MarupesVESTIS

2014.GADA FEBRUĀRIS

MĀRUPES NOVADA DOMES BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

Lepni par Mārupes sportistiem – olimpiešiem!
Uz XXII Ziemas olimpiskajām
spēlēm Sočos Latvijas Olimpiskās
komandas sastāvā devušies četri
mārupieši – kalnu slēpotāji Kristaps
Zvejnieks un Roberts Rode un
hokejisti Ralfs Freibergs un Georgijs Pujacs.

Ar labākajiem vēlējumiem sportistus ceļā uz Olimpiādi pavadīja
Mārupes pašvaldības pārstāvji un mazie mārupieši

Apstiprināts pašvaldības 2014.gada budžets
22.janvārī Mārupes novada Domes
sēdē apstiprināts pašvaldības budžets
2014.gadam. Pašvaldības pamatbudžeta
ieņēmumu plāns 2014.gadam ir 19,61
miljons eiro, bet izdevumi, ņemot vērā
4,96 miljonu eiro budžeta līdzekļu atlikumu uz gada sākumu, paredzēti 24,57
miljonu eiro apmērā. Speciālā budžeta
ieņēmumos plānoti 206 523 eiro,
savukārt izdevumos, kopā ar 2013.gada
budžeta 52 190 eiro atlikumu, paredzēti
258 712 eiro.

2014.gada
budžetā
nemainīga
pašvaldības prioritāte ir izglītības nozare
un investīcijas novada infrastruktūras
pilnveidošanā.
Budžeta sastādīšanas procesā veiktā
2013.gada budžeta izpildes analīze
ieņēmumos atspoguļo pozitīvo iedzīvotāju
skaita pieauguma tendenci. 2013.gadā
Mārupes novada iedzīvotāju skaits pieaudzis par 3.7%, 2014.gada 1.janvārī
sasniedzot deklarēto iedzīvotāju skaitu
17,3 tūkstoši. Attiecīgi 2013.gadā kopējie

Kā debitants uz Olimpiskajām
spēlēm devies Ralfs Freibergs, kuram
Latvijas hokeja izlases sastāvā uzticēta
aizsarga loma. R.Freibergs ir vienīgais
no astoņiem Latvijas izlases aizsargiem, kurš nepārstāv Kontinentālo
hokeja līgu. 22 gadus vecais hokejists
mācās ASV, kur ikdienā spēlē ASV
Nacionālās koledžu sporta asociācijas
līgā Bowling Green State University
komandā. 2011.gadā, pārstāvot Teksasas „Tornado” komandu, R.Freibergs
atzīts par Ziemeļamerikas hokeja
līgas sezonas labāko aizsargu. Latvijas izlasē R.Freibergs debitējis 2013.
gada 19.aprīlī pārbaudes spēlē pret
Baltkrievijas hokeja izlasi, iepriekš
spēlēts arī Latvijas U-18 un U-20
hokeja izlasēs.
Turpinājums 15.lpp.

Sabiedriskā
apspriede par lidostas
„Rīga” attīstības plāna
stratēģiskās ietekmes uz
vidi novērtējumu

pamatbudžeta ieņēmumi pārsnieguši
sākotnēji plānoto ieņēmumu izpildi 109,7%
apjomā, un iedzīvotāju ienākuma nodokļa
iekasēšana, kas pamatbudžeta ieņēmumos
veido lielāko īpatsvaru, īstenota 109%
apmērā.
Pašvaldības
pamatbudžeta
ieņēmumu prognoze 2013.gadam bija 11
14.februārī plkst.12.00
902 747 lati.
Mārupes Kultūras namā, Daugavas ielā
Pašvaldības budžets tiek apstiprināts eiro 29, notiks projekta “Starptautiskā lidosvalūtā, jo ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā ta “Rīga” attīstības plāna 2012. – 2036.
eiro ir oficiālais maksāšanas līdzeklis.
gadam un tā stratēģiskās ietekmes uz vidi
novērtējuma” sabiedriskās apspriešanas
Turpinājums 2.lpp.
sanāksme.
Projekta materiāli pieejami lidostas
“Rīga” mājaslapā.

Novadā taps divi jauni bērnudārzi

Mārupes pašvaldība, izmantojot
likumā noteiktās pirmpirkuma tiesības,
ir iegādājusies divus nekustamos
īpašumus – zemes gabalu Vējiņu ielā
8 un jaunbūvi Pērses ielā 16a, kurus
plānots izmantot pirmsskolas izglītības
funkciju nodrošināšanai.
PIEKTDIENA, 7.FEBRUĀRIS, 2014

„Tas, ka jaunās ģimenes par savu
mājvietu izvēlas Mārupes novadu,
un pozitīvie dzimstības rādītāji liek
pašvaldībai domāt par kvalitatīva izglītības
pakalpojuma pieejamības nodrošinājumu,”
stāsta Domes priekšsēdētāja vietniece
Līga Kadiģe, norādot, ka īpaši liels skaits
novadā ir pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu, tādēļ vispirms risināms tieši
pirmsskolas izglītības jautājums.
Viens no iegādātajiem nekustamajiem
īpašumiem ir zemesgabals 2ha platībā
Vējiņu ielā 8, kur pašvaldība paredzējusi
būvēt bērnudārzu.
Jaunais bērnudārzs tiks būvēts, par
pamatu ņemot bērnudārza „Zeltrīti” projektu, kuru pašvaldība savulaik saņēmusi
dāvinājumā no projekta autora. Projekts
tiks piesaistīts jaunajam zemesgabalam,

vienlaikus veicot nelielas telpu plānojuma,
fasādes un iekšējo inženiertīklu korekcijas.
Paredzēts, ka bērnudārzā būs 12 grupiņas
bērniem no 3 gadu vecuma, tādējādi
nodrošinot pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamību 280 novada bērniem, kā
arī darbavietas vairāk kā 50 darbiniekiem.
Atšķirībā no bērnudārza „Zeltrīti”,
jaunajā bērnudārzā lielākas zemes platības
dēļ paveras plašākas iespējas ārtelpas
labiekārtošanai. Paredzot atsevišķas zonas dažādām aktivitātēm, plānots ierīkot
gan sporta laukumu, gan bērnu vecumiem
atbilstošus rotaļu un atpūtas laukumus ar
dažādiem segumiem.
Otrs pašvaldības iegādātais īpašums,
Pērses ielā 16a, ir jaunbūve, kuru plānots
pārveidot par pirmskolas izglītības iestādi
bērniem vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem.
Turpinājums 9.lpp.

Iedzīvotāji aicināti uz
tikšanos
apspriest vīziju par Skultes stadiona
(Skultes iela 20) attīstību

27.februārī plkst.18.00
Mārupes novada Skultes sākumskolā,
Skultes ielā 25, Skultē
Rakstiskus
priekšlikumus
līdz
2014.gada 23.janvārim var iesniegt
Mārupes novada Domē, Daugavas
ielā 29, vai elektroniski, rakstot uz epastu Attīstības nodaļas vadītājai Ilzei
Krēmerei: ilze.kremere@marupe.lv
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PAŠVALDĪBĀ

Apstiprināts pašvaldības 2014.gada budžets
Budžeta ieņēmumi

Mārupes
novada
pašvaldības
pamatbudžeta ieņēmumi 2014.gada plānoti
19 616 710 EUR, budžeta līdzekļu atlikums uz gada sākumu ir 4 961 030 EUR,
kas kopā sastāda 24 577 740 EUR.
Pamatbudžeta
ieņēmumus
veido iedzīvotāju ienākumu nodoklis
14 839 594 EUR jeb 76% no visiem
ieņēmumiem, īpašuma nodokļa ieņēmumi
2 471 604 EUR jeb 14% no visiem

Budžeta izdevumi

ieņēmumiem, valsts budžeta transferti 1 637 431 EUR jeb 8% no visiem
ieņēmumiem, pašvaldību budžetu transferti 426 862 EUR jeb 2% no visiem
ieņēmumiem. Budžeta ieņēmumu daļu
palielina arī pašvaldības budžeta iestāžu
ieņēmumi 106 075 EUR jeb 1% apmērā,
pārējie nenodokļu ieņēmumi 49 801 EUR
apmērā, pašvaldības nodevas un kancelejas nodevas 18 469 EUR apmērā un pārējie
neklasificētie ieņēmumi 1 423 EUR

Mārupes pašvaldības 2014.gada pamatbudžeta
ieņēmumu struktūra

Mārupes pašvaldības pamatbudžeta 2014.gada izdevumi
sadalījumā pa jomām
09.000 Izglītība; 9670506; 40%

IENĀKUMA NODOKĻI; 14 839 594; 76%

10.000 Sociālā aizsardzība; 1580030; 7%

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS; 65 452; 0%
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI;
49 801; 0%
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI;
1 637 431; 8%
VALSTS
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI;
(PAŠVALDĪBU)
426 862; 2%
NODEVAS UN
KANCELEJAS
BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI; 106 075; 1%
NODEVAS; IEŅĒMUMI NO
UZŅĒMĒJDARBĪBAS
18 469; 0%
ĪPAŠUMA NODOKĻI; 2 471 604; 13%
UN ĪPAŠUMA;
1 423; 0%

apmērā.
Valsts budžeta transferti 2014.gadam
plānoti 1 637 431 EUR apmērā jeb 8% no
kopējā pamatbudžeta ieņēmumu apmēra.
Pamatbudžetā iekļautā summa sastāv no
mērķdotācijas pedagogu atalgojumam
1 506 652 EUR un pašvaldības budžetā
saņemtajiem uzturēšanas izdevumiem
ārvalstu finanšu palīdzības projektu
īstenošanai 130 779 EUR.
Mārupes novada pašvaldībai plānotās
mērķdotācijas (2014.gadā mērķdotācijas
plānotas astoņiem mēnešiem) ir:
1. 1 099 672 EUR mērķdotācija pamata
un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām;
2. 53 282 EUR mērķdotācija interešu

izglītības pedagogu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām;
3. 152 088 EUR mērķdotācija piecgadīgo
un sešgadīgo bērnu apmācībā iesaistīto
pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām.
No Kultūras ministrijas budžeta programmas pārskaitītā dotācija pašvaldības
pamatbudžetam ir 151 015 EUR apmērā,
kas ietver finansējumu kolektīvu vadītājiem
3746 EUR un Mūzikas un mākslas skolas
pedagogu darba samaksu 147 269 EUR.
No Izglītības un zinātnes ministrijas dotācija brīvpusdienām 2014.gadam
(līdz 31.05.2014.) ir plānota 50 594 EUR

Mārupes pašvaldības 2014.gada transfertu sadalījums
Mērķdotācija pamata un vispārējās
vidējās izglītības pedagogu darba
samaksai un VSAOI; 1 099 672; 73%

Mērķdotācija interešu izglītības pedagogu
un sporta skolu pedagogu daļējai darba
samaksai un VSOI; 53 282; 4%
Mērķdotācija piecgadīgo un sešgadīgo
bērnu apmācībā iesaistīto pedagogu daļējai
darba samaksai un VSAOI; 152 088; 10%
No Kultūras ministrijas budžeta programmas pārskaitītā dotācija pašvaldības
pamatbudžetam; 147 269; 10%

Kolektīvu vadītājiem no Kultūras ministrijas
budžeta programmas pārskaitītā dotācija PB; 3
746; 0%

apmērā.
Mārupes pašvaldības speciālā budžeta
ieņēmumi tiek iegūti no diviem avotiem
- Dabas resursu nodokļa un Autoceļu
fonda. Speciālajā budžetā Dabas resursu
nodokļa ieņēmumu plāns 2014.gadam ir

08.000
Atpūta,
kultūra un
reliģija;
1 168 762;
5%

01.110 Vispārējie vadības dienesti; 1082828; 5%
01.720 Pašvaldību budžetu parādu darījumi (%);
284 574; 1%
01.820 Pašvaldību budžeta dotācija PFIF;
2 456 180; 10%
03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība;
548887; 2%
04.000 Ekonomiskā darbība; 118 803; 1%
05.000 Vides aizsardzība; 99 601; 0%

07.000 Veselības
aizsardzība;
38 275; 0%

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana;
6 947 197; 29%

Izglītība
71 144 EUR apmērā.
Izglītības nozarē iekļauti Mārupes vidusskolas, Mārupes pamatskolas, Skultes
pamatskolas, Jaunmārupes sākumskolas,
Mūzikas un mākslas skolas, pirmsskolas
izglītības iestādes Zeltrīti, pirmsskolas
izglītības iestādes Lienīte, un izglītības
dienesta izdevumi, kuri ietver privātajās
pirmsskolas izglītības iestādēs iepirkto un
līdzfinansēto bērnudārza vietu izdevumus.
Vislielākais izdevumu apjoms ikgadējā

pamatbudžetā plānots izglītības iestāžu
uzturēšanai un ar izglītību saistīto pakalpojumu apmaksai. Izglītības nozarei plānotais
izdevumu apmērs ir 9 670 507 EUR, kas ir
40% no plānotajiem kopējiem 2014.gada
pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.
Mārupes pašvaldības pamatbudžeta izdevumi ietver arī transfertu citām pašvaldībām
par izglītības funkcijas nodrošināšanu
Mārupē deklarētiem bērniem, kas 2014.
gadā plānoti 782 580 EUR apmērā.

Izglītības jomas izdevumu sadalījums pa izglītības iestādēm un
Izglītības dienestu
Izglītības dienests; 2 020 004; 21%

PII “Zeltriti”; 726 514; 8%
PII „Lienīte”; 418 906; 4%

Transferti citām
pašvaldībām;
782 580; 8%

Skultes sākumskola; 440 927; 5%

Mārupes
mūzikas un
mākslas skola;
589 013; 6%

Mārupes vidusskola;
1 745 276; 18%
Jaunmārupes
sākumskola; 1 945 597;
20%

No Izglītības ministrijas budžeta programmas pārskaitītā dotācija pašvaldības
pamatbudžetam (brīvpusdienas); 50 594; 3%

Mārupes pamatskola;
1 001 690; 10%

Atpūta, kultūra un sports

pasākumu īstenošanai, biedrību projektu
Kultūras nozarē iekļauti Kultūras nama atbalstam un sportistu dotācijai.
Nozarei plānotais izdevumu apmērs ir
28 457 EUR. Ieņēmumi Autoceļu ceļu izdevumi, Mazcenas bibliotēkas izdevumi,
Mārupes
Sporta
centra
izdevumi.
1
165
015 EUR, kas ir 5% no plānotajiem
uzturēšanai plānoti 178 065 EUR apmērā.
2014.gada
pašvaldības
Kopā speciālā budžeta ieņēmumi ir Šajā sadaļā iekļautas arī dotācijas kultūras kopējiem
206 523 EUR, speciālā budžeta atlikums
Atpūtas, kultūras un sporta jomas pamatbudžeta izdevumi
uz gada sākumu ir 52 190 EUR, kas kopā
sadalījumā pa struktūrvienībām
ir 258 712 EUR.

Mārupes pašvaldības speciālā budžeta
2014.gada ieņēmumu sadalījums

Mārupes Kultūras
nams; 484 407; 41%

Dabas resursu nodoklis;
28457; 14%
Pārējās dotācijas;
178065; 86%
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infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai.
Mārupes novada pašvaldība ir arī
maksātājs
pašvaldību
izlīdzināšanas
fondā, 2013.gadā iemaksa sastādīja
2 267 707 EUR jeb 1 593 754 LVL, saskaņā
ar Finanšu ministrijas prognozi 2014.gadā
plānotās iemaksas ir 2 456 180 EUR.
Iepriekšējā periodā uzņemto saistību ietvaros jāveic kredītu atmaksa 582 097 EUR
apmērā. Kases apgrozījums noteikts

Mārupes novada pašvaldības budžeta
izdevumi tiek novirzīti pašvaldības
funkciju izpildes nodrošināšanai –
no budžeta finansētu iestāžu, tajā
skaitā izglītības, kultūras un sporta
iestāžu, bibliotēkas, sociālā dienesta, bāriņtiesas, administrācijas un tās
patstāvīgo struktūrvienību uzturēšanai un

Mārupes Sporta
centrs; 603 564;
52%

Mazcenu bibliotēka; 80 791; 7%
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Atpūta, kultūra un sports

Teritorijas attīstība un labiekārtošana dalījumā pa

pamatbudžeta izdevumiem.
pabalstus iedzīvotājiem.
struktūrvienībām
Sociālā aizsardzība ietver Bāriņtiesas,
Sociālai aizsardzībai plānotais izdevumu
Administratīvās komisijas un Sociālā di- apmērs 2014.gadā ir 1 580 029 EUR, kas Teritorijas labiekārtošanas dienests;
enesta izdevumus, ietverot arī sociālos ir 7% no plānotajiem kopējiem pašvaldības 1828174; 26%
pamatbudžeta izdevumiem.

Sociālās aizsardzības 2014.gada pamatbudžeta izdevumu
sadalījums pa struktūrvienībām
Mārupes novada Sociālais
dienests; 1
414 012; 89%

Veselības aizsardzība
Veselības aizsardzības jomā pašvaldības
izdevumi paredzēti pakalpojumu izdevumu segšanai veselības veicināšanas
funkcijas
nodrošināšanai.
2014.gadā
veselības aizsardzībai plānotie izdevumi ir
38 275 EUR.

Ekonomiskā darbība
Ekonomiskās darbības funkcionālajā
kategorijā iekļauti izdevumi Būvniecības
nozares jomā, kuri veidojas Būvvaldes
darbības rezultātā. Būvvaldes izdevumi
2014.gadā plānoti 118 803 EUR apmērā,
kas ir 1% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem 2014.gadā.

Dome 18.decembra
sēdē lēma
• Apstiprināja zemes ierīcības projekta
izstrādi 10 nekustamajiem īpašumiem.
• Lēma uzsākt detālplānojuma izstrādi
un piešķirt adreses 14 nekustamajiem
īpašumiem.
• Lēma mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi 7 nekustamajiem
īpašumiem.
• Lēma uzsākt lokālplānojuma projekta
izstrādi Jaunmārupes vasarnīcu teritorijai „Mazcenas dārzi”.
• Noteica klašu skaitu 2014./2015.mācību

Dome 22.janvāra
sēdē lēma
• Veica grozījumus
nolikumā „Par
Mārupes novada Domes priekšsēdētāja,
priekšsēdētāja vietnieka, patstāvīgās
komitejas priekšsēdētāja un Mārupes novada Domes deputātu atlīdzības sistēmu”.
• Veica grozījumus Darba samaksas un

Dome 29.janvāra
sēdē lēma
• Lēma izveidot zemes ierīcības projektus
4 nekustamiem īpašumiem.
• Lēma piešķirt adreses 10 īpašumiem
• Lēma mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi 17 nekustamiem
īpašumiem.
• Lēma uzsākt detalplānojumu
10
nekustamiem īpašumiem.
• Atcēla detālplānojuma izstrādi vienam
nekustamam īpašumam.
• Lēma
veikt
Mārupes
novada
administratīvajā teritorijā ģeodēziskā
tīkla punktu pakāpenisku vietējā tīkla
pilnveidošanu un ģeodēzisko datu
atjaunošanu kārtējo mērniecības darbu
un ar būvniecību saistīto projektu ietvaros.
• Lēma rīkot sabiedrisko apspriešanu 2
nekustamo īpašumu detālplānojumiem.
• Pieņēma saistošos noteikumus Nr. 11
„Grozījumi Mārupes novada Domes
2009.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.19/2009 „Par apbedīšanas
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Attīstības nodaļa;
5119024; 74%

Administratīvā komisija; 42 985; 3%
Mārupes novada Bāriņtiesa;
123 033; 8%

Pašvaldības policija

Pašvaldības policijai plānotais izdevumu
apmērs
2014.gadā ir 548 887 EUR, kas ir
Vides aizsardzība
2% no plānotajiem kopējiem 2014.gada
Vides aizsardzības izmaksas vei- pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.    
do plānotās investīcijas pašvaldības
Vispārējie vadības dienesti
meliorācijas grāvju tīrīšanai, vides
Vispārējo
vadības dienestu funkcionālajā
labiekārtošanai, ūdensvada ievilkšanai,
ūdens un kanalizācijas tīklu projektēšanai. kategorijā iekļauti Mārupes pašvaldības
administrācijas
izdevumi,
iemaksas
Plānotās izmaksas kopā ir 99 601 EUR.
Pašvaldību izlīdzināšanas fondā, kas šajā
Pašvaldības teritorijas attīstība gadā noteikta 2 456 180 EUR apmērā, kas
ir 10% no plānotajiem kopējiem 2014.gada
un labiekārtošana
pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem, un
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
pašvaldības parādu darījumiem (procentu
apsaimniekošana
ietver
Teritorijas
maksājumiem) 284 574 EUR jeb 1%.
labiekārtošanas dienesta un Attīstības
Administrācijas
izdevumi
ir
nodaļas izdevumus. Plānotais izdevumu
1 082 828 EUR, kas ir 5% no plānotajiem
apmērs ir 6 947 197 EUR, kas ir 29%
kopējiem
2014.gada
pašvaldības
no plānotajiem kopējiem 2014.gada
pamatbudžeta izdevumiem.
pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.
gadā Mārupes novada izglītības iestādēs:
• Mārupes vidusskolā ir 3, Jaunmārupes
sākumskolā 4, Mārupes pamatskolā ir 2,
Skultes sākumskolā ir 1.
• Veica grozījumus
Mārupes novada Domes 2011.gada 12.decembra
instrukcijā „Kārtība bērnu uzņemšanai
1.klasē Mārupes novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādēs”.
• Finansiāli atbalstīja 9 Mārupes novada
sportistus.
• Finansiāli atbalstīja Mārupes novada
hokeja komandu.
• Finansiāli atbalstīja sieviešu pludmales
volejbola komandu.

Budžeta finansēšanas sadaļā iekļauti
plānotie ilgtermiņa aizņēmumi, no kuriem:
3 986 885 EUR plānoti Ūdenssaimniecības
projektu un siltumapgādes projektu
īstenošanai; 4 423 637 EUR plānoti
Jaunmārupes sākumskolas rekonstrukcijai,
to veidojot par pamatskolu; 4 093 346 EUR
plānoti Mārupes pamatskolas rekonstrukcijai; un 2 824 827 EUR pirmsskolas izglītības
iestādes būvniecībai un rekonstrukcijai.
Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksai 2014.gadā par pirmsskolas izglītības
iestādes „Zeltrīti” būvniecību plānoti
156 930 EUR, ilgtermiņa Valsts kases aizdevumu atmaksu 2014.gadā 425 167 EUR,
kas ietver Jaunmārupes sākumskolas un
pirmsskolas būvniecības aizņēmuma atmaksu, Mārupes vidusskolas rekonstrukcijas aizņēmuma atmaksu un Asfaltētu ielu,
ceļu, apgaismojuma izbūves aizņēmuma
atmaksu.
Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

nodevu pašvaldības oficiālo dokumentu
• Vairākām personām piešķīra nekustamā
saņemšanai””.
īpašuma nodokļu atvieglojumus.
• Dzēsa nekustamā īpašuma nodokļa • Izmantoja pirmpirkuma tiesības uz
nekustamo īpašumu Vējiņu ielā 8
parādu un ar to saistīto nokavējuma nauun atsavināja to par summu EUR
du vairākām personām.
123 900,00 pirmsskolas izglītības
• Apstiprināja Mārupes novada Domes
iestādes būvniecībai.
saistošos noteikumu Nr.64 „Grozījumi
Mārupes novada Domes 2013.gada • Piešķīra biedrībai „Sonante 2” finansiālu
atbalstu projekta
„Enģeļu laiks”
6.februāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Par Mārupes novada pašvaldības 2013.
rīkošanai 2014.gada 2.janvārī Mārupes
gada budžeta apstiprināšanu”.
Mūzikas un mākslas skolas telpās.
• Apstiprināja iesniegto saistošo noteiku- • Lēma par iepirkuma - „Mārupes
mu projektu Nr.65 „Grozījumi Mārupes
novada ielu un ceļu uzturēšanas darbi
novada domes 2010.gada 21.jūnija
2014.-2015.gada
vasaras
sezonās”
saistošajos noteikumos Nr.16 „Par
organizēšanu.

sociālo garantiju nolikumā.
1127,70.
dusskolas 10.-12.klašu skolēniem par
• Lēma par Mārupes novada pašvaldības • Veica grozījumus deleģēšanas līgumā ar
mācību sasniegumiem un apstiprināja
administrācijas struktūrvienības Mārupes
biedrību „Mārupes BMX klubs”.
kārtību, kādā piešķiramas stipendijas.
novada pašvaldības policijas darbinieku • Lēma slēgt iepirkuma līgumu par • Lēma
par
aizņēmuma
ņemšanu
uzturdevas kompensāciju
pašvaldības ēkas Jaunmārupē rekonpašvaldības ēkas rekonstrukcijas darbu
• Apstiprināja dalības maksu Rīgas
strukciju par pamatskolu 1.kārtu ar perveikšanai Jaunmārupē.
plānošanas reģionam 2014.gadā EUR
sonu apvienību A/S „LX Grupa” un SIA • Apstiprināja saistošos noteikumus „„Par
0,07 apmērā no viena pašvaldības
„EVA Sat”.
Mārupes novada pašvaldības 2014. gada
teritorijā deklarētā iedzīvotāja, t.i. EUR • Lēma piešķirt stipendiju Mārupes vibudžeta apstiprināšanu”.
pabalstu”.
• Pieņēma saistošos noteikumus Nr. 12
„Grozījumi Mārupes novada Domes
2009.gada 22.decembra saistošajos
noteikumos „Par pabalstiem veselīga
dzīvesveida
profilakses
pasākumu
veikšanai”.
• Pieņēma saistošos noteikumus Nr.
13„Grozījumi Mārupes novada Domes
2009.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.24/2009„Par pabalstu transporta pakalpojumiem”.
• Finansiāli atbalstīja 2 Mārupes novada
sportistus.
• Piešķīra iespēju Mārupes novada
iedzīvotājiem par samazinātu nomas
maksu veselības veicināšanas nolūkā izmantot novada sporta zāli.
• Apstiprināja saistošos noteikumus ar Nr.
16 „Grozījumi Mārupes novada Domes
2009.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.18/2009 „Par sociālajiem
pabalstiem Mārupes novadā””.
• Lēma atbalstīt ar līdzfinansējumu EUR
86,00 apmērā mēnesī bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēju, kas nodrošina

•

•

•
•

pirmsskolas izglītības programmas
apgūšanu ģimenē bērna dzīvesvietā.
Pieņēma saistošos noteikumus Nr.22
„Grozījumi Mārupes novada Domes
2010.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10/2010 „par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanas
kārtību mārupes novadā””.
Apstiprināja iesniegto saistošo noteikumu projektu Nr. 23 „Grozījumi
Mārupes novada Domes 2009.gada
29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.4
„Par maksimālo maksu (tarifiem) par
pasažieru un bagāžas pārvadājumiem
ar vieglajiem taksometriem un par
pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību Mārupes
novada administratīvajā teritorijā””.
Piešķīra nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 6 personām.
Sakarā ar pāreju uz eiro, noteica maksu
par svinīgas laulību ceremonijas pakalpojuma sniegšanu Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā un vienreizēju
samaksu par kapavietu Mārupes novada
kapsētās, ieskaitot pakalpojumā samaksu

•
•
•

•

•
•
•

par kapavietas ierādīšanu un iemērīšanu
dabā.
Apstiprināja
Mārupes
novada
pašvaldības policijas sniegto maksas
pakalpojumu cenrādi.
Izveidoja
iepirkumu
komisiju
būvprojektu izstrādei 2014.gadā.
Noteica, ka no 2014.gada 1.februāra
līdz 2015.gada 31.janvārim privātajām
pamata un vidējās izglītības iestādēm ir
piešķirams pašvaldības līdzfinansējums
EUR 75,00 apmērā mēnesī par vienu
audzēkni, kura deklarētā dzīvesvieta
ir Mārupes novada administratīvajā
teritorijā.
Piešķīra biedrībai „Mārupes auto moto
klubs „Bieriņi” finansiālu atbalstu EUR
711, 44 apmērā pasākuma „MINI – motokross Mārupē” rīkošanai „Vilciņos”,
Mārupes novadā, 2014.gadā.
Noteica 2014.gadā pašvaldības atbalstu
par privātās izglītības iestādes pakalpojumiem EUR 185,00 apmērā.
Atļāva saglabāt īpašuma tiesības 3
sabiedrībām ar ierobežotu atbildību.
Apstiprināja pašvaldības izglītības
iestāžu izdevumu tāmes 2014.gadam.
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Novada attīstības plāni 2014.gadā
Mārupes novada Domes investīciju
plānā iekļauti 49 projekti, kur lielākais
finansējums 2014.gadā plānots tieši
izglītības un sporta jomā, palielinot
izglītojamo vietu skaitu skolās, kā arī
atbilstoši plānotajai sporta koncepcijai
attīstot drošu un kvalitatīvu sporta laukumu izveidošanu.
Lielākie izdevumi 9,67 miljonu eiro
apmērā jeb 40% no plānotajiem kopējiem
2014.gada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem paredzēti izglītības nozarei. To
ietvaros tiks paplašinātas pamatizglītības
iegūšanas iespējas novadā, uzsākot
Mārupes pamatskolas paplašināšanu un
š.g. 1.septembrī, pēc renovācijas darbu
veikšanas, atverot Jaunmārupes pamatskolu. Šo mērķu īstenošanai papildus
finansējumu paredzēts aizņemties Valsts
kasē.
Šajā gadā plānots izstrādāt divus
izglītības iestāžu rekonstrukcijas projektus,
lai izveidotu papildus klases Mārupes

vidusskolā un paplašinātu Mārupes
mūzikas un mākslas skolas telpas. Tiks
veikta projekta izstrāde nākotnē iecerētajai
Skultes sākumskolas renovācijai, kas
paredz skolas siltumapgādes uzlabošanu.
Īpašu uzmanību paredzēts pievērst bērnu
no 1,5 gada vecuma pieskatīšanai un
pirmsskolas izglītības programmu apguves
nodrošināšanai,
būtisku
pašvaldības
finansējuma daļu novirzot privātajiem
pakalpojumu sniedzējiem. Tāpat šajā
gadā plānots veikt pasākumus divu jaunu
pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai.
Vides
kvalitātes
pilnveidošanai
2014.gadā plānoti 2,93 miljoni eiro.
Investīcijas ietver finansējumu piesaisti
ūdenssaimniecības projektu īstenošanai,
kā arī nepieciešamo pašvaldības budžeta
finansējumu lokālplānojumu izstrādei
Jaunmārupē un Šosciema teritorijā,
energoefektivitātes pasākumu veikšanai
izglītības
iestādēs,
daudzdzīvokļu
ēku siltināšanas veicināšanai, kā arī

siltumapgādes sistēmas attīstībai.
Satiksmes drošības un ceļu kvalitātes
uzlabošanai novada teritorijā plānots
novirzīt 2,35 miljonus eiro. Lielākās izmaksas paredzētas būvniecības darbiem
pašvaldības autoceļu tīkla sakārtošanai,
gājēju celiņu izbūvei, gājēju tiltiņu
ierīkošanas turpināšanai, kā arī grants
seguma ceļu nestspējas uzlabošanai.
Novada labiekārtošanā tiks ieguldīti
40 592 eiro, lai īstenotu tādas aktivitātes
kā parka un skvēru apzaļumošanas
projektēšanas darbus, izstrādātu novada
labiekārtošanas plānu, kā arī kopā ar
iedzīvotājiem sagatavotu projektus par
daudzdzīvokļu pagalmu labiekārtošanu.
Veicinot mūsdienīgu sociālo pakalpojumu un brīvā laika pavadīšanas iespēju
pieejamību pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai,
430 782 eiro plānoti Skultes Dienas centra izbūves pabeigšanai un darbības
uzsākšanai.
Daļa finansējuma 2014.gadā plānota

arī pašvaldības stratēģisko dokumentu
izstrādei, kuru realizācija būs pamats
turpmāku investīciju projektu plānošanai.
Jau iepriekšējā gada nogalē tika uzsākts
darbs pie novada marketinga plāna izstrādes
un novada vienotas vizuālās identitātes
tēla radīšanas. Tiek plānots izstrādāt
vairākus skiču variantus vienotai vizuālajai
identitātei, izvēli nododot iedzīvotāju
ziņā. Lai iegūtu kvalitatīvu rezultātu, ir
piesaistīta eksperte no Mākslas akadēmijas
dizaina nodaļas. Novada tūrisma stratēģiju
plānots izstrādāt gada otrajā pusē, iekļaujot
izpēti par veloceliņa maršrutu piesaisti
tūrisma objektiem un jaunu tūrisma objektu izveidošanu. Nozīmīgs darbs tiks veikts
arī pie divu lokālplānojumu izstrādes
Mārupes novadā, tādējādi sakārtojot šo teritoriju infrastruktūras un apbūves attīstības
iespējas.
Ilze Krēmere, Mārupes novada Domes
Attīstības nodaļas vadītāja

2014.gadā plānotie projekti
•
•
•
•
•
•

•

IZGLĪTĪBĀ UN SPORTĀ
Mārupes vidusskolas rekonstrukcijas
būvprojekta izstrāde;
Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes
būvprojekta izstrāde un būvniecības
uzsākšana;
Mārupes pamatskolas rekonstrukcijas
darbi;
Skultes sākumskolas siltummezgla
renovācija;
Jaunmārupes sākumskolas rekonstrukcijas darbi, izveidojot to par pamatskolu,
kā arī skolas digitalizācijas darbi;
energoefektivitātes
paaugstināšanas
pasākumi (saules bateriju un saules
kolektoru uzstādīšana) Jaunmārupes
sākumskolā un Mārupes vidusskolā;
Mārupes mūzikas un mākslas skolas ēkas
rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde;
Publisko
stadionu
rekonstrukcijas
būvprojektu izstrāde Jaunmārupē, Skultē
un Gerberu ielā.

• Kopēju
projektu
attīstīšana
ar
iedzīvotājiem par Jaunmārupes un
Skultes
daudzdzīvokļu
pagalmu
labiekārtojumu;
• apzaļumošanas projekta izstrāde gājēju
celiņam gar Mārupīti no Vecozolu ielas
līdz Pededzes ielai;
• Daudzdzīvokļu
māju
pagalmu
labiekārtošana Liepkalnu ielā un Viršu
ielā;
• Kultūras nama un administrācijas ēkas
būvprojekta izstrāde;
• Labiekārtošanas
projekta
izstrāde
par mazo arhitektūras formu vienotu
risinājumu;
• Vasaras
nometņu
un
jauniešu
nodarbinātības programmas pasākumu
realizācija.

INFRASTRUKTŪRĀ
• pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana
ūdenssaimniecības projektu attīstībai
Mārupē, Tīrainē, Jaunmārupē un Skultē;
SOCIĀLAJĀ JOMĀ
• līdzfinansējuma
nodrošināšana
daudzdzīvokļu ēku siltināšanas projektu
• Sabiedriskā centra Skultē būvniecības
pieteikumu izstrādei (energoaudita un
pabeigšana un labiekārtošana;
•

Godājamie
Mārupes
novada
iedzīvotāji! Ir pagājuši septiņi mēneši
kopš darbu uzsāka jaunievēlētā novada
dome. Šajā laikā ir vērojamas atsevišķas
pozitīvas tendences kopējā domes
lēmējvaras un izpildvaras sadarbībā.
Tomēr - es nevarēju balsot par jaunā
budžeta pieņemšanu, jo bija vairāki aspekti, kuru dēļ to nedrīkstēju darīt.
1. Jautājumu izlemšana un
komunikācija.
Domes sēžu, komiteju vai darba grupu laikā tiek izdiskutēti daudzi būtiski
jautājumi, bet to realizācija vai tālāka
virzība ir palikusi, manuprāt, nu jau daudzus gadus nemainīga. Kāpēc? Tāpēc, ka
vēlāk atsevišķā, jau šauru amatpersonu
lokā tiek lemts par to tālāku virzību vai
“aizmiršanu”. Ar pēdējo saprotot, ka
«daži neērti jautājumi» tiek piemirsti,
pieļaujot iespēju, ka, neveicot visu tikšanās
protokolēšanu, varbūt to ierosinātāji
paši aizmirsīs savas iniciatīvas. Kopumā
- savstarpēja «nekomunicēšana» rada
neinformētību, liedz veikt kvalitatīvu
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tehniskā projekta izstrādei);
• -pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana
Skultes siltummezgla rekonstrukcijai;
• Ielu būvprojektu izstrāde Abavas ielā,
starp Daugavas, Sīpeles un Laimdotas
ielām, Lielās ielas būvprojekta izstrādi
posmā no Daibes ielas līdz Daugavas
ielai;
• 25.autobusa
galapunkta
laukuma
izbūve Mārupītes gatvē un gājēju celiņa
renovācija no Laimdotas ielas līdz Vecozolu ielai;
• Rožleju, Paleju, Upesgrīvas ielas
renovācijas būvprojekta izstrāde un
būvdarbi no Zeltiņu ielas līdz Kantora
ielai;
• Vecā Mārupes ceļa būvprojekta izstrāde
un būvniecību vecā ceļa posmam no
C30 līdz Vējiņu ielai, kā arī būvdarbi no
Vīndedžu ielas līdz C 20 un C 20 no C6
līdz P132;
• Būvdarbi Sniķeru ielas posmā līdz
Kantora ielai;
• Gājēju celiņu izbūve un sakārtošana Ventas ielā no Mārupītes gatves līdz Krones
ielai, gar Neriņu no Mazcenu alejas līdz

Deputāta viedoklis

pēctecību.
2. Nesaimnieciski risinājumi.
Vēl iepriekšējās novada domes laikā
tika pieņemts, manuprāt, neadekvāts un
nesaimniecisks lēmums par ēkas iegādi
Mazcenu alejā, kā arī tam sekojošais lēmums
par rekonstrukciju un tās pārveidošanu par
Jaunmārupes sākumskolas piebūvi. Es
neesmu pret izglītības iestāžu uzlabošanu,
pilnveidošanu un attīstību, bet man ir
būtiski, lai tas notiktu saimnieciski pamatoti. Manuprāt, šis lēmums vairāk liecina
par ambiciozitāti - realizācija par jebkuru cenu, aizmirstot, ka blakus novadā
par mazākiem līdzekļiem tika uzbūvēta
pavisam jauna mācību iestāde. Pašreizējā
variantā vairāk kā 420 000 eiro varētu
tikt tērēti tikai savienojošās pārejas
izveidošanai pār Mazcenu aleju, nemaz
nerunājot par gandrīz miljonu eiro ēkas
iegādei, kā arī n miljoniem tās rekonstrukcijai.
3. Sporta būves bez stratēģijas.
Jau kopš 2013.gada vasaras nogales
deputāti un nozares speciālisti mēģina tikt

skaidrībā ar novada sporta stratēģiju. Tās
neesamība veicina, manuprāt, nelietderīgu
līdzekļu izlietojumu. Pašlaik jau ir veikts
Mārupes vidusskolas stadiona rekonstrukcijas projekts, kura īstenošanai nav
paredzēts finansējums. Tajā pat laikā 2014.
gada budžetā ir paredzēts finansējums
divu stadionu (Jaunmārupē un Skultē)
projektēšanai, lai gan nav veikta izpēte - ko
vēlas konkrētajā vietā redzēt iedzīvotāji,
kādam ir jābūt šīs vietas turpmākajam
izmantošanas mērķim. Mārupes novada
paradokss - četri ciemi, četri stadioni, bet
ziemas sezonā nav nevienas kvalitatīvas
publiskas slidotavas dažu kilometru
attālumā no mājām...
4. Novada labiekārtošana.
Neesmu slēpis, ka mani neapmierina kā
vizuāli izskatās Mārupes novads. Iebraucot
Mārupē ne ziemas, ne vasaras sezonu laikā
netiek radīta un rādīta īpašā Mārupes novada identitāte. Kopš vides un komunālo
jautājumu komitejas izveidošanas esmu
centies saņemt atbildīgo Mārupes novada
domes amatpersonu skaidrojumu par

Apšu ielai, gājēju celiņa seguma maiņu
gar «Pavasaru» dīķi, Mārupītes gatvē
no gājēju pārejas pie Gerberu ielas līdz
autobusu pieturai, Mazcenu alejas ietves
rekonstrukcija un lietusūdens savākšana
no Meža ielas līdz Neriņai;
• iekškvartāla ceļa gar «Pavasaru» mežu
no jaunā ceļa pie Mazcenu alejas 13 līdz
Mazcenu alejai pie skolas izbūve;
• Gājēju tiltiņu pār Neriņu ierīkošana,
pie stadiona projektēšanu un esošā betona gājēju tiltiņa margu nomaiņas
projektēšana, izbūve Apšu ielā, Alkšņu
ielā, pie Mazcenu alejas.
•
•
•
•
•
•

NOVADA ATTĪSTĪBĀ
Novada mārketinga stratēģijas izstrāde;
vizuālās
identitātes
rokasgrāmatas
izstrāde vienotam novada tēlam;
tūrisma stratēģijas izstrāde;
nekustamo īpašumu datubāzes izstrāde
uzņēmējdarbības attīstībai;
sporta
koncepcijas
attīstības
pamatnostādņu izstrāde;
izglītības iestāžu attīstības koncepcijas
izstrāde.

līdzekļiem, kuri ir atvēlēti un tiek iztērēti
Teritorijas labiekārtošanas dienestā. Man
arī pēc budžeta pieņemšanas joprojām
nav skaidrības par gandrīz divus miljonus
eiro lielo šīs struktūrvienības budžetu, tā
plānošanu. Kā izskatīsies šogad Mārupes
novads pirms Lieldienām, Jāņiem, novada
dienām augusta beigās, Ziemassvētkiem?
Vai būs kas īpašs, interesants?
Man ir svarīgi, ka ikviens, kuram novadā
ir jāveic savi tiešie darba pienākumi vai arī
jāpilda novada domes pasūtījumi, tos veic
atceroties par personīgo atbildību un attieksmi. Ceru, ka novada iedzīvotāji
spēs analizēt pieņemto budžetu, izprast
tā veidošanu, ja vien tam atliks laiks. Tas
ir vai būs jāatrod, jo tikai tad no novada
vadības būs iespējams prasīt samērīgu
līdzekļu izmantošanu, pieņemto lēmumu
atbilstību novada attīstībai, iedzīvotāju
labklājības veicināšanai.
Jānis Rušenieks,
Mārupes novada Domes deputāts
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Daudzbērnu ģimenes aicinātas izmantot 90%
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus
saistošajiem
noteikumiem
„Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Mārupes
novadā” minēto nodokļa atvieglojumu
var saņemt persona, kurai pašai (vai kopā
ar laulāto) vai tās laulātajam ir trīs vai
vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem (arī
aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni līdz pilngadības sasniegšanai)
vai nestrādājošie pilngadīgie bērni līdz
24 gadu vecumam, kas turpina vispārējās,
profesionālās, augstākās vai speciālās
izglītības ieguvi pilna laika klātienes
studijās.

Piesakoties
pašvaldības
noteiktajai NĪN atlaidei, nepieciešams iesniegt
bērnu dzimšanas apliecības kopijas un
nepieciešamības gadījumā augstskolas
izsniegtu izziņu par augstākās izglītības
apguvi pilna laika klātienes studijās. Lai
atvieglojumu saņemtu, ģimenes ienākumi
netiek vērtēti un bērni var būt reģistrēti
dažādās dzīvesvietās, arī ārpus Mārupes
novada. Tomēr jāņem vērā, ka personai,
kas piesakās NĪN atvieglojumam, jābūt
deklarētai adresē, kas tiek pieteikta atvieglojuma saņemšanai, un ne mazāk kā

gadu deklarētai Mārupes novadā.
NĪN atvieglojums par visu taksācijas
gadu var tikt piešķirts, ja nodokļa
maksātājs tam piesakās līdz tekošā gada
1.martam. Piesakoties NĪN atvieglojumam vēlāk, tas tiek piešķirts par periodu,
kas sākas ar nākamo dienu pēc iesnieguma saņemšanas. Iesniegums par atvieglojuma piešķiršanu pašvaldībā jāiesniedz
katru gadu, lai apliecinātu, ka nav zudusi atbilstība atvieglojuma piešķiršanas
nosacījumiem.
Kate Nītiņa

Paziņojums par detālplānojuma
izstrādi nekustamiem īpašumiem
Lielā iela 94, “Ziemcieši”,
Sildegu iela 12, 14, 16, 18 un
“Mežavēji”

0,2286 ha platībā, Sildegu iela 18 0,2060
ha platībā un „Mežavēji” 1,25 ha platībā
Mārupes novadā.
Par detālplānojuma vadītāju apstiprināta
Mārupes novada domes Attīstības nodaļas
vadītāja Ilze Krēmere.
Saskaņā
ar
2013.gada
18.jūnijā
apstiprinātā Mārupes novada teritorijas
plānojumu 2014.-2026.gadam zemes gabali atrodas savrupmāju apbūves teritorijā
un jaukta centra teritorijā. Detālplānojuma
izstrādes mērķis ir precizēt tajā noteiktās
teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu,
veikt zemes gabala sadalīšanu un veidot
kopīgu ielu/ceļa tīklu gan detālplānojuma
teritorijā, gan pieguļošajās teritorijās.
Rakstiskus priekšlikumus iespējams
iesniegt Mārupes novada Būvvaldē Daugavas ielā 29, Mārupe, Mārupes novads, LV2167 četru nedēļu laikā no informācijas
publicēšanas dienas laikrakstā „Mārupes
Vēstis”.

Paziņojums par detālplānojuma
izstrādi nekustamam īpašumam
„Ezermalas”

Paziņojums par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu nekustamam
īpašumam Zeltiņu iela 43

Pamatojoties uz Mārupes novada domes
2013.gada 18.decembra domes sēdes
lēmumu Nr.3.6
„Par detālplānojuma
izstrādes
uzsākšanu
nekustamam
īpašumam „Ezermalas” (kadastra Nr.
8076 011 0819) ir uzsākta detālplānojuma
izstrāde nekustamam īpašumam „Ezermalas” 6,73ha platībā Mārupes novadā.
Par detālplānojuma vadītāju apstiprināta
Mārupes novada domes Attīstības nodaļas
vadītāja Ilze Krēmere.
Saskaņā
ar
2013.gada
18.jūnijā
apstiprināto Mārupes novada teritorijas
plānojumu 2014.-2026.gadam zemes gabals atrodas savrupmāju apbūves teritorijā.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir precizēt
teritorijas atļauto izmantošanu, veikt
zemes gabala sadalīšanu un veidot kopīgu
ielu tīklu gan detālplānojuma teritorijā, gan
pieguļošajās teritorijās.
Rakstiskus priekšlikumus iespējams
iesniegt Mārupes novada Būvvaldē Daugavas ielā 29, Mārupe, Mārupes novads, LV2167 četru nedēļu laikā no informācijas
publicēšanas dienas laikrakstā „Mārupes
Vēstis”.

Mārupes novada Dome 2013.gada
30.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.2.2
(sēdes protokola Nr.8, pielikums Nr.2.2)
„Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamam īpašumam „Zeltiņu iela 43”
(kadastra Nr.80760030847)”.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir
precizēt tajā noteiktās teritorijas plānoto
(atļauto) izmantošanu, veikt zemes gabala
sadalīšanu, veidot vienotu ielu/ceļa tīklu
un inženiertehnisko komunikāciju tīklus
gan detālplānojuma teritorijā, gan arī
pieguļošajām teritorijām.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju
apstiprināta Mārupes novada Domes
Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere.
Detālplānojuma izstrādātājs - SIA
„Reģionālie projekti”.
Rakstiskus
priekšlikumus
iesniegt
Mārupes novada Būvvaldē (Daugavas
iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV2167) četru nedēļu laikā no paziņojuma
publicēšanas informatīvajā izdevumā
„Mārupes Vēstis”.

Pamatojoties uz Mārupes novada domes
2013.gada 18.decembra domes sēdes
lēmumu Nr.3.7
„Par detālplānojuma
izstrādes
uzsākšanu
nekustamiem
īpašumiem Lielā iela 94 (kadastra Nr.
8076 003 1623), „Ziemcieši” (kadastra Nr.
8076 003 0855), Sildegu iela 12 (kadastra
Nr. 8076 003 1624), Sildegu iela 14 (kadastra Nr. 8076 003 1625), Sildegu iela
16 (kadastra Nr. 8076 003 1626), Sildegu
iela 18 (kadastra Nr. 8076 003 1627) un
„Mežavēji” (kadastra Nr. 8076 003 0493)”,
ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamiem īpašumiem Lielā iela 94 1,9449 ha
platībā, „Ziemcieši” 4,518 ha platībā, Sildegu iela 12 0,2172 ha platībā, Sildegu
iela 14 0,2191 ha platībā, Sildegu iela 16

Paziņojums par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam „Mežmaļi1”Mārupes novada dome 2013.
gada 18.decembrī ir pieņēmusi
lēmumu Nr.3.3 (sēdes protokola Nr.10, pielikums Nr.3.3)
„Par detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu nekustamam
īpašumam „Mežmaļi-1” (kadastra Nr. 80760120155)”.
Nekustamais īpašums saskaņā ar 2013.
gada 18.jūnijā apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014.-2026.
gadam atrodas savrupmāju apbūves
teritorijā (DzS). Detālplānojuma izstrādes
mērķis ir precizēt noteiktās teritorijas
plānoto (atļauto) izmantošanu, veikt zemes
gabala sadalīšanu, veidot vienotu ielu/ceļa
tīklu un inženiertehnisko komunikāciju
tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan
arī pieguļošajām teritorijām.
Par
detālplānojuma
izstrādes
vadītāju apstiprināta Mārupes novada
Attīstības nodaļas vadītāja I.Krēmere.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir
D.Bērziņa un I.Darviņa.
Rakstiskus priekšlikumus četru nedēļu
laikā no publicēšanas dienas izdevumā
„Mārupes Vēstis” var iesniegt Mārupes
novada Domē, Daugavas ielā 29, Mārupē,
Mārupes novadā, LV-2167, vai arī pa e_
pastu ilze.kremere@marupe.lv.
PIEKTDIENA, 7.FEBRUĀRIS, 2014

Paziņojums par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu Mārupes
novada nekustamā īpašuma
„Tīrumnieki” 2.zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 8076
011 0205
Saskaņā ar Mārupes novada domes
2013.gada 30.oktobra sēdes lēmumu
Nr.2.12 ir uzsākta detālplānojuma izstrāde
nekustamā īpašuma „Tīrumnieki” 2.zemes
vienībai ar kadastra nr. 8076 011 0205.
Zemes vienība saskaņā ar 2013.gada
18.jūnijā apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014.-2026.gadam atrodas mežaparku apbūves teritorijā (DzS2).
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir
precizēt teritorijas plānoto (atļauto)
izmantošanu,
veikt
zemes
gabala
sadalīšanu, veidot vienotu ielu/ceļu tīklu
un inženiertehnisko komunikāciju tīklus
gan detālplānojuma teritorijā, gan arī
pieguļošajām teritorijām.
Par
detālplānojuma
izstrādes
vadītāju apstiprināta Mārupes novada
Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere.
Detālplānojuma projekta izstrādātājs ir
SIA „Arhitekta Edgara Bērziņa birojs”.
Informāciju par detālplānojuma izstrādi
var saņemt, kā arī ierosinājumus un
priekšlikumus var iesniegt Mārupes novada domē, Daugavas ielā 29, Mārupē,
Mārupes novadā, LV-2167, vai arī sazinoties ar izstrādes vadītāju pa tālr. 67149875
end_of_the_skype_highlightingvai
pa
e-pastu ilze.kremere@marupe.lv
četru
nedēļu laikā no sludinājuma publicēšanas
brīža.

ilustratīva fotogrāfija

Mārupes novada Dome atgādina
par pieejamo pašvaldības atbalstu
daudzbērnu ģimenēm, kas ir tiesīgas
saņemt nekustamā īpašuma nodokļa
(NĪN) atvieglojumu 90% apmērā no
attiecīgajā periodā aprēķinātās nodokļa
summas. Lai saņemtu atvieglojumu par
taksācijas gadā aprēķināto NĪN pilnā
apmērā, nodokļa maksātājam motivēts
iesniegums ar nepieciešamajiem pielikumiem jāiesniedz pašvaldībā līdz
tekošā gada 1.martam.
Saskaņā ar Mārupes novada Domes

Saskaņā
ar
2013.gada
18.jūnijā
Paziņojums par detālplānojuma
apstiprināto
Mārupes
novada
teritorijas
izstrādi nekustamā īpašuma
plānojumu 2014.-2026.gadam zemes ga„Saulgoži” 1. Zemes vienībai
bals atrodas mazsaimniecību apbūves
Pamatojoties uz Mārupes novada domes
2013.gada 18.decembra domes sēdes
lēmumu Nr.3.5
„Par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma
„Saulgoži” (kadastra Nr. 8076 009 0005) 1.
zemes vienībai” ir uzsākta detālplānojuma
izstrāde nekustamā īpašuma „Saulgoži” 1.
zemes vienībai 47,12 ha platībā Mārupes
novadā.
Par detālplānojuma vadītāju apstiprināta
Mārupes novada domes Attīstības nodaļas
vadītāja Ilze Krēmere.

ārpus ciema teritorijā un meža teritorijā.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir precizēt
teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu,
veikt zemes gabala sadalīšanu un veidot
kopīgu ielu/ceļa tīklu gan detālplānojuma
teritorijā, gan pieguļošajās teritorijās.
Rakstiskus priekšlikumus iespējams
iesniegt Mārupes novada Būvvaldē Daugavas ielā 29, Mārupe, Mārupes novads, LV2167 četru nedēļu laikā no informācijas
publicēšanas dienas laikrakstā „Mārupes
Vēstis”.
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Saimnieciskie darbi decembrī un janvārī
Procesā esošās iepirkumu
procedūras
• Gājēju celiņa rekonstrukcija un jaunbūve
Mārupītes gatvē posmā no Vecozolu ielas līdz Abavas ielai, notiek iesniegto
piedāvājumu izvērtēšana.
• Pašvaldības ēkas Jaunmārupē rekonstrukcija par pamatskolu 1. kārta,
pieņemts lēmums slēgt līgumu ar
personu apvienību SIA “LX Grupa” un SIA “EVA-SAT” par summu EUR 4 423 630,99, būvdarbu

pabeigšanas termiņš 08.08.2014.

36 mēneši vai līdz Līguma summas apguvei, atkarībā no tā, kurš nosacījums
iestājas pirmais.

EUR 50 820,00, termiņš 36 mēneši vai
līdz Līguma summas apguvei, atkarībā
no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais.

• Lokālplānojuma izstrāde Šosciema
teritorijai Mārupes novadā, pieņemts
lēmums slēgt līgumu ar SIA „Reģionālie • Pašvaldības autoceļu C6 un C20 Iepirkumu procedūru rezultātā
renovācijas būvdarbi, pieņemts lēmums
projekti” par summu EUR 37 084,87,
noslēgti līgumi
slēgt līgumu ar SIA „Mārupes ceļinieks”
līguma izpildes termiņš saskaņā ar grafi• SIA Daiļrade EKSPO”, par kancelejas
par summu EUR 367 602,21, būvdarbu
ku.
preču piegādi, līgumcena Ls 36 299,99
izpildes termiņš 01.07.2014.
jeb EUR 51 650,23, termiņš 04.12.2015.
• Kausu, medaļu, medaļu lentu, figūru,
vai līdz līguma summas apguvei,
dekoru, plākšņu piegāde Mārupes novada • Veļas mazgāšanas pakalpojumi Mārupes
atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem
novada pašvaldības iestādēm, pieņemts
pašvaldības sporta centram, pieņemts
iestājas pirmais.
lēmums slēgt līgumu ar SIA „Darlēmums slēgt līgumu ar SIA GEKA”
ba Apģērbu Serviss” par summu
par summu EUR 50 820,00, termiņš
Ivars Punculis, Domes izpilddirektors

Par nekustamā īpašuma nodokļa likmi komercsabiedrību
īpašumā esošām dzīvojamām mājām
No 2014.gada 1.janvāra Mārupes
novada administratīvajā teritorijā ar
nodokļu likmi 1,5% apmērā tiks apliktas komercsabiedrību īpašumā esošās
dzīvojamās mājas (dzīvokļi), ja īpašums
netiek izīrēts dzīvošanai.
Nodokļu likmes piemērošanu nosaka
Mārupes novada Domes saistošie noteikumi „Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanas kārtību Mārupes novadā
2014.gadā”. Saskaņā ar minētajiem no-

teikumiem komercsabiedrību īpašumā vai
tiesiskā valdījumā esošajām dzīvojamām
mājām, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav
sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo
māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās
ēkās un to daļām, kuru funkcionālā
izmantošana ir dzīvošana, tiks piemērota
nodokļa likme 1,5 procentu apmērā, ja tās
netiek izīrētas dzīvošanai un pašvaldībā
nav ticis iesniegts īres līgums.
Tikai ar nākamo mēnesi pēc īres līguma

iesniegšanas pašvaldībā tiks piemērota
šāda nodokļa likme:
1. 0,2 procenti no kadastrālās vērtības, kas
nepārsniedz 56 915 euro;
2. 0,4 procenti no kadastrālās vērtības, kas
pārsniedz 56 915 euro, bet nepārsniedz
106 715 euro;
3. 0,6 procenti no kadastrālās vērtības, kas
pārsniedz 106 715 euro.
Lai īpašumiem, aprēķinot nekustamā
īpašuma nodokli 2014.gadam, tiktu

piemērota atbilstoša nodokļu likme,
komercsabiedrības noslēgtos īres līgumus
aicinātas Mārupes novada Domē iesniegt
savlaicīgi.
Ar saistošajiem noteikumiem „Par
nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas
kārtību Mārupes novadā 2014.gadā” pilnā
to redakcijā var iepazīties vietnē www.
marupe.lv.
Sarmīte Maščinska,
Domes juriste

Diskutējam par novada sporta laukumu attīstību

Iedzīvotāji iepazīstas ar Jaunmārupes stadiona vīzijām
Mārupes novada attīstības programma 2013.-2019.gadam paredz
dažādus pasākumus novada sporta
infrastruktūras attīstībai. Lai uzklausītu
iedzīvotāju domas par tuvākajā laikā
iecerētajām aktivitātēm, janvārī tika
rīkotas sabiedriskās apspriedes par

turpmāko
attīstību
Jaunmārupes
stadionā un Gerberu ielas sporta
laukumā.
Tikšanās laikā Jaunmārupē iedzīvotāji
tika iepazīstināti ar divām vīzijām par
Īvju ielā 5 esošā Jaunmārupes stadiona
iespējamo attīstību. Savu redzējumu bija

Paziņojums par
detālplānojuma sabiedrisko
apspriešanu

(kadastra Nr. 80760030421), “Zaļozoli”
(kadastra Nr. 80760030320), “Alekši” (kadastra Nr. 80760030947) un Lielā iela 2
(kadastra Nr. 80760030028), Mārupes novads” detālplānojuma redakcija tiek nodota
atkārtotai sabiedriskai apspriešanai.
Ar izstrādāto detālplānojuma redakciju var iepazīties un iesniegt rakstiskus priekšlikumus katru darba dienu
Mārupes novada Būvvaldē Daugavas
ielā 29, Mārupē, LV 2167 trīs nedēļu
laikā no informācijas publicēšanas dienas laikrakstā “Rīgas apriņķa avīze”.
Sabiedrības līdzdalības pasākums paredzēts
2014.gada 13.februārī plkst. 17.00 Mārupes
novada Būvvaldē Daugavas ielā 29,
Mārupē, LV2167.

Saskaņā ar 2014.gada 22.janvāra
Mārupes novada domes sēdes Nr.1 lēmumu
Nr.13 “Par detālplānojuma sabiedrisko
apspriešanu nekustamiem īpašumiem
“Salmiņi” (kadastra Nr. 80760030324),
“Zaļozoli-1″ (kadastra Nr. 80760030047),
“Zaļozoli-2″ (kadastra Nr. 80760030444),
Daibes iela 47 (kadastra Nr. 80760030697),
“Ceļtekas” (kadastra Nr. 80760030190),
“Eži” (kadastra Nr. 80760030191), “Rēķi”
(kadastra Nr. 80760030072), “Granīti” (kadastra Nr. 80760030032), “Lāčudruvas”
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sagatavojuši un klātesošajiem izklāstīja
Mārupes Sporta centra futbola treneris
Agris Kokorevičs un Mārupes vidusskolas
futbola treneris Jānis Vilkaušs. Plašāka
diskusija izvērtās par stadiona pieejamību,
kur klātesošie vienprātīgi pauda viedokli
par tāda sporta laukuma nepieciešamību,
kas būtu brīvi pieejams jebkurā laikā ikvienam interesentam.
Tiekoties jautājumā par sporta laukuma attīstību Gerberu ielā 1, savu vīziju
iedzīvotājiem prezentēja Mārupes novada
Domes deputāts Renārs Freibergs, savukārt
Mārupes sporta centra treneru sagatavoto
redzējumu – Agris Kokorevičs. Sākotnēji
diskusijā konceptuāli tika pārrunāts
jautājums, vai ideja par sporta laukuma
atjaunošanu būtu attīstāma, ņemot vērā tās
neērtības, ar kurām apkārtējo privātmāju
iedzīvotājiem nācies saskarties līdz šim.
Pēc dažādu viedokļu uzklausīšanas apspriedes dalībnieki vienojās par nepieciešamību
laukumu veidot kā vietu, kas būtu
piemērota aktīva brīvā laika pavadīšanai
dažādām vecuma grupām. Atbalstīti tika
priekšlikumi par laukuma piemērošanu

individuālā sporta aktivitātēm un ielu basketbolam, kā arī par novērošanas kameru
uzstādīšanu un laukuma slēgšanu nakts
stundās, tādejādi nodrošinot kārtību un
ierobežojot iespējamo sabiedriskā miera
traucēšanu.
5.februārī novada Domē notika sporta
attīstības iniciatīvas grupas sanāksme, kurā
tika nolemts turpināt darbu pie novada
sporta attīstības pamatnostādņu izstrādes,
iekļaujot tajā arī minēto sporta laukumu
attīstību. Tuvāko mēnešu laikā tiks uzsākta
šo sporta laukumu projektu izstrāde,
skiču stadijā sagatavojot divus sporta laukuma aktivitāšu variantus un nododot tos
iedzīvotāju izvēlei. Finansējumu atbilstoši
izvēlētajam variantam sporta laukumu
labiekārtošanai plānots piesaistīt 2015.
gadā.
Mārupes pašvaldība izsaka pateicību
visiem, kas klātienē vai sniedzot savus
priekšlikumus elektroniski rada iespēju
iesaistīties diskusijās par turpmāko
Jaunmārupes stadiona un Gerberu ielas
sporta laukumu attīstību.
Kate Nītiņa

Paziņojums par
detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu nekustamam
īpašumam „Viesturi”

Krēmeri.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir
precizēt tajā noteiktās teritorijas plānoto
(atļauto) izmantošanu, veikt zemes gabala sadalīšanu, veidot vienotu ielu/ceļu
tīklu un inženiertehnisko komunikāciju
tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan arī
piegulošajām teritorijām.
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt
Mārupes novada Būvvaldē (Daugavas iela
29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167)
vai sūtot uz e-pastu ilze.kremere@marupe.
lv četru nedēļu laikā no paziņojuma
publicēšanas informatīvajā izdevumā
„Mārupes Vēstis”.

Pamatojoties uz
Mārupes novada
Domes 2013. gada 30. oktobra sēdes Nr. 8
pieņemto lēmuma norakstu Nr. 2.5 (sēdes
protokols Nr.8, pielikums Nr.2.5) uzsākta
detālplānojuma izstrāde Mārupes novada
nekustamajam īpašumam „Viesturi” (kadastra Nr. 8076-012-0020).
Pašvaldība ar 2013.gada 30 oktobri
par detālplānojuma izstrādes vadītāju
apstiprinājusi Attīstības nodaļas vadītāju I.
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Top grāmata „Mārupes novads Māras zīmē”
Pēc Mārupes pašvaldības iniciatīvas
uzsākts darbs pie grāmatas „Mārupes
novads Māras zīmē”, kurā plānots apkopot ne tikai vēstures liecības un faktus no
pagasta veidošanās pirmsākumiem līdz
mūsdienām, bet arī interesantus dzimtu
stāstus. Grāmatas veidošanā iesaistīties
aicināti arī Mārupes iedzīvotāji!
Lai gan savu uzplaukumu un straujāko
attīstību Mārupes novads piedzīvojis tieši
pēdējā desmitgadē, tā vēsturiskās saknes
sākušas veidoties jau pagājušajā gadsimtā
– pirms 89 gadiem. „Cilvēki, kas šeit
dzīvojuši, strādājuši un likuši Mārupes
vārdam skanēt tālu aiz robežām ir novada bagātība. Šodien mūsu pienākums
ir par šiem cilvēkiem pastāstīt, tādējādi
saglabājot sava novada kultūrvēsturisko
mantojumu un nododot to tālāk nākamajām
paaudzēm. Novada grāmatas izveidošana
palīdzētu veicināt iedzīvotājos izpratni par

sava novada vēsturi, kā arī radīt lepnumu
par piederību savam novadam,” uzsver
Mārupes novada Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs.
Līdz šim par Mārupes novada vēsturi
izdotas divas grāmatas – 1999.gadā Ritas
Kristsones „Līdumnieku zeme Mārupe”
un 2001.gadā veltījums represētājiem
„Lāsta atburšana”. Trešās grāmatas iecere
ir vēsturei saglabāt arī mūsdienu Mārupi.
Par autori grāmatai „Mārupes novads
Māras zīmē” pašvaldība uzaicinājusi novadnieci un žurnālisti Ilzi Būmani, kura
bijusi arī līdzautore grāmatai „Lāsta
atburšanai”. I.Būmane stāsta, ka patlaban
uzsākts intensīvs grāmatas veidošanas
darbs un uzklausīti jau daudzu mārupiešu
stāstījumi. „Grāmatā gribam mārupiešiem
atgādināt, kas novadā noticis dažādos
vēstures posmos, kādas pārvērtības atnesusi neatkarīgās Latvijas atjaunošana. Mūsu

Aicina
atsaukties
Mārupes
novada
daiļamatniekus

novads ir neparasts ar to, ka tajā atrodas
četri ciemi – Mārupe, Tīraine, Jaunmārupe
un Skulte. Katrs ciems ir ar savām iezīmēm,
un par to vislabāk spēj pastāstīt tieši paši
iedzīvotāji. Pēc pieredzes varu teikt,
ka ģimeņu dzīvesstāsti ir vistrāpīgākās
vēstures liecības,” saka I.Būmane.
Grāmatas atklāšanas svētki plānoti
Biedrība „Pierīgas partnerība” piedāvā
šoruden, pirms 2015.gada, kurā Mārupes
novads svinēs apaļu deviņdesmito jubileju. interesantas sadarbības iespējas novada
daiļamatniekiem un aicina uz tikšanos
2014.gada
28.februārī
plkst.17.00
Piedalies grāmatas veidošanā arī Tu!
Lai novada grāmata būtu daudzpusīgāka Jaunmārupes sabiedriskajā ēkā, Mazcenu
un vērtīgāka, aicinām mārupiešus, kas alejā 33/3, Jaunmārupē.
Sanāksim kopā, lai apspriestu dažādas
topošajam izdevumam vēlas uzticēt savas
idejas,
kas
veicinātu
atmiņas gan par darba mūžu, gan dzimtu aizraujošas
likteņiem vai savus fotogrāfiju krājumus, amatniecības nozares attīstību Mārupes
sazināties ar grāmatas autori I.Būmani, novadā.
Lūdzam iepriekš pieteikties, rakstot uz
tālrunis 26423496, vai „Mārupes Vēstis”
redakciju, rakstot uz e-pastu marupesves- e-pastu nadina.millere@pierigaspartneriba.lv.
tis@marupe.lv.

Ziemas prieki slidotavās
jau otro gadu izveidota BMX aktīvās
atpūtas laukumā Tīrainē. Tur biedrības
„Mārupes BMX klubs” vadītājs Guntis Ruskis ar domubiedriem rūpējas par
iespēju aktīvi atpūsties arī ziemā. Laukums ir izveidots pašu spēkiem, paši slidotāji
rūpējas arī par laukuma uzturēšanu. „Pateicoties slidošanas entuziastiem, jau otro
ziemu esam izveidojuši slidotavu, kas

Kamēr
profesionālie
Mārupes
sportisti nu jau devušies pārstāvēt
savu valsti Olimpiskajās spēlēs, mājās
palikušie, ne mazāk sportiskie entuziasti, meklē dažādas iespējas ziemas
priekus izbaudīt tepat savā novadā.
Pēdējos gados Latvija tikusi bagātīgi
lutināta ar biezām sniega segām, taču
šogad ziema bijusi krietni vien skopāka.
Lai gan sniega trūkums neļauj baudīt

visiem pieejama bez maksas. Slidotava
ir apgaismota, tāpēc tā izmantojama arī
tumšajos vakaros. Laukums ikdienā ir
ļoti apmeklēts, šeit nāk gan bērni kopā
ar vecākiem vienkārši paslidot, gan arī
tiek rīkoti hokeja mači,” stāsta G.Ruskis.
Jautāts, vai nav plānots izveidot arī slidu
nomu, G.Ruskis saka, ka esot iecere par
slidu maiņas punktu.
Uva Bērziņa

ziemas priekus uz ragaviņām un slēpēm,
kailsals devis citas priekšrocības – šoziem
jo īpaši varam ļauties slidošanai!
Ja vien nav uznācis aukstais ziemeļu
vējš, brīvdienās novadā var redzēt lielus un
mazus aktīvi slidojam. Slidotavas novadā
gan iedzīvotāju pašu spēkiem, gan tur, kur
tās dabīgi izveidojušās uz ūdenskrātuvēm,
ierīkotas vairākās vietās.
Viena no publiski pieejamām slidotavām

Barikāžu atmiņu ugunskurā veroties
16.janvārī, Mārupē, atzīmējot barikāžu
laika notikumus, pašvaldība rīkoja
piemiņas brīdi pie Roberta Mūrnieka
kapa Mārupes kapos. Godinot barikāžu
laika varoņus, tika uzklausītas atmiņas
un dziedātas dziesmas.
Roberts Mūrnieks bija viens no pirmajiem, kura dzīvību 1991.gadā izdzēsa lode.
Toreiz R.Mūrnieks strādāja par Latvijas
Republikas Satiksmes ministrijas šoferi, un
pildot dienesta uzdevumu, nokļuva apšaudē
pie Vecmīlgrāvja tilta barikādēm.
„Roberts bija mūsējais, mārupietis, pirmais traģisko janvāra notikumu upuris. Pirmais, kurš tajās dienās atdeva savu dzīvību
par Latviju. Sargāsim šīs atmiņas un nodosim tās jaunajai paaudzei kā mūsu tautas vienotības un drosmes apliecinājumu,”
aicināja
Mārupes
novada
Domes
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, uzsverot, ka
jauniešu pienākums ir mācīties, tādejādi
dodot savu ieguldījumu mūsu valsts labā,
jo zināšanas ir tas, ko mums neviens nevar
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atņemt. Tās padara mūs stiprus.
Par lepošanos ar savu valsti un godprātīgu
darbu runāja arī Mārupes vidusskolas direktors Jānis Lagzdkalns: „Mēs varam teikt, ka
tas bija mūsu uzvaras laiks, kad mēs ar gara
spēku, bez nevienas izšautas lodes no mūsu
puses spējām nosargāt Latviju un spējām
būt valsts, kas var ar savu nosaukumu lepoties. Lai lepotos, nepietiek tikai ar himnu,
nepietiek tikai ar karogu, ir jābūt arī darbiem. Novēlu mums visiem kopā strādāt tā,
lai šo cilvēku atdotās dzīvības nebūtu veltas
un aizmirstas. Lai varam lepoties ar savējo
sasniegumiem, apliecinot, ka neliela valsts
spēj ļoti daudz – ar savu darbu, ar savu
varēšanu un gribēšanu darīt lielas lietas.”
Pēc atceres pasākuma Mārupes kapos, visi
devās nolikt ziedus uz piemiņas vietu pie
Vecmīlgrāvja ceļa, kur Roberta Mūrnieka
ievainošanas vietā uzstādīts balts krusts.
Savukārt 18.janvārī barikāžu biedrības
biedri pulcējās svinīgā pasākumā Mārupes
Kultūras namā.
Uva Bērziņa

Godinot R. Mūrnieka piemiņu, jaunieši noliek svecītes
viņa atdusas vietā
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2014.gads sācies ar aktīvu Mārupes Jauniešu Domes darbu
Jauniešu domē var iesaistīties jebkurš aktīvs jaunietis, kurš vēlas uzlabot sava novada dzīvi
mājas lapa un lapas dažādos sociālajos
tīklos. Februāra beigās ir paredzēts
kopīgs izbrauciens uz slidotavu - Mārupes
Jauniešu Domes sēde neformālā gaisotnē,
lai tuvāk iepazītos un veicinātu savstarpējo
sadarbību. Jau plānojam par mūsu dalību
pavasara talkā un Lieldienu pasākumā
Mārupes Kultūras namā. Kā arī aktīvi
domājam par vasaru un nākotnes plāniem.
22.februārī Mārupes Kultūras namā
notiks „Ghetto games” filma „Tas ir tikai
sākums”. Aicinām ikvienu iedzīvotāju nākt
uz filmu. Pirms filmas demonstrēšanas

sākuma varēs sastapt Mārupes Jauniešu
Domes jauniešus.
Mēs esam gatavi sadarboties un atbalstīt
Mārupes pašvaldības iestāžu, nevalstisko
organizāciju un uzņēmumu organizētos
pasākumus. Sazinieties ar mums: jauniesu.dome@marupe.lv.
Jauniešu Domē var iesaistīties jebkurš
aktīvs jaunietis, kurš vēlas uzlabot sava
novada dzīvi. Nāc un pievienojies mums!
Nikola Ivanova,
Mārupes Jauniešu Domes jauniete

Mārupes Jauniešu Dome nepilnā sastāvā
Mārupes novads ir teritoriāli plašs un
šeit dzīvo daudz atraktīvi jaunieši, kuri
vēlas papildināt un bagātināt sava novada dzīvi. Lai veicinātu aktīvo jauniešu
ideju realizēšanos, arī Mārupē vajadzēja
savu Jauniešu Domi.
Mārupes novada Jauniešu Dome vēlas
veidot pasākumus, organizēt dažādas akcijas un atbalstīt labas ieceres, lai padarītu
gan Mārupes jauniešu, gan citu iedzīvotāju
ikdienu spilgtāku un interesantāku. Jau

pirmajās tikšanās reizēs esam izveidojuši
2014.gada pasākumu plānu, izdomājuši
dažādus pasākumus, kas paredzēti jebkuram vecumam visa gada laikā. Pašlaik
tiekamies reizi nedēļā un apspriežam
tuvākos
notikumus
un
pasākumu
organizēšanu, sadalam pienākumus un
resursus.
Esam uzsākuši Labdarības akcijas ar
izstādi organizēšanu, kas notiks marta
beigās. Tāpat mums ir izveidots savs logo,

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

Mārupes novada
Jauniešu Domes logo

2014.gada 31.janvāra Jauniešu Domes
sēdē Nr.3-2014 ir apstiprināts Mārupes
novada Jauniešu Domes logo.
1. Mārupes novada Jauniešu Domes logo
forma: Centrā izvietoti četri dažādu
krāsu nenoteiktas formas laukumi, kas
kopā veido neiezīmētu apli. Krāsas
CMYK krāsu paletē: dzeltenā (C=0,
M=10, Y=95, K=0), zaļā (C=50, M=0,
Y=100, K=0), sarkanā (C=0, M=90,
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Y=85, K=0), violetā (C=75, M=100,
Y=0, K=0). Ar vizuālu apjoma efektu:
krāsas pāreju uz baltu centrā katram
laukumam. Melnbaltā variantā krāsas
CMYK krāsu paletē: 1.laukums (C=0,
M=0, Y=0, K=15), 2.laukums (C=0,
M=0, Y=0, K=25), 3.laukums (C=0,
M=0, Y=0, K=50), 4.laukums (C=0,
M=0, Y=0, K=80). Laukumiem ir ēnas
kritumā no kreisā augšējā stūra uz labo
apakšējo stūri.
2. Mārupes novada Jauniešu Domes logo
teksts: Virs Krāsu laukumiem pusapļa
lokā izvietojas uzraksts: MĀRUPES
JAUNIEŠU DOME. Šrifts: Myriad Pro,
regular, lielie burti. Krāsa: melna (C=0,
M=0, Y=0, K=100). Starp vārdiem izvietoti mazi, melni punkti.
3. Mārupes novada Jauniešu Domes logo
centrā: izvietoti brīvā stilizācijā veidoti
trīs burti „MJD”. Krāsa: melna (C=0,
M=0, Y=0, K=100).
4. Mārupes novada Jauniešu Domes logo
var izmantot ar Jauniešu Domes atļauju.

Mārupes Jauniešu Domes otrā sēde

Mārupes Jauniešu Dome
organizē

Labdarības akciju

“Palīdzēsim Aleksandram”
Aleksandrs Gromovs ir mārupietis
vairākās paaudzēs, kuru dzīve nav lolojusi un kurš nopietnu kājas traumu dēļ
ir spiests dzīvot Ērgļu novada sociālās
aprūpes centrā jau kopš 2007.gada.
Atrodoties tālumā no mājām, Aleksandrs ir mērķtiecīgi mācījies Alsviķu
arodskolā un apguvis “Ādas apstrādes
tehnologa un izstādājumu izgatavotāja
arodu” ar specializāciju apavu labotājs.
Savu iespēju robežās un cik līdzekļi
atļauj, Aleksandrs nekad neatsaka salabot
apavus iestādes iemītniekiem un arī darbiniekiem arī par tīri simbolisku samaksu
vai no labas sirds, jo šis amats viņam ļoti
patīk un atteikt cilvēkiem viņam ir grūti.
Pansionāta iemītnieki labprāt raksturo
Aleksandru kā pretīmnākošu, atsaucīgu
draugu, kurš nekad neatsakās palīdzēt.
Aleksandru jau daudzus gadus uzmundrina un atbalsta viņa draudzene Jeļena.
Tomēr, lai Aleksandrs varētu palīdzēt
līdzcilvēkiem un attīstīt savu arodu,
viņam ir nepieciešami kurpniekam tik
ļoti nepieciešamie darba rīki un materiāli.
Mārupes Juaniešu Domes jaunieši aicina
ikvienu mārupieti piedalīties labdarības
akcijā “Palīdzēsim Aleksandram”.
Līdz 14.martam aicinām novada
izglītības iestāžu audzēkņus un visus novada iedzīvotājus zīmēt, gleznot, veidot
vai kā citādi radīt dažādus mākslas darbus
par tēmu “Septiņjūdžu zābakos...”. No

Aleksandrs ar draudzeni Jeļenu
šiem darbiem Jauniešu Domes jaunieši
Mārupes novada Domes telpās veidos izstādi, kuras laikā varēs iegādāties
redzamos mākslas darbus, līdzekļus ziedojot Aleksandram. Labdarības akcijas
noslēgums plānots 28.martā Mārupes
Kultūras namā.
Plašāku informāciju un labdarības akcijas nolikumu meklējiet mūsu mājas lapā
www.jaunatnemarupe.lv no 12.februāra,
kā arī sekojiet jaunumiem sociālajos
tīklos.
PIEKTDIENA, 7.FEBRUĀRIS, 2014
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Mārupē tiks izrādīta Ghetto Games filma

22.februārī teju 100 novados visā
Latvijā, tai skaitā arī Mārupē, tiks
demonstrēta Latvijā lielākās ielu sporta un kultūras kustības Ghetto Games
2013. gada dokumentālā filma.
Ghetto Family sadarbībā ar biedrību
„Kinopunkts” dokumentālo filmu par ielu
sporta un kultūras kustības Ghetto Games
2013.gada sezonu 22.februārī plkst.16.00
demonstrēs Mārupes Kultūras namā un
vēl gandrīz 100 Latvijas novadu kultūras
namos un kinoteātros. Mārupē ieeja
pasākumā būs bez maksas.
Ghetto Games līderis Raimonds Elbakjans atklāj, ka šī dokumentālā filma būs ne
tikai par 2013.gada sezonas aizvadītajiem
notikumiem: „Mūsu aktivitāšu ietvaros
ikvienam stāstām, ka katram no mums
ik rītu ir dotas divas izvēles – celties vai
turpināt gulēt. Celties, lai piepildītu savus

mērķus un padarīt pasauli labāku vai noslinkot un pagulēt vēl kādu stundiņu. Ghetto
Games kustība ir par kaislību, kas motivē
celties, par motivāciju augt un cīnīties, par
motivāciju dzīvot dzīvu dzīvi!”
Ghetto Games piecu gadu laikā kļuvusi
par nozīmīgāko jauniešu kustību valstī,
jo rīkojot aptuveni 70 pasākumus gadā,

dažādās sportiskās aktivitātēs iesaistījusi
ap 50000 dalībnieku un sekotāju. 2014.
gadā Ghetto Family uzsākusi jauniešu
programmas „Ghetto Alianse” izveidi, kuras ietvaros tiks organizētas vairāk kā 200
apmācības un sporta aktivitātes visā valstī.
Viktorija Bobova

Mārupes Ēnu diena 2014
Ēnu diena ir izglītojošs profesionālās
orientācijas pasākums, kurā skolēniem
ir iespēja apmeklēt dažādas darba vietas un kļūt par darbinieku “ēnām”.
Ēnu dienu Latvijā organizē Biznesa
izglītības biedrība Junior AchievementYoung Enterprise Latvija.

ēnu diena 2014” 12.februārī, kuras laikā
skolēni apmeklē kādu noteiktu darba
vietu un 4 – 6 stundas vēro darbinieka –
ēnu devēja – darbu un pienākumus, uzdod
jautājumus par konkrēto profesiju un pilda ēnu devēja uzdevumus.
Ēnošanas
laikā
skolēni
var
paplašināt redzesloku un izpratni par
Ēnu diena ir visā pasaulē populārs
nepieciešamajām spējām un prasmēm,
skolēnu karjeras izglītības pasākums.
lai varētu kļūt par veiksmīgiem, uz sasMārupes novada pašvaldība sadarbībā ar
niegumiem motivētiem uzņēmējiem,
novada uzņēmējiem atbalsta „Mārupes

nozaru ekspertiem, valsts struktūru
vadītājiem vai vienkārši mērķtiecīgiem
sabiedrības locekļiem. Ēnas tiek izglītotas
par karjeras iespējām, tiek demonstrēta
saistība starp izglītību un karjeru, lai
rosinātu skolēnus ar daudz motivētāku
attieksmi pievērsties mācībām. Kā arī
skolēni tiek iedvesmoti uzdrīkstēties un
uzstādīt augstus profesionālus mērķus, un
virzīties uz tiem.
Jolanta Grosberga-Gernere

Skolotāju senioru salidojums
Mārupes vidusskolā

Skolotājiem - senioriem koncertē skolēni
Lielā sirsnības gaisotnē tika aizvadīta
7.janvāra pēcpusdiena,
kad skolu
apciemot bija atnākuši mūsu mīļie
Mārupes vidusskolas bijušie pedagogi-seniori: bijusī skolas direktore
Alma Liepa, skolotāji Viesturs Ķipurs,
Anna Ozoliņa, Janīna Beiziķe, Gunārs
Beiziķis, Anzelms Buls, Dzidra Rijniece,
Valija Kopmane, Rita Muceniece.
PIEKTDIENA, 7.FEBRUĀRIS, 2014

Skolas aktu zālē pēc direktora Jāņa
Lagzdkalna uzrunas tika sniegts kora,
ansambļa un dažādu solistu koncerts.
Par skolas attīstību mūsu skolotāji –seniori pārliecinājās, apmeklējot jauno
sākumskolas korpusu, kā arī nesen
uzcelto sporta kompleksu. Skolotāji
izteica vēlēšanos apskatīt savu mācāmo
priekšmetu kabinetus, mūsdienu mācību

Mārupes vidusskolas
skolēniem panākumi
starptautiskos
mākslas konkursos
Februārī noslēgušies divi starptautiski
mākslas konkursi, kuros piedalījās arī
Mārupes vidusskolas jaunie mākslinieki,
iegūstot sešas godalgotās vietas.
Godalgotās
vietas
gūtas
42.Starptautiskajā bērnu mākslas konkursā
„Lidice 2014”, kurā par tēmu „Lauku un
dārza darbi manā ģimenē” Latvijas kārtai
tika iesūtīti 1334 darbi no 67 Latvijas novadiem un pilsētām. Tālāk konkursam
Čehijā izvirzīti 193 darbi, starp kuriem
arī trīs Mārupes vidusskolas audzēkņu
mākslas darbi – Evelīnas Freimanes, 1.d
klase, Anastasijas Jankovskas, 2.a klase, un
Evas Tirānes, 6.a klase. Līdz 20.februārim
laureātu darbi apskatāmi Rīgas Domē.
Trīs laureāti Mārupes vidusskolai ir
arī XIII Starptautiskajā vizuālās mākslas
konkursā „Es dzīvoju pie jūras”. Sudraba
medaļa piešķirta Zanei Kalniņai, 6.a klase,
un atzinības Katrīnai Kalniņai, 8.c klase,
un Jēkabam Tutiņam, 8.c klase.
Ruta Straume, Mārupes vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā

Ēnošanas vietas piedāvā Mārupes novada Dome, biedrība “Mārupes uzņēmēji”,
AS “WESS”, SIA “Meliorators-J”, SIA
“SilJa”, SIA “ALSO LATVIA”, SIA Ārstu
prakse “Mazcenas 21”, SIA “airPrint” un
SIA “TERMEX”.
Precīzu informāciju par ēnas devējiem
un laikiem meklējiet mājas lapā www.jaunatnemarupe.lv / Izglītība un karjera / Ēnu
diena 2014.
Pieteikties var pa e-pastu jolanta.
grosberga@marupe.lv līdz 11.februāra
plkst.10.00.

Novadā taps divi
jauni bērnudārzi
Turpinājums no 1.lpp.

„Veiktā priekšizpēte rāda, ka šajā ēkā
iespējams izvietot 6 nelielas grupiņas ar 14
bērniem katrā, kopumā nodrošinot iespēju
izglītības iestādi apmeklēt līdz 90 bērniem.
Konceptuāli šo bērnudārzu plānots veidot
kā bērnudārza „Lienīte” filiāli. Šobrīd tiek
risināti vairāki organizatoriski jautājumi.
Tāpat tiek domāts par to, kā šīs mazo
bērnu grupiņas aprīkot, jo pašvaldībai līdz
šim nav pieredzes tik mazu bērnu aprūpē.
Taču jau šobrīd gara acīm redzam, ka
Mārupītes krastā izveidosies viena jauka un
patīkama vieta mūsu pašiem mazākajiem
mārupiešiem,” uzsver L.Kadiģe.
Jautāta par abu projektu plānotajiem
realizācijas termiņiem, L.Kadiģe norāda,
ka prioritāri attīstāms projekts ir Pērses ielas bērnudārzs. Pašlaik notiek iepirkums
uz projektēšanu un bērnudārzu paredzēts
atvērt jau šī gada beigās vai nākamā gada
sākumā. Paralēli tiek strādāts pie Vējiņu
ielas bērnudārza projekta uzlabošanas. Tas
varētu būt gatavs šī gada rudenī, savukārt
būvniecības darbi varētu tikt pabeigti
vēl pēc gada. Abu projektu īstenošanai
pašvaldība nepieciešamos finanšu līdzekļus
paredzējusi aizņemties Valsts kasē.
„Ņemot vērā pašvaldības sadarbību ar
privātās pirmsskolas izglītības iestādēm
un aukļu pakalpojuma līdzfinansēšanu,
realizējot šos abus projektus, varēsim teikt,
ka pašvaldība būs izdarījusi visu, lai mazos
mārupiešus nodrošinātu ar pirmskolas
Jūsu skolniece-skolotāja A.Kalniete izglītības iespējām,” saka L.Kadiģe.
Uva Bērziņa

grāmatas. Atmiņu sarunas un prieks
par kopā aizvadītajiem darba gadiem
turpinājās skolas muzeja telpā pie tējas
tases. Tikšanās priekā ar bijušajiem
kolēģiem dalījās skolotāji Aija Savicka,
Skaidrīte Katiša, Biruta Lauzēja, Līga
Lagzdkalne, Vineta Ūdre, Ruta Straume,
vecāku pārstāve Anda Barone. Paldies
skolotājai Viktorijai Tabūnai par labajiem vārdiem, ko nolasīja skolotāja Anna
Ozoliņa, paldies ilggadējai skolas direktorei Almai Liepai par vēlējumiem skolai
turpināt augt un attīstīties. Atmiņu mirkļus
kuplināja foto materiālu prezentācija. Sirds
izjūtas un prieku par tikšanos izteica prieka
asaras… Viss mūžs atdots bērniem, jaunatnei, tas nav bijis velti, jo mūsu absolventu bērni un mazbērni turpina mācības
Mārupes vidusskolā.
Arī labie mirkļi skrien ātri, bet atmiņu
ieraksts skolas muzeja viesu grāmatā paliek vēsturei.
Sveiciens tiem skolotājiem-senioriem un
skolas darbiniekiem, kuri šoreiz netika uz
salidojumu, bet bija domās kopā ar skolu!
Skola atdod godu un saka paldies par
mūža darbu skolotājiem, kuri darba gaitas
sākuši tālajos 50.,60.,70. gados! Vēlreiz
Paldies! Jūs bijāt un esat paši labākie!
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Labākajiem skolēniem Mārupes vidusskolā
zelts, sudrabs un stipendijas

Domājot par veidu, kā motivēt
skolēnus mācīties un tiekties pēc
augstāka novērtējuma, Mārupes vidusskola ieviesusi divus labāko skolēnu apbalvojumus – sudraba un zelta liecības
un stipendijas vidusskolēniem. Liecības
šogad saņēmuši jau 147 skolēni, bet 7
skolēni šai semestrī saņems stipendijas.
2013./2014.mācību gada pirmā semestra
noslēgumā daudzi Mārupes vidusskolas
skolēni ar lepnumu mājās aiznesa īpašas
sudraba un zelta liecības. Zelta liecības
saņēma visi tie 4.-12.klašu skolēni, kuru
1.semestra mācību vērtējumi bija 8 balles
un vairāk. Savukārt sudraba liecības
saņēma 4.-12.klašu skolēni ar vērtējumiem
7 balles un vairāk. Skolas direktora vietniece izglītības jautājumos Laura Buravcova norāda: „Šādu liecību piešķiršanas

Klase
4.a
4.a
4.a
4.a
4.a
4.b
4.b
4.b
4.b
4.b
4.b
4.b
4.c
4.c
4.c
4.c
4.c
4.c
4.c
4.c
4.c
4.c
4.c
5.a
5.a
5.a
5.a
5.b
5.b
5.b
5.b
5.c
5.c
5.c
5.c
5.c
5.d
6.a
6.b
6.b
6.b
6.c
6.c
6.c
6.c
8.a
8.d
9.a
11.a
11.b
12.a
12.a
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Zelta liecības
Uzvārds, vārds
Dobele Anna Līna
Kazaks Krišjānis
Rozentāle Katrīna
Rutkevičs Dāniels
Sekace Kristiāna
Antāne Elizabete Terēze
Auziņš Daniels
Briška Dāvis
Gaveika Marta
Miķelsone Paula
Sorokins Gustavs
Šķeltiņa Benita
Apine Asnāte Sabīne
Cirsis Kristaps
Džeimsa Luīze Dženifera
Grīnberga Keitija Karla
Kaufmane Madara
Munde Linda
Rāviņa Andra
Trence Elza Viktorija
Viļuma Elēna Deina
Zadraks Mārtiņš
Zalpētere Laura
Buša Rebeka
Liepiņa Signe
Ozola Elīza
Sakne Paula
Harpere Paula
Pavasare Anna
Putirska Karīna
Šlosbergs Pēteris
Bondars Artūrs
Broka Madara
Citskovska Elizabete
Krūmiņa Džūlija
Krūms Kevins
Rihtere Daniela
Staģe Emīlija Anna
Desmitniece Beāte
Eglīte Ulrika
Kauliņa Lote
Jansone Terēze
Krūmiņa Anete
Niedinga Paula
Rūtenberga Daniela
Barone Ilze
Kristapsone Elizabete
Anna
Bartkeviča Sofija
Buravcova Katrīna
Raita Marta
Kazaka Katrīne
Ķemere Karīna

mērķis ir motivēt audzēkņus uzlabot
mācību sasniegumus, veicināt intelektuālo
spēju attīstību un centienus kvalitatīvas
izglītības iegūšanai. Varam būt lepni, ka
šī mācību gada pirmajā semestrī sudraba
un zelta liecības saņēmis tik liels skolēnu
skaits – 147. Ceram, ka nākamajā semestrī
tādu būs vēl vairāk!”
Septiņi Mārupes vidusskolas skolēni
par augstiem mācību sasniegumiem no
1.februāra saņems stipendijas. Saskaņā
ar Domes pieņemto lēmumu stipendijas
kā ikmēneša maksājumu vienā semestrī
tiek piešķirtas Mārupes vidusskolas 10.12.klašu skolēniem, kuriem iepriekšējā
semestra vērtējums nevienā priekšmetā
nav zemāks par 7 (septiņām) ballēm,
vidējā atzīme nav zemāka par 8 (astoņām)
ballēm un nav neattaisnotu kavējumu un

Klase
4.a
4.a
4.a
4.a
4.a
4.a
4.a
4.a
4.a
4.a
4.a
4.b
4.b
4.b
4.b
4.b
4.b
4.b
4.c
4.c
4.c
4.c
4.c
4.c
4.c
5.a
5.a
5.a
5.a
5.a
5.a
5.b
5.b
5.c
5.c
5.d
6.a
6.a
6.a
6.a
6.a
6.a
6.a
6.b
6.b
6.b
6.c
6.c
6.c
6.c
6.c
6.c
7.a

Sudraba liecības
Uzvārds, vārds
Ādamsons Krišjānis
Bluša Patrīcija
Kociņš Kārlis
Krastiņš Verners
Legzdiņa Annija Līga
Lesniece Laura
Ļūmanis Emīls Jānis
Meisīte Elizabete Agate
Neimanis Regnārs
Puniņa Anete
Rusiņš Mārcis
Feierābende Elīna
Gaveiks Rihards
Kodoliņš Lūkass
Sproģe Luīze
Tuskens Kristaps
Vilinskis Dans Kristiāns
Vuškāns Ronalds
Kaģis Kārlis
Krūmiņš Patriks
Kušķis Kristaps
Ortmane Loreta
Puriņš-Raisks Edgars
Studente Loreta Diāna
Vilciņš Varis
Franckevičs Aleksandrs
Ieviņš Kristaps
Kirštuka Līva
Lielkāja Viesturs
Linga Svens
Namiķe Anete
Bērziņa Katrīna
Zirdziņa Elizabete
Letiņa Katrīna
Strazda Elza
Diura Kristaps
Dobelis Krišjānis
Feldmanis Niks
Meikšāne Linda
Sakārne Dārta
Tirāne Eva Jūlija
Upenieks Kārlis
Vecvagare Patrīcija
Iesalniece Paula
Pentjuša Annija
Stražinska Elīza
Bambals Oskars
Briška Lelde
Danga Artūrs
Šķērstens Artis
Uzkalne Herta Klēra
Vardanjana Aļesja
Dejus Dāvis

pārkāpumu. Mēneša stipendiju 30 eiro
apmērā piešķir skolēniem, kam nevienā
mācību priekšmetā nav vērtējuma, kas
zemāks par 7 ballēm, un vidējā atzīme nav
zemāka par 8 ballēm, savukārt stipendiju
50,00 eiro apmērā piešķir tad, ja nevienā
mācību priekšmetā nav vērtējuma, kas
zemāks par 8 ballēm, un vidējā atzīme nav
zemāka par 9 ballēm.
Kā stāsta skolas direktors Jānis Lagzdkalns, doma par stipendiju piešķiršanu
vidusskolēniem tikusi apsvērta jau krietnu laiku atpakaļ, taču dažādu apstākļu
dēļ atlikta. Tagad, izvērtējot izglītības
tirgu, konsultējoties ar kolēģiem no citām
Pierīgas skolām, kā arī uzklausot vecāku
Domes viedokli, skolas vadība rosinājusi
deputātus lemt par stipendiju piešķiršanu
labākajiem skolēniem.
7.a
7.a
7.b
7.b
7.d
7.d
8.a
8.b
8.b
8.b
8.d
8.d
9.a
9.a
9.a
9.a
9.a
9.b
9.b
9.b
9.b

Drevinskis Rihards
Kļaviņa Sabīne
Kaudze Elizabete Hanna
Zāģere Anna Elīza
Pētersone Sindija
Priekulis Pēteris
Jansone Katrīna Elizabete
Bērziņa Katrīna Elīna
Meteļica Oļesja
Šatarova Jeļena
Puriņa Dīna
Stengrevica Agnese Aija
Ahuna Agnese
Bauda Gints Ernests
Ivanova Nikola Krista
Vēriņš Ernests Roberts
Vēriņš Jānis Voldemārs
Bambals Daniels
Buravcova Agate
Luhaers Krists
Maže Anete

Direktors uzsver, ka stipendijas tiek
piešķirtas, lai motivētu mācīties labāk
un veicinātu izpratni par izglītību un
zināšanām kā vērtību. „Arī skolēni
atzinīgi novērtējuši stipendiju ieviešanu
un jauniešos ir jūtama vēlme un stimuls
censties vairāk. Šobrīd ir septiņi skolēni,
kas atbilst kritērijiem un kuri no februāra
mēneša līdz mācību gada beigām saņems
stipendijas. Viena skolniece, kuras vidējā
atzīme ir 9,2 balles saņems 50 eiro stipendiju, un seši skolēni saņems 30 eiro
stipendiju. Skatīsimies, kā mums ies, bet
citu skolu pieredze rāda, ka stipendiju
piešķiršanai ir pozitīva ietekme uz mācību
procesu. Ir tāds teiciens – nevis naudai, bet
dzīvei mācāmies, taču, ja varam mācīties
gan naudai, gan dzīvei, tas noteikti dod
rezultātus,” pārliecināts J.Lagzdkalns.
Uva Bērziņa
9.b
9.b
9.b
9.b
9.c
9.c
9.c
9.c
9.c
9.c
9.c
9.c
9.c
9.c
10.a
10.a
10.a
10.b
12.a
12.b

Potapoviča Alise
Priedīte Līga
Raita Anna
Unbedahts Edgars
Belousovs Rihards
Bubuce Monta
Davidaite Sabīne
Hanzovska Annija
Kuzņecova Alise
Lidere Patrīcija
Mihejevs Krišs
Pallo Daniela
Reveliņa Agnese
Vīdnere Kristela
Barons Dāvis
Bērzkalns Andris
Dzelme Ernests
Lielkāja Līva
Baršuka Agnese
Rožukalne Anete

Ziemassvētku kaujas pieminot

Pie pieminekļa Ložmetējkalnā
Atceroties
Latviešu
strēlnieku
varonīgās cīņas, Mārupes vidusskolas
un Skultes sākumskolas skolēni un pedagogi piedalījās Ziemasvētku kauju atcerei veltītajos pasākumos.
Brāļu kapos aizdedzot piemiņas lāpas no
mūžīgās uguns, tika noliktas svecītes pie
Mātes Latvijas monumenta. Apmeklējam
arī Latviešu strēlnieka, aktiera un Atmodas laika spilgtās personības Ēvalda Valtera atdusas vietu. Tālāk ceļš veda uz
Tīreļpurvu,”Mangaļu” mājām, kur Latvijas kara muzeja filiālē skolēni iepazinās

ar Pirmā pasaules kara ieročiem,muzeja
ekspozīciju un frontes nocietinājumiem.
Aizdegto lāpu gaismā, veicot pārgājienu
pa mēness apspīdētajiem Tīreļpurva
ceļiem, skolēni vēl
spilgtāk izjuta
Ziemassvētku kauju vietu noslēpumainību.
Pasākumā pie pieminekļa Ložmetējkalnā
tika noliktas svecītes. Veroties piemiņas
ugunskuru liesmās un klausoties karavīru
dziesmās, noslēdzās piedzīvojumu un
jaunu atklāsmju diena.
Jānis Lagzdkalns,
Mārupes vidusskolas direktors
PIEKTDIENA, 7.FEBRUĀRIS, 2014
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Mārupes novada Skultes sākumskola akreditācijā
ieguvusi augstāko vērtējumu
Ar LR IZM Izglītības kvalitātes
valsts dienesta š.g. 3. janvāra lēmumu
Mārupes novada Skultes sākumskola
ir akreditēta uz sešiem turpmākajiem
gadiem, kas ir augstākais iespējamais
akreditācijas periods. Akreditācija
piešķirta skolai un tajā īstenotajai
pamatizglītības 1.posma (1.- 6. klase)
mazākumtautību izglītības programmai.
Skolas akreditācijas laikā 2013.gada
novembrī pēc dažādiem kritērijiem tika
vērtēts skolā piedāvātais mācību saturs, mācīšanas un mācīšanās kvalitāte,
izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā un

mācību darba rezultāti, interešu izglītība
u.c., skolēnu personības veidošanās ,
karjeras izglītība, skolas vide un resursi,
skolēniem piedāvātās iespējas, kā arī
skolas darba organizācija, vadība un
kvalitātes nodrošināšana. Akreditācijas
augstākais vērtējums ir pedagogu un
skolas darbinieku pašaizliedzīgā un
sistemātiskā darba rezultāts, kas gūts,
pateicoties arī skolēnu un pirmsskolas
bērnu vecāku aktīvajai līdzdalībai skolas
dzīvē. Ļoti lielu morālo un materiālo atbalstu Mārupes novada Skultes sākumskola
vienmēr ir saņēmusi no Mārupes novada
Domes.

Mārupes novada Skultes sākumskola
ir mainījusies līdzi laikam un pašreiz
ir vienīgā skola Mārupes novadā,
kurā iespējams iegūt izglītību krievu
mācībvalodā (1. - 4.klase) paralēli
apgūstot latviešu valodu un literatūru,
t.i., bilingvāli. Skolēnu skaits klasēs ir
neliels, tāpēc skolotājiem ir iespējams
strādāt individuāli ar katru skolēnu.
Mārupes novada Skultes sākumskolā
tiek realizētas divas pirmsskolas izglītības
programmas, un pirmsskolas grupās bērni
teik uzņemti jau no 1,5 gadu vecuma.
Mārupes novada Skultes sākumskolai
jau ir sava vēsture. Pašreiz skolā mācās

Vācijā radītas supervīziju metodes
Jaunmārupes sākumskolā
Diskusija par to, kas īsti notiek Latvijas skolās, masu saziņas līdzekļos
aktualizējas ik pa brīdim. Bieži
tiek runāts par skolēnu uzvedības
problēmām, turklāt, nevis kā par
izņēmumu, bet gan kā par skolas ikdienas normu. Taču bieži vien nav skaidrs,
kas ir šo uzvedības problēmu cēloņi, kā
arī, ko darīt, lai situāciju uzlabotu.
Protams, bērnu un pusaudžu attīstību
ietekmē ne tikai attiecības ar vecākiem un
ģimeni un ģimenes savstarpējo attiecību
tradīcijas, bet arī bērnu attiecības skolā,
interešu pulciņos, draugu kompānijās, interneta vide, kā arī vispārējas sabiedrības
normas plašākā kontekstā.
Bērnam ar viņam nozīmīgiem un īpaši
tuviem cilvēkiem (parasti māti un tēvu) izveidojas emocionāla, bioloģiski pamatota
un noturīga saite, kuru psiholoģijā sauc
par piesaisti. Bērna piesaiste vecākiem
ir kā pamata modelis, uz kura tiek
balstītas citas nozīmīgas attiecības dzīves
gaitā. Daudzos pētījumos ir norādīts, ka
ģimenes konflikti ir riska faktori skolēnu
uzvedības problēmām, tāpēc vecāku
savstarpējo attiecību kvalitāte būtiski
ietekmē visu ģimeni. Piedevām, alkohola
un citu atkarības vielu lietošana ir viena no disfunkcionālas ģimenes pazīmēm

un visu ģimenes locekļu stresa avotiem.
Disfunkcionāla uzvedība ģimenē (vecāku
strīdi, atkarības utml) rada gan nedrošus
piesaistes modeļus, gan bērna uzvedības
problēmas.
Mijiedarbība starp bērna attīstību
ietekmējošiem faktoriem ļauj psihologiem izmantot daudzveidīgus profilaktiskos pasākumus un palīdzības sniegšanas
iespējas. Piemēram, var strādāt ar bērniem
vai pusaudžiem un izvēlēties atšķirīgus
veidus, kā panākt pozitīvāku attīstību, vai
arī var strādāt ar visu ģimeni, uzlabojot
ģimenes savstarpējās saskarsmes un
problēmu risināšanas prasmes. Taču
radušās grūtības var risināt sistēmiski - iesaistot gan skolu, gan ģimeni. Sistēmiskā
pieeja atbalsta jaunus veselību veicinošus
skolas un ģimenes mijiedarbības veidus, rosina meklēt jaunus problēmas
risinājumus.
Jaunmārupes
sākumskolas
administrācijai un skolotājiem skolas
psiholoģes Ilonas Laizānes vadībā nesen
radās iespēja sadarboties ar pasaules līmeņa
psihoterapeitiem un gūt jaunas zināšanas
par šādu problēmu risināšanu. Pirmdien, 20.
janvārī, Jaunmārupes sākumskolā skolas
psiholoģe Ilona Laizāne vadīja supervīziju
skolas administrācijai un skolotājiem par

to, kā meklēt labākas attiecību formas un
mijiedarbību stilus sadarbībā ar skolēnu
ģimenēm. Supervīzija ir metode – process, ar kuras palīdzību iespējams panākt
pozitīvas izmaiņas cilvēku attieksmē
un uzvedībā. Sistēmiskās psihoterapijas
tradīcijās tika izmantota reflektējošā komanda, kuras darbā iesaistījās Michael
Grabbe, Veinheimas ģimenes institūta psihoterapeits no Vācijas, Baltijas sistēmiskās
apmācības vadītāji Ilona un Gatis Buši, kas
ir Latvijā pazīstami psihoterapeiti, kā arī
ģimenes sistēmiskās psihoterapijas psihoterapeiti, kas šobrīd Latvijā apgūst šo
metodi.
Apkopojot supervīzijas dalībnieku
atziņas par ieguvumiem paplašinātā
supervīzijā, kā galveno var minēt, ka
analizējot katru individuālu gadījumu,
ir svarīgi ievērot dažādu iespējamo
faktoru mijiedarbību. Turklāt, dažādi
dzirdētie stāsti ļauj labāk izprast konkrētu
problēmu. Savukārt viesis no Vācijas un
Latvijas kolēģi veltīja daudz labu vārdu
Jaunmārupes sākumskolas administrācijai,
skolotājiem un skolas psihologam par
sirsnīgo sagaidīšanu un uzņemšanu skolā,
kā arī par gatavību iesaistīties sarežģītu
problēmu risināšanā.
Ilona Laizāne, skolas psiholoģe

Jaunmārupes skolotāji apgūst jaunas zināšanas psiholoģijā
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vai apmeklē pirmsskolas grupu jau bijušo
skolēnu bērni. Skola ir arī Skultes ciemata sabiedriskās dzīves un kultūras centrs,
un tajā notiek aktivitātes Skultes ciemata
iedzīvotājiem.
Arī turpmāk Mārupes novada Skultes
sākumskolā būs iespēja iegūt izglītību
dzimtajā valodā ne tikai Mārupes novada,
bet arī citu novadu skolēniem. Gaidām visus mācīties gribošos!
Mārupes novada Skultes sākumskola –
tā ir vieta, kur aug ne tikai slaidas priedes,
bet arī zinoši un labi cilvēki.
Ludmila Čaupenoka,
direktores vietniece

Piedalāmies
krievu izglītības un
kultūras svētkos

2014.gada 3.janvārī Rīgā notika Latvijas mēroga krievu izglītības un kultūras
festivāls „Tatjanas diena”, kura ietvaros
notika dažādas ar krievu valodu saistītas
aktivitātes. Jaunmārupes sākumskolas
krievu valodas skolotāja Ludmila
Čaupenoka bija starp šī festivāla organizatoriem un vadītājiem.
Viena no pasākuma aktivitātēm bija
krievu kaligrāfijas konkurss, kurš notika
divās kārtās. Sešas rindiņas no A.Puškina
dzejoļa „Ziemas vakars” rakstīja visi interesenti 1. kārtā. Visi darbiņi tika izvērtēti.
Sekmīga bija arī labāko daiļrakstītāju
piedalīšanās konkursa 2.kārtā, kas notika
Rīgā 15.vidusskolā. Piedalījās viesi no
daudzām Latvijas skolām gan ar krievu,
gan latviešu mācību valodu. Krievu
kaligrāfijas konkursā šogad piedalījās arī
mūsu skolas 6.b klases skolniece Anna
Jansone un direktores vietniece Anita
Līdaka un abas tika izvirzītas 2.kārtai.
19.janvārī Maskavas Namā Anna Jansone no 6.b klases ieguva 1.vietu Latvijā
krievu kaligrāfijas konkursā starp skolām,
kur krievu valodu apgūst kā svešvalodu.
Direktores vietniece Anita Līdaka arī
saņēma laureāta diplomu krievu kaligrāfijas
konkursā pieaugušo grupā.
Krievu izglītības un kultūras festivāla
„Tatjanas diena” pētniecisko darbu
konkursā «Мans dzimtaskoks» Liene Prikule no 6.b klases saņēma laureāta diplomu, šajā konkursā piedalījās arī Karīna
Graždankina no 6.b klases. Savukārt
pētniecisko darbu konkursā «Ģimenes relikvija» Anna Jansone no 6.b klases dabūja
laureāta diplomu.
Jaunais gads ir sācies ar panākumiem.
Lai veicas arī turpmāk!
Laura Buravcova
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MarupesVESTIS
Biedrības
“Pierīgas Partnerība”
paziņojums

NOVADĀ
Ar Mazo princi pasaule kļuvusi labāka

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

Biedrība “Pierīgas partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtu Rīcības
programmas Eiropas Zivsaimniecības
fonda atbalsta ieviešanai 2007.2013.gadam pasākuma “Teritorijas
attīstības stratēģiju īstenošana“ ietvaros apstiprinātās Vietējās attīstības
stratēģijas ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks
no 2014.gada 14.marta līdz 2014.gada
14.aprīlim.
7.
kārtā
pieejamais
publiskais
finansējums ir 114 930,54 EU
Projektu iesniegumi jāiesniedz Mārupes
novadā, Daugavas ielā 29, 2.stāvā 2-12.
kabinetā (tel.: 26440279, 67149874)
vai Olaines novadā, Zemgales ielā 33
(tālr.67146030)
Projektu
iesniegumu
pieņemšana
notiks Rīcības programmas Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai
2007.-2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” šādām
aktivitātēm un rīcībām:
Aktivitātes
“Ar
zivsaimniecību
un tūrismu saistītas maza mēroga
infrastruktūras un pakalpojumu attīstība”
ietvaros 3.1.rīcība Atbalsts tūrisma un
zivsaimniecības attīstībai, pieejamais
finansējums 114 930,54 EU
Mērķis – radīt brīvā laika pavadīšanas,
kultūras, sporta pasākumu un aktīvās
atpūtas vietas, labiekārtot tās, un
nodrošināt pieeju visām sociālajām
iedzīvotāju grupām un vecumiem.
Radīt teritorijā esošo kultūrvēsturisko,
ainavisko,
intelektuālo
vērtību
sasniedzamību
un
pieejamību,
to
apkārtējas vides labiekārtošana, saglabājot
un sakopjot dabas un kultūras mantojumu.

Iespējamie risinājumi:
1. Izveidot un labiekārtot aktīvai atpūtai
domātas publiski pieejamas vietas pie
ūdeņiem, nodrošināt ūdeņu piekrastes
pieejamību;
2. Celt iedzīvotāju apziņu par dabas un
kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanas
nepieciešamību
3. Vietējā līmeņa ceļu tīkla uzlabošana
4. Veloceliņu, gājēju celiņus izbūve
Gadu mijā Mārupes novada Skultes
5. Tūrisma potenciāla popularizēšana un sākumskolas bibliotēka
saviem
attīstības veicināšana
lasītājiem gan no pirmsskolas , gan
sākumskolas bija sagatavojusi JaungaAr Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību
da dāvanu. Nu jau aizvadītais 2013.
mērķiem, plānotajām darbībām, projektu
gads bija nozīmīgs ne tikai ar izcilo
vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu latviešu dzejnieku Imanta Ziedoņa un
skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var Ojāra Vācieša jubilejām, bet arī ar vēl
iepazīties biedrības “Pierīgas partnerība” kādu ļoti nozīmīgu gadskārtu.
konsultantu atrašanās vietā Mārupes
Pirms 70. gadiem ,t.i., 1943. gadā, kad
novadā, Daugavas iela 29, atbildīgā Nadīna notika pašas smagākās Otrā pasaules kara
Millere, tālr.67149872, 26440279, nadina. kaujas, pasaulē nāca mazs zēns, un piedzimillere@pierigaspartneriba.lv un Olaines mis viņš bija franču rakstnieka, aviācijas
novadā, Zemgales ielā 33, atbildīgā Ilze pilota Antuāna de Sent-Ekziperī fantāzijā.
Mazure, tālr.67146030, ilze.mazure@ Viņš tika nosaukts par Mazo princi un
olaine.lv, kā arī Lauku atbalsta dienesta tāda paša nosaukuma grāmatā sāka savu
mājaslapā www.lad.gov.lv un mājaslapās nemirstīgo ceļojumu ne vien pa dažādām
www.marupe.lv, www.olaine.lv; www. planētām, bet arī mūsu dzīvē.
70 gadu laikā grāmata „Mazais princis”
babite.lv, www.pierigaspartneriba.lv
Projekta iesnieguma veidlapa ir atro- ir kļuvusi par visvairāk lasīto un mīlēto
dama mājaslapās: www.lad.gov.lv, www. grāmatu pasaulē. Tā ir tulkota 260 valodās,
marupe.lv, www.olaine.lv, www.babite.lv, izdota vairāk nekā 1300 izdevumos, to ir
lasījuši vairāk nekā 500 miljoni cilvēku,
www.pierigaspartneriba.lv
Projektu iesniegumus var iesniegt arī ele- un Mazajam princim ir vairāk nekā 5 milktroniska dokumenta formā, parakstītu ar joni fanu interneta vietnē Facebook. Bet
drošu elektronisko parakstu un apliecinātu pats Mazais princis, kā uzticības un dzīves
gudrības simbols, ir kļuvis par Apvienoto
ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu
Nāciju Organizācijas virtuālo sūtni.
likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesnAtzīmējot Mazā prinča 70. dzimšanas
iegums nosūtāms Lauku atbalsta dienesdienu , bibliotēkā notika bibliotekārās
tam uz e-pastu lad@lad.gov.lv.
stundas pirmsskolnieku grupām un
Nadīna Millere, biedrības valdes skolēnu klasēm. Vispirms bērniem
priekšsēdētāja

vajadzēja pašiem no parastas ģeometriskas
apļa figūras pamēģināt izdomāt kaut ko
nebijušu. Bet pēc tam bērni uzzināja par
neparasto Mazā prinča planētu, par viņa
lidojumu uz citām planētām un, visbeidzot, satikšanos ar lidotāju uz mūsu Zemes.
Droši vien bērni pirmo reizi klausījās
nemirstīgās epizodes par jēriņa zīmēšanu,
par skaisto puķi un tikšanos ar Lapsu, kas
atklāja Mazajam princim galveno mūsu
dzīves gudrību – mums kāds ir jāpieradina
un tad mēs būsim cits citam vajadzīgi.
Ceru, ka savā dzīvē viņu vēl ne reizi vien
lasīs šo gudro un jauko grāmatu.
Mūsdienu tehnoloģijas
ļāva tepat
bibliotēkā, ieejot Mazā prinča interneta
vietnē
www.lepetitprince.com,
doties virtuālā ceļojumā pa visu pasauli, pārliecinoties par to, kāda cilvēku
mīlestība ir veltīta šim mazajam puikam.
Bija iespēja vērot krāšņo , Mazajam princim veltīto uguņošanu Parīzē. Iepazīties ar
datorspēlēm ar pasaulslavenās grāmatas
varoņu līdzdarbošanos.
Lai labāk iegaumētu redzēto un dzirdēto
visi uz bibliotekāro stundu atnākušie
saņēma iepriekš sagatavotas darba lapas.
Šķiet, ka galvenais šo bibliotekāro stundu mērķis tika sasniegts – kopā ar Mazo
princi arī mēs katrs bijām kļuvuši labāki.
		
Bibliotekārs Valdis Čeičs

Sniegs – bērnu aktivitātēm un veselībai!
PII „Zeltrīti” jauno Zirga gadu sāka
aktīvi sportojot Pasaules Sniega dienas
ietvaros, kuras moto ir ”Vediet bērnus
sniegā!”, starptautiskā devīze „Bring
Children to the Snow”. Pasaules Sniega
dienu Latvijā rīko Latvijas Slēpošanas
savienība (LSS) sadarbībā ar Latvijas Olimpisko komiteju (LOK) un
mēs pievienojāmies viņu aicinājumam
popularizēt aktīvu dzīvesveidu un radīt
pozitīvas emocijas mūsu bērnu sirsniņās.
Gatavošanās Pasaules Sniega dienai
norisinājās nedēļas garumā, kad bērniem
tika stāstīts par dažādām aktivitātēm
uz sniega. Nedēļas nodarbību tēma bija
„Ziemas prieki”, kurā visi runāja gan par
sportu, gan svaiga gaisa nozīmi veselībā,
gan zīmēja zīmējumus „Bērni uz sniega”. Labākie darbiņi tiks iesniegti LSS
organizētajam konkursam.
Sporta nodarbības šajā nedēļā bija
netradicionālas. Jaunākiem bērniem bija
iespēja iepazīties ar ziemas sporta veidiem multfilmās, kā arī aizpildīt speciāli
izveidotas darba lapas, lai nostiprinātu
iegūtās zināšanas. Savukārt lielākie bērni
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ar prieku vēroja Ziemas olimpiskos sporta
veidu prezentācijas, lai februārī, skatoties
pārraides no Soču olimpiskajām spēlēm,
atpazītu olimpiskās disciplīnas. Lielu interesi bērnos izraisīja video materiāls
par akrobātisko slēpošanu, mogulu un
daiļslidošanu. Varbūt kādreiz mēs arī
kādu no saviem audzēkņiem redzēsim TV
ekrānos!
17.janvārī
spītējot
aukstumam
pulcējāmies uz dažādām aktivitātēm
ārā. Bērnus sagaidīja Sniegavīrs ar saviem draugiem - Lāci, Lapsu, Zaķi un
Pingvīniem. Kopā visi vienojās jautrā
rotaļā par „Jā un Nē.” Tā kā sniega trūkuma
dēļ bērniem nebija iespēja celt īstos
sniegavīrus, bijām padomājuši, kā to var
izdarīt savādāk. Proti, pie Sniegavīra tika
celti sniegavīri no bumbām. Bērnu neviltotu sajūsmu izraisīja bumbām pielīmētās
acis un burkāna deguns. Viltīgā Lapsa
pārbaudīja bērnu veiklību, liekot pārvarēt
dažāda veida šķēršļus, stiprinieks Lācis,
ja jau reiz pamodināts no ziemas miega,
bija parūpējies par daudzveidīgiem uzdevumiem. Vecāko grupu bērni aktīvi tika

iesaistīti virves vilkšanā. Mazākie bērni
kopā ar Lāci izvairījās no ziemas parādības
- puteņa. Tika pārbaudīta arī bērnu
uzmanība, liekot lietā speciāli sagatavotas
sniegpārsliņas - tās bērniem bija jāpieliek
pie nosauktās ķermeņa daļas.
Mūsu lielais hokejists Zaķis bērnus
trenēja bumbiņas vadīšanā ar nūju.
Puišiem, kas mūsu dārziņā ir īsti HK „Dinamo Rīga” fani, ļoti patika šī aktivitāte.
Savukārt atraktīvie Pingvīni pārbaudīja
bērnu radošumu, liekot bērniem strādāt
komandā, veidojot Pasaules sniega
kalnu, un izmēģināt savas dotības apļu
žonglēšanā, kā arī pārbaudīja bērnu deju
soļus, dejojot pingvīnu limbo.
Par piedalīšanos aktivitātēs mēs visi
bijām lepni saņemt Pasaules Sniega dienas
kausu 2014! Pasākuma noslēgumā katrs
bērns saņēma apliecinājumu no Latvijas un
Pasaules slēpošanas savienības, bet sporta
veikals „Fans” bija sarūpējis karodziņus un
nozīmītes. Un kas var būt labāks par siltu
tēju pēc aktīvas darbošanās! Būsim aktīvi
vecāki un jauki pedagogi saviem bērniem
un vedīsim bērnus uz sniega - tas dos

iespēju izbaudīt prieku un radīt patīkamas
atmiņas, kā arī iedvesmu turpināt nodarboties ar ziemas sporta veidu aktivitātēm
arī nākotnē, lai mūsu jaunā paaudze augtu
vesela, spēcīga un gudra.
Paldies kolēģiem par atbalstu un
sadarbību!
Evita Vītoliņa,
PII „Zeltrīti” sporta skolotāja
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Mārupes vidusskolēniem zaļā gaisma dalībai
starptautiskajā skolēnu uzņēmumu festivālā
Iegūstot titulu „Labākā pārdošanas
komanda” Vislatvijas skolēnu mācību
uzņēmumu (SMU) gadatirgū, Mārupes
vidusskolēnu uzņēmums „DrayDay”
izvirzīts dalībai Starptautiskajā SMU
festivālā.
Pagājušā gada nogalē tirdzniecības
centrā „Riga Plaza” norisinājās Junior
Achievement - Young Enterprise Latvija
rīkotais Vislatvijas SMU gadatirgus, kurā
ar ekonomikas un komerczinību skolotājas
Līgas Lagzdkalnes atbalstu piedalījās
arī trīs Mārupes vidusskolēnu mācību
uzņēmumi – „Regalo”, „SIA CLSM” un
„DryDay”.
Visveiksmīgāk dalība gadatirgū izvērtās
skolēnu uzņēmumam „DryDay”, kuru
izveidojuši 11.a klases skolēni Artūrs
Šulbergs, Katrīna Buravcova, EduVislatvijas gadatirgū DryDay apbalvosana (no kreisās): A/S Mogo valdes ards Krustiņš, Evita Kraukle un Edgars
loceklis Mārcis Grīnis, DryDay pārstāvji - Edgars Krūmiņš, Artūrs Šulbergs, Krūmiņš. „DryDay” uzņēmums ieguva
titulu „Labākā pārdošanas komanda”, kā
Evita Kraukle un JA-YE Latvija izpilddirektors Jānis Krievāns
arī izpelnījās AS „Mogo” simpātīju bal-

vu. Līdz ar panākumiem Vislatvijas SMU
gadatirgū skolēnu uzņēmums „DryDay”
izvirzīts dalībai Starptautiskajā SMU
festivālā, kas š.g. aprīlī norisināsies Rīgā.
Skolēnu mācību uzņēmums „DryDay”
izgatavo dizaina lietussargu statīvus,
kas ietver skiču zīmēšanu un preces
izgatavošanu no vairākiem materiāliem,
tai skaitā koka un metāla. „DryDay”
pārstāvis Artūrs Šulbergs uzsver, ka
inovatīvs ir ne tikai produkts, bet arī pakalpojums: „Latvijā pašlaik esam pirmie,
kas sākuši veidot šādu biznesu. Kaut arī
cenšamies rast pēc iespējas efektīvākus
veidus, kā samazināt izejmateriālu izmaksas, tomēr lielākoties budžeta izdevumus
veido preces izgatavošana, kas ir roku
darbs. Tāpēc pašlaik meklējam iespējas,
kā tepat, Mārupes novadā, būtu iespējams
sadarboties ar kādu no kokapstrādes
uzņēmumiem, kas būtu ieinteresēti
iesaistīties mūsu produktu tapšanā”.
Kate Nītiņa

Mārupes Mentoringa programma – iespēja attīstīt Tavu biznesa ideju!
2013. gada 1. novembrī mūsu novadā
pirmo reizi darbību uzsāka Mentoringa programma, kuras ietvaros
Mārupes jaunie uzņēmēji saņem bezmaksas konsultācijas no pieredzējušiem
uzņēmējiem jeb mentoriem. Par programmas gaitu „Mārupes Vēstīm” stāsta
tās vadītājs, Mārupes novada Domes
uzņēmējdarbības attīstības konsultants
un biedrības „Mārupes uzņēmēji” valdes priekšsēdētājs, Normunds Čiževskis.
MV: Kā ir noritējuši pirmie programmas
mēneši? Vai eksperiments ar Mentoringa
programmu Mārupē ir izdevies?
NČ: Par izdošanos vēl ir pāragri runāt.
Cāļus, kā zināms, skaita rudenī jeb mūsu
gadījumā – pavasarī, kad noslēgsies Mentoringa programmas 1.kārta. Sākums ir
cerīgs – programmā pieteikušies četri
jaunie uzņēmēji, kas ir labs rādītājs, ņemot
vērā, ka tajā drīkst piedalīties tikai mūsu
novada iedzīvotāji un uzņēmumi. Interesi
par mentoringu izrādīja arī vairāki Rīgas
topošie uzņēmēji, kuriem bijām spiesti
atteikt. Jebkurā gadījumā mentoringā par
veiksmi neliecina tas, cik programmā ir
dalībnieku, bet gan, vai jaunie uzņēmēji
tās rezultātā ir tuvāk mērķim – savam biznesam.

MV: Kādas jomas pārstāv jaunie
uzņēmēji?
NČ: Viena programmas dalībniece vēlas
attīstīt šūto un adīto izstrādājumu ražošanu,
kamēr pārējie redz sava biznesa nākotni
pakalpojumu jomā. Tiek strādāts pie bērnu
izglītošanas un brīvā laika pavadīšanas
klubiņa, ēdināšanas uzņēmuma un
veselības uzlabošanas centra izveides.
MV: Pastāstiet, kā tieši notiek sadarbība
starp mentoru un jauno uzņēmēju?
NČ: Mentorings ir tieša un individuāla
sadarbība starp pieredzes devēju un
tās pārņēmēju. Galvenais, kas jāsaprot
potenciālajiem programmas dalībniekiem,
ir tas, ka mentorings nav seminārs vai
iedvesmojoša lekcija, kurā mentors sniedz
gatavas receptes, kā nopelnīt pirmo un
nākamos miljonus. Dalība Mentoringa
programmā neatbrīvo pieredzes pārņēmēju
no pienākuma pašam atrast savu biznesa
ideju un pārvērst to rentabli strādājošā
uzņēmumā. Mentors var tikai palīdzēt
piekoriģēt šo ideju, lai ļautu izvairīties
no acīmredzamām kļūdām, kuras gan
diemžēl ir acīmredzamas tikai cilvēkiem ar
ilgstošu biznesa pieredzi. Mentoringa programma ir izveidota pēc projekta principa.
Tai ir sākums, beigas, konkrēts mērķis un

atbildīgais par tā sasniegšanu, kas, protams,
ir pats pieredzes pārņēmējs. Savu mērķi
katrs programmas dalībnieks sadarbībā
ar savu mentoru izvirza pats. Mūsu programmas 1.kārta ilgst septiņus mēnešus,
no pagājušā gada novembra līdz 2014.
gada maijam. Novembrī visi programmas
dalībnieki izveidoja darbības plānu, kurā
ierakstīja, ko tieši vēlas sasniegt šo septiņu
mēnešu laikā. Un tad ķērās pie praktiskā
darba: pētīt tirgu, rēķināt izmaksas un cenas, domāt par pārdošanas kanāliem utt. Kā
jau minēju, dalība Mentoringa programmā
neatbrīvo no šī procesa, bet tā dod, ja tā var
izteikties, opciju „zvans draugam”. Draugs
šajā gadījumā ir mentors un „zvans” var izpausties gan kā tikšanās klātienē, gan telefona saruna, gan e-pasts.
MV: Šo programmu kopīgi organizē
Mārupes novada Dome un uzņēmēju
biedrība. Kā šī sadarbība izpaužas?
NČ: Nedaudz vienkāršojot, var teikt,
ka pašvaldība nodrošina programmas organizatorisko pusi, bet biedrība – tās saturu, nodrošinot mentorus, kas ir ar mieru
veltīt savu brīvo laiku, lai palīdzētu jaunajiem uzņēmējiem, kā arī dod iespēju
programmas dalībniekiem piedalīties
biedrības organizētajos semināros. Skatoties plašāk, Mentoringa programma ir daļa

no pašvaldības un uzņēmēju kopienas
ilgtermiņa sadarbības ar vienu kopīgu
mērķi – veicināt uzņēmējdarbības attīstību
mūsu novadā. Viens no tiešākajiem veidiem, kā virzīties uz šo mērķi, ir veicināt
jaunu uzņēmumu izveidi, no kā ieguvēji ir
visi. Iedzīvotājiem tie ir lielāki ienākumi,
lielāka preču un pakalpojumu izvēle, un
augstāka dzīves kvalitāte. Uzņēmējiem tie
ir jauni un pirktspējīgāki klienti.
MV: Kādu redzat mentoringa programmas nākotni?
NČ: Maijā noslēgsies 1.kārta, apkoposim tās rezultātus, izvērtēsim kļūdas un,
ja būs nepieciešams, ieviesīsim izmaiņas
programmā. Idejas ir dažādas, iespējams,
pagarināsim programmas ilgumu no
septiņiem līdz deviņiem mēnešiem vai
pat gadam. Varbūt atteiksimies no kopīga
programmas sākuma un beigām visiem
tās dalībniekiem, bet ieviesīsim katram
individuālu programmas ilgumu, ņemot
vērā izvirzītos mērķus. Katrā gadījumā
ir skaidrs, ka Mentoringa programma ir
nepieciešama. Šāda veida jauno uzņēmēju
atbalsta lietderīgumu pierāda gan Latvijas,
gan pasaules pieredze. Mūsu novadā tā ir
īpaši svarīga, ņemot vērā lielo jauniešu
īpatsvaru novada iedzīvotāju skaitā.
MV: Paldies un vēlam veiksmi!

Piedalies interaktīvā lekcijā un iegūsti velosipēda
vadītāja apliecību Dienas centrā „Švarcenieki”
Dienas centrs „Švarcenieki” sadarbībā
apliecība,
ar Ceļu satiksmes drošības direkciju • Viena dokumentu fotokartiņa (3x4cm).
20.martā plkst.17:00 piedāvā iespēju • Sagatavošanās velosipēda vadītāja
piedalīties interaktīva lekcijā un kārtot
eksāmenam:
eksāmenu, lai iegūtu velosipēdista • CSDD mājas lapā: http://csnt.csdd.
vadītāja apliecību.
lv pieejams tests, kuru izpildot, var
Šogad pirmo reizi to var darīt bērni jau
pārbaudīt savas zināšanas un gatavību
no 10. gadu vecuma.
eksāmena kārtošanai (sadaļā „Jauns
eksāmens”, izvēloties „Velosipēdi”).
Pieteikties eksāmenam var:
Testa kārtošanas reižu skaitam nav
• Personīgi ierodoties Dienas centrā
ierobežojumu un tas ir bezmaksas
„Švarcenieki” (Mazcenu Aleja 4,
• izdevniecība „Zvaigzne ABC” sadarbībā
Jaunmārupe),
ar CSDD izdevusi grāmatu „Ceļā ar
• Zvanot 29594004 vai rakstot uz e-pastu
velosipēdu”
svarcnieki@gmail.com
• Nāc uz Dienas centru „Švarcenieki”
un mēs Tev palīdzēsim sagatavoties
Nepieciešamie dokumenti:
eksāmenam.
• Pase, personas ID vai dzimšanas
PIEKTDIENA, 7.FEBRUĀRIS, 2014

Apliecības
noformēšana
un eksāmena
kārtošana ir bez
maksas.
Gatis Vācietis,
Dienas centra
„Švarcenieki”
vadītājs
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Notiks ģitāristu konkurss „Kur tad tu nu biji?..”

No kreisās: Modris Baumanis, Ņikita Košeļevs, Andris Grīnbergs, Ģirts
Pavēnis, Armands Alksnis
2014.gada 13.martā jau otro reizi
Mārupes mūzikas un mākslas skolā notiks jauno ģitāristu konkurss „Kur tad tu
nu biji?”, kas veltīts spilgtajam latviešu
flamenko ģitāristam, dziesminiekam,
dzejniekam un pasaules apceļotājam
Andrim Kārkliņam.

Pagājušajā gadā notikušais pirmais
konkurss pulcēja kuplu dalībnieku skaitu.
Savu meistarību parādīt bija sabraukuši
konkursanti gan no Rīgas un tās tuvākās
apkārtnes skolām, gan
tālāku ceļu
mērojušie no Piltenes, Jaunpiebalgas un
Cēsīm.

Konkursa idejas autors ir Mārupes
Mūzikas un mākslas skolas pedagogs
Andris Grīnbergs, un konkursa pamatā
ir A.Grīnberga „Latviešu tautas dziesmu
aranžējumi klasiskajai ģitārai”, kurus izdevusi izdevniecība Musica Baltica. Šis ir
pirmais nošu izdevums klasiskajai ģitārai
pēc neatkarības atgūšanas, kas balstās uz
latviskās mentalitātes izkopšanu. Šogad
tiek gatavota izdošanai krājuma otrā daļa.
Par ideju rīkot šādu konkursu stāsta
A.Grīnbergs: „Vēloties attīstīt latviešu
ģitārspēles tradīcijas, radās doma organizēt
konkursu, kas popularizētu latviešu tautas mūzikas izmantošanu klasiskajā
ģitārspēlē. Konkurss pēc savas būtības
ir demokrātisks, jo šeit savus spēkus var
izmēģināt gan pirmklasnieki, gan vecāko
klašu skolnieki, kā arī visi tie, kas ģitāru
apgūst privāti vai pašmācības ceļā.”
Ģitārspēles pedagogs norāda, ka konkursa
mērķauditorija ir 2. un 3. klases audzēkņi
no mūzikas skolām, jo tieši mūzikas skolās
izšķiras tas, cik nopietni bērni savu nākotni
saistīs ar mūziku. „Turklāt lielajam ģitāru
apgūstošo jauniešu pulkam vajadzīga vieta, kur viņi var sacensties, parādīt sevi un
arī redzēt citus, gūt novērtējumu savam
veikumam. Pagājušajā gadā rīkoto pirmo

konkursu vērtēju kā izdevušos. Gribas
uzteikt pirmo vietu ieguvēju pedagogus
1.grupā Ņikitu Košeļevu no Rīgas, 2.grupā
Jāni Žagariņu no Jaunpiebalgas, 3.grupā
Reini Krūziņu no Piltenes. Kā arī liels
paldies jāsaka mūzikas skolas direktorei
Dacei Štrodahai, jo bez viņas sapratnes un
atbalsta konkurss nevarētu notikt. Paldies
arī visam mūzikas skolas kolektīvam, kurš
spēja dot atbalstu konkursa norisei,” uzsver A.Grīnbergs.
Jau otro gadu konkursa žūrijā būs pedagogi un ģitāristi Armands Alksnis, Modris
Baumanis, Ņikita Košeļevs, Ģirts Pavēnis
un Andris Grīnbergs, kuri pagājušā gada
konkursa noslēgumā sniedza arī skaistu
koncertu, skanot Latīņamerikas komponistu darbiem. Koncerts sākās ar solo
numuriem, pēc tam sekoja ģitāristu dueti, trio un kvarteti. Daudziem konkursantiem tā bija pirmā reize, kad viņi dzirdēja
ģitāristu kvarteta krāšņo skanējumu. Koncertu vadīja un ar savām oriģināldziesmām
kuplināja Ēriks Loks, kurš arī pats labprāt
spēlē ģitāru un cenšas apgūt kaut ko jaunu.
Aicinām pieteikties konkursā un uz
tikšanos Mārupes mūzikas un mākslas
skolā!

Literārais pasākums Mazcenas bibliotēkā
30.janvārī Mazcenas bibliotēkā notika interesanta un aizraujoša tikšanās ar
rakstnieci, aktrisi un režisori Daci Priedi, kura ir arī viena no nedaudzajām
mācītāja
pienākumu
izpildītājām
Latvijā.
Tikšanās reizē rakstniece pastāstīja par
savu daiļradi, darbiem, hobijiem, kā arī
par savu aizraujošo ceļojumu uz Amerikas
rezervātu, kur notika tikšanās ar īstiem
indiāņiem. Klātesošie uzzināja daudz jauna par mūsu un indiāņu kultūras līdzībām,
par kopīgo vēsturē, rakstu zīmēs un abu
tautu likteņos.
Klātesošiem tā bija iespēja tuvāk iepazīt
Daci Priedi kā interesantu personību, kurā
dabiski sadzīvo šķietami nesavienojamais: spēja radīt harmoniju un vienlaikus
asa iekšēja nepieciešamība būt pretnim,
kliedēt ierasto un ērto.
Autores radošajā pūrā ir dažādi muzikāli
dzejas cikli, humoreskas, dažādas lekcijas

un priekšlasījumi par dažādu tautu kultūru,
dzīvi, ticību, mūsdienām un cilvēku tās
centrā. Viņas romāni “Mēnesstars pār
ezeru”, ”Krāsainas ilgas”, „Mana dienas grāmata”, “Mēnesstars pār jūru”,
“Taurenis vientuļās debesīs”, “Saules
špagas asmenī”, “Kamenes uz stīgām”
un “Pasakas manam mazulim” lasītājam
liek līdz nervu galiem izdzīvot varoņu
priekus, sāpes un mīlestību. Daces Priedes romānos atspoguļota nebeidzama
cilvēkmīlestība, ticība cilvēka gara un
domu spēkam. Tāpēc, ka autore pati ir
tāda – cilvēcīga un tieša. Rakstnieces
darbi ir lasītājiem pieejami arī Mazcenu
bibliotēkā.
„Katra diena ir brīnums un šī pasaule
ir milzīga dāvana cilvēkam. Ticiet, ceriet
un mīliet, tas ir tik svarīgi”, novēl Dace
Priede.
Solvita Čipa, Mazcenas bibliotēkas
bibliotekāre

Atjaunots Latvijas Mūzikas skolotāju festivāls „Meistarklase”
Šī gada janvārī, pulcējot kopā vairāk
kā 100 mūzikas skolu pedagogus, pēc
Mārupes Mūzikas un mākslas skolas
(MMMS) iniciatīvas atjaunots kādreiz
mūzikas skolotāju vidū populārais Baltijas valstu mūzikas skolotāju festivāls.
Festivālā, kas no 29.janvāra līdz
1.februārim norisinājās Mārupē, Siguldā,
Ventspilī un Daugavpilī, piedalījās 122
Latvijas mūzikas skolu pedagogi no 22
mūzikas mācību iestādēm. Kādreizējā
Baltijas valstu mūzikas skolotāju festivāla
koncerti 2000.gadā arī notika tikai Latvijā.
Nākošajos gados tajā iesaistījās arī
dalībnieki no Lietuvas, Igaunijas un Poli-
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jas. Festivāla dalībnieki muzicēja ne tikai
skolās, bet arī koncertzālēs „Ave Sol”,
„Mazā ģilde”, Liepājas Svētās Trīsvienības
katedrālē, Kuldīgas Sv.Katrīnas baznīcā
un citur. Visa festivāla pamatideja –
muzicējoši pedagogi.
„Atjaunojot skolotāju festivālu, sākām ar
Latvijas mūzikas skolotājiem. Aicinājām
sūtīt savus pieteikumus koncertiem skolās,
lai festivāla auditorija veidotos no pašu
audzēkņiem. Domājot, kā iesaistīt iespējami
vairāk mūzikas skolās muzicējošo pedagogu, MMMS direktore Dace Štrodaha
ierosināja koncertus organizēt Latvijas
reģionu skolās – Ventspilī, Daugavpilī

un Rīgā. Koncertos iesaistījās arī Siguldas Mākslu skola „Baltais flīģelis”, kura
vienmēr atsaucīgi uzņēmusi savās mājās
visus Baltijas mūzikas skolotāju festivāla
dalībniekus,” stāsta festivāla koordinatore
un MMMS klavierspēles skolotāja Silvija
Notte.
Apkopojot festivāla rezultātus un
metodiskajā apspriedē pārrunājot ar
skolotājiem, kādu festivālu turpmāk
vēlētos redzēt paši dalībnieki, nolemts
muzicēt mazajās Latvijas mūzikas skolās,
lai skolotājus dzirdētu pēc iespējas vairāk
pašu audzēkņi un koncertos piedalītos
skolotāji no dažādām mūzikas skolām.

Daugavpils Mūzikas vidusskolas pedagogi nākošajā gadā dosies uz Kuldīgu un
Bausku, savukārt Ventspils Mūzikas vidusskolas pedagogi uz Balvu Mūzikas
skolu.
„Mūzikas izglītība skolās sākas ar
skolotāju. Kāda ir skolotāja izpratne par
mūziku, mūzikas estētiskā izjūta, tāda tā
būs arī viņa audzēkņiem”, savās pārdomās
dalās S.Notte. Mārupes Mūzikas un
mākslas skola aicina arī citas skolas būt
atsaucīgām un uzņemt muzicējošos pedagogus.
Kate Nītiņa
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MarupesVESTIS

NOVADĀ

Lepni pār Mārupes sportistiem – olimpiešiem!
Turpinājums no 1.lpp.
Latviju olimpiādē pārstāv arī Mārupē
dzīvojošais hokejists Georgijs Pujacs – aizsargs, Latvijas hokeja izlases
dalībnieks. Profesionālā spēlētāja karjeru
Pujacs uzsāka 1996.gadā „HK Rīga 2000”
rindās. Pēc tam G.Pujacs savā karjerā
spēlējis dažādās hokeja līgās, tai skaitā
Zviedrijā, Ziemeļamerikā, Baltkrievijā un
Krievijā. 2013. gada vasarā noslēgts viena
gada līgums „Dinamo Rīga”. G.Pujacam
šīs būs jau trešās Ziemas olimpiskās spēlēs
Latvijas izlases sastāvā.
Olimpisko spēļu pieredze ir arī
mārupiešiem Kristapam Zvejniekam un
Robertam Rodem. 2010.gadā abi kalnu slēpotāji piedalījušies Olimpiskajās
spēlēs Vankuvērā, kur K.Zvejnieks
guva 62.vietu milzu slalomā un 32.vietu
slalomā, savukārt R.Rode izcīnīja 58.vietu
disciplīnā kalnu slēpošana – nobrauciens.

21 gadu vecais K.Zvejnieks, kurš Latvijas kalnu slēpošanas rangā ieņem 1.vietu,
absolvējis Mārupes vidusskolu un patlaban studē Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmijā. 26 gadus vecais Roberts Rode
Latvijas kalnu slēpošanas rangā ieņem
3.vietu.

Pirms izlidošanas uz Olimpiskajām
spēlēm Mārupes sportisti viesojās Mārupes
novada Domē, kur līdz ar visa labākā
vēlējumiem ceļamaizē spēkam un izturībai
katrs saņēma pašvaldības sarūpētu rupjmaizes klaipu un īpašu veiksmes simbolu
– aproci ar latvju rakstu zīmi Jumi.
Kate Nītiņa

Koris „Mārupe” ielūdz
uz koncertuzvedumu
„Jel dod man...!”
Saglabājot labākās tradīcijas un
papildinot tās ar jaunākajām tendencēm,
kā ik gadu 8.martā Mārupes Kultūras
nama jauktais koris „Mārupe” aicina uz
jaunu koncertuzvedumu.
Šoreiz skatītājiem sagatavota jauna
oriģinālprogramma „Jel dod man...!” , kuras režisors ir kora diriģents Kalvis Ozoliņš.
Pasākuma apmeklētājiem koris sola tikai
šim datumam raksturīgo skanējumu, kuru
papildinās pavadošais ansamblis, īpašs
repertuārs, tērpi un izjūtas.
Daudziem, kas zina šo jauktā kora
„Mārupe” tradīciju, epiteti un uzaicinājumi
nav vajadzīgi. Tā ir kora „Mārupe”
vizītkarte, kura plaši pazīstam arī ārpus
novada robežām. Koris brīdina – bez šī
koncerta apmeklējuma 8.marta svētki būs
zaudējusi daļu no sava krāšņuma.
Koncerta norises laiks un vieta: 8.martā
plkst.15.00 Mārupes Kultūras namā

Dāmu klubiņš priecē skatītājus ar jaunu izrādi

2014.gads Mārupes Dāmu klubiņam
iesācies ar jaunu pirmizrādi, 11. janvārī
skatītājiem tika rādīta Tijas Bangas luga
„Septiņas vecmeitas” Mārupes Dāmu
klubiņa versijā. Izrādi noskatīties bija
ieradies kupls skatītāju skaits, dzīvojot
līdzi aktieru spēlei uz skatuves.
Šī ir jau otrā Dāmu klubiņa teātra izrāde.
Pirms dažiem gadiem mums radās doma
iestudēt kādu lugu un ar to iepriecināt
gan novada seniorus, gan apciemot mūsu
Mārupes cilvēkus, kuri dzīvo pansionātos
Latvijā. Tā mēs nonācām pie Annas Brigaderes „Čaukstenēm”. 2012.gada jūnijā

to pirmo reizi parādījām mārupiešiem
Mārupes Mūzikas un mākslas skolā, un
tad ar šo lugu devāmies uz Madonas novada Sausnējas pagasta „Kastaņām”,
kur dzīvo ļaudis no mūsu novada. Pēc
izrādes cienājām skatītājus ar līdzpaņemto
kliņģeri, kopīgi parunājām un padziedājām.
Bija prieks gan skatītājiem, gan mums
pašām. Prom dodoties apsolījām, ka
brauksim ciemos vēlreiz, jau ar citu lugu.
„Čaukstenes” tika izrādītas arī citos Latvijas pansionātos - Mežciema pansionātā,
Inčukalna pansionātā „Gauja”, Talsu novada Laucienas pansionātā.

Nu skatītāju vērtējumam nodota jauna
izrāde, kurā spēlē Aiga Bērziņa, Rasma
Klūga, Dace Štrodaha, Tatjana Lipaja,
Guna Liepiņa, Baiba Karlāne, Lonija
Kalve, Dzintra Klintsone, Anete Štrodaha
un vienīgā vīrieša lomā iejutās Pāvels Ignatjevs. Liels paldies abu lugu tapšanā
jāsaka aktrisei, runas kultūras pedagoģei
Antai Krūmiņai, kura devusi lielu
ieguldījumu Dāmu klubiņa izrāžu tapšanā,
gan kā aktrise, gan kā režisore. Lai gan
Anta vienmēr uzsver, ka nav režisore,
bet aktrise, un arī padomus mums dod kā
aktrise, tomēr mēs domājam, ka neviens
režisors nebūtu ticis galā labāk ar šo lugu
kā Anta. Aktrise, kuru nu jau uzskatām par
savējo, lai arī viņa dzīvo blakus novadā,
katru nedēļu, un pirms izrādēm katru otro
dienu, veltīja savu laiku un enerģiju, lai
mēs skatāmi un baudāmi varētu spēlēt
izrādi. Dāmām pēc garas darba dienas
dažkārt gribētos tikai papļāpāt, taču Anta
mūs prata disciplinēt, savākties, un tad jau
arī pašām kauns, ja neesi tekstu iemācījies.
Protams, arī mēs pašas esam aizrāvušās
ar teātri, gādājam tērpus, dažādus teātra
rekvizītus. Aiga Bērziņa mums abām
lugām radīja skaistas dekorācijas un
gleznu, kopīgi meklējām mūziku izrādei,
Anta pat radīja dziesmas tekstu. Kopā mēs
varam daudz! Paldies skatītājiem par ziedojumiem! Pirmizrādē saziedoto naudiņu
izlietosim cienastam senioriem Latvijas

pansionātos, kurus ar šo izrādi plānojam
apceļot.
Otru lielu paldies par transportu mēs
sakām mūsu atbalstītājiem – Mārupes novada Domei un SIA „Vēris Ro”.
Mārupes Dāmu klubiņš darbojas kopš
2000.gada, kad kopā sanāca 17 dažāda
gadugājuma un profesijas dāmas, lai
pabūtu ārpus mājas, satiktos ar interesantiem cilvēkiem, dalītos pieredzē, kopš
2004.gada darbojamies jau kā biedrība
” Mārupes Dāmu klubiņš”. Ar gadiem
klubiņš arvien vairāk pievērsies dažādiem
labdarības pasākumiem – organizējām
labdarības balles, jau kopš 2004.gada
pirms Ziemassvētkiem apciemojam ar
pašu sarūpētām dāvanām novada vientuļos
pensionārus.
Dāmu klubiņš gaida dāmas jebkurā
vecumā, kuras vēlas iesaistīties klubiņa
aktivitātēs – ne tikai spēlēt teātri, bet darboties jebkādās interesantās jomās, palīdzēt
cilvēkiem savu iespēju robežās, ienest
jaunas vēsmas klubiņa darbībā. Plānojam
nodarbības sevis izzināšanai un pašapziņas
stiprināšanai, pieredzes apmaiņai kulinārijā
un citās saimniekošanas gudrībās, latviskās
dzīvesziņas stundas un citus pasākumus.
Esam pārliecinātas, ka sievietes spēks ir
ģimenes stipruma pamats, tautas nākotnes
pamats!
Dzintra Klintsone,
Mārupes Dāmu klubiņa vadītāja

Mārupiešiem sava eko Unce

Nesen Mārupē durvis vēris eko
un dabas produktu veikals „UNCE
eko un dabas lietas”. Unce ir sena
svara mērvienība, kā zināms, uncēs
mēra daudzas lietas, plaši pieminētas
arī Trojas unces, kurās tiek mērīti
pasaules vērtīgākie dārgmetāli. Veikala
„UNCE eko un dabas lietu” izveidotāji
ir pārliecināti, ka dabas un cilvēka
PIEKTDIENA, 7.FEBRUĀRIS, 2014

veselība ir pats vērtīgākais dārgums,
kas saudzējams visrūpīgāk. Tādēļ šajā
„UNCĒ” apkopots viss, kas audzis,
ražots un apstrādāts, cienot dabu un
domājot par mūsu planētas un tās
iedzīvotāju veselību.
Veikala īpašnieku interese par dabīgiem
un ekoloģiski tīriem produktiem pieaugusi
un pastiprinājusies līdz ar bērnu ienākšanu
ģimenē. Un, atskārstot, ka arī citas ģimenes
arvien biežāk saskaras ar dažādām pārtikas
vielu izraisītām alerģijām bērniem, radās
ideja par dabīgo vērtību „UNCI”.
Veikals „UNCE” cenšas savu produktu
klāstā apkopot labāko, ko piedāvā gan
vietējie, gan ārvalstu ražotāji. Galvenais
nosacījums – lai produkti būtu ekoloģiski
tīri un bioloģiski audzēti. Veikala
piedāvājums veidots pēc iespējas plašāks,
sākot ar pašiem mazākajiem klientiem,

tiem piedāvājot bio bēbīšu pārtiku un
preces, līdz pārtikai visai ģimenei, tai skaitā
bezglutēna produktiem un produktiem bez
laktozes. Šim klāstam pievienoti arī dabīgi
tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļi, kā arī
kosmētika gan mazajiem, gan lielajiem.
Latvijas tirgū pilnīgi jauns, līdz šim vēl
nebijis produkts ir HERBARIA garšvielas
un garšvielu maisījumi, kā arī tējas. Šos
Vācijas ražotāja augstākās
kvalitātes
bio
produktus
uz Latviju atveduši tieši
veikala „UNCE” īpašnieki.
Garšvielu maisījumi paredzēti
visdažādākajām
gaumēm
un receptēm, tās noderēs, ja
ēdienam gribēsiet piešķirt
Vidusjūras apvidum raksturīgās
garšas, citu Eiropas reģionu
noskaņas, gatavot Āzijas un

austrumu virtuvei atbilstošus ēdienus. Ir arī
garšvielas saldajiem ēdieniem. Garšvielas
iepakotas dzīvespriecīgos un krāsainos
trauciņos, kas uzrunā tikpat spēcīgi, kā to
satura reibinošais aromāts.
„UNCE eko un dabas lietas” veikals
atrodas Daugavas ielā 27a, Mārupē (pretī
Mārupes Domei un kultūras centram).
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MarupesVESTIS
Sporta notikumi

Kultūras notikumi

NOVADĀ
darba sludinājums

darba sludinājums

8.februārī
8.februārī
Mārupes
novada
senioru
balle,
Basketbola Tehnikas Diena, 2004 Ja tu esi pozitīvs, atbildīgs un kārtīgs
plkst.13.00
Mārupes
Kultūras
namā
2005.g.dz. zēniem no plkst.9.30, 2002 piesakies darbam
2003.g.dz. zēniem no plkst.13.30 Tīraines
9.februārī
Jaunmārupes sākumskolas
sporta kompleksā
Katoļu
baznīcas
dievkalpojums,
ēdnīcā “DAILY”
plkst.11.00 Mārupes Mūzikas un mākslas
Ražošanas
uzņēmums,
kurš
darbojas
Latvijas
čempionāts
volejbolā skolā
par pavāru
ar stabilu komandu jau vairāk nekā 20
Nacionālās līgas sacensības: Mārupe/
15.februārī
gadus meklē
Aizpute, plkst.13.00 Mārupes sporta
Senioru koru koncerts „Diena pēc
Darbs uz nenoteiktu laiku darba dienās
kompleksā
Valentīna dienas”, plkst.14.00 Mārupes
biroja administratoru/ri
Darba vietas adrese:
Kultūras namā
Prasības:
Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupe.
Latvijas Basketbola līgas 2.divīzijas
22.februārī
• precizitāte,
spēle: Mārupe/Ogre, plkst.17.00 Mārupes
Dokumentālās filmas seanss par ielu
Prasības:
• atbildības sajūta,
sporta kompleksā
sporta un kultūras kustības Ghetto Games
• darba pieredze ēdināšanas jomā
• datorprasmes (vēlama pieredze ar Til2013.gada sezonu, plkst.16.00 Mārupes
vismaz 1 gads,
9.februārī
des Jumis programmu/noliktava)
Kultūras namā
•
prasme strādāt ar tehnoloģiskajām
Mārupes novada atklātais čempionāts
• autovadītāja apliecība,
kartēm,
23.februārī
volejbolā vīriešiem (tautas klase) –
• spēja pielāgoties dinamiskajiem darba
•
bez kaitīgiem ieradumiem,
Katoļu
baznīcas
dievkalpojums,
priekšsacīkstes, plkst.10.00 Mārupes sporapstākļiem,
•
latviešu sarunvalodas prasmes.
plkst.11.00
Mārupes
Mūzikas
un
mākslas
ta kompleksā
• vēlme mācīties un augt,
skolā
• labas latviešu, krievu un angļu valodas Piedāvājam:
1.martā
Mārupes novada basketbola līgas spēle:
prasmes.
• pastāvīgu darbu augošā starptautiskā
Dziedātāja Daiņa Skuteļa koncerts,
Tvaikonis / Otrapuse.lv/JJS plkst.15.00
uzņēmumā,
plkst.18.00 Mārupes Kultūras namā
Darba uzdevumi:
Tīraines sporta kompleksā
• stabilu atalgojumu,
• plānot un organizēt biroja saimniecis• subsidētu ēdināšanu,
7.martā
ko un lietvedības darbu;
Mārupes novada basketbola līgas
• izaugsmes iespējas,
Grupas „Big Al &The Jokers” koncerts,
• veikt darbu ar uzņēmuma arhīvu;
spēle: Mārupes vidusskola/Pētera dzīve plkst.19.00 Mārupes Kultūras namā
• apmācības un attīstības iespējas,
• informēt kolēģus par aktualitātēm firplkst.16.30 Tīraines sporta kompleksā
• atsaucīgu, draudzīgu kolektīvu,
8.martā
mas darbā.
• sociālās garantijas,
Jauktais koris „Mārupe” ielūdz uz
12.februārī
• dalību
uzņēmuma
rīkotajos
koncertuzvedumu „Jel dod man...!”, Darba grafiks:
Aldaris Latvijas Basketbola līgas spēle:
pasākumos.
Pirmd. – Ceturt. 8.00 - 16.30,
plkst.15.00 Mārupes Kultūras namā
Jelgava/ Barons kvartāls, plkst.18.30
Piektdienās brīvs
Piedāvājam iziet praksi topošajiem
Mārupes sporta kompleksā
pavāriem. Labākajiem praktikantiem
Decembrī un janvārī
Piedāvājam – darbu stabilā
piedāvāsim darbu!
16.februārī
Mārupes novada
uzņēmumā; sociālās garantijas
Dzimtsarakstu
nodaļā
Tālruņi uzziņām: mob.tālr. 28682050;
Latvijas Basketbola līgas 2.divīzijas
reģistrēti jaundzimušie
2913 6044, tālr. 6720 5599
Darbs
atrodas
Mārupes
novadā.
spēle: Mārupe/Rīgas Stradiņa universitāte,
E-pasts:
info@balticrest.com
Darba
alga
pārbaudes
laikā
ir
pēc
likuma
plkst.17.00 Mārupes sporta kompleksā
Paula Buza (dzimusi 28.11.2013)
www.balticrest.com
noteiktā – minimāla d/a
Toms Ozoliņš (dzimis 28.10.2013)
19.februārī
Lūgums nezvanīt, bet sūtīt cv uz e- Sākot ar 2014.gada FEBRUĀRI
Aldaris Latvijas Basketbola līgas spēle: Everts Laš – Lašas (dzimis 18.11.2013)
pastu: info@scruples.apollo.lv
Katoļu baznīcas dievkalpojumi
Turība/Barons
kvartāls,
plkst.18.30 Deniss Medovščikovs (dzimis 30.11.2013)
Mārupes sporta kompleksā
Patrīcija Urtāne (dzimusi 09.12.2013)
notiks 2 reizes mēnesī
Adrians Pumpucs (dzimis 09.12.2013)
(2.un 4. mēneša svētdienā):
22.februārī
9.un 23.februārī plkst. 11.00 Mārupes
Olivers Ralfs Rolavs (dzimis 10.12.2013)
Aldaris LBL spēle: Liepāja/Barons Karlīne Mustermane (dzimusi 14.12.2013)
Mūzikas un mākslas skolas zālē (Mazcenu
kvartāls, plkst.18.30 Mārupes sporta
alejā 39, Jaunmārupē),kurus svinēs priesBruno Bērziņš (dzimis 22.12.2013)
kompleksā
teris Imants Medveckis .
Luīze Radziņa (dzimusi 15.12.2013)
Visi laipni aicināti!
Elza Pūķe (dzimusi 16.12.2013)
Emīlija Vanagele (dzimusi 19.12.2013)
Decembrī un janvārī
Ēriks Jaščenko (dzimis 02.01.2014)
Decembrī un janvārī
Mārupes novada
mūžībā aizgājuši
Loreta
Silarāja
(dzimusi
03.01.2014)
Dzimtsarakstu nodaļā
noslēgtas laulības
Rauls Eduards Dubrovskis (dzimis
06.01.2014)
Jānis Šveters (1940)
06.12.2013
Gvido Priekuns (dzimis 06.01.2014)
Mārtiņš Šmits un Ieva Šmite
Dzintra Savele (1944)
Mišira Kakare (dzimis 06.01.2014)
Artis Avotiņš un Ilze Klausa
Anatolijs Rakickis (1950)
Uvis Kalniņš (dzimis 06.01.2014)
Jānis Borševskis un Dina Dūda
Elmārs Veismanis (1929)
Amanda Marta Rozenštrauha (dzimusi
11.12.2013
Elvīra Pīlāte
07.01.2014)
Valentīna Kursiša (1946)
Jānis Nagliņš un Dace Vidruska
22.janvārī
paliek
92
gadi
Evelīna Brante (dzimusi 13.01.2014)
Anatolijs Fiļipovičs (1963)
19.12.2013
Alise Paura (dzimusi 13.01.2014)
Inta Deņisova (1965)
Anita Siliņa
Lauris Pārups un Sigita Šteina
Sebastians Ušakovs (dzimis 13.01.2014)
Indra Tūmiņa (1931)
30.janvārī paliek 85 gadi
20.12.2013
Kārlis Ūdris (dzimis 16.01.2014)
Austra Alferova (1926)
Kaspars Ozoliņš un Ieva Čerpinska
Pāvels
Usāns
Kristers Grigalis (dzimis 23.01.2014)
Irēna Narnicka (1932)
Igors Mordukovs un Irina Lapšina
13.janvārī paliek 85 gadi
Henrijs Tomsons (dzimis 23.01.2014)
Laikraksts “Mārupes Vēstis”. Reģ. nr. 000702131
21.12.2013
Kristofers
Polis
(dzimis
23.01.20140
Iznāk vienu reizi mēnesī.
Ēriks
Vabols
Kaspars Rašmanis un Linda Eglīte
Tirāža - 7000 eksemplāru. Bezmaksas.
Māris Šalms (dzimis 23.01.2014)
Roberts Stapāns un Inna Zaiceva
13.janvārī paliek 85 gadi
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe,
Elizabete Zviedrīte (dzimusi 24.01.2014)
Mārupes novads, LV-2167
10.01.2014
Anna Galasa
Izdevumu sagatavoja: Uva Bērziņa,
Lote Būdniece (dzimusi 07.01.2014)
Aleksejs Misļinčuks un
Jolanta Grosberga - Gernere un Kate Nītiņa
31.janvārī paliek 80 gadi
Anastasija Višņakova
Elza Krustkalne (dzimusi 27.01. 2014)
Tālrunis: 67149868, fakss: 67149858
e-pasta adrese: marupesvestis@marupe.lv
Patriks Spuravs (dzimis 27.01.2014)
21.01.2014
Pēteris Volkovs
Avīze pieejama elektroniskā veidā:
Uģis Nulle un Sandra Krūmiņa
Gļebs Ovsjaņņikovs (dzimis 27.01.2014)
23.janvārī paliek 80 gadi
www.marupe.lv/lv/marup/aktuali/marupes-vestis/
Jānis Voldemārs Nagliņš (dzimis
Izdevumā “Mārupes Vēstis” publicētie materiāli
24.01.2014
Silvija Tvardovska
ne vienmēr atspoguļo Mārupes novada Domes
28.01.2014)
Sergejs Jemeļjanovs un
viedokli. Par faktu un skaitļu pareizību atbild
Gražina Šandroha
24.janvārī paliek 80 gadi
Laura Vismane (dzimusi 30.01.2014)
rakstu autori.

Sveicam mūsu
seniorus –
jubilārus!
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