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Pēdējā augusta dienā savus pirmos apmeklētājus 
svinīgi sagaidīja jaunais Mārupes Sporta komplekss 
pie Mārupes vidusskolas, kas var lepoties ar 1300 m2 
plašu, lielāko sporta zāli novadā. 

Daudzfunkcionālajā sporta kompleksā savas 
sportiskās iemaņas varēs attīstīt gan vidusskolas 
skolēni, gan iedzīvotāji. Ēkā ir arī mazāka aerobikas 
zāle (112m2 ar spoguļu sienu), trenažieru zāle (63 m2 
platībā), ģērbtuves, dušas un citas palīgtelpas. 

Durvis vēris jaunais sporta komplekss

Mārupes novada domes priekšsēdētājs Mārtiņš 
Bojārs atklāšanas ceremonijā pauda cerību, ka sporta 
komplekss, kas uzbūvēts par pašvaldības līdzekļiem, 
būs noslogots 24 stundas diennaktī, stiprinās sportis-
ko garu mārupiešu ģimenēs ar kopīgām nodarbībām 
sporta spēļu, trenažieru vai aerobikas zālē, kā arī 
veicinās Mārupes sportistu panākumus dažāda līmeņa 
sacensībās.

5.septembra pēcpusdienā mazi un lieli mārupieši 
pulcējās Konrādu ielā, lai ar dziesmām, krāsainiem ba-
loniem un dažādām atrakcijām atklātu novadā pirmo 
skvēru, kurā būs pieejams arī bezmaksas publiskais bez-
vadu internets (WiFi).

Skvēra atklāšanas pasākumu ar savu klātbūtni 
pagodināja Latvijas Republikas Zemkopības ministre 
Laimdota Straujuma. Uzrunājot klātesošos, ministra 
kundze atzinīgi novērtēja šāda projekta īstenošanu, kura 
rezultātā ar nelieliem līdzekļiem, piesaistot Eiropas nau-
du, pašvaldībai ir izdevies radīt jauku vietu atpūtai.

Mārupiešus ar jaunas, visiem pieejamas atpūtas vietas 
atklāšanu sveica Mārupes novada Domes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Bojārs, aicinot tuvākus un tālākus kaimiņus un 
viesus skvērā pavadīt brīvo laiku, atpūšoties ar bērniem un 
satiekoties ar draugiem klātienē vai patērzējot internetā.

Pēc svinīgās lentes pārgriešanas un pateikšanās visiem, 

Mārupei tapis pirmais publiskais skvērs

Jaunmārupes sākumskolai šis mācību gads uzsākās ar 
brīnišķīgu notikumu -  skolai tapusi jauna piebūve pirms-
skolas izglītības vajadzībām. 3.septembrī durvis vēra di-
vas jaunas grupiņas, kurās apgūt zināšanas un sagatavo-
ties skolai varēs  48 piecgadīgi un sešgadīgi bērni.

Bērni uzsāk mācības jaunajā piebūvē

Turpinājums 2.lpp.

Saskaņā ar Mārupes novada Domes 2011.gada 25. 
janvāra lēmumu Nr.7 (protokols Nr.1, 7.§) kopš 2012. 
gada aprīļa notiek Mārupes novada teritorijas plānojuma 
izstrāde, kuru vada Mārupes novada pašvaldības 
būvvaldes vadītāja Aida Lismane.

Vēl līdz 1. oktobrim tiek gaidīti iedzīvotāju un 
uzņēmumu rakstiski priekšlikumi un ieteikumi teritorijas 
plānojuma izstrādei. 

Priekšlikumi iesniedzami un adresējami Mārupes no-
vada domei uz e-pastu: aida.lismane@marupe.lv vai 
adresi: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV 
- 2167, fiziskām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, 
adresi; juridiskām personām -  nosaukumu, reģistrācijas 
datus, adresi.

Turpinās priekšlikumu iesniegšana Mārupes 
novada teritorijas plānojuma izstrādei

bez kuru darba un atsaucības šis projekts nebūtu 
tapis, pasākuma apmeklētāji iesaistījās dažādās 
atrakcijās.

Prieks par šādas atpūtas vietas ierīkošanu bija 
manāms gan bērnu, gan viņu vecāku acīs. Dace, 
trīs bērnu māmiņa, kura uz šo pasākumu bija 
atnākusi kopā ar abiem jaunākajiem bērniem, 
bija patiesi priecīga par šādu visiem pieejamu 
vietu, kur bērni var atpūsties: „Mārupē tieši 
privātmājās dzīvojošiem līdz šim trūka vietas, 
kur māmiņām ar bērniem atnākt un atpūsties, 
kur bērniem būtu iespēja satikt savus drau-

gus un paspēlēties rotaļlaukumā. Ļoti ceru, ka šis nebūs 
vienīgais skvērs Mārupē un jau drīz līdzīgas vietas taps 
arī citur novadā”.

Skvēra atklāšanas pasākuma laikā, sadarbībā ar Latvi-
jas Zaļo punktu, tika arī paziņots par akcijas „Šķiro pa 
tīro Mārupē!” uzsākšanu, aicinot Mārupes iedzīvotājus 
piedalīties plastmasas (PET) pudeļu šķirošanā. Kā 
pirmie akcijas dalībnieki, rādot pozitīvu piemēru 
visiem mārupiešiem, saplacinātas PET pudeles akcijas 
velosipēda piekabē iemest tika aicināti zemkopības min-
istre un novada priekšsēdētājs. 

Drīz pēc tam ar lielu interesi bērni kopā ar vecākiem 
piedalījās Punktuāļa stafetēs, kurās, parādot savas 
zināšanas atkritumu šķirošanas jomā, izveicīgākie un 
zinošākie varēja laimēt dažādas balvas.

Pēc Latvijas Zaļā punkta informācijas, Mārupes no-
vads jau līdz šim ir parādījis labas sekmes atkritumu 

šķirošanā. Tam par iemeslu, pēc Latvijas Zaļā punkta 
direktora Kaspara Zakuļa domām, ir atkritumu šķirošanas 
pieejamība un novada iedzīvotāju apņēmība. „Vēlos 
pateikties tiem Mārupes iedzīvotājiem, kuriem atkri-
tumu šķirošana jau ir kļuvusi par ieradumu, un ceru, ka 
šķirošanas akcija pamudinās šo zaļo ieradumu pārņemt 
arī pārējiem mārupiešiem,” ir pārliecināts Latvijas Zaļā 
punkta direktors.

Projekts „Rekreācijas iespējas nodrošināšana vietējiem 
iedzīvotājiem un viesiem, izbūvējot un labiekārtojot 
skvēru Konrādu ielā 1, Mārupē” īstenots ar Eiropas 
zivsaimniecības fonda, Zemkopības ministrijas un Lauku 
atbalsta dienesta atbalstu. Projekta izmaksas – 81215,00 
Ls (publiskais finansējums 59912,73 Ls). Skvēra 
labiekārtošanas darbus veica uzņēmums „Gartens”. 

Novada uzņēmēji 
tiekas „Mārupes 
Uzņēmēju dienā 

2012” 

Mārupiešus 
aicina piedalīties 

PET pudeļu 
šķirošanas akcijā 

un laimēt
Lasiet 6.lpp.

MTB sacensības
“Lībera kauss 

2012”

Lasiet 11.lpp.
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IZGLĪTĪBA

Izvērtējot datus uz 1. septembri, redzams, ka skolēnu 
un bērnudārzu audzēkņu bilance Mārupes novadā ir ar 
pozitīvu zīmi. Vispārizglītojošajās izglītības iestādēs no 
1. līdz 12. klasei mācības uzsākuši 1356 skolēni, kas ir 
par 6% vairāk salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu.  
Vislielākais kāpums gan ir bērnudārza vecuma posmā, 
kur pirmsskolas izglītības programmu apguvi sākuši un 
turpina kopumā 1367 mazo mārupiešu. Tas ir attiecīgi par 
269 jeb 24% bērnu vairāk nekā pagājušajā gadā.

Šāds skolēnu un pirmsskolas izglītības iestāžu 
audzēkņu skaita pieaugums iepriekš arī ticis prognozēts, 
tāpēc pašvaldība tam ir laicīgi gatavojusies, un šī gada 
laikā rastas dažādas iespējas tam, kā ievērojamajam klāt 
nākušo bērnu pulkam nodrošināt pirmsskolas izglītības 
programmu apguves iespējas.

Kas, gatavojoties augošajam pirmsskolas un skolas 
vecuma bērnu skaitam, šovasar ir novadā paveikts?

Vasarā pie Jaunmārupes sākumskolas pabeigta divu 
koka karkasa ēku piebūve, kuras durvis 3. septembrī vērtas 
divām bērnudārza grupiņām. Iespaidīgus remontdarbus 
piedzīvojusi novada vecākā pirmsskolas izglītības iestāde 
– 1972. gadā celtā „Lienīte”, kurā, veicot renovāciju,  ir 
uzlabota kapacitāte uzņemt vairāk bērnu nekā līdz šim. 
Veiksmīgi attīstās sadarbība ar privātajiem bērnudārziem, 
kurus apmeklē jau vairāk nekā 580 novada bērnu.

Lai gan vasara lielākajai 
daļai mārupiešu, t.sk. arī 

pašvaldības darbiniekiem, bi-
jis atvaļinājuma laiks, daudzi 
gada sākumā novadā iesāktie 

darbi ir ritējuši uz priekšu 
un, iestājoties rudens peri-

Kā Mārupē ir uzsācies jaunais 
2012./2013. mācību gads?

odam, arī noslēgušies. 
Par to, kas paveikts 

izglītības jomā un citos 
novadam svarīgos 
jautājumus stāsta  
Mārupes novada 

Domes priekšsēdētāja  
vietniece 

Līga Kadiģe. 

Līdz ar papildus rastajiem risinājumiem šobrīd varam 
būt droši, ka bērni vecumā no 3 gadiem, kas līdz š.g. 1. 
janvārim deklarēti Mārupē, visi ir nodrošināti ar vietām 
pirmsskolas izglītības programmas apguvei.

Attiecībā uz vispārējo izglītību turpinām sniegt pagājušā 
gadā pašvaldības uzsāktos līdzfinansējuma maksājumus 
tām privātajām izglītības iestādēm, ar kurām slēgti 
sadarbības līgumi. Šogad, paplašinot  privāto bērnudārzu 
„Mazulītis Rū”,  atvērta pirmā privātā sākumskola arī 
mūsu novadā. 

Vēl izglītības jomā kā svarīgs notikums minams Domes 
lēmums atsavināt privātīpašumu Jaunmārupē, Mazcenu 
alejā 3, jo, raugoties nākotnē, tā ir vieta, kur plānots izvei-
dot Jaunmārupes pamatskolu un atvērt jaunas bērnudārza 
grupas. 

Kādas, Jūsuprāt, ir vēl citas iedzīvotājiem būtiskas 
novada aktualitātes?

Noslēgusies ir Mārupes novada attīstības program-
mas 2013.-2019. gadam un Mārupes novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2013.- 2026. gadam dokumentu 1. 
redakcijas izstrāde un tie iesniegti atzinuma saņemšanai 
Rīgas plānošanas reģionā.  Par darbu pie dokumentu 
izstrādes jāsaka liels paldies iedzīvotājiem, kuri ar aktīvo 
dalību gan forumos, gan sabiedriskajās apspriedēs ir 
palīdzējuši šiem attīstības plāniem tapt. 

Darbs pie novada attīstības dokumentu izstrādes gan 
nav vēl beidzies. Līdz 1. oktobrim turpinās priekšlikumu 
pieņemšana Mārupes novada teritorijas plānojuma 
izstrādei, un te pašvaldības vārdā gan iedzīvotājus, gan 
uzņēmējus aicinu būt tikpat līdzdarboties gribošiem, 
kā līdz šim. Priekšlikumi tiks izvērtēti, izstrādājot 
plānojuma 1. redakciju, kuras prezentācija un sabiedriskā 
apspriešanas uzsākšana iecerēta š.g. oktobrī.  

Vēl nupat Mārupe līdz ar citām 14 pašvaldībām ir 
iesaistījusies arī jaunā un interesantā „Manabalss.lv” au-
toru projektā, kura pamatideja ir mudināt iedzīvotājus 
kļūt par savu pašvaldību līdzīpašniekiem. Projekta iet-
varos mārupiešus ar www.marupe.lv lapā atrodamu 
e-līdzdalību rīka starpniecību aicināsim izteikt savus 
priekšlikums par dažādiem ar Mārupes novada attīstību 
un ikdienu saistītiem jautājumiem un tādejādi veidot no-
vadu kopīgiem spēkiem.  Līdz š.g. 24. septembrim ļoti 
vēlamies sadzirdēt iedzīvotāju idejas par to, kā atsavināto 
īpašumu Jaunmārupē attīstīt vēl citos izglītības virzienos 
bez jau minētās pamatskolas un bērnudārza.

Uzceltajā piebūvē katrai grupiņai ir rotaļu istaba, 
guļamistaba, garderobe un sanitārais mezgls, kā arī 
iespēja izmantot jau esošās pirmsskolas telpas un tehni-
sko nodrošinājumu.

Jaunās ēkas veidotas no saliekamas konstrukcijas koka 
karkasa, katra 150 m2 platībā, un ir pirmās šādas kon-
strukcijas būves novadā.

„Izvēlējāmies šāda veida projektu, jo to ir iespējams 
īstenot ļoti īsā laikā – no idejas līdz projekta realizācijai 
pagāja tikai 4 mēneši. Ja koka karkasa ēku būvniecība 
sevi attaisnos, nākotnē plānots būvēt vēl šāda tipa 
bērnudārzus, īpaši intensīvi apbūvētajos novada rajonos, 
jo bērnudārzu rindas Mārupē joprojām pastāv,” skaidro 
Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietniece Līga 
Kadiģe. Ir arī ideja, ka nākotnē pēc šādas konstrukcijas 
Skultes ciematā varētu tapt dienas centrs.

Kā ziņots iepriekš, divu vienstāvīgu koka karkasa 
ēku piebūve pie Jaunmārupes sākumskolas tika uzsākta 
2012. gada pavasarī. Šis ir vēl viens risinājums tam, kā 
novadā strauji augošajam bērnu skaitam, kas kopš 2008. 
gada bērniem vecumā līdz 6 gadiem palielinājies gandrīz 
par 70%, nodrošināt pašvaldības apmaksātu pirmsskolas 
izglītību. 

Koka karkasa rūpnieciski izgatavoto ēku celtniecību 
veica SIA „TIVO NORD” un tā pieredzējušais 
apakšuzņēmējs „Tivo Būve”, kuru vēl pagājušajā gadā 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera atzinusi par 
uzņēmumu ar lielāko eksporta potenciālu.

Bērni uzsāk mācības jaunajā piebūvē

Turpinājums no 1.lpp.

Renovēts vecākais Mārupes bērnudārzs Dome lēma

Mārupes vecākais bērnudārzs „Lienīte”, kas dibināts 
1972.gadā, šogad uz savu 40.jubileju piedzīvojis 
vērienīgas pārvērtības. 

Vasaras mēnešos bērnudārzā veikts iekštelpu 
kapitālremonts, kura laikā nomainītas visas 
inženierkomunikācijas - ierīkota jauna apkures sistēma, 
ventilācijas un kanalizācijas sistēma, pārvilkta 
elektrība, telpās veikts kosmētiskais remonts. 

Bērnudārza vadītāja Biruta Antoneviča stāsta, 
ka, veicot remontu, padomāts arī par telpu 
pielāgošanu bērnu vajadzībām un bērnu drošībai. 
Bērnudārzā tapušas skaistas, bērniem drošas 
kāpnes, tualetēs ierīkotas kabīnes un bērnu au-
gumiem piemērotas izlietnes, ir iespēja regulēt 
ūdens temperatūru krānos, lai bērni, mazgājot 
rokas, neapplaucētos. Bērnudārza durvīm ierīkoti 
droši rokturi, kas viegli atverami no iekšpuses, 
visā bērnudārzā uzstādītas 14 ugunsdrošās dur-
vis. Iegādātas arī jaunas mēbeles. Bērnudārza 
audzinātājas priecājas par grupiņās uzstādītajiem 
drēbju žāvējamajiem skapjiem, kuros varēs ātri 

izžāvēt bērnu slapjās drēbes pēc āra pastaigām. 
Kā liecība no bērnudārza pirmsākumiem aktu zālē 

saglabāta dekoratīvā koka siena, ko tagadējo audzēkņu 
vecāki atceras vēl no savas bērnības, kā arī logu vitrāžas, 
kas restaurētas un ieguvušas jaunu mirdzumu.

Pārmaiņas skārušas ne tikai iekštelpas. Mainījies arī 
bērnudārza ārējais veidols, tas pamazām pārtop par 
mūsdienīgu celtni, jo vienlaikus tiek veikta arī ēkas sienu 
siltināšana. Siltināšanas darbus plānots pabeigt septembra 
beigās.

Viss bērnudārza kolektīvs ir ļoti gandarīti par paveikto. 
„Mēs visi esam patiesi priecīgi – gan bērnu vecāki, gan 
darbinieki. Tā tiešām ir liela dāvana mūsu bērnudārza 
40.jubilejā,” uzsver bērnudārza vadītāja.

Bērnudārzā “Lienīte” ir sešas grupiņas, un to ik gadu 
apmeklē aptuveni 140 bērnu. 

Remontdarbi veikti par pašvaldības līdzekļiem, tiem 
kopā atvēlēti 210 000 latu. Iekštelpu remontu veikusi 
SIA „Torensberg”, ēkas siltināšanas darbus – SIA „Scand 
Roof Construction System AB”.

8.augusta Dome sēdē
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 20/2012 

„Grozījumi Mārupes novada Domes 2009.gada 22.decem-
bra saistošajos noteikumos Nr.18/2009 „Par sociālajiem 
pabalstiem Mārupes novadā””.

Piešķirt palīdzību DzīKS „Mārupītes gatve 1” 
energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu 
dzīvojamā mājā ar Mārupītes gatvē 1, Mārupē.

Atļaut Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrijai sākot 
ar š.g. 1.septembri vienu reizi mēnesī svētdienās iz-
mantot bez atlīdzības telpas (lielo zāli) dievkalpojumu 
organizēšanai Mārupes novada iedzīvotājiem.

Ierosināt nekustamā īpašuma Mazcenu alejā 3, 
Jaunmārupē, atsavināšanu pašvaldības vajadzībām par 
pirkuma summu Ls 685 000 ar mērķi gādāt par iedzīvotāju 
izglītību, paplašinot Jaunmārupes sākumskolas sniegto 
pakalpojumu pieejamību vietējiem iedzīvotājiem. 

29.augusta Domes sēdē
Apstiprināt Mārupes novada administratīvās teritorijas 

robežas karti un robežas apraksta projektu (skatīt projektu 
pielikumā).

Noteikt maksu par Mārupes  sporta kompleksa nomas 
lietošanu.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.24 „ Noteikumi 
par Mārupes novada simbolikas izmantošanu”.

Slēgt sadarbības vienošanos ar biedrību „Mārupes 
uzņēmēji”.

Tuvāku informāciju par pieņemtajiem lēmumiem lasiet 
www.marupe.lv

Mārupes novada Dome paziņo par Mārupes no-
vada attīstības stratēģijas 2013.-2026.gadam 1. redak-
cijas nodošanu Rīgas plānošanas reģionam, atzinuma 
saņemšanai.

Sarkano lenti svinīgi pārgriež SIA “TIVO NORD” valdes 
loceklis Guntars Tiltiņš un Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

Kate Nītiņa
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PAŠVALDĪBĀ

Mārupes pašvaldībai jauns īpašums iedzīvotāju 
izglītības iespēju paplašināšanai

Augustā, parakstot atsavināšanas līgumu ar „SEB 
bankas” nekustamā īpašuma pārvaldīšanas uzņēmumu 
SIA „Latectus”, Mārupes pašvaldība Jaunmārupē iegu-
vusi trīsstāvīgu ēku  5 663.2 m² platībā un tai pieguļošo 
zemesgabalu 1.2893 ha platībā.  Īpašums Mazcenu alejā 3 
atsavināts ar mērķi nākotnē to izmantot novadā pieejamā 
izglītības piedāvājuma paplašināšanai.

Ēka ar vēsturi
Pašvaldības jauniegūto īpašumu, kas atsavināts par pir-

kuma cenu Ls 685 000, astoņdesmito gadu beigās cēlusi 
kādreizējā agrosabiedrība „Mārupe”. Kā zina stāstīt 
mārupietis, bijušais agrosabiedrības priekšsēdētājs Jānis 
Zvaigzne, tad ēku bijis iecerēts veidot par sabiedrisko 
centru ar veikalu, tikušas paredzētas telpas patērētāju 
sabiedrībai un pat restorānam.  Tajā laikā ēku gan nav 
izdevies pabeigt un 2000. gadā būve tikusi pārdota. Pēc 
ēkas nodošanas ekspluatācijā tās telpas izīrētas birojiem, 
kādu laiku atradies pasts, arī radio stacija. 2010. gadā jau 
vairs neapdzīvoto īpašumu sācis pārvaldīt minētais SIA 
„Latectus».

Jaunmārupē būs vieta pamatskolai
Mārupes pašvaldība uz īpašumu skatījusies jau vairākus 

gadus, jo jau vēsturiski izveidojusies situācija, ka tam 
visapkārt atrodas citi pašvaldības īpašumi – Jaunmārupes 
dabas parks, skeitparks un sākumskola, kurā mācās līdz 
6. klasei. 

Savukārt 2012. gadā notikušajās iedzīvotāju darba 
grupās par Mārupes novada attīstības stratēģijas un 
programmas izstrādi bieži izskanējis priekšlikums 
Mārupē paplašināt iespējas iegūt pamatskolas izglītību. 
„Rēķinoties ar to, ka nākotnē Mārupes vidusskola visiem 
gribētājiem izglītošanos līdz  9. klasei nodrošināt nevarēs, 
tas arī bijis grūdiens lēmumam īpašumu atsavināt,” skaid-
ro Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietniece Līga 
Kadiģe.

Svarīgi, ka iegādātais īpašums līdz šim ticis uzturēts 
arī atbilstošā kārtībā. Kā norāda „Latectus” valdes 
priekšsēdētājs Ģirts Grīnbergs, „uzņēmuma stratēģija 
vienmēr ir bijusi domāt arī par īpašuma kvalitāti, ne tikai 
ātro pārdošanu, tāpēc rezultātā nereti pircējam piedāvājam 
daudz kvalitatīvāku preci, nekā to nopirkām, Šobrīd, 
kad aizvien palielinās pieprasījums pēc nekustamajiem 
īpašumiem, Mārupes pašvaldības rīcību, iegādājoties ēku 
Jaunmārupē, gribas īpaši izcelt, turklāt tik cēlam mērķim 
kā izglītības un jauniešu attīstības veicināšana. Jāatzīst, 
ka tieši šis, nevis komerciālais aspekts primāri tika ņemts 
vērā, pārdodot īpašumu Mārupes Domei.” 

Idejas par ēkas izmantošanu gaidītas arī no 
iedzīvotājiem

Lai arī ir skaidrs, ka daļa īpašuma tiks izmantota 
Jaunmārupes pamatskolas paplašināšanai un jaunu 
bērnudārza grupu atvēršanai, ēkā vieta varētu atrasties arī 
interešu, profesionālās ievirzes izglītībai un neformālajai 
mūžizglītībai. Te pašvaldība ir atvērta iedzīvotāju idejām, 
kuras ikviens mārupietis aicināts iesniegt ar e-līdzdalību 
rīka starpniecību, kas atrodams www.marupe.lv lapā 
sadaļā Iedzīvotāju idejas.

Līdz 2012. gada beigām paredzēts izsludināt iepirku-
mu ēkas pārprojektēšanai. Iedzīvotāju idejas palīdzētu 
būvvaldei definēt, ko Mārupe no Mazcenu alejas īpašuma 
sagaida.

Jaunmārupē pašlaik norit arī sabiedriskās ēkas 
celtniecība, un ir izskanējuši viedokļi, ka šos būvdarbus 
nebūtu vajadzējis uzsākt, ja iepriekš bijuši zināmi nodo-
mi attiecībā uz Mazcenu alejas īpašumu.  „Vēlos vērst 
uzmanību tam, ka sabiedriskās ēkas plānotās pamatfunk-
cijas ir ārstniecības pakalpojumu un sociālās palīdzības 
sniegšana, un jāsaprot, ka izglītība ar tām vienuviet 
nebūtu apvienojama”, atzīmē L.Kadiģe.

Kate Nītiņa

Turpinājums no 1.lpp.

Augustā Mārupes pašvaldība līdz ar citām 13 Latvijas 
pašvaldībām iesaistījusies platformas „Manabalss.lv” au-
toru projektā „Stakeholders.rs”, kura mērķis ir veicināt 
Latvijas iedzīvotāju iesaistīšanos pašvaldību darbā un būt 
par savu pašvaldību līdzīpašniekiem.

Projekta ietvaros ar interaktīva līdzdalības rīka „City 
Ideas” starpniecību www.marupe.lv lapā mārupiešiem 
būs iespēja izteikt savas idejas un viedokļus par dažādiem 
ar Mārupes novada attīstību un ikdienu saistītiem 
jautājumiem. Par iesniegtajiem priekšlikumiem varēs 
balsot, tādejādi veidojot labāko īstenojamo ideju topu. 
Vienlaicīgi, nepiekrītot jau izteiktiem ierosinājumiem, tos 
varēs papildināt vai izteikt jaunus.

Uzsākot projektu Mārupē, ikviens līdz 24. septem-
brim aicināts iesniegt savu ideju vai balsot par citām, 
tādejādi nosakot, kā apdzīvot pašvaldības īpašumu 
Jaunmārupē, Mazcenu alejā 3.

Lai gan ir skaidrs, ka daļa ēkas tiks izmantota 
Jaunmārupes pamatskolas paplašināšanai un jaunu 
bērnudārza grupu atvēršanai, pašvaldība ir atvērta 
iedzīvotāju idejām par to, kāds tajā būtu vēlamais interešu 
un neformālās mūžizglītības piedāvājums. 

Iedzīvotāju piedalīšanās ideju izteikšanā tiek īstenota 
caur personas e-pastu vai profilu sociālajā vietnē Face-
book. Piedaloties jautājumu apspriešanā caur sociālajiem 
profiliem, aptauju var „ieteikt” citiem saviem draugiem, 
sekotājiem.

„Projekts „Stakeholders.rs” ir veids, kā pašvaldības 
aktivitātēs iesaistīt arī jauno paaudzi,” stāsta Mārupes 
Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, atzīmējot, ka, „uz 
sabiedriskajām apspriešanām vairāk nāk gados vecāki 
cilvēki, tāpēc ir nepieciešams veids, kā jaunajiem saistošā 

veidā, sēžot savā 
birojā vai mājās, iz-
teikt arī savu ideju. 
Redzu, ka tā varētu 
būt ideju banka, 
ideju fiksācija”.

Patlaban „Stake-
holders.rs” projektā 
ir izveidoti divi 
interaktīvie rīki 
pašvaldībām, kurus 
bez Mārupes lieto 
vai plāno izman-

tot pašvaldības Aglonā, Aizkrauklē, Alūksnē, Baldonē, 
Cēsīs, Jelgavā, Ķekavā, Limbažos, Līgatnē, Ogrē, 
Rundālē, Strenčos un Siguldā.

Kā stāsta platformas „Manabalss.lv” pārstāvis Jānis 
Erts, tad mērķis ir panākt, ka šoruden šos rīkus lieto 
vismaz puse Latvijas pašvaldību: „Mūsu mērķis ir parādīt 
pasaulei, ka Latvija var būt par paraugu iedzīvotāju 
iesaistīšanā reālos darbos” saka J.Erts.

Kate Nītiņa

Jauna forma, kā mārupiešiem 
iesaistīties novada veidošanā

Durvis vēris jaunais sporta komplekss

Ar nepacietību jaunās sporta zāles pabeigšanu gaidījis 
arī Mārupes vidusskolas direktors un sporta zāles idejas 
autors Jānis Lagzdkalns: „ Sapņi tomēr piepildās. Ilgus 
gadus Mārupes vidusskola bija vienīgā skola novadā, ku-
rai bija sava sporta zāle, taču, skolai augot un skolēnu 
skaitam palielinoties, esošajā sporta zālē kļuva kriet-
ni par šauru.  Pagājušā gada rudenī mēs neviens tā īsti 

neticējām, ka pēc gada mūsu skolai jau 
būs šī skaistā jaunā ēka. Mūsu mazajai 
sporta zālei nu ir piedzimis “lielais brālis”, 
kurš ir moderns un dos daudz lielākas 
iespējas kvalitatīvi un interesanti novadīt 
mūsdienīgas sporta stundas. Pēc stundām 
skolēni un pieaugušie varēs sevi pilnvei-
dot, uzlabojot savu veselību un sasniedzot 
augstus sportiskos rezultātus.”

Šis ir jau trešais sporta komplekss, kas 
novadā tapis pēdējo septiņu gadu laikā, 
un novada sportistu sasniegumi līdz ar 
sporta iespēju paplašināšanu progresē. 
Vēl šīs vasaras Latvijas III Olimpiādē 
Liepājā, izcīnot kopvērtējumā 13.vietu 
no vairāk nekā 80 pašvaldībām, esam 
sevi pierādījuši kā spēcīgāko no Pierīgas 

novadiem. „ Mārupei ir ar ko lepoties sporta jomā, 
pēdējo sešu gadu laikā Mārupes Sporta centra rīkoto 
sporta pasākumu skaits ir dubultojies - gadā tiek rīkoti 
ap 345 sporta pasākumi. Šie skaitļi runā paši par sevi,” 
pārliecināta Mārupes sporta centra vadītāja Silvija 
Bartuševiča. 

Par to, cik Mārupē plaši pārstāvēti dažādi sporta veidi, 

viesi varēja pārliecināties uzvedumā, kurā, improvizējot 
mārupiešu iecienītākos sporta veidus, uzstājās spor-
tisti, kas šogad guvuši atzīstamus panākumus gan 
Latvijas, gan starptautiska mēroga sacensībās. Savus 
paraugdemonstrējumus rādīja jaunie futbolisti (Mārupes 
sporta centra vīriešu futbola komanda U7-U12, trenera 
Jāņa Vilkauša vadībā), vingrotājas (Mārupes vidus-skolas 
aerobikas deju pulciņš (3.-4.klase), volejbolisti (Mārupes 
sporta centra vīriešu volejbola komanda) un volejbolistes 
(meiteņu volejbola komanda), badmintonistes māsas Ieva 
un Aija Popes (Latvijas Badmintona Grand Prix godalgotu 
vietu ieguvējas), riteņbraucēji Rihards Bartuševičs un Ul-
dis Reiters, BMX braucēji (Mārupes BMX klubs – Uldis 
Dreimanis, Jānis Ruskis, Edgars Tūcis, Deivids Bergma-
nis), skrituļslaloma lietpratēji (daudzsološie un vairāku 
vietēja mēroga un starptautisku godalgu ieguvušie brāļi 
Zvejnieki – Kristaps, Miks un Dāvis) , taekvando meistari 
(starptautisku godalgu ieguvēji Dāvids Bērziņš, Maksims 
Pripoteņs un Magdalēna Vilciņa) un vieglatlēts (Latvijas 
čempions Ričards Millers).

Pašlaik Mārupes Sporta centrs saskaņo nodarbību 
grafikus un sportošanu jaunajā Sporta kompleksā plānots 
uzsākt septembra vidū. No 12.septembra pašvaldības 
mājas lapā www.marupe.lv sadaļā Sports būs pieejama 
informācija par treniņu laikiem. 

Uva Bērziņa
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ES Kohēzijas fonda (KF) finansiālu atbalstu guvusi 
projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 
Mārupē” 2. kārta. Tās ietvaros paredzēta dzeramā 
ūdens apgādes tīklu izbūve gandrīz 3 km garumā, 
sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšanas tīklu 
paplašināšana vairāk kā 32 km garumā, kā arī sistēmas 
darbības nodrošināšanai nepieciešamo sūkņu staciju iz-
veide.

Projekta teritorijā, kas ietver Mārupes novada 
apdzīvotās vietas - Mārupi un Tīraini, jau uzsākta pro-
jekta 1. kārtas realizācija. Tās laikā plānots izbūvēt 
kanalizācijas un ūdensapgādes maģistrālos tīklus, tīrā 
ūdens ieguves, attīrīšanas un uzglabāšanas staciju, ar 
kuras palīdzību dzeramais ūdens iedzīvotājiem būs 
nodrošināts atbilstošs LR un ES normatīvu prasībām, kā 
arī būtiski tiks paplašināta ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu pieejamība.

Projekta 2. kārtā tiks turpināta ūdenssaimniecības pak-
alpojumu attīstība, paplašinot ūdensapgādes un sadzīves 
kanalizācijas centralizētā pakalpojuma pieejamību.

A/S Mārupes komunālie pakalpojumi informē, ka 
līgums par ES KF finansējuma piešķiršanu ir parakstīts 
šī gada septembrī. Lai nodrošinātu projekta realizāciju 
līdz 2014. gada beigām, A/S Mārupes komunālie pak-
alpojumi ir uzsākuši darbu pie iepirkuma organizēšanas 
infrastruktūras attīstības būvdarbu projektēšanai un 
būvdarbu veikšanai.

Projekta 2. kārtas kopējās plānotās izmaksas ir 
7 290 966,73 LVL, no kurām 3 229 218,00 LVL ir ES 
KF līdzfinansējums, 2 646 131,41 LVL ir pašvaldības 
finansējums, 1 350 830,08 LVL finansē A/S Mārupes 
komunālie pakalpojumi un 264 787,25 LVL piešķirti no 
Valsts budžeta.

Būvfirma RE&RE kopš pagājušā gada novembra 
Mārupē un Tīrainē veic centralizētās ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas izbūvi, kas Mārupes iedzīvotājiem 
turpmāk nodrošinās kvalitatīvu, normatīviem atbilstošu dz-
eramo ūdeni, iespēju izveidot pieslēgumu centralizētajiem 
ūdensvadu un kanalizācijas inženiertīkliem, samazinās 
ūdens zudumus, samazinās neattīrītu notekūdeņu noplūdi 
apkārtējā vidē, samazinās kanalizācijas sistēmu avāriju 
skaitu un notekūdeņu noplūdi gruntī un gruntsūdeņos.

Projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 
Mārupē”, 1. kārta, līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīklu būvdarbi Mārupē” ietvaros, paredz līdz 2013. 
gada beigām paplašināt ūdensvadu un kanalizācijas 
tīklus vairāk kā 30 kilometru garumā. Kopumā pro-
jekts ir sadalīts 3 daļās, kas paredz ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu paplašināšanu Mārupes novada Centra 
daļā, maģistrālo pašteces kanalizācijas tīklu izveidi Vecā 
ceļa un Rožu ielas rajonā, kā arī kanalizācijas tīklu rekon-
strukciju Tīrainē (Mārupes pagasta Tīraines ciemā).

Līdz šī gada septembrim kopumā izbūvēti vairāk kā 
11,8 km ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu. Vislielākais 
progress sasniegts Centra daļā, kur izbūvēti jau 6,3 km 
no projektētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. 
Vecā ceļa un Rožu ielas rajonā līdz šim izbūvēti 3,3 km, 
Tīrainē – 2,2 km. Izbūvētie apjomi ir atbilstoši būvdarbu 
tehnoloģijai – cauruļvadu montāžas darbi tiek uzsākti no 
dziļākās projektētās vietas. Pēc katra cauruļvadu izbūves 
posma tiek veikti ģeodēziskie uzmērījumi, specifiskas 
video inspekcijas un hidrauliskās pārbaudes, nodrošinot, 
ka darbi tiek veikti kvalitatīvi.

Paralēli ūdensapgādes un kanalizācijas darbiem tiek 
veikti arī ceļu segumu atjaunošanas darbi ielās, kurās 
cauruļvadu izbūves darbi ir pabeigti. Pēc sertificētas 

RE&RE aktīvi turpina 
ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmas izbūvi Mārupē

Finansiāli atbalstīta projekta 
„Ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu attīstība Mārupē” 2. kārta

IEGULDĪJUMS TAVĀ 
NĀKOTNĒ!

A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” informē, 
ka projekta „Mārupes novada Skultes ciemata 
ūdenssaimniecības attīstība” 1. kārtai ir piešķirts 
līdzfinansējums no ES ERAF fonda līdzekļiem.

Minētā projekta prioritāte ir Skultē esošās 
ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana.

Projekta realizācija ļaus:
•	nodrošināt pilnvērtīga un tīra dzeramā ūdens 

piegādi Skultes projekta teritorijas iedzīvotājiem 
atbilstoši Latvijas un ES standartu prasībām;

•	nodrošināt notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši Latvi-
jas un ES standartu prasībām, tādējādi samazinot 
vides piesārņojumu;

•	atjaunot morāli un tehniski novecojušo 
ūdenssaimniecības infrastruktūru, tādējādi 
nodrošinot pakalpojumu kvalitāti, drošību un 
pieejamību.

Līgums par finansējumu projekta pirmās kārtas 
realizācijai ir parakstīts šā gada 27. jūnijā un tiek 
veikts iepirkums būvniecībai un inženiertehniskajai 
būvuzraudzībai.

Paralēli tiek strādāts pie finansējuma piesaistes 
arī projekta 2. kārtai, kuras ietvaros plānots realizēt 
kanalizācijas maģistrālo tīklu izbūvi un rekonstrukciju. 
Tādejādi tiks nodrošināta Skultes ciemata ūdens un 
kanalizācijas pakalpojumu pilnīga atbilstība ES un Lat-
vijas Republikas normatīvu prasībām un iedzīvotājiem 
būs pieejams augstas kvalitātes dzeramais ūdens 
un attīrīti komunālie notekūdeņi, sargājot vidi no 
piesārņojuma.

Projekta pirmās kārtas būvniecības darbus ir 
plānots realizēt līdz 2013.gada beigām. Pilnībā 
ūdenssaimniecību Skultes ciematā ir plānots sakārtot 
līdz 2014. gada beigām.

Piešķirts ES finansējums 
Skultes ciemata 

ūdenssaimniecības attīstībai

IEGULDĪJUMS TAVĀ 
NĀKOTNĒ!

IEGULDĪJUMS TAVĀ 
NĀKOTNĒ!

Toms Rancāns, SIA “RE&RE” projekta 
vadītāja vietnieks, tālr. 29298442, 

www.rere.lv

Dace Šveide, A/S „Mārupes komunālie 
pakalpojumi” projektu vadītāja, 

tālr. 67915279, e-pasts: info@mkp.lv

Lai nodrošinātu Jaunmārupes ciemata iedzīvotājus ar 
kvalitatīvu ES un LR normatīvu prasībām atbilstošu dzer-
amo ūdeni, Mārupes novada Dome piešķīrusi finansējumu 
A/S „ Mārupes komunālie pakalpojumi” dzeramā ūdens 
ieguves sistēmas un atdzelžošanas stacijas projektēšanai 
un būvdarbiem Jaunmārupes ciemā.

Līdz šim ūdensapgādi un kanalizāciju Jaunmārupes 
ciematā apsaimniekoja un attīstīja SIA „Sabiedrība 
Mārupe”, kura pēc vairākkārtējiem Vides ministrijas at-
teikumiem piešķirt uzņēmumam ES līdzfinansējumu 
ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai izšķīrusies par 
ūdensvadu pārdošanu A/S „ Mārupes komunālie pakalpo-
jumi”. Dome, izskatot komunālā dienesta lūgumu izvērtēt 
šo situāciju, 2012. gada martā lēma piekrist ūdens tīklu 
nonākšanai pašvaldības dibinātā uzņēmuma pārziņā. Kā 
skaidro Domes priekšsēdētājs M.Bojārs, tad šāds lēmums 
pieņemts, lai kanalizācijas sistēmu sakārtošanai un 
ūdensvada pagarināšanai varētu piesaistīt pašvaldības un 
Eiropas naudu, uz kuru pretendēt labākas izredzes ir tad, 
ja to dara pašvaldība vai pašvaldības uzņēmums.

A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” 
uzsākusi Jaunmārupes ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstības pasākumu 
īstenošanu.

laboratorijas ceļu segumu mērījumiem konstatēts, ka ceļi 
virs tranšejām tiek atjaunoti pat daudz labākā kvalitātē, kā 
paredzēts projektā.

Neskatoties uz sarežģījumiem, kas radušies daudz-
viet augstā gruntsūdens līmeņa dēļ, RE&RE komanda 
intensīvi strādā un pašlaik darbu izpildei ir piesaistītas 9 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves brigādes un 
ceļu būvdarbu brigāde.

Būvdarbi aktīvi norit visās trīs projekta daļās vienlaicīgi:
•	Centra daļā - Vārpu ielā, Lielā ielā, Kurmales ielā, 

Zeltiņu ielā, Brūkleņu ielā;
•	Vecā ceļa un Rožu ielas rajonā - Rožu ielā, Vecajā 

ceļā;
•	Tīrainē - Viskalnu ielā. 

2012. gadā būvuzņēmējs turpinās jau iesāktos darbus 
iepriekš minētajās ielās un uzsāks būvdarbus Rožleju, 
Ventas, Jaunzemu, Vītiņu, Upesgrīvas, Mēmeles un Viršu 
ielās. Kā arī nākošajā gadā plānots izbūvēt kanalizācijas 
tīklus vēl 8 Mārupes ielās, visās trīs projekta daļās. 

Informācija par aktuālajiem būvdarbiem ir atrodama 
Mārupes novada mājas lapā, sadaļā „Ūdenssaimniecība”, 
kur iedzīvotājiem ir iespējams savlaicīgi iepazīties ar 
satiksmes organizācijas izmaiņām būvdarbu veikšanas 
laikā. 

Projekta kopējās izmaksas ir 5 698 491,21 LVL, no 
kurām ES KF līdzfinansē 3 983 641,99 LVL. 

SIA “RE&RE” ir viens no Latvijas vadošajiem 
būvuzņēmumiem, kas dibināts 1993. gadā. Uzņēmums 
pamatā darbojas kā galvenais būvuzņēmējs, nodrošinot 
profesionālus pakalpojumus gan jaunbūvju, gan rekon-
strukcijas un restaurācijas projektos.

Informācijai:

Pašlaik Domes uzdevumā A/S „Mārupes komunālie 
pakalpojumi” veikusi iepirkumu un š.g. septembrī plāno 
slēgt līgumu ar SIA „EkoAkva”, kura piedāvājumu iepir-
kuma komisija atzinusi par atbilstošu visām iepirkuma 
nolikuma prasībām un, kas ir ar viszemāko piedāvājuma 
kopējo cenu - LVL 199 196,00 bez pievienotās vērtības 
nodokļa.

Līguma ietvaros plānots izveidot 2 jaunus dziļurbumus, 
uzstādīt jaunu atdzelžošanas staciju. Ūdens sagatavošanas 
un attīrīšanas komplekss paredz arī sulfātu koncentrācijas 
samazināšanu dzeramajā ūdenī.

Līguma realizāciju uzņēmums sāks ar tehniskā 
projekta izstrādei nepieciešamajām inženiertehniskajām 
un ģeoloģiskajām izpētēm, bet jau 2013. gada aprīlī 
Jaunmārupes iedzīvotājiem centralizētajā tīklā tiks padots 
augstas kvalitātes dzeramais ūdens.

Informācijai:Juris Ivanovs, A/S “Mārupes komunālie 
pakalpojumi” valdes loceklis, 

tālr.: 29242617, e-pasts: info@mkp.lv

SIA „Sabiedrība Mārupe”, reģ. Nr.40103045371, 
Mazcenu alejā 37, Mārupes novadā, LV-2166, 2012.
gada 31.augustā SPRK iesniedza siltumenerģijas 
apgādes pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts 
saskaņā ar komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumu 
Nr.1/7 „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu 
aprēķināšanas metodika” un tarifu veidojošo izmaksu 
pamatojumu. 

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo 
informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un 
ieteikumus par siltumenerģijas tarifu projektu. 
lietotāji var SIA „Sabiedrība Mārupe” Mazcenu alejā 

Paziņojums par SIA  „Sabiedrība Mārupe” siltumenerģijas 
ražošanas, pārvades, sadales un tirdzniecības tarifa projektu

37, iepriekš sazinoties ar energodienesta vadītāju 
Hariju Lediņu, tālr.67933242, e-pasts: h.ledins@sa-
biedribamarupe.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa pro-
jektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA 
„Sabiedrība Mārupe”, Mazcenu alejā 37, Mārupes 
novadā, LV-2166, e-pasts: info@sabiedribamarupe.
lv, kā arī SPRK, Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010, 
e-pasts: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no šī 
paziņojuma publicēšanas „Latvijas Vēstneša” 7.sep-
tembra numurā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
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Biedrība “Pierīgas partnerība” izsludina atklāta 
konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu Lau-
ku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma 
“Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās 
vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2012.gada 
10.oktobra līdz 2012.gada 10.novembrim.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Mārupes novadā, 
Daugavas ielā 29, 2.stāvā 2-12.kabinetā (tel.: 26440279, 
67149874).

5.kārtā pieejamais publiskais finansējums kopā ir 
73391.75  LVL.

411.pasākums. “Konkurētspējas veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 

2.aktivitāte: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas 
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un 
uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības 
produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas 
apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas 
iepakošanai.

1.2.rīcība Atbalsts lauksaimniecības produktu 

Projektu līdzfinansē 
Eiropas Savienība

Biedrības 
“Pierīgas partnerība” paziņojums

pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā 
pašu saražotās produkcijas iepakošanai.

Pieejamais finansējums – 36695,87 LVL.
Mērķis – nodrošināt iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, 

informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma 
iegādi un uzstādīšanu, infrastruktūras izveidi, lai veicinātu 
lauksaimniecības produktu pārstrādi un pirmapstrādi 
mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas 
iepakošanu, kā rezultātā palielināsies lauksaimniecības 
infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes nodrošinājuma 
līmenis lauksaimniecības produktu pārstrādei mājas 
apstākļos, pievienojot lauksaimniecības produktiem 
pievienoto vērtību.

411.pasākums. “Konkurētspējas veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. 

1.aktivitāte: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas 
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un 
uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības 
produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā 
pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī 
ilggadīgo augļkopības kultūru (izņemot zemenes) 
stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un 
žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu 
ierīkošana. 

2.2. rīcība Atbalsts lauksaimniecības produktu 
ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās 
produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības 

Šopavasar Mārupes novada labiekārtošanas dienesta 
darbinieku pulkam pievienojās trīs strādnieki, kuri ik 
dienas veic gan dažādus remontdarbus, gan pašvaldības 
teritoriju kopšanas darbus. Līdz ar to gan operatīvāk tiek 
paveikti ikdienišķie saimniecības darbi, gan lietderīgāk 
tiek izlietots pašvaldības budžets, jo samazinās papildus 
pērkamo pakalpojumu apjoms un pievienotās vērtības 
nodokļos maksājamā summa. 

Labiekārtošanas dienesta ikdiena ir regulāra sabiedrisko 
vietu uzkopšana- atkritumu savākšana, zāles nopļaušana, 
krūmu izzāģēšana. Visiem mums patīk autobusu gaidīt 
tīrā pieturā, ejot vai braucot vērot puķes, kokus un 
krūmus ceļmalās, nevis izmētātus atkritumus, taču daudzi 
pat neaizdomājas, ka tīrību nodrošina sētnieki agrās rīta 
stundās un katru dienu, neatkarīgi no laika apstākļiem 
vai svētku dienām. Tāpēc jau daudziem nav saprotami 
milzīgie atkritumu apjomi, ko ik pavasari salasa ceļu un 
ielu malās un praktiski viens mēnesis pavasarī paiet tikai 
vācot ziemā zem sniega uzkrājušos atkritumus, kurus tur 
pametuši paši mārupieši. Šī lietainā vasara bija labvēlīga 
zāles augšanai un daudz laika tika veltīts tās nopļaušanai. 

Papildus ikdienas kopšanas darbiem ir papildināta 
esošā infrastruktūra ar jauniem labiekārtojuma elemen-
tiem. Jaunmārupes dabas parks ieguvis vienpadsmit 
skaistus un ērtus ozola masīvkoka solus, kas izgatavoti 
no tepat Mārupē augušiem ozoliem. Viens ozols bija no-

Labiekārtošanas dienesta ikdiena

kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu 
balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana 
un stādījumu ierīkošana.

Pieejamais finansējums- 36695,88 LVL.
Mērķis - nodrošināt iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, 

informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma 
iegādi un uzstādīšanu, infrastruktūras izveidi, lai veicinātu 
lauksaimniecības produktu ražošanas un pirmapstrādes 
attīstību, kā rezultātā partnerības teritorijā palielināsies  
lauksaimniecības infrastruktūras un materiāltehniskās 
bāzes nodrošinājuma līmenis, attīstīsies lauksaimniecības 
uzņēmumu saimnieciskā darbība un konkurētspēja.

Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, 
plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un 
minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai 
var iepazīties biedrības “Pierīgas partnerība” konsul-
tantu atrašanās vietā Mārupes novadā, Daugavas iela 
29, atbildīgā Nadīna Millere, tālr.67149872, 26440279, 
nadina.millere@pierigaspartneriba.lv; Gaļina Nicberga, 
tālr.67149874, galina.nicberga@pierigaspartneriba.lv 
un Olaines novadā, Zemgales ielā 33, atbildīgā Ilze Ma-
zure, tālr.67146030, ilze.mazure@olaine.lv, kā arī Lauku 
atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv un mājas lapā 
www.marupe.lv sadaļā Eiropas Savienība 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.

Aicinām pieteikties tos, kuri darbojas vai vēlas 
uzsākt darbību mājražošanas jomā: atbalstu var gūt 
gan tējas iepakošanai un ražošanai, gan ievārījumu 
un konservu ražošanai, gaļas pārstrādei, kā arī citām 
populārām un ne tik populārām idejām.

Biedrība “Pierīgas Partnerība”

kaltis Kurmales ielas malā, bet 
diviem nācās dot vietu jaunajam 
sporta kompleksam pie viduss-
kolas. Nu tiem visiem ir dota 
jauna dzīve Jaunmārupē. Kopā 
ar šiem soliņiem tika uzstādītas 
arī jaunas atkritumu urnas. 
Papildus sīko atkritumu urnas 
tika uzstādītas gan sabiedriskā 
transporta pieturvietās, gan pie 
soliņiem Skultes stadionā. 

Liels darbs un līdzekļi 
ieguldīti, izveidojot un kopjot 
lielās puķu dobes ielu krus-
tojumu rotācijas apļos Liliju 
un Pededzes, Liliju un Paleju, 
Gaujas un Ventas ielu krustoju-
mos. Savus spēkus puķu dobju 
ierīkošanā un kopšanā varēja 
pārbaudīt dienas centru jaunieši. 
Jaunieši pārliecinājās, cik daudz 

darba jāiegulda, lai iegūtu skaistu puķu dobi. 
Novērtējot daudzdzīvokļu māju Mārupītes gatvē 3 

un 4 iedzīvotāju spēju vienoties un paveikt savu māju 
renovāciju, Mārupes novada Dome turpina labiekārtot šo 
namu pagalmus, uzlabojot dzīves vidi. Papildus esošajām 
bērnu rotaļu ierīcēm, laukumā ir uzstādītas jaunas atsperu 
šūpolītes un karuselis, kā arī salabots un atjaunots celiņu 
plākšņu segums. 

Šovasar abās kapsētās ir uzstādītas katram kapsētas 
apmeklētājam brīvi pieejamas tualetes. Tualetes būs 
pieejamas laikā no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim.

Līdz rudenim tiks pabeigta Tīraines un Jaunmārupes 
skeitparkos izvietoto veco rampu finiera virsmu nomaiņa, 
papildus atkritumu urnu un soliņu uzstādīšana. Kā arī 
tiks pabeigts gājēju celiņš un trotuāra rekonstrukcija 
Jaunmārupē.

Esam koleģiāli sadarbojušies ar citām domes iestādēm, 
kā rezultātā labiekārtošanas dienesta darbinieki devās 
palīgā bērnudārza „Lienīte” kolektīvam atjaunot soliņus, 
bet dienas centra „Tīraine” jaunieši palīdzēja noslīpēt 
veco krāsu un ķēpājumus no domes pagalma soliņiem. 
Savukārt dienas centra „Švarcenieki” jaunieši slīpēja un 
krāsoja soliņus pie savas ēkas, kā arī notīrīja un pārkrāsoja 
informācijas stendu Jaunmārupē.  

Diemžēl liela sabiedrības daļa nespēj novērtēt tīru 
un sakoptu vidi, kā arī cienīt citu darbu. Daži fakti no 

labiekārtošanas dienesta darbinieku ikdienas. 
Domes pagalmā esošā baseina oļu apdare saglabājas 

pāris nedēļas no tās atjaunošanas un baseina tīrīšanas 
pavasarī, jo gandrīz katrs vecāks un vecvecāks, kas šeit 
pastaigājas, savam lolojumam demonstrē un mudina 
ņemt oļus no baseina apdares un mest ūdenī. Pusaudži par 
mērķi akmeņu mētāšanai izmanto strūklaku, to bojājot. 
Rezultātā lielāko gada daļu baseina konstrukcijas ir atseg-
tas. Jaunizveidotās puķu dobes tiek izbraukātas, jo ievērot 
braukšanas ātrumu, trajektoriju un atļauto kravnesību lai-
kam ir nestilīgi. Nereti dobes tiek izbradātas un pavasarī 
vairākkārtīgi izzaga stādus. Sabiedriskajā tualetē Mārupes 
kapsētā jau pirmajā nedēļā tika izlauzts durvju aizvēršanas 
mehānisms. Par elementāras tīrības ievērošanu tualetē 
varam tikai sapņot. Vairākiem daudzdzīvokļu namu 
iedzīvotājiem ir tik steidzīga ikdiena, ka savus atkritu-
mus no dzīvokļa nevar aiznest uz mājas konteineru, bet, 

pa ceļam uz autobusu, pilnais maiss ‘jāiestūķē’ pietur-
vietas atkritumu tvertnē. Šādā veidā no saviem atkritu-
miem regulāri atbrīvojas arī daži privātmāju iedzīvotāji. 
Tāpat novada teritorijā netrūkst tādi privātmāju īpašnieki, 
kuru īpašumi ir perfekti sakopti, bet visi dārza kopšanas 
atkritumi tiek nogādāti neapbūvētajos blakus īpašumos. 
Dažkārt šādi ‘kārtīgie’ kaimiņi vēl pažēlojas pašvaldībā, 
ka kaimiņos ir nekopts īpašums, kas degradē viņējo. Un 
līdzīgu piemēru diemžēl ir daudz.

Taču dažu sabiedrības locekļu sagādātā rūgtuma dēļ 
dzīve neapstājas un no septembra mārupiešiem pieejams 
jauns skvērs Konrādu ielā 1, kurā ir plašs dažāda vecuma 
bērniem paredzēts rotaļu laukums, dekoratīvais apgais-
mojums, stādījumi, soliņi un pastaigu celiņi. Skvērā būs 
piekļuve bezvadu internetam.

Labiekārtošanas dienesta vadītāja Ziedīte Lapiņa

Šopavasar ierīkotā puķu dobe Paleju un Liliju ielas krustojumā vēl krāšņi zied

Jaunmārupes dabas parkā ierīkoti soli, kur atpūsties
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ZAĻĀ  MĀRUPE

Šī gada septembrī, oktobrī un novembrī Latvijas Zaļais 
punkts sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju SIA „Eko 
Rīga” un Mārupes novada Domi rīko atkritumu šķirošanas 
veicināšanas kampaņu, kuras ietvaros Mārupes novada 
iedzīvotāji varēs piedalīties šķirošanas akcijā – „Šķiro pa 
tīro!”.

KAS JĀDARA? 
Lai piedalītos akcijā: 

1. Tukšā un tīrā plastmasas (PET) pudelē ieliec zīmīti 
ar savu vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru; 

2. Pudeli saplacini un uzskrūvē tai korķi. Akcijā 
piedalīsies tikai saplacinātas pudeles!!! 

3. Nogādā pudeli uz atkritumu publisko atkritumu 
šķirošanas konteineri Mārupes novadā vai izmet 
īpašajā šķirošanas somā (privātmāju iedzīvotājiem).

Pirms izmešanas PET pudeli lūgums izžāvēt, lai 
zīmīte ar akcijas dalībnieka kontaktinformāciju būtu 
salasāma. Ja zīmīte būs samirkusi un informācija 
nesalasāma, tad šāda pudele izlozē nepiedalīsies.

Privātmāju iedzīvotājiem 
Lūgums akcijas pudeles likt tikai īpašajās šķirošanas 

somās vai publiskajos šķirošanas konteineros. Attiecīgā 
mēneša izlozē piedalīsies tie iedzīvotāji, kas somu ar 
sašķirotajām PET pudelēm būs savlaicīgi izlikuši pie 
savas mājas vārtiņiem, t.i. katra mēneša 3. otrdienā līdz 
pl.7:00. Ja kaut kādu iemeslu dēļ somu tukšošanas laiks 
ir nokavēts vai arī rodas vairāk iepakojuma nekā somā 
var salikt, tad aicinām iepakojumu izmest publiskajos 
šķirošanas konteineros, piemēram, Konrāda skvērā, pie 
Mārupes vidusskolas u.c. vietās. 

BALVAS
Katru mēnesi katras akcijas dalībnieki varēs laimēt des-

mit veicināšanas balvas – 6 mēnešu abonementu vienam 
no 13 „Dienas žurnāli” izdevumiem pēc laimētāja izvēles. 

Gala izlozē 2.decembrī no visiem veicināšanas balvu 
ieguvējiem izlozēs vienu dalībnieku, kurš saņems akcijas 
galveno balvu – tirdzniecības centra „Spice” dāvanu karti 
200 latu vērtībā! 

Izložu datumi: 28.septembrī, 29.oktobrī, 29.novembrī 
Vairāk informācijas par akciju un izložu rezultātus 

meklē: www.zalais.lv, www.marupe.lv.
Latvijas Zaļā punkta šķirošanas maratonu Mārupes 

novadā palīdz īstenot:

Mārupiešus aicina 
piedalīties PET pudeļu 

šķirošanas akcijā un laimēt

Projektu atbalsta:

Mārupes
novada
Dome

Jūlijā Mārupes novadā tika uzstādīti pirmie dalītai at-
kritumu vākšanai paredzētie konteineri, bet privātmāju 
iedzīvotājiem izsniegtas īpašas somas papīra, plastma-
sas un stikla iepakojuma šķirošanai. Lai gan pagājis 
salīdzinoši īss laika sprīdis, pēc  SIA „Eko Rīga” sniegtās 
informācijas secināms, ka mārupieši ir čakli atkritumu 
šķirotāji – ar dzeltenajām šķirojamo atkritumu somām un 
konteineriem savāktas 4 tonnas materiāla – PET pudeles, 
makulatūra, kartons, plēves un maisiņi; zaļajos konteine-
ros un somās – gandrīz 7 tonnas stikla. 

Kur šķiro visaktīvāk?
Vērtējot šķirošanas konteineru jeb zvanu piepildījumu, 

var secināt, ka visaktīvāk tiek izmantoti konteineri:
•	Tīrainē - Tīraines iela 3 un 8, Viršu iela 6, kā arī Viršu 

iela pie 10. mājas;
•	 Jaunmārupē - Mazcenu alejā 6, 10, 13, 17, 27;
•	Mārupē - Mārupītes gatve 3.
Šie konteineri visās tukšošanas reizēs ir bijuši pilni vai 

gandrīz pilni. Savukārt vistukšākie ir bijuši konteineri 
Tīrainē, Viršu ielā 12, Jaunmārupē, Mazcenu alejā 37 - 
20C un Mārupē, Mauriņu ielā 29 a. Šajās vietās konteine-

Atkritumus šķirojam labi, 
bet varētu vēl labāk

ru piepildījums vidēji bijis tikai 25-40%.
Varam vēl labāk

Lai arī pirmajās konteineru un somu tukšošanas reizēs 
materiāli bija sašķiroti rūpīgi, t.i. tikai 4% neiederīgo 
materiālu piemaisījums, diemžēl ar katru nākamo 
izvešanas reizi konteineros un somās tiek samests arvien 
vairāk lietu, kam tur nevajadzētu atrasties. Pēdējā augusta 
tukšošanas reizē piemaisījumu apjoms sasniedza jau 6%. 
Vispaviršākie atkritumu šķirotāji izrādījās privātmāju 
iedzīvotāji, kur šķirošanas somās bija ap 15% pārstrādei 
nederīgu lietu.

Atkritumu šķirošanai ir jēga tikai tādā gadījumā, ja tiek 
iegūti pārstrādei derīgi materiāli. Tādēļ svarīgi paturēt 
prātā, ka viena karote darvas var sabojāt medus mucu 
jeb pāris balzāma keramikas krūzes spēj sabojāt veselu 
dzelzceļa vagonu ar stikla iepakojumu. Īpaši svarīgi 
ir pareizi sašķirot stikla iepakojumu, jo šo konteineru 
saturu pēc tam nav iespējams pāršķirot. Šajos konteine-
ros drīkst mest tikai stikla iepakojumu - pudeles un 
burkas. Stikla konteineros NAV VIETAS tādām lietām 
kā Rīgas Balzāma keramikas pudelēm, PET pudelēm, 
stikla, porcelāna vāzēm un traukiem, kā arī spoguļiem, 
spuldzēm, logu stiklam.

Plastmasai paredzēto konteineru saturs gan tiek 
pāršķirots pa materiālu veidiem, bet arī šajos konteineros 

vajadzētu mest tikai tās lietas, ko iespējams pārstrādāt. 
Šķirošanas konteineros un zvanos NEDRĪKST MEST 
krējuma, jogurtu un salātu trauciņus, vienreizlietojamos 
galda traukus, plastmasas olu trauciņus, kartona dzērienu 
iepakojumu t.s. tetrapakas. Šajos konteineros nedrīkst 
mest arī stikla iepakojumu, jo stikla lauskas saķeras 
plastmasas un papīra iepakojumĀ un bojā gan šķirošanas 
līnijas, gan apdraud uz šķirošanas līnijām strādājošos 
darbiniekus, kas visus materiālus ar rokām (!) pāršķiro. 
Plastmasas konteineros NEDRĪKST likt zarus, lapas un 
zāli, zaļajiem atkritumiem paredzēti ir īpašie maisi un 
konteineri. 

 „Vairāk kā desmit gadu pieredze, uzsākot atkri-
tumu dalīto vākšanu citās Latvijas pilsētās, rāda, ka ir 
nepieciešami vismaz trīs mēneši, lai iedzīvotāji sāktu 
lietot šķirošanas konteinerus. Bet ir nepieciešams gadiem 
ilgs darbs, lai iedzīvotāji turpinātu šo zaļo ieradumu un 
darītu to pareizi,” paskaidro Latvijas Zaļā punkta direk-
tors Kaspars Zakulis. 

Mārupes novada veiksmīgais starts, uzsākot atkritumu 
šķirošanu, parāda, ka iedzīvotāji ir gana zaļi domājoši un 
rūpīgi. Tādēļ atliek vien cerēt, ka arī turpmāk mārupieši 
rādīs priekšzīmi pārējai Latvijai, šķirojot ne vien aktīvi, 
bet arī kārtīgi. 
Rita Bubuna, AS «Latvijas Zaļais punkts» projektu vadītāja

PET pudeļu akcijas grafiks

Septembris
Nr. P O T C Pie S Sv
35 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28* 29 30

* 1.izloze notiks 28.septembrī

Oktobris
Nr. P O T C Pie S Sv
40 1 2 3 4 5 6 7
41 8 9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29* 30 31

* 2.izloze notiks 29.oktobrī

* 3.izloze notiks 29.novembrī

Novembris
Nr. P O T C Pie S Sv
45 1 2 3 4
46 5 6 7 8 9 10 11
47 12 13 14 15 16 17 18
48 19 20 21 22 23 24 25
49 26 27 28 29* 30 1.dec. 2.dec.

PET zvanu tukšošanas diena (lai piedalītos izlozē, 
iedzīvotāji var izmest pudeles līdz plkst. 9:00)
Somu tukšošanas diena (lai piedalītos izlozē, 
iedzīvotāji var izmest pudeles līdz plkst.7:00)

* Izlozes diena
Bērnu pasākums skvērā ar LZP dalību
Noslēguma pasākums ar galvenās balvas izlozi 
Mārupes Kultūras namā
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ZAĻĀ  MĀRUPE

Esam kopā nostrādājuši jau divus pilnus mēnešus un pir-
mais ko gribam teikt mārupiešiem – esam patīkami pārsteigti 
par Jūsu  lielo aktivitāti atkritumu šķirošanā. Viennozīmīgi 
varam teikt, ka šāda aktivitāte un lielais savāktais šķiroto 
materiālu daudzums jau pirmajos sadarbības mēnešos 
pārspēj jebkuru Latvijas novadu. Visi šie faktori liecina par 
to, ka mārupiešiem ir „zaļā” domāšana un  atbildības sajūta 
par sev esošo apkārtējo vidi, un viņi sen bija gaidījuši šādu 
iespēju šķirot. Protams, ka negaidīti lielais sašķiroto atkri-
tumu daudzums ir radījis arī likumsakarīgas sekas – visu 
nebija iespējams savākt vienā dienā. Uz nākamo somu 
tukšošanas reizi esam ieplānojuši  uz pusi lielāku brigāžu 
skaitu, palielinot arī cilvēku skaitu katrā brigādē, kas spēs 
visas somas savākt tieši 18.septembrī.

Vēlamies arī paskaidrot, kā notiek ŠA (šķiroto atkritumu) 
somu  vākšanas un tukšošanas process, lai kliedētu 
iedzīvotāju bažas par to, ka  viņu sašķirotais materiāls 
nenonāk otrreizējā pārstrādē. SIA „Eko Rīga” vāc ŠA so-
mas divējādā un kombinētā veidā – izmantojot furgontipa 
kravas automašīnas un backloader tipa atkritumu vedējus, 
ko tautā mēdz dēvēt par „Norbām”. Tā kā stiklu nevar 
presēt, to vāc tikai furgontipa automašīnas, izpurinot so-
mas saturu speciālos konteineros. Savukārt dzelteno somu 
saturu, kuru drīkst presēt, savāc vai nu ”Norba” vai fur-
gontipa mašīnas, izkraujot dienas laikā vairākas reizes 
savu materiālu „Norbā”, kas tajā dienā veic iepakojuma 
savākšanu no Mārupes novada juridiskajām personām. 
„Norbas” vizuāli ne ar ko neatšķiras no parasta atkritumu 
vedēja, patiesībā tās ir  vienas un tās pašas mašīnas, kas 
vāc vai nu atkritumus vai nu iepakojumu, atkarībā no tās 
darba uzdevuma konkrētajā dienā. Līdz ar to, katra mēneša 
3.otrdienā  viena noteikta „Norba”  vāc tikai un vienīgi 
presējamo iepakojumu un pēc tās piepildīšanās brauc iz-
krauties uz šķirošanas līniju nevis uz Getliņu poligonu.

Lai  savstarpējā sadarbība būtu vēl labāka atkritumu 
apsaimniekošanas jomā, SIA „Eko Rīga”, apkopojot 
visu tai pieejamo informāciju, vēlas vērst Jūsu uzmanību 
sekojošām lietām:

1. PAR ŠĶIROTO ATKRITUMU SOMĀM:
•	ŠA somas jāizliek redzamā vietā, ārpus privātīpašuma. 

SIA „Eko Rīga” darbinieki nedrīkst un arī  neiet 
privātīpašuma teritorijā.

•	ŠA somās jāliek saplacināts iepakojums.
•	Šķirotie atkritumi, kas salikti blakus somām jebkādā 

citā iepakojumā vai brīvā veidā, NETIKS SAVĀKTI, 
izņemot kartonu un makulatūru, kas būs salikts kaudzītē 
un pārsiets ar striķi (neiepakots nekādā citā tarā). Ja Jums 
ir lielāks šķiroto atkritumu daudzums, Jums ir iespēja 
papildus iegādāties neierobežotu ŠA somu skaitu (SIA 
“EKO Rīga” birojā) vai bez maksas to nodot Mārupes 
novada šķirošanas laukumā Meliorators J teritorijā.

•	ŠA somu izvešana Mārupes novadā notiek no 7:00 
rītā. Līdz ar to tas nozīmē, ka konteineriem, somām, 
maisiem jābūt izliktiem uz ielas  NE VĒLĀK kā 7:00 
no rīta vai iepriekšējās dienas vakarā.  Ja somas tiek 
izliktas vēlāk, atsevišķi pēc tām mēs nevaram braukt 
pakaļ vēlreiz. Vēlamies uzsvērt to, ja somas iepriekšējo 
reizi kādā adresē tika izvestas kādā noteiktā laikā,  tas 
NENOZĪMĒ to, ka šādā pašā laikā mašīna ieradīsies pēc 
tām arī nākamo reizi, jo  savācamo somu daudzumi katru 
reizi ir mainīgi.

•	Lietas, kas netiek pārstrādātas, un būtu jāmet CSA 
konteinerā nevis ŠA dzeltenajā somā: krējuma, 
jogurta trauciņi, plastmasas olu bretes, vienreizējie 
salātu (arī gaļas) trauciņi, putuplasta paliktņi no 
pārtikas, tetrapakas.

•	Viensētu mājām (tās, kas neatrodas kopējos ciematos), 
ŠA somu izvešana notiek pēc pieprasījuma – izvešana 
jāpiesaka vismaz vienu darba dienu iepriekš. Izvešanas 
diena ir nemainīga – mēneša 3.otrdiena.

•	ŠA somas nav paredzētas to ilglaicīgai turēšanai ārpus 
telpām, jo tiešie saules stari, lietus, temperatūras maiņas 
var krasi samazināt somu kalpošanas laiku.

2. PAR SADZĪVES ATKRITUMIEM:
•	Atkritumu izvešana Mārupes novadā notiek no 7:00 

rītā. Atkritumu konteineriem jābūt izstumtiem uz ielas 
plkst.7:00 no rīta vai iepriekšējās dienas vakarā.

•	 Ja Jūs konteineri regulāri stumjat ārā uz kādu blakus 
ielu, lūdzu paziņojiet to vienreiz mūsu dispečeram, lai 
varam to ierakstīt maršruta aprakstā, lai, neatkarīgi no 
apkalpojošās brigādes sastāva, mēs vienmēr varētu ap-

Atkritumu apsaimniekošanas ziņas

kalpot jūsu konteineri.
•	Visiem CSA konteineriem jābūt aplīmētiem ar  SIA 

„Eko Rīga” uzlīmi (no SIA „Veolia”, SIA „L&T”, un a/s 
„Mārupes komunālie pakalpojumi” pārņemto konteine-
ru turētājiem kopā ar līgumu sūtījām uzlīmes). Uz šīs 
uzlīmes ir paredzēts speciāls  balts laukums „OBJEKTA 
ADRESE”. Katram iedzīvotājam šajā laukā ir jāieraksta 
sava mājas adrese un regulāri tā jāatjauno, ja tā izbalē. 
Ņemot vērā to, ka Mārupes novadā ir notikušas un 
joprojām notiek adrešu un ielu maiņas, kā arī konteineri 
bieži vien tiek izstumti ielu krustojumos, vai arī vienai 
mājai ir vairāki lietotāji un līdz ar to katram savs kontein-
eris -  mums abiem ir svarīgi, lai konteineris būtu marķēts 
un mēs spētu atpazīt  un apkalpot tieši Jūsu konteineri. Ja 
kāds mūsu klients nav saņēmis uzlīmi vai to nozaudējis, 
to var saņemt SIA „Eko Rīga” birojā, Maskavas iela 240, 
vai arī Mārupes novada Domē pie sekretāres. Ņemot 
vērā īpatnējo situāciju Mārupes novadā, ka tajā joprojām 
nav noņemti dažu firmu (kas 
vairs nav tiesīgas strādāt 
novadā) konteineri (ar vai 
bez marķējuma), pastāv 
iespēja, ka SIA „Eko Rīga” 
pēc kāda laika varētu pārstāt 
tukšot tos konteinerus, 
kam nav SIA „Eko Rīga” 
uzlīmes.

UZLĪMES PARAUGS:
•	 Ja  tieši uz jūsu vai jums 

piebraucamās  ielas tiek 
veikti ceļu remontdarbi, 

Nacionālā teātra aktieri Gundars Grasbergs 
un Inga Misāne – Grasberga kopā ar diviem 
dēliem - sešgadīgo Kristianu un mazo Ste-
fanu Kārli, kuram tūlīt būs divi gadi, ir jauna 
mārupiešu ģimene, kas par savu dzīvesvietu 
četrus gadus atpakaļ izvēlējušies jauno māju 
ciematu „Vecozolu nami” Mārupē. 

Grasbergu ģimene ir veselīga un aktīva 
dzīvesveida piekritēji. Brīvos brīžus viņi 
pavada kopā, atpūšoties brīvā dabā ar 
velosipēdiem, domā par veselīgu uzturu, kā 
arī ar atbildību izturas pret vidi, kurā dzīvo. 
Nu arī atkritumu šķirošanai atvēlēta maza, 
bet nozīmīga vieta viņu ģimenes ikdienā. 

Gundaru Grasbergu uzrunājām, aici-
not būt par šķirošanas akcijas „Šķiro pa 
tīro Mārupē!” patronu, lai ar savu pozitīvo 
piemēru aktieris mudinātu iedzīvotājus 

Šķirošanas akcijas patrons 
Gundars Grasbergs: 

„Šķirošanai jākļūst 
par ikdienas 
paradumu”

izturēties atbildīgi pret vidi un iedvesmotu mārupiešus 
sākt šķirot.

MV: Kāpēc, jūsuprāt, ir svarīgi šķirot?

GG: Ja mēs uzskatām Mārupi par savām mājām, ir 
pavisam loģiski ar cieņu izturēties pret vidi, kurā mēs 
dzīvojam, domāt par to, ko aiz sevis atstājam, kā arī par 
vides tīrību. Mēs nedrīkstam domāt, ka tas uz mums neat-
tiecas, vai paļauties, ka kāds cits to izdarīs mūsu vietā. 

Tāpat kā mēs šķirojam to, ko domājam, redzam vai 
ko uzņemam sevī, tāpat mums vajadzētu piedomāt, kā 
sašķirojam to, ko atstājam aiz sevis.

MV: Mārupē šķirošana uzsākusies pavisam nesen, 
daudziem tas ir kas jauns un neierasts. Kā tas ir Jūsu 
ģimenē, vai ir viegli šķirot?

GG: Protams, ir mazliet jāpiedomā, kā to pareizi 
izdarīt, kur dzīvoklī likt, piemēram, plastmasas pudeles. 
Mēs ar sievu nesen runājām, ka virtuvē būtu nepieciešama 
vēl viena atkritumu tvertne. Taču šķirošana nav nekāda 
problēma. Ir ļoti labi, ka Mārupē ir iespēja šķirot atkri-
tumus. Pie daudzdzīvokļu mājām goda vietā nolikti tik 

Grasbergu ģimene: Kristians, mamma Inga, 
tētis Gundars un mazais Stefans Kārlis

skaisti, vizuāli pievilcīgi konteineri, kas ir tik uzrunājoši, 
lai jebkuram gribētos tur iemest savu plastmasas pudeli. 
Atkritumu novietnes vairs nav tādas, kā padomju laikos, 
kad negribējās tām tuvoties.

MV: Vai šādas akcijas varētu veicināt iedzīvotājos 
vēlmi šķirot?

GG: Atkritumu šķirošanai vajadzētu kļūt par ikdienas 
paradumu, ir tikai nepieciešams mazliet pamainīt savu 
domāšanu un panākt to, ka mēs šķirojam sevis dēļ. Tādēļ 
šķirošanai ir jāsākas katra paša mājās, tai jākļūst par 
pašsaprotamu lietu. Taču, lai tas tā būtu, par to ir jārunā 
vēl un vēlreiz, lai šī vienkāršā darbība kļūtu par ikdienas 
paradumu. Tāpat kā mēs automātiski izslēdzam aiz se-
vis elektrību, lai taupītu, tāpat arī šķirošanai jākļūst par 
mūsu dzīves neatņemamu sastāvdaļu.

MV: Ko jūs kā akcijas patrons novēlētu akcijas 
dalībniekiem?

GG: Aicinu cienīt katram pašam sevi, līdz ar to 
iemācīsimies ar cieņu izturēties arī pret savu vidi, kurā 
mēs dzīvojam. 

lūdzu esiet tik laipni un paziņojiet mums par to, lai varam 
vienoties ar jums par kādu no tālākiem rīcības plāniem – 
to ka konteineru stumsiet uz kādu noteiktu vietu, vai to, 
ka atkritumu izvešana ar konteineri nebūs iespējama un 
ka izmantosiet priekšapmaksas maisus, kuru izvešanas 
dienu tad savstarpēji saskaņosim.

3. PAR „ZAĻAJIEM” ATKRITUMIEM
•	Zaļo atkritumu izvešanas dienas Mārupes novadā ir 

svētdienās. 
•	Zaļo atkritumu izvešana ir jāpiesaka līdz piektdienas 

plkst.14:00, pa tel. 67 517600 vai 2 880 8800 vai atsūtot 
e-pastu uz: marupe@ekoriga.lv

•	Zaļos atkritumus var izvest, izmantojot 0,24m3 ar mūsu 
speciālu uzlīmi marķētus konteinerus (konteineris var 
būt gan mūsu, gan jūsu privātais) vai izmantojot veikalos 
nopērkamos speciālos marķētos priekšapmaksas maisus.

•	Priekšapmaksas  CSA un zaļo atkritumu maisus var 
iegādāties sekojošās vietās:

1. veikalā „Grava”-Mārupītes gatve 4/1(pie bērnudārza 
”Lienīte), 

2. veikalā „Bice” -  Mazcenu aleja 33/1, 

3. veikalā„ Klements un 
Pēteris”, - Mazcenu alejā 5/1, 

4. veikalā „Klements un Pēteris”  
-  „Dzimtenes”, Stīpnieku ceļš 
(pie Mārupes kapiem)

5. SIA „Eko Rīga” birojā  Mas-
kavas iela 240, 3.stāvs, 
darbdienās no 8:15 – 17:00

Paldies, par jūsu atsaucību 
un sapratni! Ja jums ir kādi 
jautājumi vai ierosinājumi, 
lūdzam sazināties ar mums 
rakstot uz: marupe@ekoriga.lv

Uva Bērziņa
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NOVADĀ

Ceturto gadu pēc kārtas vienu rudens sestdienu Mārupē 
iespējams pavadīt mazliet sportiski, ar ģimeni, draugiem 
vai kaimiņiem, bet - galvenais – azartiski, ja piedalīsieties  
auto orientēšanās sacensībās „Iepazīsti novadu!”.

Šajā pasākumā, kas nav rallijs vai ātrumsacensības, bet 
aktīvs un azartisks laika pavadīšanas veids, ievērojot visus 

Klāt autoorientēšanās sacensības “Iepazīsti novadu!”

Mārupe nav tikai kluss un savā nodabā rāmi pulsējošs 
Rīgas guļamrajons, kā dažiem labpatīk iedomāties. 
Saskaņā ar „Lursoft” datiem, novadā ir reģistrēti vairāk 
nekā 2000 uzņēmumi, no kuriem vairāk kā puse ir 
aktīvi Latvijas tautsaimniecības procesu dalībnieki. 
Aiznākamajā sestdienā, 22. septembrī, mārupieši vaigā 
varēs iepazīties ar novada uzņēmējiem, jo šogad pirmo 
reizi notiks „Mārupes uzņēmēju diena 2012”. Pasākumu, 
kura galvenā norises vieta būs Kultūras nams un 
pašvaldības ēka, organizē biedrība „Mārupes uzņēmēji” 
un Mārupes novada Dome. Aktivitātes paredzētas vi-
sas dienas garumā – Kultūras nama telpās un ārpusē 
būs uzņēmēju produktu un pakalpojumu ekspozīcija, 
paralēli notiks uzņēmēju konference „Uzņēmējdarbība 
Mārupē – perspektīvas un izaicinājumi”, bet īpaši 
ģimenēm paredzēts aizraujošs pasākums – auto 
orientēšanās sacensības „Iepazīsti novadu”. Par iecerēto 
tuvāk aicināju pastāstīt uzņēmēju dienas organizatorus 
– biedrības „Mārupes uzņēmēji” valdes locekli Inesi 
Bambīti un biedrības biedru Silvestru Savicki.

MV.: Kā radās doma organizēt uzņēmēju dienu?
IB: Biedrība „Mārupes uzņēmēji” darbojas jau pusot-

ru gadu. Ja pirmajā gadā izveidojām funkcionēt spējīgu 
organizācijas struktūru, pakāpeniski audzējām biedru 
skaitu, dibinājām gan vietējos kontaktus ar citām pilsētu 
un novadu biedrībām, gan starptautisko kontaktus un 
rīkojām nelielus pasākumus, tad šogad jau bija nobrie-
dusi situācija ķerties klāt kam lielākam. 

Biedrība apvieno jau vairāk kā 50 dalībniekus – lielos, 
mazos un vidējos uzņēmumus. Sākot no pēc apgrozījuma 
lielākā Mārupes uzņēmuma, sadzīves elektronikas, 
telekomunikāciju un datortehnikas vairumtirgotāja 
„Also”, beidzot ar viena – divu cilvēku SIA. Attiecīgi 
šiem uzņēmējiem ir dažādi darbības mērogi un intereses, 
bet tos vieno ģeogrāfiskā piederība vienai pašvaldības 
teritorijai, ieinteresētība novada harmoniskā attīstībā un 
pragmatiskas partnerattiecības ar vietējo varu.

Uzņēmēju diena ir iespēja sanākt kopā, diskutēt par 
svarīgiem novada attīstības jautājumiem, tā sakot – sevi 
parādīt un uz citiem paskatīties. Arī novada iedzīvotāji 
nereti neko daudz nezina par tepat blakus strādājošiem 
uzņēmumiem – tik vien, cik garām braucot redz 
uzņēmumu izkārtnes, biroju ēkas vai ražotnes. Pasākuma 
ietvaros būs iespēja satikties un labāk iepazīties vienam 
ar otru.

MV.: Vai aktivitātes paredzētas tikai uzņēmējiem, 
vai arī iedzīvotājiem un ģimenēm?

IB: Mēs esam uzņēmēju biedrība, tāpēc mūsu galve-
nais uzdevums ir uzrunāt un pulcēt kopā uzņēmējus. 
Tomēr, kā jau minēju, ne mazāk svarīgi ir uzņēmējus 
tuvināt iedzīvotājiem un otrādi. Tāpēc uzņēmēju dienas 
programmā esam iekļāvuši pasākumu visai ģimenei – 
auto orientēšanās sacensības „Iepazīsti novadu”. Ka-
trai ekipāžai, kuras sastāvā var būt 2 pieaugušie un 
viņu atvases, noteiktā laika posmā, sekojot kartei, būs 
jāatrod un jāapmeklē konkrēti novada uzņēmumi. Ir 
domāts, ka uzņēmēji būs sarūpējuši pa kādai dāvanai vai 
pārsteigumam. Varu pačukstēt, ka „Toyota”, „Lexus” un 
„BMW” dīleris „Wess Motors” sacensību uzvarētājam 
pasniegs dāvanu – nedēļas nogali ar „Toyota” 
automašīnu.

Savukārt Domes ēkā notiks novada uzņēmēju izstāde, 
kuras ietvaros uzņēmēji sacentīsies par interesantāko 
un atraktīvāko stendu. Šobrīd savu dalību izstādē jau 
pieteikuši SIA «Meliorators J», SIA «Prolux», SIA 
«SilJa», SIA»Dārzs un vide», SIA «Tranzītserviss», 
SIA»Aneira», SIA»RA-5», SIA «Metāla studija», SIA 
«Doka Latvia», SIA «Ansona mēbeļu fabrika”, interneta 
veikals www.hermine.lv, SIA «WAVIN LATVIA», SIA 
«Edat», SIA «Mārupes logi», SIA «Also Latvia», SIA 
«Sabiedrība Mārupe», SIA «Vides un Ģeo projek-
ti», SIA «VIZ ARH», SIA «MONREIN», A/S «Wess 
Motors» u.c.

Tas nozīmē, ka arī tur apmeklētājiem būs sarūpēti 
kādi pozitīvi pārsteigumi un aktivitātes, tā kā labs 
noskaņojums un aktīvi pavadīta diena būs garantēta 
visiem.

Novada uzņēmēji tiekas 
„Mārupes Uzņēmēju dienā 2012” 

Mārupes uzņēmēji parādīs sevi 
un diskutēs par uzņēmējdarbības 

attīstību novadā

MV: Uzņēmēju konference 
novadā būs pirmo reizi. Par ko 
diskutēsiet un kādu plānojat 
dalībnieku atsaucību?

SS.: Viens no biedrības galve-
najiem uzdevumiem ir veicināt 
ekonomisko aktivitāti un 
uzņēmējdarbības vides attīstību 
novadā. Pašvaldība tieši šobrīd 
izstrādā novada attīstības un teri-
torijas plānošanas dokumentus*, 
no kuru kvalitātes būs atkarīgs 
ne tikai tas, kā turpmākos ga-
dos dzīvosim Mārupē, bet arī 
kādas prioritātes tiks attīstītas 
uzņēmējdarbības sektorā. 
Citiem vārdiem, kas neatbildīs 
stratēģijai un netiks iekļauts 
programmā, tam vēlāk saņemt 
pašvaldības atbalstu (jebkādā 
formā) vai pretendēt uz ES fondu 
finansējumu būs sarežģīti. Sap-
rotams, ka tieši uzņēmēji ir tie, 
kas var noformulēt savu viedokli 
un likt to priekšā domniekiem, 
aizstāvēt un cīnīties par to. No 
otras puses, to darot, mēs tieši 
palīdzam pašvaldībai pieņemt 
novada attīstībai svarīgākos 
lēmumus.

Konference būs debates 
sākums. Mēs uzklausīsim 
gan domes pārstāvjus, gan dokumentu praktiskos 
izstrādātājus – SIA „Konsorts” un SIA „Reģionālie pro-
jekti”, uzklausīsim ekspertu pieredzi no citiem Pierīgas 
novadiem. Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības 
kameras vadītājs Jānis Endziņš mūs iepazīstinās ar 
pašvaldību attīstības plānošanu Nacionālā Attīstības 
plāna kontekstā, kā arī dzirdēsim pašu mārupiešu – gan 
lielo uzņēmumu (SIA „SilJa”), gan MVU pārstāvju 
skatījumu. Katrā gadījumā, konference nebūs vienkārša 
parunāšanās, jo izskanējušās idejas un priekšlikumus 
mēs apkoposim un iesniegsim domē kā vienotu 
uzņēmēju pozīciju. Tāpēc atsaucību plānojam lielu, jo, 
nav šaubu, ka ikviens biedrības (un ne tikai) dalībnieks 
ir ieinteresēts sava novada izaugsmē.

MV: Vai paredzamas arī kādas formāla rakstura 
aktivitātes?

SS.: Kā nu bez tām. Pasākuma ietvaros parakstīsim 
oficiālu vienošanos par sadarbību starp biedrību un no-
vada domi. Tā tapa pēc uzņēmēju iniciatīvas, bet prak-
tiski būs palīgs darbā arī domes deputātiem – biedrība ir 
apņēmusies ekspertu statusā deleģēt savus speciālistus, 
kas varēs sniegt profesionālus padomus domniekiem 
jautājumos, kas skar uzņēmējdarbības attīstību. Protams, 
dokumentā esam paredzējuši arī citas sadarbības formas. 
Katrā gadījumā biedrība būs gan nopietns sadarbības 
partneris pašvaldībai, gan sabiedrotais iedzīvotājiem.

Sīkāku informāciju par „Mārupes uzņēmēju dienu” un 
dalības iespējām meklējiet www.marupesuznemeji.lv 

*Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2026. gadam 
un Mārupes novada Attīstības programma 2013. – 2019. 
gadam

Uva Bērziņa

Ceļu satiksmes noteikumus, 
var piedalīties jebkurš 
autovadītājs ar vismaz 
vienu pieaugušu komandas 
biedru, bet komandā var 
būt arī bērni no visjaunākā 
vecuma, jo galvenais nav 
ātrums, bet gan precizitāte: 
katrai ekipāžai noteiktā 
laika intervālā un/vai secībā 
jāatrod objekti novada 
teritorijā un tie jānofotografē. 
Šogad tie galvenokārt būs 
Mārupes uzņēmumi, jo pir-
mo reizi sacensības tiek organizētas sadarbībā ar Mārupes 
uzņēmēju biedrību „Mārupes novada Uzņēmēju diena 
2012” ietvaros 22.septembrī. Tādēļ pasākuma laikā būs 
iespēja ne tikai iepazīties ar Uzņēmēju dienas izstādi, 
bet arī dabā atrast ne vienu vien uzņēmumu, kura pak-
alpojumi varbūt tieši jums varētu noderēt. Iespējams, ka 

sacensībās jūs gaidīs arī dažādi papildus uzdevumi un kā 
parasti kāds pārsteigums.

Šogad pasākumu atbalsta biedrība „Mārupes uzņēmēji”, 
Mārupes novada Dome un Mārupes uzņēmumi - SIA 
«ALSO Latvia», SIA «Aneira», SIA «DOKA Latvia», 
SIA «RA 5», AS «Wess Motors», SIA «TNT Latvia» , 

SIA «Tranzītserviss»,  Z/S 
«Purkalni».

Pagājušā gada septembrī nu 
jau par tradīciju kļuvušajās 
sacensībās piedalījās 25 
ekipāžas ar vairāk kā 70 
dalībniekiem, kuri atkarībā no 
veiksmes ieguva uzvarētāju lau-
rus, mierinājuma balviņas vai 
vienkārši gandarījumu par labi 
pavadītu dienu. Kopīgs iegu-
vums bija aktīvā atpūta, smaids 
dalībnieku sejās un novēlējumi 
tikties nākamajā gadā.

Nenokavējiet pieteikties šogad! Sīkāka informācija un 
pieteikšanās pa tālruņiem 29184872, 29183801 vai uz e-
pastu andris.bumanis@gmail.com līdz 19.09.2012.

Ar pasākuma nolikumu var iepazīties pašvaldības 
mājas lapā www.marupe.lv

Zanda Melkina

plkst.10.00 izstādes atklāšana (stendu prezentācija un 
konkurss)
plkst.10.00 Konference 
“Uzņēmējdarbība Mārupē - perspektīva un izaicinājumi”
plkst.16.30 konkursa uzvarētāju apbalvošana

vieta: Mārupes Kultūras nams, Daugavas iela 29, Mārupe

pasākuma ietvaros Autoorientēšanās pēc fotoleģendas

Iepazīsti novadu
plkst.19.00 Mārupes uzņēmēju balle

(pieteikties pa 
tālr.:22516333)

galvenā balva: Nedēļas nogale ar Toyota no WESS Motors!



9Mārupes novada Dome
OTRDIENA, 11.SEPTEMBRIS, 2012

IZGLĪTĪBA

Jau septīto gadu Mārupes pamatskolas skolēniem 
vecumā no 6-12 gadiem tiek dota lieliska iespēja 
iesaistīties jaukā un aktīvā vasaras nometnē „Krāsu ra-
sols”. Šogad nometnes kopīgā tēma bija ziedi. Kā teicis 
slavenais domātājs J.V.Gēte: „Puķes ir skaistākie dabas 
vārdi un hieroglifi, ar kuriem tā dara zināmu, cik mēs tai 
mīļi. ”

Ik gadu nometne norisinās 10 dienas, kas piepildītas 
ar dažādām aktivitātēm, praktiskajām nodarbībām, 
izklaidēm, skaistām un skanīgām dziesmām. Katra di-
ena bija kā jauns piedzīvojums puķu valstībā. Aktīvi 
darbojāmies pļavas puķu, puķu zirņu, rožu, zaķa kāpostu, 
ūdensrožu, cūkausīša, saules puķu, kā arī telpaugu un 
magoņu dienās. 

Lai noskaidrotu visu par augiem un to izcelsmi, 
apmeklējām Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes 
laboratoriju, kurā lektore mūs apmācīja, kā pareizi tiek 
veidots augu un ziedu herbārijs. Aplūkojām arī Botāniskā 
dārza indīgos augus. Kā izrādījās, mūsu skolā lielākā daļa 
telpaugu ir indīgi. Bērniem tas šķita ļoti interesanti. 

Devāmies atpūsties uz Vērmanes dārzu, kurā Latvijas 
Valsts meži bija parūpējušies par jaukām un dabīgām 
atrakcijām, kas izgatavotas no dabā sastopamiem 
izejmateriāliem. 

Ciemojāmies mūsu skolas kaimiņdārzā pie Mārupes 

Krāsaino puķu dienas Mārupes pamatskolā
novada Domes deputāta, 
puķu audzētāja Pētera 
Pikšes, kurš ar savu 
stāstījumu lieliski 
pierādīja, ka par puķu 
audzēšanu spēj ieinteresēt 
kā pieaugušos, tā bērnus. 
Katrs saņēma nelielu 
dāvaniņu-puķu sīpolu, ko 
rūpīgi izžāvējot, nākamajā 
gadā var atkal dēstīt savā 
piemājas dārzā. 

Par tradīciju kļuvis jau 
divu dienu izbraukums 
ar teltīm pie mūsu skolas 
direktores uz laukiem, kur 
nemaz nevarēja laiskoties, 
bet bija jāveido pļavas 
ziedu herbārijs, jāizjūt kā 
„ūdens zied”, jādodas na-

Šovasar Jaunmārupē no 25. jūlija līdz 9.augustam 
risinājās radošs pasākums skolēniem - vasaras plenērs, 
kurā kopumā piedalījās 80 bērni un jaunieši, gan no 
Mārupes, gan Rīgas un pat no Zviedrijas.

Pasākuma ietvaros plenēra dalībnieki mācījās ar 
mākslinieka skatienu aplūkot sen pazīstamas vietas, 
zīmējot un gleznojot dažādās tehnikās dabā. Jauno 
mākslinieku uzmanības lokā bija Jaunmārupes gleznainās 

Mūsu valstī izglītības iestāžu 
sadarbībai ar sabiedriskajām 
organizācijām ir dota zaļā gais-
ma visdažādākajās tās izpausmēs. 
Mārupes novadā izglītībai vienmēr ir 
bijusi prioritāra  vieta, gan novada gada 
budžetu  kopā rēķinot, gan  dažādus 
sabiedriskās dzīves jautājumus lemjot 
konkrētās novada vietās.

Interesanta sadarbība jau trīs gadu 
garumā ir izveidojusies starp Skultes 
sākumskolu, biedrību „S.T.A.R.S.” un 
Mārupes novada Domi. Dažādās ide-
jas, kas dzimst skolā un kuras īstenot 
aktīvi palīdz biedrība „S.T.A.R.S.”, 
nemaz nebūtu iespējams realizēt bez 
Mārupes novada Domes finansiāla at-
balsta. 

Jau divus gadus Skultes sākumskola 

Trīspusējās sadarbības augļi

piedalās starptautiskajā konkursā „Esmu pētnieks” un 
mērojas spēkiem dažādu izzinošu projektu izstrādē 
ar citām Mārupes novada, kā arī citu Latvijas novadu  
skolām. Līdzšinējie starti ir bijuši visai veiksmīgi. Gan 
pērn, gan šogad skultenieki ir tikuši līdz konkursa finālam 
Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā un atgriezušies mājās 
ar izcīnītām godalgotām vietām un vērtīgām balvām. 
Mārupes novada Dome ir atsaucīgi atbalstījusi šī konkur-
sa ņacionālās kārtas norisi Latvijā, konkrēti, Skultes 
sākumskolā, kā arī mūsējo dalību finālā. Pat vairāk, 
šogad Latvijas delegāciju uz Minsku vadīja Mārupes 
novada Domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe, 
un viņai bija iespēja ne tikai novērtēt uzmanību, kāda 
izglītībai tiek veltīta Baltkrievijā, bet arī likt pamatus 
daudz nopietnākai sadarbībai divu valstu starpā, kas jau 

tuvākajā laikā vainagosies ar Minskas apgabala izglītības 
darbinieku atbildes vizīti Mārupē. 

Arī tepat Latvijā šādai trīspusējai sadarbībai ir kur 
izvērsties. Ar katru gadu populārākas kļūst bērnu un 
pusaudžu vasaras atpūtas nometnes. Skultes sākumskolā 
šogad notika jau otrā šāda nometne „Vasaras brīnumi”. 
Nometnes organizatori, skolas pedagoģiskie darbinieki un 
biedrība „S.T.A.R.S.”, darīja visu, lai  tās nosaukums sevi 
pa pilnam attaisnotu. Katra nometnē pavadītā diena bija 
neparasta – gan ar braucienu uz Tarzāna parku Siguldā, 
gar ar  „izjādi” uz  mārupiešu audzētajiem zirgiem tepat 
skolas teritorijā. Nometnē pirmajā vietā ir bērnu veselība 
un fiziskās  aktivitātes svaigā gaisā, kas šogad noslēdzās 
pat ar Sporta  olimpiādes sarīkošanu. Individuālie sas-
niegumi atsevišķās disciplīnās kļuva  par  drošu pamatu 

kts piedzīvojumos, kā arī jāveic dažādi uzdevumi vietējā 
Vāvertaciņā. 

Otrā nometnes nedēļa pagāja pavisam spraigi - sākām 
gatavoties lielajam nometnes noslēguma koncertam. 
Paldies PII „Zeltrīti” mūzikas skolotājai Diānai Kravalei 
par skaistajiem tērpiem, kas noslēguma koncertu padarīja 
patiesi krāšņu. Nedēļas laikā bērni apguva skaistākās 
dziesmas un dzejoļus par puķēm, steidza pabeigt iesāktos 
puķu dekorus, gatavot dāvaniņas vecākiem, kas šogad 
bija dekupētas krūzes ar puķu tematiku. 

Neaizmirstams piedzīvojums bija skolēnu nakšņošana 
skolā, kas izvērtās par jautru pasākumu pus nakts garumā. 

Bērni apguva kulinārijas prasmes, cepa rožmaizītes, 
paši gatavoja augļu saldējumu, bet, lielākais prieks un 
jautrība valdīja dienā, kad pie mums ar lielu troksni 
skolas pagalmā ieradās Cūkmens, kas aktīvi darbojās 
kopā ar skolēniem un skolotajām. 

Nu jau nometne ir noslēgusies. Skolotājām ir labi 
padarīta darba sajūta. Vecāki un bērni ir ļoti apmierināti 
un gandarīti. Ar joni iesāksies jaunais mācību gads, bet 
atskaņas par jauki pavadīto laiku vasaras nometnē varēs 
dzirdēt vēl ilgi, jo bērni dalīsies savās pārdomās ar 
pārējiem skolas biedriem. 

Lai labas sekmes un liels darba spars nākamajā mācību 
gadā!!!

Mārupes pamatskolas skolotājas Sigita, Arta, Inese

lielākai bērnu pašapziņai.  
Līdztekus lielajiem projektiem trīspusējā sadarbība  

izpaužas arī ikdienišķākās aktivitātēs. Tā Ziemas 
brīvdienās   skolēniem un Skultes ciemata bērniem  ir 
iespēja  skolā darboties dažādās radošajās darbnīcās, bet 
Lielās talkas dienā iepriecināt vietējos ar kādu labu darbu, 
šogad – ar  interesanti  pārkrāsotu autobusa galapunkta 
pieturu. 

Skultes sākumskola turpina attīstīties, cenšoties  
pielāgoties reālajai situācijai.  Nelielās klases  - tā ir 
iespēja  gan skolotājam individuāli  vairāk nodarboties 
ar katru audzēkni, gan pašam skolēnam būt  radošākam, 
parādīt sevi  dažādos pulciņos, kuros, ja vēlas, vietas var 
pietikt gandrīz ikvienam. Ar Mārupes novada Domes 
finansiālu atbalstu skola pagājušajā mācību gadā tika 
aprīkota ar interaktīvo tāfeli, tāpēc  jaunais mācību gads 
solās kļūt vēl aizraujošāks, vēl vairāk mācību takas mīt 
aicinošs. Lai visiem tas arī izdodas!  

 Skultes sākumskolas DVMD Ludmila Čaupenoka

Gleznainā Jaunmārupe

ainavas, zirgi, koki, cilvēki, 
mūsdienīgā arhitektūra, seni 
koka šķūņi un klētis.

“Pabijām zirgu audzētavā 
Imakas, kur zīmējām zirgus un 
pat apgleznojām stalli, zem-
nieku saimniecībā Strapāni, 
kur bija iespēja skicēt ne tikai 
govis un teliņus, bet arī meža 
cūku. Gleznojām Jaunmārupes 
bibliotēkas seno celtni un 
Jaunmārupes dīķi, kā arī 
skaistās priedes un ūdens tor-
ni,” stāsta plenēra pedagoģe, 
māksliniece Ieva Caruka.

Par plenēra radošo bāzi 
kļuvusi Mārupes mūzikas un mākslas skola, kur bērniem 
bija iespēja gleznot lietainajās dienās. Organizatori 
saka lielu paldies par atbalstu Mārupes Mūzikas un 
mākslas skolas direktorei  Dacei Štrodahai, bez kuras 
pretimnākšanas plenērs nevarētu notikt.

Jauno mākslinieku darbu izstādi varēs aplūkot septembrī 
Mārupes Mūzikas un mākslas skolā un novembrī Mārupes 
Kultūras namā.
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NOVADĀ

Šīs vasaras beigās, no 6. – 17. Augustam Dienas cen-
tra „Švarcenieki” apmeklētājiem tika piedāvāta līdz 
šim nebijusi aktivitāte – Animācijas darbnīca. Tās laikā 
bērni ieguva iespēju izprast animācijas filmu veidošanas 
principus un tehnikas, arī attīstīt režisoru un scenāristu 
prasmes, veidojot pašiem savas filmas. Filmas bērni 
veidoja saviem spēkiem, paši veidoja gan varoņus, gan 

Animācijas darbnīca dienas centrā “Švarcenieki”
sižetu, gan darbojās filmēšanas laukumā. Parādot bērniem 
animācijas filmu veidošanas iespējas, veidot animācijas 
tēlus un saskaņot sižetu palīdzēja darbnīcas vadītāja, 
māksliniece Evija Ķirķe. Bērniem piepalīdzēja arī Dienas 
centra māksliniece Laura. Liels paldies arī dienas centra 
brīvprātīgajiem, Karīnai un Andrejam, kas veica filmiņu 
montāžu.

Divu nedēļu laikā bērni no 5 līdz 14 gadiem spēja izvei-
dot veselas 8 animācijas filmas!

Bērnu veidotās filmas var aplūkot www.svarcenieki.lv.
DC „Švarcenieki” brīvprātīgā darbiniece K. Ķemere

Koris “Universum” ielūdz

Jaunmārupes Jauniešu
jauktajam korim jau gads!

Svinēsim 15.septembrī 
plkst. 15.00

Mārupes Mūzikas un mākslas skolā
Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē

Turpinot pētījumus stand-
up komēdijas žanrā, izrāžu 
apvienība PANNA 28. septembrī 
ar izrādi „Līgavainis” dosies uz 
Mārupi. Izrādē  tipisku vīrieša 
attieksmi pret mīlestības un kāzu 
savstarpējo sakarību izdzīvos vi-
ens no Latvijas iekārojamākajiem 
vecpuišiem - aktieris Lauris 
Dzelzītis.

Kāda būtu patiesi brīnišķīga 
pasaule? Ja tajā valdītu miers 
un... visi cilvēki apprecētos! Lūk, 
tā patiešām būtu laimīga pasaule! 
Tad kāpēc mēs īstas jūtas grib-
am apstiprināt ar priekškaramo 
atslēgu pie tilta margām? Kāpēc 
mums šķiet, ka jebkurš cilvēks, ko 
bieži redzam televīzijas ekrānā, ir 
mūsu mīlestības vērts? Tā, it kā 
kāzu kleita būtu vienīgais gaišais 
cerības stars tumsas valstībā un 

Lauris Dzelzītis meklē ideālo līgavu Mārupē
izrādē „Līgavainis”

Mārupes Dāmu klubiņš  š. g. 15. 
septembrī, plkst. 15.00 Mārupes 
Kultūras namā rīko  Pierīgas Dāmu 
klubu tikšanos.  Tuvāka informācija pa 
tālr.: 29227240, Dzintra, vai  e-pastu: 
dzintra.klintsone@gmail.com.

Mārupes Kultūras namā 
VIZUĀLĀS MĀKSLAS STUDIJA

uzņem jaunus audzēkņus 
No 6. septembra pirmdienās, ceturtdienās 

no plkst. 17.00 - 20.00 
vecuma grupās no 7 - 12 gadiem 

un vecuma grupās no 3 - 6 gadiem

Vizuālās mākslas studijā mācāmies apgūt 
zīmēšanu, gleznošanu, veidošanu.

Katru vasaru piedalāmies gleznošanas plenēros.
Tuvāka informācija pa tel. 29724715

RADOŠĀ STUDIJA – zīmēšana, gleznošana
Aicinām bērnus no 4 līdz 16 gadu vecumam, 

otrdienās no 16.00 -17.30, Mārupes Kultūras namā
Tuvāka informācija pa tel. 29760482, 

māksliniece Ieva Caruka

Pirmais Katoļu Baznīcas 
dievkalpojums Mārupē

2012. gada 16. septembrī plkst. 14.00 
Mārupes Mūzikas un mākslas skolas zālē 

(Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe) 
notiks Katoļu Baznīcas dievkalpojums, kuru svinēs 

priesteris Andris Kravalis.
Laipni aicināts ikviens interesents!

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Mārupieši”  - 
pirmā tikšanās, 24. un 26.septembrī , nodarbības notiek 
pirmdienās, trešdienās 20.30 – 23.00, vadītāja Gunta 
Skuja, tel.26514130 

Jauktais koris „Mārupe” – pirmā tikšanās 11.septembrī, 
plkst. 18.00, nodarbības notiek otrdienās, vad. Kalvis 
Ozoliņš, Andis Kulčnieks, tel. 29490928

Sieviešu (jauniešu) koris „Resono” , nodarbības notiek 
Rīgas 3.vsk. trešdienās plkst. 19.00, vad. Irēna Račevska, 
tel. 29619549 

Jauniešu jauktais koris „Universum”, nodarbības no-
tiek Jaunmārupes sākumskolā, piektdienās plkst. 18.30, 
vad. Rihards Rudzītis, tel. 29141636  

Sieviešu ansamblis „Dzelde”, pirmā tikšanās 
12.septembrī  plkst. 18.00, nodarbības notiek trešdienās, 
vad. Sandra Gaide, tel. 26438127

Bērnu popgrupa „Mazā sirds”, pirmā tikšanās 
13.septembrī plkst. 19.00, nodarbības notiek ceturtdienās, 
vad. Ira Dūduma, tel. 26416648

Bērnu popgrupa „Mazā sirds” jaunākā grupa , pirmā 
tikšanās 13.septembrī plkst. 18.30, vad. Diāna Kravale, 
tel. 28249874

Senioru koris „Noktirne”, pirmā tikšanās 28.septembrī  
plkst.12.00-16.00, nodarbības notiek otrdienās, vad. Ilga 
Bērziņa, tel. 26131501

Eksotisko deju studija „Mistērijas”, pirmā tikšanās 
11.septembrī plkst 19.00, nodarbības notiek otrdienās, 
ceturtdienās plkst. 19.30, vad. Sigita Vēvere, tel. 
29440021

Senioru līnijdeju grupa „Vējiem līdzi”, pirmā tikšanās 
13.septembrī plkst 17.15 – 18.30, nodarbības notiek 
ceturtdienās, vad. Dzintra Rozīte, tel. 29299585

Hip-hop deju studija, pirmā tikšanās 13.septembrī 
plkst. 16.00, nodarbības notiek otrdienās, ceturtdienās, 
vadītāja Madara Ante, tel. 27147056

Bērnu deju kolektīvs „Pērlītes”, pirmā tikšanās 
5.septembrī 18.00 – 20.15, nodarbības notiek pirmdienās, 
trešdienās, vad. Sarmīte Eņģele, tel. 20201234

Mārupes Kultūras nama 
kolektīvi uzsāk rudens sezonu

baltais mutautiņš uzvalka kabatā - vienīgais gaišais plan-
kums tuneļa galā.

Un ja pēkšņi vēl uzrodas kāds simts svešu, smaidīgu 
cilvēku, kas izrādās tavi kāzu viesi!? Tas ir sākums vai 

gals?!
Izrādes „Līgavainis” varonis, kura 

ādā iejutīsies aktieris Lauris Dzelzītis, 
un izrādes veidotāji - režisors Ju-
ris Rijnieks un lugas autors Uģis 
Segliņš piedāvā savu atbildi. Tajā 
brīdī, kad jūtas tiek pārvērstas par 
preci un mīlestība – par sarkanu plīša 
spilventiņu Valentīna dienā, jūtas 
mirst. Komercializācija spēj līdz ab-
surdam novest jebkuras attiecības, 
un to spilgi raksturo, piemēram, „ 
aklās kāzas” televīzijas ēterā vai 
bildinājums radio laika ziņās. 

Pannas izrādes
 „Līgavainis” turpina attīstīt un 

nostiprināt stand-up žanra tradīciju 
Latvijā, ko „Panna” iedibināja 
2008. gadā ar pirmo izrādi „ Tētis”. 
„Pannas” repertuārā ir arī izrādes 
„Tāda es esmu” (Z. Daudziņa) un 

„Puse no sirds” (Z. Daudziņa un A. Siliņš). „Līgavainis” 
pēc pirmizrādes Rīgā, kinoteātrī „Splendid Palace” 
viesosies dažādās Latvijas vietās.

Plānotais treniņu grafiks Mārupes sporta kompleksā, 
Kantora ielā 97 (plānots uzsākt darbību septembra vidū), 
Tīraines Sporta kompleksā, Viskalnu ielā 7, Jaunmārupes 
sākumskolas sporta zālē, Mazcenu alejā 4a, tiks publicēts 
pašvaldības mājas lapā www.marupe.lv sadaļā Sports no 
š.g. 12.septembra. Sekojiet līdzi informācijai mājas lapā.

Mārupes sporta centra treneri:
Jānis Vilkaušs (futbols) tālr. 26398087
Agris Kokorevičs (futbols) tālr. 26348391
Jānis Hāzners (basketbols) tālr. 29262021
Andris Vitauts Kļaviņš (siev. volejbols) tālr. 29134367
Vitālijs Lepins Žagars (taekvondo) tālr. 26130831
Jeļena Martjanova (ārstnieciskā vingr.) tālr. 29331829
Matīss Vārna (basketbols) tālr. 27555225
Jeļena Ābele (vieglatlētika) tālr. 26748388

Visas sporta nodarbības pie Mārupes Sporta centra 
treneriem ir bez maksas.

Vecāki, kas vēlas bērniem nodarbības volejbolā un 
badmintonā, lūdzu, zvaniet Mārupes Sporta centra 
vadītājai Silvijai Bartuševičai pa tel. 26354027 vai raks-
tiet uz e-pastu sports@marupe.lv

Mārupes Sporta centrs 
informē
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SPORTS

Otrdien, 28. augustā Tīraines Sporta kompleksā 
norisinājās sadraudzības novusa turnīrs bērniem un 
jauniešiem „Mārupes kauss novusā 2012”, kurā piedalījās 
bērni un jaunieši no visas Latvijas – Valmieras, Bauskas, 
Kuldīgas, Kandavas, Skrundas un arī Mārupes.

Apbalvotas tika pirmās trīs vietas meitenēm un zēniem, 
bet veicinošu balviņu saņēma ikviens dalībnieks.

Noslēgušās sacensības „Mārupes kauss novusā 2012”

Tiesāt sacensības 
tika uzaicināts 
pieredzējušais Latvi-
jas Novusa federācijas 
tiesnesis Guntis Buce-
nieks (Aizpute).

Sacensības or-
ganizēja Dienas cen-
trs „Švarcenieki” 
sadarbībā ar Mārupes 
Sporta centru.
Apsveicam sacensību 

uzvarētājus!
Zēnu grupa:

1. vieta - Matīss 
Gricmanis (Kandava)

2. vieta - Kristofers 
Melderis (Mārupe)

3. vieta - Žanis Pilickis (Bauska)
Meiteņu grupa:

1. vieta - Karīna Ķemere (Mārupe)
2. vieta - Kristiāna Greiere (Bauska)
3. vieta - Lolita Fjodorova (Skrunda)

DC „Švarcenieki” brīvprātīgā darbiniece K. Ķemere

Mārupes BMX kluba biedri piedāvā klātienē izjust 
īstu Olimpisko gaisotni, kurā piedalīsies BMX sacensību 
riteņbraukšnas sportisti no visas Latvijas. Jau 22. 
septembrī ar Mārupes novada, LAD, Pierīgas partnerības, 
LRF, kluba biedru un atbalstītāju vēlību norisināsies 

Drīzumā Mārupes BMX 
trases atklāšana

Lai noskaidrotu  labākos basketbolistus, iesaistītu 
Mārupes novadā dzīvojošos, strādājošos un citus ar 
Mārupes novadu saistītos Latvijas iedzīvotājus aktīvās, 
regulārās sporta nodarbībās un popularizētu veselīgu 
dzīvesveidu, ir izsludināta pieteikšanās Mārupes novada 
basketbola līgas (MNBL) 2012./2013. gada sezonas 
sacensībām.

Vēl līdz 16.septembrim var paspēt pieteikties www.
mnbl.lv

Izsludināta pieteikšanās 
Mārupes novada basketbola 

līgas 4. sezonai

1.septembrī ar sacensībām Valmierā noslēdzies Baltijas 
kauss, kurā kopumā aizvadīti trīs posmi, pirmais no tiem 
Igaunijā, otrais Lietuvā, bet trešais noslēdzošais - tieši 
Valmierā.

Šajās sacensībās Mārupe bija labi pārstāvēta, šoreiz 
īpaši daudz braucēji aizvadīja savas pirmās sacensības. 
Pirmo reizi pie vienas barjeras ar sev neredzētiem 
braucējiem stājās Matīss Zadraks, Anna Mežaraupa, 
Terēze Kiršteine un Alfs Vilcāns, tāpat sacensībās startēja 
arī jau pieredzējušāki Mārupes kluba braucēji - Emīls 
Allers, Kitija Elste, Deivids Bergmanis, Uldis Dreima-

Mārupes BMX klubam panākumi “Valdeko” 
kausa un Baltijas kausa sacensībās

Kā jau katru gadu augusta beigās Tīrainē, Viskalnu ielā 
notika ielas svētki, kuras ietvaros kā vienmēr noritēja 
sporta sacensības basketbolā, volejbolā, velo braukšanā, 
galda tenisā, novusā, šaušanā, kriketā, stafetē un citās 
sporta disciplīnās, bet svētki noslēdzās ar  koncertu, 
salūtu, uzkodām un dejām. Skatītāju interesi visvairāk 
piesaistīja vīriešu komandu virves vilkšanas sacensības 
un fināls šaušanā pa skrejošo „mežacūku”. No kultūras 
pasākumiem uzteicami ir Viskalnu ielas dejotāji, bērnu 
koris un Mārupes pamatskolas skolotāju ansamblis, jo 
šogad Viskalnu ielas dalībnieku komandu papildināja 
Mārupes pamatskolas kolektīvs ar direktores Sigitas 
Sakovičas ģimeni priekšgalā no Viskalnu ielas 7. Abus 
ceļojošos kausus  šogad saņēma Dmitrija Jefimova ģimene 
(Viskalnu ielas 28). Šādu svētku galvenie ieguvēji ir visu 
vecumu bērni. Pateicamies mūsu sporta nodaļas vadītājai 
Silvijai Bartušēvičai par iznomāto telti, kas lieti noderēja 
uznākot lietus mākonīšiem, kā arī visiem organizatoriem, 
sevišķi Aigaram Križmanim, Uldim Putniņam un Egilam 
Zommeram.

 Viskalnu ielas svētki

Šiem svētkiem nebija traucēklis pat kanalizācijas 
rakšanas darbi Viskalnu ielā, ko realizē ar Eiropas 
Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.  

Rekomendējam arī citām Mārupes ielām pārņemt 
Viskalnu ielas tradīciju, jo tas sekmē paaudžu pēctecības 
tradīcijas, ielas iedzīvotāju labāku atpazīstamību un 
saprašanos neskatoties uz nacionālajām, politiskajām, 
vecuma un uzskatu atšķirībām.

Pēteris Pikše (Viskalnu iela 9)

nis, Oskars Mežaraups, Mārtiņš un Emīls Zadraki, Emīls 
Grietēns, Jānis Ruskis, Edvards Emīls Liberts, Amanda 
Bergmane, Kristofers Kiršteins, un Roberts Konrāds. 
Pavisam kopumā 17 braucēji, kas ir patiešām lielisks 
skaits.

Labi sacensībās veicās Uldim Dreimanim, izcīnīta 
2. vieta, arī Baltijas kausa kopvērtējumā. Tāpat labi 
aizvadītas sacensības Emīlam Alleram - 4. vieta un 5. 
kopvērtējumā, Kitijai Elstei un citiem Mārupes kluba 
braucējiem. Bet bez šaubām vislielākais prieks par divām 
BMX sacensību debitantēm Terēzi Kiršteini un Annu 
Mežaraupu, kurām attiecīgi 2. un 3. vieta vecumā grupā 
G8(un jaunākas) un tāds pats vietu sadalījums arī Baltijas 
kausa kopvērtējumā, aizvadot tikai vienu posmu.

2. septembrī norisinājās «Valdeko» kausa izcīņa, šajās 
sacensībās visnotaļ negaidīti klubu vērtējumā Mārupei 
divpadsmit klubu konkurencē izcīnīta 3. vieta. Lai gan, 
ņemot vērā daudzu braucēju labos startus, šī vieta ir 
likumsakarīga. Uldim Dreimanim 2. vieta B6 grupā, 3. 
vieta šajā pašā grupā Emīlam Alleram, G11-14 grupā 
Kitijai Elstei 3. vieta, trešais arī Mārtiņš Zadraks B8 
grupā, bet pārliecinoši pirmais B9 grupā Edvards Emīls 
Liberts. Labas sacensības aizvadījuši arī citi Mārupes 
kluba braucēji.

Tuvāku informāciju par sacensību rezultātiem varat 
lasīt www.bmxmarupe.lv

Biedrības „Mārupes BMX klubs” valdes 
priekšsēdētājs Guntis Ruskis

pirmās Mārupes 
BMX trases 
sacensības. Ir 
atļauts startēt 
sākot no 5 
gadu vecuma. 
Braucēju vecumu 
LRF rīkotajās 
sacensībās no-
saka pēc UCI 
n o t e i k u m i e m , 
t.i. no pašreizējā 
gada atņemot 
dalībnieka dzim-
šanas gadu, 
iegūst vecuma 
k a t e g o r i j u .  
LRF rīkotajās 
sacensībās tiek 
pielaisti tikai 

licencēti dalībnieki. Biedrība „Mārupes BMX klubs” 
nodrošina, ka Mārupes BMX balvas 1.-3. vietas ieguvēji 
katrā kategorijā tiek apbalvoti ar medaļām un diplomiem, 
bet 4.-8. vietas ieguvēji ar diplomiem. 

Ar detalizētu sacensību dienas aprakstu var iepazīties 
www.bmxmarupe.lv

Biedrības „Mārupes BMX klubs” valdes 
priekšsēdētājs Guntis Ruskis

15.septembrī plkst.10.30 
Jaunmārupes stadionā, 
Īvju ielā 5, Jaunmārupē

Tuvāka informācija: www.marupe.lv, 
www.svarcenieki.lv
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Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti jaundzimušie

Jānis Siciliano (dzimis 22.06.2012.)
Anna Kadiģe (dzimusi 27.06.2012.)
Rūdolfs Miķelsons (dzimis 28.06.2012.)
Kate  Ozoliņa (dzimusi 21.06.2012.)
Keita Paula Grīnhofa (dzimusi 02.07.2012.)
Daniils Zelčs (dzimis 05.07.2012.)
Emīlija Millija (dzimusi 06.07.2012.)
Oļesja Puškareva (dzimusi 16.07.2012.)
Taisija Ļebedeva (dzimusi 15.07.2012.)
Jasmīna Paožola (dzimusi 11.07.2012.)
Everts Baumanis (dzimis 06.07.2012.)
Sindija Linda Jozepa (dzimusi 18.07.2012.)
Eduards Ulmanis (dzimis 11.07.2012.)
Evelīna Rakule (dzimusi 21.07.2012.)
Renats Mullagaļejevs (dzimis 15.07.2012.)
Viktorija Vdovina (dzimusi 21.07.2012.)
Rebeka Vajevska (dzimusi 23.07.2012.)
Keita Čimale (dzimusi 27.07.2012.)
Kārlis Bērtulis (dzimis 31.07.2012.)
Paula Pavloviča (dzimusi 09.07.2012.)
Miks Kārlis Kalniņš (dzimis 24.07.2012.)
Roberts Krauklis (dzimis 04.08.2012.)
Karlīna Voronovska (dzimusi 06.08.2012.)
Heidija  Petra Simsone (dzimusi 07.08.2012.)
Marks  Rodičevs  (dzimis 09.08.2012.)
Jevgenijs Semenčuks (dzimis 12.08.2012.)
Vilhelms Osis (dzimis 08.08.2012.)
Matvejs Beņislavskis (dzimis 11.08.2012.)
Dārta Kokina (dzimusi 10.08.2012.)
Dominiks Zaļmežs-Grīnvalds (dzimis 15.08.2012.)
Jaroslava Žukova (dzimusi 17.08.2012.)
Evelīna Andrusa (dzimusi 14.08.2012.)
Aleksandrs Svincickis (dzimis 15.08.2012.)
Marija Svincicka (dzimusi 15.08.2012.)
Laila Šeršņova (dzimusi 15.08.2012.)
Elza Ruņģe (dzimusi 09.08.2012.)

Jūlijā un Augustā
mūžībā aizgājuši

JŪLIJĀ:
Tamara Agliša (1930)
Arturs Grunts (1980)
Elmārs Lielāmurs (1930)
Ojārs Erdmanis (1943)
Jānis   Freimanis (1931)
Staņislavs Lavrinovičs (1957)
Tamāra Boltajeva (1946)
Marija Matulenko (1918)

AUGUSTĀ:
Vitālijs  Grizāns (1973)
Nikolajs  Mihailovs (1951)
Inna Molčanova (1940)
Bruno Strazdiņš (1935)
Dzintra Krastiņa (1943)
Alens Sevastjanovs (1972)
Ļubova Girinoviča (1934)
Uģis Jurevičs (1968)

Pagājušajā nedēļā Vācijā, Cham pilsētā notika Pas-
aules čempionāts skrituļslalomā, kurā Latvijas kom-
andas sastāvā piedalījās arī Mārupes skrituļslalomisti. 
Sacensības bija organizētas visaugstākajā līmenī, tajās 

Mārupietis Kristaps Zvejnieks – Pasaules čempions 
skrituļslalomā.

piedalījās gandrīz 200 sportisti no 9 Pasaules valstīm – 
Vācijas, Austrijas, Itālijas, Čehijas, Latvijas, Slovākijas, 
Horvātijas, Šveices un Japānas. Dalībnieki sacentās gan 
paralēlajā slalomā, gan komandu sacensībās, gan jau 
tradicionālajā slalomā un milzu slalomā. 

Izcili nostartēja Kristaps Zvejnieks, slaloma disciplīnā 
kļūstot par Pasaules čempionu, otrajā un trešajā vietā aiz 
sevis atstājot mājiniekus vāciešus. Kristaps jau vairākus 
gadus vasarās trenējas skrituļslalomā, lai labāk varētu sa-
gatavoties ziemas sezonai kalnu slēpošanai.

Brālis Miks Zvejnieks savu labāko sniegumu 
demonstrēja milzu slalomā – 15.vieta.

Pasaules čempionāts notiek reizi divos gados. Arī 
nākamais 2014.gadā plānots Vācijā.

Jūlijā un Augustā
 Mārupes novada 

Dzimtsarakstu nodaļā 
noslēgtas laulības

06.07.2012. Anškens Agnis un Žune Diāna;
06.07.2012. Kalniņš Nauris un Grinčuka Renata;
14.07.2012. 

Zakrevskis Ruslans un Fedulova Jekaterina;
14.07.2012. Ārmanis Arnis un Zaharkeviča Ilze;
14.07.2012. Mihņevs Tomass un Liepa Ilona;
27.07.2012. Liflands Ēriks un Jordane Ieva;
27.07.2012. Laivenieks Jānis un Dzene Diāna;
27.07.2012. Salmiņš Aigars un Atslēga Ilze;
27.07.2012. 

Drjahlovs Aleksandrs un Verbickiene Marina;
01.08.2012. Kristaps Slakters un Alise Zvejsalniece;
03.08.2012. Nikolajs Kovaļovs un Olga Pfeifere;
03.08.2012. 

Sergejs Ovsjaņuks un Antoņina Sļinkina;
03.08.2012. Aleksejs Bulatovs un  Daira Platace;
03.08.2012. Viktors Koļesovs un Diana Grekova;
10.08.2012. Didzis Spāde un Ilga Cielava;
10.08.2012. Aivars Staņko un Guna Miglāne;
10.08.2012. Aleksandrs Bļinovs un Oksana Skiba;
24.08.2012. Andrejs Liepiņš un Aija Auziņa; 
25.08.2012. Vladimirs  Madelāns un Līga Kalvāne;
25.08.2012. Juris Petrovs un Anna Lipjanska;
25.08.2012. Valerijs Kudreiko un  Diāna Smirnova;
25.08.2012. Jānis Bērziņš un Regīna Paspārne; 
25.08.2012. Artūrs Petkūns un Sintija Glindziņa.

Viesnīca 
Best Western Hotel MĀRA 

aicina darbā 
viesmīli un pavāru(-i).

Adrese: Kalnciema iela 186, Mārupe.
Prasības viesmīlim: 

latviešu, angļu un krievu valodas zināšanas.
Iepriekšēja pieredze viesmīļa (-es) amatā tiks 
uzskatīta par priekšrocību.

Prasības pavāram: 
pavāra kvalifikācija. Iepriekšēja pieredze pavāra 
amatā viesnīcā vai viesu namā tiks uzskatīta par 
priekšrocību. Latviešu valodas zināšanas.

Motivācjas vēstuli un CV lūdzam sūtīt uz e-pastu:
 hotel@hotelmara.lv

Viesnīca 
Best Western Hotel MĀRA 

izsludina konkursu
ADMINISTRATORA

vakancei
Galvenās prasības kandidātiem: 
•	 Labas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas 
•	 Teicamas iemaņas darbā ar datoru 
•	 Augsta atbildības sajūta, iniciatīva un entuziasms 
•	 Elastīga domāšana, spēja veltīt uzmanību vairākiem 

uzdevumiem vienlaicīgi, nezaudējot kvalitāti 
•	 Vēlamas iemaņas darbā ar kases aparātu un POS 

terminālu 
•	 Citu valodu zināšanas, izglītība viesmīlības jomā, 

iepriekšējā pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par 
priekšrocību 

Amata apraksts: 
•	 Viesu uzņemšana 
•	 Darbs rezervēšanas sistēmā
•	 Maksājumu pieņemšana
•	 Informācijas sniegšana

Piedāvājam: 
•	 Dinamisku darbu draudzīgu un profesionālu kolēģu 

komandā
•	 Iespēju katru dienu sastapt interesantus cilvēkus
•	 Studentiem viesmīlības jomā apvienot prakses vietu 

ar darbavietu 
•	 Darba grafiku, kuru iespējams apvienot ar studijām 

(darbs naktīs un nedēļas nogalēs)

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt uz e-pastu:
 hotel@hotelmara.lv līdz 28.09.2012.

SIA Tranzītseviss 
meklē darbiniekus:

Autokrāsotāju
Sagatavotāju
Automehāniķi

Automehāniķi gāzes iekārtu uzstādīšanai
Adrese: Stīpnieku ceļš 24,Mārupe LV-2167, 

mob.22575111 
e-pasts:tranzitserviss@tranzitserviss.lv


