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Pašvaldība godina seniorus

Pavasarīgi siltā un saulainā 15.maija
dienā Mārupes Kultūras namā tika
godināti apaļo jubileju seniori, kuri
sasnieguši 80 un 85 gadu vecumu, kā arī
tie, kam jau pāri 90.
Kopīgi noklausoties katra dzīvesgājuma
svarīgākos mirkļus, ar sirsnīgiem vārdiem,
ziediem un dāvanu naudas pabalsta veidā
pašvaldība sveica 25 seniorus : Antoņina

Mitroščenko (92), Inese Reišule (91),
Velta Ozoliņa (90), Leontīne Pabērza (90),
Tālivaldis Krācējs (85), Mintauts Bāliņš
(85), Ksaverija Raciborska (85), Velta
Gotfrīde (85), Laimonis Kestners (85),
Gunārs Drunka (85), Ruta Repša (85),
Dzidra Lipe (85), Biruta Lāmane (80),
Biruta Kalvāne (80), Dzidra Celma (80),
Lilia Volkova (80), Staņislavs – Kazimiers

Rupeika (80), Valda Vanaga (80), Skaidrīte
Ozoliņa (80), Laimdota Gludmane (80),
Viktorija Bērziņa (80), Antonija Rigerte
(80), Marija Krauze (90), Konstantīns
Koraļenoks (80), Kleopatra Lapa(85), Rūta
Ūdre (80), Olga Frīdmane (85).
Mārupes novada Dome novēl senioriem
daudz laimes dzimšanas dienā, veselību un
dzīvesprieku!

Šogad remontēs autoceļu P132
Mārupe – Jaunmārupe
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Pavasaris ir atnācis ar labām ziņām
mārupiešiem! Satiksmes ministrija ir
atradusi nepieciešamo
finansējumu
un šogad tiks veikta autoceļa P132
virskārtas seguma atjaunošana.
Mārupes Dome vairākkārt vērsusies SaPIRMDIENA, 20.MAIJS, 2013

tiksmes ministrijā ar prasību rast iespēju
salabot valsts reģionālo autoceļu P132
Mārupe – Jaunmārupe, kas jau ilgstoši
ir ļoti sliktā stāvoklī. Ekonomiskās
krīzes apstākļos ceļu nozarei piešķirtā
nepietiekamā valsts budžeta finansējuma

dēļ a/s „ Latvijas ceļi” nav bijusi iespēja
īstenot jau izstrādāto autoceļa rekonstrukcijas projektu.
Ņemot vērā autoceļa patiešām kritisko stāvokli un Domes neatlaidīgu šī
jautājuma aktualizēšanu, Satiksmes ministrija ir pieņēmusi lēmumu šogad veikt
ceļa P132 virskārtas seguma atjaunošanu
posmā no 3,26 līdz 9,69 km (no Daugavas
ielas un Mārupītes gatves krustojuma līdz
Jaunmārupes viaduktam).
Patlaban līdz maija beigām, lai uzlabotu
braukšanas apstākļus šajā posmā, tiks pabeigts bedru remonts.
Apzinoties, ka pilnīgai autoceļa
sakārtošanai būtu nepieciešama ne tikai seguma virskārtas atjaunošana, bet
arī kapitāla rekonstrukcija, Satiksmes
ministrija ir iekļāvusi autoceļu prioritāri
sakārtojamo ceļu sarakstā. Precīzs rekonstrukcijas darbu uzsākšanas termiņš varētu
tapt zināms pēc Eiropas Savienības jaunā
plānošanas perioda 2014. – 2020.gadam
vadlīniju pieņemšanas.
Uva Bērziņa

Noslēgts
sadarbības līgums
ar Oršas pilsētu
Baltkrievijā

17.maijā Mārupes novada Domes
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs un Oršas
rajona izpildkomitejas priekšsēdētājs
Nikolajs
Lisovskis
parakstījuši
vienošanos par sadarbību starp Baltkrievijas Republikas Vitebskas apgabala Oršas pilsētu un Mārupes novada
pašvaldību.
Svinīgā sadarbības līguma parakstīšana
notika Daugavpilī notiekošā „II Latvijas
– Baltkrievijas sadraudzības pilsētu foruma” ietvaros, kas rīkots ar mērķi sekmēt
pārrobežu
sadarbību
ekonomiskajā,
tūrisma, vides aizsardzības, sporta un
kultūras jomā. Foruma diskusijās par
Baltkrievijas – Latvijas perspektīvām
tirdzniecības
sadarbībā,
investīciju
piesaistē u.c. tēmām piedalījās pārstāvji no
Latvijas Pašvaldību savienības, LR Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas un Baltkrievijas ekonomisko sakaru veicināšanas biedrības, Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kameras,
Baltkrievijas sabiedriskās organizācijas
„Sadraudzības pilsētas”, Baltkrievijas
Tirdzniecības un rūpniecības palātas, Baltkrievijas apgabalu, pilsētu un rajonu izpildkomiteju administrācijām, Latvijas pilsētu
un novadu pašvaldībām, Saeimas deputāti
un Latvijas un Baltkrievijas uzņēmēji.
turpinājums 3.lpp.

29.maijā plkst. 12.00
ikviens aicināts uz
jaunās sabiedriskās
ēkas atklāšanu
Mazcenu alejā 33/3,
Jaunmārupē
PAZIŅOJUMS PAR SABIEDRĪBAS
IEPAZĪSTINĀŠANU
AR MĀRUPES NOVADA
TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2014.2026.GADAM
GALĪGO REDAKCIJU

Mārupes novada pašvaldība 2013.gada
16.maija domes sēdē ir pieņēmusi lēmumu
(sēdes protokols Nr.9, lēmums nr. 2) „Par
Mārupes novada teritorijas plānojuma
2013.-2024.gadam galīgās redakcijas
apstiprināšanu”.
Ar Mārupes novada teritorijas plānojuma
2014.-2026.gadam galīgo redakciju var
iepazīties laika posmā no 2013. gada
22. maija līdz 2013. gada 12. jūnijam
pašvaldības mājas lapā www.marupe.lv, kā
arī Mārupes novada pašvaldībā (Daugavas
iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV2167)
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Darīt labus darbus savam novadam

Talkotāju pulciņš uz Vecā Mārupes ceļa
Kā lielākajā daļā Latvijas, arī
Mārupes novadā 27.aprīlī notika Lielā
Talka. Lai arī laika apstākļi šajā dienā
mārupiešus nelutināja, paši izturīgākie
ķērās pie ieplānoto darbu veikšanas.
Gatavojoties Lielajai Talkai, bija jūtams
gan dažādu kolektīvu, gan kaimiņu grupiņu
un citu domubiedru entuziasms darīt labus darbus savam novadam. Pretstatā
šiem sociāli atbildīgajiem un rosīgajiem
mārupiešiem, netrūka arī tādu, kuri spēj tikai norādīt uz to, kas nu ,viņuprāt, kādam
būtu jāizdara (ieskaitot pašu mājās sakrāto
atkritumu izvešanu). Tādejādi man radās
iespaids, ka paliela cilvēku daļa 27.aprīlī
cerēja sagaidīt Laimes lāci, kuru sauc Lielā
Talka. Šos ļautiņus nāksies apbēdināt, jo
ne šogad, ne kādu citu gadu talciniekiem
nebūs iespējams iesūtīt savus vēlmju
sarakstus izpildīšanai.
Paldies visiem talciniekiem par paveikto, lai Mārupes novads kļūtu patīkamāks
dzīvošanai.
Īpaši
gribu
pateikties
ilggadīgiem talku atbildīgajiem, kas ap
sevi jau vairākus gadus pulcē nesavtīgus,
čaklus dumubiedrus un paveic labus darbus - Inetai Pelšei no Skultes, Andim
Jucevičam no Mārupes, Olgai Gržibovskai
no Mārupes, Jevgēnijam Sidorovam no
Skultes.
Šogad Lielās Talkas laikā tika savākti
85 m3 atkritumu. No tiem 21 m3 tika
savākts pirmdien ielu nomalēs (pārsvarā
Jaunmārupē) kā kādam nejauši aizmirsusies santehnika, nodilušas riepas, dīvāni

un citi sadzīvē nolietoti priekšmeti. Sestdien lielākais daudzums atkritumu tika
savākts Skultē, ko paveica Mārupes novada Pašvaldības policijas darbinieki, no
kuriem neviens nedzīvo Skultē, aktīva
Jaunmārupē dzīvojoša ģimene, Inetas
Pelšes ģimene un domubiedri, un arī daži
citi Skultes iedzīvotāji. Tika izvākti mežos
savestie atkritumi Ulmaņa gatves rajonā,
Jaunmārupē aiz Vilciņiem, un Mārupītes
gatves galā, savākti atkritumi Jaunmārupē
Mazcenu alejas un Peļu ceļa krustojumā,
Vecā Mārupes ceļa nomalēs, dzelzceļmalā
Tīrainē, Jaunmārupē Neriņas ūdeņos,
Mārupē pie Vecozolu namu katlu mājas un
dīķa. Bez ikdienišķās atkritumu vākšanas,
Mārupes uzņēmēju biedrības izturīgākie
iestādīja pašu sarūpētu priežu un bērzu rindu Kungu ielas malā, Jaunmārupes jauniešu
jauktais koris „Universum” kopā ar saviem
ciemiņiem no citiem koriem izveidoja
gaidāmajiem Dziesmu un deju svētkiem
veltītu vides instalāciju pie Jaunmārupes
satiksmes pārvada, Mārupes vidusskolā
skolēni ar saviem vecākiem un skolotājiem
uzsāka vecā skolas parka celiņu veidošanu,
Skultē viena daudzdzīvokļu nama kāpņu
telpa ieguvusi skaistu tās iemītnieku veidotu interjeru, Mārupītes gatves 4. nams
un tā pagalms skaisti uzposts pēc garās
ziemas, tīra no izdzertām pudelēm, izēstām
čipsu pakām un citiem iepakojumiem ir
Rīgas apvedceļa mala pie z/s „Mārtiņi”,
dienas centra „Švarcenieki” jaunieši un
Andrejs Romaņuks uzsāka skeitparka

Darba devēj, iesaki 30 600 absolventiem,
KUR un KO mācīties!
Mārupes novada pašvaldība sadarbībā
ar lielāko izglītības un karjeras portālu
Prakse.lv un Latvijas Darba devēju
konfederāciju veido Vislatvijas aptauju
darbadevēju vidū projekta “Uzņēmumu
ieteiktāko augstskolu un koledžu TOPs”
ietvaros, lai palīdzētu 30 600 pamatskolas
un vidusskolas absolventiem šovasar
izdarīt pareizo profesijas un studiju izvēli!
„“Uzņēmumu ieteiktāko augstskolu un
koledžu TOPs” notiek jau trešo gadu. Trīs
gadu laikā esam panākuši, ka jaunieši, izdarot savu studiju izvēli, balstās uz darba devēju
viedokli, nevis uz skaļām mācību iestāžu
reklāmas kampaņām. Lai arī pieteikumu
skaits studijām 2012.gadā, salīdzinot ar
2011.gadu, bija samazinājies, TOPā ietverto
mācību iestāžu vidū bija vērojama izaugsme.
RTU tika saņemts vislielākais pieteikumu
skaits uz studiju programmu “Datorsistēmas”
(TOP 1 pēc darbadevēju viedokļa), no visām
studiju programmām 896 pieteikumi.”Jānis
Logins, izglītības un karjeras portāla Prakse.
lv vadītājs.
Projekta mērķis ir nodrošināt iespēju

2

pašiem darba devējiem sniegt ieteikumus
jauniešiem, kuras profesijas ir pieprasītas
darba tirgū un kurās izglītības iestādēs tās
viskvalitatīvāk apgūt. Projekta pamatā ir
darba devēju sniegto atsauksmju sistēma
izglītības un karjeras portālā www.prakse.
lv, kurā aicinām līdz 12. jūlijam ieteikt absolventiem, KO un KUR mācīties, balsojot
par profesijām un augstāko mācību iestādēm/
studijām.
Darba devēj, Tu vari izšķirt, kur jauniešiem
šogad iet mācīties!
Prakse.lv un LDDK aicina ieteikt, KO un
KUR studēt. Topa pašreizējie rezultāti: www.
prakse.lv/tops
Tavās rokās arī šogad ir Latvijas jauniešu
nākotne – kvalitatīva izglītība un pieprasīta
profesija ir profesionāla darbaspēka
pamatā, kā arī veicina valsts attīstību un
tautsaimniecības izaugsmi.
(93% jauniešu izvēloties augstskolu,
ņemtu vērā Darba devēju viedokli*)
* pētījums veikts portālā Prakse.lv no
01.10.2012- 01.11.2012, 752 respondenti,
vecumā no 16-25. gadiem.

rampu atjaunošanu. Skeitparka rampu remonts turpinājās vēl pāris nedēļu, jo to
traucēja ne tikai lietus, bet arī noņemot
seguma plāksnes, atklājās bojājumi
pamata konstrukcijās. Pateicoties Andreja
Romaņuka un viņa palīgu pacietībai un
rūpīgajam darbam katrā brīvajā brīdī,
skeitparka rampas nu ir glītas un atkal
drošas lietošanai. Jauniešu rūpīgo darbu nu
novērtē daudzie skeitparka lietotāji.
Pozitīvi, ka tīra un sakopta vide rosina
arī citu blakus esošu un nekoptu vietu
īpašniekiem saņemties, aizdzīt slinkumu,
apvienoties un sakopt savu pagalmu.
Svētdienā, jau pēc lielā lietus, Jaunmārupes
nomaļus esošas daudzdzīvokļu mājas
iedzīvotāji pamanīja pozitīvās pārmaiņas
blakus esošajā teritorijā un sakopa arī savu
pagalmu. Nu jau tīrs un kārtīgs ir lielāks
novada gabaliņš!
Pateicība uzņēmumam „Tavs koka
nams” un Maijai Romanovskai, kas
piedāvāja savu atbalstu un bez maksas
sagādāja kokmateriālus, izgatavoja pamata
konstrukciju koru veidotajam vides objektam.
Pateicība SIA „Meliorators” darbiniekiem par izpratni, mobilitāti un
atsaucību, nodrošinot talkai nepieciešamo
tehnisko atbalstu un ievērojamo pakalpojumu maksas atlaidi.
Pateicība SIA „Vērsis Ro” par bez
maksas piedāvāto smago tehniku celmu
izrakšanā un jauno kociņu stādīšanas vietas sagatavošanā vairākas dienas pirms
talkas dienas.
Pateicība
arī
Mārupes
novada
labiekārtošanas dienesta darbiniekiem Viktoram Gruntem, Ivaram Salmiņam, Rolandam Rupeikam, A/s „Mārupes komunālie
pakalpojumi” strādniekam Jānim Krūzem
par veiklo un operatīvo atkritumu maisu
savākšanu, ne tikai no pieteiktajām talkas
vietām, bet arī bezatbildīgu ļautiņu ‘aizmirstos’ dažādās ceļmalās.
Šī gada pavasara talka ir aizvadīta, bet
tas nenozīmē, ka pagaidām nerealizētās
ieceres vēl nevarētu realizēt. Ja ir ideja
un vēlme pašiem darboties, labus darbus
var veikt arī citos gada laikos. Labprāt
uzklausīšu un, cik vien būs manos spēkos,
palīdzēšu realizēt labus darbus novada teritorijas labiekārtošanā.
Fotogrāfijas no talkas var skatīt www.
marupe.lv.
Ziedīte Lapiņa, Mārupes novada
labiekārtošanas dienesta vadītāja

Šovasar skolēni
varēs strādāt
Šovasar Mārupes novada pašvaldība
skolēniem, kas sasnieguši 13 gadu
vecumu, piedāvā darbu vasaras
brīvlaikā, sniedzot viņiem iespēju iegūt
darba pamatprasmes, iemaņas un
pieredzi.
Pašvaldība nodrošinās darbu 76
skolēniem laikā no 3.jūnija līdz 28.augustam pašvaldības iestādēs – skolās,
bērnudārzos
un
sporta
centros.
Nodarbinātības pasākumos iesaistītie
skolēni katrs strādās divdesmit darba dienas 4 stundas dienā (nepilnu darba dienu), saņemot atlīdzību valstī noteiktās
minimālās stundas tarifa likmes apmērā
par faktiski nostrādātajām stundām.
Līdz 16.maijam vecāki varēja iesniegt pieteikumus, pieprasījums pēc darba vasarā
jauniešiem bija lielāks nekā piedāvāto darba vietu skaits – kopumā tika saņemti 86
iesniegumi.
Maija beigās jaunieši tiks aicināti slēgt
līgumus, lai pirmie jau 3.jūnijā varētu
uzsākt darbu.

Mārupes
novada
izglītības iestāžu
vadītāju vizīte
Baltkrievijā
No šā gada 11.līdz 13.aprīlim Mārupes
novada izglītības iestāžu vadītāji kopā
ar Domes priekšsēdētāja vietnieci Līgu
Kadiģi un Pierīgas izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes vadītāju Oļģertu
Lejnieku devās vizītē uz Minskas
apgabala izglītības attīstības institūtu
Baltkrievijā.
Vizītes laikā bija iespēja iepazīties
ar Baltkrievijas Republikas Izglītības
sistēmu un pedagogu tālākizglītības
sistēmu, pārrunāt izglītības stratēģijas
jautājumus Minskas apgabalā ar izglītības
pārvaldes vadošajām personām.
Tika apmeklētas arī vairākas izglītības
iestādes. Interesanta bija ciemošanās
ģimnāzijā, kurā augstā līmenī attīstīta
ekoloģiskā izglītība, kā arī vidusskolā,
kurā
skolēniem
tiek
attīstītas
uzņēmējdarbības
prasmes,
dibinot
mācību firmas. Atšķirīgi kā pie mums
Latvijā, šajā skolā tiek organizēts arī
mācību process. Obligātais mācību saturs
skolēniem tiek pasniegts ļoti koncentrēti,
lielākais stundu skaits vidusskolā – 26
stundas nedēļā. Šajās stundās skolēni
apgūst katra priekšmeta pamatus ar
minimālo stundu skaitu un sagatavojas skolas noslēguma pārbaudījumiem.
Padziļināti priekšmetus pēc izvēles apgūst
fakultatīvajās stundās un gatavojas augstskolu iestājpārbaudījumiem.
Vizītes ietvaros katrs pedagogs
piedalījās
vairākās
praktiskajās
nodarbībās. Apmeklējām sākumskolas
sekciju, praktisko nodarbību mūzikas
skolotājiem,
baltkrievu
valodas
pasniegšanas
metodikas
nodarbību,
psiholoģijas
praktisko
nodarbību
iestāžu vadītājiem, programmēšanas
nodarbību informātikā. Vēlāk tikāmies
ar žurnālistiem, dalījāmies pārdomās
par kopīgo un atšķirīgo Baltkrievijas un
Latvijas izglītības sistēmās.
Vērtīga pieredze tika gūta piedaloties
zinātniskajā
konferencē
„Minskas
apgabala izglītības attīstības institūta
loma pedagogu darbību kvalitātes
modernizēšanā”, kur Mārupes vidusskolas
direktora vietniece Andžela Sokolova
prezentēja Latvijas zinātniski pētnieciskās
darbības organizēšanu, savukārt Mārupes
novada Skultes sākumskolas direktora
vietniece Ludmila Čaupenoka prezentēja
skolēnu pētniecisko darbību Mārupes
novadā.
Vizītes noslēgumā, tiekoties pie apaļā
galda ar institūta vadību, tika izvērtēts
redzētais un paveiktais, nosprausti mērķi
turpmākai sadarbībai.
Izmantojot piedāvāto iespēju, no
15.līdz 19.aprīlim Mārupes vidusskolas
skolotajās M. Bērziņa un J.Vanaga
izglītojās institūta organizētajos kursos
„Attīstošās vides veidošana sākumskolā”.
Turpmāk plānojam arī citu priekšmetu
pedagogu piedalīšanos kursos, kā
arī skolēnu piedalīšanos zinātniski
pētnieciskajās konferencēs.
A. Sokolova , Mārupes vsk. direktora
vietniece mācību darbā
PIRMDIENA, 20.MAIJS, 2013

MarupesVESTIS

NOVADĀ

Uzņēmējdarbības attīstības konsultants palīdzēs
novada uzņēmējiem
Kopš šī gada aprīļa Mārupes novads
ir pievienojies tām nedaudzajām
pašvaldībām, kurās ir izveidots atbalsta
mehānisms uzņēmējdarbības attīstībai.
Mārupes novadā uzņēmējiem atbalstu
sniegs un par uzņēmējdarbības vides
attīstību rūpēsies uzņēmējdarbības
attīstības
konsultants
Normunds
Čiževskis. Normunds ir pieredzējis
uzņēmējs, biznesa attīstības konsultants
ar vairāk kā desmit gadu pieredzi,
vienlaicīgi arī biedrības „Mārupes
uzņēmēji”
valdes
priekšsēdētājs.
„Mārupes Vēstis” vēlējas uzzināt, kādus
izaicinājumus jaunajā amatā saskata
Uzņēmējdarbības attīstības konsultants.
MV. Kāpēc šāds amats bija nepieciešams
novadā?
NČ. Tas droši vien jājautā Mārupes novada domes vadībai, bet, ja nopietni, tad es
kā uzņēmējs esmu ļoti priecīgs, ka Mārupes
deputāti ir novērtējuši uzņēmējdarbības
nozīmi novada izaugsmē un pieņēmuši
lēmumu uzņēmējdarbības attīstībai veltīt
gan pienācīgu uzmanību, gan finanšu
resursus. Citās pašvaldībās tas ne tuvu
tā nav – prioritāte primāri ir iedzīvotājs,
kas papildina pašvaldības budžetu ar
savu iedzīvotāju ienākuma nodokli un
nekustamā īpašuma nodokli. Savukārt
Mārupē saprot, ka tieši uzņēmējs ir tas, kas
rada darba vietas, pievienoto vērtību un ir
pilnīgi visu nodokļu „ražošanas” avots.
Domāju, ka būtiska loma ir faktam, ka
novadā jau divus gadus aktīvi darbojas
biedrība „Mārupes uzņēmēji” .

pie pašvaldības izdoto normatīvo aktu
uzlabošanas, ar mērķi, lai pēc neilga laika,
uzņēmējiem aptaujās šos faktorus nosaukt
vairs nevajadzētu. Apmierināts uzņēmējs ir
viens no maniem darba mērķiem.
MV. Kādu Jūs redzat Mārupes novadu
nākotnē?
N.Č. Mana vīzija lielā mērā sakrīt ar
biedrības „Mārupes uzņēmēji” definēto,
jo pie tās kopīgi ir strādājuši visi aktīvākie
novada
uzņēmēji.
Bet
summējot,
Mārupes novads ir uzņēmējdarbībai
labvēlīga, draudzīga un atvērta vieta. Novadam ir jāpiesaista jauni uzņēmēji un
šim nolūkam pašvaldībai ir jāizstrādā
atbilstoša normatīvā politika, kas veicinātu
investīciju piesaisti. Investīciju piesaistē
mēs konkurējam ne tikai ar Rīgu, Jūrmalu,
Ķekavu vai Ādažiem, bet ar līdzīga izmēra
un ģeogrāfiskā novietojuma pilsētām Baltijas, Eiropas un pasaules mērogā. Mārupē
ir labs potenciāls pakalpojumu un servisa
nozares attīstībai.

MV. Kā plānojat praktiski palīdzēt
uzņēmējiem?
NČ. Šeit redzu divus virzienus. Pirmkārt,
mums, biznesā pieredzējušajiem, ir jādalās
ar savu pieredzi un jāizveido tāda mentoringa programma, ko pieprasīs topošie un
jaunie uzņēmēji. Tai jābūt bez maksas un
pieejamai, kā tas ir pieņemts mentoringa
projektos. Šo lauku plānoju nosegt kopā ar
kolēģiem no uzņēmēju biedrības.
Vienlaicīgi pašvaldībā būs pieejamas
konsultācijas uzņēmējiem, gan palīdzot
atrisināt dažādus birokrātiskus jautājumus,
MV. Kas jāpaveic vispirms?
gan sniedzot praktisku padomu, kur, kad
NČ. Domes uzdoto darbu apraksts ir un kā labāk realizēt savas ieceres. Protams,
ļoti apjomīgs, tāpēc sākšu ar prioritāšu to varu darīt tikai savas kompetences ietdefinēšanu un skaidri izmērāmu darba varos.
rezultātu nospraušanu. Vispirms būs
MV. Un kādi ir tālākie plāni?
jāapzina visi negatīvie faktori, ko noNČ. Mārupes attīstības plānā līdz 2019.
vada uzņēmēji uzskata par traucēkli
savā darbībā. To skaidrosim, aptaujājot gadam esam iecerējuši biznesa inkubauzņēmējus. Pēc tam, sāksim strādāt tora izveidi novadā. Biznesa inkubators,

Par tīru un sakārtotu Mārupes novadu

manuprāt, kalpotu kā enkurs jauno un
progresīvo uzņēmēju piesaistei novadam.
Tas nozīmētu gan jaunas darba vietas,
gan jaunas idejas un konkurētspējīgus
pakalpojumus. Paralēli tam strādāsim
pie ilgtspējīga mārketinga plāna, kas
palīdzēs sasiet kopā visu iepriekš minēto,
padarīs Mārupes novadu pamanāmāku
un atšķirīgu, kas ir galvenais mārketingā,
mūsdienīgu, pievilcīgu uzņēmējiem un novada iedzīvotājiem.
Uva Bērziņa

Normunds
Čiževskis
Dzimis:
1971. gada
24. jūnijā,
Siguldā

Izglītība:
• inženierzinātņu bakalaura grāds Rīgas
Tehniskajā universitātē (1994. gads)
• profesionālais
maģistra
grāds
uzņēmējdarbības
vadībā
Rīgas
Starptautiskajā ekonomikas un biznesa
administrācijas augstskolā (2008. gads)

Sekojot 2013.gada Lielās Talkas
vadmotīvam „Tīra Latvija sākas Tavā
galvā!”, sestdienas rītā, 27.aprīlī,
čaklākie un apņēmīgākie biedrības
„Mārupes uzņēmēji” biedri apvienojās,
lai sakārtotu un apzaļumotu Kungu ielā,
Tīrainē, un piedalītos dzelzceļa malas
sakārtošanā.
Darbi talkas sagatavošanas vietā sākās
jau 24.aprīlī, kad biedrības „Mārupes
uzņēmēji” aktīvisti – SIA “Vērsis RO”, Z/S
“Purkalni” un SIA “Meliorators J”, uzsāka
priekšdarbus. Tika likvidēti vecie papeļu
celmi, tika izraktas varenās, kopā saaugušās
koku saknes, tika aizpildītas bedres un
nolīdzinātas tās ar melnzemi.
Talkas laikā, 27.aprīlī, tika sakopti visi
PIRMDIENA, 20.MAIJS, 2013

gruži ap ceļa malā esošo teritoriju, iestādīti
kociņi.
Tīrainē kopīgiem spēkiem ar
gružiem tika piepildīts pilns atkritumu konteiners.
Sakām paldies visiem biedrības „Mārupes
uzņēmēji” biedriem, kas nenobijās no lietus
un sliktajiem laikapstākļiem un piedalījās
talkā! Īpaša pateicība WESS Motors autocentram par iespēju talkā izmantot
talciniekiem draudzīgu automašīnu – Toyota Hilux.
Neapstāsimies pie padarītā, turpināsim
iesākto, lai Mārupes novads kļūst par tīrāko
un zaļāko vietu! Tiekamies Lielajā Talkā
2014.gadā!
Ilona Šeršņova
Biedrības „Mārupes uzņēmēji”
koordinatore

turpinājums no 1.lpp.

Kā Mārupes pašvaldības delegācija
forumā piedalījās Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs, Mārupes pašvaldības
uzņēmējdarbības
attīstības
konsultants Normunds Čiževskis un biedrības
„Mārupes uzņēmēji” pārstāvis Silvestrs
Savickis.
Mārupes un Oršas pilsētas vienošanās
slēgta jautājumos par:
• attiecību
attīstību
tirdzniecības,
zinātnes un tehnoloģiju jomā, kultūras
un izglītības apmaiņu nozarē, sporta,
medicīnas un citās sabiedriskās dzīves
jomās Mārupes novadā un Oršas rajonā;
• atbalstu tiešu ekonomisku sakaru
nodibināšanā starp uzņēmumiem un
organizācijām, kas darbojas sadarbības
partneru teritorijās;
• savstarpēji
izdevīgas
sadarbības
variantu
izstrādāšanu
ekonomisku
mērķprogrammu ietvaros.
Sadarbības līgums ir turpinājums
Mārupes novada un Oršas pilsētas
pagājušajā gadā aizsāktajai sadraudzībai.
Kā jau iepriekš vēstīts, pēc Oršas rajona
izpildkomitejas priekšsēdētāja N.Lisovska
uzaicinājuma,
2012.gada
decembrī
Mārupes novada delegācija Domes
Attīstības komitejas priekšsēdētāja Pētera
Pikšes vadībā devās vizītē uz Baltkrieviju,
savukārt 2013.gada februārī Mārupes novada Domē viesojās Oršas pilšetas izpildkomitejas priekšsēdētāja vietnieks Oļegs
Smirnovskis.

Darba pieredze:
• LR Finanšu ministrijas Ārējā parāda
vadības departamenta Starptautisko
iepirkumu kontroles nodaļas vadītājs
(1993. – 1996. gads)
• SIA „Procter & Gamble Marketing LatĪstenots projekts “Datortehnikas
via” Klientu apkalpošanas un loģistikas
un sildamierīču iegāde Mārupes
nodaļas speciālists (1996. – 1998. gads)
novada dienas centriem”
• SIA „Bizpro” īpašnieks un valdes loceklis - kopš 2003. gada marta
• Biedrības „Mārupes uzņēmēji” valdes
priekšsēdētājs – kopš 2013. gada marta
Projekta ietvaros dienas centriem
• Mārupes
novada
Domes „Švarcenieki” un „Tīraine” iegādāta daUzņēmējdarbības attīstības konsultants tortehnika un programmatūra, lai Mārupes
– kopš 2013. gada aprīļa
novada iedzīvotājiem nodrošinātu bezmaksas piekļuvi datoriem un internetam.
Savukārt dienas centram „Švarcenieki”
iegādātas arī sildamierīces, lai nodrošinātu
drošu un energoefektīvāku apsildīšanu
gada aukstajos mēnešos.
Projekta izmaksas LVL 8497.03, t.sk.
PVN. Publiskais finansējums – LVL
6268.30.
Zane Zvejniece, Mārupes novada
Domes Projektu vadītāja
EIROPAS SAVIENĪBA

Biedrība „Eko line”
aicina iepazīties ar Šķiroto
atkritumu laukumu

Pirms koku stādīšanas Tīrainē tika veikti apjomīgi priekšdarbi

Mārupes pašvaldība
noslēgusi sadarbības
līgumu ar Oršas pilsētu
Baltkrievijā

Atkritumu šķirošana sen vairs nav
tikai stikla un plastmasas atdalīšana
no kopējo atkritumu masas. Kā tas
notiek, katrs interesents var uzzināt,
apmeklējot Mārupes novada Šķiroto atkritumu laukumu.
Biedrība “Eko line” sadarbībā ar SIA
“Meliorators - J” mārupiešiem piedāvā
iespēju klātienē iepazīties ar Mārupes
novada Šķiroto atkritumu laukumu,
tā darbības principiem un šķirošanas
iespējām.
Kopš 2012.gada jūnija mārupiešiem ir
iespēja laukumā nodot šķirotos atkritumus
bez maksas, ja to apjoms nepārsniedz 1m3.
Savukārt, ja šķiroto atkritumu apjoms ir 1
– 5m3, tad pieņemšanas cena ir Ls 3,60/m3.
Mārupes novada Šķiroto atkritumu laukums atrodas Jūrmalas apvedceļa 23.km
(4.km no Jaunmārupes viadukta Ķekavas
virzienā).
Tālruņa numurs uzziņām un pieteikšanās
– 29107869.

Mārupes novada Dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1/2013
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes
2013. gada 23. janvāra
sēdes Nr. 1, lēmumu Nr. 6

Grozījumi Mārupes novada Domes
2012.gada 25.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.10/2012 „Mārupes
novada pašvaldības autoceļu
uzturēšanas klases”
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta
09.03.2010. noteikumu Nr.224 „Noteikumi
par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas
uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”
4.punkta 4.2.apakšpunktu
Izdarīt Mārupes novada Domes 2012.gada
25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.10/2012
šādu grozījumu:
1. Svītrot saistošo noteikumu pielikumā „Pielikums Mārupes novada Domes 25.01.2012.
saistošajiem
noteikumiem
Nr.10/2012”
98.punktu.
Mārupes novada Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs

3

MarupesVESTIS
Saistošie noteikumi Nr. 3/2013
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes
2013.gada 6. februāra
lēmumu Nr.9
(prot.nr.2 , pielik.Nr.9)

Mārupes novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības
nodrošināšanas funkcijas
īstenošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas
4.punktu un 43.panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu un
Vispārējās izglītības likuma 21.pantu
I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk
- bērni) reģistrācijas un uzņemšanas kārtību
Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēs un Mārupes novada
pašvaldības apmaksātās vietās privātajās
izglītības iestādēs (turpmāk - pašvaldības
izglītības iestādes);
1.2. kārtību, kādā Mārupes novada
pašvaldība piešķir finansējumu privātajām
izglītības iestādēm, kas īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas un sniedz pirmsskolas izglītības pakalpojumus Mārupes novada
administratīvajā teritorijā deklarētiem pirmsskolas vecuma bērniem (turpmāk - privātās
izglītības iestādes).
2. Pirmsskolas vecuma bērniem tiek
nodrošināta iespēja apgūt pirmsskolas izglītības
programmu:
2.1. Pašvaldības izglītības iestādēs;
2.2. pašvaldības apmaksātās vietās privātajās
izglītības iestādēs (2.1.un 2.2.punktā minētais
turpmāk viss kopā – pašvaldības apmaksātais
pirmsskolas izglītības pakalpojums);
2.3. sniedzot pašvaldības līdzfinansējumu
pirmsskolas izglītības apguvei Privātajā
izglītības iestādē (turpmāk - pašvaldības
līdzfinansētais pirmsskolas izglītības pakalpojums).
3.
Pirmsskolas
izglītības
apgūšana
pašvaldības apmaksātās vietās privātajās
izglītības iestādēs saistošo noteikumu izpratnē
ir pielīdzināma pirmsskolas izglītības apgūšanai
pašvaldības izglītības iestādēs.
4. Bērns var pretendēt uz vietu pašvaldības
izglītības iestādē arī tad, ja apgūst pašvaldības
līdzfinansētu pirmsskolas izglītības programmu
privātā izglītības iestādē.
5. Pašvaldības līdzfinansētu pirmsskolas
izglītības pakalpojumu bērnam nodrošina tajā
kalendārajā gadā, kad bērnam aprit pusotrs gads
līdz pamatizglītības apguves uzsākšanai.
6. Pašvaldības apmaksātu pirmsskolas
izglītības pakalpojumu bērnam nodrošina ar
1.septembri tajā kalendārajā gadā, kad bērnam
aprit 3 gadi līdz pamatizglītības apguves
uzsākšanai.
II Bērnu reģistrācijas kārtība rindā
uz pašvaldības izglītības iestādēm un
pašvaldības apmaksātām vietām privātajās
izglītības iestādēs
7. Vecāki ir tiesīgi reģistrēt vienotā rindā uz
pašvaldības izglītības iestādēm un pašvaldības
apmaksātām vietām privātajās izglītības
iestādēs (turpmāk tekstā– rindā) bērnu, kura
deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz vienu
no vecākiem (aizbildņiem) ir Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā,
nākamajā kalendārajā gadā pēc bērna
piedzimšanas;
8. Bērnu reģistrācija sākas maija mēneša
pirmajā darba dienā plkst.9.00.
9. Reģistrējot bērnu rindā, ir jāiesniedz noteiktas formas pieteikums (Pielikums Nr.1);
10. Pieteikumus var iesniegt elektroniski,
aizpildot tīmekļa vietnē www.marupe.lv izvietoto pieteikuma formu un aizsūtot to uz elektronisko pastu bernudarzs@marupe.lv, vai arī
personīgi iesniedzot Mārupes novada Izglītības
dienestā (turpmāk – Izglītības dienests) Daugavas ielā 29, Mārupē.
11. Elektroniski iesniegtajā pieteikumā tiek
atzīmēts tā iesniegšanas laiks elektroniski,
personīgi aizpildītajā pieteikumā iesniegšanas
laiku norāda pats iesniedzējs, kas tiek
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apstiprināts ar Izglītības dienesta darbinieka
parakstu. Pieteikumi ir iesniedzami Izglītības
dienesta darba laikā. Ārpus Izglītības dienesta
darba laika elektroniski sagatavoti un nosūtīti
pieteikumi tiek reģistrēti nākamajā darba dienā
to saņemšanas secībā.
12. Ne vēlāk kā 10.(desmitajā) darba dienā
pēc bērnu reģistrācijas uzsākšanas, Izglītības
dienests apkopo visus saņemtos pieteikumus,
tos sašķirojot pēc iesniegšanas laika, un aizpilda reģistrācijas žurnālu. Reģistrācijas žurnāls
tiek glabāts 5 gadus, sākot ar 5. (piekto) darba
dienu pēc tā aizpildīšanas tas ir pieejams arī
elektroniskā formā tīmekļa vietnē www.marupe.
lv, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma prasības.
13. Bērns ir reģistrēts rindā ar brīdi, kad tas ir
reģistrēts reģistrācijas žurnālā.
14. Vecākiem( aizbildņiem) ir tiesības saņemt
pilnu informāciju par rindas virzību.
15. Vecāku (aizbildņu) pienākums ir informēt
Izglītības dienestu par bērna speciālajām
vajadzībām, kuras atklājas pēc bērna reģistrācijas
rindā, kā arī par izmaiņām veselības stāvoklī.
Vecāki informē administrāciju par iesniegumā
norādīto datu izmaiņām (dzīvesvietas vai
tālruņa numura maiņa, bērna iestāšanās citā
izglītības iestādē) 10 darba dienu laikā no šo
izmaiņu rašanās dienas.
III Bērnu uzņemšanas kārtība
pašvaldības izglītības iestādēs un
pašvaldības apmaksātās vietās privātajās
izglītības iestādēs
16. Izglītības iestādē grupas komplektē no
vienotās rindas reģistrētajiem bērniem atbilstoši
licencētajām programmām, nepārsniedzot
normatīvajos aktos paredzēto bērnu skaitu
grupā līdz 24 bērniem vecumā no 3 gadiem
līdz pamatizglītības apguves uzsākšanai. No
sākuma nokomplektē grupas visās pašvaldības
izglītības iestādēs un pēc tam - pašvaldības
apmaksātās vietās privātajās izglītības iestādēs.
17.
Dokumentu
pieņemšana
bērnu
uzņemšanai izglītības iestādē notiek katru gadu
no 1.jūnija līdz 25. augustam. Gada laikā brīvās
vietas tiek papildinātas atbilstoši attiecīgā bērna
vecumam un vakancēm grupās.
18. Mārupes novada pašvaldības izglītības
iestādēs vai pašvaldības apmaksātās vietās
privātajās izglītības iestādēs ārpuskārtas tiek
uzņemts :
18.1. bērns LR spēkā esošo normatīvo aktu
noteiktajos gadījumos;
18.2. bērns, kurš ir sasniedzis obligāto pirmsskolas izglītības vecumu;
18.3. bērns, kurš ir šīs izglītības iestādes
izglītojamā brālis vai māsa;
18.4. bērns, kura viens no vecākiem strādā
Mārupes novada dibinātajā iestādē;
18.5. bērns, kuram ir noteikta ārpus ģimenes
aprūpe;
18.6. bērns no audžu ģimenes;
18.7. bērns, par kuru ir sniegts bāriņtiesas
atzinums vai rekomendācija.
19. Par bērnu uzņemšanu pirmskolas
izglītības iestādēs saistošajos noteikumos
noteiktajā kārtībā lēmumus pieņem centralizētā
Bērnu uzņemšanas komisija (turpmāk tekstā –
Komisija).
20. Pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas
Izglītības dienests desmit dienu laikā informē
vecākus (aizbildņus) par bērna uzņemšanu
izglītības iestādē, nosūtot uz pieteikumā
norādīto adresi (elektronisko pastu) paziņojumu
- turpmāk tekstā Paziņojums (Pielikums Nr.2).
21.Viena mēneša laikā no Paziņojuma
saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 20.augustā,
vienam no bērna vecākiem (aizbildnim) ir
21.1.jāiesniedz izglītības iestādē:
21.1.1.bērna dzimšanas apliecības kopija,
uzrādot oriģinālu;
21.1.2.bērna medicīniskā karte ar speciālistu
slēdzienu par bērna veselības stāvokli;
21.1.3.medicīniskā izziņa, ka bērns nav bijis
kontaktā ar infekcijas slimniekiem;
21.1.4.bērniem ar speciālajām vajadzībām medicīniski pedagoģiskās komisijas slēdziena
kopija;
21.1.5.bērna profilaktiskās potēšanas kartes
kopija (veidlapa Nr.063/u);
21.2. un jānoslēdz līgums ar Izglītības iestādi
(Pielikums Nr.3).
22. Saistošo noteikumu 21.punktā minēto
prasību daļējas vai pilnīgas neizpildes gadījumā

PAŠVALDĪBA
un/vai norādītā termiņa nokavēšanas gadījumā,
Komisijai ir tiesības anulēt lēmumu par Bērna
uzņemšanu izglītības iestādē, vienlaicīgi
reģistrējot bērnu rindā ar pēdējo kārtas numuru.

enu) mēnesi iepriekš par to brīdinot vecākus
un privātās izglītības iestādes, pārtrauc vai
samazina pirmsskolas izglītības pakalpojuma
līdzfinansēšanu.
31. Pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai
privātajā izglītības iestādē piešķir, pamatojoties uz vecāku iesniegumu privātajai izglītības
iestādei, ja bērna un vismaz viena no vecākiem
pamata dzīvesvieta ir deklarēta Mārupes novada administratīvajā teritorijā.
32. Ja privātā izglītības iestāde ir Latvijas
Republikā reģistrētā pirmsskolas izglītības
iestāde, kura realizē licencētas pirmsskolas
izglītības programmas un tā piekrīt sniegt
bērnam pirmsskolas izglītības pakalpojumu,
pašvaldības izpilddirektors slēdz līgumu (Pielikums Nr.4) ar privāto izglītības iestādi par
pašvaldības līdzfinansēta pirmsskolas izglītības
pakalpojuma nodrošināšanu.
33. Pašvaldība pārtrauc līdzfinansējuma
piešķiršanu un izbeidz līgumu par pirmsskolas izglītības pakalpojuma līdzfinansēšanu
privātajā izglītības iestādē, ja Izglītības dienests
konstatē, ka:
33.1. bērna un/vai vecāku pamata dzīvesvieta
vairs nav deklarēta Mārupes novada
administratīvajā teritorijā;
33.2. bērns mācību gada laikā neapmeklē
privāto izglītības iestādi 3 mēnešus pēc kārtas;
33.3. bērns tiek atskaitīts no privātās
izglītības iestādes;
33.4. pašvaldība konstatē, ka piešķirtais
pašvaldības līdzfinansējums netiek izmantots
atbilstoši līguma nosacījumiem;
33.5. tiek konstatēti būtiski pārkāpumi
privātās izglītības iestādes darbībā;
33.6. privātā izglītības iestāde pārtrauc
darbību, tiek reorganizēta vai likvidēta.

IV Bērnu atskaitīšanas kārtība no
pašvaldības izglītības iestādēm un no
pašvaldības apmaksātām vietām privātajās
izglītības iestādēs
23. Atskaitīšana no pirmsskolas izglītības
iestādes vai pašvaldības apmaksātās pirmsskolas vietas privātajā izglītības iestādē tiek
veikta šādā gadījumā:
23.1.pēc vecāku (aizbildņu) iesnieguma;
23.2.bērns ir saņēmis izziņu par pirmsskolas
izglītības mācību programmas apguvi;
23.3.bērna
veselības
stāvoklis
pēc
pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdziena
nepieļauj viņa atrašanos vispārēja tipa pirmsskolas grupā;
23.4. ja abu vecāku un/vai bērna deklarētā
dzīvesvieta ir citas pašvaldības administratīvajā
teritorijā. Šī punkta nosacījumi attiecas tikai uz
bērniem, kuri apmeklē pašvaldības apmaksātās
vietas privātajās izglītības iestādēs;
23.5.vecāki neievēro iestādes darba laiku
(pirmsskolas izglītības skolotāja trīs rakstiski
ziņojumi par pārkāpumu);
23.6. bērns apgūst programmu citas
pašvaldības administratīvajā teritorijā esošā
izglītības iestādē;
23.7. bērns izglītības iestādi bez attaisnojoša
iemesla nav apmeklējis mēnesi pēc kārtas vai
divu mēnešu periodā apmeklēto dienu skaits
ir mazāks par 30 dienām, un vecāki (aizbildņi)
nereaģē uz Izglītības iestādes vadītāja nosūtīto
brīdinājumu par to, ka bērns var tikt atskaitīts.
Par attaisnojošu iemeslu uzskatāms bērna
veselības stāvoklis, ko apliecina ģimenes ārsta
izsniegta izziņa, vecāku atvaļinājums, par
kuru vecāki iepriekš rakstiski informē iestādes
VI Bērnu uzņemšanas komisijas darbības
administrāciju vai citi neparedzēti gadījumi,
pamatprincipi
kurus izvērtē Komisija.
34.Bērnu uzņemšanu pašvaldības pirmss24.Lēmumu par bērna atskaitīšanu no kolas izglītības iestādēs nodrošina centralizēta
izglītības iestādes pieņem iestādes vadītājs.
Bērnu uzņemšanas komisija, kas tiek izveidota
ar Mārupes novada Domes lēmumu;
V Pašvaldības līdzfinansējuma sniegšanas
35.Komisija lēmumus pieņem sēdēs, kuras
kārtība pirmsskolas izglītības pakalpojuma
tiek
protokolētas.
nodrošināšanai bērnam privātajā
36.Komisijas pieņemtie lēmumi ir ierakstāmi
izglītības iestādē
protokolā.
25. Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības
37.Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumus par:
pakalpojuma pieejamību, pašvaldība budžetā
37.1.Bērna uzņemšanu pirmsskolas izglītības
šim mērķim paredzēto līdzekļu ietvaros var
iestādē vispārējā kārtībā;
iesaistīt pašvaldības līdzfinansēta pirmsskolas
37.2. Bērna pārcelšanu no vienas pašvaldības
izglītības pakalpojuma nodrošināšanā privātās
pirmsskolas izglītības iestādes uz citu pirmssizglītības iestādes.
kolas izglītības iestādi;
26. Līdzfinansējuma apmēru vienam bērnam
37.3.Bērna uzņemšanu pirmsskolas izglītības
mēnesī pirmsskolas izglītības pakalpojuma
iestādē ārpuskārtas saistošajos noteikumos
nodrošināšanai privātajā izglītības iestādē noparedzētajos gadījumos;
saka Mārupes novada Dome ar lēmumu.
37.4. vietas saglabāšanu bērnam pirmsskolas
27. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir ar
izglītības iestādē ilgāk par 1 mēnesi.
nākamo mēnesi pēc dzimšanas dienas, kurā
38. Komisija ir atbildīga par bērnu
bērnam aprit 1.5 gads un līdz brīdim, kad bērns
reģistrācijas datu uzskaites aktualizēšanu, un
tiek uzņemts pašvaldības izglītības iestādē vai
nodrošina bērnu reģistrācijas žurnālā iekļauto
pašvaldības apmaksātā vietā privātajā izglītības
datu pastāvīgu pārbaudi. Ja pārbaudes rezultātā
iestādē vai līdz brīdim, kad bērns ir saņēmis
tiek konstatēti šo saistošo noteikumu prasībām
izziņu par pirmsskolas izglītības mācību proneatbilstoši dati, Komisija lemj par Bērnu
grammas apguvi.
reģistrācijas anulēšanu.
28. Pašvaldības līdzfinansējums tiek
39. Komisija izvērtē un sniedz atzinumu
izmaksāts par iepriekšējā mēnesī privātajā
iestādes vadītājam par to vai Bērna prombūtne
izglītības iestādē izglītojamiem bērniem,
ir uzskatāma par attaisnojošu saistošajos noteipamatojoties uz atskaiti par Mārupes novadā
kumos paredzētajos gadījumos.
deklarēto bērnu apmeklējumu pirmsskolas
40. Komisijai ir pienākums sniegt atzinuizglītības iestādē (Pielikums Nr.5), kuram
mu Mārupes novada Domei, ja ir saņemta
pievienotas apliecinātas to dokumentu kopijas,
sūdzība par iestādes vadītāja saistošajos noteikas apliecina bērna attaisnotus kavējumus, un
kumos paredzētajos gadījumos pieņemtajiem
rēķinu. Avansa maksājumi nav paredzēti.
lēmumiem.
29. Pašvaldība nepiešķir līdzfinansējumu
par laiku, kad bērns neattaisnotu iemeslu dēļ
VII Lēmumu apstrīdēšanas kārtība
nav apmeklējis privāto izglītības iestādi. Lai
41. Komisijas un pašvaldības izglītības
aprēķinātu piešķiramā līdzfinansējuma apmēru iestādes vadītāja pieņemtos lēmumus un fakpar laika periodu, kurā ir konstatēti neattais- tisko rīcību var apstrīdēt Mārupes novada
noti kavējumi, pašvaldības Domes noteikto Domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā
līdzfinansējuma apmēru dala ar mēneša dienu kārtībā
skaitu un reizina ar to dienu skaitu, kad bērns
42. Mārupes novada Domes pieņemtos
bija apmeklējis privāto izglītības iestādi vai lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
kad bērna kavējums tika atzīts par attaisnojošo. tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā
Jebkurš kavējums, par kuru pašvaldībā nav kārtībā.
saņemts attaisnojošs dokuments, ir uzskatāms
VIII Citi noteikumi
par neattaisnotu.
43. Bērniem, kuri reģistrēti reģistrā pirms
30. Ja pašvaldības budžetā vairs netiek
šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās, tiek
paredzēti līdzekļi vai tiek samazināts līdzekļu
saglabāts pirmreizējās reģistrācijas datums.
apmērs pašvaldības līdzfinansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai
Mārupes novada Domes priekšsēdētājs
privātajās izglītības iestādēs, pašvaldība, 1 (viMārtiņš Bojārs
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PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS
1.jūnijā vēlēšanu iecirkņi darbosies no 7.00 līdz 22.00

Līdz kārtējām pašvaldību vēlēšanām,
kur mārupieši lems, kuram no 9 deputātu
kandidātu sarakstiem un kuram no 126
deputātu kandidātiem uzticēt nākamos
četrus gadus pārstāvēt Mārupes novada
iedzīvotāju un uzņēmēju intereses, atlicis pavisam nedaudz.
Lai piedalītos vēlēšanās, vēlētājam
jābūt līdzi derīgai pilsoņa pasei vai personas apliecībai. Autovadītāja apliecība nav
personu apliecinošs dokuments un ar to
vēlēšanās piedalīties nevar!
Atrodiet savu vēlēšanu iecirkni
Lai nodrošinātu, ka par Mārupes novada
dzīvi lemtu tikai mārupieši, Pilsonības
un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk
PMLP) ir izveidojusi vēlētāju sarakstus,
kas savukārt sadalīti pa iecirkņiem tuvāk
katra vēlētāja dzīvesvietai. Pirms došanās
uz vēlēšanu iecirkni, pārliecinieties, kurā
no pieciem Mārupes novada vēlēšanu
iecirkņiem esat iekļauts un kāds ir jūsu
kārtas numurs iecirkņa vēlētāju sarakstā.
Nobalsot varēsiet tikai tajā iecirknī, kura
vēlētāju sarakstā esat iekļauts.
Īpaši uzmanīgiem jābūt Mārupes
ciema iedzīvotājiem, jo var gadīties, ka
neesat iekļauts ierastajā Mārupes novada
domes ēkā iekārtotajā vēlēšanu iecirkņa
sarakstā. Iepriekšējās novada domes
vēlēšanās Mārupes novadā darbojās trīs
vēlēšanu iecirkņi un bija krietni mazāks
vēlētāju skaits, taču šogad ir daudz lielāks
vēlētāju skaits, kas visblīvāk koncentrēti
tieši Mārupē, un tāpēc ir izveidoti pieci
vēlēšanu iecirkņi.
Ja esat pazaudējuši PMLP atsūtīto
paziņojumu ar informāciju, kurā vēlēšanu
iecirknī varēsiet balsot un kāds ir jūsu
kārtas numurs iecirkņa vēlētāju sarakstā,
to noskaidrot var:
• internetā www.cvk.lv vai www.
pmlp.gov.lv
• pa CVK uzziņu tālruni 67049999
(līdz 30.maijam tālruņa darba laiks katru
dienu no plkst.8.00 – 20.00; 31.maijā un
1.jūnijā – no plkst. 7.00 – 24.00)
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks
Vēlēšanu iecirkņi vēlētājiem būs atvērti
jau piecas dienas pirms vispārējās vēlēšanu
dienas. Visiem vēlēšanu iecirkņiem būs
vienāds darba laiks:
• Pirmdien, 27. maijā: no plkst. 16.00
līdz 20.00
• Otrdien, 28. maijā: no plkst. 9.00 līdz
13.00
• Trešdien, 29.maijā: no plkst. 17.00
PIRMDIENA, 20.MAIJS, 2013

no saraksta izsvītrot, tad jāsvītro šī
līdz 20.00 (iespējama iepriekšējā
kandidāta vārds un uzvārds
balsošana)
• Ceturtdien, 30.maijā: no plkst. 9.00 • Ja vēlaties kādam deputātu kandidātam
iedot papildus plusiņu, tad rombā aiz
līdz 12.00 (iespējama iepriekšējā
kandidāta vārda un uzvārda ir jāievelk +
balsošana)
vai x
• Piektdien, 31.maijā: no plkst. 10.00
līdz 16.00 (iespējama iepriekšējā • Uz vēlēšanu zīmes nedrīkst izdarīt
nekādas citas atzīmes, veikt pierakstus,
balsošana)
jo šādas vēlēšanu zīmes tiks atzītas par
Šajās dienās vēlēšanu iecirkņos jūs
nederīgām un netiek līdzskaitītas.
varat pieteikties balsošanai savā atrašanās
vietā (dzīvesvietā), iepazīties ar deputātu
kandidātu sarakstiem un to priekšvēlēšanu
programmām, iepazīties ar ziņām par
deputātu kandidātiem, noskaidrot citus
ar vēlēšanām saistītus jautājumus, kā arī
29., 30., 31.maijā nobalsot iepriekš, ja
savā vēlēšanu iecirknī nevarēsiet ierasties
vispārējā vēlēšanu dienā 1.jūnijā.
Kad izvēlētajā vēlēšanu zīmē esat veiPieteikties balsošanai
cis sev vēlamos grozījumus, nesalocītu
atrašanās vietā var:
ielieciet to iedotajā vēlēšanu aploksnē.
1. vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ ne- Aploksnē drīkst ielikt tikai vienu
vēlēšanu zīmi. Ja vēlēšanu aploksnē ievar ierasties vēlēšanu telpās;
liktas vairākas vēlēšanu zīmes, tās visas ir
2. šo vēlētāju aprūpētāji;
3. aizdomās turētās un apsūdzētās personas, nederīgas un turpmāk līdzskaitītas netiek.
kurām kā drošības līdzeklis piemērots Aploksnē nedrīkst ievietot nekādas citas
līdzpaņemtas lietas.
apcietinājums.
Aploksni aizlīmē, noplēšot uz aizdares
Pieteikties balsošanai savā atrašanās
esošo
papīra sloksnīti un aploksni aizverot.
vietā iespējams, ja vēlētājs vēlēšanu
Aploksne nav nekādi jāmitrina!
dienā atradīsies sava vēlēšanu iecirkņa
Darbojoties ar aploksni, nedrīkst noplēst
teritorijā!
vai locīt tās tumšo maliņu. Ja gadījies šo
Iesniegums jāiesniedz rakstveidā. Iesnmaliņu noplēst vai citādi sabojāt vēlēšanu
ieguma paraugs pieejams www.cvk.lv, aploksni, jādodas pie vēlēšanu komisijas
bet var būt arī brīvas formas pieteikumi! locekļa, kas izsniedza aploksni, un nododot
Pieteikumu vēlētāja vietā iecirknī drīkst sabojāto, parakstoties par atkārtotu aplokaizpildīt arī vēlētāja uzticības persona.
snes saņemšanu, varat saņemt jaunu
Iesniegumu savai vēlēšanu komisijai vēlēšanu aploksni. Šī tumšā maliņa domāta
var iesniegt arī 1.jūnijā līdz plkst.12.00. aploksnes atvēršanai uzsākot rezultātu
Šajā laikā iesniegtos pieteikumus izpildīs skaitīšanu.
obligāti. Vēlāk iesniegtie pieteikumi
Ar aizlīmētu vēlēšanu aploksni, kurā ir
izpildāmi, ja var paspēt ierasties vēlētāja viena vēlēšanu zīme, jādodas pie vēlēšanu
atrašanās vietā līdz plkst. 22.00.
urnas un tā jāiemet urnā. Ar to arī vēlētāja
izvēle ir izdarīta.
Kā notiks balsošana
Ja visu izdarījāt pareizi, jūsu griba noVēlētājam, kurš būs atnācis uz savu teikti tiks ņemta vērā rezultātu apkopojumā
vēlēšanu iecirkni un parakstījies vēlētāju (līdzskaitīta). Ja kādu sev zināmu apstākļu
sarakstā, tiks izsniegta viena speciāla ar dēļ nepildījāt balsošanas nosacījumus, esat
vēlēšanu iecirkņa zīmogu apzīmogota velti tērējis laiku un jūsu griba šoreiz nebūs
aploksne un visu Mārupes novada domes ņemta vērā .
Lai balsošanas process noritētu raiti un
vēlēšanām reģistrēto deputātu kandidātu
sarakstu vēlēšanu zīmes. Vēlēšanu zīmes brīvdiena nebūtu jāpavada, stāvot rindā
nebūs numurētas, bet sakārtotas izlozē vēlēšanu iecirknī, uz vēlēšanu iecirkni
vēlams doties ar skaidru izvēli, par ko
noteiktajā secībā.
Vēlētājs ar šādu komplektu dodas balsosiet. Lai gan Mārupes novadā būs
uz vēlēšanu kabīni izdarīt savu izvēli, pieci vēlēšanu iecirkņi, četros no tiem ir
izvēloties vienu sev tīkamāko deputātu reģistrēti divi līdz trīs tūkstoši vēlētāju. Un
kandidātu sarakstu un veicot atzīmes tajā ja dienas vidū lielākā daļa no tiem atnāk
– izsvītrojot kādu sev netīkamu deputātu uz vēlēšanām un vēlēšanu kabīnē pavada
kandidātu un/vai kādam īpaši tīkamam 20-30 minūtes, nevarot izvēlēties, par ko
balsot, neizbēgami veidojas rindas. Iespēju
deputātu kandidātam pieliekot plusiņu.
robežās vēlēšanu iecirkņos tiks izvietots
Izvēlētajā vēlēšanu zīmē var arī neveikt
maksimāli daudz vēlēšanu kabīņu un tiks
nekādus grozījumus.
organizēta vienvirziena vēlētāju plūsma
(vēlētājs ienāk pa vienām durvīm, bet
Veicot grozījumus vēlēšanu zīmē,
iziet pa citām), tāpēc vērīgi jāseko līdzi
atcerieties:
• Mīnuss zīme rombā nav traktējams kā norādēm.
Ziedīte Lapiņa, Mārupes novada
svītrojums!
vēlēšanu
komisijas priekšsēdētāja
• Ja vēlaties kādu deputātu kandidātu

Mārupes novada
vēlēšanu iecirkņi:
Nr.790: Mārupes novada Dome –
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes
novads, LV-2167, tālr.25676418;
Nr.791: Jaunmārupes sākumskola
– Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupe,
Mārupes
novads
LV-2167,
tālr.25670164;
Nr.955: Mārupes pamatskola –
Viskalnu iela 7, Tīraine, Mārupes novads LV-2167, tālr. 25671275;
Nr.956: Mārupes vidusskola – Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes novads,
LV-2167, tālr.25672397;
Nr.957: Mārupes novada Skultes
sākumskola – Skultes iela 25, Skulte,
Mārupes novads, LV-2167, tālr.
25670412

Mārupes
novada statistika
Kandidātu skaits: 126
Sarakstu skaits: 9
Dzimums
Vīrieši: 77 61,11%
Sievietes: 49 38,89%
Vecums
Piezīme: Kandidātu vecums tiek
rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2013.
gada 1.jūniju
18 gadi:
19 gadi:
21-30 gadi:
31-40 gadi:
41-50 gadi:
51-60 gadi:
61-70 gadi:

1
1
24
39
35
22
4

0,79%
0,79%
19,05%
30,95%
27,78%
17,46%
3,17%

Vidējais vecums: 40.3 gadi
Vecākais kandidāts: 70 gadi
Jaunākais kandidāts: 18 gadi
Pilsonība
Latvijas 126 (100%)
Tautība
Latvieši: 99 (78,57%)
Krievi: 4 (3,17 %)
Nav norādīta: 23 (18,25%)
Kandidēšanas pazīme
Dzīvo: 114 (90,48%)
Dzīvo, ir īpašums: 3 (2,38%)
Dzīvo, strādā : 4 (3,17%)
Ir tikai īpašums: 6 (4,76%)
Strādā: 13 (10,32%)
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MarupesVESTIS

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS

apvienība iedzīvotāji

Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Dzimš.
gads

Dzīvesvieta

Tautība

Valsts
valodas prasmes
novērtējums

Pabeigtas šādas mācību iestādes

Darbavieta un amats/nodarbošanās

1

Jānis Rušenieks

1959

Mārupes
novads

Latvietis

dzimtā

2

Uldis Dirvēns

1984

Mārupes
novads

Latvietis

dzimtā

• Biznesa augstskola Turība, lektors
• SIA “Niedras J.R.”, valdes loceklis
• Politiskā partija “Apvienība
Iedzīvotāji”, valdes loceklis
• SIA „UD PROJEKTS” , valdes
loceklis

3

Maira Birzniece

1978

Mārupes
novads

Latviete

dzimtā

• Biznesa augstskola Turība, 2012, tiesību doktors
• J.Vītola Latvijas Valsts konservatorija, 1982, televīzijas režisors,
humanitāro zinātņu maģistrs
• Rīgas 4.vidusskola, 1977, vidējā izglītība
• Latvijas Universitāte, 2008, profesionālā maģistra grāds ekonomikā
• Latvijas Universitāte, 2007, ekonomists
• Mārupes vidusskola, 2002, vidējā izglītība
• Latvijas Universitāte, 2007, izglītības zinātņu maģistra grāds
• Latvijas Universitāte, 2005, Reliģijas un ētikas skolotāja kvalifikācija

4

Edgars Gauručs

1990

Latvietis

dzimtā

• Rīgas 3.vidusskola, 2009, vidējā izglītība

5

Ilze Majeniece

1974

Mārupes
novads
Mārupes
novads

Latviete

dzimtā

• Rīgas Katoļu ģimnāzija, pirmsskolas
izglītības iestādes vadītāja
• Jūrmalas Alternatīvā skola,
mājturības skolotāja

6

Sandra Zaiceva

1967

Latviete

dzimtā

7

Igors Nešins

1966

Mārupes
novads
Mārupes
novads

• Rīgas Tehniskā Universitāte, 2007, profesionālais maģistra grāds
materiālu dizainā un tehnoloģijā
• Latvijas Universitāte, 2005, izglītības zinātņu maģistra grāds
pedagoģijā;
• Ķekavas vidusskola, 1992, vidējā izglītība
• Latvijas Universitāte, 1991, žurnalistikas maģistrs

Latvietis

dzimtā

• SIA „VBC GRUP” , finansu direktors

8

Violeta Zaķe

1978

Latviete

dzimtā

9

Guna Martuša

1972

Mārupes
novads
Mārupes
novads

Latviete

dzimtā

10

Armands Liepiņš

1970

Latvietis

dzimtā

11

Līga Šepko

1981

Mārupes
novads
Mārupes
novads

• Latvijas Universitāte, 2005, sociālo zinātņu bakalaura grāds
vadībzinātnē
• Rīgas Viļa Lāča 31. vidusskola, 1981, vidējā izglītība
• Rīgas Tehniskā universitāte, 2012, profesionālā bakalaura grāds, ekonomista kvalifikācija
• Latvijas Universitāte, 2008, sociālo zinātņu bakalaura grāds
vadībzinātnē
• Rīgas 77. vidusskola, 1990, vidējā izglītība
• Rīgas Raiņa 8.maiņu vidusskola, 2000, vidējā izglītība

Latviete

dzimtā

12

Anita Špora

1975

Mārupes
novads

Latviete

dzimtā

13

Žanete Rušeniece

1961

Latviete

dzimtā

14

Ainars Armaņevs

1968

Latvietis

dzimtā

15

Juris Bērziņš

1969

Latvietis

dzimtā

16

Artūrs Rostokins

1989

Latvietis

dzimtā

• Rīgas Valsts tehnikums, 2009, Datorsistēmu tehniķis

• students

17

Oskars Bērziņš

1984

Mārupes
novads
Mārupes
novads
Mārupes
novads
Mārupes
novads
Mārupes
novads

• Latvijas Universitāte, 2008, profesionālais maģistra grāds Izglītības
vadībā
• Rīgas Angļu ģimnāzija, 1999, vidējā izglītība
• Rīgas Vieglās Rūpniecības tehnikums , 1994, trikotāžas ražošanas
tehnologs
• Rīgas 7.vidusskola, 1990, vidējā izglītība
• Rīgas Dizaina skola, 2002, interjera dizainere
• Rīgas 3.vidusskola, 1980, vidējā izglītība
• Rīgas industriālais politehnikums, 1987, tehniķis - mehāniķis
• Rīgas 58.vidusskola, 1983, vidējā izglītība
• Rēzeknes internātskola, 1985, pamatizglītība

Latvietis

dzimtā

• Mārupes vidusskola , 2010, pamatizglītība

• skolnieks

• Izglītības kvalitātes valsts dienests,
Uzraudzības departamenta vecākā
inspektore
• students

• pašnodarbinātā

• SIA “Grāmatvedības garants”, valdes priekšsēdētāja
• Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs, nodaļas
vadītāja
• Iekšlietu ministrijas izdienas
pensionārs
• Mājsaimniece
• invalīda asistents
• pašnodarbinātā
• SIA “TIKSS” , Valdes priekšsēdētājs
• SIA ”Bērziņš & Co” , direktors

APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI priekšvēlēšanu programma
Mēs esam Mārupes novada iedzīvotāji, kuri ir
gatavi uzņemties atbildību un strādāt sava novada
labā, lai šeit labi justos ikviens iedzīvotājs.
Mūsu mērķis – sistēmiska un pakāpeniska novada attīstība, atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām,
ņemot vērā dabas, kultūrvēstures mantojumu, veidojot laikmetīgu un mājīgu dzīves telpu.
Mūsu pamatvērtības – profesionalitāte,
atklātība, taisnīgums. Partijas kodolu veido cilvēki
bez politiskās pagātnes un rutīnas.
Mēs zinām kas ir nepieciešams mārupiešiem,
mēs zinām kā to sasniegt.
Pārvaldība
Mūsu pārliecība
• novada attīstībai ir nepieciešama stratēģiska
plānošana, saimnieciska darbība;
• pašvaldībai ir jābūt kā iedzīvotāju labklājību
veicinošai institūcijai.
• politisko
un
saimniecisko
procesu
caurspīdīgums, atklātums un iedzīvotāju aktīva
līdzdalība.
Vide un infrastruktūra
Mēs rūpēsimies par infrastruktūras un pakalpojumu sistēmisku attīstību un uzlabošanu visā
novadā, mūsu rūpju lokā būs:
• satiksmes drošība – ierīkojot ietves uz
lielākajām ielām, luksoforus, „guļošos policistus” un veloceliņus, ielu un ceļu uzturēšana,
sakārtošana;
• sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamība
visās novada apdzīvotajās vietās;
• centralizēto komunālo pakalpojumu kvalitāte

un izmaksu samazināšana;
• ES līdzekļu piesaiste daudzdzīvokļu māju
inženierkomunikāciju
modernizēšanai
unenergoefektivitātes uzlabošanai.
Rūpēsimies par novada dabas vidi, rīkojot
sakoptāko sētu un pagalmu konkursus, veidojot
un kopjot publiskās atpūtas vietas – parkus, peldvietas.
Izveidosim „Zaļo tirgu” vietējo zemnieku un
amatnieku produkcijai.
Izglītība
Izglītības
attīstību
un
pieejamības
nodrošināšanu uzskatām par investīcijām novada
nākotnei.
Rūpēsimies, lai:
• ikvienai ģimenei būtu pieejams bērnudārzs vai
auklīšu dienests jau no bērna viena gada vecuma;
• nodrošinātu novada bērniem iekļaujošu un
konkurētspējīgu izglītību, ieviešot pedagogiem
no ieguldītā darba atkarīgu progresīvo atalgojumu;
• motivētu bērnus un jauniešus izglītībai mūsu
novadā maksimāli tuvu dzīves vietai;
• tālākizglītība būtu pieejama ikvienam visa
mūža garumā.
Īpašu uzmanību veltīsim jauniešu dienas centru
attīstībai un brīvā laika pavadīšanas iespējām.
Kultūra
Izstrādāsim novada kultūrpolitikas koncepciju,
lai:
• nodrošinātu iedzīvotāju intelektuālajām un

radošajām izpausmēm piemērotu vidi;
• veicinātu sabiedrības līdzdalību kultūras vērtību
radīšanā.
Izstrādāsim novada kultūras atbalsta programmu un uzsāksim tās īstenošanu.
Rūpēsimies
par
kultūras
mantojuma
saglabāšanu un pieejamību.
Uzsāksim novadpētniecības muzeja izveidi.
Veidosim pievilcīgu novada tēlu, attīstīsim vietas zīmolu.
Sociālā palīdzība un
sabiedriskā drošība
Mēs apņemamies:
• uzlabot esošos un ieviest jaunus sociālās
aprūpes pakalpojumus – mājas aprūpe, dienas
centrs, sociālā māja;
• apzināt un sniegt atbalstu cilvēkiem no sociālā
riska grupām;
• izveidot ziedojumu centru maznodrošinātajiem;
• nodrošināt kvalificēta medicīnas personāla, tajā
skaitā, ģimenes ārstu, pieejamību visā novadā
• iesaistīt skolēnus un bezdarbniekus teritorijas
labiekārtošanas darbos, nodrošinot jaunas darba
vietas.
Izvērtēsim un uzlabosim pašvaldības policijas darbu, samazināsim noziedzību, bet, iesaistot novada iedzīvotājus, izveidosim programmu
„Kaimiņu drošība”.
Uzņēmējdarbība
Mēs:
• ieviesīsim tādu nekustamā īpašuma nodokļa

politiku, kas ir orientēta uz novada ekonomiskās
aktivitātes sekmēšanu;
• noteiksim atbalstāmās nozares, ņemot vērā
novadā pieejamos dabas resursus, infrastruktūru
un iedzīvotāju izglītību un kvalifikāciju;
• veicināsim novada uzņēmēju motivāciju un
vēlmi piesaistīt ES struktūrfondu līdzekļus savas konkurētspējas celšanai;
• nodrošināsim profesionālas konsultācijas ES
struktūrfondu piesaistē un apguvē;
• izstrādāsim programmu uzņēmējiem „Laipni
lūdzam Mārupes novadā”, izveidojot datu bāzi
par potenciālajām investīciju iespējām, vietām,
teritorijām un ēkām;
• veicināsim Mārupes novadam nepieciešamu
objektu (peldbaseins, kinoteātris, slidotava,
atpūtas komplekss, estrāde) būvniecību.
Mūsu plāni sporta jomā
Veselā miesā mājo vesels gars. Veicināsim
izkustēšanos ne tikai novada mazdārziņos, bet arī
• izstrādāsim un realizēsim sporta attīstības
stratēģiju atbilstoši visu vecuma iedzīvotāju
interesēm un spējām;
• veicināsim masu fiziskās aktivitātes un
pasākumus, kas sekmē veselības nostiprināšanu,
saskarsmi, atpūtu, t.sk. organizēsim novada
sporta svētkus;
• modernizēsim un attīstīsim esošās sporta būves
– stadionu, dažādu sporta veidu laukumus un
trases, nodrošināt Mārupes novadā esošo sporta
būvju pieejamību novada iedzīvotājiem.

Partija “Vienotība”
Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Dzimš.
gads

Dzīvesvieta

Tautība

Valsts
Pabeigtas šādas mācību Darbavieta un amats/nodarbošanās
valodas prasmes novērtējums iestādes

1

Normunds Orleāns

1964

Rīga

Latvietis

dzimtā

• Latvijas Universitāte,
1992, Pedagogs

2

Raitis Jirgensons

1967

Rīga

Latvietis

dzimtā

• Rīgas 72.vidusskola,
1985, vidējā izglītība

6

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Partija “VIENOTĪBA”, Biroja vadītājs
LR Saeima, Saeimas deputāta palīgs
SIA “Mārupes Juriskonsults” , Valdes loceklis
Nacionālā VIENOTĪBA apvienība, Biroja vadītājs
Biedrība “Retro auto muzejs” , Valdes loceklis
SIA “Orleāns & Co” , Valdes loceklis
Partija “VIENOTĪBA”, Mārupes nodaļas vadītājs
SIA “Mārupes Juriskonsults”, Projekta vadītājs
AS “Talsu gaļa”, Komercdirektors

Partiju programmas pārpublicētas no Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapas.
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3

Māris Liepiņš

1969

Mārupes
novads

Latvietis

dzimtā

• Latvijas Universitāte, 1997, Maģistra grāds informāciju
sistēmas vadībā

4

Mareks Magone

1975

Latvietis

dzimtā

• Rīgas 14.vidusskola, 2011, Vidējā izglītība

5

1993

Latviete

dzimtā

• Mārupes vidusskola, 2012, Vidējā

• SIA “HATHOR”, Valdes locekle

Latvietis

dzimtā

• Rīgas medicīnas institūts, 1982, ārsts - pediatrs

7

Kristīne
Krustkalne
Juris Arvīds
Mūrnieks
Jānis Ozols

1953

Mārupes
novads
Mārupes
novads
Mārupes
novads
Mārupes
novads

• SIA “Climber Latvia”, Valdes loceklis
• Partija “VIENOTĪBA”, Mārupes nodaļas valdes
loceklis
• SIA “MMG”, Uzņēmuma vadītājs

Latvietis

dzimtā

•

8

Juris Ivanovs

1968

Latvietis

dzimtā

•

9

Liene Dravniece

1977

Latviete

dzimtā

•

10

Kārlis Orleāns

1991

Latvietis

dzimtā

•

11

Indra Štāla

1961

Latviete

dzimtā

•

12

Ilvars Jēčs

1970

Latvietis

dzimtā

•

13

Renārs Freibergs

1990

Latvietis

dzimtā

•

14

Laila Kalniņa

1972

Latviete

dzimtā

•

15

Kārlis Tervits

1983

Latvietis

dzimtā

•

16

Aigars Stafeckis

1963

Latvietis

dzimtā

• Rīgas Tehniskā universitāte, 1987, Inženieris- mehāniķis • SIA “Jaunrēveļi” , Valdes loceklis

17

Arvīds Taube

1973

Latvietis

dzimtā

• Rīgas Celtniecības koledža, 1994, Būvdarbu vadītājs

• AS “Latvenergo” , Būvdarbu vadītājs

18

Vēsma Miezīte

1961

Latviete

dzimtā

• Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 1984, Piena
un piena produktu tehnoloģijas speciālists, inženieristehnologs

• SIA “NERIŅA V” , Valdes priekšsēdētāja

6

1957

Mārupes
novads
Mārupes
novads
Rīga
Mārupes
novads
Mārupes
novads
Mārupes
novads
Mārupes
novads
Mārupes
novads
Mārupes
novads
Mārupes
novads
Mārupes
novads

• Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Ārsts
• Mārupes novada dome, Deputāts
Jēkabpils rajona lauku profesionāli tehniskā skola Nr.9, • 3.Zemessardzes novads, 3.rotas virsseržants,
1971, 3.klases traktorists
apsardzes instruktors
• 1991.gada barikāžu dalībnieku Mārupes
biedrība, Valdes priekšsēdētājs
Rīgas Tehniskā universitāte, 1996, būvinženieris-siltuma • AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”, Valdes
un gāzes tehnoloģijas specializācija
loceklis
Latvijas lauksaimniecības universitāte, 2002,
• SIA “Study Link” , Valdes priekšsēdētājs
Uzņēmējdarbība un vadīšana
Rīgas Angļu ģimnāzija, 2010, Vidējā izglītība
• SIA “Mārupes Juriskonsults”, Jurists
• Biedrība “Retro auto muzejs”, Valdes loceklis
Biznesa augstskola “Turība”, 2002, Uzņēmējdarbības
• SIA “AIME”, Valdes priekšsēdētāja
vadītāja
• SIA “ Russo Baltic Car Racing”, Valdes locekle
Rīgas Tehniskā universitāte, 1993, Mašīnbūves
• SIA “Baumit - Baltikum” , Valdes loceklis
tehnoloģija
• UAB “Baumit Lit”, Direktors
Mārupes vidusskola, 2009, Vidējā izglītība
• SIA “IRRI”, Valdes loceklis
• HK “Pērkons”, Treneris/pedagogs
• “Ghetto games”, Ghetto floorball menedžeris
Biznesa augstskola “Turība”, 2008, Uzņēmējdarbības
• SIA “Personīgās Izaugsmes Aģentūra”, Valdes
vadība
locekle
Rīgas 17.arodvidusskola, 2001, Mēbeļgaldnieks
• SIA “Ansona mēbeļu fabrika”, Galdnieks

Partijas “Vienotība” priekšvēlēšanu programma
„Vienotība” ir plašākā un saliedētākā Latvijas partija. Vienoti ar Ministru prezidentu,
Saeimas priekšsēdētāju, ministriem, Eiropas
Parlamenta un Saeimas deputātiem strādā mūsu
cilvēki lielākajā daļā Latvijas pašvaldību. Visi
kopā mēs panāksim, lai Mārupe kļūtu par stabilu, drošu vietu ģimenei, darbam un atpūtai.
Mūsu mērķis ir ilgtspējīga novada attīstība,
lai uzlabotu dzīves kvalitāti Mārupes novadā.
Mūsu prioritātes - kvalitatīva izglītība,
uzņēmējdarbības attīstība, vides infrastruktūras
uzlabošana, iedzīvotāju drošība un pilnvērtīgas
atpūtas iespējas.
I.Pārvalde un novada attīstība
• Panāksim, lai Mārupes novada pašvaldība
būtu atvērtākā pašvaldība iedzīvotājiem.
• Nostiprināsim labas pārvaldības principus caurredzamība, tiesiskums un kompetence
pašvaldības darbā.
• Nodrošināsim Domes sēžu tiešraides
internetā.
• Sniegsim iespēju iedzīvotājiem paust savu
viedokli Mārupes novada mājas lapā.
II.Transports un vide
• Sadarbosimies ar Satiksmes ministriju, lai

sakārtotu valsts autoceļu Mārupe- Jaunmārupe.
• Veiksim pašvaldībai piederošo ceļu sakārtošanu,
vienlaikus rūpējoties par satiksmes drošības
uzlabošanu (ielu norādes, gājēju celiņi, apgaismojums).
• Uzsāksim sarunas ar „Rīgas satiksmi” par
braukšanas maksas atvieglojumiem Mārupes novada skolniekiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā.
• Turpināsim atpūtas un zaļo zonu plānošanu un
izveidi, veloceliņu projektēšanu un izbūvi uz
Jūrmalu un Rīgu.
• Izstrādāsim detalizētu Mārupes novada teritorijas
lokālo plānu.
• Piesaistīsim ES līdzekļus novada infrastruktūras
tālākai attīstībai, centralizētās kanalizācijas
izbūves paātrināšanai, applūstošo īpašumu
meliorācijas sistēmas apsekošanai, atjaunošanai
un meliorācijas grāvju tīrīšanai.
• Piesaistot ES fondu līdzekļus, izstrādāsim
Mārupes novada energoefektivitātes uzlabošanas
plānu.
Sniegsim
atbalstu
daudzdzīvokļu
māju
siltināšanai.
III. Ģimenes
• Nodrošināsim bezmaksas sportošanas iespējas

•
•

•

•
•
•

novada bērniem un jauniešiem. Atbalstīsim
iedzīvotāju iniciatīvas, lai iespējami radoši,
sportiski un veselīgi pavadītu brīvo laiku.
Paplašināsim bērnu un jauniešu dienas centru
darbu, veidojot jaunus rotaļu un atpūtas laukumus.
Iesaistīsim uzņēmējus, lai veicinātu jauniešu
nodarbinātību vasaras periodā, organizēsim
vasaras nometnes bērniem, atbalstīsim jauniešu
iniciatīvas.
Turpināsim uzlabot atbalsta programmu jaunajām un daudzbērnu ģimenēm,
nodrošināsim pirmsskolas izglītību, izveidosim
aukļu dienestu, rotaļu centrus.
Uzlabosim sporta ēku un laukumu pieejamību
Mārupes iedzīvotājiem.
Izveidosim sociālos centrus katrā Mārupes
ciematā.
IV.Izglītība, kultūra un sports
Izstrādāsim Mārupes novada izglītības iestāžu
attīstības programmu, kā prioritāti izvirzot
mācību kvalitāti. Pabeigsim Jaunmārupes
sākumskolas otrās ēkas renovāciju. Pilnveidosim skolu mācību bāzi, motivējot skolēnus sasniegt augstākus mācību rezultātus. Attīstīsim
pasākumus „tautas sporta” ietvaros: strītbola,

pludmales volejbola turnīri, ielu vingrošana,
vasaras svētku atrakcijas.
• Strādāsim pie Mārupes novada informācijas
tūrisma un atpūtas centra izveides, ietverot
kultūrvēsturiskos objektus (Mārupes novada muzeja izveide). Uzsāksim sporta zāles
projektēšanu Skultes ciematā un atklāto sporta
laukumu izveidi katrā Mārupes ciematā.
V.Uzņēmējdarbība, nevalstiskās organizācijas
un sabiedriskās aktivitātes
• Izstrādāsim pašvaldības politiku, kas balstīta uz
dažādu atvieglojumu piešķiršanu uzņēmējiem
un nevalstiskajām organizācijām un to
biedriem.
• Turpināsim 2012. gadā uzsākto sadarbību ar
uzņēmējiem, atbalstīsim novada iedzīvotājus
biznesa uzsākšanā.
• Atbalstīsim uzņēmējus, kas vēlēsies novadā
veidot tūrisma un atpūtas objektus.
VI.Drošība
• Turpināsim video novērošanas kameru
uzstādīšanu novada apdzīvotākajās vietās.
• Sadarbosimies ar municipālo un ceļu policiju,
samazināsim alkohola un cigarešu. Pieejamību
nepilngadīgajiem jauniešiem.
• Uzlabosim sabiedriskā transporta pieturas.

Partija “Sadarbība”

Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Dzimš.
gads

Dzīvesvieta

Tautība

Valsts
valodas prasmes
novērtējums

Pabeigtas šādas mācību iestādes

Darbavieta un amats/nodarbošanās

1

1981
1979

Lita Blūma

1988

dzimtā

• Rīgas Tehniskā universitāte, 2004, Inženierzinātņu akadēmiskais
maģistra grāds materiālzinātnē
• Rīgas Tehniskā universitāte, 2007, Maģistra grāds
būvuzņēmējdarbības vadībā
• Rīgas Stradiņu universitāte, 2011, Farmaceita grāds

• SIA “Baltacon”, Farmaceite

4

Anda Freimane

1982

dzimtā

• Latvijas universitāte, 2007, Bakalaura grāds pedagoģijā

• PII “Kripatiņas”, Iestādes vadītāja

5

Marika Apine

1983

Nav
norādīta
Nav
norādīta
Nav
norādīta
Nav
norādīta
Nav
norādīta

• SIA “Lordbaron”, Direktors
• Partija “Sadarbība”, Valdes loceklis
• IK “Rāga”, Direktors

3

Mārupes
novads
Mārupes
novads
Mārupes
novads
Mārupes
novads
Mārupes
novads

Labas zināšanas

2

Jurijs
Jastržembskis
Alvis Freimanis

dzimtā

• Rīgas Starptautiskā Biznesa un Administrācijas augstskola,
2007, Bakalaura grāds Uzņēmējdarbības vadībā un organizācijā

• SIA “Nail Prof”, Valdes
priekšsēdētāja

dzimtā

Partijas “Sadarbība” priekšvēlēšanu programma
Prioritātes un veicamo
„Sadarbība”- visi plāni, domas, darbi,
jāattīsta uzņēmējdarbība, atbalstot visiem • Viens no uzdevumiem nodrošināt augstu
darbu saraksts:
mērķi viss ko mēs varam un vēlamies ir
iespējamiem resursiem.
izglītības kvalitātes līmeni, attīstot, pilnveidodomāts cilvēkiem un to labklājībai. Aug- • Ir jāturpina attīstīt uzņēmējdarbība, veidojot • Mārupes novada domei ar līdzfinansējumu ir
jot esošās izglītības programmas. Ir jārosina un
sta dzīves kvalitāte kā standarts, virzība uz
jāstimulē mājsaimniecības, ieviest un izmanjāatbalsta izglītības iestādes, izmantot novatoatbilstošu, modernu, ērtu vidi un infrastruktūru
attīstību un izaugsmi, ar izstrādātu plānu un
tot „zaļo enerģiju”. Aktīvāk jāstrādā pie Eiroriskas, mūsdienīgas un radošas pieejas bērnu
ap starptautisko lidostu „Rīga” un citās vietās,
skaidru domu, ar zināšanām un vēlmi būt
pas fondu līdzekļu piesaistes Mārupes novada
mācību procesā. Jāievieš obligāta svešvalodu
kur jau darbojas biznesa centri. Ir jāizstrādā
lietderīgiem. Konstruktīvs un sistemātisks
infrastruktūras izbūvei.
apguve bērnudārzos, attiecīgi skolās to turpiMārupes novada uzņēmējdarbības stratēģiskās
darbs, lai sasniegtu iecerēto, ar cilvēku atbal•
Ņemot
vērā
straujo
iedzīvotāju
pieaugumu
not no pirmajām klasēm.
attīstības plāns 5 – 8 gadiem, un tas jārealizē.
stu un atbildību pret to. Ar domu par kopēju, • Mūsu novadam ir jākļūst par vadošu, inovatīvu
un jaundzimušo skaitu ir jāspēj nodrošināt • Veicināt sporta attīstību un veselīga
atvērtu un produktīvu sadarbību, ar domu
jaunās ģimenes ar vietām bērnudārzos, skolās.
dzīvesveida popularizēšanu. Sporta centru
un izcilu vietu biznesam un dzīvesvietai. Ir vairāk
par pilnveidošanos. Mēs esam gatavi strādāt
Jāturpina atbalstīt esošās izglītības iestādes, kā
izveide dažādām sporta aktivitātēm un sporta
un pilnīgāk jāizmanto novada ģeogrāfiskās
Mārupes novadam un tā attīstībai!
arī ir jāmeklē iespējas un finansējums jaunu,
objektu būvniecības veicināšana. Atbalstīt
atrašanās vietas priekšrocības. Pragmatiskāk
modernu skolu un bērnudārzu būvniecībai.
dažādu sporta pasākumu organizēšanu, sporta
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Partiju programmas pārpublicētas no Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapas.
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klubus un sportistus. Materiāli atbalstīt bērnus
iedzīvotājiem ir jābūt plašām iespējām • Jārisina jautājums par vienota valsts un citu
un jauniešus sporta pulciņu apmeklēšanai.
attiecībā uz sporta aktivitāšu un atpūtas
sociālo pakalpojumu sniegšanas centra izveidi
• Ir jāizveido dabas parks , kas būtu paredzēts
pasākumu izvēli.
Mārupes novadā, kurā būtu pārstāvētas šādas
iedzīvotāju atpūtai, pastaigām un brīvā laika • Ir jāattīsta sociālo pakalpojumu sniegšanas
iestādes kā VID, VSAA, Latvijas Pasts u.c.
pavadīšanai ar mūsdienīgiem ainaviskiem
kvalitāte un apjoms. Mārupes novada • Veselības aprūpes jomā attīstīt sniegto pakrisinājumiem
un
daudzfunkcionālām
iedzīvotājiem ir jābūt iespējai, izmantojot
alpojumu daudzumu un kvalitāti. Medicīnas
izmantošanas iespējām. Mārupes novada
modernās IT tehnoloģijas, ātrā un ērtā veidā
pakalpojumiem ir jābūt pieejamiem Mārupes
videi ir jābūt sakārtotai un harmoniskai,
saņemt nepieciešamos sociālos pakalpojumus.
novadā 24 stundas diennaktī, septiņas di-

enas nedēļā.„Sadarbības” mērķis apvienot un
saliedēt, kā arī aicinājums attīstīties. Doma kā
materiāls, ar kuru tiek aizsākts mūsu darbs,
sadarbība kā virzība, kā ceļš uz attīstību, progresu un labklājību.Sadarbība ir nepieciešama,
lai mēs varētu veidot savu novadu tādu, kādu
vēlamies, lai mūsu kopējais radošais spēks
būtu apvienots. „Sadarbība” Mārupes novadam un tā attīstībai!

Politiskā partija “Reģionu alianse”
Nr.
p.k.

Vārds,
uzvārds

Dzimš.
gads

Dzīvesvieta

Tautība

1

Līga Kadiģe

1955

Mārupes
novads

Latviete

Valsts
valodas
prasmes
novērtējums
teicami

2

Ojārs Bite

1974

Latvietis

teicami

3

Jānis
Lagzdkalns

1958

Mārupes
novads
Mārupes
novads

Latvietis

teicami

4

Modris
Spuģis

1952

Mārupes
novads

Latvietis

teicami

5

Ira Dūduma

1963

Latviete

teicami

6

Jānis
Vilkaušs
Inese Tone

1980

Mārupes
novads
Mārupes
novads
Mārupes
novads

Latvietis

teicami

Latviete

teicami

8

Guntis
Ruskis

1974

Mārupes
novads

Latvietis

teicami

9

Anita Grope

1943

Mārupes
novads

Latviete

teicami

10

Ilze
Graudiņa

1982

Mārupes
novads

Latviete

teicami

11

Ludmila
Čaupenoka

1966

Mārupes
novads

Krieviete

teicami

12

Kristīne
Allere

1976

Mārupes
novads

Latviete

teicami

13

Andris
Paeglis
Māris
Gūtmanis
Iveta
Ciganova

1985

Ķekavas
novads
Mārupes
novads
Mārupes
novads

Latvietis

teicami

• Rīgas vieglās rūpniecības tehnikums, 2001, Apģērbu modelēšana
un konstruēšana
• Latvijas Universitāte, 2008, Kultūras vēstures un mākslas vēstures
skolotāja kvalifikācija
• Latvijas Universitāte, 2011, Pamatizglītības (1.-4. klase) skolotāja
kvalifikācija
• Pleskavas Universitāte, 1987, Sākumsskolas skolotāja
• RPIVA, 2000, Maģistra grāds pedagoģijā
• Latvijas Universitāte, 2012, Vidējās izglītības krievu valodas kā
svešvalodas un latviešu valodas kā otrās mācību valodas skolotāja
kvalifikācija ar izcilību
• Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija, 2000, Sporta skolotāja
• Latvijas Universitāte, 2003, Ekonomista kvalifikācija
grāmatvedībā
• Latvijas Universitāte, 2007, Maģistra grāds ekonomikā
• Mārupes vidusskola, 2004, Vidējā izglītība

Latvietis

teicami

• Rīgas Hanzas vidusskola, 2008, Vidējā izglītība

• SIA “Retail baltic”, Saimniecības daļas
vadītājs
• SIA „CleanSide”, Valdes priekšsēdētājs

Latviete

teicami

• Starptautiskais praktiskās psiholoģijas institūts , 1998, Psihologs
• Latvijas Universitāte, 2004, Jurista kvalifikācija

• Valsts reģionālās attīstības aģentūra ,
Projektu vadītāja
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14
15

1959

1989
1976

Pabeigtas šādas mācību iestādes

Darbavieta un amats/nodarbošanās

• Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 1982, Agranoms
• Latvijas Universitāte, 2002, Sociālo zinību maģistra grāds
sabiedrības vadībā
• Latvijas Universitāte, 2005, Pirsmsskolas skolotājs
• Valsts Mālpils tehnikums, 1993, Būvtehniķis
• LLU ekonomikas fakultāte, 2002, Uzņēmējdarbības specialitāte
• Latvijas Valsts Fiziskās Kultūras Institūts, 1981, Sporta skolotājs
• Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības augstskola, 2000,
Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā
• Rīgas Politehniskais Institūts, 1975, Rūpnieciskā siltumenerģētika

• Mārupes novada Dome, Priekšsēdētāja
vietniece

• Saldus 1.vidusskola, 1982, Vidējā izglītība
• Kultūras menedžmenta skola, 2005, Kūltūras menedžments
• Latvijas Universitāte, 2007, Veselības mācības un sporta skolotājs
• Latvijas Valsts Universitāte , 1983, Latviešu valodas un literatūras
pedagogs
• Latvijas Universitāte , 2000, Sociālo zinātņu maģistrs
• Latvijas Universitāte , 2007, Sociālais darbinieks
• Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 2005, Sociālo
zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā
• Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas
Augstskola, 2009, Profesionālais maģistra grāds Uzņēmējdarbības
vadībā
• Rīgas pilsētas Natālijas Draudziņas 7. vidusskola, 1961, Vidējā
izglītība

• SIA’’OK Būvmateriāli” , Valdes
priekšsēdētājs
• Mārupes vidusskola, Direktors
• Mārupes novada Dome, Deputāts
• SIA “Sabiedrība Mārupe”, Valdes
priekšsēdētājs
• LPPKS “Piena Partneri KS”, Valdes
priekšsēdētājs
• Mārupes novada Dome, Deputāts
• Mārupes kultūras nams, Direktore
• Mārupes novada Dome, Deputāte
• Mārupes vidusskola, Sporta skolotājs
• Mārupes sporta centrs, Futbola treneris
• Rīgas Tirdzniecības tehnikums, Direktora
vietniece mācību darbā
• Inter Cars Latvija SIA , Tirdzniecības
speciālists
• Biedrība „Mārupes BMX klubs” , Valdes
priekšsēdētājs
• Mārupes novada Dome, Deputāte
• Mārupes novada senioru labdarības
biedrība, Valdes priekšsēdētāja
• Jaunmārupes sākumskola, Sākumskolas
skolotāja

• Mārupes novada Skultes sākumskola,
Direktores vietniece izglītības jomā
• Jaunmārupes sākumsskola, Krievu valodas
kā svešvalodas skolotāja
• SIA “Admirāļu klubs”, Grāmatvede

Politiskās partijas “Reģionu alianse” priekšvēlēšanu programma
Cienījamie Mārupes novada iedzīvotāji!
Mēs pārstāvam demokrātisko partiju “Reģionu
alianse”, kuras pamatprincipi ir godīgums,
atklātība un profesionalitāte.
Mūsu nākotnes veiksmes ķīla ir sekmes, kas
gūtas, apvienojot enerģiju ar profesionalitāti un
pieredzi, balstoties uz visplašāko sadarbību ar
iedzīvotājiem.
Mēs nesolām neiespējamo, bet gan ekonomiski pamatotu, pakāpenisku un dinamisku visu
nozaru attīstību novadā, apvienojot mārupiešu
vēlmes un iespējas.
Mūsu pamatvērtības ir ģimene, darbs un
atbildība par savu novadu un tajā dzīvojošajiem
cilvēkiem!
Mums ir pārdomāta rīcības programma
nākamajiem gadiem.
Sociālā drošība
Nodrošināsim sociālu atbildību pret ikvienu
mārupieti. Atbalstīsim iedzīvotājiem labvēlīgu
nekustamā īpašuma nodokļu sistēmu un
turpināsim sniegt nekustamā īpašuma nodokļu
atlaides.
Ieviesīsim visaptverošu ģimenes atbalsta politiku uzbūvējot jaunu bērnudārzu Kantora ielā 97
un izveidojot aukļu dienestu.
• Pilnveidosim sociālās palīdzības un atbalsta
programmas novada iedzīvotājiem.
• Piesaistīsim privātās investīcijas, lai veidotu
veco ļaužu pansionātu Jaunmārupē.
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• Atbalstīsim un veicināsim privāto veselības
veicināsim 20 un 0,4 kV elektrolīniju
aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstību
ieguldīšanu kabeļos, lai nodrošinātu stabilu
novadā.
energoapgādi novadā.
• Atbalstīsim un ieinteresēsim iedzīvotājus • Turpināsim asfaltēt novada ielas un ceļus,
aktīvi līdzdarboties savas veselības uzlabošanā
kā arī veiksim krustojumu rekonstrukciun saglabāšanā.
jas, paaugstinot gājēju un transportlīdzekļu
kustības drošību. Turpināsim izveidot gājēju
Uzņēmējdarbība un infrastruktūra
ietves un velosipēdu celiņus un nodrošināt
Mēs esam pārliecināti, ka uzņēmējdarbības
apgaismojumu ielām, ietvēm, velosipēdu
vides attīstība ir novada izaugsmes pamats.
celiņiem, kā arī veidosim sabiedriskā trans• Sadarbosimies ar novada uzņēmējiem, lai
porta pieturvietas ar izgaismotiem paviljoniem
radītu darba vietas iedzīvotājiem, liekot
un soliņiem.
uzsvaru uz labvēlīgām nekustamā īpašuma
Izglītība, jaunatne un sports
nodokļa atlaidēm un infrastruktūras izveides
nepieciešamību biznesa teritorijās.
Mēs uzskatām, ka izglītoti un straujām
• Pilnveidosim
konsultatīvo
atbalstu tehnoloģiskām pārmaiņām piemēroties spējīgi
individuālajiem un mazajiem uzņēmējiem, cilvēki ir augošas labklājības garants. Kaveicināsim
jauniešu
iesaistīšanos tram jaunietim ir jābūt iespējai iegūt labu un
komercdarbībā.
konkurētspējīgu izglītību neatkarīgi no ģimenes
• Sadarbojoties ar uzņēmējiem, veiksim materiālā stāvokļa.
kanalizācijas un ūdens maģistrālo tīklu • Veidosim ar jaunākajām tehnoloģijām un
savienošanu ar lokālajiem tīkliem līdz katram
mācību līdzekļiem nodrošinātu mācību
klientam.
procesu, piesaistot uz pašizglītību vērstus,
• Turpināsim sadarbību ar A/S “Sadales tīkls”
kvalificētus un radošus pedagogus.
un lidostu “Rīga”, lai novada teritorijā tiktu • Pilnveidosim piedāvātas interešu izglītības
izbūvēta jauna transformatora apakšstacija
iespējas skolēniem, akcentējot eksakto zinātņu
110/20 kV, nodrošinot uzņēmējus un
un informācijas tehnoloģiju jomu.
iedzīvotājus ar pietiekamām elektrības • Veicināsim mūžizglītības attīstību un projaudām.
grammu izveidi novada iedzīvotājiem.
• Sadarbojoties ar A/S “Sadales tīkls” un • Izveidosim Jaunmārupes pamatskolu un
Mārupes uzņēmējiem un investoriem,
paplašināsim Mārupes pamatskolu.

Partiju programmas pārpublicētas no Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapas.

• Atbalstīsim
jauniešu
nevalstiskās
organizācijas, dienas centra izveidi.
• Turpināsim atbalstīt veiksmīgu BMX attīstību
novadā, veidosim sporta un atpūtas kompleksu
Jaunmārupē uz esošā stadiona, parka un dīķu
bāzes un stadionu pie Mārupes vidusskolas.
• Veidosim publiski pieejamus aktīvās atpūtas
laukumus ciematos - vietas brīvdabas
trenažieriem, pludmales volejbola laukumus,
mini futbola laukumus un ielas basketbola
laukumus.
• Ierīkosim
apgaismotas
pastaigu,
riteņbraukšanas un slēpošanas takas Rīgas
mežu teritorijā pie Lapiņu dambja. Izbūvēsim
veloceliņus pa pašvaldības ceļu gar mežu uz
Stūnīšu ezeru un Jaunmārupi, pa Peļu ceļu uz
Božu ūdenskrātuvi.
Kultūrvide
Kultūrai jākļūst par būtisku sabiedrības
pamatvērtību, bez kuras nav iespējama
personības un visas sabiedrības pastāvēšana.
• Veidosim daudzpusīgas aktivitātes, lai
sekmētu mārupiešu ģimeņu radošu līdzdalību
jaunu novada tradīciju veidošanā.
• Veicināsim kultūras norišu un kultūrvērtību
pieejamību ikvienam sabiedrības loceklim
neatkarīgi no dzīves vietas un materiālā
stāvokļa.
• Turpināsim iesāktās un veidosim jaunas
tradīcijas - bērnu svētki “Ar vasaru saujā”,
novada un uzņēmēju dienas, kopīgu Līgošanu.
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“Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Dzimš.
gads

Dzīvesvieta

Tautība

Valsts
valodas
prasmes
novērtējums

Pabeigtas šādas mācību iestādes

Darbavieta un amats/nodarbošanās

1

Mārtiņš Bojārs

1954

Mārupes
novads

Latvietis

dzimtā

• Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 1978, Zooinženieris
• Latvijas Universitāte, 2000, Jurists
• Latvijas Universitāte, 2000, Sociālo zinātņu maģistra grāds

• Mārupes novada Dome, Priekšsēdētājs

2

Andris
Belousovs

1966

Mārupes
novads

Latvietis

dzimtā

• Rīgas Industriālais politehnikums, 1985, Mēbeļu ražošanas
tehniķis - tehnologs
• Rīgas Celtniecības koledža, 2003, Ēku inženiertīklu montāžas
darbu vadītājs

• SIA “Zemgales Meliorācija”, Projektu
vadītājs

3

Ivars Punculis

1965

Mārupes
novads

Latvietis

dzimtā

• Biznesa augstskola Turība, 2009, Uzņēmumu un iestāžu
vadītājs

• Mārupes novada Dome, Izpilddirektors

4

Aldonis Arnavs

1958

Mārupes
novads

Latvietis

dzimtā

• Rīgas Politehniskais institūts, 1981, Inženieris – mehāniķis
• Rīgas Tehniskā universitāte, 2006, Sociālo zinātņu maģistra
grāds vadībzinātnē

• SIA Venden, Tehniskais direktors

5

Pēteris Pikše

1951

Mārupes
novads

Latvietis

dzimtā

• Latvijas Valsts Universitāte, 1975, Fiziķis
• Latvijas Zinatņu akadēmijas Polimeru mehānikas institūts,
1992, Inžinierzinātņu doktora grāds

• Mārupes novada dome, Deputāts,
attīstības komitejas priekšsēdētājs,
finanšu komisijas loceklis
• z/s “Purkalni”, Īpašnieks
• Biedrības „Mārupes Lauksaimniecības
biedrība”, Valdes priekšsēdētājs
• Biedrības „Mārupes uzņēmēju biedrība”,
Valdes loceklis

6

Iluta GrebskaLonnberga

1973

Mārupes
novads

Latviete

dzimtā

• Latvijas Policijas Akadēmija, 1996, Jurisprudence
• Latvijas Universitāte, 1998, Tiesību zinātnes

• SIA “Beweship Latvia”, Valdes locekle
• SIA “BEWE RIX”, Valdes locekle

7

Jolanta
GrosbergaGernere

1979

Mārupes
novads

Latviete

dzimtā

• J.Rozentāla Rīgas mākslas koledža, 1999, Māksliniece,
stājglezniecības restauratore
• Latvijas Mākslas akadēmija, 2004, Vizuāli plastiskās mākslas
pedagogs
• Biznesa augstskola Turība, 2012, Jaunatnes lietu speciāliste

• Mārupes novada Dome, Jaunatnes lietu
speciāliste
• Mārupes Mūzikas un mākslas skola,
Vizuālās mākslas pasniedzēja, Mākslas
nodaļas vadītāja

8

Bruno Lielkāja

1972

Mārupes
novads

Latvietis

dzimtā

• Rīgas Lauksaimniecības skola, 1990, Lauksaimniecība,
lauksainmniecības mehanizācija

• z/s Zālītes, Īpašnieks

9

Dace Jēkabsone

1964

Mārupes
novads

Latviete

dzimtā

• Republikas tirdzniecības un kulinārijas profesionālā skola,
1981, Pārdevēja

• Mārupes novada Pašvaldības policija,
Apkopēja

10

Dace Štrodaha

1962

Ķekavas
novads

Latviete

dzimtā

• Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskola, 1982, Vijoļspēles pedagogs, orķestra artists
• Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorija, 1988, Mūzikas
pedagogs, orķestra artists
• Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības Akadēmija, 2010,
Maģistra grāds mūzikas pedagoģijā

• Mārupes Mūzikas un mākslas skola,
Direktore

11

Agris Kokorevičs

1968

Rīga

Latvietis

dzimtā

• Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 1994, Sporta
skolotājs, futbola treneris

• Mārupes pamatskola, Sporta skolotājs
• Mārupes Sporta centrs, Futbola treneris

12

Olga Graudiņa

1972

Mārupes
novads

Latviete

dzimtā

• Rīgas Aviācijas universitāte, 1993, Socioloģija un ekonomika

• AS “G4S Latvia”, Biznesa datu analītiķe
• SIA “Skrivanek Baltic”, Tulkotāja

13

Gatis Vācietis

1975

Mārupes
novads

Latvietis

dzimtā

• Rīgas Stradiņa universitāte, 2010, Sociālais pedagogs un
sociālais darbinieks

• Mārupes novada Dome, Dienas centrs “Švarcenieki”, Vadītājs, sociālais
darbinieks

14

Modris Kļaviņš

1954

Mārupes
novads

Latvietis

dzimtā

• Kandavas Lauksaimniecības un mehanizācijas tehnikums,
1974, Meliorācija, mehanizācija

• z/s “Vilciņi”, īpašnieks

15

Andrejs
Brikuns

1972

Mārupes
novads

Nav
norādīta

izcili

• Latvijas Medicīnas akadēmija, 1995, ķirurgs

• Paula Stradiņa klīniskās universitātes
slimnīca, Ķirurgs

16

Maija Bauda

1953

Mārupes
novads

Latviete

dzimtā

• Rīgas 2. medicīnas skola, 1971, Medicīnas māsa

• SIA Mārupes AMB - 1, Medicīnas māsa

17

Jānis Lībietis

1958

Mārupes
novads

Latvietis

dzimtā

• Rīgas Politehniskais institūts, 1987, Arhitekts

• Mārupes novada Dome, Būvinspektors

“Centriskās partijas LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” priekšvēlēšanu programma
Nāc – strādāsim kopā!
Infrastruktūra
• Turpināsim paplašināt ūdensvada un
kanalizācijas tīklu izbūvi, ielu asfaltēšanu un
trotuāru izbūvi
• Pabeigsim ūdens apgādes modernizāciju
(jaunus urbumus, ūdens atdzelžošanu un
atsērošanu)
• Veicināsim Park&Ride autostāvvietas izbūvi
pie Tīraines dzelzceļa stacijas un lidostas
pievadceļa
• Nepieļausim
dzelzceļa
būvniecību
Jaunmārupē
• Paplašināsim publisko interneta pieejamību
• Paaugstināsim
komunālo
pakalpojumu
kvalitāti
Izglītība
• Rekonstruēsim Mārupes pamatskolu un
Jaunmārupes sākumskolu paplašinot telpas
un nodrošinot papildus mācību vietas
• Būvēsim jaunu bērnudārzu Mārupes ciemā
(līdz 250 vietām)
• Turpināsim sadarbību ar privātajiem
bērnudārziem
• Turpināsim finansiāli atbalstīt pedagogus
• Radīsim iespēju novada iedzīvotājiem iegūt
profesionālās ievirzes mūžizglītības pakalpojumus
• Rosināsim arodskolas izveidi Mārupes
novadā
Uzņēmējdarbība
• Pilnveidosim iesākto sadarbību ar biedrību
„Mārupes uzņēmēji” un citiem uzņēmējiem
• Turpināsim atbalstīt 110/20kV apakšstacijas

PIRMDIENA, 20.MAIJS, 2013

•

•
•

•
•
•
•

„Stīpnieki” izbūvi, kas uzlabos elektroapgādes
kvalitāti un palielinās elektriskās jaudas
Sekmēsim Mārupes novada attīstības plānu
realizāciju, radot vidi jaunu uzņēmumu
attīstībai un darba vietu radīšanai
Sociālā palīdzība un veselība
Nodrošināsim mūsdienīgu sociālās un
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību
katrā ciemā
Turpināsim finansiāli atbalstīt iedzīvotājus
ar
mazākām/ierobežotām
iespējām,
pensionārus, invalīdus, politiski represētas
personas, Černobiļas avārijā cietušos,
Afganistānas kara dalībniekus, jaunās un
daudzbērnu ģimenes
Paplašināsim dienas centrus Jaunmārupē un
Tīrainē, izveidosim dienas centru Skultē
Turpināsim individuālās aprūpes programmu
dzīvesvietā
Izveidosim Mārupē labdarības punktu
Veicināsim
brīvpusdienu
piešķiršanu
sākumskolas skolēniem

Vide
• Padarīsim Mārupi zaļāku
• Labiekārtosim teritoriju, tai skaitā skvērus,
parkus un dabas takas
• Veicināsim meliorācijas sistēmu sakārtošanu
un uzturēšanu, nepieļausim turpmāku
lauksaimniecības zemju degradēšanu
• Turpināsim
atkritumu
šķirošanas
nodrošināšanu
• Izbūvēsim atpūtas parku Skultē
• Veicināsim privāto pludmaļu attīstību
• Ierīkosim jaunas sabiedriskās tualetes

• Rosināsim estrādes celtniecību
Drošība
• Turpināsim nodrošināt pašvaldības policijas
Jaunieši
diennakts patrulēšanu novadā
• Veicināsim jauniešu karjeras iespēju (tai
• Realizēsim video novērošanas kameru
skaitā vasaras darba) un neformālās izglītības
uzstādīšanu
nometņu pieejamību
• Turpināsim ietvju, veloceliņu un ielu apgais- • Realizēsim Mārupes novada Jaunatnes politimojuma izbūvi
kas stratēģiju 2013. - 2019.gadam
• Rosināsim daudzfunkcionāla jauniešu centra
Sports
izveidi
• Rekonstruēsim Jaunmārupes un Skultes stadionus par sporta, kultūras un brīvā laika • Organizēsim atbalsta un izglītošanas programmu jauniešu vecākiem
pavadīšanas vietām, turpināsim sakārtot
sporta laukumus visos novada ciemos
Seniori
• Paplašināsim olimpisko sporta veidu • Veicināsim aktīvās novecošanas un paaudžu
pieejamību, piesaistot profesionālus trenerus
solidaritātes aktivitātes
• Nodrošināsim sportošanas iespēju cilvēkiem • Turpināsim
piedāvāt
bezmaksas
ar mazākām iespējām
datorapmācības, fizioterapeita pakalpoju• Turpināsim atbalstīt sportistus ar atzīstamiem
mus, nūjošanas un ārstnieciskās vingrošanas
sasniegumiem
nodarbības, radošo darbnīcu pieejamību u.c.
• Nodrošināsim Mārupes izglītības iestāžu • Saglabāsim sociālos pabalstus pensionāriem
audzēkņiem
bezmaksas
peldēšanas
(bezmaksas transports un pabalsti malkas
apmācības līdz 3. klasei
iegādei), godināsim apaļo jubileju svinētājus
• Turpināsim sadarbību ar pensionāru,
Kultūra
barikāžu aizstāvju, politiski represēto un
• Paplašināsim Mārupes Mūzikas un mākslas
lauksaimniecības biedrībām
skolu
• Turpināsim aizsāktās svētku tradīcijas (Bērnu
LZS iniciatīva
svētki, Līgo svētki, Mārupes novada dienas
• Rosināsim Zemnieku un amatnieku rudens
un citi)
svētku organizēšanu
• Izveidosim Mārupes novada muzeju
• Attīstīsim mazpulku kustību novadā
• Izveidosim jauniešu deju kolektīvu
• Atbalstīsim nevalstisko organizāciju darbību
• Rosināsim
Mārupes
ciemu
svētku
• Veicināsim netradicionālās lauksaimniecības
organizēšanu novada ciemos
attīstību
• Turpināsim atbalstīt pašdarbības kolektīvus
• Atbalstīsim baznīcas būvniecības iniciatīvu
(bezmaksas nodarbības, tērpi, dalība konkurpiesaistot Mārupes iedzīvotāju un uzņēmēju
sos u.c.)
finansējumu

Partiju programmas pārpublicētas no Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapas.
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MarupesVESTIS

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS

“Par prezidentālu republiku”
Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Dzimš.
gads

Dzīvesvieta

Tautība

1

Lidija LipajaĻaudama

1980

Mārupes
novads

Nav norādīta

Valsts
valodas
prasmes
novērtējums
dzimtā

Pabeigtas šādas mācību iestādes

Darbavieta un amats/nodarbošanās

• Mārupes vidussklola, Skolotāja

dzimtā

• LU Fizikas un matemātikas fak., 2005, māģistra grāds
matemātikā
• LU Fizikas un matemātikas fak., 2003, vidusskolas
matemātikas skolotāja matemātikā
• Rīgas Vieglās rūpniecības tehnikums, 1999, ražošanas
tehnologs
• Latvijas Universitāte, 1995, Datorzinātņu maģistrs

2

Žanna Redzoba

1979

Nav norādīta

dzimtā

3

Ralfs Unbedahts

1971

Nav norādīta

4

Valteris Liepa

1970

5

Kaspars Ozoliņš

1985

6

Marta Svētiņa

1988

7

Rinalds Ļaudams

1979

8

Uldis Ceplis

1976

9

Ingus Zaķis

1978

10

Aivars Cimdiņš

1957

11

Janeks Joma

1980

12

Marija Rubcova

1955

13

Jānis Rotbergs

1975

Mārupes
novads
Mārupes
novads
Mārupes
novads
Mārupes
novads
Mārupes
novads
Mārupes
novads
Mārupes
novads
Mārupes
novads
Mārupes
novads
Mārupes
novads
Mārupes
novads
Mārupes
novads

Nav norādīta

dzimtā

• Rīgas 3. arodskola, 1988, Univirpotājs

Nav norādīta

dzimtā

Nav norādīta

dzimtā

• Biznesa augstskola Turība, 2012, Uzņēmējdarbības
vadība
• Biznesa Augstskola Turība, 2011, Jurists

Nav norādīta

dzimtā

Latvietis

dzimtā

• Rīgas 13.arodviduskola, 1998, Auto remonta
atslēdzinieks
• 19.arodviduskola, 1994, Namdaris

Latvietis

dzimtā

• Latvijas Jūras Akadēmija, 2002, Inženieris

Nav norādīta

dzimtā

Nav norādīta

dzimtā

• Biznesa Augstskola Turība, 2005, Uzņēmēj darbības
vadība
• Rīgas Celtniecības koledža, 2008, Būvdarbu vadītājs

• Merks SIA, būvdarbu vadītājs

Nav norādīta

dzimtā

• Latvijas Universitāte, 1991, Finansiste

• SIA Remar birojs, valdes locekle

Nav norādīta

dzimtā

• Rīgas 14.vakarskola, 1991, pamatizglītība

• SIA Vērsis Ro, Galdniecības vadītājs

• Lauvas nams SIA, sabiedriskie pakalpojumi
• VAS Latvijas Dzelzceļš, IT drošības
daļas vadītājs
• Stora Enso Packaking SIA, Darbu
vadītājs
• SIA Rifo, valdes loceklis
• Itella Logistics SIA, Transporta
menedžere
• SIA R.A.O., valdes priekšsēdētājs
• mikrouzņēmums Uldis Ceplis,
uzņēmuma vadītājs
• SIA Mājas siltums, valdes loceklis
• SIA Inducont, projektu vadītājs
• nav

“Par prezidentālu republiku” priekšvēlēšanu programma
Par uzticēto atbildību vēlētāju priekšā, mēs:
līnijas izveidi starp Tīraini – Mārupi –
• izveidosim kompetentu un profesionālu
Jaunmārupi – Skulti;
cilvēku komandu no novada iedzīvotājiem;
• jāveic pārrunas ar VAS „Latvijas valsts ceļi”
• novērsīsim izpildvaras ietekmi uz deputātiem,
un privātīpašniekiem par Daugavas ielas
nodalot izpildvaru no lēmējvaras;
rekonstrukciju, izbūvējot gājēju celiņu līdz
• dosim iedzīvotājiem lielāku iespēju sadarbot2015. gada rudenim;
ies ar pašvaldību, ņemsim vērā iedzīvotāju • jāveic gājēju celiņu izbūve Plieņciema ielā,
sūdzības, ieteikumus un kopīgi meklēsim
Pededzes ielā, Abavas ielā, Stīpnieku ceļā;
risinājumus,
organizējot
tikšanās
ar
luksafora ierīkošana pie Mārupes Domes
iedzīvotājiem reizi ceturksnī.
ēkas;
• jāsakārto Jaunmārupes dabas parks, izbūvējot
Svarīgākie plānotie darbi:
bruģētus gājēju celiņus un apgaismojumu;
Finanšu jomā:
• jārūpējas par gājēju drošību, izveidojot
• veiksim finansiālo un administratīvo auditu,
drošas un apgaismotas ielu pārejas un ielas;
kā arī sniegsim pilnīgu izklāstu par iepriekšējo • jāatjauno meliorācijas sistēma;
gadu budžeta izlietojumu Mārupes novada • jāizveido darba grupu, kas palīdzēs veikt
domē un pašvaldības uzņēmumos;
tehniskos novērtējumus un projekta izstrādes
• panāksim detalizēti caurskatāmu budžeta
jautājumus daudzīvokļu ēku siltināšanā un
izlietojumu;
Eiropas fondu līdzekļu apguvei;
• virzīsim jautājumu par publisko iepirkumu • jāatjauno pasta nodaļas Skultes un
centralizētu pārraudzību.
Jaunmārupes ciemā.
Infrastruktūrā:
Uzņēmējdarbības jomā:
• jāveido investīcijām un ražošanas attīstībai • jāsakārto nekustamā īpašuma nodokļa
pievilcīgus apstākļus, tas ir, elektrības jaudas
jautājums, dodot lielākiem uzņēmumiem
nodrošināšana, ceļu izbūve un sakārtošana,
nekustamo īpašumu nodokļu atlaides, t.sk.
katru gadu noasfaltējot 6-8 km ceļa;
par novada iedzīvotāju nodrošināšanu ar
• jāpanāk jaunas sabiedriskā autotransporta
darba vietām;

• jāatbalsta sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji;
• jāizveido un jāveicina atklātu tirdzniecības
vietu ierīkošana novadā saražotajiem produktiem.
Veselības jomā:
• jāveido invalīdu uzbrauktus medicīnas
iestādēs, lai tajās varētu iekļūt cilvēki ar
īpašajām vajadzībām;
• nodrošināt iespēju un atbalstu atvērt ārstu
prakses, ārstniecības speciālistu pieejamību
maksimāli tuvu katra iedzīvotāja dzīves vietai;
• mācību iestādes jāuzrauga un jānodrošina ar
veselīgu pārtiku, aizliedzot pārdot saldinātos
dzērienus un neveselīgos pārtikas produktus;
• uzstādīt skaņas un gaisa kvalitātes mērījumu
stacijas Skultes ciemā, lai novērtētu cilvēka
veselībai kaitējošos faktorus;
• jāuzsāk sarunas ar Skultes ciemata asfaltbetona ražotnes īpašniekiem par kaitīgo izmešu
samazināšanu;
• jāizveido aptieka Skultes un Mārupes ciemā.
Sociālā palīdzība un
sabiedriskā drošības jomā:
• nodrošināsim
brīvpusdienas
novada
pamatskolās līdz 9.klasei;

• samazināsim nekustamā īpašuma nodokli par
30%;
• jāorganizē stingrāka autobraucēju kontrole
pie gājēju pārejām;
• jānodrošina videonovērošana sabiedriski
svarīgās un nozīmīgās vietās;
• jāatjauno ugunsdzēsības depo.
Sporta un kultūras jomā:
• jāatjauno sporta stadions Jaunmārupes ciemā;
• jāuzbūvē aktīvās atpūtas centru ar peldbaseinu;
• jāierīko dabas estrādi;
• jāveido jauni bērnu rotaļu un pusaudžu
aktivitāšu laukumi, interešu pulciņi;
• biežāk jāorganizē kultūras un sporta
pasākumi pēc iedzīvotāju atsaucības.
Izglītības jomā:
• jāizveido bērnudārza grupas no 1,5 gadu vecuma;
• nodrošināsim izglītības ieguves iespēju visām
vecuma grupām-profesionālās pilnveides,
tālākizglītības un mūžizglītības ietvaros;
• sadarbībā ar ministrijām vecināsim iespēju
novadā izveidot profesionālās izglītības
iestādi.

Politisko partiju apvienība “Saskaņas centrs”
Nr.
p.k.

Vārds,
uzvārds

1

Dzīvesvieta Tautība

Darbavieta un amats/nodarbošanās

Nadīna Millere 1977

Mārupes
novads

• Mārupes novada dome, Bāriņtiesas
priekšsēdētāja
• Biedrība “Pierīgas partnerība”, Valdes
priekšsēdētāja

2

Uldis Zommers 1970

Rīga

3

Eduards
Gribovskis
Aleksandrs
Mihailovs
Andrejs
Kirillovs

Mārupes
novads
Mārupes
novads
Mārupes
novads

4
5

6

Dzimš.
gads

1958
1953
1968

8

Aleksandrs
Sviridovs
Zigrīda Ilze
Mickāne
Anna Turkova

9
10

Oļegs Veresovs 1982
Iļja Podkolzins 1965

7

10

1977
1958
1987

Mārupes
novads
Mārupes
novads
Mārupes
novads
Rēzekne
Mārupes
novads

Valsts
Pabeigtas šādas mācību iestādes
valodas
prasmes
novērtējums
Nav norādīta teicami
• Latvijas Universitāte, 2007, Pedagoģija
• Rīgas Tehniskā universitāte, 2005, Visaptverošā kvalitātes
vadība
• Latvijas Universitāte, 2002, Vadības zinības
• Valsts Saldus Lauksaimniecības tehnikums, 1996, Veterinārija
Latvietis
dzimtā
• Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2004, Ekonomika
• Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 1997, Agronoms ar
specializāciju dārzkopībā
Nav norādīta labi
• Rīgas Industriālais politehnikums, 1981, tehniķis-mehanizators

Nav norādīta teicami
Krievs

teicami

• Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 1975, inženierismehaniķis
• Latvijas Universitāte, 1996, tiesību zinātnes

Krievs

labi

• Sociālo tehnoloģiju augstskola, 2007, Juriskonsults

Latviete

dzimtā

• Rīgas 4.vidusskola, 1979, vidējā izglītība

Nav norādīta teicami

• Banku Augstskola, 2010, finansiste

Nav norādīta teicami
Nav norādīta teicami

• Rēzeknes 2.vidusskola, 2001, vidējā izglītība
• Daugavpils Universitāte, 2008, Iestāžu un sabiedriskā vadība
• Daugavpils Aviācijas militārā inženieru augstskola, 1988,
Aviācijas radio inženieris
• Bristoles Aviācijas universitāte, 2010, Komercpilots

Partiju programmas pārpublicētas no Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapas.

• SIA “Hexo”, projektu koordinators
• SIA “Rīgas meži”, valdes loceklis
• SIA “Sabiedrība Mārupe”, traktortehnikas
operators
• Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra,
Vecākais inspektors Rīgas nodaļā
• Mārupes novada dome, Bāriņtiesas loceklis
• Mārupes novada dome, Administratīvās
komisijas priekšsēdētājs
• A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi”,
Jurists
• SIA "ALTIA LATVIA", Struktūrvienības
vadītājs
• SIA "Panorama Tours", Valdes priekšsēdētāja
• VAS “Latvijas dzelzsceļš”, Darba
organizācijas speciāliste
• SIA "VCO", valdes loceklis
• A/S "RAF-AVIA" , pilots
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PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS

Politisko partiju apvienības “Saskaņas centrs” priekšvēlēšanu programma
Mūsu apvienības galvenie mērķi:
• Uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitātes līmeni,
• Mazināt sociālo nevienlīdzību,
• Novērst starpnacionālo spriedzi,
• Saglabāt novada ekonomisko potenciālu un
tā pievilcību investoru piesaistei,
• Iesaistīt iedzīvotājus un nevalstiskās
organizācijas līdzdarbībai novada domē.
Mēs darbosimies, lai kopīgi ar novada
iedzīvotājiem celtu pašvaldības pakalpojumu
kvalitāti un pieejamību.
Mūsu galvenie uzdevumi
Mārupes novada pašvaldībā
1.Uzņēmējdarbības vides un
infrastruktūras un attīstība
Sniegt atbalstu uzņēmējdarbībai – veidot
caurspīdīgu mehānismu investīciju piesaistei, ieviest jaunas sadarbības formas ar citām
pašvaldībām.
Veicināt novada iedzīvotāju ekonomisko
aktivitāti, sniegt atbalstu esošo darbavietu
saglabāšanai un jaunu radīšanai.
Turpināt tālāku sabiedriskā transporta satiksmes attīstību starp novada ciematiem. Ieviest jaunus maršrutus: „Skulte – Jaunmārupe”,
„Jaunmārupe – Mārupe – Tīraine”.
Nodrošināt
komunālo
pakalpojumu

kvalitāti, optimizēt dzīvokļu komunālās
saimniecības
sistēmu
(siltumapgāde,
ūdensapgāde, kanalizācija, attīrīšanas iekārtas,
ceļu individuālo un komerciālo teritoriju
uzturēšana).
Nodrošināt novada centrālās kanalizācijas
sistēmas pieejamību.
Veicināt dzīvojamā fonda renovāciju.
Paredzēt sākuma izdevumu finansējumu
dzīvojamo ēku energotaupības programmu
realizācijai. Sniegt palīdzību dzīvojamo ēku remontam un uzturēšanai.
Turpināt novada teritorijas labiekārtošanas
programmu – rekonstruēt esošo ielu segumu
un izbūvēt jaunus ceļus, gājēju un veloceliņus
un tiltus, modernizēt ielu apgaismojumu, ceļa
norādes un informācijas zīmes.
Piesaistīt infrastruktūras projektu realizācija
Eiropas struktūrfondu līdzekļus. Turpināt
efektīvāk izmantot ES struktūrfondu līdzekļus.
Izstrādāt tūrisma attīstības programmu,
tūrisma maršrutus.
Radīt drošu maršrutu, lai iedzīvotāju varētu
pārvietoties ar riteni, nūjot u.c. aktīvi pavadīt
brīvo laiku.
2.Iedzīvotāju sociālā sfēra,
veselība un drošība
Radīt un pilnveidot nepieciešamos apstākļus

novada iedzīvotāju veselīgam dzīves veidam.
Atbalstīt tradicionālos sporta veidus, veicināt
jaunu sporta veidu attīstību. Katrā novada
ciematā saglabāt sporta centru.
Veicināt bērnu garīgo un reliģisko
audzināšanu.
Nodrošināsim
novada
iedzīvotājiem bezmaksas transporta iespējas
un reliģisko pasākumu rituālu norises vietu
apmeklējumam Ziemassvētkos un Lieldienās.
Nodrošināt medicīniskās palīdzības un zāļu
preparātu pieejamību.
Pilnveidot un paaugstināt sociālo pakalpojumu kvalitāti, palielinot pakalpojuma klāstu
attiecībā uz invalīdiem un aizgādnībā esošām
personām un pensionāriem.
Piesaistīt ES finansējumu sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.
Paaugstināt sociālās aprūpes kvalitāti –
nodrošināsim iedzīvotāju aprūpi dzīvesvietā un
sociālās palīdzības centros, turpināt sadarboties ar invalīdu biedrību, pensionāru padomi,
daudzbērnu ģimenēm, politiski represētajiem
un citām nevalstiskām organizācijām.
Nodrošināt iedzīvotāju drošību un sabiedrisko kārtību novadā.
3.Izglītība un kultūra.
Jauno iedzīvotāju integrācija
Izstrādāt atbalsta programmu, kas veicinās

jauno
iedzīvotāju
integrāciju
novada
ekonomiskajā, sociālajā un kultūras vidē.
Saglabāt mācību iestāžu skaitu. Palielināt
vietu skaitu pirmsskolas izglītības iestādēs,
realizējot publiskās privātās partnerības programmu.
Ieviest ikmēneša kompensāciju 100 latu
apmērā katram bērnam, tiklīdz viens no
vecākiem deklarēs savu dzīves vietu novadā, un
kuram nebūs piešķirta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.
Paplašināt pusaudžu brīvā laika pavadīšanas
un pasākumu apmeklēšanas iespējas.
Radīt jaunas iespējas ģimeņu atpūtai –
labiekārtosim novada parkus un zaļās teritorijas, saglabāsim novada dabas objektus un
atpūtas vietas.
Modernizēt novada pārvaldes sistēmu,
nodrošināt
finanšu
caurspīdīgumu,
samazināsim birokrātiju un optimizēsim novada administrācijas izdevumus.
Mūsu deputāti uzņemsies personīgu atbildību
par katru novada ciematu. Mēs nodrošināsim
regulāras iedzīvotāju tikšanās ar novada izpildvaras amatpersonām.
Sāciet ceļu uz vienotu, stabilu un spēcīgu
sabiedrību, sperot pirmo soli savā novadā.

Latvijas Zaļā partija
Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Dzimš.
gads

Dzīvesvieta Tautība

Latvietis

Valsts
Pabeigtas šādas mācību iestādes
valodas
prasmes
novērtējums
dzimtā
• Latvijas Universitātes Starptautisko attiecību institūts,
1994, Starptautisko attiecību speciālists
• Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 1992,
Mežzinis
dzimtā
• Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija, 1996, pedagogs
dzimtā
• 2.Rīgas Tehniskā skola, 1978, Mehāniķis-virpotājs

1

Andris Zariņš

1967

Mārupes
novads

Latvietis

2

Edgars Jansons

1971

Latvietis

3

Aivars Freimanis

1959

4

Ieva Kraukle

1972

Mārupes
novads
Mārupes
novads
Mārupes
novads

Latviete

dzimtā

•

5

Agnese Munica

1989

Mārupes
novads

Latviete

dzimtā

•
•

6

Elita Buša

1968

Mārupes
novads

Latviete

dzimtā

•
•

7

Arnis Āķis

1978

8

Aļiks Kārkliņš

1968

9

Tatjana Škerberga

1981

10

Kristīne Purvlīce

1984

11

Ieva Hauka

1970

12

Ainis Opmanis

1966

13

Renāte Ozola

1983

14

Ģirts Freimanis

1977

Mārupes
novads
Mārupes
novads
Mārupes
novads
Mārupes
novads
Mārupes
novads
Mārupes
novads
Mārupes
novads
Mārupes
novads

Latvietis

dzimtā

•

Latvietis

dzimtā

•

Krieviete

dzimtā

•

Latviete

dzimtā

•

Latviete

dzimtā

•

Latvietis

dzimtā

•

Latviete

dzimtā

•

Latvietis

dzimtā

•

Darbavieta un amats/nodarbošanās

• Landguth GmbH, Pārstāvis Latvijā
• Vadītājs
• Mārupes novada dome, deputāts

•
•
Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, 2003, Ainavu •
arhitekte
•
Rīgas 1.Pedagoģiskā skola, 1991, Skolotāja
Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa
•
administrācijas augstskola, 2012, Tiesības un finanses
•
RTU inženierekonomikas fakutāte Starptautisko eko- •
nomisko sakaru un mauitas institūts, 2007, Muitas un
nodokļu administrēšanas maģistrs
•
Latvijas Universitāte finanšu un tirdzniecības
fakultāte, 1990, finansiste
Rīgas 94.vidusskola, 1994, Pamatizglītība
•
•
Rīgas 14.vidusskola, 1985, pamatizglītība
•
•
Latvijas Universitāte, 2006, Finanšu vadība
•
•
RTU, 2007, būvinžinieris
•
•
Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskola,
•
1998, Psihologs
•
66. Profesionāli tehniskā vidusskola, 1987, Mehāniķis •
•
Latvijas Universitāte, 2008, Tiesību zinātne
•
•
Rīgas Komercskola, 1996, komercizglītība-tirgzinībās •
•

SO”Vēja Brāļu ordenis”, Valdes priekšsēdētājs
Frīdis
Pašnodarbināta, konsultants
ainavu arhitektūra
Latvijas Banka, Starptautisko sakaru un
komunikācijas pārvalde
Sabiedrisko attiecību speciāliste
A/s “LAtvijas autoceļu uzturētājs”, finanšu departaments
finansiste
Mārupes novada dome, deputāts
deputāts
SK “Babīte”, Vadītājs
Futbola speciālists
SIA “APS Holding”, sekretāre
Lietvede
SIA “Archidose”, Valdes locekle
arhitekte
Rīgas Dome, Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes
administratīvās nodaļas sektora vadītāja
Lietvedības speciāliste
SIA “Tiropa”, šoferis
šoferis
Deal24 OU, Delfi deal, Projektu vadītāja
Projektu vadītājs
Pašnodarbināts, Būvkonstrukciju konsultants
Stikloto būvkonstrukciju speciālists

Latvijas Zaļās partijas priekšvēlēšanu programma
Godātais, mārupieti!
Vai esi lepns par savu Mārupi, savu valsti? Lielākā daļa mārupiešu lepojas ar ģimeni,
mājokli un draugiem. Mārupe ir Tava, tā
būs tāda, kādu Tu to veidosi kopā ar saviem
pārstāvjiem Mārupes domē. Mārupes novadam
ir uz ko tiekties, lai Tu, priecātos par vidi, kurā
dzīvo, strādā, pilnveidojies un atpūties!
Zaļā Partija Mārupē – mēs esam mārupieši
ar dzirkstelīti acīs un vīziju par novada
nākotni. Mēs gribam, lai ikviens mārupietis
var teikt: „Man te patīk”, te ir sakopta vide, par
mani ir padomāts. Mēs esam par novadu, kas
iedzīvotājiem IR MĀJAS, kur katrs ir gaidīts un
cienīts! Tā ir mārupiešu izvēle.
Mārupiešu ģimene – stipra, saticīga,
pārtikusi. Pamatvajadzību apmierināšana savā
novadā – veselības, drošības un izglītības jomās
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ir pašsaprotama! Rūpes par ģimenēm sākas tieši
ar pašvaldības attieksmi. Kvalitatīva veselības
aprūpe, uzlabotās ģimenes ārstu prakses vietās,
jauni bērnudārzi un skola. Mēs attīstīsim
aktīvās atpūtas laukumus un parkus katrā ciemā
–Tīrainē, Jaunmārupē, Skultē, Mārupē - tie
kļūs par ģimeņu atpūtas centriem novadā, kurus papildinās sakārtoti, labiekārtoti daudzstāvu
māju pagalmi. Mēs izveidosim Mārupiešiem
vienkāršu, drošu
gājēju un veloceliņu tīklu, sākot no Sīpeles
līdz Amatas ielai, no Ziepniekkalna līdz
Tīrainei, no Mārupes Domes līdz jaunajām
atpūtas vietām mežos! Beidzot uzcelsim
brīvdabas estrādi, iezīmējot novada kultūras
centru! Mārupē vajadzīgs ekumenisks Dievnams, lai garīgums ir pamats mūsu novada
dzīvei. Veidosim sava novada identitāti!

Pieaugušie – mārupietim jāzina, kur paliek viņa nodokļi, tie jāiegulda tikai novada
attīstībai - caurskatāmi un saprotami! Būtiski
sakārtot galvenās ielas novadā, neatkarīgi no
to piederības, pirmkārt ceļš uz Jaunmārupi
(P132), Stīpnieku ceļš, Lielā iela, savienojums
ar Ziepniekkalnu. Bez atrunām, tas jāizdara!
Seniori – jūs esiet pelnījuši vairāk uzmanības
no pašvaldības, lai baudītu vecumdienas un
priecātos par savu bērnu un mazbērnu izaugsmi.
Pašvaldības uzdevums ir palīdzēt Jums dzīvot
aktīvu dzīvesveidu un nodrošināt NĪN atlaides.
Bērni – jautri un aktīvi. Mārupiešu bērniem
jānodrošina iespēja izaugt Mārupē, nevis citās
pašvaldībās. Celsim bērnudārzus, rotaļu laukumus, veidosim pulciņus un nodrošināsim mūsu
mazajiem jauku bērnību savā novadā. Izveidosim rūpīgu auklīšu dienestu, kas aizstāj vecākus,

Partiju programmas pārpublicētas no Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapas.

kamēr mammas un tēti dara dienas darbus.
Jaunieši – izglītoti, veselīgi un sportiski,
kas mācās Mārupes skolās, nevis brauc uz
Rīgu. Nodrošināsim prestižu izglītību Mārupē,
aicināsim profesionālus, aizrautīgus pedagogus
un trenerus.
Mēs lepojamies ar mārupiešu sasniegumiem
sportā, tāpēc sportisti saņems atbalstu augstu
rezultātu sasniegšanai gan novadā gan ārpus
tā robežām. Mārupē būs kvalitatīvi ielu sporta
laukumi basketbolam, volejbolam, futbolam,
vingrošanai, skrituļošanai un skeitošanai. Izveidosim Amatniecības centru, kur mūsu jaunieši
varēs apgūt Meistaru prasmes un zināšanas, lai
roku darbs atdzimt kā ekonomikas dzīvotspējas
pamats.
Mārupes uzņēmēji – aktīvi, darbīgi, jūt atbalstu no pašvaldības savai uzņēmējdarbībai.
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Mārupes novads rūpēsies par infrastruktūras
izbūvi darījumu un ražošanas teritorijās,
kas veicinās jaunu darbavietu izveidi.
Meklēsim kompromisu starp uzņēmējiem
un iedzīvotājiem. Pašvaldību iepirkumos
labprāt redzēsim tieši Mārupes uzņēmējus un
atbalstīsim Latvijas preci (piem. mācību iestāžu
ēdināšanai). Palīdzēsim uzņēmējiem izveidot
Mārupes iepirkumu un sadzīves pakalpojumu
tīklu.

Nr.
p.k.

Mārupes pašvaldība – galvenais uzdevums
ir kalpot saviem iedzīvotājiem. Godprātīgi un
efektīvi izlietot nodokļu maksātāju naudu! Būt
atbildīgai par saviem lēmumiem. Dažkārt zem
cēliem lozungiem paslēpti lieli budžeta tēriņi,
kas neliecina par saimnieciski pamatotiem
lēmumiem. Mārupes iedzīvotāji pelnījuši reāli
izmērāmu, no sabiedrības puses kontrolējamu
mērķu izvirzīšanu pašvaldības iestādēm,

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS
tiesības uz draudzīgu attieksmi un Jūsu
konkrētās problēmās ieinteresētiem ierēdņiem.
Dažādām iedzīvotāju un uzņēmēju grupām
Jābūt iespējai nepieciešamības gadījumā
saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides.
Mēs rūpēsimies par dzīves vides kvalitāti
novadā – Jaunmārupē un citur tiks turpināta
daudzdzīvokļu māju siltināšanas programma, centralizētās apkures, ūdens apgādes

un kanalizācijas izbūve, likvidēts smaku
piesārņojums. Nepieļausim kravas dzelzceļa
līnijas izbūvi. Nodrošināsim satiksmi starp
Mārupes centriem.
Uz avīzes „Mārupes Vēstis” pamata tiks izveidota mārupiešu un pašvaldības komunikāciju
platforma interneta vidē - viedokļu apmaiņai un
balsošanai par Tev svarīgiem Mārupes attīstības
jautājumiem!

Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
Vārds,
uzvārds

Dzimš.
gads

Dzīvesvieta Tautība

Valsts
valodas
prasmes

Pabeigtas šādas mācību iestādes

Darbavieta un amats/nodarbošanās

1

Raivis Zeltīts

1992

Mārupes
novads

Latvietis

dzimtā

• Rīgas Tūrisma un tirdzniecības skola, 2012, Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks

2

Andris Puide

1976

Mārupes
novads

Latvietis

dzimtā

3

Juris Liepa

1954

Mārupes
novads

Latvietis

dzimtā

• Latvijas Universitāte, 1999, Jurista kvalifikācija, augstākā
juridiskā izglītība
• Latvijas Universitāte, 2002, Sociālo zinātņu maģistra grāds
tiesību zinātnē
• Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 1980, Agronoms

• Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-”Tēvzemei
un Brīvībai/LNNK”, Biroja sekretārs
• Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-”Tēvzemei
un Brīvībai/LNNK”, Mārupes nodaļas vadītājs
• Sertificēts maksātnespējas procesa administrators

4

Imants Rākins

1948

Latvietis

dzimtā

• Latvijas Universitāte, 1972, Vēsturnieks

5

Latvietis

dzimtā

• Kandavas Sovhoztehnikums, 1984, Automehāniķis

• SIA ''LINO'', Valdes loceklis

6

Normunds
1965
Taube
Dainis Miglāns 1982

Latvietis

dzimtā

Dairis Kuciks

1981

Latvietis

dzimtā

8

Renārs Sūniņš

1982

Latvietis

dzimtā

9

Lauris Allens

1986

Latvietis

dzimtā

• Rīgas Tehniskā universitāte, 2005, Sociālo zinātņu maģistra
grāds ekonomikā
• Ventspils Augstskola, 2003, Bakalaura grāds uzņēmējdarbības
vadībā
• Latvijas Universitāte, 2006, Dabaszinātņu maģistra grāds
datorzinātnēs
• Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas
augstskola, 2009, Darba aizsardzības speciālists
• Rīgas Amatniecības vidusskola, 2006, Stilu mēbeļu izgatavotājs

• SIA ''VĒRSIS RO'', Izpilddirektors

7

Mārupes
novads
Mārupes
novads
Talsu novads
Mārupes
novads

• SIA ‘’DENI Z’’, Valdes loceklis
• SIA ‘’Livonija & Co’’, Valces loceklis
• Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-”Tēvzemei
un Brīvībai/LNNK”, Mārupes nodaļas vadītāja
vietnieks
• SIA ''Daivāres'', Valdes loceklis

10

Dzintra Poiša

1960

dzimtā

• Rīgas Medicīnas institūts, 1984, Ārsts-internists

11

Raimonds
Stumburs

1976

Mārupes
novads

Nav
norādīta
Latvietis

dzimtā

12

Sanita Vārpa

1971

Latviete

izcila

13

Ilona Barkāne

1971

Latviete

dzimtā

• Mārupes novada pašvaldības policija,
Nepilngadīgo lietu vecākā inspektore
• SIA ''Valdo'', Padomes priekšsēdētāja

14

1991

Latvietis

dzimtā

• Mārupes vidusskola, 2010, Vidējā vispārējā izglītība

• SIA ''Love Design'', Bārmenis-viesmīlis
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Ilmārs
Munkevics
Danute Zeltīte

1989

Latviete

dzimtā

• Burtnieku Ausekļa vidusskola, 2009, Vidējā vispārējā izglītība

• SIA ''Willenbrock Latvia'', Biroja administratore
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Ilona Puide

1975

Mārupes
novads
Mārupes
novads
Mārupes
novads
Mārupes
novads
Mārupes
novads

• Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmija, 1998, Virsnieks
• Rīgas aviācijas universitāte, 1999, Bakalaura grāds
radioelektronikā
• Rīgas Pārtikas Rūpniecības Mehānikas un Tehnoloģijas tehnikums, 1991, Piena produktu tehnologs
• Latvijas Universitāte, 1995, Jurista kvalifikācija

• SIA ''Mārupes ambulance 1'', Valdes
priekšsēdētāja
• SIA “ACO Nordic’’, Projektu vadītājs

Latviete

dzimtā
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Andris Lācis

1981

Latvietis

dzimtā

• Latvijas Universitāte, 1999, Jurista kvalifikācija, augstākā
• Sertificēta maksātnespējas procesu administrajuridiskā izglītība
tora palīdze
• Latvijas Universitāte, 2002, Sociālo zinātņu maģistra grāds
tiesību zinātnē
• Latvijas Policijas akadēmijas Policijas koledža, 2001, Pirmā
• Lauku atbalsta dienests, Daļas vadītāja vietnieks
līmeņa augstākā profesionālā izglītība, izmeklētāja kvalifikācija
• Latvijas Policijas akadēmija, 2005, Otrā līmeņa augstākā
profesionālā izglītība, jurista kvalifikācija
• Latvijas Policijas akadēmija, 2008, Maģistra akadēmiskā
studiju programma ‘’Tiesību zinātne’’, civiltiesības

novērtējums

Mārupes
novads
Mārupes
novads
Rīga

Mārupes
novads

• SIA ‘’Informatics’’, Valdes priekšsēdētājs

• Biedrība ''Rīgas Starptautiskā skola'',
Saimniecības daļas vadītājs
• SIA ''VĒRSIS RO'', Koka izstrādājumu dizainers

Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”-”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” priekšvēlēšanu programma
Nacionālās apvienības mērķis ir latvisks,
ekonomiski attīstīts, taisnīgi pārvaldīts un drošs
Mārupes novads.
Mēs to panāksim, jo spējam apvienot jaunības
enerģiju ar profesionalitāti un pieredzi. Nacionālā
apvienība nes pārmaiņas, vienlaikus turoties pie
pārbaudītām vērtībām.
Ģimene, sabiedrība un drošība
• Daudzbērnu
ģimenēm
nodrošināsim
brīvpusdienas skolā un brīvu ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs.
• Izveidosim mūsdienu standartiem atbilstošus
rotaļu laukumus.
• Ar nodokļu samazināšanu atbalstīsim politiski
represētos, 1991. gada barikāžu dalībniekus,
nacionālos partizānus un leģionārus.
• Atbalstīsim baznīcas celtniecību.
• Atbalstīsim plaša spektra veselības un sociālās
aprūpes centra izveidi.
• Veiksim Mārupes komunālā dienesta
reorganizāciju, padarot to par modernu, uz
iedzīvotāju vajadzībām vērstu, mārupiešiem
draudzīgu pakalpojumu sniedzēju.
• Atbalstīsim
iedzīvotāju
māju
apsaimniekošanas
kooperatīvus
un
daudzdzīvokļu māju siltināšanu.
• Iepirkuma konkursus padarīsim maksimāli
atklātus, pieaicinot konkursu nolikuma
izstrādāšanā personas konkursa kārtībā un
KNAB speciālistus.
• Atbalstīsim vietējo brīvprātīgo kārtības sar-
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•
•
•

gu kustības un veicināsim to sadarbību ar
pašvaldības policiju.
Sabiedriskās
vietās
uzstādīsim
videonovērošanas kameras.
Atbalstīsim ugunsdzēsēju depo izveidi.
Uzlabosim drošību uz ceļiem ar papildus ielu
apgaismojumu, vairāk aizsargbarjerām, gājēju
celiņiem un ‘’guļošajiem policistiem’’.
Izglītība, jaunatne un sports
Ieviesīsim latviešu valodu kā vienīgo mācību
valodu visās izglītības iestādēs.
Skolās ieviesīsim valstiskās audzināšanas programmu.
Radīsim iespēju maksimāli izmantot veselīgus
vietējas izcelsmes pārtiku skolās un bērnu
dārzos.
Atbalstīsim vēl vienas pirmsskolas izglītības
iestādes izveidi novadā.
Pie katras pirmsskolas izglītības iestādes un
sākumskolas izveidosim grupas 1-2 gadus
veciem bērniem.
Skolēniem nodrošināsim lielākas iespējas
ārpusklases pulciņiem un nodarbībām, īpaši
atbalstot pulciņus, kas vērti uz latviskās
kultūras iepazīšanu.
Atbalstīsim profesionālas ievirzes izglītības
programmas jauniešiem.
Organizēsim svešvalodu kursus un datorkursus senioriem.
Veicināsim jauniešu iesaistīšanos novada
attīstībā.

• Turpināsim atjaunot un pilnveidot sporta
laukumus, attīstīsim izglītības iestāžu sporta
bāzes un jauniešu centrus.
• Atbalstīsim iedzīvotāju kultūras un sporta
aktivitātes. Rīkosim sporta spēles starp novada
ciemiem.
Ekonomika, infrastruktūra un transports
• Atbalstīsim un iesaistīsimies novada
krājaizdevu sabiedrības izveidē un darbībā.
• Novada teritorijā piemērosim NĪN atlaidi
īpašumiem, kuros deklarēti vairāk nekā trīs
iedzīvotāji gada periodā.
• Ar atbildīgu nodokļu politiku atbalstīsim tos
uzņēmumus, kuri nodarbina vismaz trīs novada iedzīvotājus.
• Atbalstīsim lauksaimniekus un zemniekus,
kuri vada ekosaimniecības.
• Veicināsim veloceliņu un velonovietņu tīkla
attīstību novadā.
• Vienosimies ar Satiksmes ministriju par
svarīgāko novadā esošo valsts ceļu rekonstrukciju vai pārņemšanu novada pārziņā.
• Nodrošināsim ES un LR normām atbilstošu
ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumus, paplašināsim ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību.
• Veiksim pasākumus gruntsūdens līmeņa
pazemināšanai un lietus ūdeņu novadīšanai.
• Efektivizēsim ceļu tīrīšanu ziemā.
• Izveidosim Park&Ride stāvlaukumu pie
Tīraines dzelzceļa stacijas.

Partiju programmas pārpublicētas no Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapas.

• Panāksim sabiedriskā transporta maršrutu
pagarināšanu vietās, kur pēdējos gados ir
audzis iedzīvotāju skaits.
Kultūra, tūrisms un vide
• Atbalstīsim tautas mākslu kolektīvus un
patriotiskās
sabiedriskās
organizācijas,
piemēram, Jaunsardzi.
• Attīstīsim Jaummārupes dabas parku par
mūsdienīgu kultūras un atpūtas kompleksu.
• Izveidosim Mārupes Kultūrvēstures muzeju.
• Apzināsim novada kultūrvēsturisko mantojumu, nodrošināsim tā funkcionalitāti un apskati
ikvienam. Izveidosim tūrisma takas.
• Rīkosim regulārus kultūras pasākumus:
novada svētkus, apmācību seminārus un
mākslinieku plenērus.
• Izstrādāsim
novada
apzaļumošanas,
labiekārtošanas un kultūrainavas attīstības
plānu.
• Rosināsim diskusiju par Skultes atbrīvošanu
no padomju simbolikas – pieminekļa
lidmašīnai.
• Meklēsim konstruktīvus risinājumus neapsaimniekoto ēku sakārtošanai un slēgto atkritumu izgāztuvju rekultivācijai.
• Sadarbosimies ar NVO talku organizēšanā un
apkārtējās vides sakopšanā, parku un atpūtas
laukumu uzturēšanā un pilnveidošanā.
• Mazināsim trokšņus teritorijās gar dzelzceļu
un lielajiem ceļiem ar trokšņu barjeru
palīdzību.
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IZGLĪTĪBA

Ko Karlsons nezina par Jurģiem... Mārupes Mūzikas un mākslas skolai
augstākais akreditācijas vērtējums
Aprīlī Mārupes Mūzikas un mākslas
skolai (turpmāk – MMS) piešķirta
akreditācija uz 6 gadiem, kas ir
augstākais iespējamais akreditācijas periods.
Komisija, izvērtējot skolas audzēkņu
sasniegumus, skolas sekmju vērtēšanas un
analīzes mehānismus un aktivitāti kultūras
pasākumos, devusi teicamu vērtējumu
skolas vadībai un pedagogu profesionālajai
darbībai.
Īpaša atzinība izteikta par skolu
praksēs vēl nebijušu mācību žurnālu, ko
izstrādājuši Mārupes MMS metodisko
komisiju vadītāji kopā ar skolas mācību
darba vadītāju Inesi Bušmani. Ņemot

Lai sasildītos, gadatirdziņa apmeklētāji sadanco „Cūkas driķos”
Jau otro gadu pēc kārtas
‘’m`’Pipariņa” bērni, vecāki un
bērnudārza komanda bauda kopīgi
sarūpētu Jurģu dienas tirdziņu.
Jurģu dienas pēcpusdienā mūs visus
sagaidīja Karlsons ar Bokas jaunkundzi,
lai ieskandinātu šo pasākumu.
Kā jau svētkos, vecāku lielākais
prieks- redzēt savas atvases uzstājoties.
Katras grupiņas bērni un audzinātājas
bija sarūpējuši priekšnesumu, ar kuru
palīdzību stāstīja stāstu par Jurģu dienu
un tās paražām – paši mazākie gailīšu
tērpos priecēja skatītājus ar rotaļu „Kur
tu teci, gailīti”, kuras pavadījumu ar
trompetes solo izpildīja pats vadītājs
Artūrs Romānovs. Lielākajiem bērniem
bija uzticēts ar dzejolīšiem izstāstīt Jurģu
dienas paražas. Vēl bija arī daudz kopīgu
dziesmu un jautru izdarību.
Kaut arī iepriekšējos divus gadus
laikapstākļi mūs nebija lutinājuši, šogad
no pieredzes nebijām mācījušies un, lai
sasildītos, savos plānajos apģērbos kopīgi
ar bērniem lecām „Cūkas driķos”.
Kad bijām sasildījušies, tirgošanās un
mielošanās varēja sākties. Katrs bērns

kopā ar vecākiem ik gadu sarūpē gardumus un pašgatavotas lietiņas, kuras
tiek sarindotas uz gadatirgus galdiem un
pārdotas. Tirgošanās uzticēta audzītēm
(tādu mīļvārdiņu mūsējie piedēvējušie
audzinātājām).
Tirdziņš ir neiedomājams bez saimnieces Dainītes (kā viņu mīļi dēvē bērni)
sarūpētajiem siltajiem kāpostiem ar
desiņām, bet šogad vēl varējām baudīt arī
gardus pīrādziņus.
Daudziem jau izveidojušies savi tirdziņa
ieradumi. Cits sāk allaž ar sevis paša
sarūpēto, cits veic „ceļojumu” citu grupiņu
tirgošanās vietās. Cits cītīgi skaita un plāno
– cik varēs atļauties kārumus nopirkt, cits
nebēdnīgi iepērkas pa visu naudu, kas
mazajā saujiņā noslēpta, cits visu nopirkto tūdaļ notiesā, cits iegādājas turzu ar
kārumiem līdznešanai.
Šī gada tirdziņu kuplināja arī uzaicinātais
zirdziņš ar ratiem. Vizināšanās tajā bērniem
sagādāja lielu prieku un gandarījumu.
Sirsnīgs paldies bērnudārza komandai
par šo lielisko kopābūšanas tradīciju un
pavasara svētkiem!
Liene Gasiņa, „Ezīšu” grupas
audzēkņa Klāva mamma

vērā augsto vērtējumu par žurnāla praktisko pielietojumu, saņemts komisijas
akreditācijas komisijas aicinājums dalīties
savā pieredzē ar citu skolu pedagogiem.
Tāpat izteikta atzinība par darbu pie citviet neredzētām pedagoga kvalifikācijas
kartītēm, kas ikdienā ir labs palīgs darbā
pie pedagogu kvalifikācijas celšanas plāna.
Kā vēsta skolas vadība, liels prieks ir
par akreditētajiem dieviem jauniem mācību
virzieniem – kokles spēli un kora klasi. Un
nu jau, pēc intensīva un iniciatīvas bagāta
darba 10 gadu garumā, skola var lepoties
ar daudz absolventiem, kas profesionāli
mācības mūzikas vai mākslas jomā turpina
augstākā līmenī.
Kate Nītiņa

Zīmēt prasme tiek novērtēta

2.vietu karikatūru konkursā ieguvis
Kristians Grasbergs (6 gadi)
Šogad Mārupes Vizuālās Mākslas
Studijas audzēkņi ne tikai cītīgi zīmējuši
un gleznojuši, bet arī ar panākumiem
piedalījušies vairākos mākslas konkursos.
Viens no interesantākajiem bija Tukuma
Mākslas skolas organizētais karikatūras

konkurss
„´Runča
piedzīvojumi´
māksliniekam – 86” , kurā mūsu studijas
audzēknis Kristians Grasbergs (6 gadi)
ieguva 2.vietu (5-7 gadu vecuma grupā).
Kristians bija uzzīmējis karikatūru par
melno runci un zivi dīķī.
Vēl Mārupes Vizuālās Mākslas Studija
piedalījās Rīgas Skolēnu Pils rīkotajā
konkursā „Dziedošās dzīvnieku ģimenes”,
kurā atzinības ieguva Līva Bistere (6 gadi)
ar darbu „Dziedošās lapsiņas” un Laura
Zabirko (6 gadi) ar darbu „Dziedošā pāvu
ģimene”. Tāpat arī atzinības par interesantajiem darbiem Praktiskās estētikas skolas
organizētajā konkursā ieguvuši vairāki
mūsu studijas audzēkņi - Otis Uskalis –
Vārna (7 gadi), Stella Oša (6 gadi), Elīna
Kalēja (6 gadi), Līva Bistere (6 gadi).
Apsveicu
jaunos
un
centīgos
māksliniekus ar panākumiem!
Mārupes Vizuālās Mākslas studija darbojas Mārupes Kultūras namā, pirmdienās
un ceturtdienās no 17.00 - 18.00, 18.00 19.00, 19.00 - 20.00
Evija Pamovska, Mārupes Vizuālās
mākslas studijas vadītāja

PII „Zeltrīti” – mācāmies paši un dalāmies pieredzē ar apgūto

Dabas izzināšana un iepazīšana
Kas ir migla? Kāpēc snieg sniegs? Kā
rodas tauriņi? Kas ir enerģija? Kā darbojas lietas? Tik daudz ir jautājumu, uz
kuriem jāatrod atbildes! Tāda ir ikdiena
PII – izpētīt, apgūt, iepazīt, saprast caur
sajūtām un eksperimentiem.
Šajā
mācību
gadā
pastiprināti
pievērsāmies dabaszinībām - pilnveidojām
un papildinājām dabaszinību centrus ar
dažādiem materiāliem, izveidojām smilšu
un ūdens centrus, dažas grupas pagatavoja gaismas galdus, gatavojām spēles,
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diedzējām lociņus, audzējām ziedu stādus,
pupas, dilles u.c. Dažās grupās parādījās
jauni iemītnieki – gliemezīši, zivtiņas,
un iestādes kopējam „audžubērnam”
papagailītim Čiko zaļajā stūrītī uzradās
draugs – ķirzaka Pēterītis Bonifacio.
Aprīkojām grupas ar jaunām dabas
pētīšanas ierīcēm un spēlēm, kas nostiprina zināšanas par dabu. Papildinājām
metodiskajā kabinetā uzskates materiālu
klāstu, lai iepazīstinātu bērnus ar cilvēka
organismu, veiktu eksperimentus, pētītu

lietas un vielas ar mikroskopu. Skolotājas
gada garumā gatavoja un rādīja kolēģēm
atklātās nodarbības, izmantojot jaunās
tehnoloģijas: datoru, projektoru, UBoard
tāfeli, video kameru u.c.
Kā gan varam vispilnīgāk iepazīt tēmu?
Protams, gatavojoties dalīties pieredzē
ar citiem. Tādēļ nolēmām, ka 24.aprīlī
rīkosim semināru „Jauno tehnoloģiju
un tehnoloģisko iekārtu pielietojums
dabaszinību rotaļnodarbībās”. Uzņēmām
21 pirmsskolas skolotāju no Pierīgas PII.
Četras mūsu skolotājas: Diāna Pētersone,
Ilze Krišāne, Gunita Stafecka, Nataļja
Andrianova sagatavoja rotaļnodarbības
par dažādām ar dabaszinībām saistītām
tēmām – ūdens iemītnieku dzīvi, tauriņu
pārvērtībām, ūdens apriti dabā un dzelzs
īpašībām. Mūsu uzdevums bija parādīt, kā
strādājam pirmskolā, izmantojot dažādas
mūsdienu tehnoloģijas un ierīces.
Mazie trīsgadnieki kopā ar skolotāju Ilzi
un četriem ciemiņu pedagogiem noskatījās
filmiņu, kurā parādītas brīnumainas
pārvērtības - no oliņas līdz pat krāšņam
tauriņam. Pēc tam mazuļi veidoja skaistus
tauriņus no dabas materiāliem, strādājot
pa četriem pie viena gaismas galda. Esam
pārbaudījuši šo gaismas galdu nozīmi bērnu
sensoro sajūtu un iztēles attīstībā - iespēju
eksperimentēt, radoši darboties, mācīties
lasīt un rakstīt, šķirot un salīdzināt u.c.

Piecgadnieki kopā ar skolotāju Nataļju
un ciemiņiem devās ārā izpētīt metāla
īpašības. Sazinoties ar Rūķi pa Skaipu,
kopā eksperimentējot un meklējot
apslēptās monētas ar metāla detektoru,
pamazām bērni iemācījās, ka metāls ir ciets, var būt auksts un karsts – var uzsilt u.c.
Sešgadnieki ar skolotāju Diānu nostiprināja
zināšanas par ūdens iemītniekiem - Zelta
zivtiņu, mācījās lasīt un skaitīt ar UBoard
tāfeles palīdzību, izpētīja ķirzaku Pēterīti
ar jaunajām palielināmajām ierīcēm, veidoja radošus mākslas darbus, lieliski
demonstrējot prasmi strādāt komandā.
Izlaiduma grupas bērni ar skolotāju Gunitu
„izstaigāja” ūdens aprites ceļu – no pilītes
līdz mākonim.
Pēc rotaļnodarbībam skolotājas apsprieda redzēto, dalījās ar savu pieredzi.
Noslēgumā piedāvājām mazu ekskursiju pa
iestādi.
Vērojot, ar kādu aizrautību bērni iesaistās
dažādu ierīču un mūsdienu tehnoloģiju
izmantošanā nodarbību vielas apguvē,
esam sapratuši, ka mums noteikti samērīgi
ar klasiskām mācību metodēm jādod
audzēkņiem iespēju iepazīties ar modernām
mācību iespējām. Līdz ar to arī pedagogiem
nepārtraukti jāpilnveido savas prasmes,
kam palīdz arī šāda pieredzes apmaiņa.
Iveta Jirgensone,
PII „Zeltrīti” vadītāja
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29.maijā sievietes aicinātas uz bezmaksas
krūšu veselības pārbaudi

Veselības pārbaudes tiek veiktas īpaši aprīkotā mobilajā kabinetā
Kampaņas „Pārbaudi krūtis, lai
dzīvotu!” ietvaros 29.maijā Mārupē,
Daugavas ielā 29, sievietēm vecumā no
50 līdz 69 gadiem būs iespēja bez maksas veikt krūšu profilaktisko pārbaudi
SIA „Veselības centrs 4” mobilajā
mamogrāfā.
Mamogrāfija ir krūts izmeklēšana ar rentgena stariem, kas tiek uzskatīta par vienu
no efektīvākajām metodēm, lai savlaicīgi
atklātu krūts vēzi vai kādas citas krūšu
veselības problēmas. Latvijā krūts vēzis
ir viena no izplatītākajām onkoloģiskajām
saslimšanām un mirstības iemesliem
sievietēm, tāpēc diagnostikai ir izšķiroša
nozīme, lai savlaicīgi atklātu un ārstētu
krūts vēzi. Valsts skrīninga programmā
reizi divos gados veikt bezmaksas krūšu
izmeklējumu jeb mamogrāfiju tiek
piedāvāts sievietēm vecumā no 50 līdz
69 gadiem, jo pēc Latvijā apkopotās
statistikas tieši šajā vecuma grupā pastāv
paaugstināts krūts vēža saslimšanas risks.
Lai saņemtu bezmaksas izmeklējumu, uz

vizīti nepieciešams ņemt līdzi Nacionālā
veselības dienesta (turpmāk – NVD)
izsūtīto Uzaicinājuma vēstuli veikt valsts
apmaksātu krūts vēža profilaktisko
pārbaudi un pasi. NVD Uzaicinājuma
vēstule veikt skrīningmamogrāfiju katrai
sievietei jāsaņem 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62,
64, 66 un 68 gados. Gadījumā, ja vēstule
ir nozaudēta, var zvanīt uz bezmaksas
tālruni 80001234 vai jautāt savam ģimenes
ārstam, kā rīkoties.
Savukārt sievietēm vecumā līdz 50 vai
pāri 69 gadiem līdzi ir jāņem ģimenes
ārsta vai ārstējošā ārsta norīkojums veikt
diagnostisko mamogrāfijas izmeklējumu.
Tad izmeklējuma cena ir pacienta līdzmaksājums - 2 Ls. Atbrīvotām
kategorijām līdzi jāņem izziņas, kas no šī
maksājuma atbrīvo.
29.maijā mobilais mamogrāfs Mārupē
darbosies no plkst.10.00 līdz 17.00. Uz
vizīti iepriekš veicama pierakstīšanās pa
tālruni 67142840 vai 27866655.
Kate Nītiņa

NOVADĀ
Seniori izglītojas
par eiro ieviešanas jautājumiem
10.maijā Mārupes novada Senioru
labdarības biedrība Mārupes Kultūras
namā organizēja senioru dienu, kuras
laikā klātesošie varēja papildināt savas
zināšanas Finanšu ministrijas vadītā
seminārā par eiro ieviešanu, diskutēt
par interesējošiem jautājumiem, kā
arī jaukam noskaņojumam noklausīties
skaistu koncertu.
Pasākums pulcēja kuplu skaitu interesentu – ap 120 senioru izmantoja šo
biedrības sagādāto iespēju saturīgi pavadīt
laiku, vienlaikus uzzinot ko jaunu.
Pārstāvji no Finanšu ministrijas
seminārā pastāstīja par to, kāpēc Latvijai
nepieciešams eiro, kā notiks pāreja no lata
uz eiro, kā arī sniedza praktiskus padomus,
kā rīkoties pirmajās divās pārejas nedēļās,
lai veicot pārrēķinus no vienas valūtas uz
otru, nejauši neapkrāptu sevi vai citus. Seniori izrādīja ieinteresētību un iesaistījās
diskusijā, uzdodot jautājumus.
Pasākumā seniorus uzrunāja arī Latvijas Pensionāru Federācijas priekšsēdētājs
Andris Siliņš, informējot klātesošos par
panākto pensiju indeksācijas jautājumā.
Viņš pastāstīja, ka līdz šā gada 1.augustam
plānots iesniegt Saeimas sociālo un darba
lietu komisijā priekšlikumus par vairāk nekā
100 000 iedzīvotāju atbalstīto ierosinājumu
pensiju indeksācijas atsākšanai. Tad

tiks turpināts konstruktīvs dialogs, lai
rastu abpusēji pieņemamu risinājumu
pensionāru situācijas uzlabošanai. Komisija izvērtēs priekšlikumus un sagatavos
attiecīgu likumprojektu pensiju likuma
grozījumiem, kas ļaus jau oktobrī veikt
pensiju indeksāciju.
Šajā dienā senioriem, kuri sasnieguši
65 gadu vecumu, bija iespēja arī turpat
Kultūras namā vakcinēties pret pneimokoku infekciju. Šo iespēju izmantoja
vairāk kā 50 cilvēku.
Atgādinām, ka sākot ar šī gada maiju,
pašvaldība apmaksā senioru vakcinēšanos
pret pneimokoku infekciju. Vakcinēšanos
iespējams veikt jebkurā medicīnas iestādē,
pēc tam pašvaldībā iesniedzot čeku par
vakcīnas apmaksu un saņemot iztērētās
naudas summas atmaksu pilnā apmērā.
Senioru labdarības biedrība novadā
darbojas jau vairākus gadus un šobrīd
tās biedru skaits jau pārsniedzis divus
simtus. Biedrība aktīvi darbojas senioru mūžizglītības jomā –rudenī plānots
turpināt aizsākto semināru ciklu, reizi
mēnesī tiekoties un apgūstot ko jaunu.
Maijā seniori devušies ikgadējā ekskursijā
„Iepazīsti savu novadu”. Plānotas arī
dažādas meistarklases un atpūtas vakari.
Senior, nāc un piedalies!
Uva Bērziņa

Sveicam Daci Dālbergu!
iesaistījusi arī savus bērnus, mazbērnus un
vīru.
Savā raibajā dzīvē Dace kopā ar savu
tanti ir pabijusi arī Sibīrijā, kur jau agrā
bērnībā nācās pelnīt iztiku ar rokdarbiem,
vācot čiekurus, kā arī darot citus darbus.
Dace ikdienā ir pilna ar enerģiju,
nemitīgi cenšas izglītoties, dodoties uz
dažādiem kursiem, semināriem, izstādēm,
dienas centrā darbojas ar Tīraines
pensionāriem. Viņa izbauda katru iespēju
doties ekskursijā pa dzimto Latviju. Ar
viņas rokām ir tapuši simtiem apsveikumi, ielūgumi un fotogrāfijas, kas savu
galamērķi atradušas gan draugu un radu
rokās, gan darba vajadzībām.
Īpašu vietu sirdī viņai ieņem viņas
piemājas dārzs, kas ir pilns dažādiem augļu
kokiem, krūmiem un visdažādākajām
puķēm. Darbojoties savā dārzā viņa uzņem
un uzkrāj ikdienā nepieciešamo labo
enerģiju, bet kad garu un ķermeni māc
nogurums, vienmēr uzmundrina pastaiga
gar jūru.
Par šo pagodinājumu priecājas viņas
plašais bērnu pulks, un to ir ne mazums: 4
bērni, 9 mazbērni un 3 mazmazbērni, kā arī
visi pārējie tuvinieki. Mēs vēlam viņai labu
veselību, izturību un visu to labāko!
Elvigs Kabucis, mazdēls, Vēstures un
Filozofijas fakultātes students

Finanšu ministrijas pārstāvji stāsta, kā rīkoties pārejas laikā no lata uz eiro

1941. gada upuru piemiņai

2013. gada 3. aprīlī Ordeņu kapitula
lēmumā par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Valsts labā Dace Dālberga tika apbalvota ar Atzinības krusta 1. pakāpes
goda zīmi. Šo apbalvojumu ceremonijā,
kas notika 2013. gada 14. maijā Melngalvju namā, viņai pasniedza valsts prezidents Andris Bērziņš.
Daces pedagoģisko darbu augstu
novērtēja arī darba kolēģi Valsts Sociālā
Aprūpes Centra „Rīga” filiālē „Rīga”,
3.maijā, Skultē, meža masīvā pie karkur viņa strādā jau ilgus gadus ar slimjera tika atjaunots Baltais krusts, kas taiem, bez apgādības palikušajiem bērniem.
Arī Mārupes Dome vēlreiz sveic Daci pis 1941. gada janvāra komunistiskā terSavā darbā ar bērniem viņa ik pa laikam Dālbergu ar apbalvojuma saņemšanu!
ora upuru piemiņai. Laikam ritot, pirms
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vairāk kā 20 gadiem uzstādītais Baltais
krusts bija savu laiku nokalpojis.
1941.gada 25.jūlijā laikraksts „Tēvija”
raksta:
„12 km no Rīgas Kalnciema šosejas
malā, Babītes pagasta palīgdienesta locekļi
atraka divas bedres, kurās aprakti čekistu
nogalinātie patrioti. Atrokot pirmo bedri,
tajā atrada desmit čekistu nogalinātos
upurus. Viņu personības identificēja pēc
nogalināto kabatās atrastajiem nāves spriedumiem un cietuma kvītīm par mantu
nodošanu. Otrajā bedrē atsevišķi atrada
nogalināto a/s”Kūdra”direktora vietnieku
Otto Cielēnu.”( „Tēvija” Nr.22.1941.07.25.)
1941. gada jūlijā nogalinātos pārapbedīja
Pinķu draudzes kapos, bet tā paša gada
novembrī Meža kapu Baltajos Krustos.
Baltā krusta atjaunošana veikta, sadarbojoties Mārupes novada Domei, ZS
17.PABN karavīriem un zemessargiem un
galdniecības „Mārupes durvis” meistariem.
Paldies par vērtīgo informāciju Babītes vidusskolas muzeja pedagoģei un ļoti zinošai
personībai Ainai Kvēpai.
Lai atjaunotā piemiņas zīme atgādina par
Latvijas vēstures notikumiem un godina
nogalināto piemiņu!
PIRMDIENA, 20.MAIJS, 2013

KULTŪRA UN SPORTS
Gatavošanās Dziesmu un deju svētkiem
notiek pilnā sparā

Mārupes novada zīme
XXV Vispārējiem latviešu
Dziesmu un XV Deju svētkiem
Ar
izciliem
rezultātiem
aprīlī
noslēgušās kora un deju skates Mārupes
novada pašdarbības kolektīviem.
I pakāpes diplomus ieguvuši visi četri
novada kori, savukārt dejotāju kolektīvi
„Mārupieši I” un „Mārupieši II” var
lepoties ar savās grupās Latvijas mērogā
iegūto 9. un augsto 5.vietu. Gatavojoties
svētkiem, iedziedāta arī unikālā Mārupes
novada zīme XXV Vispārējiem latviešu
Dziesmu un XV Deju svētkiem.
Gandarīti par rezultātiem skatēs
Deju skatēs abi Mārupes Kultūras
nama vidējās paaudzes deju kolektīvi –
„Mārupieši I” un „Mārupieši II” (vadītāja
Gunta Skuja, koncertmeistare Sandra
Gaide) – ieguvuši augstāko pakāpi. Pēc
žūrijas vērtējuma „Mārupieši I”, kas
startē D grupā, nopelnījuši 57,7 punktus, savukārt „Mārupieši II” 47,7 punktus E grupā. Mārupes dejotāju rezultāti
vērtējami kā izcils sniegums, jo, deju
skatēm noslēdzoties, „Mārupieši I” Latvijas mērogā savā grupā ierindojas 9.vietā,
bet „Mārupieši II” augstajā 5.pozīcijā.
Teicamā līmenī svētkiem sagatavojušies
arī Mārupes novada kori – visi skatēs

nopelnījuši I pakāpes diplomus un kļuvuši
par pilntiesīgiem šīs vasaras Dziesmu
un deju svētku dalībniekiem. Senioru
koru grupā startēja Kultūras nama senioru koris „Noktirne”(diriģente Ilga
Bērziņa, koncertmeistare Līga Paegle),
iegūstot 40 punktus, jaukto koru grupā
startēja Mārupes Kultūras nama jauktais koris „Mārupe” (diriģenti Kalvis
Ozoliņš un Andis Klučnieks, koncertmeistars Agris Puķe) iegūstot 41,56 punktus. Jaunmārupes jauniešu jauktais koris
„Universum” (diriģenti Rihards Rudzītis
un Jānis Kokins, koncertmeistare Līga
Paegle) ieguva 41 punktu. Sieviešu koru
grupā Mārupes Kultūras nama sieviešu
koris „Resono”(diriģente Irēna Račevska,
vokālā pedagoģe Marlēna Dravniece, koncertmeistars Oskars Račevskis) guvuši
43,89 punktus.
Uzvīta Mārupes novada zīme svētkiem
Aprīlī Mārupes Kultūras nama jauktais
koris „Mārupe” iedziedājis novada Dziesmu un deju svētku zīmi, kas vīta no 2000.
gadā tapušās dziesmas Mārupes novadam
„Ļauj sirdij klusi saprast” (Arņa Medņa
mūzika, Iras Dūdumas teksts).
Šogad svētkiem radīta zīme (logo) ir
īpaša ar to, ka, izmantojot jauno tehnoloģiju
iespējas, datora algoritms pārvērš katra
lietotāja dziedājumu unikālā skaņu un
latvju rakstu zīmju vijumā, tādejādi radot
iespēju ikvienam izveidot savu zīmi.
Svētku organizatoru iecere ir 30.jūnijā
katrā apdzīvotā vietā, kur dzīvo kaut viens Dziesmu un deju svētku dalībnieks,
pacelt karogu, uz kura attēlota šī novada
iedziedātā zīme.
Kate Nītiņa

Noskaidroti Mārupes novada
basketbola līgas 4.sezonas čempioni
aizraujošas
un
līdzjutējiem
nodrošināja
intrigu visas sezonas garumā, jo
līdz pat pēdējai
spēlei
nevarēja
prognozēt, kura komanda kurā spēlē
uzvarēs.
Par
turnīra
veiksmīgo norisi
paldies
visiem
spēlētājiem
un
treneriem,
kuri
Mārupes novada basketbola līgas 2012./2013.gada
katrā spēlē azsezonas čempioni – komanda „Melnais jātnieks”
artiski cīnījās par
Aprīļa beigās jaunajā Mārupes Sporta uzvarām, tiesnešiem – biedrībai „Personības
kompleksā noslēdzās Mārupes novada Attīstības Skola” un personīgi tās pārstāvim
basketbola līgas ceturtā sezona. Tās un nu jau arī Mārupes Sporta centra basčempiona titulu sīvā cīņā izcīnīja kom- ketbola trenerim Matīsam Vārnam, kuri
anda „Melnais jātnieks” (Jānis Kokins, pietiekami veiksmīgi novadīja visas spēles,
Rūdolfs Andersons, Viktors Veļičko, Os- Matīsa Vārnas jaunajiem audzēkņiem,
kars Petrauskis, Artūrs Upatnieks, Reinis kuri asistēja Basketbola dienas aktivitātēs,
Burkins, Saulis Skabeiķis, Jānis Kalniņš, līdzjutējiem, kuri darba dienu vakaros un
Armīns Graudiņš, Roberts Martinovskis, brīvdienās rada iespēju klātienē atbalstīt saEdgars Šķēls, Mārcis Velbergs, Kaspars vus favorītus, un galvenajam atbalstītājam
Kurtišs un Pjotrs Veļičko), kas lielajā finālā – Mārupes Sporta centram.
pieveica otrās vietas ieguvēju – komandu
Starpsezonā biedrība „Mārupes novada
„MIG” (86:71 un 85:82).
basketbola līga” plāno iesaistīties dažādās
Ceturtās sezonas turnīrā kopumā vasaras aktivitātēs un cer ar Mārupes nopiedalījās 12 vīriešu komandas ar vairāk vada Domes atbalstu veiksmīgi turpināt
kā 150 dalībniekiem, kas septiņu mēnešu iesākto, lai jau rudenī uzsāktu piekto jeb
garumā izspēlēja 150 spēles Jaunmārupē, jubilejas sezonu. Plašāka informācija par
Tīrainē un Mārupē un 10.martā piedalījās biedrības „Mārupes novada basketbola
nu jau par tradīciju kļuvušās Mārupes Bas- līga”, aizvadītajām četrām sezonām un
ketbola dienas aktivitātēs.
citām aktualitātēm mājaslapā www.mnbl.lv.
Salīdzinot ar iepriekšējām sezonām, Mārupieši, esiet aktīvi un iesaistieties mūsu
kopējais sportiskais līmenis bija pali- novada basketbola aktivitātēs!
cis nemainīgs, taču spēku samēri starp
Ints Pīrāgs, biedrības valdes loceklis
komandām izlīdzinājušies. Spēles bija
PIRMDIENA, 20.MAIJS, 2013

MarupesVESTIS
Atskats uz Mārupes Sporta centra
2012./2013.gada sezonu
Noslēdzoties aktīvajai 2012./2013.gada
sporta sezonai, Mārupes Sporta centrs (turpmāk – MSC) sniedz atskatu uz
būtiskākajiem notikumiem un informē
par aktualitātēm.
2012./2013.gada sezonā, paplašinot bezmaksas sportošanas iespēju piedāvājumu,
MSC
līdzšinējām
sporta
sekcijām
pievienojušās trīs jaunas – volejbols zēniem
(treneris Agris Leitis), vieglatlētika/VFS
(trenere Jeļena Ābele) un BMX (treneris
Kristaps Ozoliņš). Kopumā septiņos MSC
pārstāvētajos sporta virzienos audzēkņu
skaits vecumā no 5 līdz 22 gadiem ir pieaudzis līdz 472 bērniem un jauniešiem.
Sacensības vietējā, Latvijas un
starptautiskā mērogā
Sezonā MSC noorganizējis 88 sacensības
vietējā un starptautiskā mērogā, sadarbojoties ar Mārupes novada basketbola līgu
- 150 spēles basketbolā, savukārt Latvijas
Nacionālās līgas ietvaros Mārupes sporta
bāzes notikušas 22 mājas spēles volejbolā.
Šajā sezonā, sadarbojoties ar basketbola
klubu „Biznesa augstskola Turība”, pirmo
reizi Mārupē notikušas Latvijas Basketbola līgas spēles. Tā mārupiešiem ir bijusi
līdz šim nebijusi iespēja redzēt, kā mājas
laukumā, Mārupes Sporta kompleksā,
spēlē tādas komandas kā „Barona kvartāls”,
BK „Valmiera”, BK „VEF Rīga”, „BK
Ventspils” u.c.
Vairākos sporta veidos Mārupes novadā
organizētas starptautiskas sacensības ar trīs
līdz piecu ārvalstu sportistu dalību. Pirmo
reizi noticis starptautiskais basketbola
turnīrs zēniem „Marupe Cup”, kā arī futbola sacensības „Mārupes Ziemas kauss”. Jau
septīto gadu norisinājies arī starptautiskais
taekvondo turnīrs „Mārupes kauss”, kas
šosezon pulcējis gandrīz 200 dalībnieku no
Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas
un Latvijas.
Mārupes vārds iznests godam
tuvu un tālu
Futbola sekcijas audzēkņi vairākkārt
devušies uz starptautiskajām sacensībām
Lietuvā un Igaunijā, kur dažādās vecuma
grupās izcīnījuši no 2. līdz 6.vietai. Tāpat arī
zēni piedalījušies virknē Latvijā notiekošo
sacensību, kā rezultātā „Baltic Children
Football League” sezonas kopvērtējumā
starp 192 klubiem Mārupes Sporta centrs
ierindojies 15.vietā.
MSC audzēkņi taekvondo sekcijās guvuši
godalgotas vietas sadarbības klubu rīkotajos
turnīros gan tepat Latvijā, gan Lietuvā,
Igaunijā, Baltkrievijā, Krievijā, Vācijā un
Austrijā.
Ļoti izdevusies aizvadītā sezona bijusi volejbolistiem. Sadarbībā ar Latvijas
volejbola čempionu komandu „Biolars/
Jelgava” ir izdevies piesaistīt pieredzējušo
Latvijas volejbola speciālistu Zigismundu Grigoļunoviču, kas sniedzis būtisku
ieguldījumu Mārupes volejbolistu treniņu
procesa kvalitātes paaugstināšanā. Intensīva
un mērķtiecīga darba rezultātā izveidojies spēcīgs Mārupes vīriešu volejbola
sastāvs, kas sevi apliecinājis ar sezonā
gūtiem augstiem panākumiem – 3.vietu
Latvijas III Olimpiādē un 2.vietu Latvijas Nacionālajā volejbola līgā. Savukārt

MSC 2000./2001.g.dz. meitenes š.g. maijā
atvedušas bronzas medaļas no starptautiskā
turnīra „Tartu ģerbonis”.
Varam lepoties ar Mārupes vīriešu basketbola komandām, hokejistiem, kā arī zolītes
spēlētājiem. Latvijas Basketbola līgas
3.divīzijā mārupiešu komanda „Mārupe/
Sport2000” ieguvusi 5.vietu, savukārt
komanda „Kursa MRU/Mārupe” godalgoto 3.vietu. Pēc cīņām deviņu mēnešu
garumā Mārupes novada komanda kļuvusi
par 2.vietas ieguvēju Latvijas čempionātā
zolītē. Lieli panākumi ir Mārupes novada
hokeja komandai, kas šosezon izcīnījusi uzvaras kausu Zemgales Amatieru hokeja līgā.
Teicamus rezultātus, pateicoties treniņiem
MSC sekcijās, Mārupes novada skolēniem
izdevies gūt Pierīgas novadu skolēnu sporta spēlēs, kurās vairāku mēnešu garumā
Pierīgas mācību iestāžu audzēkņi sacentās
sporta spēlēs, individuālajos sporta veidos
un dažādās stafetēs. Kopvērtējumā Mārupes
vidusskola ierindojusies godalgotajā otrajā
vietā, savukārt Jaunmārupes sākumskola ir
labākā pamatskolu grupā.
Esam par aktīvu dzīvesveidu
Šogad,
popularizējot
basketbolu,
sadarbībā ar basketbola komandu „Latvijas Universitāte” un tās treneri Artūru
Visocki – Rubeni Mārupē, Tīrainē un
Jaunmārupē rīkoti paraugdemonstrējumi
basketbolā. Patlaban MSC kopā ar basketbola klubu „Biznesa augstskola Turība”
izstrādā sadarbības programmu, kuras
rezultātā spējīgākie MSC audzēkņi, izpildot uzstādītos kritērijus U-16,U-18,U-20
ietvaros, varētu studēt Biznesa augstskolā
„Turība” ar mācību maksas atlaidi līdz pat
100%.
Iestājoties siltākam laikam, 16.maijā
Skultes ciemā organizēti Mārupes novada vispārizglītojošo skolu sporta svētki
1.-2.klasei, bet 18.maijā Jaunmārupē ar
atrakcijām un spēlēm starp vecākiem un
MSC futbola sekcijas audzēkņiem notikusi
MSC futbola diena.
Kā informē Mārupes Sporta centra
vadītāja Silvija Bartuševica, sporta dzīve
solās būt rosīga arī vasaras laikā. Patlaban jau
notiekot darbs pie sportistu atlases šovasar
gaidāmajai Latvijas Jaunatnes olimpiādei,
kurai no Mārupes novada pieteikti sportisti
peldēšanas, BMX, grieķu-romiešu cīņas
un taekvondo disciplīnās. Pamazām sākas
aktīvā sacensību sezona āra futbolam, BMX
un vieglatlētikai, un, kā ik vasaru, visās
Sporta centra disciplīnās audzēkņiem tiks
rīkotas mācību treniņnometnes.
Šovasar, 25.augustā, pirmo reizi Mārupes
novadā tiks organizētas starptautiskas
MTB maratona sacensības ar vietējām un
ārvalstu komandām, notiks riteņbraukšanas
sacensības bērniem, kā arī tautas klases
dalībniekiem. Īpaši piedalīties gaidīti
mārupieši, jo dalībniekiem no Mārupes
sacensībās būs atlaides, bet atsevišķās vecuma grupās dalība būs par brīvu. Tuvāk ar
pasākuma norisi varēs iepazīties 26.maijā
Jaunmārupē, bērnu svētkos „Ar vasaru saujā”, kur SIA „Alpha Baltic Sport”
sadarbībā ar MSC prezentēs pasākumu.
Pēc MSC sniegtās informācijas sagatavojusi Kate Nītiņa

Nūjošana Jaunmārupē ” Švarceniekos”
Jau divus gadus Jaunmārupē reizi
nedēļā pulcējas nūjot gribētāji, kas
kopā ar sertificētu nūjošanas aktivitāšu
vadītāju pilnveido nūjošanas prasmes.
Un kas tad īsti ir Nūjošana? Lai arī no
malas skatoties, liekas, ka tā ir vienkārši
intensīva pastaiga ar nūjām rokās, ko
katrs veic kā grib un var, tomēr, tā īsti nav.
Vispirms ir jāapgūst pamattehnika, kuras
pamatā tiek izmantota pareiza nodarbības

metodika, soļošanas tehnika un īpašas nūjas
vienmērīgai ķermeņa noslogošanai, un tā
rezultātā cilvēkā tiek nodarbinātas ap 600
muskuļu grupas, jeb 90 procenti ķermeņa
muskulatūras.
Jā arī Tu vēlies apgūt nūjošanas pamattehniku, esi laipni aicināts (-a) pievienoties
Dienas centra „Švarcenieki” nūjošanas grupai trešdienās pl.11.00 (Jaunmārupe, Mazcenu Aleja 4).
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NOVADĀ
Zīmēsim kopā, spēlēsim
kopā, krāsosim pasauli
ar stīgu otām!
Š.g. 3. jūnijā Mārupes Mūzikas un
mākslas skola (turpmāk – MMS) uzņem
jaunus audzēkņus mūzikas un mākslas
nodaļās.
Patlaban skolā mācās vairāk kā 300
bērnu dažādās mūzikas instrumentu spēles
nodaļās – klavieru un akordeona spēles
nodaļā; vijoļspēles, čella, ģitāras un kokles
spēles nodaļā; flautas, klarnetes, saksofona, trompetes un sitaminstrumentu nodaļā;
kora –, kā arī vizuāli plastiskās mākslas
nodaļā. Piedaloties dažādos koncertos,
festivālos un konkursos. MMS audzēkņiem
ir plašas iespējas daudz koncertēt skolā,
novadā, Latvijas mērogā un ārvalstīs.
Nāc mācīties Mārupes Mūzikas un
mākslas skolā! Šeit Tavu apdāvinātību noteikti pamanīs Tavi skolotāji, palīdzēs to
pilnveidot un atrast tieši Tev piemērotāko
radošo nodarbi.
Plašāka informācija par uzņemšanu
www.muzikamakslamarupe.edu.lv

Latviju pasaules
hokeja čempionātā
pārstāvējuši arī
mārupieši
Aizvadītajā nedēļā beidzās pasaules čempionāts hokejā, kurā Mārupi
pārstāvēja divi novadnieki – viens no
pieredzējušākiem Latvijas izlases aizsargiem, kapteiņa asistents Georgijs Pujacs un izlases debitants, mūsu izlases
nākotne - talantīgais Ralfs Freibergs.
Jau otrās spēles ar ASV sākumā Georgijs
guva traumu un vairs nevarēja cementēt
aizsardzības vaļņus arī nākamajās
spēlēs. Pēc rūpīgas izmeklēšanas, tomēr
tika nolemts Georgijam nepiedalīties
turpmākajās spēlēs. Un varbūt tieši viņa
pieredzes un pārliecības mūsu izlasei tik
ļoti pietrūka spēlēs pret Austrijas un Vācijas
izlasēm. Turnīra gaitā valstsvienības
treneris arvien vairāk uzticējās Ralfam un
viņa laukumā pavadītais laiks kļuva arvien
lielāks, it sevišķi - komandas vairākuma
izspēlēs, kad nepieciešama prasme pieturēt
ripu un atrast vajadzīgo partneri veiksmīga
uzbrukuma noslēgšanai.
Kā atzina Ralfs, spēlēt izlasē un pārstāvēt
Latviju ir ļoti patīkami un sajūtas ir fantastiskas. „Jābūt pašpārliecinātam un jānotic
saviem spēkiem, tad arī viss izdosies,”
uzsvēra Ralfs.
Uva Bērziņa
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Plenērs “Gleznieciskie
pasteļtoņi Mārupē”
Arī šajā gadā bērni un jaunieši gleznos un zīmēs Mārupē no 25.-29.jūnijam,
no 15.-19.jūlijam un no 5.-9.augustam.
Veidosim
ceļojošo
izstādi
ar
radošajām darbnīcām katra plenēra
noslēgumā, kurā piedalīsies ne tikai
bērni, bet arī viņu vecāki un draugi.
Pieteikties
uz
plenēru
5.jūnijā
un 7.jūnijā plkst. 19.30 Mārupes
Mūzikas
un
mākslas
skolā
Plašāka informācija pa tel. 29724715 Evija, 29760482 Ieva

audzēkne Jeļena Šatarova

(pasniedzēja Ieva Markēviča – Caruka)

ieguvusi 3.vietu

savā vecumu grupā
Valsts mākslas skolu konkursā,
priekšmetā „glezniecība”.
Konkursā piedalījās
93 Latvijas mākslas skolas.
Apsveicam Jeļenu!

Pateicība
Izsakām
lielu
pateicību
mīļajai
skolotājai
Kristīnei
Vilcānei
no
Jaunmārupes
sākumskolas.
Paldies par lielisko sadarbību, pacietību
un sirsnību, audzinot mūsu bērnus.
Lai Dievs bagātīgi svētī un dod gudrību
nākamajā mācību gadā!
3.A klases skolēni un vecāki
Aprīlī
Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
noslēgtas laulības

Grafikas maģija

12.04.2013
Valērijs Janels unn Elita Else

Latvijas Mākslas dienu ietvaros
Mārupes Mūzikas un Mākslas skolā
8.maijā notika īsti mākslas svētki
mākslas nodaļas audzēkņiem.
Skolā viesojās Rīgas Grafiskā darbnīca
ar unikālu grafisko spiedi. Darbību vadīja
grafiķes, Latvijas Mākslinieku savienības
biedres Ieva Helmūte un Elīna Elere.
Mākslinieces audzēkņiem pastāstīja par
grafikas specifiku un neatkārtojamību.
Bērni varēja iepazīties ar grafiskajām
tehnikām, iemācījās veidot savu klišeju
un veikt nospiedumus augstspieduma
tehnikā. Kopumā tika veikti 50 nospiedumi, visi krāsās krāšņi un unikāli.
Skolēniem
ļoti patika šis radošais
pasākums, jo tā kā tuvojās Māmiņu diena,
tapa skaisti darbiņi dāvanām. Grafiskos
darbus visi var apskatīt līdz maija beigām
Mārupes Mūzikas un mākslas skolas otrā
stāva foajē.
Ieva Markēviča -Caruka, Mārupes
Mūzikas un mākslas skolas pasniedzēja

15.04.2013
Uldis Sīpols un Liene Mežaka

„Visa dzīve paiet dejā” –
tāds ir moto mūsu

Guntai Skujai,

horeogrāfei, deju svētku virsvadītājai,
vidējās paaudzes deju kolektīva
„Mārupieši” vadītājai.

Sveicam Guntu skaistajā
dzīves jubilejā!
Mārupes Domes un Kultūras
nama kolektīvs

Sporta nometne Jaunmārupē
2013. gada vasarā Jaunmārupes
sākumskolā un Mārupes vidusskolā notiks
bērnu dienas nometne, kuras laikā bērniem
tiks piedāvātas dažādas sporta nodarbības
ar fiziskās sagatavotības treneriem un
fizioterapeitiem, stājas problēmu diagnostika un individuālu vingrojumu programmu sastādīšana, kā arī interesanti atpūtas
pasākumi, pārgājieni, lekcijas par dažādām
aktuālām, vecumam atbilstošām tēmām.
Nometni organizē un vada sporta un
izglītības speciālisti ar ilgstošu pieredzi
darbā ar bērniem.
Nometnes norises laiki:
• 10. - 21. jūnijs (Jaunmārupes
sākumskola)

Mārupes Mūzikas un mākslas skolas

• 1. - 12. jūlijs (Mārupes vidusskola)
• 15. - 26. jūnijs (Mārupes vidusskola)
Dalībnieku vecums: 7 – 14 gadi
Bērni tiks iedalīti vecuma grupās.
Dalības maksa: 110 Ls (2 nedēļas – 10
darba dienas,3x ēdināšana) Piesakoties nometnei, kontā jāiemaksā drošības nauda –
20Ls.
Bērniem no vienas ģimenes, bērnu
grupām un bērniem, kuri piedalās mūsu
nometnē atkārtoti, ir atlaides!
Informācija:
www.sportosimvisi.lv,
info@sportosimvisi.lv,
Tālruņi: 29338790, 27733751

19.04.2013
Gatis Kārkliņš un Madara Abiķe
Jānis Bērziņš un Anete Pudiste
Kristaps Cepurītis un Kristīne Kustova
22.04.2013
Vladislavs Prokopcevs un Jeļena Neja
Aprīlī
Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie

Mišela Ceriņa (dzimusi 27.03.2013)
Rūdolfs Balodis (dzimis 31.03.2013)
Sofija Grudiņina (dzimusi 03.04.2013)
Paula Estere Štrāla (dzimusi 30.03.2013)
Rēzija Rulle (dzimusi 29.03.2013)
Tomass Andersons (dzimis 17.03.2013)
Roberts Zvejnieks (dzimis 01.04.2013)
Loreta Antona (dzimusi 09.04.2013)
Reinis Zemītis (dzimis 12.04.2013)
Alise Verle (dzimusi 17.04.2013)
Marks Fogelsons (dzimis 13.03.2013)
Madara Priedīte (dzimusi 09.04.2013)
Alise Grosmane (dzimusi 25.04.2013)
Aprīlī
mūžībā aizgājuši

Antoņina Gladkaja (1933)
Uldis Goģis (1924)
Raisa Jēkabsone (1935)
Veronika Joniškāne (1922)
Silvija Tukāne (1947)
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