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2014.GADA MARTS

MĀRUPES NOVADA DOMES BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

Piedalies aptaujā
par “Park & Ride”
ieviešanu

Mārupes vidusskolā jaunie interneta guru

Lasiet 3.lpp.

Lasiet 8.lpp.

Lasiet 10.lpp.

Sākti rekonstrukcijas darbi
Jaunmārupes pamatskolas izveidei

Rekonstrukcijas projekta vizualizācija, autors SIA Baltex Group
11.februārī
Mārupes
pašvaldība
slēgusi līgumu par ēkas rekonstrukcijas un teritorijas labiekārtošanas darbu uzsākšanu īpašumā Mazcenu alejā
3, kur no š.g. 1.septembra paredzēts
atvērt
Jaunmārupes
pamatskolu.
Jaunmārupes sākumskolas rekonstrukcija par pamatskolu paplašinās
pamatizglītības
iegūšanas
iespējas
novadā, kas līdz ar pamatskolas vecuma bērnu skaita pieaugumu Mārupes
pašvaldībai ir aktuāli risināmais
jautājums.

Par pamatskolu tiks rekonstruēta
kādreizējā biroju ēka Jaunmārupē,
ko Mārupes pašvaldība savā īpašumā
iegādājās 2012.gadā ar mērķi to izmantot
novadā pieejamā izglītības piedāvājuma
paplašināšanai. Rekonstruējamā četrstāvu
ēka ar kopējo platību 5 571m² un tai
piegulošo zemes gabalu 12 893m2
platībā atrodas iepretim Jaunmārupes
sākumskolai, kuru no 1. līdz 6.klasei šogad
apmeklē 273 skolēni. Būvprojekta mērķis
ir ēku pārplānot tā, lai, sākot ar 2014./2015.

mācību gadu, jaunizveidotā Jaunmārupes
pamatskola spētu uzņemt jau 500 skolēnu.
Būvprojekts paredz arī virszemes pārejas
izbūvi no projektējamās ēkas Mazcenu alejā
3 uz Jaunmārupes sākumskolas ēku, kas atrodas ielas pretējā pusē, Mazcenu alejā 4a.
Plānots paaugstināt rekonstruējamās ēkas
energoefektivitāti, sakārtot būves iekšējos
un teritorijas ārējos inženiertīklus un veikt
apkārt esošās teritorijas labiekārtošanu.
Turpinājums 3.lpp.

Finanšu eksperti pārbauda savas zināšanas Mārupes pamatskolas solā

Finanšu nozares pārstāvji iepazīstās ar interaktīvo mācību materiālu
izmantošanu ikdienas finanšu jautājumu apgūšanā
12.februārī Latvijas finanšu un
izglītības jomas eksperti piedalījās
Mārupes pamatskolas 4.klases atklātajā
mācību stundā, kurā skolotāja Antra
Freimane iepazīstināja ar interaktīvo
mācību materiālu iespējām.
Jau otro gadu Latvijas Komercbanku
asociācija (LKA) turpina finanšu pratības
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projektu, kura ietvaros sadarbībā ar
skolotājiem izveidoti mūsdienīgi mācību
materiāli interaktīvajām tāfelēm dažādos
mācību priekšmetos. Lai šos mācību
materiālus izmēģinātu, LKA, banku un partneru pārstāvji sēdās Mārupes pamatskolas
solā, kur interaktīvās tāfeles izmantošana
mācību stundās nu jau kļuvusi par ikdienu.

Deju kolektīvs
“Mārupieši” izcīna
kausu! Apsveicam!

Kā finanšu nozares pārstāvji un izglītības
nozares ierēdņi tiek galā ar 4.klases uzdevumiem par finanšu jautājumiem? Kā
interaktīvās tāfeles palīdz apgūt ikdienas finanšu jautājumus? To, piedaloties
atklātajā stundā, noskaidroja LKA prezidents Mārtiņš Bičevskis, SEB bankas valdes priekšsēdētājs Ainārs Ozols, bankas
Citadele Personāla daļas vadītāja Dace
Gaigala, Swedbank Privātpersonu finanšu
institūta vadītāja Adriana Kauliņa, Nordea bankas Konsultāciju centra vadītāja
Anna Fišere-Kaļķe, Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntis Vasiļevskis,
izglītības uzņēmuma Lielvārds vadītājs Aivars Gribusts un Mārupes novada Domes
priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe.
Iesākumā atklātās stundas dalībnieki tika
aicināti noskatīties ar LKA atbalstu veidoto animācijas mācību filmu sākumskolām
„Ziņkārīgi jautājumi par naudu”. Pēc
multfilmas notika uzdevumu pildīšana, izmantojot Mārupes pamatskolas skolotājas
A.Freimanes veidoto interaktīvo mācību
spēli „Ceļojums naudas pasaulē”.
Turpinājums 8.lpp.

Noslēgusies
pirmā kārta
ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstības
projektam Mārupes un
Tīraines ciemos

Pateicoties Eiropas Savienības un
Mārupes novada Domes atbalstam,
aizvadītā gada nogalē veiksmīgi noslēdzies
projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, I kārta”.
Līdz ar to jau šobrīd daļai Mārupes un
Tīraines ciemu iedzīvotāju ir pieejams
centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojums, kuru turpmāk nodrošinās A/S
„Mārupes komunālie pakalpojumi”.
Lai
ciemu
teritorijā
esošos
privātīpašumus pieslēgtu centralizētās
kanalizācijas sistēmai, iedzīvotāji aicināti
vērsties A/S „Mārupes komunāli pakalpojumi” klientu apkalpošanas centrā
Viršu ielā 6, Tīrainē, katru darba dienu no
plkst.9.00 līdz 17.00.
Centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojuma pieslēgšanai nepieciešams iesniegt iesniegumu par tehnisko noteikumu pieslēguma izveidei izsniegšanu un uzrādīt īpašumu tiesības
apliecinošus dokumentus.
A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi”
uzmanību!
Sakarā ar
tehniskām problēmām nekustamā
īpašuma programmā

Domes kasē
katra mēneša
pirmajā darbadienā
nebūs iespējams veikt
nekustamā īpašuma
nodokļa maksājumus
Atvainojamies par
sagādātajām neērtībām!

Mārupes novada Dome informē,
ka ir uzsākta
lokālplānojuma izstrāde
teritorijai starp

Ābolu ielu, Vienības gatvi
un dzelzceļu Rīga-Jelgava
Mārupes novadā
Lūdzam šīs teritorijas iedzīvotāju
atsaucību topogrāfiskās
uzmērīšanas veikšanai,
ko pašvaldības uzdevumā īsteno
SIA „Reģionālie projekti”
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Martā noslēgsies Skultes
ūdenssaimniecības attīstības projekta
pirmā kārta

Ar Eiropas Savienības Eiropas
reģionālās attīstības fonda (ES ERAF)
atbalstu Mārupes novada Skultes ciemā
2014.gada martā tiks pabeigta jaunu
artēzisko aku izveide, tīrā dzeramā
ūdens rezervuāru izbūve un otras
pacēluma sūkņu stacijas izveide.
Pateicoties jaunajai infrastruktūrai,
Skultes
ciema
iedzīvotājiem
tiks
nodrošināta Latvijas Republikas un Eiropas Savienības standartiem atbilstoša
dzeramā ūdens sagatavošana, paaugstināts
ūdens padeves spiediens daudzdzīvokļu

2014.gada
apkures sezonā Skultē
būs modernizēta
siltumapgādes sistēma

Saskaņā ar A/S „Mārupes komunālie
pakalpojumi” 2013.gada 22.augustā
parakstīto līgumu ar Latvijas Investīciju
attīstības aģentūru par projekta „Siltummezglu uzstādīšana Mārupes pagasta Skultē” realizāciju ir uzsākta
iepirkuma procedūra, lai nodrošinātu
Skultes siltumapgādes sistēmas vadības
un kontroles modernizāciju.
Projekta galvenais mērķis ir Skultes
ciema siltumapgādes sistēmas darbības
efektivitātes paaugstināšana. Projekta
ietvaros paredzēts veikt saražotās un
piegādātās siltumenerģijas uzskaites un
kontroles sistēmas uzlabošanu, uzstādot
jaunus un mūsdienīgi aprīkotus siltummezglus katrā daudzdzīvokļu mājā.
Līdz šim katrai ēkai ir bijis savs
siltumenerģijas patēriņš un savi siltuma
zudumi, ko ietekmē mājas izvietojums
teritorijā, valdošo vēju virziens, kā arī
ēku konstrukciju ārējās siltumizolācijas
pakāpe. Jaunizveidotā siltumenerģijas
uzskaites, vadības un kontroles sistēma
katrai daudzdzīvokļu mājai nodrošinās
iedzīvotājiem iespēju pašiem noteikt
un kontrolēt siltumenerģijas patēriņu,
saņemot tādu siltumenerģijas daudzumu,
kāds nepieciešams konkrētajai mājai.
Lai nodrošinātu projekta realizāciju,
A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi”
ir uzsākta iepirkuma procedūra līguma
slēgšanai par siltummezglu uzstādīšanu
Skultē. Līgumu par siltummezglu piegādi
un uzstādīšanu plānots noslēgt š.g. aprīlī.
A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi”

pašvaldībā
Saimnieciskie darbi februārī
Procesā esošās iepirkumu procedūras
• Mārupes
pamatskolas
rekonstrukcija, piedāvājumu iesniegšana līdz •
11.03.2014.
• Gājēju celiņa apgaismojuma izbūve
Mārupītes gatvē un Laimdotas ielā, notiek piedāvājumu izvērtēšana.
• Gājēju celiņa izbūve gar autoceļu Tīraine
– Jaunolaine, notiek piedāvājumu
izvērtēšana.
•
• Rožu ielas būvprojekta izstrāde un
autoruzraudzība, notiek piedāvājumu
izvērtēšana.
• Gājēju tiltiņu izbūve Mārupes no- •
vada pašvaldībā, notiek piedāvājumu
izvērtēšana.

māju augšējos stāvos, kā arī tiks pabeigta
jaunās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
izbūve.
A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi”
ir saņēmusi ES ERAF finansējumu arī
projekta otrās kārtas realizācijai. Patlaban
noslēgts līgums par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu. Noslēguma fāzē
ir arī līguma slēgšanas procedūra par
būvdarbu veikšanu, kas paredz uzsākt
ūdens un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu. Visus būvdarbus
Skultes ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstībai ar Eiropas Savienības fondu at- Iepirkumu procedūru rezultātā noslēgti
•
līgumi ar:
balstu plānots pabeigt līdz 2014.gada
• SIA „V Service” par gājēju celiņa rekonbeigām.
strukciju un jaunbūvi Mārupītes gatvē,
A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi”
līgumcena 146 726,13 EUR, termiņš trīs mēnešu laikā no darbu uzsākšanas,
bet ne vēlāk kā 01.08.2014.
• Pilnsabiedrība „ELX Grupa” (biedri
SIA „LX Grupa” un SIA „EVA-SAT”)
par pašvaldības ēkas Jaunmārupē

Abulas, Svētes,
Vaidavas ielu un ceļa
C-30 pieguļošo teritoriju iedzīvotājiem
pieejams centralizētās
kanalizācijas
pakalpojums

rekonstrukciju par pamatskolu 1. kārta,
līgumcena 4 423 630,99 EUR, termiņš
08.08.2014.
SIA „Darba apģērbu Serviss” par veļas
mazgāšanas pakalpojumu sniegšanu
Mārupes novada pašvaldības iestādēm,
līgumcena līdz 50 820,00 EUR, termiņš
07.02.2017. vai līdz līguma kopējās summas sasniegšanai, atkarībā no tā, kurš no
nosacījumiem iestājas pirmais.
SIA
„Reģionālie
projekti”
par
lokālplānojuma izstrādi Šosciema teritorijai Mārupes novadā, līgumcena
37 084,87 EUR, termiņš 20.03.2015.
SIA „Mārupes ceļinieks” par pašvaldības
autoceļu C6 un C20 renovācijas būvdarbu
veikšanu, līgumcena 367 602,21 EUR,
termiņš 01.07.2014
SIA „GEKA” par Kausu, medaļu,
medaļu lentu, figūru, dekoru, plākšņu
piegādi Mārupes novada pašvaldības
iestādēm, līgumcena 50 820,00 EUR
(kausu iegāde – 26 620,00 EUR, medaļu
iegāde – 15 730,00 EUR, apbalvojumu iegāde – 8 470,00 EUR), termiņš
31.01.2017.
Ivars Punculis, Domes izpilddirektors

Iedzīvotāji apspriež Skultes sporta
laukuma attīstību
Turpinot uzklausīt iedzīvotāju domas
par novada sporta infrastruktūras
turpmāko
attīstību,
27.februārī
Mārupes novada Skultes sākumskolā
notika sabiedriskā apspriede par Skultes
sporta laukuma attīstības vīzijām.
Uz tikšanos kuplā skaitā bija
sapulcējušies dažāda vecuma Skultes ciema
iedzīvotāji, kas ikdienā stadionu izmanto
gan sporta aktivitātēm, gan pastaigām
brīvā dabā. Lai veicinātu produktīvas diskusijas veidošanos, sākotnēji klātesošie
tika iepazīstināti ar divām prezentācijām.
Vienā no tām savu redzējumu par stadiona
labiekārtošanu izklāstīja Mārupes novada
Domes deputāts Andrejs Kirillovs, kas darbojas Domes Sociālo, izglītības, kultūras
un sporta jautājumu komitejā, savukārt
otru prezentāciju bija sagatavojis Skultes
jauniešu aktīvists Valērijs Grizāns.
Apspriedes
laikā
tika
pārrunāta
nepieciešamība
sporta
laukumā
ierīkot apgaismojumu, kas ļautu to izmantot arī tumšajās vakara stundās.
Iedzīvotāji vienprātīgi atbalstīja ideju
par āra trenažieru uzstādīšanu un izteica
priekšlikumu basketbola laukumu atjaunot

tā, lai ziemā tajā varētu ierīkot slidotavu.
Kopumā tika secināts, ka ir vairāki uzlabojumi, kurus ar nelielu pašvaldības atbalstu
iedzīvotāji pašu spēkiem varētu īstenot jau
šajā pavasarī. Tā, piemēram, pašvaldībai
palīdzot ar materiāliem, skultēnieši ir
apņēmības pilni restaurēt basketbola laukuma līnijas, ar grafiti gleznojumiem
atsvaidzināt sporta laukumā esošo ķieģeļu
sienu, kā arī atjaunot smilšu volejbola laukumu.
Kā informēts iepriekš, patlaban
pašvaldībā norit darbs pie novada sporta
attīstības koncepcijas izstrādes, iekļaujot
tajā jautājumus arī par sporta laukumu attīstību. „Tuvāko mēnešu laikā
paredzēts uzsākt Jaunmārupes, Gerberu
ielas un Skultes sporta laukumu projektu
izstrādi, skiču stadijā tos vēlreiz nododot
iedzīvotāju izvērtēšanai. Līdz šim sabiedrisko apspriežu laikā uzklausītie
priekšlikumi būs pamats projektu izstrādes
noteikumu definēšanai,” stāsta Mārupes
novada Domes Attīstības nodaļas vadītāja
Ilze Krēmere. Finansējumu pakāpeniskai
izvēlēto projektu īstenošanai plānots
piesaistīt 2015.gadā.
Kate Nītiņa

A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” informē, ka, pateicoties Eiropas
Savienības, Mārupes novada Domes
un Valsts budžeta finansiālajam atbalstam, patlaban tiek īstenots projekts
„Ūdenssaimniecības
pakalpojumu
attīstība Mārupē, II kārta”.
Projekta ietvaros līdz 2015.gadam
kanalizācijas izbūves darbi paredzēti
vairākās Mārupes ciema ielās, kurās
kanalizācijas
sistēmas
pakalpojumu
turpmāk nodrošinās A/S „Mārupes
komunālie pakalpojumi”. Jau šajā
gadā iespēja pieslēgt savus īpašumus
centralizētajai kanalizācijas sistēmai būs
Mārupes ciema Abulas, Svētes, Vaidavas
ielu un pašvaldības ceļa C-30 pieguļošo
teritoriju iedzīvotājiem.
Lai
minētajās
teritorijās
esošos
privātīpašumus pieslēgtu centralizētajai
• Piešķīra
vidējās
paaudzes
deju
kanalizācijas sistēmai, iedzīvotāji aicināti
Dome 5.februāra
kolektīvam „Mārupieši” finansiālu atsavlaicīgi vērsties A/S „Mārupes komunāli
sēdē lēma
balstu 16 392,25 EUR, lai segtu ceļa izpakalpojumi” klientu apkalpošanas centrā
• Par atļauju saglabāt īpašuma tiesības.
devumus, kas saistīti ar kolektīva dalību
Viršu ielā 6, Tīrainē, katru darba dienu
• Par 2 zemes gabalu iegūšanu īpašumā.
Starptautiskajā festivālā Ķīnā.
no plkst.9.00 līdz 17.00. Centralizētās • Lēma pagarināt ar VAS „Latvijas
• Piešķīra finansiālu atbalstu sportistei.
kanalizācijas
sistēmas
pakalpojuma
Televīzija” noslēgtā līguma darbības lai- • Lēma
organizēt
MTB
(kalnu
pieslēgšanai
nepieciešams
iesniegt
ku un nodot bezatlīdzības lietošanā uz
riteņbraukšanas) maratonu Mārupes
iesniegumu par tehnisko noteikumu
filmēšanas laiku atsevišķas pašvaldības
novadā 2014.gada vasarā un paredzēt
pieslēguma izveidei izsniegšanu un uzrādīt
telpas.
maratona norises finansēšanu no
īpašumu tiesības apliecinošus dokumentus.
Mārupes novada Domes budžeta līdz
Dome 26.februāra
52 000,00 EUR apmērā, pārējā daļā
A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi”
sēdē lēma
paredzot piesaistīt privāto kapitālu.
• Par zemes ierīcības projekta izstrādi 2 • Lēma organizēt regulāru un vienotu
nekustamajiem īpašumiem.
ielu sporta pasākumu sēriju un treniņus
• Par
zemes
ierīcības
projekta
Mārupes
novada
administratīvajā
apstiprināšanu
5
nekustamajiem
teritorijā 2014.gadā šādos sporta veidos:
īpašumiem.
ielu basketbols, ielu florbols, ielu futbols
• Par adreses piešķiršanu 9 nekustamajiem
un ielu vingrošana. Paredzēt pasākuma
īpašumiem.
plāno uzsākt šī gada pavasarī, tiklīdz dienorganizēšanai finansējumu no Mārupes
nakts gaisa temperatūra vairs nebūs zemāka • Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
novada Domes budžeta līdz 42 686,00
noteikšanu 9 nekustamajiem īpašumiem.
par 0ºC. Latvijas Valsts ceļi Centra reģiona
EUR apmērā, pārējā daļā paredzot
piesaistīt privāto kapitālu.
Rīgas nodaļa informējusi, ka papildus ceļa • Par zemes gabalu iegūšanu īpašumā.
virskārtas atjaunošanai paredzēts veikt arī • Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu • Piešķīra vairākām personām nekustamā
un sabiedrisko apspriešanu vairākiem
īpašuma nodokļa atvieglojumus.
trīs krustojumu (Bašēnu ceļš - Daugavas
nekustamajiem īpašumiem.
• Izveidoja izpilddirektora kompetenču un
iela, Stīpnieku ceļš - Daugava iela un Vētru
• Precizēja vairākus Mārupes novada
darba rezultātu novērtēšanas komisiju.
ceļš - Daugavas iela) rekonstrukciju.
domes lēmumus.

Iedzīvotāji jautā: Vai šogad tiks uzsākts
autoceļa P132 Mārupe – Jaunmārupe
remonts?
Atbild Būvvaldes vadītāja Aida Lismane: Ceļu būves uzņēmums „A.C.B.”,
kas uzvarējis pagājušajā gadā izsludinātajā
iepirkumā par reģionālā autoceļa P132
Rīga (Mārupe) – Jaunmārupe posma
km 3.34-10.0 segas rekonstrukcijas
(pastiprināšanas) būvdarbiem, patlaban
ir izņēmis būvatļauju un remonta darbus
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pašvaldībā
Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2014
2014.gada 24.maijā Latvijā notiks informācija www.cvk.lv.
kārtējās Eiropas Parlamenta (EP)
Balsošanas kārtība
vēlēšanas, kurās Latvijas pārstāvībai EP
Eiropas
Parlamenta vēlēšanu dienā,
jāievēl astoņi deputāti. Šajās vēlēšanās
24.maijā,
vēlēšanu
iecirkņi Latvijā būs
Latvija būs viens vēlēšanu apgabals.
atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00.
Vēlētāju reģistrs
No 21.līdz 23.maijam vēlēšanu iecirkņos
Eiropas Parlamenta vēlēšanās vēlētāju dažas stundas dienā notiks iepriekšējā
uzskaitei tiks lietots vēlētāju reģistrs, balsošana:
un balsošana notiks, izmantojot vēlētāju • trešdien, 21.maijā – no pulksten 17.00
sarakstus.
līdz 20.00,
Katrs vēlētājs vēlēšanām būs reģistrēts • ceturtdien, 22.maijā – no pulksten 9.00
noteiktā vēlēšanu iecirknī atbilstoši
līdz 12.00,
reģistrētajai dzīvesvietai. Saskaņā ar • piektdien, 23.maijā – no pulksten 10.00
Vēlētāju reģistra likumu ne vēlāk kā līdz
līdz 16.00.
15. martam Pilsonības un migrācijas
No 19.maija vēlēšanu iecirkņos varēs
lietu pārvalde katram vēlētājam uz viņa iepazīties ar kandidātu sarakstiem, ziņām
deklarētās dzīvesvietas adresi pa pas- par kandidātiem un priekšvēlēšanu
tu izsūtīs paziņojumu par to, kura iecirkņa programmām un pieteikt balsošanu
sarakstā vēlētājs iekļauts.
atrašanās vietā tiem vēlētājiem, kuri
Līdz 29.aprīlim vēlētāji varēs mainīt veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot
sākotnēji reģistrēto vēlēšanu iecirkni, vēlēšanu iecirknī.
izvēloties jebkuru citu vēlēšanu iecirkni
ATCERIETIES!
Latvijas teritorijā.
Balsot par Jūsu izvēlēto Eiropas ParVēlēšanu tiesības
lamenta kandidātu sarakstu varēsiet tikai
Tiesības piedalīties Eiropas Parlamen- tajā vēlēšanu iecirknī, kurā būsiet iekļauts
ta vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas vēlēšanu sarakstā! Laikus pārliecinieties,
pilsoņiem, kā arī citu Eiropas Savienības vai zināt savu vēlēšanu iecirkni.
(ES) dalībvalstu pilsoņiem, kuri uzturas
Balsošanas dokuments Eiropas ParLatvijā (ziņas par kuriem ir iekļautas Lat- lamenta vēlēšanās ir pase vai persovijas Iedzīvotāju reģistrā). Balsstiesības nas apliecība jeb identifikācijas karte.
Latvijā ir no 18 gadu vecuma.
Pārliecinieties, vai līdz balsošanas dienai
EP Vēlēšanās Latvijā var piedalīties Jūsu dokumentam nebūs beidzies derīguma
arī citu ES dalībvalstu pilsoņi un Latvi- termiņš.
jas pilsoņi, kuri dzīvo ārvalstīs. Sīkāka

Mārupes novada Vēlēšanu komisija izsludina
Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņu komisiju
locekļu kandidātu pieteikšanos
Mārupes novadā

Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās
Iecirkņa
Atrašanās vieta
Adrese
vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī
numurs
drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā
Mārupes novada
Daugavas iela septiņus kandidātus.
790.
Dome
29, Mārupe
2. Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:
Mazcenu
Jaunmārupes
791.
aleja 4a,
•
kurš prot latviešu valodu;
sākumskola
Jaunmārupe
• kuram ir vismaz vispārējā vidējā
izglītība;
Mārupes pamatsViskalnu iela
955.
• kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta
kola
7, Tīraine
kandidātu vai nav pilnvarotā persona
Kantora iela
kandidātu saraksta iesniegšanai;
956.
Mārupes vidusskola
97, Mārupe
• kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas,
attiecīgās republikas pilsētas domes vai
Skultes iela
957.
Skultes sākumskola
25, Skulte
novada domes deputāts;
• kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.
1. Tiesības izvirzīt un pieteikt savus
Pieteikums iesniedzams Mārupes nopārstāvjus iecirkņa komisijā ir:
vada
Domes sekretariātā darba laikā,
• reģistrētām politiskām partijām vai
Vēlēšanu
komisijas sekretārei no 2014.
reģistrētu politisko partiju apvienībām;
gada
14.marta
līdz 4.aprīlim.
• ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk
Veidlapu
skatīt
CVK mājas lapā www.
– vēlētāju grupa);
cvk.lv
• attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklim.

MarupesVESTIS
Mārupieši aicināti izteikt viedokli par
stāvparku sistēmas (Park & Ride) ieviešanu

Rīgas viesi, kuri ikdienā pārvietojas ar
automašīnām, līdz 19.martam aicināti
izteikt savu viedokli par stāvparku (Park
& Ride) sistēmas ieviešanu, tādejādi
palīdzot prognozēt stāvparku sistēmas
lietderību, kā arī galvenās prasības to
izstrādei.
Stāvparki
ir
publiski
pieejamas
stāvvietas ārpus pilsētas vai tās centra, kur
autovadītājs un tā pasažieri var ērti novietot savu auto un tālāk līdz galamērķim

Paziņojums par
Paziņojums par
detālplānojuma izstrādes
nekustamo īpašumu
Ziedleju iela 13 un Ziedleju uzsākšanu nekustamajiem
īpašumiem Paleju iela 21B
iela 15 detālplānojuma
un Paleju iela 23
sabiedrisko apspriešanu
26.02.2014. Mārupes novada Dome
ir pieņēmusi lēmumu Nr.11.1 „Par
detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu
nekustamajiem īpašumiem Ziedleju iela
13 (kadastra Nr.80760031691) un Ziedleju iela 15 (kadastra Nr.80760030492),
Mārupe, Mārupes novads”.
Sabiedriskā apspriešana notiks no
10.03.2014. līdz 04.04.2014.
Ar detālplānojuma redakciju var
iepazīties līdz 04.04.2014.:
• Mārupes novada Būvvaldē (Daugavas
iela 29, Mārupe), būvvaldes darba laikā;
• Mārupes novada pašvaldības tīmekļa
vietnē www.marupe.lv.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 03.04.2014. plkst.17.00 Mārupes novada Būvvaldē Daugavas ielā 29, Mārupē.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par detālplānojuma redakciju var
iesniegt Mārupes novada Būvvaldē no
10.03.2014. līdz 04.04.2014., iesniegumā
norādot vārdu, uzvārdu un adresi, bet
juridiskajām personām - nosaukumu,
adresi un reģistrācijas Nr. Neskaidrību
gadījumā iespējams griezties Mārupes novada Būvvaldē, būvvaldes darba laikā vai
SIA „Reģionālie projekti” Rūpniecības
ielā 32B-502, Rīgā, iepriekš piezvanot pa
tālr.67320809.

Sākti rekonstrukcijas darbi Jaunmārupes pamatskolas izveidei
Turpinājums no 1.lpp.

Svinīgajā līguma parakstīšanas brīdī
Mārupes novada Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs uzsvēra: „Šis ir vēsturisks
brīdis, jo tieši desmit gadus atpakaļ
tika uzsākta Jaunmārupes sākumskolas
celtniecība. Šodien esam sanākuši, lai
sāktu īstenot projektu par Jaunmārupes
skolas paplašināšanu, kas pašvaldībā lolots jau vairāku gadu garumā.” Savukārt
būvniecības uzņēmuma AS „LX grupa”
valdes priekšsēdētājs Mārcis Apsītis izteiDomes izpilddirektors Ivars Punculis un ca gandarījumu par iespēju piedalīties šāda
AS “LX grupa” valdes priekšsēdētājs projekta īstenošanā: „Mums ir liels prieks
Mārcis Apsītis paraksta līgumu
un gods mēģināt sekmīgi strādāt Mārupes

PIEKTDIENA, 7.MARTS, 2014

(darba vietai, mācību
iestādei u.tml.) doties
ar sabiedrisko transportu vai velosipēdu. Kā
informē Rīgas domes
Pilsētas attīstības departaments, šobrīd noris
darbs pie Rīgas transporta attīstības tematiskā
plānojuma izstrādes. Tā
ietvaros Rīgas teritorijā
tiek plānota divu līmeņu
stāvparku sistēma: viena
gar Rīgas robežu – lielāko
pievadceļu un dzelzceļa
staciju vai tramvaja pieturu tuvumā; otra tuvāk
pilsētas centram – ārpus
tradicionālo sastrēgumu zonām.
Aizpildot anketu, kas pieejama visās
„Statoil” degvielas uzpildes stacijās Rīgā,
Pilsētas attīstības departamentā klientu apkalpošanas dienās, Rīgas pilsētas
būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā
Rīgā, Amatu ielā 4, kā arī elektroniski
vietnēs www.rdpad.lv un www.marupe.lv,
iedzīvotāji aicināti paust savu viedokli par
stāvparku sistēmas ieviešanu.

novadā un izmantot savu pieredzi, ko
būvniecības nozarē esam uzkrājuši gan
Latvijā, gan ārvalstīs”.
Būvdarbus
pašvaldības
īpašuma
pārveidošanai par pamatskolu veiks
atklātā iepirkumu konkursā uzvarējusī
pilnsabiedrība „ELX grupa”, kuru veido AS „LX grupa” un SIA „Eva-Sat”.
Būvdarbu kopējās izmaksas ir 3 655 893,37
EUR, bez PVN. Patlaban visā ēkā uzsākti
iekšējie demontāžas darbi un paralēli notiek nepieciešamo celtniecības materiālu
skaņošana un pasūtīšana.
Kate Nītiņa

Saskaņā ar Mārupes novada Domes 2013.
gada 18.decembra sēdes lēmumu Nr. 3.2. ir
uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajiem īpašumiem Paleju iela 21B (kadastra Nr. 80760031088) un Paleju iela 23 (kadastra Nr. 80760031089).
Detālplānojuma mērķis ir precizēt
būvlaidi un koriģēt ielas sarkanās līnijas
starp zemes gabaliem Paleju iela 21B un
Paleju iela 23.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju
apstiprināta Mārupes novada Domes
Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere.
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt
Mārupes novada Būvvaldē, Daugavas
ielā 29, Mārupe, Mārupes novads, LV2167, četru nedēļu laikā no paziņojuma
publikācijas brīža.

Mārupes novada
Dome izsludina novada
vizuālās identitātes
ideju konkursu
Realizējot Mārupes novada Domes
investīciju plānā iekļauto projektu par
Mārupes novada vizuālās identitātes standarta izveidošanu, aicinām piedalīties
skiču konkursā par novada grafiskās zīmes
izstrādi.
Konkursa mērķis ir, izmantojot ideju
radošo sacensību, atrast labāko Mārupes
novada grafiskās zīmes risinājumu, kas
būtu izmantojams novada identitātes
veidošanai vietējo iedzīvotāju vidū un
publiskajā telpā. Labākie trīs darbi pēc
žūrijas komisijas vērtējuma tiks izvirzīti
godalgošanai.
Plašāka informācija par dalību konkursā
un tā noteikumiem pieejama konkursa
nolikumā, kas atrodams interneta vietnē
www.marupe.lv, sadaļā Aktuāli.
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MarupesVESTIS
Mārupes novada Dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5/2014

Mārupes novada Dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8/2014

Apstiprināti ar Mārupes novada Domes
2014. gada 29.janvāra
sēdes Nr.2, lēmumu Nr.13

Apstiprināti ar Mārupes novada Domes
2014. gada 29. janvāra
sēdes Nr.2, lēmumu Nr.23

Grozījumi Mārupes novada Domes 2009.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr. 24/2009
„Par pabalstu transporta pakalpojumiem ”

Grozījumi Mārupes novada Domes
2009.gada 29.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.4 „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”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”,
43.panta trešo daļu

Izdarīt Mārupes novada Domes 2009.
gada 22.decembra saistošajos noteikumos
N.24/2009 šādus grozījumus:
izdoti saskaņā ar Latvijas Republika
1.Izteikt saistošo noteikumu 5.punktu
likuma ,,Par pašvaldībām”
šādā redakcijā:
43.panta ceturto daļu un Latvijas Republikas
Autopārvadājumu likuma
Pabalsts tiek izmaksāts vienreiz gadā, un
35.panta pirmo dalu un 39.panta piekto daļu
tā apmērs ir EUR 72,00.
2.Saistošie noteikumi stājas spēkā ar
Izdarīt Mārupes novada Domes 2009.
2014. gada 1. aprīli.
gada 29.jūlija saistošajos noteikumos
Novada Domes priekšsēdētājs N.4/2009 šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 1.3.1punktu
Mārtiņš Bojārs
šādā redakcijā:
„1.31. Mārupes novada Dome nosaMārupes novada Dome
ka šādu maksimālo maksu (tarifu) par
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4/2014
pasažieru un bagāžas pārvadājumiem
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes ar vieglo taksometru Mārupes novada
2014. gada 29. janvāra administratīvajā teritorijā:
sēdes Nr.2 , lēmumu Nr.12
1.31.1. taksometra nolīgšanas tarifs –
EUR 2,13 (iekļaujot pievienotās vērtības
Grozījumi Mārupes novada
nodokli);
Domes 2009.gada 22.decem1.31.2. attāluma tarifs – EUR 0,71 par
kilometru (iekļaujot pievienotās vērtības
bra saistošajos noteikumos
nodokli);
Nr. 22/2009 „Par pabalstiem
1.31.3. laika tarifs – EUR 0,14 par minūti
veselīga dzīvesveida profilakses
(iekļaujot pievienotās vērtības nodokli).”
pasākumu veikšanai”
2. Izteikt saistošo noteikumu Pielikuma
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” Nr.3 11.punktu šādā redakcijā:
15.panta pirmās daļas 6.punktu,
„11. Mārupes novada Dome nosaka šādu
43.panta trešo daļu maksimālo maksu (tarifu) par pasažieru
Izdarīt Mārupes novada Domes 2009. un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo takgada 22.decembra saistošajos noteikumos sometru Mārupes novada administratīvajā
N.22/2009 šādus grozījumus:
teritorijā:
1.Izteikt
saistošo
noteikumu
11.1. taksometra nolīgšanas tarifs – EUR
4.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
____ (iekļaujot pievienotās vērtības no4.2. pabalsts aprūpei EUR 75,00 mēnesī dokli);
guļošām vai uzraugāmām personām, kas
11.2. attāluma tarifs – EUR ____ par
sevi nespēj aprūpēt un bērniem invalīdiem, kilometru (iekļaujot pievienotās vērtības
iesniedzot ģimenes ārsta izsniegto veidlapu nodokli);
027/u un personu apliecinošu dokumentu.
11.3. laika tarifs – EUR ____ par minūti
Pabalstu nepiešķir personām, kuras saņem (iekļaujot pievienotās vērtības nodokli).”
VSAA kopšanas pabalstu invalīdam.
___________________________
2.Izteikt
saistošo
noteikumu ______________. (Tiek norādīti citi
4.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
transportlīdzekļa izgatavotāja dokumentos
1.4. Pabalsts jaundzimušā rotavīrusa fiksēti rādītāji skaitītāja tips )”
potes apmaksai, ja viens no vecākiem
Novada Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs
vismaz vienu gadu deklarējis dzīvesvietu
Mārupes novadā, uzrādot bērna dzimšanas
apliecību, personu apliecinošu dokumentu
Mārupes novada Dome
un dokumentu, kas apliecina pirmās potes
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3/2014
veikšanu.
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes
3.Izteikt
saistošo
noteikumu
2014. gada 29. janvāra
4.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
sēdes Nr.2, lēmumu Nr.11
4.6. Pabalsts veselības aprūpei EUR
150,00 gadā Černobiļas atomelektrostaci- Grozījumi Mārupes novada Dojas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem mes 2009.gada 22.decembra saisun Černobiļas atomelektrostacijas avārijas tošajos noteikumos Nr. 19/2009
rezultātā cietušajiem, un Afganistānas kara
„Par apbedīšanas pabalstu”
dalībniekiem.
4.Papildināt saistošos noteikumus ar Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”,
43.panta trešo daļu
4.8. apakšpunktu:
4.8.Pabalsts veselības aprūpei EUR
Izdarīt Mārupes novada Domes 2009.
150,00 gadā bērnam invalīdam vai ar gada 22.decembra saistošajos noteikumos
celiakiju slimam bērnam. Pabalsts tiek N.19/2009 šādus grozījumus:
izmaksāts vienam no vecākiem, uzrādot
1. Izteikt saistošo noteikumu 4.punktu
bērna invaliditāti apliecinošu dokušādā redakcijā:
mentu, vai ārsta izsniegtu izziņu, kurā ir
4. Pabalsta apmērs vienai personai ir
norādīta diagnoze - celiakija.
EUR 150,00.
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar
2014. gada 1. aprīli.
2014. gada 1. aprīli.
Novada Domes priekšsēdētājs
Novada Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs
Mārtiņš Bojārs
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pašvaldībĀ
Mārupes novada Dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7/2014
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes
2014. gada 29.janvāra
sēdes Nr.2, lēmumu Nr.22

Grozījumi Mārupes novada
Domes 2010.gada 28.aprīļa
saistošajos noteikumos
Nr.10/2010 „Par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtību Mārupes
novadā”
Izdoti saskaņā ar likumu „Par
pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu
1.Izdarīt Mārupes novada Domes 2010.
gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos
N.10/2010 šādus grozījumus:
1.1.Papildināt saistošos noteikumus ar
4.71.punktu šādā redakcijā:  
4.71. Trešās grupas invalīdiem -   90 %
apmērā no attiecīgajā periodā aprēķinātās
nekustamā īpašuma nodokļa summas.
1.2.Izteikt saistošo noteikumu 4.9.punktu šādā redakcijā:
4.9.Personai, kurai pašai (vai kopā
ar laulāto) vai tās laulātajam ir trīs vai
vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem
(arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē
ievietoti
bērni
līdz
pilngadības
sasniegšanai), vai trīs vai vairāk bērnu pēc
pilngadības sasniegšanas, kamēr viņi turpina vispārējās, profesionālās, augstākās
vai speciālās izglītības iegūšanu dienas
nodaļās (pilna laika klātienes studijas),
bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma
sasniegšanai (turpmāk tekstā – bērns)
- 90 % apmērā no attiecīgajā periodā
aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa
summas.
Ja katram vienu un to pašu 3 vai vairāk
bērnu vecākam (aizbildnim) pieder viens nekustamais īpašums kopīpašumā,
tad katram vienu un to pašu 3 vai vairāk
bērnu vecākam (aizbildnim) ir tiesības
saņemt nodokļu atvieglojumu par
savu kopīpašuma daļu.
Pārējos gadījumos nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojums tiek piešķirts tikai
vienam no vienu un to pašu 3 vai vairāk
bērnu vecākam (aizbildnim).
1.3.Izteikt saistošo noteikumu 8.punktu
šādā redakcijā:
8. Mārupes novada Domes izpilddirektors pieņem lēmumu par atvieglojuma piešķiršanu, saskaņā ar šo saistošo
noteikumu 4.1.- 4.13.apakšpunktiem, ja
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam
nav parāda par iepriekšējiem taksācijas
periodiem, vai, ja nodokļa maksātāja
parāds par iepriekšējiem taksācijas periodiem kopsummā ar nokavējuma
naudu uz pieteikuma saņemšanas dienu
nepārsniedz EUR 100,00.
1.4.Izteikt saistošo noteikumu 81.punktu šādā redakcijā:
81. Mārupes novada Dome pieņem
lēmumu par atvieglojuma piešķiršanu
saskaņā ar šo saistošo noteikumu 4.15.4.21. punktiem, kā arī saskaņā ar šo
saistošo noteikumu 4.1.- 4.13. punktiem, ja nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājam ir parāds par iepriekšējiem
taksācijas periodiem, un tas kopsummā
ar nokavējuma naudu uz pieteikuma
saņemšanas dienu pārsniedz EUR 100,00.

Mārupes novada Dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6/2014
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes
2014. gada 29.janvāra
sēdes Nr.2, lēmumu Nr.16

Grozījumi Mārupes novada
Domes 2009.gada 22.decembra saistošajos noteikumos
Nr.18/2009 „Par sociālajiem
pabalstiem Mārupes novadā”
Izdoti saskaņā ar likumu
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
7.punktu, 43.panta trešo daļu

Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 9.pantu un 35.pantu
1.
Izdarīt Mārupes novada Domes
2009.gada 22.decembra saistošajos noteikumos N.18/2009 šādus grozījumus:
1.1. Izteikt saistošajos noteikumos
lietoto terminu „maznodrošināta ģimene”
šādā redakcijā:
Maznodrošināta ģimene – ģimene, kuras
locekļi mitinās vienā mājoklī un kuriem ir
kopēji izdevumi par uzturu, ja ienākumi uz
katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu
laikā nepārsniedz EURO 200,00 mēnesī.
1.2. Izteikt saistošajos noteikumos
lietoto terminu „maznodrošināta persona”
šādā redakcijā:
Maznodrošināta persona –vientuļa
atsevišķi dzīvojošā persona, kurai nav
Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku
vai apgādnieks ir atzīts par trūcīgu ģimeni
(personu) un kuras ienākumi pēdējo triju
mēnešu laikā nepārsniedz EURO 260,00
mēnesī.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar
2014. gada 1. aprīli.
Novada Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs

Paziņojums par
detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu
nekustamajiem
īpašumiem “Rasenes”
un “Smaidas”

Pamatojoties uz Mārupes novada domes
2014.gada 29.janvāra domes sēdes lēmumu
Nr.5.5
„Par detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu
nekustamiem
īpašumiem
„Rasenes” (kadastra Nr. 8076 006 0289)
un „Smaidas” (kadastra Nr. 8076 006
0288)” ir uzsākta detālplānojuma izstrāde
nekustamajiem īpašumiem „Rasenes” un
„Smaidas” apmēram 2,0 ha platībā.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju
apstiprināta Mārupes novada Domes
Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere.
Saskaņā
ar
2013.gada
18.jūnijā
apstiprināto Mārupes novada teritorijas
plānojumu
2014.-2026.gadam detālplānojuma teritorija atrodas savrupmāju apbūves teritorijā.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir precizēt
teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu,
veikt zemes gabala sadalīšanu un veidot
kopīgu ielu/ceļa tīklu un inženiertehnisko
komunikāciju tīklus gan detālplānojuma
teritorijā, gan pieguļošajām teritorijām.
Rakstiskus
priekšlikumus
par
detālplānojuma risinājumiem iespējams
iesniegt Mārupes novada Būvvaldē Daugavas ielā 29, Mārupe, Mārupes novads, LV2167 četru nedēļu laikā no informācijas
Novada Domes priekšsēdētājs publicēšanas dienas laikrakstā „Mārupes
Mārtiņš Bojārs Vēstis”
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novadā

Biedrības “Pierīgas partnerība” paziņojumi
Projektu līdzfinansē
Eiropas Savienība

Biedrība “Pierīgas partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu Lauku
attīstības programmas 2007.-2013.
gadam pasākuma “Vietējās attīstības
stratēģijas”
ietvaros
apstiprinātās
vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks
no 2014.gada 11.aprīļa līdz 2014.gada
12.maijam.
Projektu
iesniegumi
jāiesniedz
Mārupes novadā, Mazcenu alejā 33/3,
(tālr.26440279) vai Olaines novadā,
Zemgales ielā 33 (tālr.67146030)
Projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un apliecināti ar laika
zīmogu Elektronisko dokumentu likumā
noteiktajā kārtībā, jāiesniedz, nosūtot uz
Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.

Projektu līdzfinansē
Eiropas Savienība

Biedrība “Pierīgas partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtu Rīcības
programmas Eiropas Zivsaimniecības
fonda atbalsta ieviešanai 2007.2013.gadam pasākuma “Teritorijas
attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās Vietējās attīstības
stratēģijas ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks
no 2014.gada 11.aprīļa līdz 2014.gada
12.maijam.
7.
kārtā
pieejamais
publiskais
finansējums ir 114 930,54 EUR
Projektu
iesniegumi
jāiesniedz
Mārupes novadā, Mazcenu alejā 33/3,
(tālr.26440279) vai Olaines novadā,
Zemgales ielā 33 (tālr.67146030)

gov.lv.
9.kārtā pieejamais publiskais finansējums
kopā ir 90 435,78 EUR.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks
Lauku attīstības programmas 2007.-2013.
gadam 4. ass 413. pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstību stratēģiju
īstenošanas teritorijā” un 411.pasākuma
„Konkurētspējas
veicināšana
vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
ietvaros šādām aktivitātēm un rīcībām:
413.pasākums “Lauku ekonomikas
dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijās”.
1.aktivitāte:
iekārtu,
tehnikas,
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un
programmu nodrošinājuma iegāde un
uzstādīšana un infrastruktūras izveide
pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un
sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.
1.1. rīcība: Atbalsts pakalpojumu
pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai

vietējiem iedzīvotājiem
Mērķis
–
nodrošināt
vietējiem
iedzīvotājiem nepieciešamo sociālo pakalpojumu un publisko pakalpojumu
pieejamību pēc iespējas tuvāk savai
dzīvesvietai, uzlabot esošo pakalpojumu
kvalitāti un pieejamību, tādējādi būtiski
uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti
un mazinot sociālās atšķirības. Radīt
pievilcīgu vidi uzņēmējdarbībai, lai
nodrošinātu iedzīvotāju labklājību.
Iespējamie risinājumi:
• Atbalsts jaunu darba vietu radīšanai, lai
veicinātu pakalpojumu sektora attīstību
un uzlabotu pakalpojumu pieejamību un
kvalitāti;
• Atbalsts
amatniecības
un
uzņēmējdarbības attīstībai;
• Atbalsts sociālo/saimniecisko/sabiedrisko pakalpojumu centru izveidei un to
darbības paplašināšanai u.c.

Projektu
iesniegumu
pieņemšana
notiks Rīcības programmas Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai
2007.-2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” šādām
aktivitātēm un rīcībām:
Aktivitātes
“Ar
zivsaimniecību
un tūrismu saistītas maza mēroga
infrastruktūras un pakalpojumu attīstība”
ietvaros 3.1.rīcība Atbalsts tūrisma un
zivsaimniecības attīstībai.
Mērķis – radīt brīvā laika pavadīšanas,
kultūras, sporta pasākumu un aktīvās
atpūtas vietas, labiekārtot tās un
nodrošināt pieeju visām sociālajām
iedzīvotāju grupām un vecumiem.
Radīt teritorijā esošo kultūrvēsturisko, ainavisko, intelektuālo vērtību sasniedzamību
un pieejamību, to apkārtējas vides
labiekārtošana, saglabājot un sakopjot dabas un kultūras mantojumu.
Iespējamie risinājumi:
• Izveidot un labiekārtot aktīvai atpūtai

domātas publiski pieejamas vietas pie
ūdeņiem, nodrošināt ūdeņu piekrastes
pieejamību;
• Celt iedzīvotāju apziņu par dabas un
kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanas
nepieciešamību;
• Vietējā līmeņa ceļu tīkla uzlabošana;
• Veloceliņu, gājēju celiņus izbūve;
• Tūrisma potenciāla popularizēšana un
attīstības veicināšana.
Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību
mērķiem, plānotajām darbībām, projektu
vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu
skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var
iepazīties biedrības “Pierīgas partnerība”
konsultantu atrašanās vietā Mārupes
novadā, Mazcenu alejā 33/3, atbildīgā
Nadīna Millere, tālr.26440279, nadina.
millere@pierigaspartneriba.lv un Olaines
novadā, Zemgales ielā 33, atbildīgā Ilze
Mazure, tālr.67146030, ilze.mazure@
olaine.lv, kā arī Lauku atbalsta dienesta
mājas lapā www.lad.gov.lv un mājas lapā

Iespēja iesaistīties
starptautiskā sadarbības
projektā
2012.gada
31.decembrī
biedrība
„Pierīgas partnerība” un Kretingas vietējā Zivsaimniecības grupa
parakstīja līgumu par starptautiska
sadarbības projekta īstenošanu 2014.
gadā.
Projekts
paredz
starptautiskās
sadarbības aktivitātes, kuru mērķis ir
gūt pieredzi zivsaimniecības un tūrisma
jomā, lai savukārt dotu iespēju uzņēmēju
un saimniecību īpašniekiem piedāvāt
kvalitatīvu un konkurētspējīgu pakalpojumu. Projekta ietvaros paredzētas
apmācības par zivsaimniecību pie dažādām
ūdenstilpnēm (dīķiem, ezeriem, upēm),
zivju audzēšanu, kā arī apmācības tūrisma
vadībā. Tāpat paredzēti apskates braucieni uz zivsaimniecības un tūrisma vietām
ar praktiskām nodarbībām, nostiprinot
turpmākās sadarbības iespējas.
Projekta programma ir plaša un sevī ietver gan turpmāko sadarbību tūrisma jomā
starp Kretingas un Pierīgas partnerības
teritorijām, gan pieredzes apgūšanu
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abās valstīs. Visi šie pasākumi vērsti uz
uzņēmējdarbības attīstību tūrisma un
zivsaimniecības jomā, sakārtotas teritorijas
veidošanos, vietējo iedzīvotāju motivāciju
attīstībai. Jāatzīmē, ka minētās aktivitātes,
ko veicina biedrība „Pierīgas partnerība”,
atbilst konkrētiem mērķiem, kas noteikti
biedrības Vietējā attīstības stratēģijā un
visu novadu spēkā esošiem attīstības
plāniem. Ieguvumi no minētā projekta
realizēšanas būs tai iedzīvotāju kategorijai, kas aktīvi darbojas zivsaimniecības un
tūrisma jomā, daļa no tiem jau izmantojusi EZF finansējumu tūrisma un novadu
attīstībai kopumā.
Tādēļ lūdzam pieteikties Mārupes,
Olaines
un
Babītes
interesentus,
ūdenstilpņu īpašniekus, zivsaimniecības
un tūrisma aktivitāšu veicējus dalībai
projektā. No savas puses solām saturīgu,
interesantu, idejām un iespējām bagātu
projektu.
Nadīna Millere, biedrības „Pierīgas
partnerība” valdes priekšsēdētāja

iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei
un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.
Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību
mērķiem, plānotajām darbībām, projektu
vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu
skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var
iepazīties biedrības “Pierīgas partnerība”
konsultantu atrašanās vietā Mārupes
novadā, Mazcenu alejā 33/3, atbildīgā
Nadīna Millere, 26440279, nadina.
millere@pierigaspartneriba.lv; un Olaines
novadā, Zemgales ielā 33, atbildīgā Ilze
Mazure, tālr.67146030, ilze.mazure@
olaine.lv, kā arī Lauku atbalsta dienesta
mājas lapā www.lad.gov.lv un mājas lapā
www.marupe.lv. sadaļā Aktuāli/ES fondu
aktualitātes un www.olaine.lv; www.babite.
lv, www.pierigaspartneriba.lv
Projekta iesnieguma veidlapa ir atrodama mājas lapā: www.lad.gov.lv, www.
Rīcības ietvaros ir attiecināms: iekārtu, marupe.lv, www.olaine.lv, www.babite.lv,
tehnikas,
aprīkojuma,
informācijas www.pierigaspartneriba.lv
teholoģiju un programmu nodrošinājuma
Nadīna Millere, valdes priekšsēdētāja
www.marupe.lv. sadaļā Aktuāli/ES fondu
aktualitātes un www.olaine.lv; www.babite.
lv, www.pierigaspartneriba.lv.
Projekta iesnieguma veidlapa ir atrodama mājas lapā: www.lad.gov.lv, www.
marupe.lv, www.olaine.lv, www.babite.lv,
www.pierigaspartneriba.lv.
Projektu iesniegumus var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar
drošu elektronisko parakstu un apliecinātu
ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu
likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv.
Nadīna Millere, valdes priekšsēdētāja

2014.gada 7.februāra “Mārupes
Vēstis” izdevumā publicētais
biedrības “Pierīgas Partnerība”
sludinājums tiek atsaukts.

Paziņojums par
Paziņojums par
detālplānojuma
detālplānojuma izstrādes
izstrādes
uzsākšanu
uzsākšanu
nekustamajam
nekustamajam
īpašumam „Kampas-1”
īpašumam „Alksnīši”
Mārupes novada dome 2014.gada
29.janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.5.4
(sēdes protokola Nr.2, pielikums Nr.5.4)
„Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamajam īpašumam „Alksnīši” (kadastra Nr. 80760120237)”.
Nekustamais īpašums saskaņā ar 2013.
gada 18.jūnijā apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014.-2026.
gadam atrodas mazsaimniecību apbūve
ārpus ciemiem teritorijā (DzSM).
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir
precizēt noteiktās teritorijas plānoto
(atļauto) izmantošanu, veikt zemes gabala sadalīšanu un precizēt īpašuma
apgrūtinājumus.
Par
detālplānojuma
izstrādes
vadītāju apstiprināta Mārupes novada
Attīstības nodaļas vadītāja I.Krēmere.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir
I.Uhala-Endele, A.Endelis un A.Jauga.
Rakstiskus priekšlikumus četru nedēļu
laikā no publicēšanas dienas izdevumā
„Mārupes Vēstis” var iesniegt Mārupes
novada Domē, Daugavas ielā 29, Mārupē,
Mārupes novadā, LV-2167, vai arī pa epastu: ilze.kremere@marupe.lv.

Mārupes novada Dome 2013.gada
18.decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.3.4
(sēdes protokola Nr.10, pielikums Nr.3.4)
„Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamajam īpašumam „Kampas-1”
(kadastra Nr.80760120120)”.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir
precizēt tajā noteiktās teritorijas plānoto
(atļauto) izmantošanu, veikt zemes gabala
sadalīšanu, veidot vienotu ielu/ceļa tīklu
un inženiertehnisko komunikāciju tīklus
gan detālplānojuma teritorijā, gan arī
pieguļošajām teritorijām.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju
apstiprināta Mārupes novada Domes
Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere.
Detālplānojuma izstrādātājs - SIA
„Reģionālie projekti”.
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt
Mārupes novada Būvvaldē (Daugavas
iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV2167) četru nedēļu laikā no paziņojuma
publicēšanas informatīvajā izdevumā
„Mārupes Vēstis”.
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jauniešiem

Mārupe bez „legālām narkotikām”

Ilustratīva
fotogrāfija

Mārupe līdz šim ir attīstījusies gana
gudri. Mārupes teritorijā nav ne lombardu, kur ātri var saņemt naudu par
nenosakāmas izcelsmes preci, nav spēļu
zāles, kur cilvēks kļūst atkarīgs un azarta, alkatības vadīts, izputina ne tikai
sevi, bet arī savu ģimeni. Arī publisku
klubu Mārupē nav, un tieši šajās vietās
ir pirmie eksperimenti ar tā sauktajām
„legālajām (!) narkotikām”. Taču, ko
nespēj Mārupe, to pilnā apjomā un
visplašākajā spektrā kompensē Rīga.
Nakts. Pie slimnīcas pieripo ātrā
palīdzība, no kuras mediķu balstīts, atmuguriski atliecies, izkāpj 17 gadīgais Jānis.
Viņa galva ir tādos kā krampjos uz vienu
pusi pagriezta, un Jānis ar rokām to mēģina
atriezt un noturēt vidus stāvoklī, taču
neveiksmīgi. Pēkšņi šausminošās grimasēs
atsprāgst viņa lūpas, un seja ar atņirgtiem
zobiem atgādina saniknota suņa purnu.
Ar krampjos sažņaugtiem pirkstiem viņš
mēģina savilkt kopā lūpas, bet nespēj. Caur
aizslēgtiem zobiem daudzkārt izlaužas tik
tikko saprotamais „es nomiršu?”. Viņa
ķermenis aizvien vairāk tiek atlauzts uz
aizmuguri, līdz viņš nespēj ne nostāvēt, ne
nosēdēt.
Ierodoties Jāņa vecākiem, medikamenti
jaunieti jau ir daļēji „atlauzuši” normālā
stāvoklī. „Nelaime nenāk viena,” nosaka
puiša māte, turpinot stāstīt, ka mediķi tikko
kā snieguši palīdzību arī Jāņa vecaimātei.
Pievakarē esot apzagts viņas dzīvoklis. No
zāļu skapīša pazuduši visi medikamenti,
arī tik vajadzīgie pret diabētu, asinsspiedi-

enu, bezmiegu. Vecaimātei no satraukuma
kļuvis tik slikti ar sirdi, ka ātrā palīdzība
aizvedusi uz „Stradiņiem”.
Jānim atgriežas spēja runāt, un viņš
pastāsta, ka uz ielas paziņas piedāvājuši
uzpīpēt uztītu cigareti, jo būšot baigais
kaifs. Viņš ievilcis pāris dūmus un pēc tā
neko vairāk neatceroties.
Jāņa mātes telefonā ieskanas īsziņas
signāls, pavēstot, ka tikko slimnīcā mirusi viņas mamma, Jāņa vecmāmiņa. Tajā
brīdī tiek saņemti arī Jāņa analīžu rezultāti.
Tie nepārprotami liecina, ka jaunieša
organismā ir pozitīvs tests kanabinoīdiem,
kurus viņš bija uzņēmis ar tiem pāris
dūmiem, un arī pozitīvs barbiturātu tests,
kurus izmanto miega līdzekļos. „Tas
biji tu, Jāni? Kāpēc???” Jāņa mātei acis
pielīst asarām, un viņas smalkie pirksti
sažņaudzas dūrēs.
Tas nav izdomāts stāsts. Tas ir patiess,
pāris nedēļu sens notikums un līdzīgu ir
aizvien vairāk.
Jaunās psihoaktīvās vielas, kuras tiek
dēvētas par „legālajām narkotikām”,
Eiropas valstīs parādījās 2004. gadā.
Tās sākotnēji bija mazkaitīgas, jo
sastāvēja no dažādu augu maisījumiem,
kuru smēķēšana vairāk bija rituāls un
apreibinošu efektu nedeva. Ar laiku
šie augu maisījumi tika papildināti.
Sakaltētajiem un sasmalcinātajiem augiem
(herbālai daļai), kura smēķējot neradīja izteiktu halucinogēnu efektu, klāt pievienoja
ķīmiskus savienojamus (sintētisko daļu)sintētiskos kanabinoīdus. Tie ir daudzkārt
spēcīgāki par to psihoaktīvo vielu, kura
atrodama kaņepēs, bet ļaunākais, ka šie
sintētiskie savienojumi ir izteikti indīgi un
zinātniski nav izpētīta to iedarbība. Tāpēc
no mediķiem ar humora pieskaņu dzirdēts,
ka tad jau labāk smēķēt tīru kaņepīti nevis
šitādus te dranķus, pēc kuriem jāpārstāda
aknas.
Tieši šie sintētiskie savienojumi rada
„kaifu”, kurš ir līdzīgs tam, kādu gūst no
marihuānas smēķēšanas. Šādi maisījumi
tiek pārdoti līdzīgi tējas paciņāmkrāsainos maisiņos pa 1-5 gramiem ar sa-

liktiem nosaukumiem, kuros pamatvārds
ir „Spice”- „Spice diamond”, „Spice Silver”, „Spice Energy”. Parasti uz šāda iepakojuma ir arī uzraksts, kurš apliecina, ka
produkts nav domāts cilvēka uzturā un ir
telpas gaisa atsvaidzinātājs, aromātiska
vīraka svece vai kas cits. Šiem produktiem
piemīt ļoti spēcīga psihoaktīva iedarbība,
jo tie ir vismaz 5 reizes spēcīgāki par
marihuānas aktīvo vielu, vienlaikus tie
ir arī spēcīgas indes cilvēka dažādiem
orgāniem, un, atšķirībā no marihuānas,
tie ir viegli pieejami un lēti. Lietošanas
gadījumā tos, atšķirībā no „īstajām”
narkotiskajām vielām, ir grūti noteikt
cilvēka bioloģiskajos šķidrumos.
Bez vecāku atbalsta un kategoriskas
nostājas ģimenē pedagogiem vieniem
pašiem ir neiespējami cīnīties ar tabakas
zelētājiem, „legālo narkotiku” lietotājiem
un cita veida kaifotājiem. Un būs vēl
sarežģītāk, jo narkotiku ražotāji meklē
aizvien jaunas iespējas ne tikai neredzamai narkotiku izplatīšanai, bet arī grūti
atklājamiem narkotisko vielu izmantošanas
veidiem. Kāpēc smēķēt visiem redzami, ja
kaifu var ķert, piemēram, uzlīmējot pēc
izskata parastu plāksteri, kādus lietojam,
ja ir nobrāzumi. Tikai šis plāksteris ir
piesūcināts ar ķīmiskiem savienojumiem, kuri caur ādu, lēni uzsūcoties, rada
„kaifu”. Un, ja vēl šādu plāksteri uzlīmē
grūti kontrolējamā vietā, teiksim, uz tām
ķermeņa daļām, kuras paslēptas zem veļas,
tad vispār nekādu problēmu.
„Legālās narkotikas” visbiežāk sāk lietot
14-16 gadu vecumā mājas un skolu ballītēs,
brīvdabas mūzikas festivālos, vasaras
nometnēs, bet dažkārt - starpbrīžos vai
pēc stundām, tāpat vien jautrībai. Tās tiek
pamēģinātas ziņkārības nolūkos pēc draugu ieteikuma - „kā tas būs”, bet atkārtoti
tiek lietotas, lai kliedētu garlaicību, iekšēju
tukšumu, vientulību, nedrošību, aizbēgtu
no īstenības, aizmirstu problēmas skolā
un ģimenē, justos droši, arī, lai izrādītos un
neatšķirtos no savējiem, jo tas liekas moderni un stilīgi. Turpmāk jau narkotikas tiek
lietotas, lai gūtu „kaifu”.

To, ka jaunietis varētu būt sācis
lietot „legālās” narkotikas, var pamanīt
ģimenes locekļi, draugi un pedagogi,
redzot neizskaidrojamas izmaiņas viņa
izskatā un uzvedībā. Parasti „legālo narkotiku” lietotājiem parādās agrāk nebijuši
domāšanas un uztveres traucējumi, zūd
koncentrēšanās spējas, dažkārt viņi ir
trauksmaini, uzbudināti un ar neizprotamu
emocionālu maiņu- agresīvi un tikpat
pēkšņi- nomākti, apjukuši. Ilgākā laika
posmā „legālās narkotikas” tiek nomainītas
pret „ko nopietnāku”, un lietotājam
pakāpeniski palielinās bezatbildība, slinkums, vienaldzība, sākas nekontrolējama
rīcība, neadekvāta uzvedība, attiecību
pasliktināšanās ar apkārtējiem.
Ārēji „legālo narkotiku” lietotāji ir
bāli, pārmērīgi svīst, vērojama roku
trīce. Bieži var būt sūdzības par sliktu
pašsajūtu, reiboņiem, bezmiegu, sliktu
dūšu, vemšanu, sāpēm krūtīs, paātrinātu
sirdsdarbību. Mācībās pasliktinās atzīmes,
mājās sāk pazust nauda, visa veida lietas,
kuras var pārdot. Pakāpeniski notiek
personības degradācija, jo tiek zaudētas
nākotnes perspektīvas un iespējas. Tāds
cilvēks kļūst netīrīgs, viņš nelabi ož, slikti
izskatās, visi no viņa novēršas, pat labākie
draugi.
Lai Mārupes novads būtu pilnībā tīrs
no „legālo narkotiku” lietošanas, lai
mazinātos smēķēšana un alkohola lietošana
jauniešu vidū, Mārupes pašvaldība ir
aicinājusi mācību iestāžu vadītājus un pedagogus apzināt problēmas, piedāvājot tās
risināt aktīvi un ilgtermiņā ar saturīgiem,
izglītojošiem semināriem. Tie paredzēti
gan mācību iestāžu darbiniekiem, gan
audzēkņiem. Iespējamo semināru tēmasvisa veida atkarības, higiēna, seksuālā
veselība, attiecības, drošība, nelaimes
gadījumu novēršanas iespējas.
Nākamajā laikrakstā veselīga
dzīves veida piekritējiem pastāstīšu par dabas dotu iespēju mums visiem dzīvot ilgi
un bez slimošanas.
Arvīds Mūrnieks, ārsts

Jaunieši „ēno” Mārupes Domē

Ēnotāji piedalās darba sanāksmē par sabiedriskās kārtības jautājumiem
12.februārī karjeras izglītības akcijā
jeb Ēnu dienā visā Latvijā jaunieši devās
ēnot sev interesējošas profesijas, tuvāk
iepazīstot nākotnes nodarbes specifiku.
Lai dotu iespēju jauniešiem ielūkoties
pašvaldības darbā, šogad pirmo gadu
projektā iesaistījās arī Mārupes Dome.
Ēnot
Domes
darbiniekus
bija
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pieteikušies četri jaunieši, ar kuriem savās
profesionālajās zināšanās un prasmēs
dalījās Domes priekšsēdētājs Mārtiņš
Bojārs, izpilddirektors Ivars Punculis un
būvinspektors Jānis Lībietis. Ēnu dienā
ēnotājiem bija iespēja uzzināt vairāk par
domes administrācijas darba ikdienu, amatpersonu darba pienākumiem un deputātu

darbu, kā arī bija iespēja piedalīties divās
domes darba sanāksmēs. Skolēni paviesojās
ne tikai domē, bet devās arī izbraukumā
pa novadu, apmeklējot pēdējā gada laikā
labiekārtotos objektus, jaunizbūvētās ielas, laukumus un parkus, apskatīja vietas, kurās pašvaldība tuvākajā laikā plāno
realizēt jaunus projektus. Būvinspektora
“ēnotājs” pieredzēja, kā notiek dzīvojamo
ēku pieņemšana ekspluatācijā un piedalījās
nelikumīgi uzceltu būvju apsekošanā.
Ēnu dienas noslēgumā jaunieši atzina,
ka uzzinājuši daudz jauna, Domē pavadītā
diena viņiem šķitusi ļoti vērtīga pieredze.
„Pārsteidza tas, cik daudz un dažādi
jautājumi jārisina, strādājot Domes vadībā.
Labi jāpārzina likumdošana un daudzas
citas jomas, lai ar atbildības sajūtu prastu
izvērtēt katru parakstāmo dokumentu,”
sprieda jaunieši. Jautāti, kas būtu pirmais paveicamais darbs, ja strādātu domē
vadošā amatā, jaunieši minēja baseina un
baznīcas būvniecību novadā, kā arī uzsvēra
nepieciešamību paplašināt jauniešiem
piedāvāto vasaras darba vietu skaitu, lai
būtu iespējas iepazīt dažādas profesijas,
ne tikai strādāt labiekārtošanas darbos.
Tas vēl labāk nekā vienas dienas ēnošana

ļautu gūt pieredzi konkrētā profesijā, kā arī
iespēju pierādīt un pārbaudīt sevi.
„Jaunieši bieži nezina, kādu profesiju
izvēlēties, tāpēc iespēja vienu dienu gadā
ēnot sev interesējošas jomas pārstāvi
var būt ļoti noderīga nākotnes profesijas
izvēlē,” uzsver Domes izpilddirektors
Ivars Punculis.
Ēnu dienā Mārupes Domē ēnoja Kārlis
Belousovs, Haralds Puide un Jānis Ūdris
no Mārupes vidusskolas un mārupietis
Kristofers Gerners, kurš mācās Salaspils
1.vidusskolā. Vēl daži skolēni ēnoja
pašvaldības policijā un pirmsskolas
izglītības iestādēs.
Dažādās jomās – ārstu privātpraksē,
datortehnikas
vairumtirdzniecībā,
dārzkopībā, tipogrāfijā u.c. – ēnošanas vietas piedāvāja arī vairāki novada uzņēmumi,
kurus jaunieši diemžēl neizvēlējās. Liela
interese gan tika izrādīta par ēnošanu
SIA „WESS motors”, kur uzņēmuma
gaitām līdzi sekoja pat vairāki skolēni.
Ar uzņēmumā pavadīto dienu ēnotāji bija
ļoti apmierināti, tāpēc iesaka arī citiem
turpmāk būt aktīvākiem un izmantot Ēnu
dienas sniegtās iespējas.
Uva Bērziņa
PIEKTDIENA, 7.MARTS, 2014
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Mārupes Jauniešu Domes aktivitātes februārī!
Mārupes novada Jauniešu Dome - aktīvi jaunieši, kuri darbojas un organizē,
piedalās un aicina arī tevi brīvajā laikā bagātināt savu, draugu, ģimenes un novada dzīvi
Jau otrais mūsu pastāvēšanas mēnesis
ir aizskrējis un laiks atskatīties, kā
mums veicies! Februāris bijis gana raibs
un interesants. Ieceru bija daudz un
pamazām tās īstenojam.
Februārī piedalījāmies “Ghetto games”
filmas prezentācijā, iepazīstinot ar
sevi plašāku publiku, ēnojām Mārupē
pazīstamas personības,
devāmies
kopīgā izbraucienā “Jauniešu Domes
sēde neformālā gaisotnē”, piedalījāmies
Jauniešu studijas “BaMbuss” atklāšanā,
rīkojām konkursus mūsu sociālajos tīklos
un sākām iekārtoties Jauniešu Domes
jaunajā telpā. Bet par visu pēc kārtas...
Februāra sākumā visā Latvijā norisinājās
Ēnu diena, kad jaunieši var kļūt par ēnām

dažādu profesiju pārstāvjiem. Mārupes
jauniešiem bija iespēja ēnot gan dažādos
novada uzņēmumos, gan pašvaldībā.
Jauniešu Domes pārstāvji Kārlis un
Haralds pavadīja interesantu dienu, ēnojot
Domes priekšsēdētāju M.Bojāru un izpilddirektoru I.Punculi.
Lai mēs visi tuvāk iepazītos un
sadraudzētos, februāra vidū izlēmām
Jauniešu Domes sēdi organizēt neformālā
gaisotnē un apspriest mūsu plānus
izbraukumā. Mēs ne tikai veselīgi
pavadījām laiku, izkustējāmies un
nesēdējām telpās, bet arī uzņēmām pāris
kadrus topošajai filmiņai par Jauniešu
Domes aktivitātēm.

Iepazīšanās spēle jauniešu studijā “BaMbuss”
Jau divas nedēļas mums ir pašiem
sava telpa blakus Mārupes novada Domei Sporta centra otrajā stāvā. Šobrīd
vēl iekārtojamies, gaidām mēbeles un
domājam, kas vēl būtu nepieciešams. Bet
jau tuvākajā laikā gatavosimies Lieldi-

enu atrakcijām un Labdarības izstādes
veidošanai. Atgādinām: zīmē, glezno, veido un dāvā savu darbu labdarības akcijai!
Kad būsim iekārtojušies, rīkosim savas
telpas atklāšanu un aicināsim visus ciemos!

Jauniešu Domes jaunieši organizēja informatīvu stendu
22.februārī Mārupē un vēl 100 vietās
Latvijā rādija “Ghetto games” filmu
”Tas ir tikai sākums”, kuras laikā mēs
pirmo reizi prezentējām sevi kā Mārupes
Jauniešu Domi. Organizējām nelielu

stendu un stāstījām par saviem plāniem
un Labdarības akciju “Palīdzēsim Aleksandram”. Noskatījāmies arī sportiski
motivējošu filmu jauniešiem par Latvijas
ielu sporta dažādajām iespējām.

Iekārtojamies jaunajā Jauniešu Domes telpā
Tā kopumā izskatījās februāris jauniešu
skatījumā. Bet marts arī solās būt gana
bagāts. Plānojam Labdarības akcijas izstādi
un noslēguma pasākumu 28.martā, uz kuru
aicināts ir ikviens. Gatavojamies Lieldienu
atrakcijām, kuras organizēsim, ievērojot
latviskās tradīcijas, un citām aktivitātēm.

Augusta beigās
pirmo reizi Mārupē būs

Popularizējam Labdarības akciju un stāstām par sevi Ghetto games
filmas atklāšanā
Februārā beigās mūs uzaicināja uz
Jauniešu studijas “BaMbuss” atklāšanu. Tā
ir daudzfunkcionāla, organiska, atraktīva
un progresīva vieta, kur jaunieši caur
dažādām aktivitātēm var apgūt un pilnveidot savas prasmes, iegūt jaunu pieredzi,

draugus un pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku.
Iepazināmies ar jaukiem cilvēkiem, interesanti pavadījām laiku un ieguvām labas idejas, kā organizēt mūsu Jauniešu
Domes telpas atklāšanu un plānot Mārupes
jauniešu centra izveidi nākotnē.

“Jauniešu diena”!

Jaunieti,
piedalies pasākuma organizēšanā!
Nāc uz Jauniešu Domi vai aizpildi
ideju anketu mūsu mājaslapā un
novada izglītības iestādēs!

Kā arī plānosim nākamos Jauniešu Domes
pasākumus.
Seko jaunumiem, pievienojies mums jau
jaunajā telpā un papildini novada jauniešu
dzīvi ar savām idejām un iniciatīvu!
Nikola Ivanova,
Jolanta Grosberga-Gernere

Jaunieti,
ja vēlies iesaistīties
Mārupes Jauniešu Domē,
raksti jaunatnes lietu speciālistei
Jolantai uz e-pastu:
jolanta.grosberga@marupe.lv
vai zvani pa tālruni: 29857620

Uzzini jaunumus un seko mums:
www.jaunatnemarupe.lv
www.facebook.com/jaunatnemarupe
www.draugiem.lv/jaunatnemarupe

Sintija un Nikola Jauniešu studijas
“BaMbuss” atklāšanā
PIEKTDIENA, 7.MARTS, 2014

Studijas atklāšanā jauinieši rakstīja
savas vēlmes ideālajai pasaulei

@marupesjd
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Radām nākotnes vīzijas Mārupei
individuāls darbs, bet nākamajā
bērni strādās pāros. Konkursa
uzdevuma gala rezultātu veidoja trīs daļas – makets, skice
un darba apraksts. Tika uzburtas dažādas vīzijas un, kas
liekas pats galvenais, ar bērnu
darbiem atklājās arī viņu izpratne par novadu, zināšanas
par norisēm tajā un mīlestība uz
vietu, kurā viņi aug un attīstās.
Skolai no katras vecuma grupas bija jāizvirza divi pārstāvji
nākamajai kārtai, kas žūrijai
Konkursā dalībnieki demonstrēja gan
nemaz nenācās viegli. Kā
prasmes darboties ar papīru un citiem
materiāliem, gan izdomu, radot oriģinālus atzina viena no žūrijas komisijas loceklēm skolas pedagoģe
darbu maketus
Astrīda Zīle, gandrīz visi
12. februārī Mārupes pamatskolā, konkursanti tika galā ar uzdevumu labā
kur kopš rudens darbojas arī Mārupes līmenī, parādot gan prasmes darboties ar
Mūzikas un mākslas skola (MMMS) papīru un citiem materiāliem, gan izdomu,
Tīraines bērniem, Vizuāli plastiskās radot oriģinālus darbu maketus.
nodaļas audzēkņi piedalījās Valsts
Vairāki autori par pieminekļa elementu
konkursa „Es. Telpa. Vide.” pirmajā izvēlējās Mārupes simbolu – āboliņa lapu.
kārtā, radot vīzijas par novada vides Pēc Emīlijas Agates Palinas domām tā
labiekārtošanu.
simbolizē laimi Mārupē, bet Gustava Kārļa
Konkursa dalībnieki darbojās divās ve- Savicka projektētā strūklaka ar āboliņlapas
cuma grupās. Jaunākie, 8 līdz 12 gadus motīvu ir miera simbols. Piemineklī ar
vecie MMMS audzēkņi veidoja pieminekli nosaukumu „Mārupes spēks” tā autore
Mārupei, bet 13 līdz 16 gadīgie radīja telpu Emīlija Zaķe iekļāvusi stāstu par Mārupes
mūzikai vai mākslai. Pirmajā kārtā noritēja raibo ikdienu, fantastisko domu lido-

jumu, tautiskumu un novada stiprajām
ģimenēm – tām vērtībām, kas pēc Emīlijas
domām dara mārupiešus varenus. Katrīnas
Bērziņas neparastajā piemineklī bija ietverts atgādinājums, ka Mārupē dzīvo arī
dzīvnieki, ne tikai to saimnieki. Vairāku
darbu autoriem saistoša likās ideja par
strūklaku kā pieminekli. Marija Slaidiņa
to pamatoja ar Mārupes nosaukumu, kas
radies no upes, tātad ūdens, kas ir visa
dzīvības uzturētājs. Ar prieku jāatzīmē,
ka Marija, lai gan mākslas skolā mācās
tikai pirmo gadu, skolu pārstāvēs 42.
Starptautiskajā bērnu mākslas konkursā –
izstādē Čehijas pilsētā Lidicē, izcīnot šo
godu nopietnā valsts mēroga konkurencē.
Prieks, ka mūsu novadā aug radoši,
zinoši un domājoši bērni, jo bērnībā radusies mīlestība pret dzimto zemi viņus
darīs atbildīgus un ieinteresētus savā dzīvē
arī tad, kad būs pārkāpts skolas slieksnis.
Paldies MMMS skolas pedagogiem Marijai Karkovskai, Astrīdai Zīlei, Ievai Carukai, Maijai Matīsai par ieguldīto darbu
audzēkņu sagatavošanā konkursam, kā
arī Mārupes pamatskolas kolektīvam par
konkursantu uzņemšanu skolas telpās.

Finanšu eksperti pārbauda
savas zināšanas Mārupes
pamatskolas solā
Turpinājums no 1.lpp.

Balstoties uz filmiņā redzēto, gan mazākie,
gan lielākie skolēni ar balsošanas ierīču
palīdzību atbildēja, piemēram, uz jautājumu
„kas ir kabatas nauda?” – a) nauda, kuru iedod vecāki; b) nauda, kura glabājas kabatā,
c) maza izmēra nauda. Pēc katras atbilžu
sniegšanas uz tāfeles visiem tika atainota
statistika, cik skolēnu atbildējuši pareizi (a
variants) un cik tomēr kļūdījušies.
Nodarbības
noslēgumā
pieaugušie
secināja, ka spēles elementu izmantošanai
mācību satura apgūšanā manāmas vairākas
pozitīvas iezīmes. SEB bankas valdes
priekšsēdētājs A.Ozols bija novērojis, ka
interaktīvā spēle ļāvusi bērniem sajusties
klases priekšā drošāk, savukārt Nordea bankas Konsultāciju centra vadītāja
A.Fišere-Kaļķe pamanīja, ka spēle ar
tai raksturīgo dinamisko ritmu spēj aizraut un radīt vēlēšanos nodarbībā aktīvi
piedalīties katram. Atbildot uz jautājumu,
vai skolēni visās stundās ir tik rātni un
aktīvi līdzdarbojas, skolotāja A.Freimane
atzina, ka latviešu valodas, matemātikas,
dabaszinību u.c. priekšmetu apgūšana, izUldis Pauzers, MMMS Vizuāli mantojot interaktīvos mācību materiālus,
plastiskās mākslas nodaļas vadītājs bērnus patiešām aizrauj, tāpēc tādi viņi ir ne
tikai atklātajā stundā.
Kate Nītiņa

Mārupes vidusskolas komanda – jaunie interneta guru
Šogad 11.februārī Latvijā notika
konkurss „Jaunie interneta guru”, kurā
par uzvarētājiem kļuva un maijā uz
Future Classroom Lab dosies Mārupes
vidusskolas komanda.
Lai īpaši uzsvērtu jauniešu lomu
kvalitatīvas interneta vides veidošanā,
palīdzētu skolotājiem atrast labākos
un noderīgākos resursus mācību procesa
uzlabošanai, kā arī piedāvātu jauniešu
redzējumu par perfektu elektronisko
mācību materiālu, šogad kā centrālais
Drošāka interneta dienas pasākums
11.februārī Latvijā norisinājās konkurss
„Jaunie interneta Guru”.
Divdesmit komandas no Latvijas skolām,
parādot savu erudīciju un radošumu, kā arī
spēju veikli orientēties interneta vidē un
atlasīt labākos interneta resursus, sacentās
par galveno balvu – iespēju apmeklēt Future Classroom Lab Briselē.
Mārupes vidusskolas komandā aktīvi
darbojās trīs vidusskolēni - 10.a klases
skolnieks Ernests Dzelme, 11.a klases
skolēni Artūrs Šulbergs un Katrīna Buravcova. Konkursa gaitā dalībniekiem tika
nosūtīti uzdevumi mājas darbam, kurus

izvērtēja skolotāju žūrija. Mūsējie apzinīgi
un ar radošu pieeju sagatavoja konkursa
mājas darbu. Skolēni meklēja interesantus
resursus par divām tēmām:
1) Leksikostilistiskās un gramatiski
stilistiskās kļūdas (latviešu valoda);
2) Sociālās attiecības dažādās kultūrvidēs,
jauniešu subkultūra (psiholoģija).
Konkursa žūrija mūsējo skolēnu mājas
darbu bija novērtējusi ar augstākajiem
vērtējumiem. Līdz ar to Mārupes vidusskolas komanda tika uzaicināta uz konkursa finālu Vispasaules Drošāka interneta
dienā 11. februārī biznesa augstskolā
“Turība”.
Dienas pirmajā pusē tādi informāciju
tehnoloģijas nozares pārstāvji kā digitālais
čempions Reinis Zitmanis, draugiem.
lv runasvīrs Jānis Palkavnieks, ask.fm
drošības speciāliste Kate Prihodko un
blogeris Krišs Kupruks prezentēja to, kā
katrs no mums var uzlabot interneta vidi.
Pēc prezentācijām norisinājās diskusija,
kurā ikviens varēja uzdot sev interesējošus
jautājumus ekspertiem, un nopietnajos sarunu tematos pa brīdim iezagās arī kāda
asprātība.

Dienas otrajā daļā
erudīcijas sacensībās
konkursa dalībniekiem
bija iespēja parādīt
savas
zināšanas
par
informācijas
tehnoloģijām un citiem
ar internetu saistītiem
jautājumiem. Grupu
darbā
komandām
bija jāizstrādā idejas par interesantiem un radošiem
Mārupes vidusskolas komanda saņem
resursiem
mācību
augstāko žūrijas vērtējumu
vielu
apgūšanai.
Vislielāko izaicinājumu radīja grupu ti drošsirdības zobeni tālākai cīņai ar
darba prezentācija, jo to vajadzēja veidot nevēlamo interneta saturu. Par “Jaunajiem
pēc PechaKucha metodes - 10 slaidi, ka- interneta Guru” kļuva un maijā uz Future
tram atvēlētas 20 sekundes. Žūrija, kuru Classroom Lab dosies Mārupes vidusveidoja dažādu priekšmetu skolotājas, skolas komanda.
Pēc konkursa, 24.februārī, mūsu skolas
bija patīkami pārsteigtas par skolēnu
izstrādātajām prezentācijām. Šis darbs komandas dalībniekus intervēja Latvilika saprast, cik grūti skolotājiem dažkārt jas Radio 1 raidījuma „Ģimenes studija”
ir pasniegt sarežģītu mācību vielu pēc vadītāja Mairita Znotiņa par tēmu „Drošība
internetā”. Apsveicam!
iespējas interesantāk.
Dienas noslēgumā notika apbalvošana,
Laura Buravcova, informātikas
kurā visām komandām tika pasniegskolotāja

Talantu konkurss „Ko tu proti?” Mārupes vidusskolā

Jau sesto gadu Mārupes vidusskolā
tiek rīkots sākumskolas talantu
konkurss „Ko tu proti?” ar mērķi
palīdzēt
talantīgajiem
skolēniem
attīstīt radošumu un popularizēt to.
Savukārt konkursa rīkotājiem, 8.klašu
audzēkņiem, tā ir iespēja piedalīties
skolas sabiedriskajā dzīvē, noorganizējot
pasākumu, kurā skolēnu starpā veidojas
īpaši draudzīga saikne ar apziņu – „mūs
novērtē lielie”.
Šogad talantu konkursā varēja vērot 22
priekšnesumus. Dalībnieki rādīja savas
radošās spējas dziedāšanā, muzicēšanā,
dejošanā, dzejoļa runāšanā, repošanā un
citās aktivitātēs. Viņus vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija divi skolas skolotāji un ar
mūzikas jomu saistīti divi vecāko klašu
skolēni.

8

Klasiskās dejas priekšnesumu sniedz
1.e klases skolniece Elizabete Traidase

Par
konkursa
1.vietas ieguvējiem
kļuva Jurģis Zvejnieks
(2.d)
ar
dziesmu
„Vecais
zābaciņš”, Pēteris
Melgailis
(3.b)
ar
dzejoli-repu
„Beku maršs”, Andra Rāviņa (4.c) ar
akrobātiku,
Kristers Straume (2.b)
ar deju „Ča-ča-ča”,
Viviāna Venšteine,
Elīza Pētersone un
Santa Pamaskova
(3.a) ar hip hop
deju
„Mošķīši”,
Rūta Marija Rāzna

(1.a) ar dzejoli „Priecīga dziesma par zilo
ziloni”. Taču galvenais nav uzvarēt, jo
pati piedalīšanās un būšana starp skolas
radošākajiem skolēniem jau ir uzvara un
liels gods.
Arī mēs, skolotāji, ļoti lepojamies ne
tikai ar audzēkņu sasniegumiem mācībās,
bet arī viņu talantiem. Mūzikas skolotāja
Inga Cirse vienmēr palīdz bērniem ar padomu un mūzikas pavadījumiem, un klašu
audzinātāji iedrošina skolēnus nākt un pieteikties atlases kārtās. Paldies jāsaka arī
vecākiem, jo daudziem no viņiem jāmaina
dienas plāni, lai dotu savai atvasei iespēju
piedalīties konkursā, tos sapucējot un atvedot smagos mūzikas instrumentus.
Elita Voiciša, Mārupes vidusskolas
skolotāja
PIEKTDIENA, 7.MARTS, 2014
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Saulgriežu tradīcijas izzinot

Projekta partnervalstu otrā tikšanās reize, šoreiz - Itālijā
No šī gada 5. līdz 9. februārim Itālijā
notika
Jaunmārupes
sākumskolas
koordinētā COMENIUS projekta „The
Wonders of Solstice” jeb „Brīnumainie
saulgrieži” otrā partnervalstu tikšanās
reize. Sešu projekta dalībvalstu pedagogi
no Latvijas, Turcijas, Spānijas, Grieķijas,
Apvienotās Karalistes un Polijas, kā arī
četri poļu skolēni viesojās Itālijas dien-

vidu reģionā, Capurso pilsētā, skolā ar
mūzikas padziļinātu apguvi Istituto comprensivo San Domenico Savio.
Poļu skolēni tika uzņemti viesģimenēs,
kur viņiem bija iespēja pielietot savas
svešvalodu prasmes sarunās ar vienaudžiem,
piedalīties
radošajās
darbnīcās
un
priekšnesumos, kā arī vairāk iepazīt itāļu
izglītības sistēmu un dzīves veidu.

Pedagogi projekta vizītes laikā apmeklēja
skolu, kur skolas direktore Frančeska De
Rugeri iepazīstināja ar Itālijas izglītības
sistēmu, skaidroja izglītības iespējas un
skolu darbības pamatprincipus. Visi pedagogi piedalījās divās atklātajās mūzikas
nodarbībās
skolas
instrumentālajam
orķestrim. Stundas gaitā tika iesaistīti arī
partnervalstu skolotāji.
Pēc iepazīšanās ar Itālijas skolu darbību,
tika organizēta konference, kuras laikā Polijas, Turcijas, Grieķijas, Spānijas, Apvienotās
Karalistes partneri atskaitījās par paveikto
pēc Latvijas vizītes. Viens no galvenajiem
šī projekta uzdevumiem katrai dalībvalstij
ir iepazīstināt skolēnus, skolotājus un
vecākus ar vizītes laikā gūtajiem iespaidiem
un iepazītajām saulgriežu tradīcijām. Šajā
tikšanās reizē katra valsts rādīja sagatavotās
latviešu saulgriežu tradīcijas: rotaļas, dejas un rokdarbus, sagatavojot video vai
prezentācijas materiālu. Jāsaka, ka mūsu
projekta partneri bija ļoti darbīgi un radoši.
Liels lepnums mūs pārņēma, redzot, kā
poļu skolēni dejo „Tūdaliņ, tāgadiņ” vecāku
sagādātos latviešu tautas tērpos, kā spāņu
trīsgadīgie pirmsskolas audzēkņi zīmē latvju rakstus un ripina olas, kā visi grieķu
skolēni un skolotāji vienojas kopīgā latviešu

Kur Mārupe satiekas ar Rīgu

Ieva Markeviča, Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš un Evija Pamovska
projekta dalībnieku tikšanās laikā Melngalvju namā
Piedaloties Rīgas Domes organizētajā
Rīgas apkaimju kultūras projektu
un pasākumu konkursā, biedrība
„Mārupes radošā laboratorija” ieguvusi iespēju Eiropas Savienības projekta
‘”Rīga - Eiropas kultūras galvaspilsēta
2014’’ ietvaros īstenot projektu “Tēriņu
ielas mistērijas. Kur Mārupe satiekas

ar Rīgu”. Tas nozīmē, ka Mārupē pavasaris tiks sagaidīts ar plašu kultūras
programmu, kurā novadnieki un viesi
no tuvākās apkārtnes varēs baudīt gan
koncertus un izstādes, gan piedalīties
dažādās radošās darbnīcās.
Šobrīd biedrība “Mārupes radošā laboratorija” aktīvi gatavojas izstādei “Tēriņu

ielas mistērijas”, kuras atklāšana ieplānota
jau aprīlī. Projektā iesaistījušies daudzi
Mārupes radošie cilvēki, gan bērni un
jaunieši, gan pieaugušie, tai skaitā arī
profesionāli mākslinieki un mākslas skolu
studenti. Mūsu projekta “Tēriņu ielas
mistērijas. Kur Mārupe satiekas ar Rīgu”
ietvaros notiks virkne pasākumu Mārupē
un Pārdaugavā – dažādas izstādes, radošās
darbnīcas, plenēri, meistarklases, kuros
piedalīties aicināsim gan mārupiešus, gan
rīdziniekus, gan Rīgas viesus.
Jau janvārī mārupietes, projekta
„Tēriņu ielas mistērijas. Kur Mārupe satiekas ar Rīgu” vadītājas mākslinieces
Ieva Markēviča un Evija Pamovska
par Mārupes novada kultūras dzīvi
stāstīja Latvijas Valsts prezidentam Andrim Bērziņam pasākuma “Rīga - Eiropas
kultūras galvaspilsēta 2014” dalībnieku
tikšanās laikā Melngalvju namā.
Pašreiz notiek aktīvs darbs mākslinieku
darbnīcās,
Mārupes
mūzikas
un
mākslas skolas gleznošanas telpā, kā arī
fotosesijās, ceļojot pa Tēriņu ielu un apzinot interesantākās un skaistākās vietas,
tieši tās, kur Mārupe satiekas ar Rīgu.
Gleznās pārtop Torņakalna tiltiņi, Tēriņu

rotaļā un dejā savas skolas pagalmā.
Dienas
noslēgumā
Itālijas
skola
prezentēja savas saulgriežu tradīcijas, dejas,
āra aktivitātes un pasākumus, aktīvi iesaistot arī partnervalstu pedagogus un skolēnus.
Skolēni rādīja priekšnesumus – dziesmas un
dejas. Pirmsskolas vecuma bērni parādīja
teatralizētu deju par gada ritumu, savukārt
pamatskolas bērni kopā ar poļu bērniem
darbnīcās bija sagatavojuši masku teātri
par sauli un mēnesi. Noslēgumā koncertēja
skolas instrumentālais orķestris.
Otrajā dienā notika nozīmīga tikšanās
ar Capurso pilsētas mēru, kuras laikā viņš
prezentēja savas pilsētas nozīmīgākos
notikumus, raksturīgākās tradīcijas un
pasākumus, kā arī stāstīja par izglītības
situāciju pilsētā. Uz pasākumu bija ieradušies
visi Itālijas partnervalstu pedagogi, kā arī
viesģimenes. Visi partneri iepazīstināja ar
sevi, savu skolu un pašvaldību. Tikšanās
laikā projekta koordinatore Laura Buravcova uzrunāja klātesošos, pateicās par
viesmīlīgo uzņemšanu Capurso mēram un
skolas direktorei, novēlēja veiksmīgu tālāko
projekta gaitu.
Projekta vizītes noslēgumā pulcējāmies
pie apaļā galda, lai vienotos par projekta turpmāko koordinēšanu un projekta
realizācijas plānu, vienojāmies par nākamās
tikšanās laikiem un veicamajiem uzdevumiem. Projekta koordinatore iepazīstināja ar
izveidoto projekta mājas lapu, kā arī izteica
atzinību partnervalstīm par kvalitatīvi sagatavotajiem latviešu saulgriežu materiāliem.
Laura Buravcova, projekta koordinatore

iela, Arkādijas parks, Codes ielas skulptūru
dārzs.
Lielā projekta ietvaros improvizēti radās
vēl viens radošs projekts - “Paaudžu radošā
komunikācija”. Mārupes mūzikas un
mākslas skolas vecāko kursu audzēkņi ar
degsmi piedalās projekta tapšanā, izpētot
un gleznojot vidi, kura ir tik pazīstama,
bet nenovērtēta ikdienā. Vakaru stundās
pie molbertiem glezno ne tikai jaunieši,
bet arī pieaugušie. Mākslas nodaļas
audzēkņi ar apbrīnu vēro, kā uz baltā
audekla pārliecinoši klāj krāsu pieredzējis
mākslinieks. Tiek risinātas sarunas
par tēmām, kuras ir aktuālas dažādām
paaudzēm, jo māksla un radošā atmosfēra
atbrīvo cilvēkus.
Ar
prieku
aicinām
mārupiešus,
rīdziniekus un Rīgas viesus 12.aprīlī
plkst.13.00 Mārupes novada Kultūras
namā izstādes “Tēriņu ielas mistērijas”
atklāšanas svētkos. Kamēr bērni un
jaunieši darbosies radošajās darbnīcās,
vecāki varēs baudīt tēju un sarunas ar
māksliniekiem, muzikālos pārsteigumus
un, protams, gleznas un fotomākslu.
Ieva Markeviča, māksliniece, MMMS
pasniedzēja, projekta idejas autore, LMS biedre

LTV pateicas mārupiešiem par atbalstu seriāla filmēšanā

28.februāra
pievakarē
Mārupes
Kultūras namā notika LTV seriāla
„Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums” prezentācijas pasākums, kurā
televīzijas vadība pateicās mārupiešiem
un seriāla veidošanas komandai par atbalstu un darbu seriāla tapšanā.
Pasākumā LTV valdes priekšsēdētājs
Ivars Belte uzrunāja klātesošos un pateicās
seriāla veidošanas komandai un visiem
filmēšanā iesaistītajiem par ieguldīto darbu seriāla tapšanā, pasniedzot goda rakstus. Sirsnīgi pateicības vārdi tika veltīti
mārupiešiem, kuri bijuši atsaucīgi un
ļāvuši filmēt seriālu savās mājās: „Mūs
tiešām ir aizkustinājis atbalsts, ko esam
PIEKTDIENA, 7.MARTS, 2014

LTV valdes priekšsēdētājs Ivars Belte pasniedz
pateicības rakstu Mārupes novada Domei

no mārupiešiem saņēmuši
filmēšanas laikā, saprotot,
ka tas ne vienmēr ir bijis
viegli. Paldies jums par
to!”
Pēdējās divās sezonās
seriāla darbība norisinās
Mārupē, uzburot skatītājiem
jauku piepilsētas ainu un
sniedzot iespēju mums
pašiem palūkoties uz savu
novadu režisora skatījumā.
Mārupi
par
seriāla
filmēšanas
vietu
izvēlējusies
režisore
Virdžīnija Lejiņa, kura

stāsta, ka vēlējusies filmēt seriālu Pierīgā,
jo tā vienmēr ir likusies īpaša vieta: „Kad
pastāstīju par savu ideju meitai Zanei, kura
dejo Mārupes Kultūras nama deju kolektīvā
„Mārupieši”, viņa teica, ka jāfilmē Mārupē.
Zane saorganizēja savus dejotājus, kuri bija
ar mieru mūs uzņemt un ļāva uzfilmēt savās
mājās ne vienu vien sēriju. Paldies visiem
brīnišķīgajiem Mārupes cilvēkiem, kuri mūs
atbalstīja un paldies arī mūsu filmēšanas komandai!”
Pasākumā viesiem bija iespēja noskatīties
ne tikai seriāla jaunās sezonas reklāmas
videomateriālu, bet arī jaunās ceturtās sezonas pirmo sēriju.
Uva Bērziņa
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Mārupieši godam izcīna
“Salaspils kausu”

NOVADĀ
Otrie starpnovadu ziemas
dziesmu svētki Jaunmārupē

28.februārī Mārupes mūzikas un 2.līdz 6.klasei: Elizabete, Eduards, Sanimākslas skolā norisinājās jau otrie ja, Madara, Vendija, Mišela, Anna, Ralfs,
starpnovadu ziemas dziesmu svētki. Enija, Karlīna, Steisija un Linda. Bērnu
Pusotru stundu garo svētku vakaru kora solo programmas pēdējā dziesma
piedziedāja vairāki kolektīvi: Statoil tika interpretēta jaunā diriģenta Riharda
jauktais koris CANTUS FORTIS, Puncuļa vadībā.
Jaunmārupes sākumskolas bērnu koArī Jaunmārupes jauniešu jauktais
ris un Jaunmārupes jauniešu jauktais koris UNIVERSUM savā programmā
koris UNIVERSUM. Katrs no šiem ko- bija iekļāvis tikai latviešu komponistu
riem sniedza savu solo programmu, kā oriģinālmūziku un tautasdziesmu apdares.
arī vienojās kopējā kopkorī koncerta
Koncerta noslēguma daļā visi kori
noslēguma daļā.
vienojās vienā lielā kopkorī un kopā ar
CANTUS FORTIS, diriģenta Ivara solistiem sniedza virkni aizkustinošu brīžu
Cinkusa vadībā, savā solo programmā zālē sēdošajiem. Vakara īpašais viesis,
sniedza ieskatu franču komponista Ka- ASV dzimušais afroamerikānis Džordžs
mila Sensāna oratorijā. Jāpiebilst, ka Stīls izdziedāja savu prieku spiričuelā „O
Jaunmārupei bija liels pagodinājums happy day”. Ērika Ešenvalda „Dvēseles
uzņemt tik augsta mēroga diriģentu. dziesmā” plecu pie pleca solo dziedāja
Atgādināšu, ka Ivars Cinkuss ir bijis Dziesmusvētku virsdiriģents Ivars Cinkuss
vairāku Dziesmusvētku virsdiriģents un un Jaunmārupes sākumskolas 4.klases
XXV Vispārējo Latviešu Dziesmu svētku skolniece Steisija Miklaševiča. Koncertu
noslēguma koncerta mākslinieciskais noslēdza kopkoris un soliste no 3.klases
vadītājs.
Elizabete Liepa ar Zigmāra Liepiņa dziesJaunmārupes sākumskolas bērnu koris mu „Svētī debesīs šo zemi”.
priecēja klausītāju pilno zāli ar brīnišķīgām
Deju kolektīva vadītājas Guntas Skujas jubilejas koncertā Jelgavā
Rihards Rudzītis, Jaunmārupes
Valta Pūces, Raimonda Paula, Ulda
sākumskolas bērnu kora diriģents,
1. martā jau divdesmit pirmo reizi dejai ir jābūt kādai no horeogrāfa Ulda Marhilēviča un latviešu tautasdziesmām.
Jaunmārupes jauniešu jauktā kora
norisinājās vidējās paaudzes deju Žagatas radītajām dejām. „Mārupiešu” Sevišķi jāizceļ mazo solistu plejāde no
UNIVERSUM diriģents
kolektīvu konkurss “Salaspils kauss”. vadītāja Gunta Skuja šī uzdevuma izpildei
Šogad dalībnieki pulcējās Limbažos, jo izvēlējās deju „Garais dancis”. Šoreiz
saskaņā ar nolikumu konkursu organizē konkursa dalībnieki tika apbalvoti ne tiiepriekšējā gada uzvarētājs. Par gal- kai par savu kopējo sniegumu, vērtējot
veno balvu – ceļojošo kausu - cīnījās kopumā trīs dejas, bet tika pasniegtas arī
12 kolektīvi, un jau devīto reizi to atsevišķas balvas par spilgtāko U.Žagatas
ieguva Mārupes novada deju kolektīvs dejas izpildījumu. Šīs balvas pasniedza
„Mārupieši”.
TDA „Dancis” mākslinieciskais vadītājs
„Mārupieši” turpina savu veiksmes Rolands Juraševskis, kurš bija viens no
stāstu un pierāda, ka deju svētku laureātu žūrijas locekļiem. Ļoti atzinīgus vārdus
finālskatē iegūtā pirmā vieta nav nedz un pateicību par izcilā horeogrāfa deju
nejaušība, nedz arī iemesls ieslīgt lielisko izpildi R.Juraševskis veltīja
pašapmierinātībā. Dejotāji cītīgi trenējas 2. un 3. vietas ieguvējiem - Kuldīgas
Uz skatuves Jaunmārupes sākumskolas bērnu koris
un uztur sevi lieliskā formā arī pēc kultūras centra deju kolektīvam „Banar diriģentu Rihardu Rudzīti
svētkiem.
dava” un Valmieras kultūras centra deju
Konkursa „Salaspils kauss” galvenā kolektīvam „Pastalnieki”. Par spilgtāko
balva ir ceļojošais kauss, un ir tradīcija Ulda Žagatas dejas izpildījumu tika atzīts
katra gada uzvarētāja nosaukumu iegravēt „Mārupiešu” izpildītais „Garais dancis” un
uz plāksnītes un piestiprināt kausam. R.Juraševskis uzteica Mārupes dejotājus
Šobrīd kausu jau rotā kopumā 20 sudraba un vadītāju par „brīnišķīgo, cēlo, iznesīgo
krāsas plāksnītes un uz astoņām no tām ir un svinīgo sniegumu”.
laukumā pavadot 32 minūtes 35 sekundes,
„Mārupiešu” nosaukums. Jāpiezīmē, ka
Vēl bez U.Žagatas dejas „Mārupieši”
gūstot 18,3 punktus, izcīnot 10 atlēkušās
saskaņā ar konkursa nolikumu, uzvarētājs konkursā uzstājās ar I.Mažānes deju
bumbas, izdarot 4,3 rezultatīvās piespēles,
ne tikai rīko konkursu nākamajā gadā, bet „Tupu, tupu, rāpu, rāpu”, kas ar savu nepārķerot 3 bumbas un nopelnot vidējo
pats arī nepiedalās kausa izcīņā. Tiesa, ierasto raksturu, „Mārupiešu” lieliskajā
efektivitātes koeficientu 25.
konkurence starp deju kolektīviem ir ļoti izpildījumā, pārsteidza ne tikai konkur„Ir ļoti patīkami saņemt šo balvu, tas bija
spēcīga, un spēku samēri mēdz būt tik sa skatītājus, bet arī žūriju. Trešā deja
diezgan negaidīti. Februāra mēnesis gan
līdzvērtīgi, ka žūrija piešķir dalītu pirmo „Mārupiešiem” bija horeogrāfes Guntas
Mārupes komandai bija ļoti veiksmīgs, jo
vietu diviem konkursa dalībniekiem – di- Skujas jaunākā deja „Ōdums”. Dažādu
uzvarējām vairākas stipras komandas. Labi
vas no astoņām uzvarām „Mārupieši” ir apstākļu sakritības dēļ dejotājiem nepietika
nospēlēju ne tikai es, bet visi, tas ir komandalījuši ar VPDK „Bandava” no Kuldīgas laika šo deju izmēģināt uz skatuves pirms
das un trenera nopelns,” par iegūto MVP
un vienu reizi ar VPDK „Bandava” no konkursa. Taču, paturot prātā vadītājas
titulu saka 25 gadus vecais sportists.
Saldus. Pirmo reizi „Mārupieši” konkursā vēlējumu „Dejojiet uz vella paraušanu!”,
LBL2 apvieno kopumā 19 komanpiedalījās 1996. gadā un jau savā pirmajā dejotāji uz skatuves spēja atklāt šīs dejas
das, un šobrīd Mārupes basketbolisti
dalības reizē izcīnīja uzvaru. Kopš tā latgalisko un humora pilno raksturu, un
spēlē sacensību otrajā kārtā, kur tiekas
laika gandrīz ik pārgadu kauss ir atkal at- negaidītais pavērsiens dejas beigās izraisīja
10 stiprākās. Komandas trenera Matīsa
griezies Mārupē. Tāpat arī 2014. gadā, kad lielas ovācijas.
Rožlapas vērtējumā līga ir kļuvusi daudz
tiks pievienota nu jau devītā plāksnīte ar
Pēc konkursa žūrijas vadītāja, Latvijas
interesantāka: „Šogad ir vairākas spēcīgas
„Mārupiešu” vārdu.
Nacionālā kultūras centra dejas mākslas
BK “Mārupe” basketbolists
komandas un nav izteiktu līderu. Pašlaik atRunājot par konkursa nolikumu, eksperte Maruta Alpa pievienojās sava
Mārtiņš Motivāns
rodamies 6.vietā un esam jau nodrošinājuši
jāatzīmē, ka katram kolektīvam jāizpilda kolēģa R.Juraševska teiktajam, ka ir ļoti
Par Latvijas Basketbola līgas otrās iespēju spēlēt izslēgšanas spēlēs. Uzskatu,
3 dejas. No tām viena ir t.s. obligātā deja priecīga un pagodināta vērtēt dejotājus
ka mērķis cīnīties par medaļām ir reāli sa- katru gadu organizatoram ir tiesības no- šādā konkursā. Arī M.Alpa uzteica visu divīzijas (LBL2) vērtīgāko spēlētāju
sniedzams, un pēdējās spēles pierāda, ka
teikt, kāds princips ir jāievēro šai dejai. deju kolektīvu labo sagatavotību un (MVP) februārī atzīts komandas
basketbolists
Mārtiņš esam uz pareizā ceļa.”
Parasti tā ir prasība dejot kāda konkrēta māksliniecisko kvalitāti. Taču uzvarētājs „Mārupe”
9.martā plkst.17.00 Mārupes sporta
Motivāns.
Ar
septiņām
uzvarām
16
horeogrāfa deju, vai arī prasība dejot var būt tikai viens, un šoreiz vislabākais
kompleksā notiks mārupiešu pēdējā otrā
spēlēs
patlaban
mārupieši
LBL2
turnīrā
attiecīgā gada deju svētku repertuāra vai sniegums bija „Mārupiešiem”, aiz sevis
posma spēle pret Pārdaugavu/LU, uz kuru
cittautu deju. 2014. gada konkursa rīkotāji, atstājot Kuldīgas „Bandavu” un Valmieras ieņem sesto vietu.
līdzjutēji jo īpaši gaidīti!
Būdams
centra
spēlētājs,
februārī
Limbažu kultūras nama deju kolektīvs „Pastalniekus”.
Kate Nītiņa
Mārtiņš
savai
komandai
palīdzējis
uzvarēt
„Jampadracis” bija noteicis, ka obligātajai
Undīne Kravale - Vīduša
trijās spēlēs no piecām, vidēji katrā mačā

Mārupes kluba basketbolistam LBL2
mēneša labākā spēlētāja tituls
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SPORTS
Basketbola Tehnikas Diena aizrauj!

Dienas centra „Švarcenieki”
jauniešiem godalgotas vietas
starptautiskajā novusa turnīrā
2. martā Igaunijā, Kilingi-Nõmme
ģimnāzijā norisinājās starptautiskais
novusa turnīrs jauniešiem, kur 24 Latvijas sportisti mērojās spēkiem ar 24
Igaunijas sportistiem.
Latvijas komandu, kuras treneris bija
dienas centra „Švarcenieki” vadītājs Gatis
Vācietis, pārstāvēja jaunieši no vairākiem
Latvijas novadiem, tai skaitā arī no
Mārupes. Uz sacensībām bija devušies
četri Jaunmārupes jaunieši, kas savas no-

vusa prasmes ikdienā apgūst dienas centrā
„Švarcenieki”.
Lielajā konkurencē vislabākos rezultātus
gan Latvijas komandas, gan mārupiešu
vidū uzrādīja Gabriēla Kazlovska, turnīra
gaitā nezaudējot nevienu spēli un iegūstot
2.vietu. Arī citi Mārupes komandas
dalībnieki cīnījās godam - Dagnija Puniņa
ierindojās 5.vietā, Mareks Tihonovs - 6.
vietā un Vilis Švābe - 8.vietā.
Dagnija Puniņa

Komandu sacensībās labākos rezultātus uzrādīja Mārupes „Monstriņi”
15.februārī Tīraines sporta kompleksā
norisinājās Mārupes Sporta centra
(SC) rīkotā Basketbola Tehnikas Diena
2004.g.dzimušiem un jaunākiem zēniem.
Sacensību laikā tika noskaidroti ātrākie
un izveicīgākie sportisti dažādu basketbola tehnikas elementu izpildīšanā.
Vairāk kā 30 dalībnieki no astoņām
komandām sacentās sešās disciplīnās:
„Līkloču Meistars”, „Ātrais Metējs”,
„Lieliskais Lēcējs”, „Piespēļu karalis”, „Bumbas Pārvaldnieks”, „Precīzais
sodiņš”. Godalgotās vietas individuālo
sacensību kopvērtējumā izcīnīja Daniels Baumanis no DSN 2004 komandas
(1.vieta), Jēkabs Vārna no Mārupes SC
Monstriņu komandas (2.vieta) un Rūdolfs
Krūtkrāmelis no Mārupes SC Monstriņu
komandas (3.vieta). Komandu sacensībās
labākos rezultātus uzrādīja jaunie basketbolisti no Mārupes SC Monstriņu koman-

das, kuri atstāja aiz sevis komandas DSN
2004 un RSC Sarkandaugava. Ikdienā ar
Mārupes SC jaunajiem basketbolistiem
strādā treneri Matīss Vārna un Jānis
Hāzners.
Šāda veida sacensības jaunajiem
basketbolistiem ne tikai Mārupē, bet
arī Latvijā notika pirmo reizi. Kā stāsta
sacensību rīkotājs, Mārupes SC treneris
Matīss Vārna, ņemot vērā dalībnieku
pozitīvās atsauksmes, plānots pasākumu
pilnveidot un līdzīgas sacensības organizēt
arī turpmāk.
Sacensību rīkotāji saka paldies Mārupes
SC vadītajai Silvijai Bartuševičai un
Mārupes novada Basketbola līgas
vadītājam Intam Pīrāgam par sarūpētajām
balvām, kā arī tiesnešiem Markam Vārnam,
Robertam Bēliņam, Tomasam Freimanim,
Robertam Alsiņam un Ervīnam Knetam
par labi padarīto darbu!
Kate Nītiņa

Jaunmārupes sākumskolas meiteņu
komanda izcīna 1.vietu tautas bumbā

28.februārī Jaunmārupes sākumskolas
zēnu un meiteņu komandas devās uz
Dobeli, kur notika Latvijas skolu sporta
federācijas rīkotā Latvijas Republikas
skolēnu 67.spartakiāde tautas bumbā.
Jaunmārupes sākumskolas meiteņu
komanda ieguva pārliecinošu uzvaru,
izcīnot 1.vietu, bet zēnu komanda savā
apakšgrupā ierindojās 5.vietā.
Jaunmārupes
sākumskola
bija
nopelnījusi pārstāvēt Vidzemes „Gaujas”
reģionu pēc kopvērtējuma uzvarām
Pierīgas novadā. Meitenes 14 komandu
konkurencē ieguva 1. vietu, bet zēni - 1.
vietu 18 komandu konkurencē. Sacensībās
Dobelē piedalījās divas labākās zēnu un
meiteņu komandas no Rīgas reģiona,
Vidzemes „Gaujas” reģiona, Kurzemes
reģiona, Zemgales reģiona, Latgales
reģiona, Vidzemes „Daugava” reģiona.
Jaunmārupes sākumskolas zēnu komanda,
spēlējot ar mainīgām sekmēm, palika savā
apakšgrupā 5.vietā un finālam diemžēl
nekvalificējās.
Ļoti veiksmīgi un stabili pirmajā
apakšgrupā no piecām spēlēm uzvarot
PIEKTDIENA, 7.MARTS, 2014

Jaunmārupes jaunieši ar treneri Gati Vācieti

Vienoti kopīgās aktivitātēs dienas centrā
„Švarcenieki”

Pagājušajā gadā Comenius projekta
„Ceļā uz iekļaujošu izglītību” ietvaros dažādu Mārupes novada Domes
struktūrvienību, tai skaitā dienas centra
„Švarcenieki” darbiniekiem bija lieliska iespēja doties pieredzes apmaiņas
braucienā uz Turciju, lai mācītos
no kolēģu pieredzes un prakses, kā
ikdienā strādāt un palīdzēt bērniem un
jauniešiem ar īpašām vajadzībām.
Domājot par mūsu novada bērniem un
četras, nospēlēja Jaunmārupes sākumskolas jauniešiem ar īpašām vajadzībām, šajā
meitenes, stabili iekļūstot finālā kā otra gadā dienas centrs „Švarcenieki” Turstiprākā komanda, zaudējot vien Iļģuciema
vidusskolai.
Jaunmārupes
meitenēm
vajadzēja spēlēt pret otras apakšgrupas 1.
vietas ieguvēju Rīgas Juglas vidusskolu.
Pārliecinoši uzvarot spēli, komanda
Nūjošana (Nordic Walking) ir
iekļuva finālā, kur vajadzēja sacensties ar
vienkāršs,
visiem pieejams un efektīvs
Siguldas pilsētas vidusskolu, kas, kā otra
stiprākā komanda no savas apakšgrupas, veids, kā nodarboties ar fiziskajām
aktivitātēm, kas neprasa ne lielus
uzvarēja Iļģuciema vidusskolu.
Rezultātā Jaunmārupes sākumskolas finansiālos līdzekļus, ne īpašu fizismeitenes sacensībās ieguva pārliecinošu ko sagatavotību. Arvien biežāk arī
uzvaru un 1.vietu. Otrajā vietā palika Mārupes novadā sastopam nūjotājus,
Siguldas pilsētas vidusskola, bet trešajā vienus vai patīkamā sabiedrībā kopā ar
- Rīgas Juglas vidusskola. Apsveicam draugiem soļojam brīvā dabā.
meitenes!
Nūjošana ir efektīvāka par intensīvu
Gints Gaiķens, Jaunmārupes
iešanu bez nūjām — saskaņā ar pētījuma
sākumskolas sporta skolotājs
rezultātiem
īpašo nūju un soļošanas
Paldies Jaunmārupes sākumskolas spor- tehnikas pielietojums palielina nodarbību
ta skolotājam Gintam Gaiķenam par labu efektivitāti gandrīz uz pusi. Turklāt, šis
ikdienas darbu un labiem rezultātiem tau- sporta veids ir viens no ziemeļvalstu
tas bumbā Latvijas Republikas skolēnu 67. ģimenes ārstu visbiežāk ieteiktajiem
spartakiādē.
sporta aktivitāšu veidiem ķermeņa svara
Iveta Timule, Jaunmārupes
sākumskolas direktore regulēšanai, sirds un asinsvadu sistēmas

cijas projekta ietvaros sadarbībā ar centra brīvprātīgajiem no Mārupes uzsāka
īstenot dažādas sportiskās aktivitātes
bērniem un jauniešiem ar dauna sindromu,
bērna cerebrālo trieku un citām veselības
problēmām.
Kā galveno mērķi bijām izvirzījuši
dot šiem bērniem un jauniešiem iespēju
piedalīties sabiedriskā pasākumā, uzlabot
viņu fizisko, garīgo veselību un dzīves
kvalitāti, izmantojot dažādas pielāgotas
sporta aktivitātes, kas aizgūtas no Turcijas
kolēģu pieredzes. Tika veidotas pielāgotas
galda tenisa nodarbības, gaisa hokeja, badmintona un veiklības aktivitātes.
Esam pārliecināti, ka ieguvēji no šī projekta aktivitātēm ir ne tikai bērni un jaunieši
ar invaliditāti, bet visi, kas apmeklē dienas
centru, mācoties toleranci un saprotot, ka
mēs tomēr varam būt vienoti, lai cik dažādi
esam.
Karīna, dienas centra brīvprātīgā

Sāc nūjot arī Tu!
uzlabošanai, vispusīgai un efektīvai slodzes
nodrošināšanai visam ķermenim. Tie, kas
aizrāvušies ar šo sporta veidu, novērtē tās
ieguvumus un iesaka to pamēģināt arī citiem.
Vērojot no malas, šī aktivitāte var šķist
gana vienkārša, taču mācīšanās bez instruktora klātbūtnes un padomiem var
samazināt pozitīvo efektu, kuru iespējams
iegūt pareizi nūjojot.
Mārupē darbojas sertificēts nūjošanas
instruktors Gatis Vācietis (tel. 29594004),
kurš reizi nedēļā, otrdienās, vada grupu
nodarbības Jaunmārupē un konsultē interesentus par pareizu nūjošanas tehniku, ekipējumu un dažādām ar nūjošanu
saistītām aktivitātēm.
Visi interesenti laipni aicināti pievienoties!
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Policija plāno rīkot
reidus klaiņojošu
kaķu izķeršanai

Sveicam mūsu
seniorus – jubilārus!
Olga Ogriņa

4.februārī palieka 93 gadi

Inese Reišule

9.februārī palieka 92 gadi

Gunārs Endzelis

4.februārī palieka 85 gadi

Vita Lūka

21.februāŗi palieka 85 gadi

Aneļa Pavloviča

1.februārī palieka 85 gadi

Mārupes vidusskolā

atvērto durvju diena
9 klašu skolēniem

Rasma Strauta

18.martā plkst. 11.00,

Veronika Strode

Kantora ielā 97, Mārupē,
Mārupes novadā

23.februārī palieka 85 gadi
2.februārī palika 85 gadi

Staņislavs Balinskis

26.februārī palika 80 gadi

Inta Pepa

10.februārī palika 80 gadi

Kultūras notikumi
8.martā
Jauktais koris „Mārupe” ielūdz uz
koncertuzvedumu „Jel dod man...!”,
plkst.15.00 Mārupes Kultūras namā
13.martā
A.Grīnberga jauno ģitāristu konkursa
“Kur tad tu nu biji?” noslēgums, plkst.14.00
Mārupes Mūzikas un mākslas skolā
22.martā
Pierīgas kultūras iestāžu vokālo
ansambļu skate – koncerts, plkst.14.00
Mārupes Kultūras namā

NOVADĀ

Plašāka informācija
www.marupe.edu.lv

Sakarā ar saņemtām Tīraines iedzīvotāju
sūdzībām par klaiņojošu kaķu ievērojamu
skaita palielināšanos, kas rada antisanitārus
apstākļus daudzdzīvokļu māju ciematā,
Mārupes novada Pašvaldības policija informē, ka saskaņā ar Dzīvnieku
aizsardzības likuma 8.panta 3.daļu šī gada
martā tiks veikti pasākumi klaiņojošo
kaķu skaita ierobežošanai, tos izķerot un
nogādājot dzīvnieku patversmē.
Juris Jēkabsons, Mārupes novada
Pašvaldības policijas priekšnieks

Sporta notikumi

28.martā
Labdarības akcijas „Palīdzēsim Aleksan7. martā
dram” noslēguma sarīkojums, plkst.19.00
Individuālās sagatavošanas basketboMārupes Kultūras namā
la skolas treneri un studentu basketbola
līgas spēlētāji aicina uz atklāto treniņu.
5.aprīlī
Programmā:
basketbola
aktivitātes,
Noras Bumbieres jauno vokālistu konkursi un balvas, plkst.17.00 Mārupes
konkursa pusfināls, plkst.12.00 Mārupes sporta kompleksā
Kultūras namā
8.martā
Mārupes
novada
sacensības futbolā
11.aprīlī
2006.g.-2008.g.dz.zēniem,
plkst.10.00
„Muzikālā teātra 7” brīvdabas izrāžu
Tīraines
sporta
kompleksā
dziesmu kokteilis, plkst.19.00 Mārupes
Mārupes novada sezonas noslēguma
Kultūras namā
sacensības
volejbolā, plkst.10.00 Mārupes
12.aprīlī
sporta
kompleksā
Mākslas
izstādes
„Tēriņu
ielas
mistērijas” atklāšana, plkst.13.00 Mārupes
9.martā
Kultūras namā
Latvijas Basketbola līgas 2.divīzijas
17.aprīlī
spēle: Mārupe/Pārdaugava, plkst.17.00
„Mārupes cālis 2014”, plkst.17.00 Mārupes sporta kompleksā
Mārupes Kultūras namā
Aldaris Latvijas Basketbola līgas spēle:
Valmiera/Barons
kvartāls, plkst.14.00
20.aprīlī
Mārupes
sporta
kompleksā
Muzikālās Lieldienu brokastis ar

25.martā
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
diena: plkst.11.00 piemiņas brīdis Mārupes
kapos; plkst.11.45 aizlūgums Torņkalna
baznīcā; plkst.12.45 pulcēšanās pie Latvi- atrakcijām no Mārupes novada Jauniešu
12.martā
jas Okupācijas muzeja; plkst.13.00 ziedu Domes jauniešiem, plkst.11.00 Mārupes
Aldaris Latvijas Basketbola līgas spēle:
nolikšana pie Brīvības pieminekļa
Kultūras namā un Domes iekšpagalmā
Turība/VEF, plkst.18.30 Mārupes sporta
kompleksā
15.martā
bas
ī
Mārupes
novada
sacensības futbolā
r
a
Labd ija
2002.g.-2006.g.dz.zēniem,
plkst.10.00
akc
Tīraines sporta kompleksā

Palīdzēsim
Aleksandram

attīstīt savu arodu, vācot naudas līdzekļus kurpniekam tik ļoti
vajadzīgajiem darba rīkiem un materiāliem

Darbu izstāde
no
17.-28.martam
Mārupes
novada Domes
vestibilā

Dāvā to
Mākslas darbus
radī u
tevis
b
r
a
visi interesenti
las d
māks tēmu
varēs saņemt
par
ūdžu
j
ņ
i
t
savā īpašumā
“Sep
s...”
o
k
a
pret naudas
zāb
am
.mart
4
1
ziedojumiem
līdz
Ielūdzam visus uz
rības
a
d
b
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pasākumu 28.martā
plkst.19.00
Mārupes Kultūras namā!

Noslēguma
pasākumā būs
gan muzikāli ,
gan izklaidējoši
priekšnesumi un
mākslas darbu
izsole!

12

Ja vēlaties uzstāties,
atbalstīt vai uzzināt
vairāk ,
raksti uz e-pastu:
jolanta.grosberga@marupe .lv

19.martā
Aldaris Latvijas Basketbola līgas spēle:
Jēkabpils/Barons kvartāls, plkst.19.30
Mārupes sporta kompleksā
29.martā
Aldaris Latvijas Basketbola līgas spēle:
Turība/Jelgava, plkst.14.00 Mārupes sporta kompleksā
Februārī
Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
noslēgtas laulības

04.02.2014.
Andis Losis un Marta Riekstiņa

Katoļu baznīcas dievkalpojumi
notiks 2 reizes mēnesī
(2.un 4. mēneša svētdienā):
2014. gada 9.un 23.martā plkst. 11 00
Mārupes Mūzikas un mākslas skolas zālē
(Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē),
kurus svinēs

priesteris Imants Medveckis.

www.jaunatnemarupe.lv

Visi laipni aicināti!

Janvārī
Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie

Ēriks Jaščenko (dzimis 18.12.2013)
Loreta Silarāja (dzimusi 19.12.2013)
Rauls Eduards Dubrovskis
(dzimis 29.12.2013)
Gvido Priekuns (dzimis 02.01.2014)
Mišika Kakare (dzimusi 28.12.2013)
Uvis Kalniņš (dzimis 01.01.2014)
Amanda Marta Rozenštrauha
(dzimusi 11.12.2013)
Evelīna Brante (dzimusi 06.01.2014)
Alise Paura (dzimusi 03.01.2014)
Sebastians Ušakovs (dzimis 06.01.2014)
Kārlis Ūdris (dzimis 10.01.2014)
Kristers Grigalis (dzimis 17.01.2014)
Henrijs Tomsons (dzimis 11.01.2014)
Kristofers Polis (dzimis 08.01.2014)
Māris Šalms (dzimis 27.12.2013)
Elizabete Zviedrīte Dzimusi 18.01.2014)
Elza Krustkalne (dzimusi 20.01.2014)
Patriks Spuravs (dzimis 25.01.2014)
Gļebs Ovsjaņņikovs
(dzimis 19.01.2014)
Jānis Voldemārs Nagliņš
(dzimis 17.01.2014)
Laura Vismane (dzimusi 22.01.2014)
Februārī
Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie

Darja Bondarenko (dzimusi 28.01.2014)
Ārons Bunks (dzimis 24.01.2014)
Klāvs Heiselis (dzimis 04.02.2014)
Kārlis Aleksandrs Rudzītis
(dzimis 01.02.2014)
Beāte Uzrauga (dzimusi 30.01.2014)
Andris Golovkins (dzimis 30.01.2014)
Stefans Čakstiņš (dzimis 02.02.2014)
Rūdolfs Sils (dzimis 05.02.2014)
Anastasija Gaile (dzimusi 14.02.2014)
Markuss Špengelis (dzimis 14.02.2014)
Agata Prokopenko (dzimisi 14.02.2014)
Ārons Jēkabs Hraptovičs
(dzimis 18.02.2014)
Eduards Pinka (dzimis 16.02.2014)
Adrians Suhackis (dzimis 14.02.2014)
Matvejs Kirillovs (dzimis 16.02.2014)
Gundars Lūcis (dzimis 20.02.2014)
Karolīna Bērtiņa (dzimusi 22.02.2014)
Februārī
mūžībā aizgājuši

Anna Siliņa (1929)
Ziedonis Karss (1936)
Jevgeņija Miroņuka (1938)
Staņislava Gailiša (1932)
Laikraksts “Mārupes Vēstis”. Reģ. nr. 000702131
Iznāk vienu reizi mēnesī.
Tirāža - 7000 eksemplāru. Bezmaksas.
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