu valodā. No Mārupes novada sākumskolas
kombinētās olimpiādes, kas šogad notika Mārupes
pamatskolā, 9 skolēni atgriezās ar godalgotām vietām:
1.vieta Karlīnai Korotkovai no 1.b klases (skolotāja
Aija Savicka), Tīnai Potapovičai no 3.b klases (skolotāja
Jana Vanaga) un Paulai Niedingai no 4.c klases (skolotāja
Gunta Potaša);
2.vieta Martam Eglītim no 1.b klases (skolotāja Aija
Savicka);
3.vieta Benitai Šķeltiņai no 2.b klases (skolotājas
Mārīte Lagzdiņa un Kristīne Pavilone) un Matīsam Dambergam no 4.a klases (skolotāja Aija Munkevica);
Atzinība Miķelim Birzniekam no 1.a klases (skolotāja
Liāna Skudra), Katrīnai Letiņai no 3.c klases (skolotāja
Inese Gaša) un Beātei Desmitniecei no 4.b klases
(skolotāja Elita Voiciša).
Šogad mūsu sākumskolas skolēni piedalījās arī
Rīgas Angļu ģimnāzijas 2.- 4.klašu skolēnu atklātajā
matemātikas olimpiādē, kurā 1.vietu ieguva Gustavs
Vabalis no 3.c klases (skolotāja Inese Gaša) un Beāte
Desmitniece no 4.b klases (skolotāja Elita Voiciša), bet
Kristaps Zīle no 2.a klases (skolotāja Skaidrīte Katiša),
Paula Sakne no 3.a klases (skolotāja Maruta Bērziņa)
un Kristaps Lazda no 3.d klases (skolotāja Liene Lazda)
saņēma Atzinības rakstus.
Bet Pierīgas novadu sākumskolas olimpiādē
matemātikā un dabaszinībās 4.klasei 4.b klases skolniecei Beātei Desmitniecei (skolotāja Elita Voiciša) 1.vieta,
bet 4.c klases skolniecei Paulai Niedingai Atzinība. Paula
ieguva Atzinību arī Starptautiskajā matemātikas konkursā
„Tik? vai Cik?”.
5.- 9.klašu grupā no Pierīgas novadu olimpiādēm ar
godalgotām vietām un atzinības rakstiem atgriezās 23
skolēni.
Ar 1.vietu atgriezās māsas Anna un Marta Raitas. Anna
mācās 7.b klasē un piedalījās matemātikas olimpiādē
(skolotāja Zanda Romanovska), bet Marta mācās 9.c
klasē un piedalījās bioloģijas olimpiādē. Bez tam Marta
tika izvirzīta piedalīties valsts bioloģijas olimpiādē. Marta ieguva 2.vietu arī konkursā „Pazīsti savu organismu”.
Gan uz olimpiādēm, gan uz konkursu Martai palīdzēja
sagatavoties skolotāja Ilze Kupča.
Ar 2.vietu no olimpiādēm atgriezās 5 skolēni:
matemātikā 5.b klases skolnieks Ēriks Kristsons un 7.b
klases skolniece Anete Maže (abus skolēnus māca un
olimpiādei sagatavoja skolotāja Zanda Romanovska),
mājturībā 7.a klases skolnieks Ernests Roberts Vēriņš
(skolotājs Gatis Maķevics) un bioloģijā 9.a klases skolniece Laima Staune (skolotāja Ilze Kupča). Arī Laima
tika izvirzīta un piedalījās valsts bioloģijas olimpiādē.
3.vieta 4 skolēniem: matemātikā Katrīnai Stražinskai
no 5.b klases, Agatei Buravcovai un Līgai Priedītei
no 7.b klases (skolotāja Zanda Romanovska) un vācu
valodā Ričardam Milleram no 8.b klases (skolotāja Vineta Rozīte).
12 skolēni atgriezās ar atzinības rakstiem: latviešu
valodā 8.b klases skolniece Asnāte Kalēja (skolotāja
Sarmīte Kukle) un 8.c klases skolniece Līva Lielkāja

(skolotāja Diāna Skudra), vācu valodā 8.klašu skolēni
Roberts Rītiņš, Rūta Paula Freimane un Līva Lielkāja
(skolotāja Vineta Rozīte), matemātikā 5.b klases skolnieks Toms Kārlis Bērziņš (skolotāja Zanda Romanovska)
un 6.a klases skolēni Brendons Karelis, Elza Meikšāne un
Ilze Barone (skolotāja Inese Freimane), fizikā 9.c klases
skolnieks Artūrs Šulbergs (skolotājs Modris Šāvējs),
bioloģijā 9.a klases skolniece Agnese Priedīte ( skolotāja
Ilze Kupča) un mājturībā 8.a klases skolnieks Dāvis
Barons (skolotājs Gatis Maķevics). Bez tam Dāvis tika
izvirzīts un piedalījās valsts olimpiādē.
Mūsu piektklasnieki piedalījās Latvijas atklātajā
matemātikas olimpiādē un Alberts Osis no 5.c klases
(skolotāja Gundega Dzene) ieguva 2. vietu, bet Katrīna
Stražinska un Toms Kārlis Bērziņš no 5.b klases (skolotāja
Zanda Romanovska) ieguva Atzinību.
Mūsu skolas 8.klašu skolēni veiksmīgi piedalījās valsts
konkursā „Ceļš uz ekonomisko domāšanu” ar savām biznesa pasakām. Laureātu godā tika 8.a klases skolniece
Kate Bula un 8.c klases skolnieces Līva Lielkāja, Madara
Buka un Madara Ilzēna. Skolēnus pamudināja piedalīties
un atbalstīja ar padomu skolotāja Līga Lagzdkalne.
Labi sasniegumi ir arī 10.-12.klašu grupā:
1.vietu fizikā ieguva Elvis Blumbergs no 12.a klases
(skolotājs Modris Šāvējs), bet ekonomikā 11.b klases
skolnieks Mārcis Reveliņš (skolotāja Līga Lagzdkalne).
Mārcis piedalījās arī valsts ekonomikas olimpiādē.
Ar 2.vietu atgriezās 10.a klases skolnieks Raivis Nigolass gan fizikā (skolotājs Modris Šāvējs), gan ķīmijā
(skolotāja Vineta Ūdre). Bet 12.b klases skolniece Arta
Priede ieguva 2.vietu konkursā „Pazīsti savu organismu”
(skolotāja Nadežda Pisareva).
3. vieta Raivim Nigolasam ir arī angļu valodā (skolotāja
Māra Zilaisgaile). 3.vietu ieguva arī 11.a klases skolniece Ketija Līga Balode vācu valodā (skolotāja Vineta
Rozīte).
2 skolēni atgriezās ar atzinības rakstiem: fizikā 10.a
klases skolnieks Kārlis Vaičekonis (skolotājs Modris
Šāvējs) un publiskās runas konkursā 10.a klases skolniece Laima Ozola (skolotāja Māra Zilaisgaile).
Mūsu vidusskolēni veiksmīgi piedalījās arī reģionālajā
skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā. Ar
pateicību par izstrādātajiem darbiem atgriezās 11.a
klases skolniece Ketija Līga Balode (skolotāja Sandra
Kuļikovska) un 11.b klases skolnieki Mārcis Reverliņš un
Jānis Līcis (skolotājs Jānis Vilkaušs).
Mārupes vidusskolas kolektīvs lepojas ar mūsu skolēnu
sasniegumiem un skolas administrācija apsveic skolēnus
un izsaka pateicību skolotājiem par skolēnu sagatavošanu
un skolēnu vecākiem par sadarbību un atbalstu!
Mārupes vidusskolas direktora vietniece
mācību darbā B.Sūnaite

Noslēgums COMENIUS 3E projektam
No 2012. gada 6. līdz 8. maijam norisinājās Commenius 3E skolu sadarbības projekta pēdējā tikšanās, kuru
organizēja Jaunmārupes sākumskola. Jau 4. un 5. maijā
tika sagaidīti viesi no 6 projekta dalībvalstīm – Lietuvas,
Ungārijas, Polijas, Rumānijas, Turcijas, Spānijas, un agrā
6. maija rītā notika konference, kurā katra valsts prezentēja
pasaku no iepriekšējās tikšanās Spānijā. Vēlāk visi devās
uz Vecrīgu, kur, profesionālu gidu pavadībā, viesi guva
priekšstatu par mūsu valsts vēsturi un kultūras mantojumu. Pēc galvaspilsētas apskates, projekta dalībnieki
devās iepazīties ar Mārupes novadu. Mārupes kultūras
namā Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš
Bojārs un viņa vietniece Līga Kadiģe sniedza plašu ieskatu mūsu novada dzīvē. Viesi īpaši izbaudīja sagatavo-
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tos priekšnesumus, ko sniedza Jaunmārupes sākumskolas
koris Universum, Mārupes vidējā vecuma tautas deju
kolektīvs, dziedātāja Rūta Dūduma un Mārupes Kultūras
nama direktore Ira Dūduma. Gan bērni, gan pieaugušie
ar prieku apguva latviešu tautas dejas un iesaistījās tautas
rotaļās.
Nākamā projekta diena norisinājās Jaunmārupes
sākumskolā, kur kā centrālais projekta tikšanās notikums
bija izrāde „Sprīdītis” angļu valodā, ko bija sagatavojuši
Jaunmārupes sākumskolas 3.,4.,5. klašu skolēni ar teātra
pulciņa, ansambļa un angļu valodas skolotājām. Bija
patīkami dzirdēt viesu labās atsauksmes par mūsu bērnu
augstajām angļu valodas zināšanām, lielisko skatuves
noformējumu un iestudējuma kvalitāti. Pateicoties šim

Tradicionālās Mākslas
dienas Mārupes vidusskolā
Jau aptuveni desmit gadus aprīļa pēdējā nedēļā Mārupes
vidusskolā norisinās skolēnu parlamenta rīkotās Mākslas
dienas. Šajā laikā darbojas radošās darbnīcas, bet izskaņā
– tradicionālā Modes skate. Arī šogad 28.aprīlī Mākslas
dienas noslēdzās ar plašu muzikālu parādi.
Šī gada Mākslas dienu tematika – „Mūzika”. Divas
dienas sākumskolas skolēni radošajās darbnīcās strādāja
pie tēmas „Dziedošais zoodārzs”. Rezultāts bija apskatāms
vestibilā pie ēdamzāles. Nākamās divas dienas aiz skolas
uzslietajā lielajā teltī ik pa stundai mainījās 5.-12.klašu
skolēni, apgleznojot notis, kuras pēc tam tika izvietotas
uz sētas Kantora ielas pusē un sporta zālē, noformējot

zāli Modes skatei. Mākslas dienu noslēgums arī bija
muzikāls. Katra klase jau savlaicīgi bija izlozējusi kādu
populāru mūzikas grupu, kura jāprezentē. Skatītājiem bija
iespēja vērot 15 grupas un solistus no dažādām valstīm.
Kā ikvienā nopietnā pasākumā bija arī nopietna žūrija
– skolotāji Inita Stāmure un Jānis Vilkaušs, pagājušā
gada absolvente Māra Medne un skolēnu parlamenta
pārstāve Megija Mertena. Nopietni gatavojušies bija visi
dalībnieki, bet, protams, kādam darbs ieguldīts lielāks,
vai vienkārši zvaigznes izkārtojušās labvēlīgi, kas noteica
arī žūrijas domas. Un tā 5.-8.klašu grupā 3.vieta 7.C
klasei (PUSSYCAT DOLLS), 2.vieta 8.C klasei (SOLJA BOY), 1.vieta 8.A klasei (RIHANNA). 9.-12.klašu
grupā 2.-3.vietu dala 10.A (LMFAO) un 11.B (CALL ON
ME) klases, bet 1.vieta un Ceļojošais kauss 9.B klasei
(CHRISTINA AGUILERA). Abām uzvarētājklasēm tika
pa skolas kafejnīcā ceptai tortei.
Skolēnu parlaments piešķīra arī savu balvu, un tā
nokļuva pie Elvisa Preslija jeb 12.B klases Alekša un viņa
fanēm.
Skatītāju simpātijas iekaroja 7.A klase (KESA)
jaunākajā grupā un 9.A klase (KISS) vecākajā grupā.
Ar to šī gada Mākslas dienas izskanēja vārda vistiešākajā
nozīmē.
Mārupes vidusskolas direktora vietniece
ārpusklašu darbā Ruta Straume

projektam ,Annas Brigaderes Sprīdītis atkal „dosies
pasaulē”, bet šoreiz, nevis, lai meklētu laimi citur, bet
lai mācītu citu tautu bērniem, ka „laimīgā zeme” ir katra
paša Tēvu zeme. Pēc izrādes notika radošās darbnīcas,
kurās no dabai kaitīgajām PET pudelēm un maisiņiem
tika veidotas 3 simboliskas lietas saistītas ar Sprīdīti.
Projekta pēdējā dienā devāmies uz Tērveti, lai dalībnieki
iepazītu Latvijas dabu, dodoties pa Sprīdīša taku un klausoties gides Raganiņas interesantos nostāstus. Projektam
izskanot, dzirdējām daudz labu vārdu par mūsu valsti,
novadu un skolu. Kad bērni un pieaugušie no 6 atšķirīgu
kultūru valstīm vienojās kopīgā dziesmā „Virs galvas
mūžīgs piena ceļš” angļu valodā, tad bija skaidrs, ka divi
gadi, kas pavadīti projektā, ir bijis milzīgs ieguvums katras projekta dalībvalsts skolai un tās bērniem.
Jaunmārupes sākumskolas skolotāja Daina Mediņa
Mārupes novada Dome
PIEKTDIENA, 8.JŪNIJS, 2012

IZGLĪTĪBA
Visi putni vidžināja...

Vai zināt kur? „Mazajā pipariņā”! Bet kas ir „Mazais
pipariņš”? Tā ir viena no Mārupes novada privātajām
pirmsskolas izglītības iestādēm. Šoreiz pie Pipariņa
ciemos Jurģu dienā bija atnākusi Putnu māte, kura rīkoja
balli no tuvākas un tālākas apkaimes atlidojušiem putniem. Un še-ku, re-ku arī žagata klāt! Kur tad bez tās... Bet
ja jau klāt, tad jāliek vien pie darba - žagatai jāpalīdz Putnu mātei sagaidīt viesus. Re, kur viņi jau lido - balodīši
- dūkulīši „uzcirtušies” samta uzvalkos, zvirbulīši –
mazputniņi, jaukāko balsu skandinātājas lakstīgalas, pašas

žagatas radinieces, raibo svārku īpašnieki dzeņi un gudrās
pūces. Jauki! Visi putni sagaidīti! Ar putnu dziesmām arī
pavasaris klāt, saulīte silda un visiem priecīgs prāts. Nu
tik var sākties balle!
Gluži kā žagata, tā palaidnis Lietutiņš arī klāt. Lai putniem spārniņi nesamirktu, ballei jānotiek iestādes zālē.
Tas sagādāja mazas neērtības gan bērniem, gan viņu
vecākiem, bet visi godam izturēja.Un kā jau tas mēdz notikt, pēc balles arī Lietutiņš prom...
Bet tas jau vēl nav viss! „M`Pipariņā” - Jurģu gadatirgus. Nu tik iet vaļā lielā tirgošanās! Kādus brīnumus
tik vecāki nebija sagādājuši – saldi un sāļi našķi, pašu
„maisīta ” limonāde, no Peipusa atpeldējušas kaltētas zivis un vēl, un vēl... Viss pagalms smaržoja pēc kāpostiem
un desiņām. Pēc tiem pat bija izveidojusies rinda. Un
latviešiem pat ir ticējums – ja Jurģu dienā mielojas ar
„šķovētiem” kāpostiem, tad tas nozīmē uz palikšanu šajā
vietā. „M`Pipariņā” uz palikšanu ir ieviestas dažādas
tradīcijas un arī Jurģu gadatirgu saglabāsim kā vienu no
tām.
Pirms šķiramies, vēlamies pateikties vecākiem par
atbalstu tērpu un tirgus preces gatavošanā, bērniem
par izturību, bet skolotājām un pārējiem iestādes darbiniekiem par milzīgo atbalstu svētku organizēšanā.
Un kur nu vēl lielāks prieks un gandarījums par paveikto, ja promejot vecāki paspiež roku un novēl: „Tā tik
turēties!”
PPII „m`Pipariņš” izglītības metodiķe Indra Ģērķe

Piedzīvojumi ar
Alisi Brīnumzemē
16.maijā uz jautriem sporta svētkiem visas Mārupes
novada pirmsskolas izglītības iestādes aicināja PII
„Zeltrīti”. Šādas sportiskas izglītības iestāžu tikšanās
novadā jau kļuvuši par tradīciju, tomēr tik daudz kaimiņu
mūsu bērnudārzs, kurš strādā tikai otro gadu, uzņēma pirmoreiz.
„Vai ticat brīnumiem?” pasākuma atklāšanā septiņām
komandām - PII „Lienīte”, Mārupes pamatskolas,
Jaunmārupes un Skultes sākumskolām, PPII „Namiņš un
„m’Pipariņš”, kā arī mājinieku komandai no „Lakstīgalu”
grupas - jautāja mūsu sporta skolotāja Evita Vītoliņa.
Pēc apstiprinošas atbildes visi mazie sportisti caur burvju
spoguli tika aicināti doties uz Brīnumzemi pie Alises un
viņas draugiem. Karaliene ar Runājošo eglīti lika stafetē
uzbūvēt kluču pili, Cepurnieks mācīja sportiski žonglēt,
protams, cepures, bet Zirnekliene - uzmanīgi, bet
veikli izlīst caur smalkiem tīkliem. Vēl vajadzēja veikli
izrotāt... Ziemasasvētku eglīti, pie Trusīša – salikt burtu

Par makulatūras vākšanu Mārupes pamatskolā
Makulatūras vākšanas mērķis bija zaļās domāšanas
veicināšana skolā, apkārtējās sabiedrības pietuvināšana
tai un, protams, cīņa par uzvaru.
Makulatūras vākšanā piedalījāmies ne pirmo reizi.
Mums ir jau ievērojama pieredze šajā jomā. Šis ir jau
otrais gads pēc kārtas, kad izcīnām godalgotu vietu.
Pagājušajā gadā izcīnījām 1.vietu „L&T EKOskolas”
rīkotajā konkursā „Šķiro un uzvari!”, šogad iegūtas
godalgotas vietas „Zaļās jostas” rīkotajā konkursā
„Otru elpu papīram” - 1.vieta par apjomu un 2.vieta par
izsvērtajiem kg uz vienu skolēnu. Pateicoties pagājušā
gada uzvarai skolā notika saldējuma ballīte un ieguvām
dāvanu čeku 500 latu vērtībā. Naudas balva tika iztērēta
braucienam uz Tartu Zinātnes centru „AHA”. Makulatūras
vākšanas tradīcijas mums ir aizsākušās jau krietni agrāk.
Pirms vairāk kā 8 gadiem piedalījāmies PET pudeļu un
makulatūras vākšanā, kur arī ieguvām godalgotas vietas.
Tolaik par balvas naudu skola iegādājās videokameru un
rīkoja 2 dienu ekskursiju uz Tallinu. Vācot makulatūru,
mēs mīlam ieturēt pauzes, lai pēc tam atkal ar jaunu sparu
mestos cīņā par uzvaru. Makulatūras vākšanas konkursi
mums vienmēr ir bijuši aktuāli, jo papīru ir viegli
uzglabāt, tas nebojājas, nerūgst, pretstatā PET pudeļu
un tetrapaku vākšanas un uzglabāšanas noteikumiem,
līdz ar to pārējos „Zaļās jostas” organizētajos konkursos,
diemžēl, nepiedalāmies, jo tie mums nav tik aktuāli. Tomēr
skola regulāri piedalās citos ar zaļo domāšanu saistītos
konkursos, piemēram, „Mans dārzs”, zīļu vākšana Rīgas
Nacionālajam Zooloģiskajam dārzam, putnu vērošana,
talkas, „Olimpiskais Ekobuss” u.c. Zaļā domāšana mums
nav sveša!
Šī gada makulatūras vākšanas konkurss netika
izsludināts starp klasēm, jo par uzvaru mēs cīnījāmies visi
kopā – sākot ar skolas dežurantēm, skolēniem, vecākiem,
skolotājiem, direktori un katru, kurš ienāca skolā. Bijām
priecīgi par katru atnesto makulatūras kilogramu, jo tikai
tā bija iespējams sasniegt augstos rezultātus...ne katram
ir pa spēkam savākt 41 247 kg makulatūras. Mēs esam
ne tikai izcīnījuši uzvaru, bet arī pasargājuši gaisu tajā
neļaujot nonākt celulozes izmešiem, kā arī ļāvuši augt
697 kokiem!!!
Visā šajā pasākumā pats aktīvākais bija pēdējais
mēnesis. Lai noturētu uzmanību izveidojām SOS plakātu,
kurā atspoguļojām līdz akcijas beigām palikušo dienu
skaitu. Šis plakāts piesaistīja lielu uzmanību. Bez šī
bijām izveidojuši arī citus plakātus apkārtējās sabiedrības
uzmanības noturēšanai un aicinājumam atbalstīt zaļo
domāšanu. Tas izdevās, jo akcijā piedalījās pat ar skolu
nesaistīti cilvēki, kāda iedzīvotāja – Dreimanes kundze,
uzzinot par šo akciju uz mūsu skolu atsūtīja savu mazdēlu
kopā ar 30 kg makulatūras. Uzmanību un atbalstu izrādīja
bijušais skolnieks Genādijs Korņilovs atnesot 62kg
makulatūras. Pagājušā gada uzvaras „garša” palīdzēja
izcīnīt uzvaru arī šajā gadā. Skolēni ar lielu sparu
metās iekšā makulatūras vākšanas virpulī līdzi paraujot
vecākus, radus, draugus. Konkurss it kā ir beidzies, bet
makulatūras šķirošana mums turpinās vēl joprojām.
Interesantākais makulatūras vākšanas procesā bija
Mārupes novada Dome
PIEKTDIENA, 8.JŪNIJS, 2012

smalcināšanas darbi – bērni tika pie smalcināšanas
aparāta, kuru uz mirkli aizlienēja Mārupes novada Dome.
Pašu smalcināšanas aparātu nodēvēja mīļi par opīti.
Opītis 5 minūtes strādāja un 15 minūtes atpūtās. Nācās
smalcināšanā izmantot arī roku sīko motoriku. Paralēli
notika tuvāku un tālāku māju Tīrainē apstaigāšana un
iedzīvotāju iesaistīšana makulatūras vākšanas procesā.
Ciemata iedzīvotāju atbalsts bija jūtams, katram atradās
vismaz pa kādam liekam kilogramam dažādu nevajadzīgu
papīru, reklāmas bukletu vai vecu žurnālu. Vecajās mājās
makulatūru varēja vēl atrast, bet jaunajās – tas jau bija
problemātiski. Mūsu skolā par makulatūras trūkumu
žēloties noteikti nevar.
Aizraujošs un piedzīvojumiem bagāts bija
makulatūras ceļš uz skolu. Tā tika vesta no Siguldas,
Zilupes, Ogres, Alūksnes, Saldus, Zaubes, Naudītes,

puzles, braukt ar skrejriteni (visās lomās iejutās „Zeltrītu”
skolotājas un viņu palīgi). Kad visi uzdevumi bija paveikti, dalībnieki varēja padraiskoties ar Burbuli, ķerot ziepju
burbuļus! Sacensībā, protams, uzvarēja draudzība, jo
dalībnieku vecums bija ļoti dažāds.
Visas komandas saņēma diplomus un ziepju burbuļus,
sporta skolotājas – vitamīnu devu ananāsa veidā, nodejoja
kopīgu deju un priecīgi devās mājās. Arī saimniekiem bija
gandarījums par veiksmīgu pasākumu. Noslēgumā PII
„Zeltrīti” vadītāja Iveta Jirgensone paldies sacīja arī novada sporta organizatorei Silvijai Bartuševičai, kura visa
gada garumā starp dažādām sporta aktivitātēm „neliek
mierā” arī pirmsskolniekus.
PII “Zeltrīti” lietvede Zanda Melkina

Zeltrītos mācās zaļo
dzīvesveidu

Jaunauces, Madlienas un protams pašas Mārupes un
Rīgas. To stiepa ar rokām, pieveda ar ķerrām, vieglajām
mašīnām un busiņu.
Paši aktīvākie makulatūras vācēji skolēni bija
Linards Punenovs, Amanda Žagariņa, Asnāte un Ansis
Plēpji, Nils un Toms Buļi, Alīna Nastaja, Elīza Kalniņa,
Veronika Golubeva, Kristaps Briedis. Šie skolēni bija
savākuši vairāk par 1000 kg katrs. Atsaucīgākās ģimenes
– Kopeiku ģimene, Zariņu ģimene, Kraukļu ģimene,
Miļutinu ģimene, Babrovsku ģimene, Macijevsku
ģimene un vēl daudzas citas ģimenes. Čaklākās skolotājas
makulatūras vācējas bija Gunta Bērziņa, Jekaterina
Kagane, Sarmīte Ruģēna. Mūs atbalstīja Mārupes novada
dome, „Oriflame”, „Rīgas Meži”, „Maxima”, SIA „Namu
apsaimniekošana”. Visus uzskaitīt nav iespējams, bet
kopumā tās ir ap 115 ģimenēm bez radu radiem un draugu
pulkiem, firmām.
Visus šos 41 247 kg makulatūras nosvēra skolas
darbinieki Eduards Konopackis un Romāns Molčanovs,
Līgatnes šoferīti vienmēr laipni sagaidīja skolas
dežurantes Jeļena Pripoteņa un Jevgēnija Fomina, atnesto
daudzumu piereģistrēja skolotājas Tatjana Trušele un
Inese Damula, visu procesu pārraudzīja un kontrolēja
direktore Sigita Sakoviča, īkšķus par mums turēja viss
Mārupes novads.
Paldies visiem, visiem, kuri atbalstīja, juta līdzi un
palīdzēja atkal izcīnīt 1. un 2.vietu...
Mārupes pamatskolas saimes vārdā, skolotāja I.Damula

Šajā mācību gadā pirmsskolas izglītības iestāde
„Zeltrīti” pirmo reizi aktīvi iesaistījās SIA „Zaļā josta”
sadarbībā ar SIA „Papīrfabrika „Līgatne”” un AS „Latvijas valsts meži” organizētajā makulatūras vākšanas
konkursā, jo mācīties taupīt un saudzēt dabu ir svarīgi jau
no agras bērnības!
Konkursā piedalījās Latvijas pirmskolas un vispārējas
izglītības iestādes, kā arī profesionālās izglītības iestādes.
Labs paraugs mums bija Mārupes pamatskola, kura
visu konkursa laiku atkārtoti cīnījās par pirmo vietu.
No 2011.gada decembra līdz 2012.gada martam PII
„Zeltrīti” bērni, viņu vecāki un pedagogi kopā savāca
11021 kg makulatūras, kas mums ar 39.931 kg uz vienu
audzēkni ļāva ierindoties 27.vietā starp vairākiem simtiem Latvijas izglītības iestāžu. Konkursa noslēgumā
ar balvām apbalvojām čaklākās grupas – „Lakstīgalas”
(skolotāja Baiba Zadraka), „Gulbīšus” (skolotāja Nataļja
Andrianova) un „Zvirbulīšus” (skolotāja Diāna Pētersone)
un „Pūcītes (skolotāja Maira Kaula), kā arī ar diplomiem
visas grupas, kuras piedalījās. Īpašs paldies Emīlijas Fricsones un Bruņa Bikša vecākiem, kuri „Zeltrītu” konkursa
kontu papildināja attiecīgi ar 2220 kg un 3896 kg papīra
otrreizējai pārstrādei. Katrs mūsu audzēkņis vēl saņēma
„Zaļo darbu ābecīti”, kura māca būt draudzīgam pret
dabu, atšķirt un šķirot nederīgās lietas, taupīt ūdeni un
elektrību.
Katra izglītības iestāde, kas piedalījās konkursā, par katru savākto makulatūras tonnu saņēma 5 kg papīra no SIA
„Papīrfabrika „Līgatne”” un visiem akcijas dalībniekiem
bija iespēja 19.maijā doties uz Zaļās jostas Lielajiem
svētkiem „Tīrai Latvijai!” Brīvdabas muzejā, ko arī mūsu
uzvarētāju grupas izmantoja.
Arī turpmāk esam nolēmuši sadarboties ar Papīrfabriku
„Līgatne” un katrā grupā, kā arī administrācijas kabinetos
izvietot makulatūras uzkrāšanas kastes.
PII “Zeltrīti” lietvede Zanda Melkina
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NOVADĀ
Lai jaunie pamācās
jūtaties šādā tik nozīmīgā kora pastāvēšanas jubilejas
brīdī?
I.B.: Kolosāli. Tik daudz ziedu, tik daudz mīļu vārdu,
kas var būt vēl jaukāks! Katra jubileja korim ir brīnišķīga.
L.K.: Par Jūsu kori divus gadus atpakaļ tika uzņemta
dokumentālā filma „Vecmāmiņu koris”. Jūs esat
paraugs tam kā nepadoties vecuma nogurumam un
īgnumam. Jūsu dāmas un Jūs pati esat enerģijas un
dzīves spara pilnas. Kā jums tas izdodas?
I.B.: Ja cilvēks izvēlas tādu dzīves veidu, kas saistās
tikai ar sēdēšanu mājās, pats no sevis jau nekas nenotiks. Cilvēks ir tāda īpaša būtne, kuram šajā dzīvē
nepārtraukti nepieciešams būt darbībā. Ejot un darot mēs
esam izvēlējušās kaut ko labāku un interesantāku šajā
dzīves ceļā.
Koris ir ne tikai ļoti aizraujošs darbs, lai tas pastāvētu,
ir nepieciešams mērķis, uz ko tiekties - lai mācītos dziedāt
un labi nodziedātu. Protams, mūs vieno kopīgs darbs un
kopā būšana gan kora mēģinājumos, gan koncertos. Atminos, reiz kāda dalībniece man teica: „Ik nedēļu gaidu
otrdienas, kad būs jāiet uz kora mēģinājumu. Jāuzpucējas,
jāieveido mati, jāuzkrāso lūpas. Ir jāiet! Ir jābūt!” Var
teikt, ka koris „Noktirne” ir tāds kā dzinulis šai dzīvē.
Diriģentes Ilgas Bērziņas vadītais senioru koris
„Noktirne” ir ļoti neparasts kolektīvs. Ne tikai tāpēc,
ka būdamas gados vecākas, spēj pārliecinoši izdziedāt
sarežģītas vokālajā daudzbalsībā dažādu laiku mūzikas
partitūras. Bet, citiem vārdiem sakot – tā ir īpaša mīlestība,
dedzība, atdeve, ar kādu „Noktirne” kolektīvs muzicē un
uzrunā savus klausītājus. Korim piemīt savs īpašs spēks,
valdzinājums un noslēpums, kas ir kā apliecinājums tam,
ka koris pastāv jau 40 gadus.
Šogad koris svinēja apaļu jubileju – ar krāšņu koncertu
un, kā jau jubilejas reizē pienākas, ar dāvanām. Ir gan
jāpiekrīt, ka vislielāko dāvanu – neaizmirstamus prieka
un patīkamu emociju brīžus – saņēma zālē sēdošie cilvēki.
Neilgu brīdi pēc jubilejas mēs tikāmies ar kora diriģenti
Ilgu Bērziņu, kas vadījusi šo kori jau no pašiem tā
pirmsākumiem, lai nedaudz parunātos.
L.K.: Apsveicam Jūs ar kora 40 gadu jubileju. Kā

L.K.: Gribētu lūgt Jūs pārcelties atmiņās 40 gadus
atpakaļ. Vai atceraties, kā Jūs sastapāties ar Mārupes
novadu?
I.B.: Kā tad, ka atceros! Mārupes novadā sāku strādāt
ar ansambli. Manai skolas biedrenei no mūzikas skolas
šeit bija sieviešu vokālais ansamblis. Pēc kāda laika
viņa devās bērna kopšanas atvaļinājumā un lūdza mani
viņu aizvietot. Ilgi domāju, līdz izlēmu, ka palikšu un
pamēģināšu, jo ar kori nekad nebiju strādājusi. Var teikt
– tā nu tas viss sākās.
Ansambļa sākotnējais sastāvs bija vien divpadsmit
dāmas. Vienu brīdi kora sastāvam klāt pienāca vīriešu
kārtas pārstāvji, bet kā jau vīri – neizturīgāki, aizgāja
prom. Pēc tam atkal bijām tikai sieviešu koris.
Agrāk Mārupē dzīvoja Rasma Rudeviča, kas pati
komponēja dziesmas un aktīvi dziedāja. Un līdz ar to arī
mans kolektīvs kļuva stabilāks, un, jo stabilāks kolektīvs,
jo vairāk nāk klāt jauni dziedātāji. Neviens jau negrib

Tuvāk ne tikai zvaigznēm, bet arī cits citam

Daudzu jo daudzu Latvijas iedzīvotāju iecienītā
starptautiskā akcija „Muzeju nakts” , kad savas durvis vēlajās vakara stundās ver ne viena vien interesanta
kultūras un nu jau arī ne tikai kultūras iestāde (piemēram,
„Latvijas Banka”, Saeima, Ministru kabinets) , šogad pirmo reizi tika rīkota arī Skultē.
Pasākuma norises vieta – Skultes sākumskola ar centru bibliotēkā. Tēma – „No Skultes pretim zvaigznēm”.
Izvēlēties šādu muzeju nakts saturu rosināja ne tikai bagātīgais fantastikas literatūras krājums Skultes
bibliotēkā. Svarīga likās iespēja it kā no citas puses
paskatīties uz šīgada oficiāli pieteikto Muzeju nakts
tematu – zilā krāsa un ūdens. Tikai paceļoties kosmosa
augstumos, taču var ieraudzīt, ka patiesībā mūsu planēta
Zeme ir zila. Bet lidot skultieši prot. Par to liecina arī
uz postamenta uzstādītā lidmašīna, ar kuru reiz varēja
aizlidot uz pasaules otru malu, pārlidojot ne vienu vien
ūdens klajumu.
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„Muzeju
nakts”
pasākumiem tika ierīkotas
četras atbilstošas stacijas:
„Kosmisko raķešu starta laukums”, „Multiversa
burbuļdarbnīca”, „Kosmiskā
lasītava” un „Skultes observatorija”. Katra - izzinoša,
katra – interaktīva.
Jau pirmajā stundā skolu
burtiski piepildīja mazie
un lielie skultieši, kuri bija
izlasījuši aicinājumus un
gribēja paši pamēģināt savas
prasmes „raķetes” palaišanā
vai visumu radīšanā.
Bet kad ieradās īsts astronauts, Emīls Veide, un
uzstādīja divus teleskopus,
visi tuvu pie simta sanākušie
Muzeju nakts apmeklētāji
sastājās garā rindā, lai
palūkotos uz Veneru. Diemžēl turpmākā planētu
vērošana mākoņu dēļ iznāca ne tik aizraujoša.
Bibliotēkā šai akcijai bija veltīta grāmatu un žurnālos
publicēto rakstu izstāde. Atnākušie visu vakaru izrādīja
par to dzīvu interesi, divi tepat uz vietas pierakstījās
bibliotēkas lasītājos un paņēma līdzi lasāmvielu.
Uz akciju bija ieradušies arī interesenti no Piņķiem.
Saka, ka pieturā, no kuras pulksten 23. 00 uz Rīgu devās
pēdējais autobuss, skanēja atzinīgi vārdi par šo Skultes
sākumskolā pavadīto vakaru.
Arī Skultes sākumskolas bibliotēkai, kuras misija ir
būt arī par sava ciemata sabiedriskās dzīves būtisku daļu,
tas bija pirmais tik plašs, visus aptverošs pasākums. Un
tas, domājams, izdevās godam, jo gan mazus, gan lielus
vienoja patiesa interese, izpratne un atsaucība. Ir taču
iespējams, ka mēs varam būt ne tikai tuvāk zvaigznēm,
bet arī cits citam.
Skultes sākumskolas skolotājs Valdis Čeičs

dziedāt sliktā kolektīvā (smejas).
L.K.: Cik šobrīd korī ir dalībnieku?
I.B.: Kora pirmsākumos biju cerējusi sasniegt vismaz
40 aktīvus dziedātājus, bet pašlaik, ja nemaldos ir 44
kora dalībnieki. Uzskatu, ka pašlaik dalībnieku skaits ir
pietiekošs. Bet, katrā ziņā, ja būs kāds jauns dziedātājs,
ņemsim viņu klāt!
L.K.: Lai koris varētu tik ilgi pastāvēt, kas tajā iegulda
savu darbu visvairāk? Vai tie ir kora dalībnieki, vai pats
kora diriģents?
I.B.: Latvijā ir daudz kolektīvu, kas ir sasnieguši tādu
pastāvēšanas vecumu. Tas nav nekas neparasts. Varbūt
šis kolektīvs var izcelties ar to, ka kori vada tik ilgi viens
diriģents – tas nav tik bieži manāms. Esmu tāds cilvēks,
kas pierod pie viena un projām nekur negribas vairs
doties. Citi apgalvo, ka kora kolektīviem paliek garlaicīgi
ar vienu vadītāju, bet es kaut kā nejūtu, ka viņām ar mani
būtu garlaicīgi. Domāju, ka galvenais, kas to visu uztur,
ir vienots darbs un ieguldījums tajā.
L.K.: Raksturojiet pāris vārdos savas kora dalībnieces.
I.B.: Divos vārdos – foršas sievas. Ļoti atsaucīgas. Ja,
kas ir jāizdara, tad es zinu, ka izdarīs – augsta pienākumu
apziņa. Burvīgs kolektīvs – ar prieku braucu ik otrdienu
pie viņām, gaidu šos kopīgos mēģinājumus, kas ir kā
lādiņš visai nedēļai.
L.K.: Ko Jūs novēlētu pati sev un savam korim šajā
jubilejas reizē?
I.B.: Pirmkārt, mūsu gada gājuma cilvēkiem ir
nepieciešama veselība, tas ir pats galvenais. Tās sievas,
kas ir aizgājušas no mūsu kora, reiz teica : „Cik jūs esat
apskaužamas! Jums ir, kur iet, ir ko darīt! Man veselība
vairs to neļauj.” Tāpēc neko citu nevar vēlēt.
Otrkārt, uzturēt tādu pašu možu garu, lai jaunie
pamācās. Kolektīvs cenšas uzturēt jaunības garu. Dāmas
tiešām ir atsaucīgas. Viņas nāk ar savu izdomu, saviem
priekšlikumiem – lai viņas mūžam paliek tādas jaunas un
draiskas. Jo ne velti es viņas par draiskulēm saucu.
Mums ir ļoti laba dzīve šeit, Mārupē. Burvīgs kultūras
nams, skaista zāle, mīļi cilvēki visapkārt. Ko vēl vairāk
šajos gados var vēlēties?
Linda Kliģe

Radošums iedvesmo
Mūzikas un mākslas vibrācijas, virkne jaukas emocijas
un satikšanās - tas viss 5.maijā bija iegūstams tiem, kas
apmeklēja Mākslas dienu Mārupē.
Ar mūziķa Andra Kiviča uzstāšanos aizsākās pasākums,
kas visa vakara gaitā bija pilns ar jaukiem pārsteigumiem.
Mākslas dienas īpašais viesis bija māksliniece, portretiste Mārīte Laiviņa, kura studējusi portretēšanu ASV un
tikko atgriezusies no Parīzes. Viesiem māksliniece kopā
ar savām kolēģēm piedāvāja jauku un neaizmirstamu
piedzīvojumu - visi, kas vēlējās, varēja ļauties mākslas
burvībai un tikt pie jaukiem portretiem. To steidzās izmantot gan lieli, gan mazi, gan meitenes, gan puiši un pie
māksliniecēm veidojās pat rindas.
Tikmēr klausītāji zālē tika iepazīstināti ar māksliniecēm,
kuras šodien kultūras nama zālē izstādījušas savus
“Mārupes radošajā darbnīcā” tapušus darbus. Šeit vienkopus varēja sastapt gan pirmos pārsteidzošos mēģinājumus
mākslas pasaulē, gan talantu apliecinošus darbus, kurus gleznojušas dažāda vecuma ļoti dažādas sievietes - aktīvas darba dzīvē un lieliskas mammas saviem
bērniem, kuras saista kopīga mīlestība uz mākslu. Viņu
pulciņam pievienojusies arī jaunā paaudze. Īpaši gribētos
izcelt divpadsmitgadīgās Karīnas Mirskas darbus. Meitene jau otro gadu nopietni mācās radošajā darbnīcā –
apgūst, kā pārvaldīt otu, sajaukt krāsas un radīt brīnumu
uz audekla, nu to visu varam redzēt viņas lieliskajos
darbos. Apmeklētāju simpātijas izraisīja arī divas vēl
mazākās gleznotājas Gunta Armaņeva un Zelma Priede
ar saviem izstādītajiem darbiņiem. Izstādes ekspozīcijā
īpaši iederējās Guntas gleznotais kaķis, kurš laiski bija
ieritinājies uz kultūras nama zāles kāpnēm.
Vakara gaitā viesi priecājās par mazo Jaunmārupes
meitenīšu dziedāšanu, klausījās senioru ansambļa
“Pīlādzis” skanējumā, senās mūzikas ansambļa “Vocalica” balsīs, akodeonista Pāvela Ignatjeva sniegumā un
baudīja vēderdeju priekšnesumus.
Pasākumā gūtās pozitīvās emocijas tika paņemtas līdzi
un noteikti iedvesmos vēl skaistākiem darbiem.
Uva Bērziņa
Mārupes novada Dome
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KULTŪRA
Eksotisko deju studijas “Mistērijas” koncerts

”Pieskaries pasaulei...” – ar tādu moto šī gada 26.maijā
Mārupes eksotisko deju studija „Mistērijas” aicināja
uz savu ikgadējo atskaites koncertu. Šoreiz tas noritēja
īpašā pavasara ziedu noskaņā un ļāva pieskarties puķu,
feju un laumiņu pasaulei. Studijas dalībnieces vadītājas

Sigitas Vēveres vadībā bija
sagatavojušas gandrīz divu
stundu ilgu uzvedumu, kura
laikā skatītājiem bija iespēja
pašķirt noslēpumainos miglas
plīvurus, ieraudzīt uguns garus
un jāņtārpiņu laternu gaismu,
piedalīties Līgo nakts mistērijā
un vērot krāsainu ziedu parādi
gan Indijas un Havaju salu, gan
citu eksotisko austrumzemju
puķu, gan arī tik pazīstamo peoniju, magoņu un margrietiņu
izpildījumā.
Krāšņs
fons
notiekošajam bija pašu spēkiem
izdekorētā skatuve un veidotās
ziedu kompozīcijas, par ko īpašu
pateicību ”Mistēriju” meitenēm
izteica Mārupes Kultūras nama

direktore Ira Dūduma.
”Mistērijas” saka sirsnīgu paldies skatītājiem, saviem atbalstītājiem un visiem , kuri palīdzēja koncerta
veidošanā! Uz tikšanos nākamajā koncertā!
Sigita Vēvere

Pirmo reizi Jaunmārupē
Teātra izrāde

Čaukstenes
(A.Brigadere)

16.jūnijā plkst. 18.00

Mārupes Mūzikas un mākslas skolā

Koris no Somijas Mārupē
4. maijā mūsu kori „Noktirne” apciemoja jauktais koris no Somijas. Korī ir 16 dalībnieki, ieskaitot pianisti un
diriģenti. Mūsu tikšanās bija īslaicīga, tikai dažas stundas,
toties jauku iespaidu pilna.
Koristi ir vidēja vecuma, bankas darbinieki. Tā kā somi
un mēs esam ziemeļu tauta, mūsu kontaktēšanās laikā bija
jūtama zināma atturība, toties dziesma mūs vienoja.
Tikšanās sākumā abi kolektīvi sniedza koncertu. Ciemiņi
dziedāja klasiskās dziesmas, garīgās un somu tautas dziesmas. Skanēja tīras, gaišas balsis. Pilnīgi brīvi sanāca
sadziedāšanās – vienu dziesmu dziedāja ciemiņi, vienu
dziesmu – mēs, vienu viņi, vienu mēs. Pēc tam cienājāmies
ar gardām maizītēm un sēdējām pie apaļajiem, lielajiem
galdiem, kurus sarūpēja mūsu jaukā, mīļā saimniece – direktore Ira Dūduma, paldies viņai par to!
Nobeigumā gribu uzsvērt to, ka gan mūsu koristi,
gan somi guvām atpūtu un prieku. Kā arī saņēmām
uzaicinājumu ierasties atbildes vizītē uz Somiju.”
Koriste Anna Šķērstena

Noras Bumbieres jauno
vokālistu konkurss
27.aprīlī Mārupes Kultūras namā norisinājās Noras
Bumbieres fonda rīkotā jauno vokālistu konkursa 1.atlases
kārta , kurā piedalījās vairāk nekā 100 bērnu un jauniešu
no visas Latvijas.
Dalībnieki tika iedalīti četrās vecuma grupās. Konkursa
dalībnieku vecums bija no 6 līdz 25 gadiem. Visvairāk
dalībnieku bija jaunākajā grupā, no sešiem līdz 10 gadiem.
Jaunos talantus vērtēja pieredzējuši mūziķi un savas jomas profesionāļi – viņu vidū dziedātāji Žoržs Siksna un
Margarita Vilcāne, kā arī N. Bumbieres skatuves partneris
Viktors Lapčenoks, N. Bumbieres dēls Georgs Beļinovs,
dziedātājas māsa Māra Zustrupa un mūzikas pedagoģe
Anita Liekna.
Žūrijas locekļi atzina, ka bērni bija ļoti gatavojušies
šim konkursam un ka daudzi bērni ir patiešām talantīgi ar
izredzēm nākotnē kļūt par labiem dziedātājiem.
2.kārta-fināla konkurss notiks Jelgavā, 2012.gada oktobrī
un tajā piedalīsies divas mārupietes Ella Kalendra un Adele
Sakoviča. Turēsim īkšķus, lai meitenēm veicas!

Kā eiropieši Mārupes Domē
mācījās latvju danci griezt

Tiekamies Jaunmārupē pie ūdenstorņa

Pēc izrādes ap plkst.19.00 - balle, dīdžejs Ēriks
Līdzi ņemsim groziņus
Ieeja par ziedojumiem

Bērnu un jauniešu svētki “Ar vasaru saujā” jau piekto gadu
Turpinājums no 1.lpp.
Ar jautrām dziesmām un dejām gan mazus, gan
lielus priecēja izglītības iestāžu bērnu pašdarbības
kolektīvi, Mārupes mūzikas skolotāju apvienotais
kolektīvs, Mārupes dziedošā ģimene Adrians Kukuvass ar meitu Adriju Silvu un hip-hop dejotāji .
Ritma maģisko spēku piedāvāja izjust perkusiju
virtuozi Nila Īles vadībā, kas šo mākslu apguvuši
Mārupes Mākslas mājas nodarbībās, bet svētku
noslēgumā dzirdējām grupas Musiqq sniegumu.
Karuseļi, piepūšamās atrakcijas, klauni un zirgu
izjādes, dažādas stafetes un radošās darbnīcas,
elpu aizraujoši bmx, skeitborda un triāla
paraugdemonstrējumi, kā arī specvienība „Alfa”,
kas interesentiem demonstrēja cīņas paņēmienus –
to visu varēja baudīt svētku viesi.
Šie novadam ir svarīgākie un nozīmīgākie svētki,
jo tie ir veltīti mūsu bērniem. Svētki nu ir izskanējuši. Kā
atzina vecāki - nekas nespēj aizvietot to laiku, kas pavadīts
kopā ar ģimeni.
Svētku organizatori saka lielu PALDIES par atbalstu
un palīdzību svētku organizēšanā:
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldei par akcijas
„Tava vasara – droša vasara” rīkošanu, īpaši Dagnijai Jerokinai, kā arī Speciālo uzdevumu bataljonam, hipologu
un kinologu dienestiem, atraktīvajiem policijas tēliem
Runcim Rūdim un bebram Bruno, biedrībai „Mārupes
uzņēmēji”, īpaši Inesei Bambītei un Pēterim Pikšem,
kā arī SIA „Tranzītserviss” direktoram Andrim Bondaram, „Zirgzandales” saimniecei Sandrai Zaicevai par
izjādēm ar zirgiem, SIA „Mārupes siltumnīcas” valdes
Mārupes novada Dome
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priekšsēdētājam– Jānim Bērziņam, Fondam „Pasaku
nams bērniem”, SIA „Vērsis Ro” vadītājam Vitautam Rotbergam, SIA „Aniva”, SIA „Mārupes Tenisa skola”, SIA
„Bonbongas”, Lindai Blaževičai, Mārupes vidusskolas direktoram Jānim Lagzdkalnam, skolotājām Baibai Zvaunei
un Indrai Puķei, Dienas centra „Švarcenieki” vadītājam
Gatim Vācietim un viņa jauniešiem, Domes šoferiem Normundam un Armandam Dreimaņiem, elektrības vīriem –
Normundam Kārklam, Uldim Madarniekam, Dzintaram
Kristapsonam, Sporta centra saimniekam Arnim Vilcānam,
Mārupes pašvaldības policijas darbiniekiem un visiem, kas
ziedoja labestības dienā, kā arī brīvprātīgajiem ziedojumu
vācējiem – jauniešiem.
Uz tikšanos nākamgad!

Mārupes kultūras nams 6.maijā bija pilns ar dažādu valstu un kultūru pārstāvjiem – viesi no Spānijas, Turcijas,
Rumānijas, Polijas, Ungārijas un Lietuvas bija ieradušies
iepazīties ar Mārupes pašvaldību.
Par iemeslu tam bija Comenius 3E skolu sadarbības projekta pēdējā tikšanās, kurā Latviju pārstāvēja Jaunmārupes
sākumskola. Mārupes novada Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs sveica viesus Mārupes novadā, atzinīgi
vērtējot šādus sadarbības projektus, kuru ietvaros bērniem
ir iespēja iepazīt dažādu valstu kultūras un tradīcijas,
tādejādi bagātinot savu pieredzi un papildinot zināšanas.
Mārupes novadu ārvalstu viesi iepazina ne tikai caur
Domes priekšsēdētājas Līgas Kadiģes stāstījumu un vizuālu
prezentāciju, bet arī caur mūziku un dejām. Jaunmārupes
jauniešu koris Universum sniedza nedaudz svinīgu ieskaņu
klasiskās mūzikas skanējumā, dziedātājas Rūta un Ira
Dūdumas lika ārvalstu viesiem aizrauties līdzi mūzikas
skaņām. Tad kultūras nama skatuvi piepildīja vidējās
paaudzes deju kolektīvs „Mārupieši” ar jestriem dančiem
un viesi no Spānijas jau dimdināja kājas mūzikas ritmā.
Lai klātesošiem labāk paliktu atmiņā Latvija un latvieši,
ciemiņi tika aicināti apgūt dažus latvju deju soļus. Visi – gan
lieli, gan mazi labprāt iesaistījās dejotapmācības procesā
un apguva gan
deju soļus, gan
arī latviešiem
tik
svarīgo
komunicēšanu
ar deju partneri, un drīz
jau visa zāle
lustīgi kustējās
mūzikas ritmā.
V a k a r s
ātri
tuvojās
izskaņai
un
p r o j e k t a
dalībniekiem
bija laiks doties projām, taču cerams, ka kādu mazu daļiņu
no Latvijas viņi paņēma sev līdz.
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SPORTS
Hokeja komanda “Mārupe” veiksmīgi noslēgusi sezonu

2.jūnijā ,uzvarot ar 4-2 komandu no Krievijas “Delovaja “Rusj’’ “Bauer” atklātajā Eiropas čempionātā,
sezonu noslēgusi “Marupes’’ hokeja komanda. Šogad
čempionātā piedalījās 16 Eiropas komandas. “Mārupes’’
izcīnītā 5.vieta jāvērtē kā ļoti labs panākums jaunajai komandai.

Regulārajā sezonā izcīnīts Zemgales Līgas kauss. Par
līgas vērtīgāko uzbrucēju atzīts Mārtiņš Skuška. Starp
Līgas rezultatīvākajiem spēlētājiem - komandas kapteinis
Roberts Reboks. Pašaizliedzīgu sniegumu demonstrēja
aizsargs Artūrs Cjunskis. Ceram arī šogad ar godu
pārstāvēt Mārupes krāsas!

III Baltijas Karsējkomandu čempionāts Mārupē
Zīmīgi ka pirmo gadu Latvijas pārstāvji uz podestiem
šogad bija mazākumā.
Pirmo trīs vietu ieguvēji abās kategorijās tika apbalvoti
ar kruīza braucienu no Tallink, Adidas sporta somām un
Avon kosmētiku.

Sestdien, 2.jūnijā ar Mārupes novada Domes un Biznesa augstskolas Turība atbalstu Tīraines sporta kompleksā
norisinājās III Baltijas Karsējkomandu čempionāts.
130 atlēti, kas gatavojuši šovus vairāku nedēļu garumā,
sacentās, lai noskaidrotu, kura ir labākā karsējkomanda
Baltijā.
Vērtēšana notika divās kategorijās Dance un Cheer.
„Dance” kategorijas ietvaros tiek īpaši vērtēta komandas prasme veidot radošu un mākslinieciski baudāmu
priekšnesumu. Šajā kategorijā 1.vietu ieguva TTU Dance
Team no Igaunijas, 2.vietā ierindojās Kalev/Cramo Dance
Act, savukārt 3.vietā Kaunas „Baltai”.
Arī Cheer kategorijā, kur redzēja akrobātiskos trikus
un sarežģitās piramīdas pirmo vietu ieguva komanda
no Tallinas TTU Cheer Team. 2.vietu ieguva BK Turība
karsējkomanda un 3.vietu šarmantās BK Ventspils mazās
karsējmeitenes.

Komandas sniegumu vērtēja starptautiska žūrija Cheska Tyler (UK), Helena Davids (UK), Lindsey Barrass (UK), Myles Storey (UK). Čempionātu organizēja
biedrība „Baltic Cheerleading Organization”, kas visa
gada garumā rīko dažādus pasākumus, lai veicinātu
karsējkomandu attīstību Baltijā.
Paldies atbalstītājiem: Biznesa augstskolai Turība, Tallink, Adidas, AVON, TOPPREZENT, Happy Up, Cēsu
Alus, ISIC, Superakcijas.lv, Funky Fish un reklāmas
produktu ražošanas kompānijai Alitana.

TRAUMATISMA PROFILAKSE
VASARAS BRĪVLAIKĀ!

Beidzoties mācību gadam, klāt vasaras brīvlaiks –
sauļošanās, peldēšanās, braukšana ar velosipēdu utt.
Atpūta var būt gan pilsētā, gan laukos. Vasarā atpūsties
laukos pie vecvecākiem, pie paziņām vai vienkārši padzīvot
lauku vidē būtu katram ieteicams.
Svaigā gaisā pastaigās pa pļavu, pa mežu, peldoties,
sauļojoties tiks uzkrāta enerģija, līdz ar to izveidosies organismam spēcīgāka imunitāte un būs laba veselība nākošajā
mācību gadā.
Tomēr jāievēro, ka aktīvās atpūtas laikā rodas dažādas
traumas līdz pat lielākiem nelaimes gadījumiem.
Vienkāršāku traumu (nobrāzumu un sīkāku brūcīšu
gadījumos) jāapstrādā ar 3% ūdeņraža pārskābi, apkārt
bojājuma vietai malas noziežot ar briljantzaļā šķīdumu,
tad pārsienot vai uzliekot plāksteri. Nelielu ādas bojājumu
ārstēšanai ieteicams Bepanthen krēms; sīko brūcīti turēt
vaļēju.
Citas brūces var būt grieztas, plēstas, durtas. Jebkura brūce
jāapstrādā ar 3% ūdeņraža pārskābi, bet plaša brūce labāk
jāpārsien un jākonsultējas pie ķirurga.
Durtas brūces rodas bieži, ja uzkāpj „uz naglas.” Brūce
jāapziež ar 5% joda tinktūru, jākonsultējas ar ķirurgu un noteikti jābūt vakcinētam pret stinguma krampjiem.
Reizēm brūce nedzīst, rodas ap to apsārtums, satūkums,
sāpes – tādos gadījumos jādodas pie ģimenes ārsta vai
ķirurga.
Ja gadās pēdas locītavas saišu sastiepumi, jāpieliek aukstums un stingri locītava jānosaitē. Ja aizdomas par kaula
lūzumu – jādodas uz traumpunktu.
Vasarā sastopamies ar kukaiņu (bišu, lapseņu u.c.)
dzēlieniem. Bitei dzeloņa gals ir saliekts un, iedzeļot, dzelonis paliek dzēliena vietā, līdz ar to inde turpina izdalīties ādā
apmēram 20 minūtes.
Lapsenes dzelonis dzēliena vietā nepaliek, līdz ar to
lapsene var iedzelt atkārtoti. Pēc dzēliena pēkšņi rodas
sāpes, pietūkums, apsārtums, kas var būt ļoti izteikts, var
paaugstināties temperatūra.
Iedzeļot bitei – uzmanīgi jāizņem dzelonis, jānoskalo
ar ūdeni un ziepēm kodiena vieta (ja iespējams, to izdarīt
tūlīt pēc dzēliena), jāpieliek aukstums. Vēlams iedzert
Suprastīna vai Tavegila tableti. Ja apsārtums, pietūkums
strauji pastiprinās – steidzīgi jākonsultējas ar ārstu. Obligāti
tas būtu jādara alerģiskiem bērniem.
Latvijā sastopama indīgā čūska – odze. Čūskai inde
atrodas indes maisiņā, kas novietots čūskas mutes dobuma
augšdaļā. Staigājot pa mežu, nepamanot čūsku, tā var iekost.
Čūskas kodiena vietā redzamas divas punktveida brūcītes,
ap tām apsārtums, pietūkums, sāpes.
Čūskas kodiena gadījumā nedrīkst:
1.
Izsūkt ar muti no brūces indi;
2.
Likt žņaugu uz bojātas ekstremitātes (ja kodiens ir
rokā vai kājā).
1.palīdzība – vēlams cietušo noguldīt, jo nepieciešams
miera stāvoklis, lai inde neizplatītos tālāk audos.
Cietušo ātri jānogādā slimnīcā, jo cietušam jāsaņem
pretčūskas sērumu un nepieciešamo medicīnisko palīdzību.

Ieteikums peldētājiem!

Mārupes vidusskolas
komanda labākā!
Mārupes vidusskolas skolēni, skolotāji un skolēnu
vecāki piedalījās „Rīgas Pusmaratona”’sacensībās aprīļa
mēneša nogalē, kuras norisinājās Biķernieku kompleksajā
sporta bāzē. 5,5 km kilometru distancē 42 skrējēju lielā
vidusskolas komanda bija viskuplāk pārstāvētā no visām
Latvijas skolām.
Sacensību noslēgumā mārupieši saņēma balvu
”Kuplākā skolu komanda” 250 latu vērtībā sporta
inventāra iegādei. Paldies visiem par piedalīšanos!
Mārupes vidusskolas direktors Jānis Lagzdkalns
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UZMANĪBU!

Daudzi vasarā dzīvo ūdeņu tuvumā.
Nedrīkst peldēties:
1.
Slikti pārzināmās vietās;
2.
Lēkt „uz galvas” svešā vietā, jo nevar zināt, kas atrodas ūdenī un atsitoties ar galvu pret kādu cietu priekšmetu,
var rasties ļoti smagas sekas.
Aktīvi atpūšoties nepieciešams uzņemt pilnvērtīgu uzturu.
Jādzer pienu, jālieto piena produkti – biezpiens, siers,
kuri nostiprina kaulu sistēmu. Jāēd ogas – zemenes, ķirši,
jāņogas, ērkšķogas (ja nav alerģija); dārzeņi – burkāni,
kāposti, kāļi, bietes. Ieteicama graudaugu maize.
Pilnīgi neveselīgi lietot uzkodas, kas jāuzsilda mikroviļņu
krāsnī. Jāēd dažādi ēdieni, lai nebūtu tikai cepti kartupeļi vai
čipsi.
Organisma šūnām ļoti nepieciešams ūdens. Vasarā, kad ir
karsti un daudz jāsvīst, jāizdzer vismaz 2-2,5l ūdens dienā.
Bez vasaras priekiem nepieciešams neaizmirst par miega
režīmu, jo miega laikā smadzenes „sakārto” dienas iespaidus
un atbrīvojas no stresa.
Fiziskās aktivitātes svaigā gaisā ne tikai atjauno un pilnveido organismu, ne tikai aizsargā no saslimšanām un palīdz
ātrāk izveseļoties, bet arī rada patīkamu apmierinātības
sajūtu, prieku, baudu un gandarījumu, jo kustēšanās ir
cilvēka psihiskās un fiziskās enerģijas avots.
Novēlu visiem siltu, saulainu, jauku un piedzīvojumiem
bagātu vasaru, lai nākamajā mācību gadā gūtu labas sekmes
mācībās, sportā un citās nodarbībās!
Mārupes vidusskolas ārste Ilga Baiba Ivbule
Mārupes novada Dome
PIEKTDIENA, 8.JŪNIJS, 2012

SPORTS
Mārupes novada basketbola līgas čempioni –
“Mārupes Sporta centrs”

Pierīgas skolēni sacenšas
sporta spēlēs

vakariem, šosezon vēl
lielākā skaitā apmeklēja
mūsu spēles, un protams
mūsu atbalstītājiem, bez
kuriem nebūtu iespējams
neko tādu noorganizēt
– Mārupes novada Domei
(www.marupe.lv)
un
personīgi
Silvijai
Bartušēvičai, interneta veikalam „FF Veikals” (www.
ff.lv) un personīgi Raimondam Krauklim, graudu un vīnogu izstrādājumu
vairumtirgotājiem „Interbaltija AG” (www.interbaltija.lv) un personīgi
Solvitai
Meļņikovai,
un
mobilās
pirts
nodrošinātājiem
(www.
parvietojama-pirts.lv)
1.vietas ieguvēji – komanda „Mārupes Sporta centrs”
un personīgi Kasparam
Šneperam. Paldies arī
2012.gada 16.maijā Tīrainē noslēdzās Mārupes novada Babītes novada pašvaldības (biedrības „Sporta klubs
basketbola līgas trešā sezona, kurā čempiona titulu ne bez Babīte”) atbalstītajai komandai „Babīte” un personīgi
pūlēm izcīnīja Mārupes novada Domes atbalstītā kom- Agnesei Feldmanei par aktīvu kaimiņu novada dalību
anda „Mārupes Sporta centrs” (Māris Skulte (spēlējošais mūsu turnīrā.
treneris), Madars Vārna (kapteinis), Matīss Rožlapa,
Biedrība „Mārupes novada basketbola līga” pateicas
Kurts Magone, Normunds Mucenieks, Edgars Nagla, visiem par veiksmīgi aizvadīto sezonu un jau kaldina
Ričards Silinieks, Mārtiņš Kripševics, Emīls Raiks, plānus vasarai, kā arī cer sadarbībā ar Mārupes novada
Artūrs Kramiņš, Jurģis Līviņš, Ernests Moruss un Ralfs Domi un citiem atbalstītājiem veiksmīgi turpināt iesākto,
Vēveris), kas lielā fināla trīs spēļu sērijā pieveica koman- lai jau rudenī uzsāktu ceturto sezonu. Mārupieši, esiet
du „AValpina / RB Klans” (81 : 82, 82 : 79 un 86 : 79), bet aktīvi un iesaistieties novada basketbola un citās aktīvās
trešo vietu ne mazāk grūtā cīņā ieguva Mārupes novada atpūtas un sporta aktivitātēs!
Domes atbalstītā Mārupes Sporta centra audzēkņu komPlašāka informācija par Mārupes novada basketbola
anda „Jaunmārupe”, kas mazā fināla sērijā divās spēlēs līgu, 2011. / 2012.gada sezonu un citām aktualitātēm
pārspēja komandu „Mebtex / A7” (76 : 64 un 69 : 68).
pieejama mājas lapā (www.mnbl.lv) un Twitter profilā
Turnīrā šosezon piedalījās 11 komandas (153 spēlētāji (www.twitter.com/MNBL_LV).
un 4 treneri), kas nepilnos 8 mēnešos izspēlēja 130
Biedrības „Mārupes novada basketbola līga” valde –
spēles un piedalījās Zvaigžņu spēlē (Basketbola dienā).
Ints Pīrāgs, Mārtiņš Spriņģis un Gatis Pūcītis
Salīdzinot ar iepriekšējām divām sezonām, kopējais sportiskais līmenis bija vēl nedaudz audzis un spēku samēri
2011. / 2012.gada sezonas kopvērtējums:
starp komandām vēl vairāk izlīdzinājušies. Spēles bija
1. Mārupes Sporta centrs
aizraujošas un liela daļa no tām beidzās tikai ar dažu
2. AValpina / RB Klans
punktu starpību pamatlaikā vai pēc pagarinājuma, kas
uzturēja intrigu visas sezonas garumā un radīja līdzjutēju
3. Jaunmārupe
interesi.
4. Mebtex / A7
Par turnīra norisi liels paldies visiem dalībniekiem
5. MIG
(spēlētājiem un treneriem), tiesnešiem (biedrībai
6. Wobenzym
„Personības Attīstības Skola” un personīgi tās pārstāvjiem
7. Melnais jātnieks
Matīsam Vārnam un Ralfam Stašānam, tiesnešiem Mārim
8. Mārupes vidusskola
Mētram, Tomijam Stašānam, Jānim Kramiņam, Matīsam
9. F-Team
Rožlapam, Bruno Kristiņam, Intaram Janbergam, kā arī
Mārim Skultem, Dacei Rimbeniecei, Intai Vinovskai
10. Aizsargi
un citiem), līdzjutējiem, kuri, neskatoties uz vēlajiem
11. Babīte

Aizritējušas Pierīgas novadu 2011./2012.mācību gada
skolēnu sporta spēles.
Pierīgas novadu 2011./2012.mācību gada skolēnu sporta spēļu kopvērtējumā Jaunmārupes sākumskola izcīnīja
1. vietu apvienotajā pamatskolu-sākumskolu grupā, bet
Mārupes vidusskola - 2. vietu vidusskolu grupā.
Skolēnu sporta spēlēs Mārupes novadu pārstāvēja:
Mārupes vidusskola - futbolā “D” grupā, olimpiskajās
stafetēs “A”, “B” un “C” grupās, rudens krosā, “Tautas bumbā” meitenēm un zēniem, volejbolā “A”grupas
meitenēm un “B»grupas zēniem, vieglatlētikas
trīscīņā “C” un “D” grupās, peldēšanas stafetēs “A”,
“B”, “C” un “D” grupās, krosa stafetēs “A”, “B”,
“C” un “D” grupās, vieglatlētikā “A” un “B” grupā;
Mārupes
pamatskola - vieglatlētikas
trīscīņā
“C” grupā, krosa
stafetēs “C” un “D” grupās;
Jaunmārupes
sākumskola- futbolā “D” grupā,
rudens
krosā, “Tautas
bumbā” meitenēm
un
zēniem, vieglatlētikas trīscīņā “D”grupā, peldēšanas
stafetēs “D” grupā, krosa
stafetēs “D”grupā;
Skultes sākumskola- krosa stafetēs “D” grupā.

Apsveicam Dāvidu Bērziņu ar iegūto 1.vietu
starptautiskajā taekvondo turnīrā „Baltijas taekvondo
kauss”, kas notika 19.maijā, Rīgā.
Dāvids savā svarā uzvarēja visās četrās cīņās pretiniekus no Baltkrievijas, Ukrainas un Latvijas un parādīja,
ka taekvondo Mārupē ir augstā līmenī!
Treneris Vitālijs Lepins - Žagars

Triumfs Latvijas čempionātā
jauniešiem

Mārupes volejbola komanda izcīna iespēju piedalīties

Latvijas III Olimpiādē
Maija sākums ar sportu saistītiem
mārupiešiem pagāja domās par izšķirošo
6.maija spēli, kurā par iespēju piedalīties
Latvijas III olimpiādē volejbolā sacentās
Mārupe ar Kuldīgu.
Mārupes lielā basketbolistu saime turēja
īķšķus par volejbolistiem. Neskatoties uz to,
ka dažus no mūsu spēlētājiem piemeklēja
slimības likstas, pārējie bija noskaņoti
cīņai par uzvaru. Pirmie divi seti beidzās
ar mārupiešu uzvaru, trešajā setā parādījās
spēku izsīkums un, pateicoties trenerim
Jānim Grīnbergam un spēlētājiem, ceturtajā
setā ļoti sīvā cīņā mārupieši izcīnīja gaidīto
uzvaru un kvalificējās olimpiādei. Tas
nozīmē, ka Mārupes novada komanda

ir 4. stiprākā komanda valstī, kas
Mārupes vēsturē ir pirmo reizi.

Paldies visiem atbalstītājiem un, protams,
treneriem Aigaram Birzulim, Jānim
Grīnbergam un komandas spēlētājiem!
Mārupes Sporta centra vadītāja
Silvija Bartuševiča
Mārupes novada Dome
PIEKTDIENA, 8.JŪNIJS, 2012

5.maijā Bauskā norisinājās LR čempionāts novusā
jauniešiem, kurā piedalījās 70 jaunieši no visas Latvijas. Mārupes novadu pārstāvēja četri novusisti, kas savas novusa prasmes apgūst dienas centrā „Švarcenieki”
Jaunmārupē.
Esam lepni, ka Karīnai Ķemerei izdevās izcīnīt Latvijas čempiones titulu jaunietēm.
Dagnija Puniņa izcīnīja Latvijas vicečempiones titulu
katetēm.
Kristofes Melderis izcīnīja 12. vietu, bet Mareks Tihanovs izcīnīja 13. vietu.
Dienas centra „Švarcenieki” vadītājs Gatis Vācietis
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NOVADĀ
Mārupietis Vārna ceturtais
Pasaules kausa posmā
Baltkrievijā

Sestdien, 14. jūnijā plkst. 18.00
Mārupes Kultūras namā

Aprīlī un Maijā
Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
noslēgtas laulības
19.04.2012. Edvīns Ķirsons un Zane Vanaga
14.05.2012.
Norberts Zalpēters un Amanda Dolgovska
18.05.2012.
Romans Lavriņenko un Anna Kureņinova
18.05.2012. Vilnis Baltiņš un Agnese Ceriņa
26.05.2012. Kārlis Kiršteins un Ēstere Garanča

Centrāleiropas zonas Pasaules kausa izcīņas posmā
jāšanas sportā galvenajā maršrutā labākais no Latvijas
komandas bija Mārupes novada z/s “Lielceri” komandu
pārstāvošais Andis Vārna ar zirgu Marmors.
Galvenajā sacensību maršrutā ar šķēršļu augstumu 160
cm Vārna ar Marmoru pieļāva vienu kļūdu, taču distancē
bija ļoti ātri un ierindojās uzreiz aiz trim dalībniekiem,
kas maršrutu veica bez kļūdām un iekļuva pārlēkšanā.
Pirmo vietu Andis Vārna izcīnīja jaunzirgu finālā,
startējot ar sešgadīgo ķēvi Lerida. Klasiskajā maršrutā
ar šķēršļu augstumu 125 cm Latvijas duets vienīgie
maršrutu veica bez soda punktiem, informēja Latvijas
Jātnieku federācijā.
Savukārt klasiskajā Pasaules konkūristu reitinga “FEI
Rolex Ranking” ieskaites maršrutā ar šķēršļu augstumu
145 cm Vārna ar Marmoru pieļāva vienu kļūdu un izcīnīja
trešo vietu.
Sacensībās Minskā bija pārstāvētas sešas valstis – Latvija, Lietuva, Igaunija, Krievija, Baltkrievija, Polija.
informācija no www.aprinkis.lv

Vai vasarā sportosim Mārupē?
Vecāki, kuru bērni trenējas kādā no sporta veidiem
Mārupē, un vēlētos, lai bērni arī vasarā turpinātu
apmeklēt sporta nodarbības, lūdzu sūtiet pieteikumu
uz e-pastu sports@marupe.lv norādot:
1. vēlamo sporta veidu,
2. bērna vecumu,
3. mēnesi, kurā šīs sporta nodarbības
būtu vēlamas.
Tuvāka informācija pie Mārupes Sporta centra
vadītājas Silvijas Bartuševičas pa tālruni 67149574.

Aprīlī un Maijā
Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie

Kultūras notikumi
14.jūnijā

plkst. 17.00 komunistisko genocīdu upuru piemiņas
pasākums Mārupes kapos
Plkst. 18.00 Koncerts „Sonora Vaice. Par mīlestību”
Mārupes Kultūras namā. Biļetes Biļešu paradīzes
kasēs

23.jūnijā

pēc plkst. 21.00 Līgo zaļumballe Jaunmārupē pie
ūdenstorņa

Sporta notikumi
6. - 8. jūlijs

Latvijas III Olimpiāde - Mārupes novada sportisti
startē Liepājā un Ventspilī

8. jūlijs

Mārupes novada atklātās meistarsacīkstes tenisā
(bērniem)

5. augusts

Vajadzīgs automehāniķis
Pieteikties uz vakanci pa tel. 22575111
SIA Tranzītserviss, Stīpnieku ceļš 24, Mārupes nov.,
Mārupe, LV-2166
e-pasts: andris@tranzitserviss.lv
www.tranzitserviss.lv

Mārupes novada atklātās meistarsacīkstes tenisā
(pieaugušajiem)

Aprīlī un Maijā

mūžībā aizgājuši

LĪDZJŪTĪBA
Ir sāpes, ko nespējam dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu...

(R.Skujiņa)

Vajadzīgi darbinieki ražas novākšanai.
Darbs pilnai un nepilnai slodzei.     
Bebru 24, Mārupe, Mārupes novads, LV 2167
Mob.tel.: 26467917, e-pasts: zszalites@inbox.lv

Paziņojums
1991.gada barikāžu dalībnieku Mārupes biedrības
valde aicina š. g. 30. jūnijā un 1. jūlijā doties
pieredzes braucienā uz Lietuvu - Viļņu un Traķiem.
Biedrības biedrus, to atbalstītājus lūdzam pieteikties
līdz 10. jūnijam pa tālruņiem: 29819766, 67933175,
2948035, 67933750
1991.gada barikāžu dalībnieku Mārupes biedrības valde
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Arno Neilands (dzimis 29.03.2012.)
Audris Ivulāns (dzimis 20.03.2012.)
Jānis Citskovskis (dzimis 29.03.2012.)
Luīze Jansone (dzimusi 28.03.2012.)
Gerda Veldre (dzimusi 04.04.2012.)
Rebeka Šulca (dzimusi 03.04.2012.)
Tomas Brakanskis (dzimis 10.04.2012.)
Ernests Kļaviņš (dzimis 05.04.2012.)
Gustavs Mironovs (dzimis 08.04.2012.)
Madara Vitkaua (dzimusi 12.04.2012.)
Laura Beatrise Meldere (dzimusi 11.04.2012.)
Dāvis Krops (dzimis 12.04.2012.)
Marija Griezīte (dzimusi 04.04.2012.)
Martens Ozoliņš (dzimis 06.04.2012.)
Dārta Apiņa (dzimusi 12.04.2012.)
Elza Ķirsone (dzimusi 28.03.2012.)
Keita Lukstiņa (dzimusi 16.04.2012.)
Ralfs Rikāns (dzimis 25.04.2012.)
Olivija Caņiņeca (dzimusi 24.04.2012.)
Loreta Sviķe (dzimusi 26.04.2012.)
Kaspars Krūtainis (dzimis 20.04.2012.)
Elza Rupenheite (dzimusi 28.04.2012.)
Irina Šeršņova (dzimusi 03.05.2012.)
Kristers Tīdmanis (dzimis 27.04.2012.)
Dario Ivanovs (dzimis 05.05.2012.)
Henriks Purviņš (dzimis 07.05.2012.)
Emīlija Kalnupa (dzimusi 01.05.2012.)
Toms Hmeļņickis (dzimis 21.05.2012.)
Hugo Upners (dzimis 19.05.2012.)
Marks Švalkovskis (dzimis 23.05.2012.)
Alise Kate Balode (dzimusi 23.05.2012.)
Anna Pūce (dzimusi 06.05.2012.)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Domes darbiniekiem
Armandam un Normundam Dreimaņiem, kā arī
Baibai Elstei, vecmāmiņu mūžībā aizvadot.
Mārupes novada Domes kolektīvs

LĪDZJŪTĪBA
Pār tevi smilšu klusums klāts,
Vien paliek atmiņas un tava mūža stasts.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Domes darbiniecei
Ilonai Butkinai mammu mūžībā aizvadot.
Mārupes novada Domes kolektīvs

APRĪLĪ:
Tamāra Matjuševa (1924)
Ausma Liniņa (1936)
Dzidra Saulīte (1924)
Edgars Kauliņš (1918)
Lešeks Kozlovskis (1975)
MAIJĀ:
Dainis Pepa (1960)
Gaļina Hveženko (1931)
Ņina Zaiceva (1954)
Elbere Lilija (1932)
Laikraksts “Mārupes Vēstis”. Reģ. nr. 000702131
Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža - 7000 eksemplāru. Bezmaksas.
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
Izdevumu sagatavoja:
Uva Bērziņa un Jolanta Grosberga - Gernere
Tālrunis: 67149868, fakss: 67149858
e-pasta adrese: marupesvestis@marupe.lv
Avīze pieejama elektroniskā veidā:
www.marupe.lv/lv/marup/aktuali/marupes-vestis/
Izdevumā “Mārupes Vēstis” publicētie materiāli
ne vienmēr atspoguļo Mārupes novada Domes viedokli.
Par faktu un skaitļu pareizību atbild rakstu autori.
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