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Lielās dienas rītiņā
Agri gāju šūpoties,
Lai redzēju koku galos
Zelta sauli margojam.

Sveicam novada iedzīvotājus
pavasara saulgriežu svētkos!

Mārupes novads sadarbosies ar Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūru investīciju piesaistē
Lai veicinātu ārvalstu investīciju piesaisti un sekmētu uzņēmējdarbības
attīstību novadā, 2014. gada 25. martā
Mārupes novada Domes izpilddirektors
Ivars Punculis un Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūras (LIAA) direktors Andris Ozols parakstīja līgumu
par pašvaldības un LIAA sadarbību
investīciju piesaistē.
Līgums paredz regulāru savstarpēju
informācijas apmaiņu un atbalstu investīciju
projektu piesaistīšanā un realizēšanā, kā
arī paplašina pašvaldības sadarbību ar
esošajiem un potenciālajiem investīciju
projektu īstenotājiem. LIAA savas kompetences ietvaros informēs pašvaldību par atbalsta programmām un attīstības iespējām,
kā arī veicinās pašvaldības kā pievilcīgas
investīciju teritorijas atpazīstamību, sniegs
atbalstu investīciju projektu īstenošanas
šķēršļu novēršanā.
„Pateicoties savam novietojumam galveno transporta mezglu tuvumā un investoru prasībām atbilstošai infrastruktūrai,
Mārupes novads ir uzskatāms par biznesa
uzsākšanai labvēlīgu vietu. To pierāda
skaitļi- laikā kopš valsts neatkarības
atjaunošanas Mārupes novads ir piesaistījis
ārvalstu investīcijas vairāk kā 50 miljonu
latu apmērā, kas mūs ierindo sestajā vietā
starp visiem 119 Latvijas novadiem un

Kā jau pēdējos
gados ierasts, visā
Latvijas teritorijā
26.aprīlī
notiks Lielā Talka.
Šobrīd interneta
vietnē www.talkas.lv kartē var atzīmēt
piesārņotās vietas un reģistrēt savu
talkas vietu.
Talkas notiek valsts vai pašvaldības
īpašumā esošās publiski lietojamās
teritorijās, kuras aktīvi un strādāt griboši
iedzīvotāji saskaņojuši ar pašvaldības
talkas koordinatoru un strādā paši un
pulcē ap sevi citus ne mazāk čaklus domubiedrus. Jāsaprot gan, ka piesārņotās vietas
reģistrācijai interneta vietnē www.talkas.
lv ir tikai informatīvs raksturs un tā nebūt
nav anonīma pasūtījuma veikšana kādas
teritorijas sakopšanai. Šobrīd lielākā daļa

I. Punculis un A. Ozols paraksta līgumu par Mārupes pašvaldības
un LIAA sadarbību investīciju piesaistē
pilsētām. Tas ir labs rezultāts, tomēr mēs
nedrīkstam apstāties pie sasniegtā, jo arī citas pašvaldības aktīvi strādā, lai piesaistītu
investorus un radītu jaunas darba vietas. Noslēgtais līgums dod mums tiešu
pieeju ārvalstu investoriem, kuri ar LIAA
starpniecību meklē investīciju iespējas
Latvijā,” uzsver Mārupes novada domes
izpilddirektors Ivars Punculis.
Mārupes novads ir viena no pirmajām
lauku pašvaldībām, ar kuru ir noslēgts šāds
līgums, LIAA izstrādātās ārvalstu tiešo

investīciju piesaistes metodikas „POLARIS process” ietvaros. Šī metodika paredz
ciešāku sadarbību starp valsts, pašvaldības,
privātā un akadēmiskā sektora dalībniekiem
ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības attīstību
Latvijā, piesaistot investīcijas. LIAA slēdz
šādus līgumus ar tām Latvijas pašvaldībām,
kas ir ieinteresētas investīciju, tai skaitā
arī ārvalstu investīciju piesaistē savā
pašvaldībā.
Normunds Čiževskis, Mārupes novada
Domes uzņēmējdarbības attīstības konsultants

Lielā talka jau 26.aprīlī

no reģistrētajām piesārņotajām vietām ir
privātīpašumos un tas nozīmē, ka par to
atbildīgs ir pats īpašnieks.
Ja esat pamanījuši kādu nepilnību,
nekārtību publiski lietojamās teritorijās
un vēlaties kopā ar domubiedriem
kopīgi pastrādāt, varat kļūt par talkas
atbildīgo. Talkas atbildīgais sadarbojas ar
pašvaldības talkas koordinatoru un vada
darbus konkrētajā talkošanas vietā.
Talka var kļūt par labu kaimiņu
sadraudzēšanās pasākumu un tuvākās
koplietošanas teritorijas uzlabošanu. Tās
laikā var paveikt dažādus darbus - sakārtot
bērnu rotaļu laukumus, sakopt vai izveidot
jaunus stādījumus, izcirst krūmus u.c.
Ja jums ir ideja un vēlme darboties,
sazinieties ar Lielās Talkas koordinatori
Ziedīti Lapiņu (tālr.29435695, ziedite.lapina@marupe.lv ). Visās saskaņotajās talku

vietās pašvaldība nodrošinās ar maisiem
un savākto atkritumu izvešanu. Iespēju
robežās pašvaldība sagādās nepieciešamos
materiālus (krāsas, otas u.c.) koplietošanas
teritoriju uzpošanai.
Svarīgi atcerēties! Savlaicīgi jāsaskaņo
ar talkas koordinatoru gan talku vietas,
gan maisu saņemšana, gan atkritumu
savākšanas vietas, jo atkritumu savākšanas
mašīna neriņķo pa ielām un nemeklē,
kur kāds atstājis atkritumus! Lielā Talka
nav privātmāju atkritumu izvešana par
pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Ja vēlaties piedalīties Lielajā Talkā,
bet nezināt kur
Ir iespēja piedalīties pašvaldības
organizētajā talkā dzelzceļa līnijas RīgaJelgava Mārupes novadu šķērsojošā posma
sliežu ceļa uzbēruma nogāžu sakopšanā.
Pulcēšanās plkst.9.00 pie dzelzceļa staci-

Iedzīvotāji aicināti uz sabiedrisko apspriedi par lokālplānojuma izstrādi teritorijai
starp Ābolu ielu, Vienības gatvi un dzelzceļu Rīga-Jelgava
Ar Mārupes novada Domes 2013. gada
28. augusta lēmumu Nr.4 (protokols Nr.5,
pielikums Nr.4) uzsākta lokālplānojuma
izstrāde teritorijai starp Ābolu ielu, Vienības
gatvi un dzelzceļu Rīga-Jelgava Mārupes
novadā. Lokālplānojuma izstrādi veic SIA
„Reģionālie projekti”.
Lokālplānojuma izstrādes uzdevumi:
• veikt transporta infrastruktūras izpēti
un izstrādāt risinājumus ielu tīkla
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uzlabošanai;
• izstrādāt gājēju un veloceliņu shēmas,
t.sk. priekšlikumus pārejas izbūvei pār
dzelzceļu;
• paredzēt trokšņa līmeņa samazināšanas
pasākumus;
• izvērtēt
inženierinfrastruktūras
nodrošinājumu un noteikt plānoto
inženiertīklu optimālu izvietojumu;
• sniegt
priekšlikumus
publisko

apstādījumu un ārtelpas izveidei;
• izstrādāt risinājumus lietus ūdeņu
novadīšanas un meliorācijas sistēmas
attīstībai;
• noteikt un precizēt ielu sarkanās līnijas.
Sanāksmes gaitā iedzīvotāji un nekustamo
īpašumu īpašnieki tiks aicināti iesaistīties
darba grupā, lai ciešākā sadarbībā ar
lokālplānojuma izstrādātājiem sniegtu savus priekšlikumus un vērtējumu par terito-

6.maijā tiks uzsākta
2013.gadā dzimušo
bērnu reģistrācija
pirmsskolas izglītības
iestāžu rindā
Šā gada 6.maijā plkst.9.00 tiks uzsākta
2013.gadā dzimušo bērnu reģistrācija
Mārupes novada pirmsskolas izglītības
iestāžu rindā. Rindā tiek uzņemti bērni,
kuri kopā ar vismaz vienu no vecākiem
deklarēti Mārupes pašvaldības teritorijā.
Pieteikumus var iesniegt gan elektroniski,
gan personīgi, ierodoties Mārupes novada
Domē, Daugavas ielā 29.
Lai iesniegtu pieteikumu elektroniski, ir
jāaizpilda pieteikuma forma un aizpildītā
veidlapa jānosūta uz elektronisko pastu bernudarzs@marupe.lv. Pieteikuma veidlapa
atrodama interneta vietnē www.marupe.
lv, sadaļā Izglītība / Uzņemšana izglītības
iestādēs. Turpat iespējams iepazīties arī ar
saistošajiem noteikumiem “Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
nodrošināšanas
funkcijas
īstenošanas
kārtība”.
Pirms 6.maija plkst.9.00 elektroniskais
sūtījums par 2013.gada dzimušo bērnu
pieteikšanu PII netiks reģistrēts. Brīdī, kad
e-pasts tiek saņemts, elektroniski iesniegtajā
pieteikumā tiek atzīmēts tā iesniegšanas
laiks.

jas „Tīraine”. Talcinieki tiks nodrošināti ar
maisiem atkritumu savākšanai, siltu tēju un
našķiem. Par darbam piemērotu apģērbu
un cimdiem jāparūpējas pašiem.
Ieskatieties www.talkas.lv un izvēlieties
sev tuvāko vai interesantāko talkas vietu
un piebiedrojieties!
Aicinājums garāžu īpašniekiem un
lietotājiem Tīrainē, vecais Jelgavas ceļš
27/1; 27/2; 27/3, Skultes iela 29; 29A; 29B,
sapulcēties un kopīgi sakopt garāžu apkārtni
un turpmāk neveidot atkritumu kalnus!
Tā kā zeme, uz kuras izbūvētas garāžas,
ir visu garāžu īpašnieku kopīpašums, par
piegružotu un piesārņotu vidi nāksies
atbildēt visiem kopīpašniekiem. Ja garāžu
īpašnieki un lietotāji ir vienojušies par
talkas laiku, savlaicīgi sazinieties ar talkas
koordinatori un pašvaldība nodrošinās ar
būvgružu konteineriem.
Ziedīte Lapiņa, Domes Labiekārtošanas
dienesta vadītāja
2014.gada 24.aprīlī plkst. 18.00

Mārupes pamatskolā, Tīrainē, Viskalnu ielā 7

rijas attīstības risinājumiem.
Kontakti informācijas saņemšanai par
lokālplānojuma izstrādi:
• Mārupes novada Attīstības nodaļas
vadītāja Ilze Krēmere, tālr.67149875, epasts: ilze.kremere@marupe.lv.
• SIA „Reģionālie projekti” valdes locekle
Līna Dimitrijeva, tālr.67320809; mob.
tālr.26522307, e-pasts: lina@rp.lv.
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Pašvaldība izsniegs pabalstu bērniem, kas
slimo ar celiakiju un bērniem ar invaliditāti
Mārupes novada Dome lēmusi
par pabalsta izveidi 150 eiro apmērā
veselības aprūpei bērniem ar invaliditāti
un bērniem, kas slimo ar celiakiju. Šāds
pabalsts tiek piešķirts no šī gada 1.aprīļa,
un turpmāk to varēs saņemt reizi gadā.
Pabalsts tiks izmaksāts vienam no
vecākiem, uzrādot bērna invaliditāti
apliecinošu dokumentu vai ārsta izsniegtu
izziņu, kurā ir norādīta diagnoze – celiakija.
„Pabalsta izveide ir pašvaldības labā griba
palīdzēt ģimenēm ar papildus finansējumu
jau pieejamajam valsts atbalstam, jo nav
noslēpums, ka vecākiem, kuru atvasēm
noteikta invaliditāte vai diagnosticēta celiakija, ikdienā ir jāsaskaras ar ievērojamām
izmaksām bērnu aprūpei. Piemēram,
speciāls uzturs cilvēkam, kas slimo ar celiakiju, vidēji ir trīs līdz četras reizes dārgāks
par parasto pārtiku,” skaidro pašvaldības
Sociālā dienesta vadītājā Una Putniņa.
Atbalstot profilaktiskos pasākumus
iedzīvotāju veselības veicināšanai, Mārupes
pašvaldībā dažādi pabalsti tiek piešķirti
visu vecuma grupu iedzīvotājiem. Starp
tiem jaunietes vecumā no 13 līdz 21 gadam
var saņemt pabalstu vakcīnas pret cilvēka

papilomas vīrusu apmaksai. Savukārt
jaundzimušajiem
pienākas
pabalsts
rotavīrusa potes apmaksai.
Ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām
vajadzībām, kā arī krīzes situācijās
nonākušajām,
pašvaldības
sociālais
dienests organizē arī daudzveidīgus
atbalsta pasākumus. Bērniem ir iespēja
saņemt bezmaksas fizioterapeita, ergoterapeita konsultācijas un psihosociālo atbalstu. No pagājušā gada vecāki tiek aicināti
iesaistīties dažādās terapeitiskās atbalsta
grupās. Tāpat kā pieaugušajiem, bērniem
ar invaliditāti vecumā no 5 līdz 18 gadiem
līdz 40 stundām nedēļā tiek organizēts
valsts apmaksāts asistenta pakalpojums
aktivitātēm ārpus dzīvesvietas.
Minētos pašvaldības pabalstus tiesīgas
saņemt personas, kuras vismaz vienu gadu
deklarējušas pamata dzīvesvietu Mārupes
novada administratīvajā teritorijā, kā arī
pastāvīgi dzīvo deklarētajā dzīvesvietā.
Piešķirot pabalstus un piedāvājot iespēju
iesaistīties atbalsta pasākumos, ģimeņu
materiālā situācija netiek vērtēta.
Kate Nītiņa

Mainīti transporta pakalpojumu un
apbedīšanas pabalstu apmēri
Mārupes novada Sociālais dienests
informē, ka no 1.aprīļa mainīts transporta pakalpojumu pabalsta apmērs
personām, kuras sasniegušas 70, un
paaugstināts pašvaldības apbedīšanas
pabalsts.
Transporta pakalpojumu pabalsts, kas tiek
piešķirts reizi gadā, no 71.41 eiro noapaļots
uz 72 eiro, savukārt apbedīšanas pabalsts no
100 eiro paaugstināts līdz 150 eiro.
Atgādinām, ka saskaņā ar Mārupes
pašvaldības saistošajiem noteikumiem
pabalstu transporta pakalpojumiem piešķir
personai, kura:
• izmanto sabiedrisko transportu, izņemot
taksometru, lai pārvietotos Mārupes

novada teritorijā vai nokļūtu citas
pašvaldības teritorijā;
• ir vecāka par 70 gadiem;
• neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības
apgādībā;
• vismaz
gadu
deklarējusi
pamata
dzīvesvietu
Mārupes
novada
administratīvajā teritorijā un pastāvīgi
dzīvo deklarētajā dzīvesvietā.
Apbedīšanas pabalstu kā Mārupes novada
pašvaldības materiālo atbalstu var saņemt
persona, kura uzņēmusies veikt mirušā,
kura pēdējā deklarētā pamata dzīvesvieta
ir bijusi Mārupes novada administratīvajā
teritorijā, apbedīšanu. Minētie pabalsti tiek
piešķirti uz iesnieguma pamata.
Kate Nītiņa

Sadarbība ar privātajiem
bērnudārziem turpinās
4.aprīlī Mārupes novada Domes vadība
tikās ar privāto bērnudārzu pārstāvjiem,
lai pārrunātu jautājumus par līdzšinējo
un turpmāko sadarbību pirmsskolas
izglītības nodrošināšanā.
2014.gada augustā paiet četri gadi
kopš Mārupes novada Dome iepirkuma rezultātā slēdza līgumu ar sešiem
privātajiem bērnudārziem par pašvaldības
apmaksātajām
vietām
pirmsskolas
izglītības programmas apguvei Mārupes
novadā deklarētajiem bērniem. „2010.
gadā pašvaldības uzstādījums bija katram
novadā deklarētajam bērnam nodrošināt
iespēju apgūt pirmsskolas izglītības programmu no trīs gadu vecuma, taču visiem
vietas pašvaldības bērnudārzos piedāvāt
nevarējām. Lai atbalstītu tos vecākus, kuriem nācās izvēlēties privātās izglītības
iestādes, risinājums tajā laikā bija rīkot
iepirkumu. Tā rezultātā tika slēgti līgumi
ar vairākiem privātajiem bērnudārziem,
kas līdz šim palīdzējuši īstenot pašvaldības
sākotnējo uzstādījumu,” stāsta Mārupes novada Domes priekšsēdētāja vietniece Līga
Kadiģe.
Tiekoties ar Domes vadību, privāto
izglītības iestāžu pārstāvji atzīmēja, ka
sadarbības pieredze ar Mārupes novada
Domi bijusi ļoti patīkama, jo nav bijis
problēmu ne ar vecākiem, ne ar Domes
maksājumiem, kas tā ne vienmēr ir
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sadarbībā arī ar citām pašvaldībām. Īpašs
paldies tika teikts pašvaldības Izglītības dienesta lietvedei Aldai Bērziņai par vienmēr
izrādīto atsaucību un sniegto palīdzību
jebkurā neskaidrā situācijā. Kā būtiskākais
tika pārrunāts jautājums par nepārtrauktības
saglabāšanu pirmsskolas izglītības apguvē
līdz skolas gaitu uzsākšanai tiem bērniem,
kuri izglītības apguvi uzsākuši pašvaldības
apmaksātajās vietās privātajos bērnudārzos.
Ar projektā iesaistītajām izglītības iestādēm
„Varavīksne”, „Mazulītis Rū”, „Zelta
rasa, „m’Pipariņš”, „Namiņš” un „Patnis” pašvaldība vienojās par turpmāku
finansējuma nodrošinājumu šiem bērniem
līdzšinējo 185 eiro apmērā.
Mainoties
likumdošanai,
patlaban pašvaldību un privāto bērnudārzu
sadarbības iespējas ir sakārtotas. „Valsts
līmenī ir noteikta kārtība, kādā pašvaldība
var līdzfinansēt bērnus privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs, līdz ar to iepirkumi turpmāk vairs nav nepieciešami.
Šobrīd, ja visiem bērniem no 1.5 gada
vecuma vietas pašvaldības bērnudārzos
nepietiek, vecākiem ir tiesības izvēlēties
jebkuru privāto izglītības iestādi, saņemot
pašvaldības līdzfinansējumu 185 eiro
apmērā un vienlaikus nezaudējot vietu
rindā uz pašvaldības bērnudārzu,” skaidro
L.Kadiģe.
Kate Nītiņa

PAŠVALDĪBĀ
Saimnieciskie darbi martā
Procesā esošās iepirkumu procedūras
• Rožu ielas posma no Vējiņu ielas līdz
autoceļa C6 un C30 krustojumam
rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde
un autoruzraudzība, pieņemts lēmums
slēgt līgumu ar SIA „Vertex projekti” par
summu 9 158,49 eiro, līguma izpildes
termiņš - četru kalendāro mēnešu laikā
no līguma parakstīšanas dienas.
• Pašgājējmašīnas AVANT 635 maināmo
komunālo darbarīku iegāde. Izsludināts
atkārtots iepirkums un pieņemts
lēmums slēgt līgumu ar IU „A. Limanska individuālais komercuzņēmums,
Tukumā „EDUARDS””, līgumcena
8 695,97 eiro, līguma izpildes termiņš
- trīsdesmit kalendāro dienu laikā no
līguma noslēgšanas dienas.
• Gājēju tiltiņu izbūve Mārupes novada pašvaldībā, notiek piedāvājumu
izvērtēšana.
• Mārupes pamatskolas rekonstrukcija,
notiek piedāvājumu izvērtēšana.
• Zālienu pļaušana Mārupes novada

•
•
•

•

•

teritorijā 2014.gada vasaras sezonā, notiek piedāvājumu izvērtēšana.
Apdrošināšanas brokera pakalpojumi
personu risku apdrošināšanai, notiek
piedāvājumu izvērtēšana.
Saimniecības preču un inventāra iegāde,
notiek piedāvājumu izvērtēšana.
Mārupes novada mārketinga stratēģijas
izstrāde, piedāvājumu iesniegšana līdz
16.04.2014.
Iepirkumu procedūru rezultātā
noslēgti līgumi
SIA „EDS” par gājēju celiņa
apgaismojuma
izbūvi
Mārupītes
gatvē un Laimdotas ielā, līgumcena
31 709,09 eiro, līguma izpildes termiņš
- deviņdesmit kalendāro dienu laikā no
būvatļaujas saņemšanas dienas, bet ne
vēlāk kā līdz 01.08.2014.
SIA „IKO” par gājēju celiņa izbūvi gar
autoceļu Tīraine – Jaunolaine, līgumcena
88 618,51 eiro, līguma izpildes termiņš
16.06.2014.
Ivars Punculis, Domes izpilddirektors

Dome 26.marta sēdē lēma
• Izveidot Mārupes novada Mārupes ciema
teritorijā, posmā no Stīpnieku ceļa līdz
pašvaldības autoceļam C-13 (Stīpnieku
ceļš-Alpi-Dzirnieki) jaunu ielu ar nosaukumu Robežnieku iela.
• Par zemes ierīcības projekta izstrādi un
apstiprināšanu vairākiem nekustamajiem
īpašumiem.
• Par adreses piešķiršanu, maiņu un
apgrūtinājumu noteikšanu vairākiem
nekustamajiem īpašumiem.
• Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanu.
• Par detālplānojuma izstrādi vairākiem
nekustamajiem īpašumiem.
• Apstiprināja vairākas izziņas par zemesgabalu iegūšanu īpašumā.
• Lēma nodot zemesgabala „Vīksnas-A”
detālplānojuma 1. redakciju publiskajai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
• Lēma nodot zemesgabalu Paleju ielā
21B, Mārupē, un Paleju ielā 23, Mārupē,
detālplānojuma 1. redakciju publiskajai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
• Lēma izstrādāt lokālplānojumu un
detālplānojumu procedūru izstrādes
kārtību.
• Lēma atsavināt nekustamo īpašumu
pašvaldības vajadzībām.
• Finansiāli atbalstīja 9 sportistus.
• Piešķīra finansiālu atbalstu biedrībai
„Mārupes radošā laboratorija” projekta
„Tēriņielas mistērijas (Kur Mārupe satiekas ar Rīgu)” aktivitāšu organizēšanai.
• Apstiprināja Sporta izglītības interešu
programmu
„Mārupes
motokrosa
apakšprogramma 2014.-2018. gadam”.
• Apstiprināja
nolikumu
„Tiesību
piešķiršana organizēt bērnu nometnes
Mārupes novadā 2014. gadā” un lēma
par konkursa rīkošanu.
• Atzina biedrību „STREETBASKET”
par konkursa uzvarētāju un piešķīra
biedrībai tiesības organizēt ielu sporta
pasākumu sēriju Mārupes novadā 2014.
gadā.
• Lēma izbeigt bez rezultātiem konkursu
par tiesībām organizēt MTB maratonu
Mārupes novadā 2014.gadā un organizēt
atkārtotu konkursu.
• Atļāva Rīgas Metropolijas Romas katoļu

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

kūrijai, divas reizes mēnesī, svētdienās,
ar Mārupes Mūzikas un mākslas skolas
vadību saskaņotajos laikos, izmantot bez
atlīdzības Mārupes Mūzikas un mākslas
skolas telpas (lielo zāli) dievkalpojumu organizēšanai Mārupes novada
iedzīvotājiem.
Apstiprināja
Mārupes
novada
pašvaldības audita darbības nolikumu.
Lēma veikt izmaiņas iepirkuma „Gājēju
celiņa izbūve gar autoceļu Tīraine - Jaunolaine” komisijas sastāvā, izslēdzot no
tās deputātu Andri Puidi.
Piešķīra
nodokļu
atvieglojumus
vairākām personām.
Apstiprināja Mārupes novada Domes
saistošos noteikumus Nr. 10 „Grozījumi
Mārupes novada Domes 2014.gada
22.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Par Mārupes novada pašvaldības 2014.
gada budžeta apstiprināšanu””.
Izveidoja iepirkumu komisiju auditora izvēlei iekšējā audita veikšanai AS
„Mārupes komunālie pakalpojumi”.
Apstiprināja AS „Mārupes komunālie
pakalpojumi” sagatavoto „Gada pārskatu
par 2013.gadu”.
Izveidoja iepirkumu komisiju pašvaldību
ielu un ceļu būvdarbu veikšanai
2014./2015.gadā.
Noteica īres maksu pašvaldības īpašumā
esošajiem dzīvokļiem.
Izveidoja AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” attīstības plāna izstrādes darba grupu.
Lēma piedalīties Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta (KPFI) konkursā
”Siltumnīcefekta
gāzu
emisijas
samazināšana transporta sektorā - atbalsts elektromobiļu un to uzlādes
infrastruktūras ieviešanai››, sagatavojot un iesniedzot projekta iesniegumu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana, iegādājoties divus jaunus, rūpnieciski ražotus M1 klases
elektromobiļus”.
Lēma izslēgt deputātu Jāni Rušenieku no
iepirkuma „Mārupes novada pašvaldības
ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2014. gada un 2015. gada vasaras
sezonās” komisijas sastāva.
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Mārupes pašvaldība plāno iegādāties
divus elektromobiļus
Mārupes novada Dome ir iesniegusi
projekta pieteikumu atklātā Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI)
konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā
- atbalsts elektromobiļu un to uzlādes
infrastruktūras ieviešanai’’, plānojot
pašvaldības vajadzībām iegādāties divus
jaunus, rūpnieciski ražotus M1 klases
elektromobiļus. To iegāde samazinātu
pašvaldības izdevumus vieglā transporta uzturēšanai, kā arī būtu labs piemērs
„zaļajai” domāšanai.
Apliecinot
Mārupes
pašvaldības
atbildīgo attieksmi pret apkārtējo vidi, projekta ietvaros atklāta iepirkuma konkursa rezultātā paredzēts iegādāties divus
elektromobiļus. Viens no tiem tiktu izman-

tots Pašvaldības policijas, otrs - Domes
Attīstības nodaļas un Būvvaldes darba
vajadzībām. Projekta kopējās izmaksas ir
54 000 eiro, no tām 68,52% jeb 37 000
eiro būtu KPFI finansējums, savukārt
Mārupes pašvaldības līdzfinansējums
sastāda 17 000 eiro jeb 31,48 %.
Saskaņā ar 2009.gada 23.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu
2009/33/EK, pērkot transportlīdzekļus
publiskajos iepirkumos, jāievēro „zaļā”
iepirkuma kritēriji, proti, jāņem vērā
enerģijas patēriņa un ķīmisko savienojumu izmešu apjoms transportlīdzekļa
kalpošanas laikā, tādējādi sekmējot “tīro”
un energoefektīvo autotransporta līdzekļu
izmantošanas veicināšanu. Elektromobiļi
pilnībā atbilst „zaļā” iepirkuma kritērijiem,

tie ir videi draudzīgi, turklāt arī ekonomiski,
tāpēc Mārupes pašvaldība vēlas izmantot
VARAM piedāvāto iespēju KPFI projekta
ietvaros šādus automobiļus iegādāties.
„Bez atbalsta, tikai par pašvaldības
budžeta līdzekļiem, mēs nevarētu atļauties
iegādāties elektromobiļus, jo šo automašīnu
tirgus cena ir augsta. Mārupes pašvaldība
vēlas būt videi draudzīga pašvaldība,
mēs šķirojam atkritumus, popularizējam
veselīgu dzīvesveidu un izglītojam savus
bērnus par videi aktuāliem jautājumiem.
Tāpēc elektromobiļu iegāde būtu vēl viens
veids, kā popularizēt „zaļā” dzīvesveida
idejas,” skaidro Mārupes novada Domes
izpilddirektors Ivars Punculis.
Uva Bērziņa

Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2014
2014.gada 24.maijā Latvijā notiks
kārtējās Eiropas Parlamenta (EP)
vēlēšanas, kurās Latvijas pārstāvībai EP
jāievēl astoņi deputāti. Šajās vēlēšanās
Latvija būs viens vēlēšanu apgabals.

iecirknī, kurā esat iekļauts vēlēšanu
sarakstā! Laikus pārliecinieties, vai zināt
savu vēlēšanu iecirkni.
Līdz 29.aprīlim varat mainīt sākotnēji
reģistrēto vēlēšanu iecirkni, izvēloties jebkuru citu vēlēšanu iecirkni Latvijā
Vēlētāju reģistrs
Balsošanas dokuments EP vēlēšanās ir
EP vēlēšanās vēlētāju uzskaitei tiek
lietots vēlētāju reģistrs, un balsošana no- pase vai personas apliecība jeb
identifikācijas karte. Pārliecinieties, vai
tiek, izmantojot vēlētāju sarakstus.
Katrs vēlētājs vēlēšanām ir reģistrēts līdz balsošanas dienai Jūsu dokumentam
noteiktā vēlēšanu iecirknī atbilstoši
19.maijs
reģistrētajai dzīvesvietai. Saskaņā ar 790. - Mārupes novada Domē,
Vēlētāju reģistra likumu PMLP ne vēlāk Daugavas ielā 29, Mārupē
20.maijs
kā līdz 15. martam katram vēlētājam uz 791. - Jaunmārupes sākumskolā, Mazcenu
alejā 4a, Jaunmārupē
21.maijs
viņa deklarētās dzīvesvietas adresi pa pas- 955. - Mārupes pamatskolā,
tu izsūtīja paziņojumu par to, kura iecirkņa Viskalnu ielā 7, Tīrainē
22.maijs
sarakstā vēlētājs iekļauts.
956. - Mārupes vidusskolā,
Kantora ielā 97, Mārupē
23.maijs
ATCERIETIES!
Balsot par Jūsu izvēlēto EP kandidātu 957. - Skultes sākumskolā,
24.maijs
sarakstu varēsiet tikai tajā vēlēšanu Skultes ielā 25, Skultē

nebūs beidzies derīguma termiņš.

Mārupes novada vēlēšanu iecirkņu
darba laiki

No 19.maija vēlēšanu iecirkņos varēs
iepazīties ar kandidātu sarakstiem, ziņām
par kandidātiem un priekšvēlēšanu
programmām un pieteikt balsošanu
atrašanās vietā tiem vēlētājiem, kuri
veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot
vēlēšanu iecirknī.
pirmdiena

16.00-20.00

otrdiena

9.00-13.00

trešdiena

17.00-20.00

ceturtdiena

9.00-12.00

piektdiena

10.00-16.00

sestdiena

7.00-20.00

Iespējams nobalsot iepriekš
EP vēlēšanu
diena

Noslēgts iepirkuma
līgums projekta
„Mārupes novada
Skultes ciemata
ūdenssaimniecības
attīstība, II. kārta”
realizācijai

ieguldījums tavā
nākotnē

27.martā A/S „Mārupes komunālie
pakalpojumi”
noslēgusi
būvdarbu
līgumu par projekta „Mārupes novada
Skultes ciemata ūdenssaimniecības
attīstība, II. kārta” realizāciju ar SIA
„Laterna” par kopējo cenu 469 890.74
eiro, bez PVN.
Līguma ietvaros līdz 2014.gada beigām
Mārupes novada Skultes ciemā paredzēts
izveidot jaunu artēzisko urbumu un slēgt
veco urbumu. Tiks rekonstruēti esošie un
izbūvēti jauni maģistrālie ūdensapgādes un
kanalizācijas tīkli, kā arī paredzēts veikt
esošās kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukciju. Būvdarbus šī līguma ietvaros
plānots pabeigt astoņu mēnešu laikā no
līguma noslēgšanas dienas.

Paziņojums par
detalplānojuma izstrādes
uzsākšanu nekustamiem
īpašumiem „Puķu iela 11”
un „Priekuļu iela 10”

Mārupes novada Dome 2014.gada
26.martā ir pieņēmusi lēmumus Nr.6.1
(sēdes protokols Nr.5, pielikumsNr.6.1),
„Par nekustamā īpašuma Puķu iela 11,
kad. Nr. 80760030016 detālplānojuma
izstrādi” un Nr.6.2 (sēdes protokols Nr.5,
pielikumsNr.6.2), „Par nekustamā īpašuma
Priekuļu iela 10, kad. Nr. 80760030292
detālplānojuma izstrādi”.
A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi”
Saskaņā
ar
2013.gada
18.jūnijā
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apstiprināto Mārupes novada teritorijas
plānojumu 2014.- 2026. gadam zemesgabals
atrodas savrupmāju apbūves teritorijā.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt
zemesgabalu sadalīšanu, precizēt atļauto/
plānoto izmantošanu un izveidot kopīgu
ielu/ceļu tīklu un ielas sarkanās līnijas.
Par
detālplānojuma
izstrādes
vadītāju apstiprināta Mārupes novada
Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere.
Detālplānojuma
izstrādātājs
AS
„Mērniecības centrs MC”.
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt
Mārupes novada Būvvaldē Daugavas
iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV2167, četru nedēļu laikā no paziņojuma
publicēšanas informatīvajā izdevumā
„Mārupes Vēstis”.

Pašvaldības
policija informē
Mārupē vairāki kūlas ugunsgrēki
Ik dienas Valsts Ugunsdzēsības un
glābšanas dienests ziņo par kārtējiem
postošiem kūlas ugunsgrēkiem, kuru
rezultātā visā Latvijā izdeguši tīrumi,
nopostītas mežaudzes un cietušas ēkas. Arī
Mārupes novadā, iestājoties siltajam laikam, konstatēti vairāki kūlas ugunsgrēki,
lielākais platībā ap 1 ha.
„Dedzinot kūlu, dabai tiek nodarīts liels
postījums, cieš visa ekosistēma. Turklāt
kūlas dedzināšana var apdraudēt apkārt
esošās ēkas, kā arī radīt draudus cilvēku
dzīvībai. Šobrīd pastiprināti tiek veikta
kontrole un profilaktiskie darbi ar mērķi
novērst pērnās zāles dedzināšanu,” skaidro
novada Pašvaldības policijas priekšnieks
Juris Jēkabsons.
Pašvaldības policija aicina iedzīvotājus
ziņot par iespējamiem likumpārkāpējiem
saistībā ar kūlas dedzināšanu, kā arī
lūdz vecākus sekot līdzi, lai bērni
nerotaļātos ar uguni, jo tas var novest pie
neatgriezeniskām sekām.
Vienlaicīgi policija atgādina, ka par
kūlas dedzināšanu iestājas administratīvā
atbildība – pārkāpējam var tikt piemērots
naudas sods no 280 līdz 700 eiro.
Lapu dedzināšana jāveic apdomīgi
Sakopjot savas sētas un piemājas
dārziņus
pavasara
sezonas
laikā,
aktualizējas jautājums par organisko atkritumu dedzināšanu. Līdz 15.maijam ir
atļauts dedzināt sausos zarus, lapas un citus organiskos atkritumus, taču ievērojot
ugunsdrošības noteikumus.
Pirms uzsākt sauso lapu un zaru
dedzināšanu, iedzīvotāji aicināti izvērtēt:
• vai izvēlētā ugunskura vieta neatrodas uz elektrības, telekomunikāciju
kabeļiem, gāzes vadiem un citām
inženierkomunikācijām vai to tuvumā;
• vai ugunskurs neatradīsies pārāk tuvu
ēkām un lieliem kokiem (gan savām, gan
kaimiņu);
• vai laika apstākļi ir piemēroti ugunskura
kurināšanai (vējš, sausums u.c.);
• vai ugunskura dūmi un dzirksteles
neplūdīs tieši kaimiņu māju logos,
pagalmos.
Uzmanību – velosipēdu zagļi!
Sākoties
aktīvākai
velosezonai,
aktivizējas arī velosipēdu zagļi. Lai
pasargātu savu īpašumu un nekļūtu par
nozieguma upuriem, aicinām iedzīvotājus
neatstāt bez uzraudzības velosipēdus un
citas vērtīgas mantas daudzdzīvokļu māju
kāpņu telpās, kā arī uz balkoniem.
Sargāsim savus mīluļus
Saskaņā ar normatīvajiem aktiem,
dzīvnieka īpašnieka pienākums ir
nodrošināt, lai dzīvnieks nevarētu izkļūt
no teritorijas. Tomēr, ja tas ir noticis,
dzīvnieku būtu vieglāk atrast, ja tam pie
kakla siksnas būtu pielikts žetons ar saimnieka telefona numuru (to var uzrakstīt arī
uz kakla siksnas otras puses).
Klaiņojošus dzīvniekus, kuriem nav
iespējams atrast saimnieku, Mārupes
novada Pašvaldības policija nogādā
dzīvnieku patversmē „Mežavairogi”,
Ķekavas novadā. Gadījumā, ja suns ir
aizklīdis un notverts aiz Mārupes robežas,
Rīgas pilsētas teritorijā, dzīvnieks nonāk
patversmē „Ulubele”, Stopiņu novadā.
Informāciju par pazudušajiem suņiem var
iegūt, zvanot Mārupes novada Pašvaldības
policijai, kā arī ieskatoties pašvaldības
mājaslapā sadaļā Pašvaldības policija vai
portālā www.dzivniekupolicija.lv, kur tiek
ievietotas atrasto suņu fotogrāfijas.

3

MarupesVESTIS
Paziņojums par nekustamo īpašumu „Paleju iela
21B” un „Paleju iela 23”
sabiedrisko apspriešanu
26.03.2014. Mārupes novada Dome
ir pieņēmusi lēmumu Nr.9.2.
„Par
detālplānojuma
nodošanu
publiskajai
apspriešanai nekustamajiem īpašumiem
Paleju iela 21B (kadastra Nr. 80760031088)
Mārupe, Mārupes novads un Paleju iela
23 (kadastra Nr. 80760031089), Mārupe,
Mārupes novads.
Sabiedriskā apspriešana notiks no
28.03.2014. līdz 25.04.2014.
Ar detālplānojuma redakciju var iepazīties
līdz 25.04.2014.:
• Mārupes novada Būvvaldē (Daugavas iela
29, Mārupe), būvvaldes darba laikā;

Paziņojums par nekustamā
īpašuma „Vīksnas A”
detālplānojuma publisko
apspriešanu
26.03.2014. Mārupes novada Dome
ir pieņēmusi lēmumu Nr.9.1 „Par
detālplānojuma
nodošanu
publiskajai
apspriešanai
nekustamajam
īpašumam
„Vīksnas-A” (kadastra Nr.8076 003 1267),
Mārupe, Mārupes novads”.
Publiskā apspriešana notiks no 14.04.2014.
līdz 12.05.2014.
Ar detālplānojuma redakciju var iepazīties
līdz 12.05.2014.:
• Mārupes novada Būvvaldē (Daugavas iela
29, Mārupe), būvvaldes darba laikā;
• Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma redakciju var iepazīties SIA „Reģionālie projekti” tīmekļa vietnē www.rp.lv.

Paziņojums par
detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu nekustamajam
īpašumam „Oši”
Pamatojoties uz Mārupes novada Domes
2014.gada 26.februāra domes sēdes lēmumu
Nr.9.1
„Par detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu nekustamam īpašumam „Oši”
(kadastra Nr. 8076 011 0236) ir uzsākta
detālplānojuma
izstrāde
nekustamam
īpašumam „Oši” 0.97 ha platībā.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju
apstiprināta Mārupes novada Domes
Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere.

Deputāta viedoklis
Skolas laikā dabas mācības stundās
man mācīja iepazīt un izprast sarežģīto
mīkstmiešu un bezmugurkaulnieku
uzbūvi un darbību. Kopš šiem zinību
apguves pamatiem ir pagājis krietns
laiks. Tomēr brīdi pa brīdim atkal
nākas pašķirstīt kādu enciklopēdiju, jo
šodien, ikdienas dzīvē, mīkstmiešu un
bezmugurkaulnieku jautājums „uzpeld”
samērā bieži gan tiešā, gan pārnestā
nozīmē.
2014.gada 12.martā Mārupes novada Domē plkst.10.00 bija ieplānots
Vides un komunālo jautājumu komitejas sēdes sākums. Dažas minūtes pirms
sēdes sākuma ieradās komitejas loceklis
un domes priekšsēdētājs M.Bojāra kungs,
kurš sāka, manuprāt, skaļi domāt: „Sak, es
nokavējos… Mums vajadzēja deputātiem
aprunāties… Ko darīt…”. Rezultāts - es
pēkšņi tiku aicināts atstāt ieplānoto Vides
un komunālo jautājumu komitejas sēdes
telpu, neskatoties uz to, ka pulkstenis rādīja
jau 10.01. Laikam esmu „ārštata” deputāts!
Vēlos
informēt
mārupiešus,
ka
priekšsēdētājs vienpersoniski neļāva sākties
oficiālai, iepriekš izsludinātai Mārupes no-
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• Mārupes novada pašvaldības tīmekļa
vietnē www.marupe.lv.
• Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma
redakciju var iepazīties http://failiem.lv/u/
axghacq
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks
24.04.2014. plkst. 17.00 Mārupes novada
Būvvaldē Daugavas ielā 29, Mārupē.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus
par detālplānojuma redakciju var iesniegt
Mārupes novada Būvvaldē no 28.03.2014.
līdz 25.04.2014., iesniegumā norādot vārdu,
uzvārdu un adresi, bet juridiskajām personām
– nosaukumu, adresi un reģistrācijas Nr.
Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties
Mārupes novada Būvvaldē, būvvaldes darba
laikā pie Mārupes novada Domes Attīstības
nodaļas vadītājas Ilzes Krēmeres, iepriekš
piesakoties pa tālruni 67149875.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 8.maijā plkst.17.00 Mārupes novada
Būvvaldē Daugavas ielā 29, Mārupē.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus
par detālplānojuma redakciju var iesniegt
Mārupes novada Būvvaldē no 14.04.2014.
līdz 12.05.2014, iesniegumā norādot vārdu,
uzvārdu un adresi, bet juridiskajām personām
- nosaukumu, adresi un reģistrācijas Nr.
Elektroniski priekšlikumus un ieteikumus
par detālplānojuma redakciju var iesniegt
Mārupes novada Attīstības nodaļas vadītājai
Ilzei Krēmerei uz e-pastu: ilze.kremere@
marupe.lv.
Neskaidrību gadījumā iespējams griezties
Mārupes novada Būvvaldē pie Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas vadītājas Ilzes Krēmeres, iepriekš piesakoties pa tālruni
67149875 vai SIA „Reģionālie projekti”
Rūpniecības ielā 32B-502, Rīgā, iepriekš
piesakoties pa tālr.67320809.
Saskaņā ar 2013.gada 18.jūnijā apstiprināto
Mārupes novada teritorijas plānojumu
2014.-2026.gadam detālplānojuma teritorija atrodas savrupmāju apbūves teritorijā.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir precizēt
teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu,
veikt zemes gabala sadalīšanu un veidot
kopīgu ielu/ceļa tīklu un inženiertehnisko
komunikāciju tīklus gan detālplānojuma
teritorijā, gan pieguļošajām teritorijām.
Rakstiskus
priekšlikumus
par
detālplānojuma risinājumiem iespējams iesniegt Mārupes novada Būvvaldē Daugavas ielā
29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167 četru
nedēļu laikā no informācijas publicēšanas dienas laikrakstā „Mārupes Vēstis”.

NOVADĀ
Paziņojums par
detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu nekustamajam
īpašumam „Straupes-1”
Pamatojoties uz Mārupes novada domes
2014.gada 26.februāra sēdes lēmumu Nr.
9.2 (protokols Nr.4) „Par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam
„Straupes-1”
(kad.nr.80760120066)”
ir
uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam
īpašumam „Straupes-1”, Mārupes novadā.
Saskaņā ar 2013.gada 18.jūnijā apstiprināto
Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014.2026.gadam detālplānojuma teritorija atrodas
Savrupmāju apbūves teritorijā, kas nozīmē
teritoriju, kurā galvenais zemes un būvju
izmantošanas veids ir savrupmāju apbūve.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir precizēt
tajā noteiktās teritorijas plānoto (atļauto)
izmantošanu, veikt zemes gabala sadalīšanu un
veidot kopīgu ielu/ceļu tīklu.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju
apstiprināta Attīstības daļas vadītāja Ilze
Krēmere. Detālplānojuma izstrādātājs ir SIA
„Delta kompānija”.
Rakstiskus priekšlikumus par detālplānojuma
risinājumiem iespējams iesniegt Mārupes novada Būvvaldē Daugavas ielā 29, Mārupe,
Mārupes novads, LV-2167 četru nedēļu laikā
no informācijas publicēšanas dienas laikrakstā
„Mārupes Vēstis”(11.04.2014.).

Paziņojums par
detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu nekustamajam
īpašumam
„Stīpnieku ceļš 5A”
Pamatojoties uz Mārupes novada Domes
2013.gada 30.oktobra sēdes lēmumu Nr.
2.9 (protokols Nr.8) „Par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam
Stīpnieku ceļš 5A (kad.nr.80760030343)” ir
uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam „Stīpnieku ceļš 5A”, Mārupes
novadā.
Saskaņā ar 2013.gada 18.jūnijā apstiprināto
Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014.2026.gadam detālplānojuma teritorija atrodas
Savrupmāju apbūves teritorijā, kas nozīmē
teritoriju, kurā galvenais zemes un būvju
izmantošanas veids ir savrupmāju apbūve.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemes
gabala sadali četros apbūves gabalos.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju
apstiprināta Attīstības daļas vadītāja Ilze
Krēmere. Detālplānojuma izstrādātājs ir SIA
„Delta kompānija”.
Rakstiskus priekšlikumus par detālplānojuma
risinājumiem iespējams iesniegt Mārupes novada Būvvaldē Daugavas ielā 29, Mārupe,
Mārupes novads, LV-2167 četru nedēļu laikā
no informācijas publicēšanas dienas laikrakstā
„Mārupes Vēstis”(11.04.2014.).

Ejot mežā – būsim uzmanīgi

Martā Mārupes novada teritorijā Rīgas
pašvaldībai piederošajos mežos, iekļūstot
bebriem izliktajās lamatās, bojā gāja suns.
Konkrētajā gadījumā lamatu izlikšanai
mednieks bija saņēmis visas atļaujas, tomēr
šāda situācija liek aizdomāties, cik pareiza ir
šādu lamatu izmantošana.
Eiropas Savienībā lamatu lietošana ir aizliegta. Vienīgās atļautās ir rāmju lamatas,
kuras mednieki plaši izmanto, izvietojot tās
mežos bebru, jenotu un lapsu ķeršanai, un
kurās šoreiz bojā bija gājis suns. Saskaņā
ar Medību likuma 25.pantu par medību tiesisko pusi atbild Zemkopības ministrija kopā
ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministriju un Iekšlietu ministriju, savukārt par
faktisko izpildi - tikai Valsts meža dienests.
Kā skaidro Mārupes novada Domes juriste
Gaļina Sušiņina, tad šādos gadījumos cietušajai
personai ir ne tikai tiesības, bet arī pienākums
nekavējoties ziņot kompetentajām iestādēm
par pārkāpumu, lai tās varētu pieņemt lēmumu
vai, iespējams, arī nodrošināt nepieciešamo
izmaiņu veikšanu likumdošanā.
Ņemot vērā publiskajā telpā izskanējušās
ziņas par bojā gājušo mājdzīvnieku, pēc
deputāta Jāņa Rušenieka iniciatīvas Mārupes
novada Domes Vides un komunālo jautājumu

komitejā izskatīšanai tika virzīts jautājums
par šāda veida lamatu izvietošanu Pierīgas
mežos. Uzklausot juristu skaidrojumu par
to, ka pašvaldība ir tiesīga risināt tikai tādus
jautājumus, kas tai ir uzdoti ar likumu vai citu
normatīvo aktu, un brīvprātīgās iniciatīvas
ir pieļaujamas tikai par jautājumiem, kuri
nav citu iestāžu kompetencē, deputāti lēma
jautājumu neizskatīt. „Šajā gadījumā Mārupes
novada Domes Vides un komunālo jautājumu
komiteja, lai arī kā tā gribētu, nav tiesīga gatavot izskatīšanai Domes sēdē lēmumprojektus
par jautājumiem, kurus likumdevējs ne tikai
nav nodevis Domes kompetencē, bet kuru
risināšanai pat noteicis citas atbildīgās valsts
pārvaldes iestādes,” skaidro G.Sušiņina.
Tas nozīmē, ka gadījumos, kad iedzīvotāji
konstatē jebkādus pārkāpumus medību jomā,
tiem jāvēršas Valsts meža dienestā. Mārupes
novada pašvaldība var pieņemt vienīgi
rakstveidā noformētu sūdzību un nodrošināt tās
pārsūtīšanu pēc piekritības Iesniegumu likumā
noteiktajā kārtībā. Kamēr likumdošana pieļauj
šādu lamatu izmantošanu, iedzīvotāji aicināti
uzmanīt savu mīluļu gaitas, it īpaši, laižot tos
bez pavadas pastaigās apkārtējos mežos.
Uva Bērziņa

Nāc vai nenāc, bet kopā nestrādāsim…
vada Domes komitejas sēdei. Tajā laikā viņš,
ļautu līdz galam novest jau 2009.gadā
Cienījamie Mārupes novada iedzīvotāji
deputāts un domes priekšsēdētājs Mārtiņš
aktualizēto jautājumu, kurš 2010.gadā, un viesi! Saskaņā ar novada „valdošās
Bojārs, vēlējās privāti „parunāties” ar paša
manuprāt, tika veiksmīgi „norakts”. Pret koalīcijas” deputātu pārliecību Jūsu, Jūsu
iepriekš uzaicinātiem, nekur it kā oficiāli
šī jautājuma virzīšanu asi uzstājās P.Pikše bērnu un dzīvnieku drošība ir tikai Jūsu
nedeklarētiem „koalīcijas” deputātiem –
un M.Bojārs. „Valdošā koalīcija” bija pret pašu rokās! Nelieniet nevienā novada mežā,
P.Pikši, L.Kadiģi, I.Dūdumu, J.Lagzdkalnu,
šī jautājuma aktualizēšanu, jo tika atzīts, jo tas taču Jums nepieder!!!
A.Mihailovu, A.Puidi un R.Zeltītu. Tikai
ka tas esot populistisks.
Kopumā Mārupes novada Domes
pēc pusstundas, plkst. 10.31, es drīkstēju 2. Ņemot vērā nesenos traģiskos notiku- neizsludinātās koalīcijas faktiskā rīcība apieiet sēžu telpā un sākt ieplānoto komitejas
mus mežā, kur lamatās gāja bojā suns, stiprina manus iepriekš rakstītos vārdus, ka
sēdi. Tā kā gandrīz mēnesi nebija vadītāja,
mēģināju aktualizēt jautājumu par cilvēku pārāk daudzi lēmumi novadā tiek pieņemti
papildus izsludinātajai darba kārtībai
drošību, jo mežos tiek rīkotas medības. kabinetos, nevis sēžu zālē. Kabinetos tiek
vēlējos iekļaut jautājumu par komitejas
Ne tikai ar šaujamieročiem, bet arī ar „formēts” pareizais vairākuma viedoklis, pat
vadītāja vēlēšanām. Lai gan sēdē piedalījās
lamatām. Lamatas Pierīgas mežos uzstāda ja tas ir pretrunā iedzīvotāju labklājības un
visi septiņi komitejā strādājošie deputāti,
blakus meža ceļiem, taciņām, grāvjos bez drošības veicināšanai. Tāpēc man brīžiem
priekšlikums tika noraidīts, jo „... tas ir
ūdens… Bet Mārupes novada iedzīvotāji, ir skumji skatīties uz saviem kolēģiem, kusarežģīts un sasteigts jautājums” (P.Pikše),
arī daudzie viesi kopā ar bērniem un riem ir balsojumos jāievēro „koalīcijas vai
„mēs par to vēl neesam vienojušies”
mājdzīvniekiem izmanto iespēju atrasties partijas disciplīna”.
(A.Mihailovs). Kad un kur tad vēl par to ir
mežā ne tikai sēņu un ogu lasīšanas
Pār Latvijas un arī Mārupes ārēm soļo
vai būtu jāvienojas, ja ne komitejas sēdes
laikā. Domājot par iedzīvotāju drošību, pavasaris. Daba mostas. Savu eksistenci turlaikā?
ierosināju paredzēt, ka ir nepieciešams pina mīkstmieši, kā arī bezmugurkaulnieki.
Pēc manas iniciatīvas darba kārtībā bija
uzstādīt vismaz brīdinājuma zīmes par Izrādās, ka bezmugurkaulniekiem ir viena
iekļauti un sēdē tika skatīti divi, manuprāt,
lamatu esamību mežā, kā arī norādes, ka galvenā pazīme – tiem nav mugurkaula...
būtiski jautājumi, bet lēmumi netika
konkrētais mežs ir privātīpašums, kurā
Jānis Rušenieks, Dr. iur.,
pieņemti:
nedrīkst iet. Izņemot J.Lagzdkalnu (gan
Mārupes
novada Domes deputāts
1. Lēmuma projekta sagatavošana „Par
tikai mutiski debatējot), šis ierosinājums
(Apvienība Iedzīvotāji)
ģenētiski modificētu augu audzēšanas
neguva deputātu atsaucību, jo atkal tieši
aizliegšanu Mārupes novadā”, kas
priekšsēdētājs bija pret.
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MarupesVESTIS

NOVADĀ
„EKO TUSIŅŠ” PII „Zeltrīti”

Lai varētu peldēties un kuģot tīrās jūrās, “Zīlīšu” bērni pētīja, kā taupīt
ūdeni un rūpēties par tā tīrību
Ikdienā bieži dzirdam vārdu „eko”
saistībā ar dabīgo pārtiku, ekoloģisku
dzīvesveidu, dažādiem materiāliem utt.
Mēdiji stāsta par dabas katastrofām,
gaisa piesārņojumu, ūdens un dabas
enerģijas resursu samazināšanos, ledāju
kušanu, dīvainiem laikapstākļiem gadalaikos.
Kāpēc notiek šīs parādības? Un ko gan
mēs pirmsskolas iestādē varam darīt, lai
rūpētos par mūsu kopējo lielo māju - Zemi?
Varam darīt ļoti daudz: skaidrot bērniem,
mācīt un pētīt, izdarīt secinājumus, likt
pamatus veselīgam dzīves veidam, ieteikt
to citiem, rosināt saudzēt un taupīt mūsu
Zemes resursus, īpaši dzeramo ūdeni
un elektroenerģiju, šķirot atkritumus,
censties radoši izmantot otrreiz lietas. PII
„Zeltrīti” šajā mācību gadā Ekoskolas
programmā padziļināti apgūst tēmu „Klimata pārmaiņas”, kur mācāmies:
• gūt pamatzināšanas par klimata
pārmaiņu cēloņiem un ietekmi uz dabu,
ekonomiku;
• veikt laikapstākļu novērojumus Mārupē
no 2013.gada septembra līdz 2014.gada
maijam, lai noteiktu klimata pārmaiņas;
• izprast, ko katrs pats var darīt klimata
pārmaiņu samazināšanas labā.
„Zeltrītos” šajā mācību gadā, novembrī,
piedaloties Rīcības dienā, bērni izzināja
Sauli, tās nozīmi visam dzīvajam uz Zemes,
centās izprast, kā rodas lietus, mākoņi,
sniegs, vējš, plūdi, zemestrīces u.c. dabas parādības. Visas 12 grupiņas piedalās
pētījumā – „Laikapstākļi Mārupē”, kur
katru dienu atzīmē t° un laikapstākļus ārā.
Mācību gada beigās apkoposim datus par
saulainajām un lietainajām dienām. Visi
piedalījāmies projektu nedēļās par klimata
pārmaiņām un izpētīto apkopojām izstādē.
Vēl arī katra grupa veidoja radošus kopdarbus izstādei „Izmanto otrreiz!”. Izrādās, ka
atpūtas krēsls un galds var tapt no tukšām
minerālūdens pudelēm, robotu var izveidot
no izlietotām piena pakām, zivis un dažādi
jūras iemītnieki uzrodas no izlietotiem
plastmasas traukiem un maisiņiem, skaisti
sniegpulkstenīši - no Aktimel trauciņiem
utt. Atbalstot veselīgu dzīves veidu,
oktobrī piedalījāmies Latvijas projektā
„Putras diena” un janvārī - vispasaules
„Sniega dienā”.
Lai dalītos ar savu pieredzi klimata
pārmaiņu izzināšanā, 1.aprīlī „Zeltrītos”
aicinājām Pierīgas pirmsskolas izglītības
iestādes kolēģus uz „EKO Tusiņu” - „Zinītis
un Nezinītis rūpējas par Zemi”. Ieradās
skolotājas gan no Mārupes un Babītes novada pašvaldības un privātajām PII, kolēģi
no Ropažu novada Zaķumuižas PII un
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PII „Annele”. Pēc vadītājas prezentācijas
par Ekoskolas pasākumiem PII „Zeltrīti”
un ekoloģiskā dzīvesveida audzināšanas
iespējām pirmskolā 2013. un 2014. gadā,
kolēģes piedalījās „EKO Tusiņā”, kur
sešgadnieku grupas bija sagatavojušas projekta nedēļu par „Klimata pārmaiņām” apkopojumu priekšnesumus. „Zīlīšu” grupas
bērni (skolotāja G.Delijeva) dziedāja, dejoja un stāstīja par ūdens nozīmi. „Dzenīšu”
grupas bērni (skolotāja B.Zadraka) ar
leļļu teātra palīdzību mācīja saudzēt vidi
un šķirot atkritumus. „Gulbīšu” grupas
bērni (skolotāja N.Adrianova) teatralizētā
priekšnesumā rosināja vairāk pārvietoties
ar kājām, lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu
un mazinātu izplūdes gāžu negatīvo ietekmi uz klimatu. Pasākuma laikā Nezinītis
(skolotāja B.Zadraka) un Zinītis (skolotāja
I.Krišāne) demonstrēja, ko nozīmē dzīvot
ekoloģiski un kas tad ir klimata pārmaiņas.
Interesanti bija visiem noskatīties
video filmiņu par papīra ražošanu
Līgatnes papīrfabrikā. Jau trešo gadu PII
„Zeltrīti” piedalās Līgatnes papīrfabrikas
makulatūras vākšanas konkursā. Šajā laikā
esam jau paspējuši pasargāt 360 kokus no
nociršanas. Pasākuma laikā neizpalika arī
radoša darbošanās, izmantojot otrreizējos
materiālus, no kuriem tapa vējdzirnaviņas,
„ritenis” un „cilvēks”. Nobeigumā
visi kopā dziedājām pašsacerētu „Eko
dziesmiņu” – vārdu autores Ilze Krišāne,
Baiba Zadraka, Diāna Kravale, mūzikas
autore Diāna Kravale. Mūsu ciemiņiem
dāvinājām izdiedzētus kressalātus jauki
izrotātos trauciņos no lietotām kārbiņām,
bērnu pašūtus un izdekorētus auduma
maisiņus no otrreiz izmantojamā materiāla,
kā arī bukletus ar bērnu ieteikumiem par
eko tēmu (apkopoja un sagatavoja lietvede
Z.Melkina).
Ekoskolas ir demokrātiska programma, kas sniedz iespēju skolēniem veidot
un īstenot aktīvu attieksmi un pieņemt
lēmumus par vides uzlabošanu gan skolā,
gan mājās. (http://www.videsfonds.lv/lv/
ekoskolas). Plašāka informācija iegūstama
Ekoskolu mājas lapā.
Ekoskolas nenoliedzami būs mūsu
nākotnes skolas! Mācīsim bērnus rūpēties
par Zemi, lai saglabātu to arī nākamajām
paaudzēm! Galvenā doma ietverta mūsu
PII „Zeltrīti” sacerētās „Eko dziesmiņas”
vārdos:
„Atkritumus šķirosim,
Elektrību taupīsim,
Tīrā jūrā peldēsim,
Veselīgi dzīvosim!”

Pieredzes apmaiņā tūrisma un
zivsaimniecības jomās Lietuvā
Aprīļa sākumā biedrība „Pierīgas
partnerība” organizēja trīs dienu
pieredzes apmaiņas braucienu uz
Lietuvu, kurā piedalīties bija aicināti
tūrisma un zivsaimniecības attīstītāji
no Mārupes, Olaines un Babītes novada
teritorijām, kā arī SIA „Rīgas meži”
pārstāvis.
2012.gadā biedrība „Pierīgas partnerība”
un Kretingas vietējā Zivsaimniecības
grupa parakstīja līgumu par starptautiska
projekta īstenošanu 2014.gadā, un šī bija
projekta dalībnieku pirmā tikšanās reize
klātienē. Interesenti varēja iepazīties ar
Kretingas vietējās Zivsaimniecības grupas paveikto darbu attiecībā uz Eiropas
Zivsaimniecības fonda (turpmāk – EZF)
līdzekļu administrēšanu, tika iepazīstināti
ar Kretingas partnerības darbību un
realizētajiem projektiem. Vērtīga bija
iespēja redzēt ne tikai labi īstenotos projektus – paraugpiemērus, bet arī tos, kas
nav izdevušies tik labi, kā cerēts, jo arī no
kļūdām varam mācīties. Ņemot vērā to, ka
pašlaik biedrība „Pierīgas partnerība” no
12.aprīļa līdz 12.maijam ir izsludinājusi

projektu pieteikšanu EZF finansējumam,
potenciāliem projektu realizētājiem ļoti
aktuāli bija smelties visdažādākās idejas.
Paši projekta dalībnieki atzina, ka liels
ieguvums bija arī iepazīšanās savā starpā,
tāpat nevarot neatzīmēt brauciena laikā
pieredzēto Lietuvas kolēģu ļoti izteikto
viesmīlību.
Nākamajā tikšanās reizē, kas notiks no
8. līdz 10.maijam Lietuvā, paredzētas
apmācības zivju audzēšanas jomā,
tūrisma vadībā, kā arī jautājumos par
zivsaimniecību dažādās ūdenstilpnēs –
dīķos, ezeros un upēs. Tāpat plānoti apskates braucieni un praktiskās nodarbības
dažādās vietējās zivsaimniecības un
tūrisma vietās.
Interesenti no Mārupes, Olaines
un Babītes – ūdenstilpņu īpašnieki,
zivsaimniecības un tūrisma aktivitāšu
veicēji – joprojām ir aicināti pieteikties
dalībai biedrības „Pierīgas partnerība”
pieredzes apmaiņas projektos.
Nadīna Millere, biedrības „Pierīgas
partnerība” valdes priekšsēdētāja

Ar lietuviešu pieredzi EZF finansējuma apgūšanā iepazinās tūrisma un
zivsaimniecības attīstītāji no Mārupes, Olaines un Babītes

Mīļie Mārupes pamatskolas darbinieki un absolventi!
Aicinām Jūs uz

Mārupes pamatskolas 65 gadu jubilejas svinībām
un absolventu salidojumu

š.g. 6.jūnijā plkst. 17.00. Mārupes pamatskolā, Tīraines sporta kompleksā,
Viskalnu ielā 7, Tīrainē
Nepalaidiet garām iespēju pirms skolas rekonstrukcijas vēl pēdējo reizi izstaigāt vecās
skolas telpas! Reģistrācija pasākuma dienā, sākot no plkst.15.00.
Pieteikties salidojumam līdz 30.maijam, zvanot pa tālruni 67148306.
Dalības maksa absolventiem: iepriekš piesakoties 7,00 eiro, salidojuma dienā 10,00
eiro.
Uz salidojumu vēlams ņemt līdzi groziņu un labu garastāvokli.

Jauniešu vecāki!

Bieži vien mēs pat neapzināmies, cik
liela atbildība likta mūsu rokās, audzinot bērnus. Bieži vien arī nezinām to, cik
lielā mērā tieši no mūsu attieksmes un
uzvedības ir atkarīgs mūsu bērna raksturs un liktenis.
Iespējams, arī Jūs būsiet pārsteigti
uzzināt, ka tas, vai bērns kļūs par „Spice”
vai kādu citu atkarību izraisošu vielu
lietotāju, ļoti lielā mērā ir atkarīgs tieši
no vecākiem. Turklāt bērna pirmie dzīves
gadi un pusaudža vecums ir tie, kad veidojas nosliece uz vielu lietošanu un atkarību.
Mani sauc Natālija Dauberga. Esmu
Mārupes iedzīvotāja, mamma un sertificēta
psiholoģe – specializējusies un strādājusi
atkarības ārstēšanas jomā. Esmu ļoti
sarūgtināta par pašreizējo situāciju bērnu
un narkotiku/alkohola kontekstā. Tikpat
Iveta Jirgensone, skumji un satraucoši ir dzirdēt vecākus
PII „Zeltrīti” vadītāja vainojam dažādus no sevis neatkarīgus

apstākļus (kompānijas, vielu pieejamību,
iedzimtību u.c.) kā noteicošos sava bērna
apreibināšanās problēmās. Tādēļ aicinu Jūs
iesaistīties manis organizētajās nodarbībās,
kur nelielās grupās Jums būs iespēja
uzzināt, kādi faktori dzīves pirmajos gados nosaka vajadzību apreibināties, kāda
ir ģimenes un vecāku loma šajā procesā,
kā atpazīt atkarību un kā reaģēt, ja esat
ievērojuši problēmas šajā jomā, kāda ir
efektīga palīdzība nelaimē nonākušajiem.
Pirmā – bezmaksas nodarbība plānota
šā gada 30.aprīlī no plkst. 18.00-20.30
Mārupes vidusskolas telpās.
Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās,
jo vietu skaits ir ierobežots.
Cerot uz Jūsu atsaucību,
Natālija Dauberga, Latvijas
atkarības psihologu apvienības valdes
priekšsēdētāja, tālr. 26552986, e-pasts:
dauberga@inbox.lv
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Projektu dienas Mārupes vidusskolā

Ar mērķi sekmēt skolēnu interesi par
pētniecisko darbību, veidojot patstāvīgā
darba iemaņas, Mārupes vidusskolā
aizvadītas ikgadējās projektu dienas.
2.-9.klašu skolēniem projektu dienu vienojošā tēma bija „Mārupes novada
izzināšana”.
Tika
izstrādāti
novadpētnieciskie, zinātniski pētnieciskie,
kā arī vides un mākslas projekti. Skolēni
viesojās citās Mārupes novada skolās,
sabiedriskajās un kultūras iestādēs,
dažādos uzņēmumos, intervēja gan savus
vienaudžus, gan pieaugušos – vecākus,
dažādu uzņēmumu vadītājus un darbiniekus. Tā skolēni labāk iepazina savu
novadu un cilvēkus, kas šeit dzīvo un
strādā.
2.a, 2.b un 4.b.klase izzināja brīvā laika
pavadīšanas iespējas Mārupes novadā. Pēc
tam daudzi atzina, ka nav zinājuši par tepat, savā novadā, pieejamajām plašajām
skolēnu interešu izglītības un brīvā laika
pavadīšanas iespējām. 2.c un 3.c klase
iepazina Mārupes novada ielas – ielu nosaukumus, to atrašanos kartē un drošu ceļu
uz skolu. Sākumskolā skolēni bieži uz
skolu nokļūst vecāku automašīnās vai ar
skolas autobusu un nezina, pa kādām ielām
pārvietojas un kādas ielas ir skolas un māju
tuvumā. Projekta laikā skolēni uzzināja,
cik plašs ir ielu tīklojums novadā, kādās
ielās dzīvo klasesbiedri, ar ko kopīgi var
doties uz skolu, kā veidojušies ielu nosaukumi, sagrupēja ielas pēc nosaukumiem
un izdarīja interesantus secinājumus un
ierosinājumus nākotnes ielu plānošanai. 3.a
klase iepazinās ar novada sieviešu kori, ansambli un ar šajos kolektīvos dziedošajiem
skolotājiem. Klase ir „dziedoša”, tāpēc
prezentācijai arī paši skolēni ar lielu prieku
sagatavoja muzikālu priekšnesumu. 2.d
klase pētīja likumdošanu un izveidoja
savu nākotnes kultūras un sporta parka
maketu ar atpūtas un izklaides iespējām

5.a klases meitenes iejūtas šokolādes meistaru lomā
visām vecuma grupām. Bet 3.b klase pētīja
ūdenssaimniecības darbu Mārupē, kā arī
dzeramā ūdens kvalitāti un tā ietekmi uz
vidi un cilvēku. 4.a klase izzināja, kādas
ir tradīcijas citās Mārupes novada skolās.
Savukārt 4.c klase uzzināja daudz interesanta par zirgkopību Mārupē, kā arī
kopīgiem spēkiem uzgleznoja divas gleznas, ko uzdāvināja skolai.
5.-9.klašu skolēni līdztekus Mārupes novada izzināšanai izstrādāja projektus par
dažādām aktuālām tēmām. Tā, piemēram,
5.a klases projekta tēma bija „Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014.gadā”, 7.c
klase pētīja eiro vēsturi, bet 17 skolēni no
8.-9.klasēm apvienojās projekta grupā,
kas izstrādāja zinātniski pētniecisko darbu fizikā „Energoefektivitāte sadzīvē” ar
mērķi izprast videi draudzīgu un ekonomisku energoresursu pielietošanu sadzīvē.
Skolēni izvēlējās arī radošos projektus,

tā, piemēram, 6.c klase izveidoja savu
klases ansambli un sagatavoja muzikālu
priekšnesumu, 8.b klase pētīja dažādus
tērpu stilus un izveidoja savu tērpu kolekciju, 8.c klase apgleznoja klases sienu, 9.c
klase veidoja ģipša figūras, bet skolnieces
Elza Sainsa un Lība Dzimtā-Zemīte (5.c),
Ilze Barone un Dārta Albiņa (8.a) un Jēkabs
Tutiņš (8.c) ar skolotājām Indru Puķi un
Baibu Zvauni strādāja pie skolas aktu zāles
noformējuma un izgatavoja dekoratīvo aizkaru skatuvei.
7.a klases skolēni izstrādāja pat sešus
projektus, par kuriem stāsta klases
audzinātāja Ingrīda Ļaudama: „Šogad
skolēni vēlējās strādāt grupās un paši
izvēlējās darbu tēmas. Projekti tika veidoti tādos virzienos kā māksla – mūzikas
veidi, dejas, to pozitīvā ietekme uz cilvēka
veselību; grafiti, kā viens no modernās
mākslas veidiem; kosmoss vēsturisko no-

Logopēdijas dienu pasākumi Mārupes novadā

Jaunmārupes sākumskolas bērni aizrautīgi spēlē spēli
logopēda kabinetā
Martā visā Latvijā norisinājās
Starptautiskās logopēdijas dienas. To
ietvaros vairākās Mārupes novada
izglītības iestādēs tika organizēti nu jau
par tradīciju kļuvušie logopēdijas dienu pasākumi, kuru mērķis ir akcentēt
logopēdijas nozīmi bērna valodas un
runas attīstībā. Šī gada devīze bija
„Daudz valodu, daudz kultūru – viena
komunikācija”.
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Mārupes pašvaldības izglītības iestādēs
strādājošās logopēdes šajās dienās aicināja
ar savu darba specifiku iepazīties arī tos
skolēnus, kam ikdienā speciālista palīdzība
nav nepieciešama. Mārupes vidusskolā
1. klašu skolēni apskatīja logopēda
kabinetu, ar interesi piedalījās dažādās
valodu attīstošās spēlēs un nodarbības
beigās saņēma pateicību par piedalīšanos
logopēdijas dienā. Līdzīgi pasākumi

noritēja arī citās Mārupes novada izglītības
iestādēs.
Nedēļas noslēgumā novada logopēdes
viesojās
Mārupes
novada
Skultes
sākumskolā,
lai
apmeklētu
nesen
labiekārtoto plašo logopēdijas kabinetu.
Šī tikšanās bija iespēja dalīties pieredzē
ar kolēģēm un gūt jaunas zināšanas. Tika
apspriesti dažādi ikdienas darbā aktuāli
jautājumi - bilingvālu bērnu runas un
valodas traucējumu diagnosticēšana,
interaktīvo un metodisko materiālu
pielietošana ikdienas darbā.
Šī gada 21.martā novada logopēdēm
bija iespēja gūt arī starptautisku pieredzi,
piedaloties 1. Baltijas logopēdu kongresā
„Daudz valodu, daudz kultūru: iespējas un
izaicinājumi mūsdienu logopēdijā”.
Praktizējošiem logopēdiem, kas strādā
daudzkultūru vidē, ir svarīgi atšķirt valodu
īpatnības multilingvāliem cilvēkiem no
specifiskiem valodas traucējumiem vai
valodas attīstības traucējumiem. Kongresā
jaunus pētījumus un idejas par bilingvālu
un multilingvālu bērnu valodas attīstības
veicināšanu sniedza gan pašmāju, gan
igauņu, lietuviešu, poļu un krievu referenti.
Bērnu ar valodas traucējumiem skaits
pieaug un valodas traucējumi kļūst arvien
smagāki, tādēļ aicinām vecākus pievērst
lielāku uzmanību bērnu valodas attīstībai
jau agrīnā vecumā un iespējami agrāk
meklēt speciālista palīdzību, kā arī aktīvi
iesaistīties korekcijas darbā.

tikumu skatījumā; saules sistēma un tās
maketa izveide; Vidusjūras zemūdens pasaule un akvārija maketa izveide; florbols;
šokolādes ražošana.” Ar 7.b klases pieredzi
dalās audzinātāja Inga Cirse: „Izvēlēta
tika tēma par klases skolēnu vecāku
individuālajiem uzņēmumiem (IU) Mārupē
un Latvijā, kas jauniešus patiešām ļoti
ieinteresēja. Projekta laikā paviesojāmies
tādos uzņēmumos kā „Silja”, „Laba pirts”,
„Live in cashmere”, „AG handling” un
„CM Consulting”, kur iepazināmies ar
uzņēmuma vēsturi un darbību.”
Projektu dienas noslēdzās 24.martā
ar labāko zinātniski pētniecisko darbu
lasījumiem, kurus sniedza 11.b klases
skolēni Elvijs Jaunzems, Kristaps Kalnietis, Marta Raita un Jānis Čipa.
Kopumā projekta nedēļas laikā bērni
papildināja savas zināšanas ar praktisku
un lietderīgu informāciju, paplašināja
redzesloku un ieguva pirmās publiskās
uzstāšanās prasmes. Apkopojot savas
audzināmās 5.b klases skolēnu iespaidus un viedokļus, skolotāja Rasma Riherte saka: „Projektu nedēļa bija lieliska
iespēja klases kolektīva saliedēšanai, jo
darbs pamatā notika grupās. Katrai grupai
bija savi pienākumi visas nedēļas garumā.
Skolēni centās izprast laika plānošanas
nozīmi, pilnveidot savas prasmes strādāt
grupā, pieņemt citu projekta dalībnieku
viedokli un pamatot savas domas. Tas bija
radošs un atbildīgs process, kura rezultātā
skolēni guva jaunu pieredzi”. Arī skolēni
ļoti atzinīgi vērtē projektu nedēļu, jo tā ir
interesanta un vērtīga pieredze, kas ļauj
tuvāk iepazīt sevi, savus klasesbiedrus un
reizē uzkrāt zināšanas par lietām, vietām
un procesiem, izejot ārpus ierastā mācību
stundu modeļa.
Sanita Zveja un Biruta Sūnaite,
Mārupes vidusskolas direktora vietnieces
izglītības jomā

Jaunas iespējas
Mārupes vidusskolā

Mārupes vidusskola, plānojot savu
attīstību un ņemot vērā sabiedrības intereses,
izglītības kvalitātes paaugstināšanu un
bērnu konkurētspēju nākotnes darba
tirgū, 2014./15. mācību gadā, sākot
no 7. klases, pamatizglītības ieguvei
piedāvā pamatizglītības vispārizglītojošo
programmu, kas veiksmīgi tiek realizēta
daudzu gadu garumā, kā arī divas jaunas
programmas:
1. Pamatizglītības programmu ar padziļinātu
matemātikas un programmēšanas apguvi;
2. Pamatizglītības programmu ar padziļinātu
valodu apguvi, apgūstot trīs svešvalodas
jau no 7. klases.
Plašāk ar stundu plāniem katrā izglītības
programmā var iepazīties skolas mājas lapā
www.marupe.edu.lv
Uzņemšanas noteikumi katrā no
virzienu programmām:
1. vecāku iesniegums;
2. vidējais vērtējums no visu programmu
pamatpriekšmetiem
angļu
valodā,
bioloģijā,
ģeogrāfijā,
informātikā,
krievu vai vācu valodā, latviešu valodā,
matemātikā, vēsturē, sociālās zinībās;
3. vērtējums programmai atbilstošajos
profilpriekšmetos
(ar
padziļinātu
matemātikas apguvi – matemātikā,
informātikā; ar padziļinātu valodu apguvi
– latviešu valodā, angļu valodā) nav
zemāks par 7 ballēm.
Uzņemšana jaunajās virzienu programmās
sākas 2. jūnijā, uzrādot 6. klases liecību.
Pieteikties un saņemt informāciju par
programmām iespējams darba dienās no 8:00
līdz 16:00 pa tālruni 26324789, rakstot uz eLinda Meiersone un Jolanta Hanzopastu angela.sokolova@inbox.lv vai personīgi
vska, Mārupes vidusskolas logopēdes Mārupes vidusskolā, Kantora ielā 97.
PIEKTDIENA, 11.APRĪLIS, 2014
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Dalāmies pieredzē

Semināra pirmā daļa Pienenīšu grupā skolotājas Ivetas Kalniņas vadībā
Dažādojot un bagātinot pirmsskolas skolotāju darba pieredzi, šā gada
12.martā Jaunmārupes sākumskolā
organizējām semināru – praktikumu
„ Vingrinājumi rokas sagatavošanā
rakstītprasmes
apguvei”,
pulcinot dalībniekus no Pierīgas novadu
pašvaldību un privātajām pirmsskolas
izglītības iestādēm.
Gatavojot bērnus skolas gaitu uzsākšanai,
būtiska aktualitāte ir rakstīšanas prasmju
apguve. Šis ir jau otrais gads, kad jaunā
„Integrētā mācību programma sešgadīgiem
bērniem” izvirza uzdevumu apgūt ne tikai rakstītos burtus, bet arī prasmi burtus
savienot vārdā, teikumā, turklāt rakstot
jāprot iekļauties noteiktās robežās - trīs
līniju dalījumā. Lai rakstītprasmes apguve noritētu veiksmīgi, viennozīmīgi ir
jābūt mērķtiecīgi veiktam iepriekšējās
sagatavošanas darbam, kas mums kā pedagogiem uzliek lielu atbildību.
Semināra pirmajā daļā dalībniekus
aicinājām pavērot mūsu iestādes pirmsskolas
skolotājas
Ivetas
Kalniņas
vadīto nodarbību piecgadnieku grupā
„Pienenītes”.
Skolotāja dalījās savā
pieredzē, demonstrējot paņēmienus, kad
ievingrināta tiek ne tikai bērna roka, bet
„iekustināta” tiek arī viņa domāšana un
uztvere.
Savukārt semināra otrajā daļā dalībnieki
tika iesaistīti praktiskajā darbā apgūt
radošas rakstītprasmes vingrinājumu idejas skolotājas Mārītes Velikānes vadībā.
Sekojot viņas tēlainajai ievirzei un vienotajam komentāram, katrs iemēģināja roku,
lai radītu savu darbiņu – galarezultātā ar
tikai sev piemītošu individualitāti. Tieši
šī patstāvīgā darbošanās savas darba lapas
izveidē no „a-z”, pēc manām domām, ir

lielākais ieguvums arī darbā ar bērniem.
Tā ir vienlaikus alternatīva darba burtnīcai,
kas diemžēl arī pirmsskolā ir ienākusi kā
mācību procesa sastāvdaļa.
Semināra noslēgumā dalībnieki devās
iepazīties ar pirmsskolas grupiņu telpām.
Gribas cerēt, ka pie mums Jaunmārupē
iedvesmu un radošu dzirksti savai tālākai
darbībai guva pirmsskolas skolotājas
no
Upesleju
internātpmatskolas
rehabilitācijas centra pirmsskolas izglītības
iestādes , Baldones PII „Vāverīte”, Stopiņu
PII „Pienenīte”, Babītes PII, Sējas PII
„Bitīte”, kā arī tuvākie kaimiņi - Mārupes
novada PII „Zeltrīti”, PII „Lienīte”, PPII
„Namiņš” un PPII „Mazulītis Rū”. Paldies
arī dalībniekiem par labajiem vārdiem
un vēlējumiem, izvērtējot gan pasākumu
kopumā, gan aplūkojot pārējās pirmsskolas
grupas, kurās atbilstoši bērnu vecumposmam, pedagogi bija izvietojuši bērnu
darbu ekspozīcijas „rokas vingrinājumu”
apguvē, parādot arī dažādās tehnikas
minēto paņēmienu realizācijā.
12.februārī un 5.martā arī mūsu pašu
iestādes pirmsskolas skolotāji atsaucīgi
novērtēja iespēju piedalīties šāda satura
praktiskajās nodarbībās kolēģes Mārītes
vadībā. Līdzdarboties aicinājām arī interesentus no Mārupes novada Skultes
sākumskolas, Mārupes pamatskolas pirmsskolas grupām, kā arī PPII „m’Pipariņš”,
kas tikai vēlreiz apliecina pedagogu vēlmi
papildināt savas zināšanas praktisko darba
paņēmienu apguvē un pielietojumā, kā
arī nepieciešamību turpināt savstarpējās
pieredzes apmaiņu starp kolēģiem !
Sandra Belcāne , Jaunmārupes
sākumskolas pirmsskolas izglītības
metodiķe

Konkurss „Esmu pētnieks” Minskā
Marta beigās Mārupes novada Skultes
sākumskolas audzēkņi kopā ar pedagogiem jau ceturto gadu pēc kārtas devās
uz Baltkrieviju, lai Minskā piedalītos
starptautiskajā
konkursā
„Esmu
pētnieks”. Mūsu valsts delegācija pēc
Minskā pavadītās finālsacensību dienas
ir atgriezusies ar atzinības godalgām
un balvām bērniem, jaunu, noderīgu
pieredzi
un
jauniem kontaktiem
turpmākām sadarbības iespējām.
29. marts Minskas apgabala izglītības
attīstības institūtā izvērtās par aizraujošu
un saturīgu konkursa „Esmu pētnieks”
norises dienu. Mūsu valsts komandu šogad
pārstāvēja jaunie pētnieki no Mārupes
novada Skultes sākumskolas – 1. klases
skolniece Jevdokija Romanova, 2. klases
skolnieki Andrejs Rosoha un Aļija Jambajeva, četrgadīgā Veronika Kazaka,
piecgadīgā Anna Fursova, Mārupes vidusskolas 2. klases skolnieks Roberts
Kaļķis un Garkalnes vidusskolas 4. klases
skolnieki Leonīds Čupriņins un Andrejs
Mihaiļičenko. Skolēnus pavadīja darbu
vadītājas Jeļena Martjanova, Oga Zagdaja, Irina Troņenkova, Irina Nikolajeva,
Andžela Sokolova un Tatjana Lučiņina.
Mūsu komandas līdzi vesto pētniecisko
darbu klāsts bija gana dažāds un interesants: receptes dažādu tēju pagatavošanai,
ziepju vārīšanai un ziedu krāsošanai ūdenī,
papīra lidmašīnu modeļu un meloņu sēklu
diedzēšanas pētījumi, kā arī apvienotā
bērnu un vecāku atpūtas un rotaļu laukuma
izveides ideja.
Īpašu uzmanību un atzinību izpelnījās
gan mūsu atvestie darbi – Aļija Jambajeva saņēma konkursa „Esmu pētnieks”
sponsoru balvu, gan mūsu neparasti jaunās
pētnieces Veronika un Anna.
Pēc saturīgās, bet tomēr saspringtās
konkursa zinātniskās daļas sekoja izklaides
programma, kas ļāva bērniem aizmirst
pārdzīvotos stresa brīžus un no sirds nodoties piedāvāto apmeklējuma vietu
izbaudīšanai. Un redzēt tiešām bija ko!
Gan mazajiem, gan lielajiem acis iepletās
no sajūsmas Minskas delfinārijā, kurā zem
stiklota, saulē zaigojoša kupola visiem
burtiski acu priekšā lēcienam iznira delfīni.
Domas dalījās par zooloģisko dārzu, jo tas
stipri atšķīrās no Rīgas zoodārza. Tur zvēri
tiek turēti rindās saliktās būru mājās, bez
iespējām baudīt brīvību. Brīnišķīgas bija
arī abas ekskursijas pa Minsku : viena
- dienas, otra – nakts laikā. Un pat bērni
pamanīja, ka desmit minūšu laikā, kamēr
tika aplūkota Baltkrievijas Nacionālā

bibliotēka, ne reizes neatkārtojās tās izgaismojums.
Mājup mūsu komanda devās ar dažādiem
iespaidiem, bet kopīgu pārliecību, ka ir
iegūta jauna, ļoti noderīga pieredze. Robertam Kaļķim bija īpašs gandarījums
par to, ka viņa krievu valodas prasme ir
lieti noderējusi. Abi Garkalnes vidusskolas ceturtklasnieki Leonīds un Andrejs
ir cieši apņēmušies turpināt piedalīties šajā
konkursā, tikai nākošgad jau vecāko klašu
grupā.
Tāpat kā iepriekšējos gados arī šogad
par konkursa „Esmu pētnieks” veiksmīgu
norisi Latvijā un sekmīgu mūsu valsts
komandas piedalīšanos finālā Minskā
gādāja biedrības „S.T.A.R.S.” valdes
priekšsēdētājs Jevģēnijs Sidorovs un
Mārupes novada Skultes sākumskolas direktores vietniece izglītības jomā Ludmila
Čaupenoka. Nozīmīgs bija arī Mārupes novada Domes sniegtais finansiālais atbalsts.
Sadarbība starp dažādu valstu skolām
un pirmsskolas iestādēm ir vērtīga arī ar to,
ka ļauj nodibināt jaunus kontaktus. Šajā
braucienā mēs iepazināmies ar vairākiem
Lietuvas delegācijas pārstāvjiem un kopīgi
nolēmām, ka nākotnē arī mūsu izglītības
iestādēm ir vērts apmainīties ar pieredzi,
īstenojot kopīgus projektus.
Ludmila Čaupenoka, Mārupes novada
Skultes sākumskolas direktora vietniece
izglītības jautājumos

Atvērto durvju dienas Jaunmārupes sākumskolas pirmsskolnieku vecākiem
Mācību gadam iesniedzoties otrajā
pusē,
pirmsskolas
audzēkņu un
skolotāju kopējo sadarbību
vērot
aicinājām bērnu vecākus. To, ka tikšanās
atklātajās nodarbībās
vecākiem ir
aktuāla, liecina gan mūsu iepriekšējo
gadu pieredze un vecāku iespējas arī rīta
cēlienā atrast laiku, lai pavērotu savu
bērnu dažādās norisēs, kas pakāpeniski
mazo pirmsskolnieku no rotaļu darbības
tuvina mācību darbībai, gan arī aktīvāko
vecāku neatlaidīgie jautājumi jau rudens
periodā par iestādes plānoto darbību
šādu aktivitāšu organizēšanā.
Manuprāt, liela nozīme ir tam, ka vecāki
uz savu bērnu var paskatīties neierastākās
situācijās ārpus savas ģimenes un mājas
- attīstošajā un sadarbības vidē, kur
nosacījumus veido bērnu grupa, dažādi raksturi, temperamenti, kā arī citi pieaugušie,
kas nav viņa ierastais ģimenes loks. Turklāt
pēc katras nodarbības skolotāji ir pieejami,
lai raksturotu savu pedagoģisko darbību
un mērķus, kas tiek realizēti, darbojoties
ar atšķirīgiem bērnu vecumposmiem, kā
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arī atbildētu uz vecāku jautājumiem, kas
saistās vairāk ar individuālu skatījumu tieši
par savu bērnu.
Šā gada 29.janvārī vecāku dienas
pirmsskolā aizsāka angļu valodas interešu
izglītības skolotāja Kristīne Vilcāne, kas
darbojas ar bērniem vecumā no 4 gadiem, un
kopumā uz atklātajām nodarbībām pulcēja
45 bērnu vecākus. Atšķirīgi no iepriekš
ierastās prakses, šogad, laika posmā no 10.
līdz 13.februārim, piedāvājām arī pavērot
prasmju apguvi mūzikā, tādēļ mazliet
diferencēti aicinājām uz šīm nodarbībām
obligātā pirmsskolas izglītības apguves vecuma bērnu vecākus no Saulīšu, Pienenīšu,
Pūcīšu un Zīļuku grupām skolotāju Sindijas Tropas un Vinetas Elksnes vadībā,
kopumā 37 vecākus. Savukārt aktivitātei
fiziskās izglītības un veselību nostiprinošu
vingrinājumu izpildē skolotājas Rutas
Ļesņičijas vadībā no 17. līdz 21.februārim
tika aicināti jaunākā vecumposma 3 – 4
gadnieku vecāki no Podziņu, Dzirkstelīšu,
Mārīšu un Bitīšu grupām, kopskaitā 72
vecāki.

Angļu valoda Pienenīšu grupā - apgūtā vārdu krājuma
torņa būvniecība
Paldies vecākiem un pedagogiem
par atsaucību un iesaistīšanos iepriekš
minētajos pasākumos, kas nenoliedzami
veicina pozitīvu savstarpējo sadarbību, kā
arī tuvina vienotam skatījumam uz mūsu
kopējo mērķi – bērnu vispusīgu un harmonisku attīstību.
Laikā no 7. līdz 11.aprīlim gaidījām

vecākus uz atklātajām nodarbībām
peldēšanas iemaņu apguvē treneres
Aleksandras Strautas vadībā iestādes
peldbaseinā, kā arī gaidām uz skolotājas
Laumas Mellupes paveikto sporta deju soļu
apguvē 29.aprīlī. Uz tikšanos !
Sandra Belcāne ,
pirmsskolas izglītības metodiķe
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Noslēgusies Mārupes jauniešu organizētā Labdarības akcija
Ar
izsoli
noslēgusies Mārupes
Jauniešu
Domes
marta mēnesī rīkotā
labdarības
akcija
“Palīdzēsim Aleksandram!”. Izsolot
vairāk kā 30 mākslas priekšmetus, ko
darinājuši gan profesionāli mākslinieki,
gan Mārupes bērni un pieaugušie,
kopējiem spēkiem savākti 443 eiro, lai
mārupietis Aleksandrs varētu iegādāties
kurpnieka
amatam
nepieciešamos
darbarīkus.
Labdarības akcijas laikā novada izglītības
iestāžu audzēkņi un novada iedzīvotāji
tika aicināti zīmēt, gleznot, veidot vai kā
citādi radīt dažādus mākslas darbus par
tēmu “Septiņjūdžu zābakos…”. Iesniegtos
darbus divas marta nedēļas varēja aplūkot
izstādē Mārupes Kultūras namā.
Izsoles laikā līdzekļi tika vākti Aleksandram Gromovam, mārupietim vairākās
paaudzēs, kurš nopietnu kājas traumu dēļ
pēdējos septiņus gadus ir spiests dzīvot Ērgļu
novada sociālās aprūpes centrā. Atrodoties
tālumā no mājām, Aleksandrs ir mērķtiecīgi
mācījies un Alsviķu arodskolā apguvis
“Ādas apstrādes tehnologa un izstrādājumu
izgatavotāja arodu” ar specializāciju apavu
labotājs. Pansionāta iemītnieki raksturo
Aleksandru kā pretimnākošu un atsaucīgu
draugu, kurš nekad neatsakās palīdzēt.
Kurpnieka amats Aleksandram ļoti patīk

apņēmības darboties.”
Jaunieši saka lielu paldies visiem
māksliniekiem, kuri ziedoja savus mākslas
darbus, kā arī tiem mākslas cienītājiem, kuri
piedalījās 28.marta mākslas darbu izsolē
un ziedoja! Tāpat arī paldies Mārupes Hip
- Hop studijas jauniešiem, viņu vadītājai
Madarai Antei un jauniešu korim “Universum”, Riharda Rudzīša vadībā, par skaisto
priekšnesumu noslēguma pasākumā! Mīļš
paldies arī noslēguma vakara vadītājai Elīnai
Grāvei, bez kuras atraktivitātes un radošās
pieejas izsoles gaita nebūtu iedomājama.
Kristiāna Pandere
Jauniešu Dome Starptautiskajā
sieviešu dienā rīkoja zibakciju

Jaunieši pasniedz saziedotos līdzekļus Aleksandram
un viņš vienmēr labprāt centies izpalīdzēt,
labojot apavus iestādes iemītniekiem un arī
darbiniekiem par tīri simbolisku samaksu
vai tāpat – no labas sirds. Par izsolē iegūtiem
līdzekļiem Aleksandrs varēs iegādāties
kurpnieka darbarīkus un materiālus, lai
varētu attīstīt savu arodu.
„Man ir liels prieks par mūsu aktīvajiem
jauniešiem, kuri spēja noorganizēt šāda
apjoma pasākumu! Ideja rīkot labdarības
pasākumu nāca no pašiem jauniešiem, visi

arī aktīvi iesaistījās, lai pasākums izdotos,
kā plānots,” saka Domes jaunatnes lietu
speciāliste Jolanta Grosberga-Gernere.
Mārupes novada Jauniešu Domes pārstāve
Nikola Ivanova stāsta, ka doma rīkot
labdarības pasākumu jauniešiem radusies,
jo gribējuši kādam palīdzēt: „Šī bija arī
laba pieredze, kas noderēs, rīkojot nākošos
pasākumus. Un tādi noteikti būs, jo mums,
Mārupes jauniešiem, netrūkst idejas un

Jaunieši bija sagatavojuši puķes ar
apsveikuma kartītēm un dāvāja
tās visām satiktajām sievietēm
Mārupes novadā 8.martā.

Vasaras darbam jaunieši varēs pieteikties no 24.aprīļa
Arī 2014.gadā Mārupes pašvaldība,
turpinot pagājušajā gadā iesākto
tradīciju, piedāvās vasaras darbu
jauniešiem. Sākot no 24.aprīļa, jaunieši
Mārupes Domē varēs pieteikties darbam teritorijas labiekārtošanas un
uzkopšanas darbos, kā arī šogad pirmo
reizi tiks piedāvāta iespēja jaunietēm
strādāt par pirmsskolas izglītības iestādes
audzinātāju palīdzēm.
Pagājušajā gadā Mārupes pašvaldība
uzsāka jauniešu vasaras nodarbinātību
Mārupes novadā, nodrošinot ar darba
vietām 76 novada jauniešus vecumā no 13
līdz 18 gadiem. Arī šogad piedāvāto darba
vietu skaits būs līdzīgs, 50 darba vietas

paredzētas labiekārtošanas jomā, 25 darba
vietas tiks piedāvātas jaunietēm vecumā
no 15 līdz 19 gadiem darbam Mārupes
pašvaldības bērnudārzos, strādājot par
pirmsskolas izglītības iestāžu audzinātāju
palīdzēm. Jaunietes palīdzēs audzinātājām
sagatavot nodarbību materiālus, apģērbt un
pieskatīt bērnus pastaigu un rotaļu laikā, kā
arī veikt citus ikdienas darbiņus.
Iesniegumu veidlapas vasaras darbiem
iespējams izdrukāt pašvaldības jauniešu
mājaslapā www.jaunatnemarupe.lv sadaļā
Darbs un uzņēmējdarbība vai saņemt
Mārupes novada Domē pie jaunatnes lietu
speciālistes Jolantas Grosbergas – Gerneres.
Tur arī no 15.aprīļa varēs iepazīties ar darba

izglītības iestādes audzinātājas palīdzei);
vietu grafiku.
Darba laiks jauniešiem saskaņā ar • Personas apliecinošs dokuments;
(aizpildīta
mājaslapā
normatīvajiem aktiem ir četras stun- • Iesniegums
pieejamā veidlapa);
das dienā, kopumā nostrādājot 20 dienas
• Apliecinājums
no
vecākiem
vai
mēnesī.
likumīgajiem aizbildņiem, ja jauniIesniedzamie dokumenti:
etis ir jaunāks par 18 gadiem (aizpildīta
• Nodokļu grāmatiņa (to iespējams nokārtot
mājaslapā pieejamā veidlapa).
Rīgas reģiona VID nodaļā, Skanstes ielā
50, Rīgā). Vecākam jāizraksta bērns no
Pirms darba uzsākšanas darba devējs ar
savas nodokļu grāmatiņas, piesakot, lai jaunieti slēgs darba līgumu.
pēc darba perioda bērns tiktu ierakstīts
atpakaļ nodokļu grāmatiņā. Nodokļu Papildus informācija:
grāmatiņu varēs noformēt un iesniegt tieši Mārupes novada jaunatnes lietu speciāliste
Jolanta Grosberga-Gernere
pirms stāšanās darba attiecībās;
Tālr.:
67149868, 29857620,
• Ārsta izziņa par veselības stāvokli vai
e-pasts:
jolanta.grosberga@marupe.lv
Medicīniskā grāmatiņa (pirmsskolas

Mārupes uzņēmēju aktualitātes
2014. gada 21.
martā
notika
biedrības “Mārupes uzņēmēji” ikgadējā
biedru sapulce, kuras gaitā biedrības
dalībnieki atskatījās uz 2013. gadā
paveikto, nosprauda 2014. gada plānus un
ievēlēja jaunu biedrības valdi.
Pēdējo 12 mēnešu laikā biedrības dzīvē
notikuši vairāki svarīgi notikumi.
Sadarbība ar Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameru
2013. gada oktobrī tika parakstīts
sadarbības līgums ar Latvijas Tirdzniecības
un rūpniecības kameru (LTRK), kas dod
iespēju mūsu biedrības dalībniekiem
iesaistīties nacionāla mēroga jautājumu
risināšanā un izmantot LTRK sniegtos pakalpojumus par īpaši zemām cenām.
Sadarbība ar Mārupes novada Domi
Pagājušajā gadā turpinājās veiksmīga
sadarbība starp mūsu biedrību un Mārupes novada Domi. Septembrī notika kupli apmeklēta
uzņēmēju tikšanās ar novada deputātiem,
oktobrī kopīgi sveicām uzņēmējus Mārupes
uzņēmēju dienas 2013 ietvaros. Kopš rudens
pašvaldības un uzņēmēju pārstāvji kopīgā
darba grupā strādā pie Mārupes novada marketinga stratēģijas izstrādes.
Sadarbība ar Mārupes vidusskolu

8

2014. gada sākumā tika noslēgts
sadarbības līgums ar Mārupes vidusskolu,
kura ietvaros biedrības dalībnieki aktīvi
palīdzēs vidusskolniekiem – skolēnu mācību
uzņēmumu (SMU) veidotājiem, apgūt
uzņēmējdarbības pamatus. Tiek plānots arī
SMU dzīvotspējīgāko un atraktīvāko biznesa
ideju konkurss, kura uzvarētājiem tiks naudas balvas.
Semināru cikls
“Par 2 stundām zinošāks”
Biedrības organizētajā semināru ciklā
“Par 2 stundām zinošāks” notikuši jau astoņi
semināri, kuros biedriem un citiem interesentiem ir bijusi iespēja paplašināt savu redzesloku uzņēmējiem svarīgos jautājumos.
Mārupes uzņēmēju diena 2013
Oktobrī notika ikgadējā Mārupes
uzņēmēju diena, kura pagājušajā gadā tika
papildināta ar jaunu tradīciju - kopīgi ar
Mārupes novada Domi un Lursoft īstenoto
novada veiksmīgāko un aktīvāko uzņēmēju
apsveikšanu.
Īpaši priecē tas, ka biedrības dalībnieku
skaits turpina augt. Pēdējā pusgada laikā
biedrībā ir iestājušies seši jauni biedri:
lielākais privātais darba devējs mūsu
novadā “Kreiss”, tipogrāfija “airPrint”,
elektrosistēmu projektēšanas un uzstādīšanas

uzņēmums “EDS”, zvērināts advokāts Jurijs Baibakovs, frizētavas Milana īpašnieki
“RES Stils” un skārda izstrādājumu meistari
“Skārda Jumti”.
Biedrības tuvākie plāni
Lai noskaidrotu biedrības dalībnieku
viedokli, marta vidū tika veikta aptauja,
kurā biedri tika aicināti novērtēt mūsu
organizācijas līdzšinējo darbību un paust
savas vēlmes par turpmāk veicamajiem darbiem. Atbildes sniedza 72% biedru, no kuriem absolūtais vairākums jeb 72% novērtēja
iepriekš minētās biedrības aktivitātes ar
“labi” vai “ļoti labi”. Tas dod pamatu domāt,
ka mūsu biedrība atrodas uz pareizā ceļa.
Aptaujas rezultāti rāda, ka par galvenajiem biedrības darbības virzieniem tuvākajā
nākotnē biedri uzskata jaunu biznesa kontaktu veidošanu un iepazīšanos ar citiem
Mārupes uzņēmējiem, dialogu ar novada
administrāciju un informācijas apmaiņu,
ieskaitot biedrības un tās dalībnieku
atpazīstamības veicināšanu.
Kā viens no instrumentiem šo mērķu
sasniegšanai kalpos biedrības reklāmas izdevums, kurā, jau sākot ar maiju, mūsu biedriem
un citiem novada uzņēmumiem būs iespēja
publicēt reklāmas un darba sludinājumus.
Savukārt, novada iedzīvotājiem un

uzņēmumiem, kuru pastkastītēs kopā ar
pašvaldības izdevumu „Mārupes Vēstis”
nonāks šis izdevums, būs iespēja uzzināt
par mūsu novada uzņēmumu piedāvātiem
produktiem un pakalpojumiem.
Jau pēc aptaujas noslēguma tika saņemta
lieliska ziņa no Finanšu ministrijas par to,
ka mūsu biedrībai ir piešķirts sabiedriskā
labuma organizācijas statuss, kas ļaus mums
piesaistīt vairāk ziedojumus mūsu labdarības
aktivitātēm Mārupes skolēnu atbalstam. Kā
zināms, uzņēmumi, kuri ziedo sabiedriskā
labuma organizācijām, iegūst iespēju
samazināt savus uzņēmuma ienākuma
nodokļa maksājumus.
Kopsapulcē biedrības dalībnieki augstāk
minēto uzdevumu īstenošanu uz tuvākajiem
12 mēnešiem uzticēja valdei piecu cilvēku
sastāvā. Valdē darbu turpinās Normunds
Čiževskis (SIA Bizpro) un Pēteris Pikše
(z/s Purkalni, arī Mārupes novada domes
deputāts), bet par jaunajiem valdes locekļiem
ievēlēti Andris Aniņš (SIA Veselības centrs
NIKA), Sanita Āķe (SIA AA Energy Windows) un viens no biedrības dibinātājiem
Kārlis Bodnieks (SIA Prolux).
Normunds Čiževskis, Biedrības “Mārupes
uzņēmēji” valdes priekšsēdētājs
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daiļamatnieku darbu izstāde
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Mārupē noslēdzies Noras Bumbieres
Latvijas jauno vokālistu konkursa pusfināls

Žūrija aktīvi “dzīvo līdzi” jauno vokālistu sniegumam
Jau astoto gadu pēc kārtas Mārupes
Kultūras nams sadarbībā ar Noras
Bumbieres fondu aprīlī rīko Latvijas
jauno vokālistu konkursa pusfināla atlasi. Šogad konkursam bija pieteikušies
113 jaunie dziedātāji no visas Latvijas
– Mārupes, Rīgas, Valmieras, Alūksnes,
Bauskas , Ventspils, Liepājas un citiem
Latvijas novadiem.
Konkursantus vērtēja žūrija, kuras
sastāvā bija izcili Latvijas mākslinieki –
Margarita Vilcāne, Viktors Lapčenoks,
Žoržs Siksna, fonda idejas autore un
izveidotāja, N. Bumbieres māsa Māra
Zustrupa, N.Bumbieres dēls Georgs
Beļinovs, mūzikas pedagoģe Anita Liekna
un Mārupes Kultūras nama vadītāja Ira
Dūduma.
Nenogurstoši visas dienas garumā
līdz pat astoņiem vakarā žūrija klausījās
latviešu komponistu dziesmas jauno solistu izpildījumā. Noras Bumbieres fonda
mērķis ir popularizēt latviešu estrādes
mūziku, īpaši akcentējot tās sākumu 60.70.gados, kas saistās ar Raimonda Paula
mūzikas šedevriem un to izpildītājiem.
Izvērtējot
pusfinālistu
sniegumu,
konkursa finālam, kas norisināsies oktobrī
Jelgavas Kultūras namā, žūrija izvirzījusi

37 finālistus. Konkursa organizatore Māra
Zastrupa pateicas Mārupes Domei par
sadarbību un Mārupes Kultūras namam
par jauko gaisotni, tāpat arī visiem
dalībniekiem par piedalīšanos atlases kārtā
un pedagogiem par ieguldīto darbu.
Šogad divas savas audzēknes konkursam pieteikties mudinājusi arī mārupiete
Rūta Dūduma, kura savulaik pati bijusi
šī konkursa laureāte. „Ir apsveicami,
ka Latvijā ir šādi konkursi, kur jaunam
dziedātājam ir iespēja sevi parādīt plašākai
publikai, kā arī pašam pārliecināties par
savām spējām. Man liekas svarīgi arī tas,
ka šajā konkursā tiek popularizēta latviešu
mūzika, tādējādi bērni to arī vairāk iepazīst
un mācās latviešu komponistu dziesmas,”
saka Rūta un ir gandarīta, ka abas viņas
audzēknes tikušas atzinīgi novērtētas un
turpinās dalību finālā.
Galvenā konkursa balva ir iespēja
ierakstīt dziesmu profesionālā mūzikas
ierakstu studijā, savukārt Grand Prix titula
ieguvējam balvā tiks pasniegta tēlnieka
Kārļa Īles veidotā uzvarētāja statuete,
kas ir Noras Bumbieres piemiņas zīmes
samazināta kopija. Tāpat finālisti iegūst
tiesības uzstāties koncertos kopā ar vecmeistariem.
Uva Bērziņa

No 19. līdz 25.maijam pirmo reizi,
vienkopus tiekoties dažādu mākslas
nozaru daiļamatniekiem no Mārupes,
Jaunmārupes, Tīraines un Skultes,
Mārupes novadā notiks pašmāju
daiļamatnieku izstāde, kurā amatnieki
piedāvās aplūkot savus jaunākos meistardarbus.
Izstādē piedalīsies tādi amata pratēji kā
rotkaļi, audēji, pinēji, kalēji, auduma ziedu
veidotāji, kokapstrādes meistari, pērļotāji
un daudzi citi. Interesentiem Mārupes novada daiļamatnieku izstāde būs aplūkojama
Mārupes Kultūras nama vestibilā.
Visas izstādes laikā būs iespējams tikties arī ar pašiem amatniekiem un uzdot

sev interesējošus jautājumus. Apmeklētāji
varēs ne tikai ieskatīties amata meistara darba noslēpumos, bet arī iemēģināt
roku dažādu darbu veidošanā, tādu kā
miniatūru Lielvārdes jostu pīšanā, pērļu
rotu darināšanā, saktiņu kalšanā un koka
karošu grebšanā. Vietnē www.marupe.
lv un Mārupes novada Domes ēkā būs
iespējams saņemt informāciju par datumiem un laikiem, kad iespējams satikt
konkrēto daiļamatnieku, piedāvājumu
individuāliem apmeklētājiem, grupām un
tūrisma uzņēmumiem.
Izstādes projekta mērķis ir veicināt
kultūras dzīves un daiļamatniecības
attīstību Mārupes novadā. Projekts tiek
īstenots, pateicoties biedrības „Pierīgas
partnerība” un Mārupes novada Domes atbalstam. Mārupes novada amatnieki, kam
arī būtu interese piedalīties izstādē, aicināti
tai pieteikties vēl līdz 1.maijam, rakstot uz
marupes_amatnieki@inbox.lv vai zvanot
pa tālruni 27473371.
Laura Stelpe, projekta vadītāja

Rīgas Improvizācijas teātra performance
„Grāmatas degustācija” Mārupes Kultūras namā
25.aprīlī plkst.19.00 Mārupes Kultūras
namā viesosies Rīgas Improvizācijas
teātris ar izrādi – grāmatas „Izkoptais
ļaunums” degustācija .
Grāmatas degustācijā būs iespēja
nogaršot dažādu attiecību variācijas, ko
dziļāk izpēta un atklāj Evelīnas Gravas
psihoterapijas rokasgrāmata „Izkoptais
ļaunums”. Būs iespēja nomalkot humora
garšu, izglītoties dažādu grāmatu ingredientos, baudīt aktieru sniegumu un piedzīvot
neaizmirstamas emocijas Jūsu cienīgā

sabiedrībā. Tā būs kā ideāla maltīte Jūsu
prātam un ierosinājums turpināt zilā koka
zirga skrējienu estētiskā gaisotnē, baudot
variācijas par starppersonu attiecībām. No
pasākuma atvadīsieties, līdzi sev paņemot
lielisku noskaņojumu, noderīgas atmiņas
un, iespējams, Jūsu visvērtīgāko grāmatu
šogad.
Pasākuma laikā Evelīnas Gravas grāmata
„Izkoptais ļaunums” būs pieejama par
īpašu cenu. Biļetes var iegādāties pasākuma
norises vietā vai “Biļešu paradīze” kasēs.

1949.gada 25.marta deportācijas pieminot

25. martā, atceroties 65. gadadienu kopš Latvijas pilsoņu masveida
deportācijām uz Sibīriju, dažādu
paaudžu mārupieši pulcējās uz piemiņas
brīdi Mārupes kapos, kā arī devās nolikt ziedus izsūtīto piemiņai pie Brīvības
pieminekļa.
Pieminot tos, kuri kļuva par komunistiskā
genocīda upuriem 1949.gadā, Mārupes
kapos, pie pieminekļa totalitāro režīmu
upuriem, tika noturēts kopīgs klusuma
brīdis, Mārupes vidusskolēni dziedāja un
represētie mārupieši dalījās ar atmiņām par
PIEKTDIENA, 11.APRĪLIS, 2014

tā laika notikumiem. Uzrunājot klātesošos,
Mārupes novada Domes priekšsēdētāja
vietniece Līga Kadiģe aicināja neaizmirst,
ka „mēs katrs esam Latvijas, savas zemes
galvenie pārstāvji, un atkarībā no tā, kāda
būs mūsu nostāja, tāda būs arī to cilvēku,
kas nolēmuši dzīvot šajā zemē, cieņa pret
mums un valsti”.
Pirms došanās uz Brīvības pieminekli, Torņkalna baznīcā Mārupes novada
represēto biedrības dalībnieki piedalījās
arī aizlūgumā par deportācijas laikā
cietušajiem un mūsu valsti.
Kate Nītiņa
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Dzīvot var lētāk un veselīgāk!
Mārupieši var lepoties ar to, ka mūsu
seniori ar saaukstēšanās slimībām slimo
daudz retāk kā citos novados, mūsu
bērnus mazāk skar rota vīrusa infekcija. Nākotnē Mārupes novada sievietes retāk slimos ar dzemdes kakla vēzi.
Viss iepriekš minētais saistīts nevis ar
Mārupes novada īpašiem klimatiskiem
apstākļiem, bet gan iespēju mums,
mārupiešiem, bez maksas saņemt
pneimokoku, rota un cilvēka papilomas
vīrusa vakcīnas.
Bez vakcīnām, kuras aizsargā pret
konkrētām smagām infekcijām, svarīga
nozīme ir vispārējai imunitātei, kuras
stiprināšanai un modulēšanai tiek ieteikts
medus, dažādu zāļu tējas, C,A, E, vitamīni,
selēns, ehinācija, ginks, ingvera sakne,
maitake sēnes, godži ogas, unkārijas mizas ekstrakts, mumijo, krila eļļa, transferfaktors, Larifan, Glycomune (Latvijas
zinātnieku radīti) u.c.
Šajā reizē pastāstīšu par visiem zināmu,
Latvijā maz lietotu, taču ilgas dzīves garantu- zaļo tēju.
Zaļā tēja nav pļavās lasītā zāļu tēja.
Zaļo tēju iegūst mazāk kā 10 valstīs,
vislielākie ražotāji ir Ķīna, Japāna un
Indonēzija. Īstu kvalitatīvu zaļo tēju
iegūst no Camellia sinensis krūma pumpuriem un divām augšējām lapām. Tūlīt
pēc noplūkšanas tos lielā steigā tvaicē vai
karsē, tā saglabājot polifenolus. Tad lapas
tiek saritinātas un žāvētas, iegūstot tā
saucamo „šaujampulveri”, skrošu izskata
melni zaļas bumbiņas. Aplejot tās ar līdz
vārīšanai uzkarsētu ūdeni, lapiņas lēni atveras- „uzzied” kā ūdensrozes.
Dažādos pētījumos ir pierādīts, ka
valstīs, kurās lieto zaļo tēju 6-8 tasītes dienā
cilvēki mazāk slimo un dzīvo ilgāk. Zaļā
tēja satur spēcīgus veselības veicinātājus
antioksidantus- polifenolus, kuri darbojas
pret organisma šūnu nolietošanos. Jūs taču

esat novērojuši oksidācijas procesus dabā,
kā iekosta ābola virsma kļūst brūna, maize
sacietē un metāls sarūsē. Arī mūsu organisms, tēlaini runājot, rūsē un tas izraisa
slimību attīstību.
Kāpēc šāda „rūsa” organismu pārņem?
Lai šūnās notiktu vielmaiņas procesi,
nepieciešams skābeklis O2. Kā redzam
no ķīmiskās formulas, skābeklis sastāv
no pāra, kurš vielmaiņu reakciju laikā
var pašķirties un pārvērsties par divām
atsevišķām molekulām- atomāro skābekli.
Sakarā ar to, ka vienai skābekļa „pusītei”
pietrūkst elektrona, tā izmisīgi meklē šo
pazaudēto elektronu un pakampj to no citas molekulas. Notiekot aktīvai elektronu
„zagšanai” organisms tiek sagrauts, mēs
sākam slimot un novecojam.
Zaļās tējas antioksidanti neitralizē divās
daļās sadalīto atomāro skābekli un samazina tā vēlmi „zagt”. Zaļā tēja ir spēcīgs
profilaktisks ierocis cīņā pret barības vada,
kuņģa, aizkuņģa dziedzera, resnās zarnas,
aknu un prostatas vēzi, jo zaļajā tējā esošie
polifenoli burtiski sacērt vēzi izraisošos
elementus, bremzējot to uzbrukumus un
piesaisti veselajām šūnām.
Zaļās tējas lietotāji reti slimo ar sirds
asinsvadu slimībām, jo tējā esošie
katehīni nepieļauj artēriju aizsērēšanos
ar aterosklerotisku pangu- vielu, kura
veidojas no liekā holesterīna un tauku
izgulsnējumiem. Līdz ar to samazinās
risks, ka no artērijas sieniņas atrausies vielas gabaliņš un nosprostos kādu diametrā
mazāku asinsvadu, aiz kura esošās šūnas
ies bojā, veidojoties miokarda infarktam,
insultam. Zaļā tēja ne tikai samazina, tā
saukto, slikto, zema blīvuma holesterīna
līmeni, bet arī modulē trombocītu darbību,
ierobežojot recekļu veidošanos asinsvados. Līdz ar to zaļās tējas cienītājiem
nav nepieciešamības lietot aspirīnu, kurš
„sašķidrina” asinis.

Pateicoties spējai nomākt angiotenzīna
konvertējošo enzīmu, pie zaļās tējas labajiem darbiem pieskaitāma arī asinspiediena
samazināšana.
Savukārt, tējā esošie polifenoli nomāc
amilāzes aktivitāti. Amilāzi var salīdzināt
ar šķērēm, kuras atdala krellēs savērtas
cietes bumbiņas, pārvēršot tās par glikozi.
Līdz ar to ciete netiek pārveidota par cukuru un tā līmenis asinīs nepaaugstinās.
No sacītā izriet, ka zaļā tēja ir labs palīgs
cukura diabēta gadījumā.
Ir pierādīts, ka arī tuklums veicina
diabēta attīstību, jo tauku šūnu uzkrāšanās
ap insulīna receptoriem šūnas aizlēdz un
tajās nespēj iekļūt glikoze. Daži eksperimenti ļauj izdarīt pavisam revolucionāru
atzinumu- zaļā tēja lielos daudzumos (virs
15 tasēm dienā) ierobežo aptaukošanos
pat tādos gadījumos, ja tiek lietots nepareizs uzturs! Un, protams, zaļā tēja lieliski
noderēs visiem, kuri pēc ziemas vēlas kļūt
slaidāki.
Zaļai tējai ir novērota iedarbība arī pret
patogēnām baktērijām un vīrusiem. Tāpēc
tā tiek rekomendēta infekciju, arī zarnu
infekciju gadījumos, kā arī pret visa veida
iekaisumiem, izgulējumiem.
Lai pasargātu zobus no emaljas bojāšanās,
zobakmens, sliktas elpas, Japānā iesaka atteikties no dārgajām zobu pastām un pēc
ēšanas mutes dobumu vienkārši izskalot ar
zaļo tēju.
Šis raksts nav reklāma zaļai tējai un zaļā
tēja nav brīnumlīdzekis pret visām sērgām.
Taču iesaku pamēģināt tik ierastos, ar cukuriem bagātīgi saldinātos burbuļūdeņus
un no koncentrātiem iegūtās sulas aizvietot
ar zaļo tēju.
Skan paradoksāli, bet ar zaļo tēju dzīvot
kļūs lētāk un veselīgāk!
Arvīds Mūrnieks, ārsts

Aicina seniorus
pieteikties
bezmaksas
datorapmācībām
Aprīlī ikviens interesents pēc 50 gadu
vecuma, zvanot pa tālruni 80000822 vai
aizpildot reģistrācijas anketu interneta
vietnē www.piesledzieslatvija.lv, aicināts
pieteikties „Lattelecom” rīkotajos bezmaksas datorapmācības kursos.
No šī gada maija līdz novembrim „Lattelecom” projekta „Pieslēdzies, Latvija!” ietvaros mācības notiks visā Latvijā
latviešu un krievu valodas grupās, kas
tiks komplektētas pēc iespējas tuvāk senioru dzīvesvietai. Atbilstoši dalībnieku
līdzšinējai
pieredzei
un
prasmēm
apmācības tiks organizētas trīs līmeņos.
Zvanot pa tālruni 80000822, pieteikties
aicināti arī skolotāji.
Ikvienam interesentam vietnē www.
piesledzieslatvija.lv pieejama arī bezmaksas pašmācību programma „Mācies
pats”. Zvanot uz projekta atbalsta tālruni
67201777, senioriem ir iespējams saņemt
arī speciālistu konsultācijas datora
lietošanas pamatos. Turklāt pirmos soļus
datora apgūšanā palīdz spert arī īpaši izveidotas apmācību filmas, kas bez maksas
pieejamas „Lattelecom” Interaktīvajā TV.
„Lattelecom” projekts „Pieslēdzies, Latvija!” tiek īstenots kopš 2008./2009.mācību
gada. Līdz šim ar pašvaldību un skolu
atbalstu apmācīti jau 20 tūkstoši senioru.
Projekta organizētāji iecerējuši līdz valsts
simtajai gadadienai apmācīt vismaz 30
tūkstoši cilvēku visā Latvijā, lai palīdzētu
tiem pārvarēt digitālo plaisu un pilnvērtīgi
integrēties informācijas sabiedrībā.

Topošās novada grāmatas lappusēs
Turpinās
darbs
pie
grāmatas
„Mārupes novads Māras zīmē”. Ieskatam publicējam nelielu grāmatas fragmentu. Tajā laikabiedri atminas kolhoza
„Mārupe” priekšsēdētāju Arvīdu Kalēju
kā īstenu saimnieku, kura laikā kolhozs
piedzīvojis uzplaukumu.
Atceras Agita Pāvule, „Bērzkalnu” saimniece, mārupiete sestajā paaudzē:
„Kad 1952. gadā uzzinājām, ka par
priekšsēdētāju nāks Kalējs, mans vecaistēvs
teica – būs jauns priekšnieks, gudrs,
agronoms. To ātri pieredzējām, Kalējs nāca
ar laipnību pie visiem, iegriezās katrās
mājās, ar saimniekiem aprunājās. Viņa
pieeju saimniekošanai sapratām ātri vien.
Pirmajos darba gados Kalējs pārvietojās
ar divriteni. Aizbrauca visur, kur bija
nodomājis. Vecaistēvs ar vecomāti strādāja
kolhozā, mēs ar māsām gan ne, bet
priekšsēdētājs atbraucis palūdza: „Maizīte
izaugusi, nevar atstāt uz lauka, meitenes,
palīdziet gan...” Abas ar māsu Liesmu arī
gājām. Tajos gados labību vēl sēja kūlīšos,
slēja statiņos, sienu žāvēja uz lauka un mājās
veda ar zirgiem. Kolhoza priekšsēdētāja
galvenās rūpes bija panākt, lai būtu, kas
uz lauka strādā. Un Kalējs prata katram
atrast piemērotus vārdus – ar savu divriteni
gandrīz ikdienas iebrauca katrā mājā, ieradās
pie darba darītājiem gan no rīta, gan vakarā,
pie reizes pasakot labu vārdu par padarīto
darbu, pajokojot vai labsirdīgi pajokojot. Un
tad darbs veicās citādi, nekā varēja panākt ar
lamāšanu vai draudiem.
Kalējs pievērsa uzmanību gan agronomiskajiem darbiem, gan fermām. Viņam nebija
jāprasa ne posminiekiem, ne brigadieriem,
pats visu bija redzējis un zināja.
Viņš bija tas, kas Mārupes kolhozu
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Latvijas Zemnieku savienības kongresa prezidijs.
No kreisās: A. Kalējs, A. Rozentāls, J. Kinna.
(No grāmatas „Latvijas zemnieku savienības vēsture”, 1995, Preses nams)
nostādīja uz kājām. (...)
Viņam bija tāds teiciens par redīsiņu, toreiz brīnījos, ko tas nozīmē. Bet tagad, kad
izlasīju grāmatu par Latvijas Zemnieku
savienības vēsturi, no Kalēja raksta sapratu,
kas ar redīsiņu domāts. Izrādās, kad Aglonas
skolā, kur Kalējs strādāja pēc 1941. gada
izvešanām, audzēkņi prasījuši, kas tālāk notiks, viņš izrāvis no lecekts redīsu un teicis –
tālāk jādzīvo tā! Sarkanbaltsarkanās krāsas.
Audzēkņiem viss kļuvis skaidrs...
Kalēja laikā kolhozs kļuva par miljonāru.
Iemesls, kāpēc izvēlējos studēt agronomiju,
bija kolhozā veiktie šķirņu izmēģinājumi.
Kalējs bija paraugs, kādam jābūt labam
agronomam.”
Padomju gados katrā pagastā kolhozs
vai padomju saimniecība bija noteicēja

ne tikai lauksaimniecībā, bet visās dzīves
jomās. Sabiedriskās iespējas kultūrā,
izglītībā un sadzīvē bija atkarīgas no kolhoza priekšsēdētāja labvēlības. Atceras
Maiga Pasieka, Mārupes kluba vadītāja
no 1956. līdz 1968. gadam: „Kad atnācu
strādāt, zālē virs skatuves jumts bija caurs,
krēslu nebija, tikai kaut kādi soli. Gāju pie
Kalēja pēc palīdzības. Viņš gādāja, lai zāle
tiktu izremontēta, jumts salabots, nopirka
arī krēslus. Kādā kaudzē atradu kinoprojektoru, ciema priekšnieks Fricis Feilis
teica – to kolhozs saņēmis par piedalīšanos
Tautsaimniecības izstādē. Izrādījās, to
neviens nelietoja. Dabūju projektoru „pie
dzīvības”, meklēju kinomehāniķus. Rīgas
kinofilmu iznomāšanas bāzē varēja dabūt filmas, ko Rīgā nerādīja – to vajadzēja redzēt,

kā cilvēki uz tiem kinoseansiem nāca! Bet
Kalējs teica – šitām lietām tu naudu neprasi!
Neprasīju arī, jo cilvēki pirka biļetes, man
pietika. Bet ķeza bija tāda, ka otrā dienā
filmu ruļļus vajadzēja aizvest uz Rīgas bāzi
atpakaļ. Toreiz jau pagastā mašīnu bija maz,
bet priekšsēdētājam „Pobeda”. Redz, kur ir,
viņš teica – ņem un brauc! Šoferi gan nedeva. Mēs ar kolēģi Astrīdu Treiloni nolēmām
– ejam uz šoferu kursiem. Pabeidzām tos,
tiesības dabūjām, un beigu beigās jau Kalējs
arī savu šoferi iedeva.
Vai, mums ar viņu ir raibi gājis! Bija
dažādi pašdarbības kolektīvi. Reiz man
piezvana patērētāju biedrības priekšnieks –
vai tu negribi ņemt pūtēju orķestri? Eju pie
Kalēja, bet istabā kopā ar viņu sēdēja vēl 4
– 5 kolhoza darbinieki. Es saku, mums vajag tos pūtējus! Viņš - ne un ne, mēs abi tā
kliedzām, ka visi darbinieki izmuka ārā no
istabas. Es Kalēju pārkliedzu, un tos pūtējus
dabūju! Man ar priekšsēdētāju gāja grūti,
tomēr vienmēr dabūju, ko gribēju.
Jā, ar Kalēju bija interesanti strādāt!
Piemēram, zālē vajadzēja jaunu grīdu. Viņš
saka – naudu došu, bet dēļi jāmeklē tev
pašai. Bet dēļi toreiz bija tā manta, ko tikai
ar lielām atļaujām varēja dabūt. Aizgāju
uz Valsts plāna komiteju. Eju pie viena
priekšnieka – tur pasaka, ka nevarot palīdzēt.
Labi, iešu pie otra - tas to pašu. Veru vienas
durvis pēc otrām, bet tajā ēkā visi kabineti
ir savienoti. Beigās klauvēju pie pēdējām
durvīm gaiteņa galā, tur pats priekšnieks
Miervaldis Ramāns. Atkārtoju savu lūgumu,
un viņš man tos dēļus tiešām piešķīra! Un
Kalējs jau vārdu arvien turēja, tā to jauno
grīdu dabūju.”
Ilze Būmane
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Maijā Ghetto Games sportiskās
aktivitātes sāksies arī Mārupē
Regulāru sportisko aktivitāšu lomu
jauniešu brīvā laika pavadīšanā, it
īpaši vasaras brīvlaikā, arvien vairāk
sāk novērtēt Latvijas pašvaldības. Tieši
tāpēc šogad „Ghetto Games” kustība
sadarbībā ar Mārupes novada Domi
īstenos sporta aktivitāšu sēriju „Ghetto
Games Mārupē”.
Projekts ietver ielu sporta veidu
pasākumu sēriju, kas, sākot no 5.maija
līdz 25.augustam, katru pirmdienu pulcēs
mārupiešus vienā lokācijas vietā – Kantora ielā 97, lai radītu Mārupes novadā
pastāvīgu ielu sporta un kultūras platformu. „Ghetto Games” sešu darbības gadu
pieredz ir pierādījusi, ka viena lokācijas
vieta spēj vislabāk uzturēt pastāvīgu kon-

taktu ar jauniešiem, paust pareizās vērtības
un attīstīt jauniešu personību, kas ļautu
veidoties veselīgai sabiedrībai un harmoniskai dzīves videi.
Visas vasaras garumā „Ghetto Games”
Mārupē piedāvās populārākos ielu sporta
veidus – Ghetto Basket ielu basketbolu,
Mārupes čempionātu ielu futbolā, Ghetto
Floorball un bezmaksas ielu vingrošanas
treniņus. Mārupes jauniešiem un vietējiem
iedzīvotājiem kopumā tiks rīkoti 8 turnīri
ielu basketbolā, 16 turnīri futbolā, 6 turnīri
florbolā un 60 treniņi ielu vingrošanā.
Ielu vingrošanas treniņi, sākot ar 20.maiju, katru nedēļu, no pirmdienas līdz ceturtdienai, norisināsies trīs dažādās lokācijas
vietās – pirmdienās un trešdienās Kan-

tora ielā 97, ceturtdienās Tīrainē pie BMX
trases (Tīraines dārza iela 6) un otrdienās
Jaunmārupē pie skeitparka (Mazcenu aleja
3/1). Šajos pasākumos varēs piedalīties
ikviens Mārupes jaunietis un iedzīvotājs,
kurš sevī jūt vēlmi pavadīt vasaru sportiski, veselīgi un aktīvi!
„Ghetto Games” šobrīd ir lielākā un
populārākā jauniešu kustība Latvijā, kurā
iesaistījušies 50 000 jauniešu un kas sevī
apvieno tādus sporta veidus kā ielu basketbols, ielu futbols, ielu florbols, ielu dejas,
ekstrēmie sporta veidi (skeitbords, inline,
BMX, MTB, triāls), ielu vingrošana, regbijs, armvrestlings, velo triāls, velo polo
u.c.
Gunta Lipiņa, „Ghetto Games”

Mārupieši pārstāv Latviju starptautiskā
taekvondo turnīrā Beļģijā
No 4. līdz 6.aprīlim Beļģijā norisinājās
starptautiskais taekvondo turnīrs „Belgian Open 2014”, kurā ar Mārupes
pašvaldības atbalstu Latviju pārstāvēja
arī trīs mārupieši – Marija Ivanova,
Kārlis Orleāns un Dāvids Bērziņš.
Sacensības kopumā pulcēja līdz 800
sportistu no visas Eiropas, kā arī no ASV,
Azerbaidžānas, Kolumbijas, Izraēlas un
citām valstīm. Visveiksmīgāk turnīru
izdevās aizvadīt Marijai, kas ikdienā
trenējas Rīgas klubā „Hansu”. Svara
kategorijā kadetēm līdz 47 kg 14 sportistu konkurencē Marija izcīnīja sudrabu, pārliecinoši uzvarot astotdaļfinālā
ar rezultātu 13:1, ceturtdaļfinālā ar 14:9
un pusfinālā ar 10:3. Zaudējums tika
piedzīvots tikai finālā pret pirmās vietas
ieguvēju Vivienu Lorenzu ar rezultātu
2:15. Šogad Marija iekļauta Taekvondo
nacionālajā izlasē un jūlija beigās LatStarptautiskajās sacensībās
viju pārstāvēs Pasaules čempionātā Baku,
sudrabs
mārupietei Marijai Ivanovai
Azerbaidžānā.

Mārupes hip-hop dejotājiem godalgas
Latvijas atklātajā ielu deju čempionātā
29.martā Mārupes
Kultūras nama hiphop
deju
grupa
„Chill Out” startēja
“Open Latvian Street
dance Cup 2014″,
gūstot vairākas godalgotas vietas gan
individuālajās, gan
grupu kategorijās.
„Ceļš uz Latvijas atklāto ielu deju
čempionātu,
kas
norisinājās Daugavpilī,
bija ļoti nogurdinošs,
taču sacensību diena
izvērtās pozitīvisma un panākumu pilna,
jo mājās atgriezāmies ar gandarījumu par
paveikto, kā arī ar medaļām un kausiem
rokās,” stāsta deju grupas vadītāja Madara
Ante.
3.vietu hip-hop solo junioru meiteņu
grupā ieguva Elizabete Vētra, bet junioru puišu grupā – Ralfs Pilsētnieks.
„Chill Out” jaunākā grupa (Katrīna Luīze
Ašmane, Agnese Roska, Kristiāna Kristjansone, Madara Savicka, Maija Romanovska, Matīss Romanovskis, Eduards
Kārlis Gudēvičs) ieguva 3.vietu kategorijā
„Dance Show Children”, bet vecākā grupa
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Ne tik veiksmīgi sacensības šoreiz
aizritēja Mārupes Sporta centra sportistiem
Kārlim Orleānam un Dāvidam Bērziņam.
Kārlis pieaugušo grupā, svarā līdz 80 kg,
pirmo cīņu aizvadīja pret Horvātijas izlases
sportistu, kam zaudēja punktu pēdējā
raundā, piekāpjoties ar rezultātu 13:12.
Kā norāda treneris Vitālijs Lepins-Žagars,
labāka snieguma uzrādīšanai sportistam
traucējusi nesen iegūtā kājas muskuļu trauma, kas nav ļāvusi strādāt ar pilnu atdevi.
Dāvids junioru grupā, svarā līdz 48
kg, pirmajā cīņā pret Skotijas sportistu
piekāpās ar rezultātu 1:4, zaudējot galveno
sitienu pēdējās sekundes laikā, līdz ar ko
neizšķirta cīņa pārvēršas par pretinieka uzvaru. Taču jāņem vērā, ka Dāvidam šis ir
pirmais gads junioru grupā, kurā sportists ir
visjaunākais. Kā skaidro treneris, cīnīšanās
ar vecākiem sportistiem, kuriem uzkrāta
lielāka pieredze, psiholoģiski vienmēr ir
smagāka.
Kate Nītiņa

Sporta notikumi

Mārupes SC U10
komanda izcīna
„Juglas Zieda
Kausu”
29.martā Mārupes Sporta centra (SC)
U10 komanda piedalījās Ikšķiles novada
organizētajā basketbola turnīrā “Juglas
Zieda Kauss”. Pēc iepriekšējās sezonas
sudraba medaļām šogad, uzvarot VEF
komandu, kā ari Ikšķiles un Ogres jaunos basketbolistus, izcīnīta 1.vieta!
Starp spēlēm notika soda metienu
konkurss, kurā piedalījās arī divi Mārupes
SC audzēkņi – Mareks Aseriņš un Jēkabs
Vārna. No 10 metieniem Mareks precīzi
meta 9 reizes un izcīnīja 2.vietu, bet ar 10
precīziem metieniem uzvarēja Jēkabs.
Nākamās sacensības Mārupes SC jaunajiem basketbolistiem notiks 12.aprīlī – 3×3
turnīrs U10 un U11 grupām, Mārupes sporta kompleksā, un no 17. līdz 20.aprīlim –
starptautiskais turnīrs „Riga Open ‘2014”
U11 vecuma grupā, Olimpiskajā sporta
centrā, Rīgā.
Matīss Vārna

Iegūsti velosipēda
vadītāja apliecību
Dienas centrā
„Švarcenieki”

Ņemot vērā jauno velo braucēju lielo
atsaucību marta mēnesī, kad vairāk kā 60
bērni un jaunieši dienas centrā piedalījās
interaktīvā lekcijā un kārtoja eksāmenu,
lai iegūtu velosipēda vadītāja apliecību,
dienas centrs „Švarcenieki” sadarbībā ar
Ceļu satiksmes drošības direkciju

24.aprīlī plkst.16:00

piedāvā papildus iespēju piedalīties
interaktīvā lekcijā un kārtot eksāmenu, lai
iegūtu velosipēdista vadītāja apliecību.
Šogad pirmo reizi to var darīt bērni jau
no 10 gadu vecuma.

Pieteikties eksāmenam var:
13.aprīlī
• personīgi ierodoties Dienas centrā
Latvijas Basketbola līgas 2.divīzijas
„Švarcenieki” (Mazcenu Aleja 4,
spēle: BK Mārupe/BK Ventspils AugstJaunmārupe),
skola, plkst.17.00 Mārupes sporta
•
zvanot 29594004 vai rakstot uz e-pastu
kompleksā
19.aprīlī
svarcnieki@gmail.com
Mārupes novada sacensības novusā,
plkst.10.00 sporta klubā „Servus Plus”
Nepieciešamie dokumenti:
20.aprīlī
• Pase, personas ID vai dzimšanas
Mārupes novada sacensības galda tenisā,
apliecība,
plkst.10.00 sporta klubā „Servus Plus”
• Viena dokumentu fotokartiņa (3x4cm).
26.aprīlī
Sagatavošanās velosipēda vadītāja
Mārupes novada sacensības futbolā
2005. – 2006.g.dz. zēniem, plkst.10.00
eksāmenam:
Mārupes sporta kompleksā
• CSDD mājas lapā: www.csnt.csdd.
30.aprīlī
lv pieejams tests, kuru izpildot var
Mārupes pirmsskolas izglītības iestādēm
pārbaudīt savas zināšanas un gatavību
„Rotaļu diena”, plkst.10.00 Jaunmārupes
eksāmena kārtošanai (sadaļā „Jauns
sākumskolas sporta bāzē
eksāmens”, izvēloties „Velosipēdi”).
3.maijā
• izdevniecība „Zvaigzne ABC” sadarbībā
Mārupes novada atklātais čempionāts
ar CSDD izdevusi grāmatu „Ceļā ar
volejbolā sieviešu un vīriešu komandām,
velosipēdu”
plkst. 10.00 Mārupes un Tīraines sporta
Nāc uz Dienas centru „Švarcenieki”
kompleksos
un mēs Tev palīdzēsim sagatavoties
4.maijā
Latvijas nacionālais čempionāts BMX eksāmenam!
1.kārta, plkst.10.00 Mārupes BMX trasē.
Apliecības noformēšana un eksāmena
9. un 10.maijā
kārtošana ir bez maksas.
Starptautiskais
taekvondo
turnīrs
Gatis Vācietis, dienas centra vadītājs
“Mārupes kauss 2014”, plkst.10.00

(Karlīna Kļaviņa, Elizabete Vētra, Linda
Munde, Annija Luīze Pentjuša, Aleksa
Pilsētniece, Kalvis Kilups, Maksimilians
Pīrs, Ralfs Pilsētnieks, Roberts Pilsētnieks)
izcīnīja 2.vietu kategorijā „Dance Show
Juniors”.
Priecīgi un lepni par līdz šim paveikto
dejotāji turpina ik nedēļu aktīvi trenēties,
jo šis pavasaris solās būt darbīgs. Mārupes
dejotāji ar savu entuziasmu, enerģiju un
prieku, ko rod dejā, priecēs skatītājus
pasākumos gan tepat Mārupē, gan Jelgavā
un Aucē.
Kate Nītiņa Mārupes sporta kompleksā
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Kultūras notikumi
12.aprīlī
Mākslas izstādes „Tēriņielas mistērijas”
atklāšana, plkst.13.00 Mārupes Kultūras
namā
17.aprīlī
„Mārupes cālis 2014”, plkst.17.00
Mārupes Kultūras namā
20.aprīlī
Izrāde bērniem „Brīnums brīnuma galā”,
plkst.11.00 Mārupes Kultūras namā. Ieeja
bez maksas
20.aprīlī
Lieldienu rīts ar olu kaujām, olu
ripināšanu, šūpošanos u.c. aktivitātēm,
plkst.12.00 Mārupes Kultūras namā un
pagalmā
25.aprīlī
Rīgas Improvizācijas teātra performance
„Grāmatas
degustācija”,
plkst.19.00
Mārupes Kultūras namā. Biļetes pasākuma
norises vietā un „Biļešu paradīze” kasēs.
26.aprīlī
Jaunmārupes jauniešu koris „Universum” aicina uz talku – koncertu, plkst.13.00
talka Jaunmārupē, plkst.16.00 koncerts
Mārupes Mūzikas un mākslas skolā
26.aprīlī
Jauktā kora „Sonante” jubilejas koncerts, plkst.18.00 Mārupes Kultūras namā
30.aprīlī
Jauktais koris „Mārupe”, sieviešu koris
„Resono” un deju kolektīvs „Mārupieši”
ielūdz uz koncertu „Tie nav joki!”,
plkst.19.00 Mārupes Kultūras namā
1.maijā
Senioru koru koncerts „Skan kori
Pierīgā”, koncertē „Noktirne” (Mārupe),
„Atvasara”(VEF), „Gaisma” (Jelgava),
plkst.14.00 Mārupes Kultūras namā

darba sludinājums
Z/S “Zālītes”
vajadzīgi darbinieki
ražas novākšanai.
Darbs pilnai un nepilnai slodzei.
Bebru 24 Mārupe, LV 2167
Mob.tel. 26467917,
e-pasts: zszalites@inbox.lv

Katoļu baznīcas dievkalpojums
2014. gada 13.aprīlī plkst. 14.00
Mārupes novada Mūzikas un mākslas
skolas zālē (Mazcenu aleja 39,
Jaunmārupe, Mārupes novads)
svinēs priesteris Andris Kravalis
Visi laipni aicināti!

Sveicam mūsu
seniorus – jubilārus!
Dzintāra Goba

21.martā palika 90 gadi

Soņa Lēmane

10.martā palika 91gads

Antoņina
Mitroščenko

17.martā palika 92 gadi

Elza Švāne

23.martā palika 85 gadi

Vija Deičika

15.martā palika 80 gadi

Silvija Sīpola

12.martā palika 80 gadi

Ninona Skuška

31.martā palika 80 gadi

Gaļina Rakkovska

6.martā palika 80 gadi
Martā
Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
noslēgtas laulības

28.03.2014
Elvis Analts un Aleksandra Kolidzeja
Martā
Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie

Kristiāna Ārmane (dzimusi 02.03.2014)
Rauls Sīpols (dzimis 07.03.2014)
Ralfs Parfjonovs (dzimis 06.03.2014)
Emīlija Aleksa Vilkosta
(dzimusi 09.03.2014)
Gabriels Grīnbergs (dzimis 10.03.2014)
Roberts Lūkass (dzimis 07.03.2014)
Roberts Rauza (dzimis 12.03.2014)
Kārlis Jansons (dzimis 17.03.2014)
Asnate Kukle (dzimusi 19.03.2014)

LĪDZJŪTĪBA
Izsakām līdzjūtību Mārupes Sporta centra basketbola trenerim Jānim Hāzneram,
māti mūžībā aizvadot.
Izsakām līdzjūtību Mārupes Sporta centra futbola trenerim Salvim Rutkastem,
tēvu un krustmāti mūžībā aizvadot.
Skumju brīdī esam kopā ar Jums
Mārupes Sporta centra kolektīvs

LĪDZJŪTĪBA
Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu…
Nostājas blakus Tev draugi un klusē
Kaut vai tā, lai Tev palīdzētu.
Izsakām līdzjūtību Robertam Rencim un
viņa ģimenei, tēvu aizsaulē aizvadot.
Jaunmārupes sākumskolas kolektīvs
un 2.b klase
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Martā
mūžībā aizgājuši

Gaļina Kramarenko (1940)
Ērika Križmane (1913)
Inta Karjagina (1938)
Mārtiņš Rencis (1972)
Laikraksts “Mārupes Vēstis”. Reģ. nr. 000702131
Iznāk vienu reizi mēnesī.
Tirāža - 7000 eksemplāru. Bezmaksas.
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe,
Mārupes novads, LV-2167
Izdevumu sagatavoja: Uva Bērziņa,
Jolanta Grosberga - Gernere un Kate Nītiņa
Tālrunis: 67149868, fakss: 67149858
e-pasta adrese: marupesvestis@marupe.lv
Avīze pieejama elektroniskā veidā:
www.marupe.lv/lv/marup/aktuali/marupes-vestis/
Izdevumā “Mārupes Vēstis” publicētie materiāli
ne vienmēr atspoguļo Mārupes novada Domes
viedokli. Par faktu un skaitļu pareizību atbild
rakstu autori.
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