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2013.GADA  APRĪLIS

VESTISMarupes
MĀRUPES  NOVADA  DOMES  BEZMAKSAS  INFORMATĪVAIS  IZDEVUMS

Atbalstīsim Mārupes 
Mūzikas un mākslas 
skolas jauniešus akcijā 
„Labie darbi”!

Lasiet 10.lpp.

Lielā Talka 
pārcelta uz 
27.aprīli

Lasiet 2.lpp.

Dienas centram 
“Švarcenieki” 5 gadi

Lasiet 7.lpp.

11.04.2013. Mārupes novada Dome ir 
pieņēmusi lēmumu (ārkārtas sēdes pro-
tokols Nr.6, lēmums nr.1) nodot Mārupes 
novada teritorijas plānojuma 2014. - 2026. 
gadam pilnveidoto redakciju publiskajai 
apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Teritorijas plānojuma pilnveidotās re-
dakcijas publiskā apspriešana notiks no 
19.04.2013. līdz 10.05.2013.

Ar teritorijas plānojuma pilnvei-
doto redakciju var iepazīties publiskās 
apspriešanas laikā:
•	 Mārupes novada Domē (Dauga-

vas iela 29, Mārupe), darba laikā;
•	 Mārupes novada pašvaldības 

mājaslapā www.marupe.lv, sadaļā Mārupes 
attīstības programma 

Rakstiski priekšlikumi par teritorijas 
plānojuma pilnveidoto redakciju iesn-
iedzami un adresējami Mārupes no-
vada Domei uz e-pastu: aida.lismane@
marupe.lv vai adresi: Daugavas iela 29, 
Mārupe, Mārupes novads, LV – 2167 līdz 
10.05.2013.

Paziņojums par Mārupes novada 
teritorijas plānojuma 2014. - 2026. 
gadam pilnveidotās redakcijas 

nodošanu publiskajai apspriešanai 
un atzinumu saņemšanai

Šā gada 2.maijā plkst. 9.00 tiks uzsākta 
2012.gadā dzimušo bērnu reģistrācija 
pirmskolas izglītības iestāžu rindā. 
Rindā tiek uzņemti bērni, kuri kopā 
ar vismaz vienu no vecākiem deklarēti 
Mārupes pašvaldības teritorijā.

Pieteikumus var iesniegt gan elektroni-
ski, gan personīgi ierodoties Mārupes no-
vada Domē, Daugavas ielā 29.

2. maijā sākas bērnu reģistrācija Mārupes novada bērnudārzos

28. martā Lieldienas Mārupē 
ieskandināja vokālais konkurss pirms-
skolas vecuma bērniem „Mārupes 
Cālis 2013”, kurā sirsnīgā gaisotnē ar 
atraktīviem priekšnesumiem Mārupes 
Kultūras namā uzstājās Mārupes 
mazākie talantīgie dziedātāji.

Šogad Uz Mārupes Cāļa skatuves kā 
mārīte, lācēns, pelīte, ezis un daudzi citi tēli 
kāpa 32 drosmīgi, dziedāt griboši un varoši 
bērni. Dziesmu repertuārā mazo dziedātāju 
izpildījumā izskanēja visdažādākās dzies-
mas par zvēriem, pavasari, ģimeniskām 
vērtībām un citām gan rotaļīgām, gan 
pamācošām tēmām. Paralēli vokālajam 
konkursam darbojās radošās darbnīcas, bet 
konkursa noslēgumā ar bērniem rotaļās gāja 
komiksu varonis Donalds Daks un viņa 
palīgi.

Konkursa finālistus vērtēja profesionāla 
žūrija – Leļļu teātra vokālā pedagoģe Ingūna 
Kalniņa, dziedātājs, komponists, TV šovu 
vadītājs un aktieris Lauris Reiniks un vokālā 

Konkurss “Mārupes Cālis 2013” noslēdzās enerģiski – ar daudziem labi zināmo Laura Reinika 
dziesmu „Es skrienu”, ko kopā ar dalībniekiem izdziedāja pats dziesmas autors

Mārupes Cāļi izšķīlušies

pedagoģe, grupas „Tirkizband” soliste 
Madara Rubene. Īpaša žūrijas uzmanība 
tika pievērsta izvēlēto priekšnesumu 
sarežģītības pakāpei, mākslinieciskajai 
kvalitātei un dalībnieku vizuālajam tēlam.

Pēc žūrijas vērtējumā kā „Mārupes 
Cālis 2013” laureāti sveikti trīs jaunie 
solisti -  Katrīna Liepa (5 g., skolotāja 
Līga Taube) no bērnu un jaunatnes radošo 
spēju attīstības centra „Namiņš” ar dziesmu 
„Labu nakti”, Liene Grāvīte (5 g., skolotāja 
Sindija Tropa)  no Jaunmārupes pirmsskolas 
izglītības iestādes (turpmāk PII) ar dziesmu 
„Kurpniekdancis” un Adrians Jermakovs (5 
g., skolotāja Inga Tepere) no PII „Zeltrīti” 
ar dziesmu „Runcis Ūšuks”. Plašāka pub-
lika ar konkursa laureātiem varēs iepazīties 
26.maijā Mārupes Bērnu un jauniešu 
svētkos, kā arī vasaras nogalē gaidāmajos 
Novada svētkos. Iespēja koncertēt lielajos 
novada pasākumos tiks dota arī pārējiem 
Mārupes Cāļa finālistiem. 

Pirmsskolas vecuma bērnu muzikālo 
spēju attīstības veicināšanai Mārupes 
Cāļa tradīciju ik gadu turpina uzturēt 
Mārupes Kultūras nams. Ņemot vērā  lielo 
dalībnieku atsaucību, pirms fināla koncerta 
Mārupes Kultūras namā ik gadu tiek rīkoti 
arī pusfināli pirmsskolas izglītības iestādēs, 
kuros šogad piedalījušies kopumā ap 100 
bērnu vecumā līdz 5 gadiem. Par atbal-
stu un bērnu sagatavošanu konkursam tā 
rīkotāji  vēlas īpaši pateikties vecākiem un 
vokālajām pedagoģēm – Martai Bērziņai 
(PII „Lienīte”), Diānai Kravalei un In-
gai Teperei (PII „Zeltrīti”), Ilzei Dūzelei 
(Mārupes pamatskolas PII), Līgai Taubei 
(PPII „Namiņš”), Sindijai Tropai un Vine-
tai Elksnei (Jaunmārupes sākumskolas PII), 
Sintijai Štālei (PPII „Varavīksne”), Da-
cei Niedrai (PPII„M’Pipariņš” un Skultes 
sākumskolas PII), Mārītei Čikstei un Aiga 
Žīlei (PPII „Mazulītis Rū”).

Kate Nītiņa

  Lai iesniegtu pieteikumu elektroniski, 
ir jāaizpilda pieteikuma forma (atrodama 
pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv 
sadaļā Izglītība) un aizpildītā veidlapa 
jānosūta uz  e-pastu bernudarzs@marupe.
lv .

Pirms 2. maija plkst. 9.00 elektroni-
skais sūtījums netiks reģistrēts. Brīdī, 
kad e-pasts tiek saņemts, elektroniski 

iesniegtajā pieteikumā tiek atzīmēts tā 
iesniegšanas laiks un  sūtītājam tiek izsūtīts 
apstiprinājums par e-pasta saņemšanu.

Instrukcija „Kārtība, kādā tiek organizēta 
pirmskolas izglītojamo uzņemšana un 
atskaitīšana Mārupes novada izglītības 
iestādēs” publicēta www.marupe.lv sadaļā 
Izglītība.

Alda Bērziņa

Tā zeme ir mūsu. Tā Dieva 
un Laimas
Latvju tautai sensenis 
līdzdotais pūrs
Tā zeme ir mūsu. To nedos 
vairs svešiem
Ne zemgals, ne latgals, ne 
sēlis, ne kūrs.

Vilis Plūdonis

Sirsnīgi sveicam 
Latvijas 

Republikas 
neatkarības 
deklarācijas 

pasludināšanas 
gadadienā!

Mārupes novada Dome

27.
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27.martā

Organizēt MTB (kalnu riteņbraukšanas) 
maratonu Mārupes novadā 2013.gada 
vasarā, piesaistot privāto kapitālu.

Par jauniešu brīvprātīgā darba 
organizēšanas kārtību Mārupes novadā.

Par priekšvēlēšanu aģitācijas kārtības 
organizēšanu Mārupes novadā, nosakot no-
mas maksas par  pašvaldības iestāžu telpu 
iznomāšanu  priekšvēlēšanu aģitācijas 
veikšanai.

Par Mārupes novada vēlēšanu komisi-
jas un vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu 

Dome lēma
2013.gada 27.martā Mārupes no-

vada Dome pieņēmusi lēmumu par 
dīķa būvniecības ieceres zemesgabalā 
„Klinšrozītes” (kadastra nr. 8076-011-1218) 
nodošanu sabiedriskajai apspriešanai. 

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ir 
četras nedēļas sākot no š.g. 22.aprīļa līdz 
20.maijam.

Ar būves metu var iepazīties un iesn-
iegt rakstiskus priekšlikumus sabiedriskās 
apspriešanas laikā Mārupes novada Domē 
Daugavas ielā 29, Mārupē, vai nosūtīt 
pa pastu Mārupes novada pašvaldībai: 
Mārupes novada Dome, Mārupe, Daugavas 
iela 29, LV-2167. Apmeklētāju pieņemšana 
turpat pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 
9.00 līdz 18.00 1.stāvā 1.kab.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme no-
tiks 9.maijā plkst.18.00 Mārupes novada 
pašvaldības telpās. 

Paziņojums par būvniecības 
ieceres nodošanu 

sabiedriskajai apspriešanai

Lielās Talkas organizatori informē, 
ka sakarā ar netipiski vēsajiem laika 
apstākļiem aprīļa sākumā, talkošana 
pārcelta uz 27.aprīli. Mārupes novadā 
iedzīvotāji un dažādas organizācijas pat-
laban reģistrējušas septiņas talkošanas 
vietas. 

Lielā Talka pārcelta uz 27.aprīli

Katru gadu pašvaldība veic virkni 
novada labiekārtošanas darbu – bez ik-
dienas ceļu uzturēšanas darbiem, tiek 
asfaltētas ielas, izbūvēti gājēju celiņi, 
labiekārtotas rekreācijas zonas. Tomēr 
jāsaprot, ka visu uzreiz izdarīt nav 
iespējams, kaut katram iedzīvotājam 
tieši viņa iela šķiet vissvarīgākā. 

Šogad plānoti vairāki novada 
labiekārtošanas darbi - pašlaik tiek 
izstrādāti ielu rekonstrukcijas projekti, kā 
arī tiek strādāts pie projektiem, kas saistīti 
ar satiksmes drošības uzlabošanu novadā, 
esošo un jaunu brīvā laika pavadīšanas 
vietu labiekārtošanu.

Ielu un ceļu rekonstrukcija
Vasaras sākumā plānots uzsākt Loka ceļa 

un Ziedkalnu ielas renovācijas būvdarbus 
un esošā asfalta virskārtas atjaunošanu. 
Maijā tiks uzsākti  pašvaldības autoceļu 
C6 (Vecais ceļš) un C30 (Pievadceļš) 
renovācijas būvdarbi. 

Aprīlī tiek plānots izsludināt iepirku-
mus rekonstrukcijas būvprojektu izstrādei 
vairākām Mārupes novada ielām: Lielajai 
ielai no Daugavas ielas līdz Ulmaņa gatvei, 
Bašēnu ceļam, C-13 un Dzirnieku ielai, 
Mēmeles ielai no Laimdotas līdz Dzelzceļa 
ielai, Kurmales ielai no Ventas līdz Sīpeles 
ielai, Zeltiņu ielai no Rožleju līdz Lielajai 
ielai un Pērses ielai.

Rožleju, Paleju un Upesgrīvas ielām 
no Zeltiņu ielas līdz Kantora ielai tiks 
izstrādāts būvprojekts un veikti izbūves 
darbi. Sniķeru ielā tiks izbūvēts jauns 
pieslēgums Kantora ielai.

Novada labiekārtošanas darbi
Pavasarī pēc tehnoloģiskā pārtraukuma 

turpināsies jau 2012. gadā uzsāktie 
Dzelzceļa ielas būvniecības darbi.

Būvdarbi 25. autobusa maršruta 
pagarināšanai 

Kā jau informējām šī gada „Mārupes 
Vēstis” februāra numurā, 25. autobusa 
maršruts tiks pagarināts līdz Tīrainei, 
tādējādi uzlabojot sabiedriskā transporta 
pakalpojuma pieejamību „Vecozolu namu” 
un Tīraines iedzīvotājiem.

Tiks rekonstruēts Mārupītes gatves krus-
tojums ar Vecozolu ielu, ierīkotas pieturvi-
etas pie PII „Zeltrīti” un Veczariņu ielas, 
kā arī tiks izbūvēts autobusa galapunkts 
pie „Tīraines staļļiem”. 

Satiksmes drošības uzlabojumi
Vairākām novada ielām šogad paredzēta 

esošā apgaismojuma rekonstrukcija un jau-
na apgaismojuma izbūve. Tīrainē plānots 
turpināt apgaismojuma izbūvi posmā no 
dzelzceļa pārbrauktuves līdz d/s „Stūnīši”, 
apgaismojuma izbūve Daugavas ielā, kā 
arī Jaunmārupes Dabas parkā. 

Jaunmārupē, Mazcenu alejā no 
bibliotēkas līdz SIA „Sabiedrība Mārupe” 
siltumnīcu kompleksam tiks veikta esošā 
apgaismojuma rekonstrukcija, kopumā 
nomainot 40 apgaismes stabus un kabeļus 
1500 m garumā. Apgaismojums tiks 
rekonstruēts arī 

Kalna, Gaiziņa, Svētes un Abulas ielās. 
Šo projektu realizācijai tiks piesaistīts 
Eiropas Savienības fondu finansējums.

Lai paaugstinātu satiksmes drošību, 

vairākām novada ielām plānots rekonstruēt 
vai ierīkot jaunus gājēju celiņus. Gājēju 
celiņi tiks izbūvēti gar Jelgavas šoseju 
no Tīraines centra līdz Stūnīšiem un 
otrā virzienā līdz Vienības gatvei un gar 
Stīpnieku ceļu posmā no Kantora līdz 
Zeltiņu ielai. Šogad tiks veikta arī gājēju 
celiņa rekonstrukcija Mārupītes gatvē un 
pie Sabiedriskās ēkas Jaunmārupē. 

Novada labiekārtošana
Domājot par novada vienota un 

pievilcīga vizuālā tēla veidošanu, esam 
paredzējuši rekonstruēt 8 gājēju tiltiņus 
pār Mārupīti un Neriņu. Visiem tiltiņiem 
ir izstrādāts vienota stila, individuāls 
dizains. Esošie tiltiņi ir saglabājušies vēl 
no padomju laikiem, taču lielākā daļa no 
tiem šobrīd ir ļoti sliktā stāvoklī. Šogad 
plānojam izbūvēt divus no tiem – Abavas 
ielā un Mārupītes gatvē. Pašlaik notiek 
tiltiņu dizaina tehnisko projektu izstrāde. 

Paplašinot bērnu un jauniešu brīvā 
laika pavadīšanas iespējas, Jaunmārupē 
plānojam skeitparka teritorijā izbūvēt bas-
ketbola laukumu un ierīkot papildus āra 
trenažierus. Šogad Tīrainē labiekārtosim 
divas atpūtas vietas – tiks izbūvēts 
skvērs Tīraines ielā 14, un rekonstruēts 
bērnu laukums Viršu ielā. Jaunmārupē 
turpināsies darbi pie ūdenskrātuves „Pav-
asari” krasta labiekārtošanas, kā arī tiks 
veikta „Ūdensrožu” krasta labiekārtošana.

Ivars Punculis 
Mārupes novada Domes izpilddirektors

27.

Reģistrējot talkošanas vietu, iedzīvotāji 
brīvprātīgi izvēlas un nolemj sakopt 
kādu no piesārņotajām teritorijām, taču 
piesārņotās vietas var atzīmēt ikviens 
iedzīvotājs. Piesārņoto vietu reģistrācija 
neuzliek par pienākumu 27.aprīlī vākt at-
kritumus vai veikt labiekārtošanas darbus, 
taču ikvienam citam interesentam ir iespēja 
norādīto vietu reģistrēt kā savu talkošanas 
vietu. 

Atgādinām, ka Lielās Talkas laikā 
savākto atkritumu izvešanu nodrošinās 
pašvaldības un kustība Lielā Talka, 
tāpēc ir svarīgi, lai talkošanas vietas ir 
savlaicīgi oficiāli pieteiktas un saskaņotas 
ar pašvaldības galveno koordinatoru, jo ti-
kai turp dosies un bez maksas atkritumus 
savāks atbildīgās institūcijas. Talciniekiem 
svarīgi arīdzan atcerēties to, ka savākti tiks 
tikai tie atkritumi, kuri atradīsies speciālos 
Lielās Talkas maisos, kurus 27.aprīlī bez 
maksas būs iespējams saņemt reģistrētajās 
talkas norises vietās pie talkas atbildīgā 
vai pašvaldības koordinatora. Mārupes no-

vada Lielās Talkas galvenā koordinatore ir 
Mārupes novada Domes Labiekārtošanas 
dienesta vadītāja Ziedīte Lapiņa, e-pasts: 
ziedite.lapina@marupe.lv, tālr.: 67149874, 
29435695

Lielajā Talkā iedzīvotāji aicināti ne tikai 
vākt atkritumus, bet darīt arī citus labus dar-
bus – stādīt kokus, radīt puķu dobes, izgat-
avot putnu būrīšus, atjaunot žogus, tiltiņus 
u.c. sava novada vides labiekārtošanā. Ja 
ir vēlēšanās, piemēram, atjaunot bērnu 
laukuma konstrukciju krāsojumu vai sal-
abot kādu soliņu, tad šādām aktivitātēm, 
sakņojot tās ar novada galveno talkas koor-
dinatoru, pašvaldība var sniegt atbalstu, 
nodrošinot nepieciešamos materiālus.  

Lielās Talkas mērķis ir aicināt cilvēkus 
ne tikai sakopt apkārtni, bet arī savā ikdi-
enas dzīvē piemērot principus, kas atbilst 
Lielās Talkas galvenajam mērķim – Latvija 
2018.gadā ir tīrākā valsts pasaulē. Šī gada 
Lielās Talkas vadmotīvs ir „Tīra Latvija 
sākas Tavā galvā!”.

darba stundas tarifu likmēm.
Par izmaiņu veikšanu saistošajos notei-

kumos „Par pašvaldības atbalstu biedrībām 
un nodibinājumiem” , veicot precizējumus 
daļā par termiņiem, tos papildinot ar 
pārejas noteikumiem 2013.gadam.

Izdarīt grozījumus Mārupes novada 
Pašvaldības policijas nolikumā.

Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.7  „Par Mārupes novada pašvaldības 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.

Par Mārupes novada pašvaldības 
dzīvokļu mēneša īres maksu.

8.aprīlī
Organizēt iepirkumu - „Universālas, 

daudzfunkcionālas pašgājējmašīnas 

un uz tās montējamas vakuuma slotas 
piegāde Mārupes novada pašvaldības 
labiekārtošanas dienesta vajadzībām”.

Organizēt iepirkumu - „Loka ceļa un 
Ziedkalnu ielas rekonstrukcijas būvdarbi” 

Piedalīties izsludinātā atklātā projektu 
konkursā „Sporta inventāra iegāde mācību 
priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai 
izglītības iestādēs”, iesniedzot projektu: 
„Sporta inventāra iegāde Mārupes viduss-
kolai”.

Par papildus finansējuma piešķiršanu 
atklāta projektu konkursa „Skultes ciema 
dienas centra jaunbūves būvprojekta 
izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība” 
līguma slēgšanai.

Valsts izglītības attīstības aģentūra 
(VIAA) aicina jauniešus vecumā no 17 
- 25 gadiem ar vidusskolas vai pamats-
kolas izglītību gada vai pusotra gada 
laikā bez maksas apgūt profesiju kādā 
no profesionālās izglītības iestādēm visā 
Latvijā.

2013./2014.mācību gadā ar Eiro-
pas Sociālā fonda (ESF) atbalstu 43 
profesionālās izglītības iestādēs jaunieši bez 
maksas varēs apgūt kādu no 70 profesijām. 
Projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 
17 – 25 gadiem, kuri var būt reģistrējušies 
Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bez-
darbnieki vai darba meklētāji, bet vien-
laikus nav atbalsta saņēmēji Labklājības 
ministrijas pārziņā esošo ES struktūrfondu 
aktivitāšu ietvaros īstenotajos apmācību vai 
nodarbinātības pasākumos, kā arī 1 gada 
laikā pirms uzņemšanas nav saņēmuši sti-
pendiju citā ESF projektā.

Mācību laikā jauniešiem maksā sti-
pendiju līdz 80 latiem. Stipendijas lielums 
ir atkarīgs no sekmēm. Audzēkņiem tiek 
nodrošināta dzīvošana skolas dienesta 
viesnīcā. Kvalifikācijas prakses laikā tiek 
apmaksāti ceļa izdevumi uz kvalifikācijas 
prakses vietu, izdevumi par naktsmītni, 
civiltiesiskā apdrošināšana un obligātās 
veselības pārbaudes izdevumi.

Vairāk informācijas par projektu: www.
viaa.gov.lv sadaļā ”VIAA īstenotie projek-
ti”, www.niid.lv.

Jaunieši gada vai pusotra laikā 
var kļūt par tautsaimniecībā 
pieprasītiem speciālistiem

27.02.2013. Mārupes novada dome 
pieņēmusi  lēmumu Nr.9 ( sēdes prot. Nr.3, 
pielikums 9) par detālplānojuma sabiedris-
ko apspriešanu nekustamajiem īpašumiem 
Gaujas iela 5 (kad.Nr.80760070962), Gaujas 
iela 5/1 (kadastra Nr.80760070025), Gaujas 
iela 5B („Gulbji”, kad.Nr.80760070293) 
un Gaujas iela 5C (kad.Nr.8076 007 1509), 
Mārupe, Mārupes novads.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš tiek 
pagarināts līdz 2013.gada 10.maijam

Otrā sabiedriskās apspriešanas 
sanāksme notiks 09.05.2013. plkst. 15.00

Ar detālplānojuma projektu var iepazīties 
un iesniegt rakstiskus priekšlikumus 
sabiedriskās apspriešanas laikā Mārupes 
novada domē Daugavas ielā 29, Mārupē, 
Mārupes novadā, LV-2167, vai www.
marupe.lv. Apmeklētāju pieņemšana turpat 
pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 
līdz 18.00 1.stāvā 1.kab.

Par sabiedriskās apspriešanas 
termiņa pagarinājumu

IEGULDĪJUMS TAVā NāKOTNE!
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ĪpaŠuMu pIeSLēgŠaNa 
CeNTRaLIzēTajIeM ūdeNSapgādeS 

uN KaNaLIzāCIjaS TĪKLIeM

Lai pieslēgtu īpašumu pie centralizētajiem 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem un 
saņemtu pakalpojumu, īpašnieks par saviem 
līdzekļiem nodrošina:
1. Tehniskā projekta izstrādi un 

saskaņošanu atbilstoši LR normatīvu 
prasībām:

1.1. Pieprasa un saņem Tehniskos noteiku-
mus no pakalpojuma sniedzēja – A/S 
„Mārupes komunālie pakalpojumi”

Nepieciešamie dokumenti:
•	 Īpašnieka iesniegums brīvā formā, pie-

prasot izsniegt tehniskos noteikumus,
•	 Zemes grāmatas apliecība – kopija, 
•	 Zemes robežplāns – kopija, 
•	 Ēkas stāva plāns - kopija, ja ūdens 

uzskaites mezglu (ūdens skaitītāju) ir 
paredzēts uzstādīt ēkā, 

•	 Apbūves gabala situācijas plāns – kopija 
(ja ir pieejams).

•	 Citi dokumenti, ja tas būs nepieciešams 
tehnisko noteikumu izstrādei. 

dokumentus var iesniegt:
•	 personīgi A/S „Mārupes komunālie pak-

alpojumi” birojā Viršu ielā 6, Tīrainē, 
Mārupes novadā

•	 nosūtot tos pa pastu uz adresi: Viršu iela 
6, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167

•	 nosūtot tos uz faksa Nr. 67915486 vai e-
pastu : info@mkp.lv.

Kārtība īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīkliem un norēķiniem par pakalpojumu Mārupes novadā

A/S „Mārupes komunālie pakal-
pojumi” īpašuma piederību pārbauda 
iesnieguma iesniegšanas dienā Valsts 
vienotā datorizētajā zemesgrāmatā (www.
zemesgramata.lv), lai pārliecinātos par 
iesniedzēja īpašumtiesībām un nostiprināto 
apgrūtinājumu/ hipotēku, esamību/
neesamību. 

Gadījumā, ja īpašniekam ir nostiprināts 
apgrūtinājums/hipotēka, īpašniekam 
ir pienākums darbību saskaņot ar 
apgrūtinājuma/hipotēkas uzlicēju.
1.2. A/S „Mārupes komunālie pakalpo-

jumi” 30 darba dienu laikā izstrādā 
un izsniedz tehniskos noteikumus, 
tehnisko noteikumu izstrādes termiņš 
var būt ilgāks, ja tehnisko noteikumu 
izstrādāšanai būs nepieciešama papil-
dus informācija. Tehniskie noteikumi 
nosaka, kādas prasības jāievēro, vei-
cot komunikāciju izbūves darbus, lai 
nodrošinātu pieslēgšanos centralizētajai 
sistēmai un tās efektīvu izmantošanu.

2. Būvdarbu realizāciju no sava 
īpašuma līdz norādītajai pieslēgšanās 
vietai:

2.1. Īpašnieks organizē un veic pieslēguma 
izbūvi un nodošanu A/S „Mārupes 
komunālie pakalpojumi”.

2.2. Pēc komunikāciju izbūves un montāžas 
darbu pabeigšanas pirms izbūvēto 
komunikāciju aizbēršanas, īpašnieks 
informē A/S „Mārupes komunālie pak-
alpojumi” par veiktajiem darbiem.

Pateicoties Eiropas Savienības fondu, 
Valsts budžeta un Mārupes novada Domes 
finansiālajam atbalstam A/S „Mārupes 
komunālie pakalpojumi” realizē vērienīgus 
ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības 
darbus visā Mārupes novadā.

Projekta „Mārupes ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība” I kārtas ietva-
ros ir izbūvēta jauna ūdens ņemšanas un 
attīrīšanas sistēma, ar kuras palīdzību 
Mārupes un Tīraines ciematos centralizētajā 
ūdensapgādes tīklā tiek nodrošināts augstas 
kvalitātes dzeramais ūdens kopš 2012. gada 
septembra. 

Turpinās vērienīgi centralizētās 
kanalizācijas un ūdensapgādes maģistrālo 
tīklu izbūves darbi Mārupes un Tīraines 
ciematos, kurus pilnībā plānots pabeigt un 
sistēmu nodot ekspluatācijā 2013. gada 
septembrī. 

Rakšanas darbi vairākās ielās - Vecajā 
ceļā, Lielā,  Upesgrīvas, Rožleju, Mēmeles, 
Brūkleņu, Ventas un Rožu ielā turpinājās arī 
ziemas sezonā, kā arī turpinās pašreiz, un to 
izbraukšana dažos posmos ir apgrūtināta. 
Informācija par ielu un ceļu posmiem, 
pa kuriem izbraukšana ir apgrūtināta, ir 
publicēta Mārupes novada mājas lapā www.
marupe.lv. Dažos posmos trases izbūve ir 
apturēta zemes sasaluma dēļ (piemēram, 
uz Vecā ceļa) un būvdarbi tiks atsākti, kad 
zeme būs pilnība atkususi. 

Lai nodrošinātu īpašnieku piekļūšanu 
īpašumiem, ceļu un ielu seguma stāvoklis 
regulāri tiek apsekots un iespēju robežās 
veikti uzturēšanas darbi, kas ietver ceļa 
virskārtas greiderēšanu, planēšanu un 
šķembu piebēršanu vietās, kur situācija 
pavasara atkušņa dēļ ir kritiska - ceļa 

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūve Mārupes novadā

No 2013.gada 12.aprīļa līdz 22.aprīlim no-
tiek deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 
Mārupes novada Domes vēlēšanām, kas no-
tiks š.g. 1.jūnijā.

Mārupes novada vēlēšanu komisija 
17.aprīlī izveidoja iecirkņu vēlēšanu 
komisijas. Vēlēšanu komisija izvērtēja 54 
iesniegtos pieteikumus, izveidoja 5 iecirkņa 
vēlēšanu komisijas, katru 7 cilvēku sastāvā. 
Pēc nepieciešamības daļai no iecirkņa 
komisijās neiekļautajiem kandidātiem  tiks 
piedāvāts veikt līgumdarbus noslogotākajos 
Mārupes novada vēlēšanu iecirkņos  
vēlēšanu dienā.

Vēlētāji!
Pārliecinieties, kurā vēlēšanu iecirknī 

Jūs esat reģistrēti. Balsot varēsiet tikai tajā 
iecirknī, kurā esat iekļauts vēlētāju sarakstā!

Pārliecinieties, vai vēlēšanu dienā Jūsu 
pases vai personas apliecības (eID karte) 
derīguma termiņš nebūs beidzies. Nobalsot 
varēs tikai ar derīgu personu apliecinošu do-
kumentu!

Līdz 7.maijam vēlētāji vēl var mainīt 
sākotnēji pēc vēlētāju reģistra reģistrēto 
vēlēšanu iecirkni uz citu vēlēšanu iecirkni 
tai pašā pašvaldībā vai uz citu iecirkni 
pašvaldībā, kur vēlētājam pieder nekusta-
mais īpašums.

Sekojiet informācijai par pašvaldību 
vēlēšanām www.cvk.lv un www.marupe.lv  
sadaļā Pašvaldību vēlēšanas

1.jūnijā – 
pašvaldību 
vēlēšanas

2.3. A/S „Mārupes komunālie pakalpo-
jumi” darbinieks pēc informācijas par 
veiktajiem darbiem saņemšanas veic 
būves apsekošanu un sastāda aktu/ 
atzinumu par paveiktajiem darbiem 
un to atbilstību Tehnisko noteikumu 
prasībām.

2.4. Pēc akta par paveiktajiem dar-
biem īpašnieks nodrošina izbūvēto 
pieslēguma tīklu uzmērīšanu un 
reģistrēšanu Valsts Zemes dienesta datu 
bāzē un dokumentu iesniegšanu A/S 
„Mārupes komunālie pakalpojumi” 1 
mēneša laikā pēc līguma par pakalpo-
juma saņemšanu noslēgšanas.

2.5. Īpašnieks iesniedz būvdarbu izpilddo-
kumentus (izbūvēto pieslēguma tīklu 
uzmērījumus - elektroniski dwg un dgn 
formātā un 2 drukātus eksemplārus) 
informācijas iekļaušanai kopējā 
infrastruktūras uzskaites sistēmā 1 
mēneša laikā pēc līguma par pakalpo-
juma saņemšanu noslēgšanas.

Maksa par pieslēgšanos 
centralizētajiem tīkliem netiek piemērota. 

LĪguMS paR paKaLpOjuMu uN 
NORēķINu KāRTĪBa

3. Līguma par pakalpojuma saņemšanu 
slēgšana:

 Līgums ar īpašnieku par pakalpojuma 
saņemšanu tiek slēgts pēc A/S „Mārupes 
komunālie pakalpojumi” akta par būves 
atbilstību Tehnisko noteikumu prasībām 
saņemšanas saskaņā ar kārtības 2.3. punktu.

virskārta ir pārmitrināta, bet apakšējie slāņi 
vēl ir sasaluši un seguma stāvoklis ir strauji 
mainīgs. Seguma un būvdarbu skarto terito-
riju atjaunošanas darbus tā, lai to stāvoklis 
pēc būvdarbu pabeigšanas būtu ne sliktāks 
kā pirms to uzsākšanas, būs iespējams veikt 
pilnā apjomā tikai tad, kad minētajiem dar-
biem būs piemēroti laika apstākļi un ielas/ 
ceļa klātne būs apžuvusi.

A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” 
cer uz iedzīvotāju izpratni un sadarbību 
būvdarbu veikšanas laikā un atvainojas 
par radītajām neērtībām saistībā ar ceļu 
stāvokli kanalizācijas trašu izbūves un  tām 
pieguļošajās vietās. 

Paralēli projekta „Mārupes 
ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība” I 
kārtas būvdarbiem notiek darbs pie tehniskā 
projekta izstrādes II kārtas būvdarbu 
realizācijai. Informācija par kanalizācijas 
trašu izbūves plānotajiem apjomiem un 
trasējumu II kārtā ir publicēta Mārupes no-
vada mājas lapā www.marupe.lv.

Lai nodrošinātu projekta II kārtas 
būvdarbu tehniskā projekta izstrādi, 
saskaņošanu un sekmīgu realizāciju, 
aicinām Mārupes novada īpašumu 
īpašniekus, kuru zemes īpašumos (ielu sar-
kano līniju robežās) ir plānota kanalizācijas 
trases izbūve, sazināties ar A/S „Mārupes 
komunālie pakalpojumi”, pa tel. 67915279 
un/ vai ierasties personīgi A/S „Mārupes 
komunālie pakalpojumi” birojā Viršu ielā 
6, Tīrainē, lai saskaņotu tehniskā projekta 
risinājumu īpašuma robežu ietvaros.

Lai projekta II kārtas būvdarbus kā 
plānots varētu uzsākt 2013.gada III-IV 
ceturksnī, tehniskā projekta saskaņojumus 
no privātīpašniekiem ir nepieciešams 

saņemt līdz 2013. gada 31. maijam. Pro-
jekta II kārtā iekļautos būvdarbu apjomus ir 
plānots realizēt līdz 2015. gada 2. ceturkšņa 
beigām.

Mārupes novada Skultes ciematā pro-
jekta ūdenssaimniecības attīstībai ietvaros ir 
uzsākti I kārtas projektēšanas darbi. Projek-
ta I kārtas ietvaros, līdz 2014. gada martam 
ir paredzēts izbūvēt jaunus dziļurbumus, 
dzeramā ūdens uzglabāšanas rezervuāru un 
II pacēluma sūkņu staciju, kas nodrošinās 
atbilstošu ūdens spiedienu daudzdzīvokļu 
māju augšējo stāvos, kā arī izbūvēt jaunas 
Latvijas un Eiropas standartiem atbilstošas 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Projekta 
II kārtas ietvaros ir paredzēts rekonstruēt 
vecos ūdens un kanalizācijas tīklus, kā arī 
paplašināt tīklu pārklājumu centralizētā 
pakalpojuma pieejamībai.

Jaunmārupes ciematā, pateicoties 
Mārupes novada domes finansiālajam atbal-
stam, ir izbūvēti divi jauni dziļurbumi un līdz 
jūnija beigām tiks izbūvēta jauna dzeramā 
ūdens sagatavošanas stacija, kas nodrošinās 
Jaunmārupes ciemata iedzīvotājiem augstas 
kvalitātes dzeramā ūdens padevi centrālajā 
tīklā. Lai attīstītu kanalizācijas pakalpo-
juma pieejamību Jaunmārupes ciematā, 
A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” ir 
nodrošinājusi projekta pieteikuma izstrādi 
un pieteikuma iesniegšanu līdzfinansējuma 
saņemšanai no ES ERAF fonda. Paralēli 
ar Mārupes novada Domes finansiālu at-
balstu tiks uzsākts darbs pie tehniskā 
projekta izstrādes visai Jaunmārupes 
ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai un 
pakalpojuma pārklājuma uzlabošanai.

Atbilstoši finansējuma pieejamībai 
un plānotajam laika grafikam, visus 
augstākminētos projektus ir plānots realizēt 
un infrastruktūru nodot ekspluatācijā līdz 
2015. gada vidum.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, 
lūdzam ar mums sazināties pa tālruni: 
67915279 vai sūtot e-pastu: infi@mkp.lv.

Juris Ivanovs, A/S „Mārupes komunālie 
pakalpojumi” valdes loceklis 

4. Norēķini par pakalpojumiem
Katra kalendārā mēneša beigās pakal-

pojuma saņēmējs paziņo A/S „Mārupes 
komunālie pakalpojumi” ūdens skaitītāja 
rādījumus. 

Saskaņā ar LR normatīvo regulējumu 
skaitītājiem ir jābūt verificētiem. Īpašnieks ir 
atbildīgs par regulāru skaitītāja verificēšanu 
un/ vai nomaiņu un akta par skaitītāja 
nomaiņu vai verifikāciju iesniegšanu A/S 
“Mārupes komunālie pakalpojumi” ne 
vēlāk kā 20 darba dienu laikā no brīža, kad 
skaitītājam beidzies verifikācijas termiņš. 

Skaitītāja rādījumus pakalpojuma 
saņēmējs nodod:
•	 izmantojot www.e-nams.lv sistēmu,
•	 nosūtot e-pastu: info@mkp.lv,
•	 zvanot pa telefonu: 67915279
4.1. Norēķins par centralizēti piegādāto 

ūdeni un centralizēti novadīto 
kanalizāciju tiek aprēķināts pēc 
lietotāja iesniegtajiem ūdens skaitītāja 
rādījumiem – patērētā ūdens daud-
zums pēc ūdens skaitītāja = novadītais 
kanalizācijas ūdens daudzums.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā 
lūdzam zvanīt AS “Mārupes komunālie 
pakalpojumi” pa tālr. 67915279.

uzsveram, ka lietus ūdeņu un grunts 
ūdeņu novadīšana sadzīves kanalizācijā 
nav pieļaujama un tas tiks kontrolēts, 
pielietojot vizuālo uzraudzību un izman-
tojot TV inspekcijas metodes.

A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi”

IEGULDĪJUMS TAVā NāKOTNĒ!
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 29

Apstiprināti ar Mārupes novada Domes
2013.gada 27. februāra  lēmumu Nr.11

(prot.nr.3, pielik.Nr.11)

par koku ciršanu ārpus meža 
Mārupes novadā

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
43.panta pirmās daļas 9.punktu,

Meža likuma 8. panta otro daļu un 
Ministru kabineta 2012.gada 2.maija notei-
kumu Nr. 309 „Noteikumi  par koka ciršanu 

ārpus meža” 22. punktu

I Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk 

tekstā - Noteikumi) nosaka koku ciršanas 
ārpus meža izvērtēšanas kārtību, gadījumus, 
kad rīkojama publiskā apspriešana un 
publiskās apspriešanas procedūras kārtību, 
zaudējumu aprēķināšanas un samaksas 
kārtību par koku ciršanu, koku vainagu 
veidošanas un zaru izzāģēšanas kārtību 
Mārupes novada administratīvajā teritorijā.

2. Noteikumi ir saistoši visiem zemes 
īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem 
Mārupes novada administratīvajā teritorijā 
neatkarīgi no tā, vai īpašums ir vai nav 
reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts ka-
dastra reģistrā vai zemesgrāmatā.

3. Zemes īpašnieks vai tiesiskais 
valdītājs kokus ārpus meža savā īpašumā 
vai valdījumā esošajā teritorijā cērt, 
ievērojot spēkā esošus normatīvos aktus 
un šos Noteikumus.

4. Visi apstādījumi Mārupes no-
vada teritorijā uz valsts, pašvaldības un 
privātīpašumā esošas zemes ir aizsargājami 
novada stādījumi. Visiem kokiem novadā 
ir sabiedriskā vērtība.

5. Mārupes novadā koku izpēti, 
uzskaiti, aizsardzību, apsaimniekošanu 
un uzturēšanu pārrauga Mārupes novada 
Būvvalde.

II Koku ciršanas izvērtēšanas kārtība
6. Attiecīgās zemes īpašniekam vai 

tiesiskajam valdītājam koku ciršanai ārpus 
meža Mārupes novada administratīvajā 
teritorijā nepieciešama Mārupes novada 
pašvaldības atļauja.

7. Lai saņemtu atļauju koku ciršanai, 
zemes īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai to 
pilnvarotā persona (turpmāk tekstā – Per-
sona) Mārupes novada pašvaldībā iesn-
iedz:

7.1.noteikta parauga iesniegumu (Pieli-
kums Nr.1, skatīt www.marupe.lv);

7.2.zemes gabala robežplānu, kurā 
iezīmēti izcērtamie koki;

7.3.daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
dzīvokļu īpašnieku kopības vai mājas ci-
tas institūcijas ar attiecīgām pilnvarām 
lēmuma kopija par koka ciršanu dzīvojamai 
mājai piesaistītajā zemes gabalā;

7.4.pilnvaras kopiju (uzrādot oriģinālu), 
ja koka ciršanu pieprasa pilnvarotā per-
sona.

8. Iesniegumus par koku ciršanu izs-
kata Mārupes novada Būvvalde.

9. Būvvalde pirms lēmuma par koka 
ciršanu pieņemšanas veic koka apsekošanu 
dabā, izvērtē iesnieguma pamatotību un 
koku ciršanas atbilstību normatīvajiem ak-
tiem.

10. Būvvaldes lēmums uzskatāms par 
koka ciršanas atļauju un ir derīgs vienu 
gadu no pieņemšanas brīža.

11. Būvvaldes lēmums par atļauju 
koku ciršanai ārpus meža vai motivēts at-
teikums ir apstrīdams Mārupes novada 
Domē Administratīvā procesa likuma 
noteiktajā kārtībā. Mārupes novada Domes 
lēmums ir pārsūdzams Administratīvā pro-
cesa likumā noteiktajā kārtībā.

III publiskās apspriešanas procedūra
12. Publiskā apspriešana rīkojama, 

ja:
12.1. paredzēta koku retināšana publis-

kos skvēros, parkos un kapsētās;
12.2. koka vai koku grupas ciršana 

paredzēta publiskos skvēros, parkos un 
kapsētās, kur plānota apstādījumu rekon-
strukcija vai renovācija, vai plānota būves 
celtniecība vai rekonstrukcija;

12.3. citos sabiedrībai nozīmīgos 
gadījumos;

13. Publiskā apspriešana nav 
nepieciešama, ja sabiedriskajos 
apstādījumos cērt nokaltušus vai bīstamus 
kokus.

14. Publisko apspriešanu par koku 
ciršanu ierosina pēc Mārupes novada 
pašvaldības nolikumā noteikto personu vai 
Būvvaldes iniciatīvas.

15. Publiskā apspriešana 
organizējama Mārupes novada pašvaldības 
nolikumā noteiktajā kārtībā.

16. Publiskās apspriešanas procedūra 
uzskatāma par notikušu arī tad, ja pēc 
publiskās apspriešanas beigām nav 
saņemts neviens sabiedrības ierosinājums.

17. Publiskās apspriešanas 
rezultātiem ir konsultatīvs raksturs. 
Lēmumu par atļauju vai aizliegumu koka 
ciršanai, ņemot vērā publiskajā apspriešanā 
izteiktos viedokļus, pieņem Būvvalde.

IV zaudējumu aprēķināšana un 
atlīdzināšanas kārtība

18. Zemes īpašniekam vai tiesiska-
jam valdītājam ir pienākums atlīdzināt 
zaudējumus par dabas daudzveidības 
samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 
Mārupes novada teritorijā atbilstoši Min-
istru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 
309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus 
meža” III nodaļai.

19. Saskaņā ar Ministru kabineta 
02.05.2012. noteikumu Nr. 309 „Notei-
kumi par koku ciršanu ārpus meža” 3.pieli-
kumu tiek noteikts pašvaldības koeficients 
par koku ciršanu ārpus meža:

1 – koks ir būtiska ciema ainavas 

Mārupes novada Dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.  6/2013

Apstiprināti ar Mārupes novada Domes
2013. gada  27. februāra 
sēdes Nr.3, lēmumu Nr.23

grozījumi Mārupes novada 
domes 2009.gada 22.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.22/2009 
„par pabalstiem veselīga dzīvesveida 

profilakses pasākumu veikšanai”
Izdoti saskaņā ar likuma 

„Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu”

Izdarīt Mārupes novada Domes 
saistošajos noteikumos šādu grozījumu:

1.Papildināt saistošo noteikumu 4.punk-
tu ar 4.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

„4.7. Pabalsts Pneimakoka vakcīnas 
apmaksai personām, kuras ir sasniegušas 
65 gadu vecumu. Pabalsts tiek izmaksāts, 
uzrādot čeku par saņemto vakcīnu.”

Domes priekšsēdētājs M. Bojārs

Mārupes novada Dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5/2013

Apstiprināti ar Mārupes novada Domes
2013. gada 27.februāra

sēdes Nr.3, lēmumu Nr.14
grozījumi Mārupes novada domes 
2009.gada 22.decembra saistošajos 
noteikumos Nr.23/2009„par pabals-

tu jaundzimušo aprūpei”
Izdoti saskaņā ar likuma

„Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
Izdarīt Mārupes novada Domes 

saistošajos noteikumos šādu grozījumu:
1.Papildināt saistošos noteikumus ar 141.

punktu šādā redakcijā:
141. Pabalstu nepiešķir, ja Mārupes 

novada Sociālais dienests konstatē, ka 
vecāki, adoptētāji vai aizbildnis pabalstu 
jaundzimušā aprūpei saņēmuši citā Latvi-
jas Republikas pašvaldībā.

Domes priekšsēdētājs M. Bojārs

sastāvdaļa, ar tā nozāģēšanu ainavas 
vērtība tiks samazināta;

0,5 – koka nozāģēšana ainavas vērtību 
būtiski neietekmē;

0 – koks aizsedz vizuāli augstvērtīgu vai 
unikālu ainavu vai kultūrvēsturisku objek-
tu; koka nozāģēšana uzlabos ainavu, tiks 
sakārtota vide;

Zaudējuma par dabas daudzveidības 
samazināšanu aprēķinu veic Būvvalde.

V Koku vainagu veidošanas un zaru 
apzāģēšanas kārtība

20. ārpus meža augošu koku 
zaru vainagu veidošana vai dzīvu zaru 
izzāģēšana Mārupes novada teritorijā, 
neatkarīgi no zemes piederības, ir atļauta 
tikai pēc Būvvaldes rakstiskas atļaujas 
(pozitīva lēmuma) saņemšanas.

21. Lai saņemtu atļauju koku zaru vai-
nagu veidošanai vai dzīvu zaru izzāģēšanai 
savā īpašumā, zemes īpašnieks, tiesiskais 
valdītājs vai to pilnvarotā persona Mārupes 
novada pašvaldībā iesniedz:

21.1. noteikta parauga iesniegumu 
(Pielikums Nr.2), norādot nozāģējamos za-
rus un apzāģēšanas iemeslus;

21.2. zemes gabala robežplānu, kurā 
iezīmēti apzāģējamie koki;

21.3. pilnvaras kopiju (uzrādot 
oriģinālu), ja koka ciršanu pieprasa 
pilnvarotā persona.

22. Būvvaldes atļauja nav 
nepieciešama, ja:

22.1. tiek izzāģēti sausi (nokaltuši) zari;
22.2. tiek izzāģēti vēja vai sniega no-

lauzti vai aizlauzti zari.
23. Iesniegumus par koku vainagu 

veidošanu un zaru izzāģēšanu Mārupes no-
vada Būvvalde izskata viena mēneša laikā 
no  iesnieguma saņemšanas.

Mārupes novada Domes priekšsēdētājs
M. Bojārs

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, 
ka no šī gada 10.aprīļa līdz 1.jūnijam no-
tiek iesniegumu pieņemšana dīzeļdegvielas 
atbrīvojumam no akcīzes nodokļa 
lauksaimniecības produkcijas ražotājiem. 

2013./2014.saimnieciskajā gadā no 
akcīzes nodokļa ir atbrīvota dīzeļdegviela, 
kuru izmanto lauksaimniecības produk-
cijas ražošanai, lauksaimniecības zemes 
vai tādas meža vai purva zemes apstrādei, 
kur kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī 
zemes apstrādei zem zivju dīķiem.

Atbrīvojumu no akcīzes nodokļa var 
saņemt lauksaimniecības produkcijas 
ražotājs par to Eiropas Savienības (ES) 
tiešo maksājumu atbalstam deklarēto un 
apstiprināto hektāru skaitu vai pieteikto 
zemes hektāru skaitu zem zivju dīķiem, par 
kuriem ieņēmumi no lauksaimnieciskās 
ražošanas vai akvakultūras produkcijas 
ražošanas ir vismaz 200 latu no ha, neies-
kaitot saņemto valsts un ES atbalstu.

Ja kopējie ieņēmumi no lauksaimnieciskās 
ražošanas vai akvakultūras produkcijas 
ražošanas nesasniedz iepriekš minētos 
200 latus, atbrīvojumu no akcīzes nodokļa 
aprēķina par zemes platību, kur ieņēmumi 
ir vismaz 200 latu no hektāra.

Noteiktajos minimālajos ieņēmumos 
iekļauj 2012.gadā saņemtos ES 
maksājumus par pasākuma „Agrovides 
maksājumi” apakšpasākumiem, izņemot 
apakšpasākumu „Lauksaimniecības 
dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana” 

LAD uzsāk iesniegumu pieņemšanu 
dīzeļdegvielas atbrīvojumam no 

akcīzes nodokļa
un „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana 
zālājos”.

Atbrīvojumu dīzeļdegvielai no 
akcīzes nodokļa par pastāvīgo pļavu 
un ganību vai aramzemē sēto ilggadīgo 
zālāju apstrādāšanu ir tiesīgs saņemt 
lauksaimniecības produkcijas ražotājs, 
kas minētajās platībās nodrošina 
minimālo lauksaimniecības dzīvnieku 
blīvumu vismaz 0,2 nosacītās liellopu 
vienības uz vienu hektāru vai reģistrējies 
Lauksaimniecības datu centrā  kā dzīvnieku 
barības primārais ražotājs. 

Aizpildītu un parakstītu iesniegumu 
var iesniegt personīgi Lad reģionālajā 
lauksaimniecības pārvaldēs (RLP) vai 
centrālajā aparātā (CA), kā arī sūtīt pa 
pastu, vai iesniegt elektroniski.

Lai varētu operatīvi piešķirt dīzeļdegvielu, 
LAD aicina lauksaimniecības produkcijas 
ražotājus kopā ar iesniegumu iesniegt arī 
gada ienākumu deklarācijas D3 pielikuma 
vai D31 pielikuma kopiju.

LAD aicina klientus izmantot elektroni-
sko pieteikšanās sistēmu (EPS), kuras 
priekšrocības ir ikdienu iegūt informāciju 
par izlietoto degvielas daudzumu un atli-
kumu.

Sīkāka informācija par EPS un tās 
lietošanu, kā arī 2013.gada dīzeļdegvielas 
atbalsta nosacījumi atrodama LAD mājas 
lapā www.lad.gov.lv sadaļā Elektroniskās 
pieteikšanas sistēma.

Lai radītu Mārupes novadā deklarētajiem 
bērniem iespēju radošāk, lietderīgāk 
un drošāk pavadīt vasaru piemērotākās 
un atbilstošākās vasaras nometnēs tuvu 
dzīvesvietai, kā arī veicinātu un atbalstītu 
sabiedrisko organizāciju un juridisko/
fizisko personu iniciatīvu bērnu nometņu 
organizēšanā vasaras periodā, Mārupes 
novada Dome ir noteikusi vienotu kārtību 
kādā pašvaldība līdzfinansē Mārupes novada 
administratīvajā teritorijā organizētas bērnu 
vasaras nometnes.

2013.gada 27.marta Domēs sēdē ir 
apstiprināts nolikums „Tiesību piešķiršana 
organizēt bērnu nometnes Mārupes novadā 
2013. gadā”, ar kuru interesenti aicināti 

Par nometņu rīkošanu Mārupes novadā
iepazīties pašvaldības mājas lapā www.
marupe.lv  sadaļā Izglītība. Ir plānots 
līdzfinansēt 6 vasaras nometnes, kuras 
paredzētas Mārupes novadā deklarētajiem 
bērniem vecumā no 7 līdz 18 gadiem.

Līdzfinansējuma apmērs vienas nometnes 
organizēšanai ir līdz Ls 3000, bet ne vairāk 
kā 90% no paredzamo izdevumu koptāmes. 
Pašvaldība atbalsta katra pretendenta tikai 
vienu nometni.

piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013.gada 
10.maijam plkst.12.00 personīgi Domes 
sekretariātā Domes darba laikā vai sūtot pa 
pastu uz Mārupes novada Domi, Daugavas 
ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, LV 2167, 
ar norādi „Vasaras nometnes”.
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No pirmdienas, 22.aprīļa, līdz 
maija vidum bibliotēka būs slēgta 
apmeklētājiem, jo ir sākta pārcelšanās 
uz jaunajām telpām jaunmārupē, Maz-
cenu alejā 33/3, kur drīzumā durvis vērs 
jaunā sabiedriskā ēka. 

Jaunmārupes Mazcenu bibliotēkai 
uz jaunajām telpām kopumā paredzēts 
pārvest ap 13350 vienību – grāmatas, 
žurnālus, avīzes un citus izdevumus, kā 
arī datortehniku un mēbeles. Kā stāsta 
Mazcenu bibliotēkas vadītāja Dzidra 

Mazcenas bibliotēka pārceļas 
uz jaunām telpām

Mārupes novada dome 27.februāra 
sēdē pieņēmusi lēmumu par pabalsta 
piešķiršanu pneimokoka vakcīnas ap-
maksai personām, kuras ir sasniegušas 
65 gadu vecumu.

Statistika liecina, ka pneimokoku 
izraisīto saslimšanu rezultātā, ik gadu 
pasaulē mirst 1,6 miljoni cilvēku, tas ir 
biežākais nāves cēlonis bērniem līdz 2 
gadu vecumam un cilvēkiem virs 65 ga-
diem. Tā kā vakcināciju pret šo infekciju 
bērniem apmaksā valsts, bet pieaugušajiem 
vakcinācija ir atstāta pašu ziņā, Mārupes 
pašvaldība lēmusi Mārupes novada 
senioriem apmaksāt pneimokoka vakcīnu, 
tādējādi uzlabojot senioru dzīves kvalitāti.

Mārupes Domes deputāts, ārsts Arvīds 
Juris Mūrnieks, komentējot Domes lēmumu 
par šādas vakcīnas nepieciešamību, uzs-
ver, ka pneimokoku infekcija ir agresīva, 

grūti diagnosticējama un ārstējama, tādēļ 
vakcinācija ir labākais pasargāšanās 
veids. „Sakarā ar antibakteriālo līdzekļu 
neadekvātu lietošanu daudzi pneimokoku 
tipi ir kļuvuši izturīgi pret visspēcīgākajiem 
medikamentiem un tāpēc izārstēšanās 
ar antibiotiķu palīdzību bieži vien nebūs 
iespējama un tieši šī vakcīna var kļūt par 
cilvēka  veselības un dzīvības vairogu. Īpaši 
iesaku vakcinēties visiem virs 65 gadiem, ja 
jums ir plaušu hroniska saslimšana, astma, 
diabēts vai ir nelabvēlīgs fons - sirds vai 
nieru nepietiekamība, novājināta imunitāte 
vai esat kopjams, guļošs slimnieks. Tirgū ir 
pieejamas vairākas pneimokoku vakcīnas, 
taču pēc Latvijas vadošo vakcinācijas 
speciālistu atzinuma vislabākā imūnā at-
bilde veidojas pēc vakcīnas “Prevenar 
13” vienreizējas saņemšanas. Lai arī tā ir 
dārgāka par citām pneimokoku vakcīnām 

Par iespēju bez maksas vakcinēties 
pret pneimokoka infekciju

Mārupes senioru biedrība informē par 
paveikto un plānotajiem pasākumiem, 
kā arī aicina ikvienu senioru būt 
aktīvam!

Lai sekmētu efektīvas un sabiedrības 
interesēm atbilstošas valsts pārvaldes 
darbību, nodrošinot senioru iesaisti 
lēmumu pieņemšanas procesos valsts 
pārvaldē, šajā gadā biedrība ir noslēgusi 
sadarbības līgumu ar  Veselības ministri-
ju. Ir uzsākta mūža izglītības programma, 
kas tapusi pēc trīs  valdes locekļu dalības 
Sabiedrības integrācijas fonda rīkoto kursu 
„Ieguldījums tavā nākotnē” projektā „Se-
nior, piedalies”. Pēc visām likumdošanas 
prasībām ir sakārtoti biedrības dokumenti 
un izveidotas biedrības biedru kartes.

10.maijā Mārupes Kultūras namā, 
Daugavas ielā 29, tiks rīkots seminārs par 
eiro ieviešanas jautājumiem. Semināru 
vadīs Finanšu ministrijas darbiniece, būs 
filma un diskusija. Uzaicināts ir arī Latvi-
jas Pensionāru Federācijas priekšsēdētājs 
Andris Siliņš. Maija mēnesis būs veltīts arī 
„Iepazīsim savu novadu” aktivitātēm.

Biedrības valde

Mārupes novada 
„Senioru labdarības 
biedrība” informē

Kā ikkatru gadu, 25.martā tikāmies 
ar mūsu novada politiski represētajiem 
pie pieminekļa, lai noliktu ziedus un 
godinātu 1949.gada deportāciju upurus.

Mārupes novada Domes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Bojārs, uzrunājot sanākušos, 
atgādināja par pienākumu nekad 
neaizmirst šo mūsu tautas traģēdiju, un 
mudināja stāstīt atmiņas par šo laiku tālāk 

Deportācijas upurus pieminot

saviem bērniem un mazbērniem, lai tās 
caur ģimenēm  tiku nodotas nākamajām 
paaudzēm. 

Pēc atceres brīža pie pieminekļa 
tā dalībnieki devās  uz Jaunmārupi. 
Mārupes pašvaldība katru gadu politiski 
represētajiem šajā dienā cenšas sagādāt arī 
kādu patīkamu un emocionālu pārsteigumu, 
dodot spēku un izturību ikdienas gaitām. 

Iepriekšējos gadus tās ir bijušas ekskursi-
jas, koncerti un, jau kā tradīcija – neliels 
izbraukums pa novadu, apskatot, kas jauns 
paveikts gadā laikā. Šogad ciemos pie se-
vis aicināja Jaunmārupes sākumskola.

Izstaigājot skolas telpas, politiski 
represētie pauda prieku par iespēju mūsu 
bērniem mācīties skaistā un sakārtotā  vidē, 
vienlaikus paužot nelielas skumjas par pašu 
neizdzīvoto bērnību, kas bija jāpavada 
skaudrajās Sibīrijas tālēs. Piemiņas 
pasākuma dalībnieki Jaunmārupes 
sākumskolā noskatījās arī bērnu sagatavo-
tu, emocionāli piesātinātu koncertuzvedu-
mu ar dziesmām un atmiņām foto  mirkļos. 

Politiski represēto apvienības Mārupes 
nodaļas vadītāja Anna Ozoliņa, kura 
daudz paveikusi, pierakstot  deportāciju 
pārdzīvojušo novadnieku atmiņas, atzīst, 
ka „laiks diemžēl ir nepielūdzams, un  mēs, 
kas šos notikumus piedzīvojām paši, šodien 
jau esam sirmām galvām. Daudzu starp 
mums vairs nav.” Viņa arī uzsver, cik ļoti ir 
svarīgi stāstīt par mūsu tautas traģēdijām un 
likteni tālāk jaunajai paaudzei, un darīt to 
viņiem saprotamā valodā, kā piemēru mi-
not Jāņa Ūdra grāmatu „Meldras un Matīsa 
ceļojums vēsturē”, kura ir sarakstīta bērnu 
un jauniešu prātus un sirdis piesaistoša un 
aizved lasītāju interesantā un vēsturiskā 
ceļojumā. Šo grāmatu dāvinājumā no 
represēto biedrības saņēma Jaunmārupes 
sākumskola un Mārupes vidusskola, lai 

nodotu tālāk lasīšanai bērniem.
 „Piemiņas brīdis ar bērnudārza „Lienīte” 

mazajiem dziedoņiem pie pieminekļa  un 
pasākums Jaunmārupes sākumskolā sa-
lika mūs vienkopus skarbajās atmiņu 
jūdzēs. Jaukais, aktīvais skolas kolektīvs 
iedvesa ticību un izturību turpmākai 
dzīvei. Skanīgajā koncertā bērni it kā 
pacēla mazu gabaliņu no Latvijas savās 
mazajās plaukstās, radot drošu tiltu, kas 
vienoja traģisko pagātni un tagadni.  Mēs 
ticam jums! Sirsnīgs paldies par to! Šo 
paldies gribam teikt arī mūsu pašvaldības 
cilvēkiem, kuri mūs atbalsta un palīdz 
veidot mūsu pasākumus no sirds izjustus, 
padarot mūs stiprākus. Mīlēsim savu zemi 
un turēsim to svētu!” novēl Anna Ozoliņa.

Uva Bērziņa

un maksā aptuveni 50 latus, tā satur multi-
rezistentus serotipus 6A, 19A, pret kuriem 
antibakteriālu līdzekļu praktiski nav. Pēc 
vakcinācijas lokāli var būt neliela tūska un 
sāpīgums, retos gadījumos arī paaugstināta 
temperatūra, taču šīs reakcijas 1-2 dienu 
laikā izzūd bez īpašas ārstēšanas,” skaidro 
A.J.Mūrnieks. 

Lēmumu par vakcinācijas veikšanu 
jāpieņem pašai personai, konsultējoties 
ar savu ģimenes ārstu. Pabalsts pneimo-
koka vakcīnas apmaksai tiek izmaksāts, 
iesniedzot Mārupes novada Sociālajā 
dienestā kases čeku, kas apliecina vakcīnas 
saņemšanu.

Atgādinām, ka Mārupes pašvaldība 
atmaksā izdevumus arī par Rota vīrusa 
vakcīnu bērniem un vakcīnu pret cilvēka 
papilomas vīrusu, kurš izsauc dzemdes 
kakla vēzi, 13 - 21 gadus vecām jaunietēm.

Reiziņa, pārcelšanās ir darbietilpīgs pro-
cess un nenozīmējot tikai fizisku grāmatu 
pārvešanu, kas ir smags darbs: „Pirms 
pārvešanas grāmatas jāsaliek kastēs, ka-
trai no tām pieliekot atzīmes. Svarīgi, lai 
neviena grāmata nenoklīstu, jo tad var 
uzskatīt, ka tās vairs nav, un tik lielā klāstā 
to būtu ļoti grūti atrast. Vēl jaunajās telpās 
viss jāsaliek savās vietās un jāsakārto pēc 
UDK klasifikācijas tabulām, lai lasītājs 
vajadzīgo izdevumu varētu viegli atrast”. 

Pēc pārcelšanās bibliotēka jaunajā 

sabiedriskajā ēkā atradīsies otrajā stāvā. 
Domājot par vecāka gadagājuma cilvēkiem, 
kā arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem un 
jaunajām māmiņām, apmeklētāju ērtībām 
būs pieejams lifts. Bibliotēkā, tāpat kā līdz 
šim, apmeklētājiem būs pieejami vairāki 
datori, kuru lietošana ir bez maksas.

Informācijai par bibliotēkas atvēršanu 
aicinām sekot līdzi mājaslapā www.
marupe.lv.

Uva Bērziņa

Pieminot represijās cietušos 
pie Totalitārā režīma upuru piemiņas vietas Mārupē

Jaunmārupes sākumskolas 
audzēkņi koncertuzvedumā



6 PIEKTDIENA, 19.APRĪLIS, 2013

VESTISMarupes UZŅĒMĒJIEM

Tuvojas pavasaris ar tradicionālajām 
spodrības mēneša aktivitātēm. Šajā 
laikā ir svarīgi sakārtot ne tikai savu 
tuvāko dzīves telpu, bet arī parūpēties, 
lai Mārupes novads ir sakopts. 27. 
un 28.aprīlī Mārupes novada dome 
sadarbībā ar vides un atkritumu 
apsaimniekošanas uzņēmumu „eco Bal-
tia VIde” organizē lielgabarīta atkritu-
mu - vecu mēbeļu, matraču un līdzīgu at-
kritumu – kā arī nolietoto elektropreču 
savākšanu Mārupes novadā. 

Lai savākšana noritētu raiti, aicinām 
Mārupes novada iedzīvotājus izvēlēties 
kādu no grafikā minētajām vietām 
un norādītajā laikā uz to nogādāt sa-
vus lielgabarīta atkritumus un/ vai 
nolietotās elektropreces. Norādītajā 

Mārupes novadā notiks bezmaksas 
lielgabarīta atkritumu un nolietoto 

elektropreču savākšana

27.04.2013.

Mārupe/Tīraine No plkst. Līdz plkst.

Ozolkalna un Stīpnieku ceļa krustojums 9:00 9:25

Kantora un Plieņciema ielas krustojums 9:30 9:55

Lielā iela 39 10:00 10:25

Liliju un Pededzes ielas krustojums 10:30 10:55

Laukums pie Mārupes domes 11:00 11:25

Mārupītes gatve 1 11:30 11:55

Mārupītes gatves un Rožu ielas krustojums 12:00 12:25

Vecozolu un Gaujas ielas krustojums 12:30 12:55

Zeltrītu iela starp 16. un 18. namu 13:00 13:25

Viršu iela 17. Tīraine 14:00 14:25

Mārupes pamatskola 14:30 14:55

Vecozolu un Tīraines ielu krustojums, “Arcus elektronica” 15:00 15:25

28.04.2013

Jaunmārupe/Skulte No plkst. Līdz plkst.

Loka ceļa un Birzes ielas krustojums 9:00 9:25

Ziedkalnu ielas un Rudzu ielas krustojums 9:30 9:55

Rudzu un Priežu ielas krustojums 10:00 10:25

Priežu un Ozolu ielas krustojums 10:30 10:55

Mazcenu aleja, laukums pie mūzikas skolas 11:00 11:25

Mazcenu aleja pie veikala ‘Bice” 11:30 11:55

Skultes iela17, pie veikala “ Top” 12:00 12:25

Skultes iela 12 12:30 12:55

Lielgabarīta atkritumu izvešanas grafiks:

vietā attiecīgajā laikā būs transports ar 
konteineri lielgabarīta atkritumiem un 
atsevišķs transports nolietoto elektropreču 
savākšanai. Lielgabarīta atkritumu 
un nolietoto elektropreču utilizācija 
iedzīvotājiem ir bez maksas, bet par 
to nogādāšanu uz savākšanas vietām 
iedzīvotājiem ir jāparūpējas pašiem. 
Atgādinām, ka nolietotās elektropreces 
nedrīkst būt izjauktas, t.i., piemēram, le-
dusskapim jābūt ar kompresoru, televi-
zoram – ar kineskopu, datoram – ar mātes 
plati utml.

papildu informācija: 
Eco Baltia VIDE Rīgas reģiona klientu 

apkalpošanas centrs 
tālr. 67 517 600, 67 517 606

riga@vide.ecobaltia.lv

Kamēr Latvijā aktīvi sniga un pava-
saris nemaz nesteidzās pārsteigt ar sil-
tumu, 21. martā biedrības „Mārupes 
uzņēmēji” dalībnieki sanāca kopā SIa 
„Silja” telpās uz biedrības kopsapul-
ci. Biedrību pārstāvēja 41 biedrs, kas 
pārliecinoši bija tiesīgi pieņemt dažādus 
biedrībai svarīgus lēmumus. Sapulces 
gaitā līdzšinējā valde sniedza pārskatu 
par paveikto 2012. gadā un  turpmākiem 
plāniem un mērķiem, kā arī tika ievēlēta 
jauna valde. 

Turpmākos 12 mēnešus biedrību vadīs 
Normunds Čiževskis (SIA „Bizpro”), In-
ese Bambīte (SIA „Aneira”), Pēteris Pikše 
(Z/S „Purkalni”), Kristaps Beķeris (SIA 
„Edat”) un Līga Krīgere (SIA „Termex”). 
Jaunā valde savā pirmajā sēdē ievēlēja 
jauno valdes priekšsēdētāju - Normundu 
Čiževski, kā arī valdes priekšsēdētāja viet-
nieci Inesi Bambīti.

Jaunā valde ir apņēmības pilni aktīvi 

strādāt biedrības mērķu īstenošanai, 
turpināt iesākto uzdevumu izpildi, iesaistīt 
jaunus biedrus un sekmēt biedrības 
atpazīstamību.

Kā prioritātes savai darbībai 2013. 
gadā, biedrība ir izvirzījusi – veiksmīgas 
sadarbības veidošanu ar Mārupes novada 
domi un uzņēmējiem draudzīgas vides 
veidošanu novadā. Papildus tam, šogad 
biedrība plāno attīstīt semināru programmu 
„Par 2 stundām zinošāks”, rīkot pasākumu 
„Mārupes uzņēmēju diena 2013” un 
papildināt biedrības sniegto pakalpojumu 
klāstu ar novada uzņēmējiem noderīgām 
konferencēm un konsultācijām. 

Arī šogad biedrība „Mārupes 
uzņēmēji” plāno pielikt roku sava no-
vada labiekārtošanā un sakārtošanā, tāpēc 
aicina savus biedrus un visus aktīvos 
iedzīvotājus piedalīties Lielajā talkā, 
2013. gada 27. aprīlī no plkst. 8:00, kuras 
laikā iecerēts sakopt un apzaļumot Kungu 
ielu Tīrainē, papildinot ielu ar skaist-
iem kociņiem, kas priecēs Mārupes no-
vada iedzīvotājus. Līdzi aicinām paņemt 
arī talkošanai nepieciešamo inventāru – 
lāpstas un grābekļus! 

Vairāk informāciju par biedrību un tās 
rīkotajiem pasākumiem ir iespēja iegūt 
biedrības mājaslapā: www.marupesuzne-
meji.lv un sociālajos tīklos – Facebook, 
draugiem.lv un Twitter.

Mārupietis – Mārupietim ir īpaša ak-
cija, kuru SIa „Tranzītserviss” organizē 
katru gadu sākoties pavasarim un kura 
ir tieši vērsta uz vietējiem iedzīvotājiem 
- autovadītājiem. 

Automašīnu īpašnieki ir aicināti 
pārbaudīt un sagatavot savu automašīnu 

pavasara un vasaras sezonai, Mārupē, 
Stīpnieku ceļā 24.

Iepriekš piesakoties servisā, katrs 
mārupietis saņems BEZMAKSAS: lukturu 
pārbaudi un bremžu pārbaudi uz stenda, 
kā arī klienta karti, kas nodrošinās atlaides 
turpmāk veicamajiem darbiem un detaļām. 
Akcijas ietvaros katram mārupietim ir 
iespēja arī nomainīt riepas.

SIA „Tranzītserviss” ir mārupiešu 
uzņēmums ar vairāk kā divdesmit gadu 
pieredzi, tendēts uz kvalitatīvu klien-
tu servisu. Īpaši svarīgi autocentram 
ir sniegt pakalpojumus tieši vietējiem 
iedzīvotājiem, rūpējoties par to īpašumā 
esošajām automašīnām.

Šajā gadā mājvietu jaunmārupē 
radis Latvijas kokapstrādes uzņēmums 
„Tavs Koka Nams”, kas kopš 2005.gada 
specializējies koka logu, fasāžu un to el-
ementu ražošanā un restaurācijā, kā arī 
dažāda veida koka apbūvē, kur ir prasība 
pēc autentiskuma.

Kā stāsta investīciju uzņēmuma „TKN 
INVESTMENT” vadītāja Maija Ro-
manovska, tad drīzumā plānots strādāt ar 
pilnu jaudu, tāpēc uzņēmums aicina darbā 
galdniekus, galdnieka palīgus, namdarus 
un cilvēkus, kas var veikt slīpēšanas dar-
bus. Pēc pieredzes M.Romanovska zina 
teikt, ka slīpēšanas darbus  labāk pieprotot 
tieši sievietes, jo esot rūpīgākas. 

Sākotnēji „Tavs Koka Nams” darbību 
uzsācis Latgalē ar ideju ražot masīvkoka 
mājas, krīzes laikā ražotne pārcelta 
uz Rīgu īrētās telpās. Domājot par 
turpmāko attīstību, bet nevēloties riskēt ar 
investīcijām vietā, kas nav prognozējama, 
izlemts iegādāties savu īpašumu – šoreiz 
Jaunmārupē.  Jau tuvākajā laikā ir 
vēlēšanās nodrošināt pilnu ražošanas cik-
lu, tāpēc jaunajā ražotnē jau notiek darbs 
pie žāvētavas un krāsotavas izbūves, kā arī 

Ražotnē top ozolkoka logs Mazze pilij Torino Itālijā

Jauna ražotne un darbavietas Jaunmārupē

iepirktas jaunas iekārtas.
Patlaban uzņēmums pamatā darbojas 

Latvijas tirgū, taču uzticīgu klientu loku iz-
devies iegūt arī Itālijā un Krievijā. „Šobrīd 
sajūta vietējā tirgū ir ļoti laba. Celtniecība 
ir uzņēmusi apgriezienus, bet krīze ir 
izputinājusi diezgan daudz ražotāju, 
tāpēc par konkurenci runāt īsti pat nevar. 
Pieredze rāda, ka Latvijas pasūtītājiem, 
salīdzinot ar ārvalstniekiem, ir ļoti augstas 
prasības. Savā ziņā tā rezultātā eksportam 
atkal varam piedāvāt augstāku kvalitāti, 
kas salīdzinoši ir par zemāku cenu,” saka 
ražošanas grupas valdes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Romanovskis.

Vaicājot par izvēli strādāt Jaunmārupē, 
M.Romanovskis atzīst, ka Mārupe liekas 
labvēlīga vieta ražošanai, jo tuvumā ir 
arī daudz citu uzņēmumu - dažādi krāsu, 
furnitūras u.c. nepieciešamo materiālu 
pārdevēji, ar kuriem var sadarboties,  nemaz 
nebraucot uz Rīgas otru galu. Svarīgi 
esot arī atrasties perspektīvajā ražošanas 
teritorijā, jo tas nozīmē, ka uzņēmums 
var nopietni domāt par jaunām piebūvēm 
ražošanas apjomu palielināšanai.

Kate Nītiņa

Pavasaris iedrošina 
jauniem darbiem

Sākusies akcija 
Mārupietis – Mārupietim
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aprīlī 5 gadu jubileju nosvinējis 
Mārupes dienas centrs „Švarcenieki”, kas 
par iemīļotu brīvā laika pavadīšanas vietu 
kļuvis daudziem bērniem, jauniešiem un 
arī vecāka gadagājuma mārupiešiem.

Ar sirsnīgiem sveicieniem un dāvanām 
5.aprīlī „Švarceniekus” un tā vadītāju Gati 
Vācieti sveikt ieradās bērni, jaunieši un se-
niori, kas dienas centru apmeklē ikdienā, 
Mārupes novada Domes un Sociālā dien-
esta darbinieki, kā arī draugi no dienas cen-
tra „Tīraine”. Uzticīgākie „Švarcenieku” 
iemītnieki viesus sagaidīja ar pašu izvei-
dotu kartona sienu, uz kuras bija atveidojuši 
Dienas centra logo ar vietu sejām, lai cen-
tra dzimšanas dienu varētu iemūžināt 
personīgās fotogrāfijās. Vēl ikvienam svētku 
dienas ciemiņam bija iespēja noskatīties 
pirmizrādi īpaši jubilejai izveidotai īsfilmai 
par dienas centra vēsturi un dažādajām 
aktivitātēm. 

To, ka „Švarcenieki” ir vieta ar patiesi 
draudzīgu un radošu atmosfēru, zinās teikt 
katrs, kas kaut reizi dienas centrā viesojies. 
Šķiet, ka tas arī izskaidro to, kāpēc gadu no 
gada centra apmeklētāju skaits pieaug un 
daudzi bērni, kas dienas centru apmeklējuši 
tā pirmsākumos, sasniedzot pilngadību, 
joprojām iesaistās dažādos centra projek-
tos ne tikai, kā dalībnieki, bet jau kā satura 

Paldies par atbalstu dienas centra darbā centra vadītājs Gatis Vācietis 
un Mārupes pašvaldības pārstāvji saka Kasparam Laizānam

Dienas centram „Švarcenieki” apaļi 5 gadi

veidotāji. 
Par nesavtīgu un radošu atbalstu dienas 

centra darbā un attīstībā Mārupes novada 
Domes pateicības rakstus svētku dienā 
saņēma pieci aktīvākie centra jaunieši, ku-
rus raksturo  vēlēšanās un varēšana ne tikai 

Nav noslēpums, ka vasara ir bērniem 
vismīļākais gadalaiks. Vasarā ir bērnu 
brīvdienas, kurās var daudz laika 
pavadīt ar draugiem, spēlēt āra spēles, 
peldēties,  un, protams, nemācīties. 
Tāpēc sevišķi aktuāls kļūst jautājums 
par bērnu un jauniešu brīvā laika 
pavadīšanas iespējām un drošību. 
Cienījamie vecāki, aicinu jūs laikus 
rūpīgi pārdomāt, kā bērnam pavadīt va-
saras brīvdienas, izvērtējot katram bērnam 
piemērotākās aktivitātes, atbilstoši viņa 
interesēm. 

Ja ir iespējams, nodrošiniet bērnam 
iespēju vasarā kādu nedēļu pavadīt 
nometnē. Iespēja bērnam būt vasaras 
nometnē nozīmē ne tikai būt pieskatītam, 
būt speciālistu uzraudzībā un iemācīties ko 
lietderīgu, tā ir iespēja iemācīties justies 
pieņemtam, sajust sevi piederīgu grupai 
un rast jaunus draugus. Taču, ja bērnu uz 
nometni nosūtīt iespējas nav, padomājiet, 
ko bērns darīs Jūsu prombūtnē, kamēr 
būsiet darbā. Bērna pieskatīšanai varat lūgt 
kaimiņu vai brīvu pensionāru palīdzību. 
Tāpat šovasar pašvaldība piedāvā iespēju 

Tuvojas brīvlaiks. Kā to padarīt 
bērniem drošu un saturīgu? 2013.gada vasarā Mārupes pašvaldība 

plāno uzsākt jauniešu vasaras 
nodarbinātību Mārupes novadā. Šobrīd 
norit intensīvs darbs pie darba vietu un 
laiku plānošanas, grafiku sastādīšanas un 
dokumentu sagatavošanas.

VISpāRĪga INfORMāCIja

• darbs tiks piedāvāts: Mārupes novada 
jauniešiem vecumā no 13 – 18 g.

• piedāvātais amats: Teritorijas 
labiekārtošanas un uzkopšanas darbu 
strādnieku palīgs (-dze) (pamata darbi: āra 
teritorijas tīrīšana, apstādījumu ravēšana, 
telpu un inventāra tīrīšana, metodisko 
materiālu kārtošana u.c. pienākumi)

• darba laiks: 4 st. dienā (20 dienas)
• darba samaksa: 1,375 Ls stundā (pirms 

nodokļu nomaksas)
• darba devējs: Mārupes novada Dome
• plānotās darba vietas: Mārupes Sporta 

komplekss, Mārupes vidusskola, PII 
“Lienīte”, Jaunmārupes sākumskola, 
Dienas centrs “Švarcenieki”, Mārupes 
Mūzikas un mākslas skola, Dienas centrs 
“Tīraine”, Mārupes pamatskola, Tīraines 
Sporta komplekss, Mārupes novada 
Skultes sākumskola, 

Jauniešu vasaras nodarbinātība Mārupes novadā

saņemt, bet pēc savas pašiniciatīvas dot 
tālāk arī citiem. Paldies tika teikts Kas-
param Laizānam, Karīnai Ķemerei, Dag-
nijai Puniņai, Markum Švāģerim un An-
dreijam Romaņukam. Vienlaikus jaunieši 
no Mārupes novada Domes saņēma arī 

brīvprātīgā darbinieka apliecinājumu, kas ir 
labs darba pieredzi un iemaņas apstiprinošs 
papildinājums katra jaunieša personīgajā 
CV.

Ikdienā dienas centrs „Švarcenieki” sniedz 
psihosociālo palīdzību, izglītošanu un brīvā 
laika pavadīšanas iespējas Mārupes novada 
iedzīvotājiem. Piecu gadu laikā dienas cen-
tram izveidojušās arī vairākas noturīgas 
tradīcijas, kurās piedalīties aicināts ikviens 
Mārupes iedzīvotājs. Ik gadu jūlijā notiek 
daudzdienu velo brauciens, mākslinieces 
Lauras Poles vadībā gan bērniem, gan 
senioriem pastāvīgi tiek rīkotas radošās 
darbnīcas, katru gadu tiek organizēti novu-
sa turnīri, laivu braucieni, bet Lielās talkas 
laikā notiek tuvējā skeitparka sakopšana.

Savā laikā dienas centrs mājvietu radis 
Jaunmārupē, Mazcenu alejā 4, Mārupes no-
vada vecākajā ēkā, kas celta 1826.gadā, un 
līdz šim to dalījis ar Mazcenu bibliotēku. Tā 
kā jau ilgāku laiku kaldināti plāni tam, kā 
centrā vienlaikus nodarboties ar vairākām 
aktivitātēm un rīkot lielākus pasākumus, 
svētkos ar ovācijām tika saņemta Mārupes 
pašvaldības ziņa par to, ka, bibliotēkai 
pārceļoties uz jauno sabiedrisko ēku, Die-
nas centra rīcībā jau drīzumā varēs atrasties 
visa Švarcekmuižas māja.

Kate Nītiņa

Darba vietu un laiku grafiku skatīt 
pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv 
sadaļā Jauniešiem.

Lai uzsāktu darbu, jāiesniedz šādi 
dokumenti: 

• nodokļu grāmatiņa (pirms darba 
uzsākšanas), 

• ārsta izziņa (par to, ka veselības stāvoklis 
atļauj strādāt), 

• personas apliecinošs dokuments, 
• iesniegums (aizpildīta sagatavotā veid-

lapa, 
• apliecinājums no vecākiem vai 

likumīgajiem aizbildņiem (aizpildīta 
sagatavotā veidlapa). 
Pirms darba uzsākšanas darba devējs ar 

darbinieku slēgs darba līgumu. 
Vecākam jāizraksta bērns no savas 

nodokļu grāmatiņas un jāpiesaka, lai 
pēc darba perioda bērns tiktu ierakstīts 
atpakaļ nodokļu grāmatiņā.

dokumentus varēs iesniegt no 25.aprīļa 
līdz 16.maijam (1.stāvā 5.kabinets).

papildus informācija: 
Mārupes novada jaunatnes lietu speciāliste 
Jolanta Grosberga-Gernere 
Tālr.: 67149868, 29857620, 
e-pasts: jolanta.grosberga@marupe.lv

nodarbināt jauniešus vecumā no 13-18 ga-
diem, par to vairāk informācijas varat izlasīt 
rakstā „Jauniešu nodarbinātība vasarā” 
vai Mārupes pašvaldības mājaslapā www.
marupe.lv. Daži vecāki jau iepriekšējos 
gadus ir aktīvi izmantojuši apkārtējo 
saimniecību piedāvātās iespējas nodarbināt 
bērnus,  piemēram,  zirgsaimniecībās u.c. 

Vienlaicīgi atgādinu, ka vasarā ir arī 
daudz dažādu brīvdabas pasākumu, ku-
ros var uzzināt ko jaunu, interesantu un 
noderīgu - kultūras pasākumi, sporta 
sacensības, ekskursijas, pārgājieni utt. Pas-
ekojiet līdzi informācijai internetā, medi-
jos, presē par dabas draugu organizētiem 
pārgājieniem, sacensību norisēm, kon-
certiem, nometnēm, bet lielākiem bērniem 
par darba iespējām.

Tajā pašā laikā neaizmirstiet vecvecākus 
laukos un pēc iespējas sūtiet bērnus palīgā 
lauku darbos un pie reizes atpūtai. 

Aicinu nebūt vieglprātīgiem un jau laikus 
nodrošināt savam bērnam neaizmirstamu 
un drošu brīvlaiku.

Nadīna Millere, Mārupes novada 
bāriņtiesas priekšsēdētāja

Šī gada marta beigās projekta „Sport 
as a path to active citizenship” ietvaros 
notika pieredzes apmaiņas brauciens uz 
Rumāniju, Iasi pilsētu, kur piedalījās 
arī biedrības „Radošā apvienība 
jauniešiem TRepeS” Mārupes novada 
filiāle. Veicinot sadarbību un starptau-
tisko komunikāciju, biedrības vadītāja 
Ramona Liepiņa šajā braucienā 
piedalīties uzaicināja arī Mārupes no-
vada jaunatnes lietu speciālisti jolantu 
grosbergu-gerneri. 

Brauciena mērķis bija veidot 
sadarbību ar jaunatnes un sporta nozares 
pārstāvjiem no Bulgārijas, Itālijas, Lietu-
vas, Slovēnijas, Spānijas, Rumānijas un 
Turcijas un iepazīt neformālās izglītības 
metodes, darba ar jauniešiem specifiku 
šajās valstīs. 

Pasākumu laikā tika aktualizēti 

un veicināti jautājumi par jauniešu 
iesaistīšanu sporta un neformālās 
izglītības pasākumos, brīvprātīgā darba un 
sociālās lomas nozīmi sporta pasākumos, 
kā arī tika veikts starpkultūru dialogs un 
veidota nākotnes sadarbības platforma. 

Projekta norises gaitā notika dažādas 
neformālās izglītības apmācības un 
metožu izpētes pasākumi, visu valstu 
prezentācijas par kultūras mantojumu, 
sporta pasākumu nozīmi aktīvas pilsonības 
darbībā, jaunatnes politikas jautājumiem 
un jauniešu iekļaušanu brīvprātīgajā 
darbā. Projekta darbības nodrošināšanai 
tika izmantotas „Ice breaking”, „Work-
shop”, „Honeycomb”, „Living library”, 
„Forum theatre”, „World cafe”, „Self as-
sessment”, „Follow up” metodes, kā arī 
prezentācijas, filmas, diskusijas un de-
bates.

Organizācija „EuroDEMOS” no 
Rumānijas nodrošināja valstu delegāciju 
tikšanos un informācijas apmaiņu ar Iasi 
pilsētas vicemēru M. Chirica, deputātu 
S. Iacoban, EuroDEMOS prezidentu 
M. Bolea, Publiskās veselības institūta 
pārstāvjiem: D.Mardare un M. Onicia-
nu, Nacionālās cilvēku tirdzniecības 
aģentūras pārstāvi V. Dron, organizācijas 
„Kasta Morrely” prezidenti A. Hriscu, 
Iasi pilsētas domes Jaunatnes un sporta 
nodaļas direktoru C. Paraschiv un CDYS 
konsultantu Gh. Mihaila.

“Iepazīstot dažādu valstu pieredzi un 
struktūru darbā ar jauniešiem, secināju, 
ka Mārupes novada pašvaldība ir vei-
kusi labus pirmos soļus jaunatnes poli-
tikas aktualizēšanas un ieviešanas 
veicināšanai. Nākotnē ir jāveic aktīvs 
jauniešu iekļaušanas pasākumu kopums, 

preventīvais darbs par jauniešiem 
aktuālām tēmām, jāatbalsta jauniešu 
iniciatīvas un jānodrošina jauniešiem piee-
jama informācijas ieguves un apmaiņas 
vieta, kā arī jāveicina jauniešu cen-
tru veidošana un aktivitāšu piedāvāšana. 
Daudzās valstīs jaunieši aktīvi darbo-
jas tieši jauniešu centros un augstskolu 
domēs, kur notiek intensīva jauniešu 
līdzdalība un iesaistīšanās arī aktīvas 
pilsonības un vietējā novada sabiedriskajā 
dzīvē.” komentēja J. Grosberga-Gernere. 

Mārupes novada pašvaldība pateicas 
biedrībai „Radošā apvienība jauniešiem 
TREPES” un vadītājai Ramonai Liepiņa 
par iespēju un atsaucību, kā arī turpināsim 
sadarbību novada jauniešu dzīves 
kvalitātes izaugsmē.

Uva Bērziņa

Sadarbības veicināšana jaunatnes politikas jomā
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ar mērķi veicināt skolēnu interesi par 
dabaszinātnēm un matemātiku Mārupes 
vidusskola iesaistījusies projektos, kas 
palīdz pilnveidot mācību saturu, sniegt 
metodisko atbalstu skolotājiem un 
skolēniem, kā arī nodrošināt profesionālo 
pilnveidi. 

Vairāk kā gadu vidusskolā tiek īstenots 
projekts „Inovatīvās pieredzes skola”, 
kas ir turpinājums Eiropas Sociālā (ES) 
fonda projektam „Dabaszinātnes un 
matemātika”, bet nupat uzsākta dalība ES 
Mūžizglītības programmas Leonardo da 
Vinci apakšprogrammas Inovāciju pārneses 
projektā DOREMAT (Decrease Obstacles 
RElated to MAthematics) par mūzikas 
metodoloģijas izmantošanu matemātikas 
mācīšanā.

attīstām metodoloģiju matemātikas un 
dabaszinību apguvei

2011.gada rudenī Mārupes vidusskolas 
matemātikas un dabaszinību skolotāji 
uzsāka darbību projektā „Inovatīvās 
pieredzes skola”, noslēdzot sadarbības 

Matemātiku un dabaszinības Mārupes vidusskolas un Vecumnieku 
novada skolu skolēni apgūst spēlējot spēles, pētot un eksperimentējot

Inovatīvo mācību metožu pieredze Mārupes vidusskolā

līgumu ar Vecumnieku novada Vecumnieku 
vidusskolu. Projekta mērķis ir sekmēt 
reformu ieviešanu dabaszinātņu un 
matemātikas pasniegšanā, un šis Latvijā ir 
vienīgais sadarbības modelis, kur projektā 
darbojas dažādu novadu skolas. 

Projekta ietvaros skolotājiem divu gadu 
garumā notikuši vairāki mācību semināri 
par trīsfāžu stundas uzbūvi, dažādu metožu 
pielietošanu un skolēnu zināšanu vērtēšanu. 
Ir iepazīts līdz šim nepieredzēts stundas 
analīzes paņēmiens – tā mērķis nav labot un 
kritizēt redzēto stundu, bet mēģināt ieraudzīt 
stundā notiekošo aktivitāšu daudzveidību un 
izsekot, kā katra darbība  virza uz skolēnam 
sasniedzamo rezultātu. Stundas analīze arī 
ir svarīgākā mācīšanās forma skolotājiem. 
Š.g. februārī par projektu esam dalījušies 
pieredzē ar Pierīgas novadu apvienības 
direktoru vietniekiem. 

Martā vidusskolā noritēja matemātikas 
un dabaszinātņu mēnesis, kura laikā, 
spēlējot spēles, pētot un eksperimentējot, 
skolēni varēja pārliecināties, ka matemātiku 

un dabaszinības mācīties ir interesanti. 
Tematiskais mēnesis noslēdzās ar spēļu 
pēcpusdienu, kurā piedalījās arī 36 
Vecumnieku novada skolu skolēni un 10 
pedagogi. Skolēni tika sadalīti komandās, 
kurām bija veicami praktiskie uzdevumi 
matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas 
mācību priekšmetos. Skolēniem tā arī bija 
iespēja savstarpēji iepazīties, atrast jaunus 
draugus un mācīties sadarboties.

Šajā mācību gadā projektam 
pievienojušies arī Mārupes vidusskolas 
latviešu valodas skolotāji, pie kuriem 
15.aprīlī uz stundu vērošanu un analīzi, kā 
arī uz nodarbību par efektīvas mācību stun-
das organizēšanu, viesojās Vecumnieku vi-
dusskolas kolēģi.  Savukārt 18.aprīlī viesus 
uzņēma atkal matemātikas un dabaszinību 
skolotāji – atklātās stundas vēroja gan 
Vecumnieku kolēģi, gan skolotāji no ādažu 
vidusskolas un Dobeles Amatniecības un 
vispārizglītojošās vidusskolas.

Līdz mācību gada beigām projekta 
ietvaros plānota lielā noslēguma konference 
skolotājiem, bet vasarā skolēnu nometne. 
2013./2014. mācību gadā iesākto sadarbību 
ar Vecumnieku vidusskolu plānojam arī 
turpināt, un sakām, lielu paldies, visiem 
Mārupes vidusskolas pedagogiem, kuri 
iegulda daudz darba projekta realizēšanā.

Matemātiku mācīsimies ar mūzikas 
palīdzību

Valsts izglītības satura centrs (VISC) 
ir uzsācis darbu Eiropas Savienības 
Mūžizglītības programmas Leonardo da 
Vinci apakšprogrammas Inovāciju pārneses 
projektā DOREMAT (Decrease Obstacles 
RElated to MAthematics), kurā piedalās 
partneri no Latvijas (VISC), Itālijas un 
Grieķijas. Projekta laikā Latvijas, Itālijas 
skolās un Atēnu universitātē paredzēts 
aprobēt Boloņas izglītības un sociālā 
atbalsta centra ENFAP Emilia Romagna 
un Boloņas universitātes izstrādāto 
matemātika-mūzikas mācību metodoloģiju. 
No Latvijas skolām projektā,  iesaistītas 
tikai divas skolas – Mārupes vidusskola un 
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija.

Laikā no 8. līdz 12.aprīlim Mārupes 
vidusskolas matemātikas skolotāja Zanda 
Romanovska, mūzikas skolotāja Inga Cirse 
un Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas skolotāji 
devās uz Itālijas pilsētu Boloņu, kur 
iepazinās ar pieeju matemātikas mācīšanai 
ar mūzikas palīdzību, un otrādi, kā, zinot 
matemātiku, var apgūt mūziku.

Daloties ar pieredzēto, Mārupes 
skolotājas stāsta, ka „Itālijā jau pirmajā 
dienā nodemonstrēta metodes būtība –  abi 
skolotāji stundā strādā vienlaicīgi, tādējādi 
veicinot abu priekšmetu savstarpēju 
mijiedarbību, tāpat mācībstundā nav jādzied, 
bet pamatā jāizmanto sitamie instrumenti 
(perkusijas). Liels bija pārsteigums par to, 
cik ātrā laikā matemātiķi spēja mūziķiem 
iemācīt matemātikas elementus, un cik ātri 
mūziķi iemācīja matemātiķiem mūzikas 
elementus. Bet jāņem vērā, ka ne visas 
tēmas var apgūt ar šo metodi. Nākamajās 
dienās Itāļu partneri ļoti pacietīgi un 
ieinteresēti ar mums strādāja, tika izskatītas 
un salīdzinātas latviešu, itāļu un grieķu 
matemātikas programmas un atrasts arī 
daudz kopēja”.

Mārupes vidusskolā jauno metodi 
plānots izmantot darbā ar  9.klases 
skolēniem. Itālijā ar projektu tiek strādātas 
jau septiņus gadus un pieredze Itālijas 
skolās liecina, ka izstrādātā matemātikas-
mūzikas metodoloģija palīdz veidot 
skolēnos motivāciju mācīties matemātiku 
un padara priekšmeta apguvi interesantāku 
un saistošāku tiem skolēniem, kuriem ir 
mācīšanās grūtības. 

Projekta laikā Mārupes vidusskolu 
apmeklēs projekta direktore un profesori 
no Itālijas un Grieķijas, lai mācību stundas 
vērotu klātienē. Tiks izstrādāts arī tests, kas 
ļaus salīdzināt iegūtos rezultātus pirms un 
pēc metodes izmantošanas mācību procesā.  
Skolotājas ar optimismu raugās nākotnē 
un ir apņēmības pilnas tam, lai skolēni 
varētu iepazīties ar metodi, sasniegt labākus 
rezultātus un uzlabot mācību motivāciju. 

Andžela Sokolova, 
Mārupes vidusskolas direktora vietniece

Mācību gads tuvojas noslēgumam, 
un ir sakrājies pietiekami daudz, ko 
atcerēties un ar ko padalīties. Laika peri-
ods no ziemas līdz pavasara brīvdienām 
ir visaktīvākie mācību olimpiāžu mēneši. 
Kā mūsu skolēniem veicies?

pIRMāS VIeTaS 
pierīgas novadu mācību olimpiādēs:

Mārcim Reveliņam (12.b) – ekonomikā 
(skolotāja Līga Lagzdkalne) un ceļazīme 
uz valsts olimpiādi;

Normundam Strautniekam (9.c) – fizikā 
(skolotāja Modris Šāvējs);

Katrīnai Buravcovai (10.a) – matemātikā 
(skolotāja Inese Freimane) un ceļazīme uz 
valsts olimpiādi;

Emīlam Lejniekam (9.c) – mūzikā 
(skolotāja Inga Cirse) un ceļazīme uz II 
Latvijas mūzikas olimpiādes Zemgales 
zonu;

Baibai Puisītei (12.b) – politikā un 
tiesībās (skolotāja Ritma Veļķere);

Raivim Nigolasam (11.a) – ķīmijā 
(skolotāja Vineta Ūdre);

Annai Raitai (8.b) – vācu valodā 
(skolotāja Vineta Rozīte);

Ērikam Kristsonam (6.b) – matemātikā 
(skolotāja Zanda Romanovska);

Ilzei Baronei (7.a) – matemātikā 
(skolotāja Inese Freimane);

Krišjānim ādamsonam (3.a) – 
matemātikā (skolotāja Skaidrīte Katiša);

Ievai (11.b) un Dāvim (9.a) Baroniem 

Mārupes vidusskolas pavasara semestra sasniegumi
– vides izziņas spēļu konkursā „Iepazīsti 
vidi”. Žūrija vienbalsīgi izvirzījusi abus uz 
valsts konkursu (skolotāja Ilze Kupča);

Emīlam Lejniekam (9.c) – mājturības 
un tehnoloģiju konkursā (skolotājs Gatis 
Maķevics)

Annai Raitai (8.b) – ģeogrāfijā (skolotāja 
Solveiga Igaune) un ceļazīme uz Vidzemes 
zonas ģeogrāfijas olimpiādi;

Artūram Žoglam (8.b) - ģeogrāfijā 
(skolotāja Solveiga Igaune) un ceļazīme uz 
Vidzemes zonas ģeogrāfijas olimpiādi.

OTRāS VIeTaS 
pierīgas novadu mācību olimpiādēs:
Jānim Čipam (10.b) – fizikā (skolotājs 

Modris Šāvējs);
Evitai Krauklei (10.a) – matemātikā 

(skolotāja Inese Freimane);
Elizabetei Dikmanei (9.a) – latviešu 

valodā un literatūrā (skolotāja Inita 
Stāmure);

Edgaram Unbedahtam (8.b) – matemātikā 
(skolotāja Zanda Romanovska);

Annai Raitai (8.b) – matemātikā 
(skolotāja Zanda Romanovska);

Pēterim Aniņam (2.a) – matemātikā 
(skolotāja Liāna Skudra);

Raivim Nigolasam (11.a) – angļu valodā 
(skolotāja Māra Zilaisgaile);

Jānim Vēriņam (8.a) - mājturības un 
tehnoloģiju konkursā (skolotājs Gatis 
Maķevics);

Gintam Baudam (8.a) - ģeogrāfijā 

(skolotāja Solveiga Igaune).
TReŠāS VIeTaS 

pierīgas novadu mācību olimpiādēs:

Mārcim Reveliņam (12.b) – politikā un 
tiesībās (skolotāja Ritma Veļķere);

Nikolai Kristai Ivanovai (8.a) – vācu 
valodā (skolotāja Vineta Rozīte);

Karīnai Ķemerei (11.a) – ģeogrāfijā 
(skolotāja Solveiga Igaune);

Matīsam Dambergam (5.a) – matemātikā 
(skolotāja Lidija Lipaja-Ļaudama);

Tomam Kārlim Bērziņam (6.b) – 
matemātikā (skolotāja Zanda Romanovs-
ka);

Anetei Mažei (8.b) – matemātikā 
(skolotāja Zanda Romanovska);

Martam Eglītim (2.b) – matemātikā  
(skolotāja Aija Savicka);

Danielam Auziņam (3.b) – matemātikā 
(skolotāja Kristīne Pavilone);

Signei Liepiņai (4.a) – matemātikā 
(skolotāja Maruta Bērziņa);

Katrīnai Bērziņai (4.b) – matemātikā 
(skolotāja Janīna Vanaga);

Kristapam Bērziņam (4.d) – matemātikā 
(skolotāja Liena Lazda);

Baibai Puisītei (12.b) – angļu valodā 
(skolotāja Liene Baltmane).

aTzINĪBaS 
pierīgas novadu mācību olimpiādēs:

Raivim Nigolasam (11.a) – bioloģijā 
(skolotāja Valentīna Legzdiņa);

Martai Raitai (10.b) – vācu valodā 
(skolotāja Vineta Rozīte);

Līvai Lielkājai (9.c) – latviešu valodā un 
literatūrā (skolotāja Diāna Skudra);

Baibai Puisītei (12.b) – latviešu valodā 
un literatūrā (skolotāja Inita Stāmure);

Paulai Niedingai (5.c) – matemātikā 
(skolotāja Zanda Romanovska);

Elizabetei Kristapsonei (7.d) – 
matemātikā (skolotāja Lidija Lipaja-
Ļaudama);

Gintam Baudam (8.a) – matemātikā 
(skolotāja Zanda Romanovska);

Martai Rozītei (2.c) – matemātikā 
(skolotāja Andra Rožukalne);

Elizabetei Citskovskai (4.c) – 
matemātikā (skolotāja Inese Gaša);

Mārcim Reveliņam (12.b) – angļu valodā 
(skolotāja Liene Baltmane).

Rezultāti Valsts olimpiādēs:
Mārcim Reveliņam (12.b) – atzinība 

ekonomikā (skolotāja Līga Lagzdkalne);
Emīlam Lejniekam (9.c) – 3.vieta 

mūzikā (skolotāja Inga Cirse) II Latvijas 
mūzikas olimpiādes Zemgales zonā

Diena nomaina dienu, un notikumi seko 
notikumiem. Par visu, kas skolā notiek 
ikviens var izlasīt iknedēļas ārpusstundu 
darba plānā un ikmēneša izdevumā 
„Skolas Vēstis” skolas mājaslapā  www.
marupe.edu.lv. Ruta Straume, 

Mārupes vidusskolas direktora vietniece
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Šogad par vienu no galvenajiem gada 
pedagoģiskajiem uzdevumiem mūsu 
iestādē – pII „zeltrīti” - bija izvirzīta 
dabas tēma, kuras ietvaros ieplānojām 
ne tikai pilnveidot dabas centrus grupās, 
bet arī visu gadu pētīt dabas procesus, 
doties ekskursijās pa apkārtni, tikties ar 
ornitologu un citiem speciālistiem.

Rudenī vairākas grupas apmeklēja Lat-
vijas mežu izstādi „Iepazīsties – koks!” 
Mežaparkā. Mēs uzzinājām daudz intere-
santa, kā aug koki, kā tos izmanto un kā 
jāsaudzē mežs, lai mūsu valsts būtu zaļa. 
Ielūgumus uz šo ekskursiju saņēmām 
pagājušā mācību gada beigās, SIA Zaļā jos-
ta sadarbībā ar SIA Papīrfabrika „Līgatne” 
organizētajā makulatūras vākšanas 

EKOskola ienāk Zeltrītos

Biedrība „eko line” un SIa „Melio-
rators-j” sadarbībā ar Mārupes no-
vada domi šī gada sākumā uzsāka divu 
starptautisku vides projektu realizāciju 
jauniešiem, dodot iespēju jaunajiem 
mārupiešiem diskutēt par aktuāliem 
vides jautājumiem, kā arī smelties ide-
jas, kā veidot sakoptāku savu novadu un 
dzīvot zaļāk.

No 21.līdz 31.martam Igaunijas 
galvaspilsētā Tallinā norisinājās projekts 
„Ideal Eco city” – „Ideāla ekopilsēta”, uz 
kuru no Mārupes devās 8 Mārupes viduss-
kolas skolēni kopā ar skolotāju Rasmu Liel-
mani, kā arī biedrības „Eko line” pārstāve 
Klinta Ezeriņa.

Projekta ietvaros jauniešiem bija iespēja 
izveidot ideālās eko-pilsētas modeli, uzzināt 
vairāk par to, kā ikdienā rīkoties videi 
draudzīgāk, lai saudzētu apkārtējo vidi. 

Piecu dalībvalstu starpā Latviju 
pārstāvēja skolēni no Mārupes vidusskolas: 
Arta Bērziņa, Katrīna Buravcova, Rūta 
Celma, Diāna Sorokina, Edgars Cellers, 
Ernests Dzelme, Jānis Lubiņš, Edgars So-
rokins. Mārupes vidusskolas angļu valodas 
skolotāja Rasma Lielmane atklāj, ka pro-
jekta ietvaros Tallinā aizvadītās vienpad-

Jaunieši turpina izglītoties vides jautājumos
smit dienas bijušas interesantas un pieredzi 
bagātinošas. „Jaunieši aktīvi piedalījās 
dažādās aktivitātēs, kuras bija saistītas 
ar ilgtspējīgu attīstību, videi draudzīgu 
dzīvesveidu, kā arī prezentēja savu valsti 
Latviju un Mārupes novadu. Tā bija lielis-
ka iespēja, kuras rezultātā ir iegūtas jaunas 
zināšanas, pieredze, iepazītas citas kultūras. 
Ir plānota arī turpmāka sadarbība ar pro-
jekta koordinatoru Lietuvā starptautiskas 
sadarbības veicināšanai,” stāsta skolotāja. 

Šis bija otrais biedrības „Eko line” 
organizētais projekts jauniešiem. Kā jau tika 
iepriekš rakstīts, februārī divas Mārupes no-
vada jaunietes – Diāna Kokorēviča un Agita 
Reķe piedalījās projektā „I see green” – „Es 
redzu zaļi”, kas norisinājās Nīderlandē, 
Omenas pilsētā. Projekta ietvaros jaunietes 
uzzināja, kā izmantot audio-vizuālus instru-
mentus un medijus, lai aktualizētu dažādus 
sabiedrībai nozīmīgus vides jautājumus, 
un kā asprātīgi informēt sabiedrību, lai to 
pēc iespējas veiksmīgāk iesaistītu vides 
jautājumu risināšanā.

Projekta dalībnieki saka lielu paldies 
biedrībai „Eko line” par iespēju piedalīties 
projektos!

Bija interesanti iepazīt citas valo-
das, kultūras, komunicēt ar citu val-
stu pārstāvjiem, adaptēties svešā vidē, 
iemācīties pieņemt citus cilvēkus, darboties 
grupās. Šī dotā iespēja dzīvot vienpadsmit 
dienas apmaiņas programmas ietvaros 
bija lieliska iespēja un vērtīgs ieguvums 
profesionālajā un personības izaugsmē, kā 
arī lieliska iespēja popularizēt mūsu val-
sti, mūsu kultūru. Jūtos tikai un vienīgi kā 
ieguvēja, pozitīvām emocijām pildīta un 
priecīga par jauniem draugiem, zināšanām 
un šo lielisko iespēju. 

arta Bērziņa, Mārupes vsk. 11.a.klase

Piedalīšanās projektā bija viens no 
visaizraujošākajiem piedzīvojumiem. Uzs-
katu, ka jaunatnes apmaiņas programmās 
var iegūt daudz ko savai izaugsmei un 
nākotnes attīstībai. Esmu ieguvis jaunus 
draugus no dažādām valstīm, pieredzi 
jautājumos, kuri ir saistīti ar ekoloģiju, 
un sertifikātu par ekoloģijas pamatu ap-
guvi. Projekts bija labi izstrādāts un nebija 
skumīgi ne brīdi. 

 jānis Lubiņš, 
Mārupes vsk. 11.a.klase 

Uzzināt to, kā rīkoties videi draudzīgi, uz Igauniju bija devušies 
Mārupes vidusskolas skolēni

konkursa noslēguma pasākumā „Tīrai Lat-
vijai!”. Ja pirmajā gadā savācām 11 ton-
nas pārstrādājamā papīra, un šķita, ka visu 
māju pažobeles un citas vietas iztukšotas, 
tad šajā mācību gadā esam atkal nodevuši 
vairāk kā 7000 kg makulatūras. Arī laikā, 
kad konkurss nenorit, vācam izlietoto 
papīru speciālās savākšanas kastēs un 
nododam otrreizējai pārstrādei. Savukārt 
paši veidojām izglītojošu izstādi „Koks”, 
kurā katra grupa vāca materiālus par 
kādu Latvijā augošu koku - izpētījām, kā 
tas izskatās, aug, kur to var izmantot. Arī 
vecāki palīdzēja ar dažādiem eksponātiem: 
koksnes paraugiem, koka traukiem un cit-
iem izstrādājumiem.

Dabas centriem šogad visām grupām 
kopīgi iegādāti dažādi trauki, lupas, spēles 
un cits aprīkojums, gan ar skolotāju un 
vecāku izdomu sagādāti dabas materiāli 
radošam darbam un pētniecībai – sēkliņas, 
salmi, akmentiņi un citas lietas. Vairākās 
grupās pēc skolotāju iniciatīvas iz-
gatavoti „gaismas galdi” – brīnišķīgs 
palīglīdzeklis dažādu eksperimentu un 
pētījumu veikšanai. „Strazdiņu” skolotāja 
Ilze Krišāne ar savu metodisko materiālu 
par gaismas galda izmantošanu piedalījās 
arī Pierīgas novadu PII metodisko  darbu 
skatē, kur saņēma specbalvu no PIKSP 
speciālistes Vijas Tomiņas.

Un tad PII „Zeltrīti” nolēma šogad 
iesaistīties arī Ekoskolu programmā, jo 
daudz kas no tā, kā cenšamies dzīvot 
ikdienā, sasaucas ar Ekoskolu principiem, 
kā arī programmas ietvaros varam uzzināt 

labus piemērus, kā daudzveidīgāk jau no 
agras bērnības mācīt bērniem domāt un 
dzīvot zaļi. 

Tā kā tēma nav vienkārša, uzticējām 
dažādas vides jomas mūsu dārziņā un 
novadā izpētīt sagatavošanas grupu 
audzēkņiem. Jau no rudens topošie skolēni 
gatavoja gluži īstus un nopietnus projektu 
darbus par kokiem mūsu pagalmā, par at-
kritumu vākšanu, šķirošanu un savākšanu 
iestādē, pētīja, kā tērējam elektroenerģiju 
un kur to varētu ietaupīt, ar kādiem trans-
porta līdzekļiem pārvietojamies un kas ir 
ekonomiskāk, kā arī – ko tad īsti nozīmē 
dzīvot veselīgi. Protams, ir labi grupā vai 
klasē kaut ko izpētīt, izdarīt secinājumus, 
tomēr vēl vērtīgāk ir to pastāstīt arī citiem. 

Tādēļ aprīļa sākumā Lapsiņa (skolotāja 
Diāna Pētersone) un Piena paka (skolotāja 
Gunita Stafecka) visas grupas aicināja uz 
Ekotusiņu. Kas tas tāds? Šādu jautājumu 
uzdeva arī bērni. Un uzzināja, ka tas 
nozīmē gan daudz uzzināt, gan dalīties savā 
pieredzē ar citiem, gan paspēlēties, gan 
kārtīgi sportiski izdejoties. Tusiņa galve-
nie varoņi stāstīja stāstu par to, kā Lapsiņa 
uz atkritumiem sagriezusi ķepiņu, bet Pi-
ena paka ar draugiem – citiem atkritumi-
em nonākuši mežā, kur tiem nevajadzētu 
atrasties. Tad nu visi meklējām, kur tad 
atkritumiem būtu īstā vieta. Katra grupa 
bija sagatavojusi nelielu uzstāšanos par da-
bas saudzēšanu un katram, kurš šos mazos 
priekšnesumus redzēja, nepalika nekādas 
šaubas, ka mūsu bērni saprot, ko nozīmē 
saudzēt dabu un taupīt dažādus resursus. 
Interesants bija „Gulbīšu” stāstījums par 
ūdeni, „Zvirbulīšu” pētījums par transportu 
Mārupes novadā – eksperimentu rezultātā 
mūsu gudrie zvirbulēni pierādīja, ka 

nelielus ceļa gabalus pārvietoties ar kājām 
ir veselīgāk, bet ar riteni – pat ātrāk nekā 
ar auto! „Pūcītes” bija saskaitījušas, ka 
„Zeltrītos” ir 307 lampas, bet „Lakstīgalas” 
izpētījušas, ka mūsu pagalmā vēl vajadzētu 
iestādīt liepu un bērzu. 

Pie vecākajām grupām tusiņā bija 
arī ciemiņi no Latvijas mežu Zemgales 
mežsaimniecības speciālisti – Sandra 
Galiņa un mežzinis Ivans Kostevičs, 
pie kura savukārt, „Zvirbulīšu” grupa 
martā pabija ekskursijā Valgundes meža 
iecirknī un palīdzēja sagatavot barību 
meža dzīvniekiem.  Vēl katrai grupai bija 
jāsašķiro atkritumi improvizētos atbilstošas 
krāsas konteineros, jāizveido kompozīcijas 
no izlietotiem jogurta un krējuma 
trauciņiem. Tur tapa gan lidmašīna, gan 
saulītes, cilvēciņš, automašīna, piramīdas 
un citi telpiski objekti.

Un nedrīkst taču aizmirst, ka dzīvot 
zaļi nozīmē veselīgi, tas ir – ēst pareizi un 
arī daudz kustēties, sportot, dejot, tāpēc 
Ekotusiņa noslēgumā sporta skolotājas 
vadībā visi izdejojāmies pazīstamas 
melodijas ritmā. Pat mūsu viesi ar prieku 
iesaistījās kustību aktivitātēs!

Šogad realizēsim arī dažus „Kubuš da-
bas draugu” programmas pasākumus un 
maija sākumā sagatavošanas vecuma gru-
pas dosies uz mežu stādīt jaunos priežu 
un egļu dēstus. Tad mūsu dabas izpētes 
gads būs veiksmīgi noslēdzies – paldies 
visiem skolotājiem un vecākiem, kuri 
aktīvi iesaistījās programmā! Mēs no-
teikti turpināsim mācīties saudzēt dabu, 
taupīt dažādus resursus un dzīvot zaļi, ko 
novēlam arī pārējiem.

Zanda Melkina

Kā projektā „Ideal Eco city” gūto vērtē paši jaunieši?

Pieredze, ko ieguvām šī projekta laikā, 
nav tikai tas, ko iemācījāmies par eko 
sistēmu un tās nozīmi. Tas ir arī tas, ko mēs 
iemācījāmies no fantastiskajiem cilvēkiem, 
kurus iepazinām -plašāku dzīves redzējumu  
un to,  ka mums ir iespējas sasniegt savus 
iecerētos dzīves mērķus un sapņus.

 diāna Sorokina, 
Mārupes vsk. 11.a. klase

Šis jauniešu apmaiņas projekts par eko-
pilsētu bija vislabākais projekts, kādā 
esmu bijis. Par visu bija padomāts un 
visu projekta laiku bija ko darīt, tāpēc 
garlaicīgi nebija nevienu brīdi. Šis bija 
mans pirmais apmaiņas projekts, es 
ieguvu noderīgu pieredzi daudzās jomās. 
Lļoti daudz iemācījos par eko-pilsētām, 
ekoloģisku dzīvesveidu un vēl apguvu daud-
zas ar ekoloģiju saistītas tēmas. Manuprāt, 
vislielākais ieguvums bija iemācīties par 
citām kultūrām, tradīcijām un pieņemt, 
pārvarēt atšķirības mūsu starpā. 
  edgars Sorokins, Mārupes vsk. 11.b. klase

Aprīļa sākumā bērni darbojās EKO 
tusiņā - “Gulbīši” stāsta par ūdeni

IZGLĪTĪBA
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Mārupes jaunieši kopā ar Mārupes 
Mūzikas un mākslas skolu piedalās 
labdarības akcijā „Labie darbi”, lai sko-
lai iegādātos dj aparatūru un aktīvāk 
piedalītos Mārupes kultūras dzīves 
veidošanā.

Savā „Labo darbu” projekta pieteikumā 
jaunieši saka: „Daudzi jaunieši ir 
izteikuši vēlmi biežāk sanākt kopā, bet 
viņiem nav pietiekošu līdzekļu ieejas 
biļetei pasākumos. Tādēļ mēs, skolas 
audzēkņi, esam uzņēmušies iniciatīvu 
rīkot pasākumus un mūzikas atskaņošanai 

Atbalstīsim Mārupes Mūzikas un mākslas skolas 
jauniešus akcijā „Labie darbi”!

Šī gada 2.aprīlī jaunmārupes 
sākumskolas pirmsskolā bērni ar lielu 
aizrautību varēja noskatīties pašu 
audzinātāju iestudētu izrādi «diskotēka 
dīķī», kurā piedalījās lielākā daļa 
bērnudārza pedagogu, kā arī daži bērni 
no „Bitīšu” grupiņas. 

Pirmskolas pedagogi katru gadu 
bērniem uz kādiem svētkiem - Lieldienām, 
Mārtiņdienu vai Miķeļdienu dāvina kādu 
jauku uzvedumu ar pamācošu sižetu. Pa-
saka vēl aizvien ir svarīga cilvēciskās iza-
ugsmes sastāvdaļa, kā sirdsgudrs veids, 
kādā bērniem parādīt dzīves pieredzi, 
iemācīt saprast pasauli sev apkārt, 
veicināt bērna izpratni par savstarpējām 
attiecībām. Un prieks, ka pedagogi at-
rod arvien dažādākus veidus, kā pasakas 
bērniem pastāstīt. Šoreiz bija tapis stāsts 
par draudzību, palīdzību un smalkjūtību 
vienam pret otru.

Izrādi noskatījās arī mazās Annijas 
mamma, kuras meitiņa izrādē bija iejutu-
sies mākonīša tēlā. Vaicāta par iespaidiem, 
viņa atzīst, ka teātra uzvedumu skatījusies 
ar lielu interesi un aizrautību.  “Jau agrāk 
no citām mammām biju dzirdējusi la-
bus vārdus par audzinātāju gatavotajiem 
iestudējumiem mazajiem skatītājiem, bet 
pašai nebija sanācis tos redzēt. Skato-

Diskotēka dīķī

ties izrādi, pieķēru sevi visu laiku sma-
idot, gan vērojot audzinātāju aizrautīgo 
un sirsnības pilno darbošanos, gan red-
zot mazo skatītāju prieku un atsaucību. 
Uzvedumā bija viss – interesanti tērpi, 
uzvedinoša mūzika, pamācošs sižets un en-
tuziasma pilni aktieri. Varu droši teikt, ka 
Jaunmārupes pedagogu aktiermeistarība 
ne par gramu neatpaliek no pieaicinātajiem 
viesmāksliniekiem. Paldies visām 
audzinātājām par tik jaukiem brīžiem, ko 
radiet mūsu bērniem! Vecākiem iesaku 
-mēģināt atrast laiku, lai ieraudzītu mūsu 
bērnu pedagogus mazliet citādāk, kā ier-
asts,” aicina Annijas mamma.

Tikmēr Jaunmārupes pedagogi „netur 
sveci zem pūra” un ar savu pavasarīgo 
izrādi ir paviesojušies arī privātajā pirms-
skolas izglītības iestādē „m’Pipariņš”. 

„Vai nav jauki, ka skolotājas noliek 
malā savas rūpes, darbu, brīvo laiku, sēžas 
mašīnās un brauc iepriecināt bērnus arī ci-
tur? Tāpēc gan bērnu, gan darbinieku vārdā 
gribu pateikt paldies par sagādāto iespēju 
noskatīties izrādi un priecāties kopā ar 
tās varoņiem,”teic „m’Pipariņš” vadītājs 
Artūrs Romanovskis un novēl pedagoģēm 
arī turpmāk būt tikpat dzīvespriecīgām, 
profesionālām un atvērtām. 

Uva Bērziņa

„Mācīties, lai zinātu! zināt, lai prastu! 
prast, lai darbotos! darboties, lai gūtu 
prieku!” - šī devīze Mārupes novada 
Skultas sākumskolu iedvesmo iepazīt 
jauno un pētīt it kā pazīstamo, attīstīt 
savas spējas un radošumu, teorētiski 
un praktiski pierādīt un aizstāvēt savas 
idejas un pozīciju. 

„Es esmu pētnieks!” ir Starptautisks 
pirmsskolas un sākumskolas bērnu 
pētniecisko darbu konkurss, kurā ar 
skolotāja vai zinātniskā vadītāja palīdzību 
var piedalīties jebkurš par sevi un savām 
spējām, prasmēm pārliecināts bērns. 
Konkurss norit jau ceturto gadu, un ar 
katru gadu pieaug un attīstās tā mērogs un 
popularitāte. Latvijā konkursu organizē 
biedrība „S.T.A.R.S.” sadarbībā ar 
Mārupes novada Skultes sākumskolu un 
Mārupes novada Domes atbalstu. 

Mērķtiecīgs ceļš līdz uzvarai...

Trīs gadus pēc kārtas Latvijas pārstāvji 
ir piedalījušies konkursā kopā ar citu 
valstu bērniem. Mēs mācāmies un 
pilnveidojamies. Šogad uz konkursa 
3. kārtu tika atlasīti 6 pētījumi  - 4 no 
sākumskolas un 2 no pirmsskolas. Darbu 
autori – gan savējie, gan no citām Latvijas 
vietām. Undīne Strupiša (10 gadi) no 
Zvejniekciema, Stanislavs  Dubrovskis 
(8 gadi) no Garkalnes, Daniels Vētriņš 
(9 gadi) no Rīgas Osvalda vidusskolas. 
Prieks par to, ka 3 bērni ir Mārupes novada 
Skultes sākumskolas audzēkņi - Gļebs 
Slovohotovs (10 gadi), Artūrs Vētriņš (6 
gadi) un Anastasija Koļesņikova (5 gadi). 
Par lielisku iespēju apmeklēt Baltkrieviju 
un pārstāvēt Latviju priecīgi bija arī „jauno 
pētnieku” darbu vadītāji ( J. Martjanova, 
I. Troņenkova, L.Čaupenoka, T. Vētriņa, 
O. Riekstiņa, S. Grūbe), kuri sekoja, 
līdzpārdzīvoja un visādi atbalstīja bērnus.

28. martā no paša rīta Latvijas komanda 
devās uz Minsku. Mūs sirsnīgi sagaidīja 
Minskas apgabala Izglītības attīstības 
institūtā, kur bijām nodrošināti ar visu 
nepieciešamo, ieskaitot ēdienreizes un 
viesnīcas istabas. Mums tika organizēta 
ekskursija pa Minsku un pazemes 
tirdzniecības centru, ka arī uz Minskas 
delfināriju un Zoodārzu.

29. martā institūtā sāka pulcēties 
bērni no citiem Baltkrievijas reģioniem, 
pavisam piedalījās 28 bērni no pirmsskolas 
un 89 – no sākumskolas. Valdīja lieliska, 
draudzīga atmosfēra. Pirmsskolas 
pētījumi tika vērtēta atsevišķā telpā un pēc 
atsevišķiem kritērijiem. Mārupes novada 
Skultes sākumskolas piecgadīgā audzēkne 
Anastasija Koļesņikova cienīgi aizstāvēja 
savu darbu „Domino” un tika apbalvota ar 
„Jaunā pētnieka apliecību”.

Ar skolēniem bija citādāk. Pētnieciskās 
tēmas tika sadalītas pa tēmām: „Dzīvā 
daba”, „Nedzīvā daba”, „Humanitārās 
zinātnes”, „Fizika, matemātika, tehnika”. 
Visi četri bērni no Latvijas tika izvirzīti 
uz otrās dienas prezentāciju. Rezultātu 
paziņošana un apbalvošanas ceremonija 
notika Lielajā zālē. Katrā nodaļā tika 
piešķirtas viena 1. vieta, divas 2.vietas un 

trīs 3.vietas, ka arī sponsoru balvas. Kāds 
mums visiem bija prieks, kad uz skatuves 
viens pēc otra tika aicināti mūsu bērni un 
viņu pētniecisko darbu vadītāji!

Tēma „Nedzīvā daba”
2. vieta -  Gļebs Slovohotovs, darba 

vadītāja Jeļena Martjanova, Mārupes 
novads.

3. vieta - Undīne Strupiša, darba vadītāja 
Svetlana Grūbe, Zvejniekciems. Undīne 
saņēma sponsora balvu par vislabāko 
stenda noformējumu.  

Tēma „fizika, matemātika, tehnika”
3. vieta - Daniels Vētriņš, darba vadītāja 

Tatjana Vētriņa, Rīga.

Tēma „dzīvās daba”
3. vieta - Staņislavs Dubrovskis, darba 

vadītāja Oksana Riekstiņa, Garkalne.
Sirsnīgi sveicam Latvijas mazos 

pētniekus un viņu darbu vadītājus ar 
šādiem panākumiem, esam lepni par 
Latvijas nākamo paaudzi. Tas tiešām bija 
ilgs ceļš līdz uzvarai, un mēs pierādījām, 
ka gribam, protam un spējam mērķtiecīgi 
to noiet. Aicinām arī visus citus pieteikties 
nākamajam konkursam!

   Irina Troņenkova un Jeļena Martjanova, 
skolas skolotājas 

līdz šim izmantojām datoru. Šobrīd 
apmeklējam dj kursus, kas norisinās Rīgā 
un kur mēs turpinām apgūt nepieciešamās 
iemaņas. Mēs gribam un varam palīdzēt 
attīstīt Mārupes novada kultūras dzīvi! 
Palīdzi mums arī Tu!”

Balsošana par „Labo darbu” projektiem 
norisinās līdz 31.aprīlim. Katrs balsotājs 
var dot 2 balsis - vienu lapā www.labie-
darbi.lv, otru – www.draugiem.lv. Lai 
mārupiešu projekts uzvarētu, svarīga ir ka-
tra balss! 

Atbalstīsim savējos!

Turpinot iepazīstināt Mārupes novada 
iedzīvotājus ar vasarā gaidāmo XXV 
latviešu Dziesmusvētku virsdiriģentiem, 
Jaunmārupes jauniešu jauktais koris  UNI-
VERSUM organizē kārtējo koncertu. 

Koncerts notiks sestdien, 27.aprīlī, plkst. 
16.00 Jaunmārupes Mūzikas un mākslas 
skolā. Tajā apmeklētājiem būs ekskluzīva 
iespēja tuvplānā vērot divus virsdiriģentus: 
Jāni Zirni un Intu Teterovski. Koncertā 
piedalīsies šo virsdiriģentu kori: sieviešu 
koris AUSMA un jauniešu koris BALSIS. 
Bez tam, koncertā piedalīsies arī vīru ko-
ris GAUDEAMUS, kura mākslinieciskais 
vadītājs ir Ivars Cinkuss. Kā zināms, Ivars 

Virsdiriģentu parāde Jaunmārupē 27.aprīlī
Cinkuss arī ir Dziesmusvētku virsdiriģents 
un gaidāmo Dziesmusvētku noslēguma 
koncerta mākslinieciskais vadītājs. 
Koncertā vēl piedalīsies jauktais koris 
MUKLāJS ar diriģentu Jāni Kokinu un 
Jaunmārupes jauniešu jauktais koris UNI-
VERSUM ar diriģentu Rihardu Rudzīti.

Pirms koncerta, Vislatvijas lielās talkas 
ietvaros, visu koru dziedātāji plkst. 14.00 
pie skolas piedalīsies vides sakopšanā. 
Dziedātāji veidos dažādas vides instalācijas 
ar gaidāmo Dziesmusvētku simbolikas el-
ementiem.

Visi laipni aicināti!

Starptautiskā pirmsskolas un sākumskolas bērnu pētnieciskā 
konkursa laureāti ar darbu vadītājiem Balkrievijā

IZGLĪTĪBA
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pavasaris Mārupes Mūzikas un 
mākslas skolā ienācis ar diviem 
nozīmīgiem kamermūzikas notikumiem. 
11.aprīlī skolā jau otro gadu norisinājās 
Mazās kamermūzikas festivāls, kurā 
visas dienas garumā muzicēja kla-
vieru ansambļi un dažāda sastāva 
instrumentālie kameransambļi no vi-
enpadsmit Latvijas mūzikas skolām. 
Savukārt 12.aprīlī skolas audzēkņi sevi pi-
eteica IV Straptautiskajā kamermūzikas 
konkursā j.Kačinska Klaipēdas Mūzikas 
skolā.

II Mazās kamermūzikas festivāls
Uz Mazās kamermūzikas festivālu 

Mārupē bija sabraukuši ansambļi no Rīgas, 
Pļaviņām, Engures, Piltenes, Jaunpiebal-
gas, Babītes, Ķekavas, Jumpravas, Sig-
uldas, Jūrmalas un, protams, Mārupes. 
Bez pašmāju muzicētājiem ar vislielāko 
ansambļu skaitu festivālā piedalījās 
Rīgas Latgales priekšpilsētas mūzikas 
skola, savukārt ansambļu sastāvā ziņā 
viskuplākie ansambļi ieradās no Babītes - 
sitaminstrumetu ansamblis un Jumpravas 

Mārupes Mūzikas un mākslas skolas vijolnieku ansamblis 
un klavieru duets kopā ar vecāko klašu audzēkņiem un skolotājiem, 

kas tērpušies 18.gadsmita tērpos

Kamermūzika Mārupes Mūzikas un mākslas skolā

pūšaminstrumentu ansamblis. 
Festivālu veidoja trīs koncerti, kuros 

izskanēja Latviešu komponistu skaņdarbi 
un tautas mūzikas apdares, mūzika līdz 
18.gadsimtam un noslēgumā pedagogu 
koncerts. 

Atzīmējot latviešu komponista J.Vītola 
150. dzimšanas dienas gadu, Latviešu 
mūzikas koncertā izskanēja dažādas 
J.Vītola skaņdarbu aranžijas. Tāpat arī 
tradicionālās V.Salaka, J.Lipšāna, Hohlo-
va latviešu tautas dziesmu apdares, starp 
kurām izcēlās to pedagogu aranžijas, kuri 
vēlējās padarīt savu audzēkņu programmas 
iespējami interesantākas un nebaidījās vei-
dot paši savas latviešu tautas dziesmu ap-
dares. Priecēja tas, ka dalībnieku repertuārā 
sākuši parādīties arī Latviešu komponistu 
orģināldarbi, jo mūsdienu komponisti 
lielākoties nelabprāt rada mūziku bērniem.

Kā kontrasts Latviešu mūzikas koncer-
tam veidojās senās mūzikas koncerts, kura 
„robežlīniju” veidoja V.A.Mocarta mūzika. 

Pedagogu koncerta programmas vienu 
daļu veidoja atkal latviešu komponistu 
skaņdarbi, taču neizpalika arī mūsdienās 

ļoti populārais 20.gadsimta otrās puses 
argentīniešu mūziķis Astors Pjacolla (Astor 
Piazzolla).

Koncertējot Mārupes mūzikas skolas 
skolotāji un audzēkņi bija tērpušies īpašos 
skatuves tērpos - 18.gsadsimta apģērbā 
-, kas festivāla viesos izraisīja neviltotu 
sajūsmu. Festivāla noslēgumā tika apspries-
tas dažādas radošākās idejas, kā arī uzsākta 
domu apmaiņa par  spēlēt gribošu pedagogu 
festivāla veidošanu.

Kameransambļu konkurss Klaipēdā 
Būdami vēl tikai jaunāko klašu skolēni – 

Kristiāna Sekace (1.flautas klase), Mārtiņš 
Peniķis (2.sitaminstrumentu klase) un Paula 
Ozoliņa (3.klavieru klase) – mazie mārupieši 
droši sevi pieteikuši IV Straptautiskajā 
kamermūzikas konkursā Lietuvā.

Mazo mūziķu dzīvīgais izpildījumus 
un savstarpējā saspēle tika pamanīts jau 
atvēlētajos mēģinājumu laikos, par ko 
liecināja noslēgumā saņemtā Klaipēdas 
pilsētas uzņēmēju simpātiju balva. Pēc 
žūrijas vērtējuma ansamblis patlaban 
ir konkursa diplomands, kas ir augsts 
vērtējums, ņemot vērā to, ka trio kopā 
spēlējies tikai divus mēnešus. 

Lai bērni nesasaistīti un brīvi muzicēt un 
spētu atraisīties plašas klausītāju auditorijas 
priekšā, lielu darbu ieguldījuši audzēkņu 
pedagogi – Sanita Šuriņa, Pāvels Ignatjevs, 
Silvija Notte – un vecāki. Tieši pieaugušie 
ar savu pieredzi un padomu spēj vadīt savus 
bērnus cauri tām grūtībām, kas rodas tad, 
kad mazajam mūziķim liekas, ka vairs nav 
spēka mācīties un viss ir jau apgūts.

Aprīļa beigās ansamblis muzicēs Lietuvā 
atkārtoti – šoreiz IX Starptautiskajā 
kamermūzikas konkursā „Giovani Virtu-
osi 2013”. Konkursam gatavojas arī flautu 
kvartets – Demija Nate Ozoliņa, Darja Ba-
ranova, Laura Bembere un Annija Porša 
(koncertm.Madara Kalniņa, ped. Dace 
Bičkovska) un klavieru ansambļi – Eliza-
bete Anna Kristapsone un Edijs Priedītis 
(ped. Inese Bušmane), Indra Muižniece un 
Paula Ozoliņa (ped. Silvija Notte), Elīna 
Šandarinova un Anna Volodina (ped. Silvija 
Notte).

Silvija Notte, Mārupes Mūzikas un 
mākslas skolas klavierspēles skolotāja

Lieldienu laikā no 28. līdz 30.mar-
tam notika Mārupes Sporta centra 
organizētais starptautiskais basketbola 
turnīrs “Marupe Cup 2013”. Sacensībās 
piedalījās zēni divās vecuma grupās: 
u11 – zēni, kuri dzimuši 2002.g.  un u10 
– zēni, kuri dzimuši 2003.g. vai jaunāki.

Jaunākajā vecuma grupā par uzvaru 
turnīrā cīnījās 8 komandas, bet vecākajā 
– 6 komandas no Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas. Trīs dienas Mārupes Sporta 
kompleksā norisinājās spraigas, azartis-
kas un skatītājiem interesantas spēles 
jauno basketbolistu izpildījumā. Neviens 
no klātesošajiem nepalika vienaldzīgs, jo 
emocijas “sita augstu vilni” gan spēlētāju, 
gan mammu un tētu vidū.

U11 grupā visās spēlēs uzvarēja un 
izcīnīja 1.vietu “Rīdzene 1” komanda 
(treneris Arvo Kallaste). Finālspēlē pir-
mo spēles pusi līdzīgi spēlēja Mārupes 
puiši, tomēr otrajā daļā Rīdzenes kom-
anda pierādīja savu pārākumu meistarībā. 
Mūsu novada komanda, kuru ikdienā trenē 
Matīss Vārna, bet turnīrā vadīja jaunais 
treneris Mārtiņš Zemturis, izcīnīja 2.vietu. 
Trešajā vietā ierindojās “Rīdzenes “ otrā 
komanda (treneris Jānis Zarāns).

U10 grupā Erkmaa KK komanda (trener-
is Aivo Erkmaa) no Igaunijas uzvarēja vi-
sas spēles un izcīnīja 1.vietu. Saspringta 
izvērtās cīņa par 2.vietu starp DSN un 
Ogres komandām. Tikai pašā spēles izskaņā 
uzvaru svinēja DSN komanda (treneris 
Mārtiņš Rozenbergs). 3.vieta Ogres kom-
andai (treneris Rolands Pauliņš). Mārupes 
komanda turnīrā izcīnīja vienu uzvaru 
sešās spēlēs un ierindojās 6.vietā.

Sacensību laikā notika individuālie 
konkursi gan spēlētājiem, gan treneriem. 
Jāatzīmē, ka uzvaru Tehnikas konkursā 
U10 grupā uzvaru izcīnīja Mārupes ko-
mandas spēlētājs Atis Bethers, bet visa 
turnīra “All Star” piecu spēlētāju sastāvā 
U11 grupā tika iekļauts Tomass Freimanis. 

Starptautisks turnīrs jaunajiem basket-
bolistiem Mārupes novadā tika organizēts 
pirmo reizi. Turnīra galvenais organizators, 
treneris Matīss Vārna stāsta: “Organizējot 
pasākumu ir iegūta jauna un pozitīva 
pieredze. To nevar iemācīties, lasot grāmatu 
vai studējot augstskolā – tā ir prakse, 
kurā mēs pierādām sev, ka varam paveikt 
daudzas lietas. Paldies visiem sacensību 
organizētājiem! Darbā ar rezultātu un statis-
tikas tabulām lielisku darbu paveica arī 
Mārupes vidusskolas četri puiši - Mārcis, 
Oskars, Ritvars un Ivo, kuri palīdzēja kā 
brīvprātīgie darbinieki. Vislielākais prieks 
un paldies bērnu vecākiem par  skaļo un 
pozitīvo atbalstu saviem puišiem un mūsu 
Mārupes komandām!!! Nākotnē noteikti 
organizēsim līdzīgus pasākumus, bet bas-
ketbola turnīru “Marupe Cup” plānots vei-
dot kā tradicionālu pasākumu.”

Uz tikšanos nākamajās sacensībās!

Pirmo reizi Mārupē 
Starptautisks 

basketbola turnīrs 
“Marupe Cup 2013”

13.aprīlī Mārupes Sporta centra 
(MSC) taekvondo sportisti piedalījās 
Lietuvas atklātajā čempionātā Viļņā, 
kurā guva godalgotās vietas visās 
vecuma grupās, kurās startēja.

Zelta medaļu izcīnījis Kārlis Orleāns, 
sudraba medaļas – Dāvids Bērziņš, Roberts 
Rītiņš, bronzas medaļas – Magdalēna 
Vilciņa, Kārlis Strante, Pēteris Drengers 
un Ritvars Nikolajevs.

Lietuvas atklātajā čempionātā kopumā 
piedalījās ap 300 sportistu no Krievijas, 
Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Luksemburgas 
un Latvijas. 

Vitālijs Lepins-Žagars, 
MSC taekvondo treneris

Sveicam medaļas guvušos 
Mārupes taekvondo sportistus!

Mārupes taekvondo 
sportistiem augsti rezultāti 

Lietuvas atklātajā 
čempionātāar devīzi „zvaigznes cilvēkiem izga-

ismo ceļus. Cilvēki izklāj ceļus jaunām 
zvaigznēm” aprīļa pirmajās nedēļās 
Hermaņa Brauna fonds Rīgā rīkoja 
pirmo starptautisko jauniešu mūzikas 
festivālu avanti! (tulk.no itālu val. – uz 
priekšu!). Tajā, izturot lielu atlasi un 
pierādot savas spējas, talantu un lielo 
muzicēšanas prieku, piedalīties tika 
uzaicinātas arī Mārupes mūzikas un 
mākslas skolas jaunās – talantīgās flau-
tistes – demija Nate Ozoliņa, darja Ba-
ranova, Laura Bembere un Annija Porša.

Festivālā koncerti notika Mākslas muzejā 
„Rīgas Birža” divu nedēļu nogalēs – 6. un 
7.aprīlī, kā arī 13. un 14.aprīlī. Mārupes 
Mūzikas un mākslas skolas (turpmāk - 
MMS) flautistes muzicēja kopā  ar vairāk 
nekā 100 talantīgu jauno mūziķu - Latvi-
jas mūzikas skolu un koledžu audzēkņiem, 
Mūzikas akadēmijas studentiem, kā arī 
ārzemju viesiem. Avanti! rīkotāji paredz, 
ka nākotnē festivāls kļūs par vietu, kur tiks 
atklāti jauni vārdi, sāksies jaunas karjeras, 
kur būs iespēja izvēlēties ceļus meistarības 
pilnveidošanai. Tas būs arī vistaisnākais 
ceļš uz jauno klausītāju sirdīm.

Mārupes MMS audzēknes Demija Nate 
Ozoliņa, Darja Baranova, Laura Bem-
bere un Annija Porša savas prasmes jau 

„Zvaigžņu stunda” Mārupes mūzikas un 
mākslas skolas flautistēm

ir apliecinājušas arī vairākos Starptau-
tiskajos konkursos, gan individuāli, gan 
muzicējot kvartetā. Kā stāsta meiteņu 
skolotāja Dace Bičkovska, tad šie neesot 
meiteņu pēdējie izaicinājumi, jo jau aprīļa 
beigās kvartets dosies uz Alytus pilsētu 
Lietuvā, lai piedalītos IX Starptautiskajā 
kamermūzikas konkursā „Giovanni vir-
tuosi 2013”.

Mārupes MMS audzēkņi aizvien biežāk 
piedalās arī reģionālajos koncertos. Tā 
9.martā flautistes Demija Nate Ozoliņa, 
Darja Baranova un Austra Kozuliņa 
koncertēja II Jūrmalas reģiona mūzikas 
skolu Flautas klašu audzēkņu koncertā, 
kurā bez Jūrmalas Mūzikas vidusskolas 
un Mārupes MMS piedalījās arī Latgales 
priekšpilsētas mūzikas skola, Pārdaugavas 
MMS un Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas 
skola. 

Mārupes Mūzikas un mākslas skolas 
vārds gan vietēja mēroga, gan starptautiskos 
pasākumos godam var izskanēt, pateicoties 
pedagogu un audzēkņu sadarbībai un 
kopīgai ieinteresētībai apgūt mūzikas in-
strumenta spēli ne tikai mājas muzicēšanai, 
bet tiecoties arī pēc kaut kā augstāka. 

Silvija Notte, Mārupes Mūzikas un 
mākslas skolas klavierspēles skolotāja

KULTŪRA un SPORTS
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Laikraksts “Mārupes Vēstis”. Reģ. nr. 000702131
Iznāk vienu reizi mēnesī. 

Tirāža - 7000 eksemplāru. Bezmaksas.
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, 
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Izdevumu sagatavoja: Uva Bērziņa, 
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Tālrunis: 67149868, fakss: 67149858

e-pasta adrese: marupesvestis@marupe.lv
Avīze pieejama elektroniskā veidā:

www.marupe.lv/lv/marup/aktuali/marupes-vestis/
Izdevumā “Mārupes Vēstis” publicētie materiāli 
ne vienmēr atspoguļo Mārupes novada domes 
viedokli. par faktu un skaitļu pareizību atbild 

rakstu autori.

Martā
 Mārupes novada 

Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti jaundzimušie

Gustavs Zariņš (dzimis 01.03.2013)
Hugo Lūkass Mercs (dzimis 08.02.2013)
Kārlis Saulītis (dzimis 25.02.2013)
Raitis Lankovskis (dzimis 03.03.2013)
Edgars Eduards Graudiņš 

(dzimis 07.03.2013)
Milana Pigareva (dzimusi 07.03.2013)
Roberts Mihailovs (dzimis 12.03.2013)
Kārlis Skujenieks (dzimis 19.03.2013) 
Elīza Namniece (dzimusi 21.03.2013)
Artjoms Kodaļevs (dzimis 19.03.2013)

Martā
mūžībā aizgājuši

Donāts Valujevs (1928)
Henrihs Kauškalis (1927)
Ira Jakovļeva (1959)
Ida Kalēja (1923)
Voldemārs Ivanovs (1950)
Viktors Ožs (1946)
Skaidrīte Mūrniece (1937)
Pauls Krūmiņš (1938)

Martā
 Mārupes novada 

Dzimtsarakstu nodaļā 
noslēgtas laulības

15.03..2013.

Māris Millers un Jeļena Kosmoļska

Atis Freimanis un Agnese Zeibote

LĪDZJŪTĪBA

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju 
brīdī esam kopā ar Mārupes Kultūras nama 
vadītāju un Domes deputāti Iru dūdumu, 
no tēva uz mūžu atvadoties. 

Mārupes novada Domes kolektīvs

PAZIŅOJUMS

1991.gada barikāžu dalībnieku Mārupes 
biedrības valde š.g. 13. un 14.jūlijā 
organizē ekskursiju pa Latviju: Rīga-
Jēkabpils-Rēzekne-Aglona.

Lūdzam dalībniekus pieteikties līdz š.g. 
21.jūnijam pa tel. –29819766; 67933175; 
28819391

1991.gada barikāžu dalībnieku 
Mārupes biedrības valde

Pacel, dzīve, vēl uz spārniem, 
Ne jau lidot,- vēju just, 
Vēju vien, kas dzīves burās 
Vēl aiz burātāja turas. 
Vēju, kas vēl tiekties liek 
Un ar siltu elpu snieg 
Pāri nodzīvotām dienām. 
Pāri nodzīvotiem gadiem 
Pacel, dzīve, vēl uz spārniem.

(M.Bārbale)

1991.gada barikāžu dalībnieku Mārupes 
biedrības valde sirsnīgi sveic 60 gadu 
dzimšanas dienā 1991.gada barikāžu 
dalībnieku Mārupes biedrības valdes 
priekšsēdētāju, Triju Zvaigžņu ordeņa ka-
valieri Jāni Ozolu!

1991.gada barikāžu dalībnieku 
Mārupes biedrības valde

13.aprīlī Mārupes Sporta centra 2004. 
- 2005.gadā dzimušo zēnu basketbola ko-
manda piedalījās basketbola turnīrā 3:3 
“āgenskalna Kauss”. U9 vecuma grupā, 
uzvarot visās spēlēs, komanda izcīnījusi 
1.vietu.

Mārupes komandā trenera Matīsa Vārnas 
vadībā spēlēja: Mareks Aseriņš, Mārtiņš 
Logins, Ralfs Vinters, Jēkabs Vārna un 
Rūdolfs Krūtkrāmelis. 

Mārupes mazajiem 
basketbolistiem 1.vieta 
„Āgenskalna Kausā”

Katoļu baznīcas dievkalpojums
2013.gada 21.aprīlī plkst. 14 00 Mārupes  

Mūzikas un mākslas skolas zālē (Maz-
cenu alejā 39, Jaunmārupē) notiks katoļu 
baznīcas dievkalpojums, kuru svinēs pries-
teris Andris Kravalis. Visi laipni aicināti!

aicina pieteikties importa un 
eksporta operatoru

SIA „TNT Latvia” ir pasaules vadošās 
starptautisko ekspress pārvadājumu 
kompānijas TNT reģionālais uzņēmums, 
kas aicina pievienoties savai komandai im-
porta un eksporta operatoru.

gaLVeNāS pRaSĪBaS KaNdIdāTIeM:
•  augsta atbildības sajūta un godīga at-

tieksme;
•  precizitāte;
•  iemaņas darbā ar datoru;
•  teicamas latviešu un vēlamas krievu un  

angļu valodas zināšanas;
•  spēja un vēlme strādāt katru darba 

dienu no 12:00-21:00 un veikt fizisku 
darbu;

•  iepriekšējā darba pieredze līdzīgā 
darbā tiks uzskatīta par priekšrocību.

gaLVeNIe aMaTa pIeNāKuMI:
•  importa sūtījumu izkraušana un 

eksporta sūtījumu iekraušana;
•  sūtījumu skanēšana/komplektēšana;
•   klientu sūtījumu izsniegšana un 

pieņemšana;
•  eksporta sūtījumu iepakošana;
•  kārtības nodrošināšana noliktavā.

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt līdz 
25.04.2013. uz personals.lv@tnt.com ar 
norādi „Konkursam – importa un eksporta 
operators” vai pa pastu uz SIA “TNT Lat-
via” biroju Plieņciema ielā 11, Mārupē, 
Mārupes novadā, LV- 2167. Sazināsimies 
tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti 
tālākajai atlasei pēc CV izvērtēšanas.

Sporta notikumi

20. un 21.aprīlī
Mārupes novada sacensības badmintonā, 

plkst.10.00 Mārupes sporta kompleksā

27.aprīlī
Starptautiskais  taekvondo turnīrs 

„Mārupes kauss”, plkst.10.00 Mārupes 
sporta kompleksā

27.aprīlī
Mārupes novada ģimeņu sporta diena, 

plkst.10.00 Skultes sākumskolā

11.maijā
Mārupes novada futbola diena 

(nepiemērotu laika apstākļu gadījumā ne-
notiks), plkst.10.00 Mārupes vidusskolas 
stadionā 

16.maijā
Mārupes novada izglītības iestāžu 

sacensības  (stafetes jauktām komandām 1.-
2. klasēm), plkst.10.00 Skultes sākumskolā

26.maijā
Bērnu sacensības riteņbraukšanā, 

Jaunmārupē

Kultūras notikumi

20. aprīlī
Balle „Ieskandinot pavasari”, 

plkst.19.00 Mārupes Mūzikas un mākslas 
skolā, Jaunmārupē

27. aprīlī
Jauktais koris „Universum” aicina uz  

„Talku – Koncertu” Mārupes mūzikas 
un mākslas skolā, Jaunmārupē, talka 
plkst.14.00, koncerts plkst.16.00

27. aprīlī
Portāls www.calis.lv un Mārupes 

Kultūras nams aicina uz „Cāļa tirdziņu”, 
no plkst.10.00 līdz 13.00 Mārupes 
Kultūras namā

1. maijā
Ieva Akuratere un Juris Kulakovs ielūdz uz 
papildus jubilejas koncertu „Sapumpurots 
zars” kopā ar leģendāro grupu „Pērkons”, 
plkst.19.00 Mārupes Kultūras namā

8.maijā
Koncerts „Mēs esam saderīgi”, ielūdz 

horeogrāfe Gunta Skuja, plkst. 20.00 
Mārupes Kultūras namā

9.maijā
„Viņš un Viņa” - ekskluzīvs koncerts 

mārupiešiem - franču skaņražu mūzika 
saksofonu, klavieru, ģitāras un vijoles 
skanējumā, plkst.20.00 Mārupes Kultūras 
namā. Ieeja par ziedojumiem.

12. maijā
Mākslas diena Mārupē 2013. Muzikāli 

pārsteigumi, radošās darbnīcas un, 
protams, māksla, plkst.15.00 Mārupes 
Kultūras namā

15.maijā
Mārupes apaļo jubileju senioru 

godināšanas pasākums, plkst 13.00 
Mārupes Kultūras namā

18.maijā
Mārupes eksotisko deju studijas 

„Mistērijas” koncerts „Austrumu 
aromāts”, plkst.18.00 Mārupes Kultūras 
namā

26. maijā
Bērnu un jauniešu svētki „Ar vasaru 

saujā”, pie ūdenstorņa Jaunmārupē

informācija www.marupe.lv

LĪDZJŪTĪBA

Mūžs ir pateicības vērts...

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Mārupes 
Kultūras nama vadītājai Irai Dūdumai, 
tēvu mūžībā aizvadot.

Mārupes politiski represētie

LĪDZJŪTĪBA

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Mārupes 
Kultūras nama vadītājai Irai Dūdumai, 
tēvu mūžībā aizvadot.

Jaunmārupes jauniešu jauktais koris 
“Universum”

Mākslas diena Mārupē 2013
12.maijā plkst.15.00 Mārupes Kultūras 

namā
Būs radošās darbnīcas, māksla, un, 

atzīmējot Mātes dienu – muzikāli 
pārsteigumi

Visi mīļi gaidīti!

no 7. - 10.maijam 
Mārupes Mūzikas un mākslas skolas 

telpās (Mazcenas alejā 39, Jaunmārupē) 
būs apskatāma LMA jauno mākslinieku 
gleznu izstāde

10.maijā plkst.19.00 - 
noslēguma pasākums:

• kopā apgūsim izstāžu vērošanas mākslu
• tiks demonstrētas īsfilmas ar jauno 

latviešu mākslinieku sižetiem par darbu 
radīšanas procesu

• kā arī citi mākslinieciski un muzikāli 
pārsteigumi

Visi laipni gaidīti!
Bez ieejas maksas

NOVADĀ


