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Balsošanas kārtība

Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienā,
Ja nepieciešama balsošana
24.maijā, vēlēšanu iecirkņi Latvijā būs
dzīvesvietā
atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00.
No 19.maija vēlēšanu iecirkņos var
Balsošanas dokuments Eiropas Par- pieteikt balsošanu atrašanās vietā tiem
lamenta vēlēšanās ir pase vai personas vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ
apliecība jeb identifikācijas karte.
nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī.
Šo iespēju var izmantot:
No 21.līdz 23.maijam vēlēšanu iecirkņos • vēlētāji, kuri veselības dēļ nevar nokļūt
dažas stundas dienā notiks iepriekšējā
vēlēšanu iecirknī;
balsošana:
• šādu vēlētāju aprūpētāji;
• trešdien, 21.maijā – no pulksten 17.00
• slimojošu personu aprūpētāji.
līdz 20.00,
Balsošana jāpiesaka vēlēšanu iecirknī,
• ceturtdien, 22.maijā – no pulksten 9.00 kura sarakstā vēlētājs iekļauts, un arī
līdz 12.00,
vēlēšanu dienā, 24.maijā, vēlētājam
• piektdien, 23.maijā – no pulksten 10.00 jāatrodas šī iecirkņa teritorijā.
līdz 16.00.
Pieteikt balsošanu vēlētāja atrašanās
vietā var arī vēlēšanu dienā, 24.maijā, pēc
No 19.maija vēlēšanu iecirkņos var
pulksten 12.00, taču jāņem vērā, ka šajā
iepazīties ar kandidātu sarakstiem, ziņām
gadījumā vēlēšanu komisija izbrauks pie
par kandidātiem un priekšvēlēšanu
vēlētāja, ja varēs paspēt ierasties vēlētāja
programmām.
atrašanās vietā līdz balsošanas beigām, pulksten 20.00.

Kā zināt savu
vēlēšanu iecirkni?

Balsot par Jūsu izvēlēto EP kandidātu
sarakstu varēsiet tikai tajā vēlēšanu
iecirknī, kurā esat iekļauts vēlēšanu
sarakstā! Laikus pārliecinieties, vai
zināt savu vēlēšanu iecirkni.
Pilsonības un migrācijas lietu
pārvalde katram vēlētājam uz deklarētās
dzīvesvietas adresi Latvijā pa pastu ir
izsūtījusi paziņojumu par to, kura

iecirkņa sarakstā vēlētājs iekļauts.
Ja paziņojums kādu iemeslu dēļ nav
saņemts, noskaidrot, kurā vēlēšanu
iecirknī jābalso, iespējams tiešsaistē,
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
mājaslapā www.pmlp.gov.lv vai zvanot
pa tālruni 67049999. Tālrunis strādā
katru dienu no 8.00 līdz 20.00, 23. un
24.maijā no 7.00 līdz 24.00.

Visa dzīve paiet dejā!

Mārupes novada vēlēšanu iecirkņu darba laiki
No 19.maija vēlēšanu iecirkņos varēs atrašanās vietā tiem vēlētājiem, kuri
iepazīties ar kandidātu sarakstiem, ziņām veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot
par kandidātiem un priekšvēlēšanu vēlēšanu iecirknī.
programmām un pieteikt balsošanu
790. - Mārupes novada Domē,
Daugavas ielā 29, Mārupē
791. - Jaunmārupes sākumskolā,
Mazcenu alejā 4a, Jaunmārupē
955. - Mārupes pamatskolā,
Viskalnu ielā 7, Tīrainē
956. - Mārupes vidusskolā,
Kantora ielā 97, Mārupē
957. - Skultes sākumskolā,
Skultes ielā 25, Skultē

19.maijs

pirmdiena

14.00-18.00

20.maijs

otrdiena

9.00-13.00

21.maijs

trešdiena

17.00-20.00

22.maijs

ceturtdiena

9.00-12.00

23.maijs

piektdiena

10.00-16.00

24.maijs

sestdiena

7.00-20.00

Iespējams
nobalsot
iepriekš
EP vēlēšanu
diena

Nordea Rīgas maratonā mārupiešiem godalgotas vietas
Nordea Rīgas mataronā mārupiete,
Mārupes Sporta centra vieglatlētikas trenere Jeļena Ābele ieguva augsto otro
vietu, piekāpjoties tikai Latvijas ātrākajai
vieglatlētei Jeļenai Prokopčukai.
Savukārt 10 km skrējienā par uzvarētāju
otrdiena, 20.MAIJS, 2014

Ar krāšņu koncertu deju kolektīvs “Mārupieši” nosvin 25. jubileju
17.maija pēcpusdienā deju kolektīvs un iespaidīgs, apliecinot „Mārupiešu”
„Mārupieši” ar krāšņu koncertu kopā mīlestību uz deju.
ar saviem skatītājiem svinēja 25 gadu
Turpinājums 3.lpp.
jubileju. Koncerts bija svinīgs, sirsnīgs

Izlaidumi Mārupes novada izglītības iestādēs

kļuva mārupietis Dmitrijs Serjogins,
Mārupes vidusskolā,
iegūstot arī trešo vietu 5 km distancē.
Kantora ielā 97
Nordea Rīgas maratons šogad dažādās
distancēs kopā pulcējis 23 193 dalībniekus 9.klašu izlaidums – 13.jūnijā plkst. 14.00
no 61 pasaules valsts.
12.klašu izlaidums – 13.jūnijā plkst. 18.00

Mārupes pamatskolā,
Viskalnu ielā 7
9.klašu izlaidums – 13.jūnijā plkst. 14.00
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Tiek izstrādāta Mārupes novada izglītības iestāžu
attīstības koncepcija 2014. – 2019.gadam
Kopš 2014.gada sākuma Mārupes
novada Domes Izglītības dienests ir
uzsācis darbu pie Mārupes novada
izglītības iestāžu attīstības koncepcijas
2014. – 2019.gadam. 15.maijā, koncepcijas izstrādes darba grupai tiekoties
ar Mārupes novada Domes deputātiem,
tika analizēta dokumenta pēdējā sadaļa
– rīcības plāns.
Topošā koncepcija ir vidēja termiņa
plānošanas dokuments 2014.-2019.gadam, kura izveides mērķis ir noteikt
novada attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī to īstenotājus
izglītības nozares mērķu sasniegšanā.
Lai tiktu iespējami plaši aptverti un
racionāli izvērtēti visi izglītības iestāžu
attīstības riski un iespējas, koncepcijas
izstrādes procesā iesaistīti pašvaldības
izglītības speciālisti ar daudzu gadu darba
pieredzi savā nozarē un izglītības attīstībā
ieinteresētie bērnu vecāki.
„No gada sākuma esam strādājuši ar visu
pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem,
administrāciju, skolu padomēm. Ir notikusi tā saucamā situācijas izzināšana
no apakšas uz augšu, lai saprastu, ko
vēlas vecāki, bērni, kādai šai koncepcijai
vajadzētu būt. Patlaban esam stadijā, kad ir
izkristalizējušās vidēja termiņa prioritātes
un notiek darbs pie rīcības plāna izveides.
Šodien tikāmies paplašinātā darba grupas
sanāksmē, lai kopā ar deputātiem analizētu
ieskicēto rīcības programmu un veiktu tajā
nepieciešamās korekcijas,” par dokumenta tapšanas gaitu stāsta Mārupes novada
Domes priekšsēdētāja vietniece, Sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas vadītāja Līga Kadiģe.
Koncepcijā iestrādātās novada izglītības
iestāžu attīstības vidēja termiņa prioritātes

atsevišķos novada centros;
• Nodrošināt vienotu novada iedzīvotāju
informēšanas sistēmu par izglītības
iespējām un izglītojamo mācību sasniegumiem, izmantojot iedzīvotājiem
pieejamos informācijas nesējus.
Par Mārupes novada izglītības iestāžu
attīstības koncepcijas 2014. - 2019.gadam
apstiprināšanu paredzēts lemt Domes sēdē
š.g. jūnijā. Pēc dokumenta stāšanās spēkā
tas būs pamats turpmākai Mārupes novada Domes rīcībai un izglītības nozares
investīciju mērķtiecīgai plānošanai.
Kate Nītiņa

15.maijā darba grupa un Domes deputāti tikās,
lai diskutētu par koncepcijas rīcības plānu

Aicina uz sanāksmi
par Bašēnu ceļa
turpinājuma
rekonstrukcijas
projektu

un sasniedzamie rezultāti 2019.gadam
vispārējo vidējo izglītību un daudzpusīgu
paredz:
(māksla, mūzika, sports) profesionālās
• Katrā pašvaldības ciemā nodrošināt
ievirzes izglītību (vidusskolā vismaz diMārupes novada Domes uzdevumā SIA
pirmsskolas izglītību, tai skaitā bērniem
vas izglītības programmas, nodibināta “Belss” izstrādā pašvaldības autoceļa C-13
ar speciālajām vajadzībām (pirmsskolas
Sporta skola);
Stīpnieku ceļš – Alpi - Dzirnieki (kad.
vecuma bērniem – privātajās pirms- • Nodrošināt iespēju saņemt kvalitatīvas nr.80760060295) un I-38 Dzirnieku ielas
skolas izglītības iestādēs, sadarbībā ar
konsultācijas karjeras izaugsmei un (kad.nr.80760030937) posmā no C-13 līdz
pašvaldību);
uzņēmējdarbības uzsākšanai, topošajiem P-133 Lidostas “Rīga” apvedceļš (kad.
• Tuvāk dzīves vietai nodrošināt piespeciālistiem, tai skaitā pedagogiem nr.80760020057) rekonstrukcijas projektu.
ejamu ikvienam iedzīvotājam vispārējo
nodrošināt (piedāvāt) prakses vietas (izAr rekonstrukcijas projektu var iepazīties
pamatizglītību, tai skaitā bērniem
veidots daudzfunkcionāls Jauniešu centrs, pašvaldības mājas lapā www.marupe.lv
ar speciālajām vajadzībām (novadā
sadarbības līgumi ar augstskolām par sadaļā Aktuāli/Sabiedriskās apspriedes.
pamatizglītības posmā - integrētās
prakses vietu nodrošināšanu);
Š.g. 29.maijā plkst. 18:00 visi
speciālās
izglītības
programmas, • Izglītības iestādēs strādā kvalificēti peda- interesenti un piegulošo zemju īpašnieki
bērniem ar garīgo atpalicību – blakus
gogi un viņiem ir pieejami tālākizglītības tiek aicināti uz tikšanos ar projektētāju
esošo pašvaldību izglītības iestādēs, kas
kursi, apmācības, pieredzes apmaiņas Didzi Dāli (SIA “Belss”) un Mārupes
īsteno atbilstošas izglītības programprojekti;
Domes pārstāvjiem Mārupes novada
mas);
• Piedāvāt daudzpusīgas mūžizglītības Domē, Daugavas ielā 29, Mārupē.
iespējas, kuru ieguve koncentrēta
• Nodrošināt
pieejamu
kvalitatīvu

Mārupes skolēni izlietotajam iepakojumam dod otru dzīvi
rosināt interesi apgūt ar
vides zinībām saistītas
studijas, kā arī veicināt
Mārupes jauniešu ideju rašanos par videi
draudzīga dzīvesveida
pielāgošanu ikdienas
dzīvē.
Konkursa
„Zaļā
iespēja” ietvaros skolēni
veidoja
skulptūras
un ekspozīcijas no
otrreiz izmantojamiem
materiāliem jeb tiem atkritumiem, kas ikdienā
tiek vienkārši izmesti
un rada apkārtējās
vides
piesārņojumu.
Katra no izveidotajām
skulptūrām atbilda vie8.a klases komandas „Zaļā grupa” izveidotais darbs
nai no trīs konkursa
- cilvēks, kurš lūdz piedošanu augam par vides
piesārņošanu, tika atzīts par uzvarētāju 5.-8.klašu grupā tēmām – dzīvā daba,
eko
simbolika
un
Šā gada martā Mārupes uzņēmums nākotnes redzējums.
SIA „Meliorators-J’’ sadarbībā ar
Skolēni aktīvi atbalstīja otrreizēju
biedrību „Eko line’’, Mārupes novada materiālu izmantošanu, un kopumā
Domi un Mārupes vidusskolu nāca klajā konkursa ietvaros tika iesniegti 17 darbi,
ar jaunu un inovatīvu iniciatīvu, iz- kas tika veidoti gan no izlietotām plastsludinot konkursu Mārupes vidusskolas masas pudelēm un maisiņiem, gan tukšām
skolēniem „Zaļā iespēja’’.
skārdenēm un plastmasas glāzītēm, kā arī
Konkursā piedalījās Mārupes vidus- citiem otrreiz izmantojamiem materiāliem.
skolas 1. – 8.klases skolēni. Konkursa Piemēram, tādi darbi kā atkritumu paklājs
mērķis bija veicināt videi draudzīga pāri zemei un cilvēks, kurš, nometies
un ilgtspējīga dzīvesveida veicināšanu ceļos, augam lūdzas piedošanu par dajauniešu vidū, veicināt izpratni jauniešu bas piesārņošanu, lika īpaši aizdomāties
vidū par otrreizēju materiālu izmantošanu, par mūsu atbildību, radot atkritumus un
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nepieciešamību tos otrreizēji izmantot.
1.-4.klašu grupā par uzvarētājiem tika
atzīta 3.a klases komanda ‘’Dabas draugi’’,
bet 5.-8.klašu grupā par uzvarētāju atzina
8.a klases komandu ‘’Zaļā grupa’’. Tomēr
ieguvēji no dalības konkursā bija visi, jo
skolēnu veikums parādīja dziļu izpratni
par vides aizsardzības problēmām un to
aktualitāti.
Konkursa darbus līdz 20.maijam
ir iespējams apskatīt Mārupes vidusskolas pagalmā, kā arī no 22.-23.maijam tie būs redzami Maritim Park hotel
notiekošajā 4.starptautiskajā atkritumu
apsaimniekošanas konferencē, pēc tam
visus darbus varēs aplūkot biedrības „Eko
line” sadzīves priekšmetu apmaiņas punktā
„Zaļais namiņš”.
Izsakām pateicību Mārupes vidusskolas
direktoram Jānim Lagzdkalnam par
sadarbību un Līgai Kadiģei no Mārupes
novada Domes par atbalstu, ļaujot rīkot
šo vides izpratni veicinošo konkursu,
kā arī Latvijas Atkritumu saimniecības
uzņēmumu asociācijas izpilddirektoram
Armandam Nikolajevam, Latvijas atkritumu saimniecības asociācijas valdes priekšsēdētājai Rūtai Benderei un
Mārupes Uzņēmēju biedrības valdes
priekšsēdētājam Normundam Čiževskim
par dalību konkursa darbu novērtēšanā.
Mēs ticam, ka šāds konkurss ir ļoti
svarīgs, jo tas veicina izpratni par atkritumiem un par to, kur tie nokļūst vai kā
tiek izmantoti pēc izlietošanas. Jauniešu
ieguvums šajā konkursā noteikti ir ne

tikai iegūtās balvas, bet arī jauns nākotnes
vides redzējums un ieskats ideoloģijā,
kura nodrošinās ilgtspējīgu resursu
izmantošanu.
Aicinām jūs apmeklēt Mārupes skolēnu
izveidotās ekspozīcijas biedrības „Eko
line” izveidotajā Sadzīves priekšmetu
apmaiņas punktā „Zaļais namiņš” un izmantot „Zaļā namiņa” piedāvātās iespējas,
nododot jums nevajadzīgus darbojošos
sadzīves priekšmetus, bet tā vietā bez maksas paņemot līdzvērtīgus priekšmetus vai
grāmatas.
Klinta Priedenfelde, Jānis Lubiņš

3.a klases komandas darbs
“Driādas - nimfas”, uzvarētājs savā
vecuma grupā
otrdiena, 20.MAIJS, 2014
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Mārupes pamatskolai - 65
Mārupes pamatskola dibināta 1949.
gadā, šogad tā svinēs 65 gadu jubileju. Šo gadu laikā skola piedzīvojusi
ievērojamas pārvērtības.
Skolas ēkas vecā daļa uzcelta 1963.
gadā. No 1951./1952.mācību gada tiek
izveidota patstāvīga Mārupes pamatskola, kura tiek atdalīta no Mārupes
septiņgadīgās
skolas.
1954.gada
8.septembrī skola tiek reorganizēta par
Mārupes 2. septiņgadīgo skolu. Gadu
gaitā skolai vairākas reizes tiek mainīti
nosaukumi: Mārupes 2.astoņgadīgā skola,
Mārupes 2.deviņgadīgā skola, 1992.
gada 1.septembrī – Mārupes pamatskola.
1958.gadā notiek pirmais skolēnu izlaidums. Vēsturiski pamatskola strādājusi
pēc mazākumtautību pamatizglītības
programmas, bet kopš 2000./2001.
mācību gada 1.septembra katru gadu
pirmklasnieki mācības uzsāka valsts
valodā.
2005.gadā arhitektūras birojs „Eja”
izstrādāja skolas piebūves tehnisko
projektu, 2007.gada 12.decembrī tika
parakstīts līgums ar pilnsabiedrību
„ARMT”, kas veica piebūves būvniecību.
Skolas piebūve ekspluatācijā tika nodota

2008.gada 12.februārī. 2013.gadā notika
Mārupes pamatskolas rekonstrukcijas
būvprojekta izstrāde, kuru veica arhitektu
birojs „Krasts”.
Šobrīd ar nepacietību gaidām skolas
rekonstrukcijas uzsākšanu.
Skola pēdējos gados ir strauji augusi (no
80 skolēniem līdz 209), arī turpmākos gados tiek plānots skolēnu pieaugums. Esam
uzsākuši iekļaujošās izglītības realizāciju,
bērniem atbalstu sniedz atbalsta komanda:
psihologs, logopēds, speciālais pedagogs.
Šajā mācību gadā skolēni ir veiksmīgi
startējuši novada un Pierīgas mācību
priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās
Pierīgā saglabājām jau pagājušā gadā
iegūto 4.vietu kopvērtējumā. Par mūsu
gaitām, sasniegumiem, visu, kas pie
mums notiek, var redzēt, sekojot mums
facebook.com Mārupes pamatskolas
profilā un mūsu mājas lapā www.marupesapamatsk.lv.
9.klases pēdējā zvana pasākumā pirmo
reizi tika atskaņots skolas himnas ieraksts, ar nākamo mācību gadu plānojam ieviest skolas formas – mums ir daudz plānu
nākotnei, kurus pakāpeniski vēlamies
īstenot.

Mīļie Mārupes
pamatskolas darbinieki
un absolventi!
Aicinām Jūs uz
Mārupes pamatskolas
65 gadu jubilejas svinībām
un absolventu salidojumu
š.g. 6.jūnijā plkst. 17.00.
Mārupes pamatskolā,
Tīraines sporta kompleksā,
Viskalnu ielā 7, Tīrainē

Nepalaidiet garām iespēju pirms skolas
rekonstrukcijas vēl pēdējo reizi izstaigāt
vecās skolas telpas!
Reģistrācija pasākuma dienā, sākot
no plkst.15.00.
Pieteikties salidojumam līdz 30.maijam, zvanot pa tālruni 67148306.
Dalības maksa absolventiem: iepriekš
piesakoties 7,00 EUR, salidojuma dienā
10,00 EUR.
Uz salidojumu vēlams ņemt līdzi
groziņu un labu garastāvokli.

Projekta Do.Re.Mat. noslēgums
Mārupes vidusskolā
Do.Re.Mat. projektā, sadarbībā ar
Boloņas skolu, Itālijā, piedalās 2 Latvijas skolas - Mārupes vidusskola un Jelgavas Spīdolas ģimnāzija.
Šis projekts iesākās jau pagājušajā
gadā ar vizīti Boloņā, kur mēs - Zanda
Romanovska (matemātikas skolotāja) un
Inga Cirse (mūzikas skolotāja) no Mārupes
vidusskolas, kā arī Endijs Rožkalns
(mūzikas skolotājs, Jelgava) un Margita
Jirgensone (matemātikas skolotāja, Jelgava), piedalījāmies vienas nedēļas mācību
kursos. Kopš šī brīža ir pagājis laiks, kuru
mēs izmantojām lietderīgi, kopā mācījām
matemātiku un mūziku 9.b klasei. Skolēni
mācījās matemātiku, izmantojot mūziku
un ritmu, kā arī apguva mūziku, izmantojot matemātiku. Gāja mums interesanti,
skolēniem šī metode likās interesanta, jo
tas ir kaut kas jauns un neredzēts. Mums,

skolotājām, vislabāk patika šajā metodē
tas, ka mācību stundas vienlaikus vada
2 skolotāji, kuri katrs ir speciālists citā
jomā, turklāt tik dažādās un šķietami
neapvienojamās sfērās kā mūzika un
matemātika.
Kā jebkurā projektā, arī šajā projektā
veidotāji vēlējās redzēt, ko mēs esam
paveikuši, tādēļ 15. maijā Mārupes
vidusskolā ieradās itāļu delegācija 5
cilvēku sastāvā, kā arī Jelgavas Spīdolas
ģimnāzijas 5 skolēni un 2 pedagogi.
Pirmkārt, iepazīstinājām gan itāļus, gan
Spīdolas skolas pārstāvjus ar mūsu skaisto
skolu. Tad notika stundu prezentēšana.
Protams, bija neliels uztraukums kā pedagogiem, tā arī skolēniem, tomēr viss lieliski izdevās abu skolu pārstāvjiem. Itāļu
delegācijai ļoti patika mūsu ieinteresētība
un attieksme projekta laikā. Viņi priecājās

par to, ko mēs esam sasnieguši, mums,
protams, arī bija patiess gandarījums par
paveikto.
Pēc stundām notika diskusija ar
skolēniem un pēc tam arī ar skolotājiem,
tika apskatīti dažādi jautājumi, tai skaitā
arī par turpmāko sadarbību. Itāļi paši šo
projektu ir uzsākuši tādēļ, ka viņiem skolās
vairs nav mūzika kā mācību priekšmets.
Mēs uzskatām, ka tas ir ļoti skumji, un
priecājamies, ka pie mums mūzika ir
skolas programmā. Pastāstījām arī itāļiem
un parādījām Dziesmusvētku fragmentus
un teicām, ka mēs esam dziedoša tauta un
ar to lepojamies. Cerams, ka mīlestība pret
mūziku dos skolēniem nākotnē iespēju
vieglāk un radošāk apgūt matemātiku.
Zanda Romanovska,
matemātikas skolotāja

Mūsējie „Nākotnes klases laboratorijā” Briselē
13.maijā trīs Mārupes vidusskolas skolēni: Ernests
Dzelme (10.a), Katrīna Buravcova (11.a) un Artūrs Šulbergs
(11.a), kopā ar informātikas
skolotāju Lauru Buravcovu
un konkursa „Jaunie interneta guru”
organizētāju Maiju Katkovsku, devās
uz Briseli, Nākotnes klases laboratoriju
– Future Calssroom Lab. Šo braucienu
skolēni bija ieguvuši kā galveno balvu
konkursā „Jaunie interneta guru” šī
gada 11.februārī „Drošāka interneta
dienā”.
Nākotnes klases laboratoriju ir izveidojusi organizācija European Schoolnet, to
atbalsta 30 ministrijas un nozares partneri.
Laboratorijas mērķis ir palīdzēt iztēloties,
kā parastās klases un citas mācību telpas var viegli reorganizēt, lai mainītu
mācīšanas un mācīšanās stilu.
Skolēniem bija vienreizēja iespēja pabūt
vienā no modernākajām laboratorijām,
kurā vienkopus apskatāmi un izmēģināmi
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visdažādākie mūsdienu tehnoloģiju rīki, kā
arī mobilas un ērtas mēbeles klasēm.
Mūsu skolēni veica dažādus uzdevumus un arī prezentēja savus izveidotos
materiālus angļu valodā. Pirmais uzdevums
mums visiem bija uzzīmēt kādu no savām
klašu telpām, pamatojot, kas mūs tajās
apmierina un kas būtu maināms. Skolēni
bija izvēlējušies bioloģijas, fizikas un
matemātikas kabinetus. Katrs, izmantojot
dokumentu kameru, visiem klātesošajiem
prezentēja savu izvēlēto klasi un pamatoja,
kas ir labs un kas būtu uzlabojams.
Pēc šī uzdevuma mums visiem bija
lieliska iespēja noklausīties izglītojošu
lekciju par filozofijas maiņu izglītības
procesa organizēšanā, telpu iekārtošanā
un dažādu mācību līdzekļu izmantošanā.
Darbu turpinājām, apskatot laboratorijas zonas – visa telpa sadalīta 6 mācību
zonās: Iesaistīt, Prezentēt, Atklāt, Radīt,
Dalīties, Attīstīt. Katrā no zonām mēs
iesaistījāmies dažādos uzdevumos un praktiski pielietojām interaktīvo tāfeli, pultis,

video kameras, planšetdatorus, robotus un
pat „zaļo ekrānu”.
Pēc ekskursijas pa laboratoriju, katrs
skolēns veidoja video „Mana nākotnes
klase” – iepazīstināja ar sevi, prezentēja
savu šī brīža klasi, uzmodelēja nākotnes
klases telpu un izvēlējās vienu objektu,
kas viņu ir uzrunājis šajā laboratorijā. Visu
informāciju salika kopā un tam uz „zaļā
ekrāna” piefilmēja katra skolēna stāstījumu
angļu valodā. Vēlāk šo video samontēs un
pievienos šīs laboratorijas video fondam.
Dienas noslēgumā mums bija lieliska
iespēja apmeklēt Eiropas Parlamenta
ēku un interaktīvu izstādi par Eiropas
Savienības vēsturi.
Prieks, ka mūsu skolēniem bija iespēja
redzēt nākotnes virzību un stilu maiņu
mācību procesa organizēšanā, piedalīties
un atstāt nelielu daļiņu no savas valsts un
savas nākotnes klases vīzijas.
Laura Buravcova,
informātikas skolotāja

Visa dzīve
paiet dejā!
Turpinājums no 1.lpp.
Kolektīvu no pašiem tā pirmsākumiem
vadījusi horeogrāfe un vairākkārtēja
Dziesmu un deju svētku virsvadītāja Gunta
Skuja. „Mārupieši” ir kolektīvs ar vārdu starptautisku deju un folkloras festivālu un
visu pēdējo Latvijas deju svētku dalībnieki,
pagājušajā vasarā XXV Vispārējo latviešu
Dziesmu un XV Deju svētkos parādījuši
sevi kā izcilus dejotājus, visas Latvijas
mērogā D grupā vidējās paaudzes deju
kolektīvu vidū iegūstot pirmo vietu, kā
arī vairākkārtēji Latvijas vidējās paaudzes
deju kolektīvu festivāla „Salaspils kauss”
uzvarētāji .
Savā koncertā jubilāri, kā arī viņu viesi
– LLU VPDK „Kalve Zelta smiltis”, K/C
VPDK „Bandava” un Mārupes Jauniešu
deju kolektīvs, izdejoja 23 skaistas dejas.
Skatītāji vēroja „Mārupiešu” pirmās sezonas deju „Pavasara deja”, vairākas dejas,
kas dejotas Dziesmu un deju svētkos, kā
arī „Diždeju”, kas tikusi izpildīta Amerikas latviešu Dziesmu un deju svētkos
Milvokos 2012.gadā Jaundeju konkursā,
iegūstot skatītāju simpātiju balvu.
Skatītāju vērtējumam tika nodota arī 2014.
gada jaunākā Guntas Skujas jaunrades
deja „Odums”. Koncerts bija kā krāšņs
apliecinājums dejotāju varēšanai, elegancei un dejas mīlestībai.
Koncerta noslēgumā laba vēlējumus
kolektīvam un ceļa vārdus nākamajiem 25
gadiem teica gan Mārupes Domes pārstāvji
un Mārupes Kultūras nama kolektīvi, gan
citi sveicēji. Savukārt dejotāji pateicās saviem kolēģiem un pašvaldības pārstāvjiem
par atbalstu un savām ģimenēm par izturību
un sapratni.
Uva Bērziņa

Mārupes
vidusskola
aicina 7. klašu
skolēnus
Mārupes vidusskola 2014./2015. mācību
gadā aicina, sākot no 7. klases, iegūt
pamatizglītību divās jaunās programmās:
1. Pamatizglītības programmā ar padziļinātu
matemātikas un programmēšanas apguvi
2. Pamatizglītības
programmā
ar
padziļinātu valodu apguvi, apgūstot trīs
svešvalodas jau no 7. klases
Plašāk ar stundu plāniem katrā izglītības
programmā var iepazīties skolas mājas
lapā www.marupe.edu.lv
Uzņemšanas noteikumi katrā no virzienu
programmām:
• vecāku iesniegums;
• vidējais vērtējums no visu programmu pamatpriekšmetiem angļu valodā,
bioloģijā,
ģeogrāfijā,
informātikā,
krievu vai vācu valodā, latviešu valodā,
matemātikā, vēsturē, sociālās zinībās;
• vērtējums programmai atbilstošajos
profilpriekšmetos
(ar
padziļinātu
matemātikas apguvi – matemātikā,
informātikā; ar padziļinātu valodu apguvi – latviešu valodā, angļu valodā) nav
zemāks par 7 ballēm.
Uzņemšana
jaunajās
virzienu
programmās sākas 2. jūnijā, uzrādot 6.
klases liecību.
Pieteikties un saņemt informāciju par
programmām ir iespējams darba dienās
no 8:00 līdz 16:00 pa tālruni 26324789,
rakstot uz e-pastu angela.sokolova@
inbox.lv vai personīgi Mārupes vidusskolā,
Kantora ielā 97.
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No šī gada 1.jūnija – algas nodokļa
grāmatiņa visiem tikai elektroniskā formā
Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk
- VID) informē, ka no 2014.gada
1.jūnija visiem nodokļu maksātājiem
algas nodokļa grāmatiņa būs tikai
elektroniskā formā un gan pašai personai, gan tās darba devējam tā būs pieejama, izmantojot VID Elektroniskās
deklarēšanas sistēmu (turpmāk – EDS).
Līdz 2014.gada 1.jūnijam papīra formātā
izsniegtās algas nodokļa grāmatiņas pēc
2014.gada 1.jūnija vairs nebūs derīgas un
izmantojamas. Algas nodokļa grāmatiņa
papīra formātā, kas paliek darba devēja vai
citas institūcijas īpašumā, ir jāglabā 75 gadus, savukārt tās, kas ir fiziskās personas
rīcībā – piecus gadus.
Personām, kurām līdz 2014.gada
1.jūnijam jau ir izsniegta algas nodokļa
grāmatiņa papīra formā, tā automātiski
tiks aizstāta ar elektronisko algas nodokļa
grāmatiņu. Savukārt, ja tām personām (arī
nepilngadīgajām), kurām līdz 2014.gada
1.jūnijam nebūs izsniegta algas nodokļa
grāmatiņa papīra formā, būs nepieciešama
algas nodokļa grāmatiņa, tad personai
par to jāiesniedz iesniegums VID un vienas dienas laikā personai tiks izveidota
elektroniskā algas nodokļa grāmatiņa.
Tāpat no 2014.gada 1.jūnija, lai

pieslēgtos EDS, vairs nebūs jāslēdz līgums
ar VID, bet kļūt par EDS lietotāju varēs, izmantojot portāla www.latvija.lv piedāvātos
autentifikācijas līdzekļus (internetbankas
lietotājvārdu un paroli), Pilsonības un
migrācijas pārvaldes izsniegto eID viedkarti vai VAS „Latvijas Valsts radio un
televīzijas centra” izsniegto elektronisko
paraksta viedkarti (e-parakstu).
Elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas
ieviešana nozīmē to, ka no 2014.gada
1.jūnija gan juridiskas personas (darba
devēji), gan fiziskas personas (darba
ņēmēji, saimnieciskās darbības veicēji) algas nodokļa grāmatiņā ietverto informāciju
varēs aplūkot elektroniskā formā un arī
nepieciešamos ierakstus un izmaiņas tajā
varēs veikt elektroniskā formā.
VID vērš uzmanību, ka līdz ar
elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas
ieviešanu fiziskām personām būs gan jauni
pienākumi, gan jaunas iespējas pašām veikt
ierakstus un izmaiņas savā elektroniskajā
algas nodokļa grāmatiņā.
Personas elektroniskajā algas nodokļa
grāmatiņā ietvertā informācija ir pieejama
tikai pašai personai, tās darba devējam un
VID.
Vairāk informācijas www.vid.gov.lv.

NVA atjauno skolēnu nodarbinātības
pasākumu vasaras brīvlaikā
Šovasar pēc 5 gadu pārtraukuma
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)
atjauno
skolēnu
nodarbinātības
pasākumu vasaras brīvlaikā. Ar NVA
atbalstu vasaras mēnešos strādāt un iegūt
darba pamatprasmes, iemaņas un pirmo
darba pieredzi varēs jaunieši vecumā
no 15 gadiem, kuri mācās vispārējās,
speciālās vai profesionālās izglītības
iestādēs. Pasākums norisināsies no
2.jūnija līdz 29.augustam, viena skolēna
dalības ilgums – 2 mēneši.
NVA aicina darba devējus izmantot
iespēju iegūt papildus darbaspēku un
pieteikt darba vietas skolēniem vasaras
brīvlaikā. Lai pieteiktos, darba devējam
jāaizpilda NVA mājaslapā ievietotā pieteikuma veidlapa un jāiesniedz NVA filiālē,
kuras administratīvajā teritorijā plānots
izveidot darba vietu skolēnam. NVA darba devējam nodrošinās dotāciju skolēna
ikmēneša darba algai 50 % apmērā no
valstī noteiktās minimālās mēneša darba
algas. Otru pusi algas skolēnam maksā
darba devējs, arī nodokļus no darba algas

darba sludinājums

nomaksā darba devējs. Protams, darba
devējs skolēnam var maksāt arī vairāk
nekā minimālo darba algu.
NVA nodrošinās dotāciju ikmēneša darba algai arī skolēnu darba vadītājam. Par 10
skolēnu darba vadīšanu dotācijas apmērs
būs vienas valstī noteiktās minimālās
mēneša darba algas apmērā, attiecīgi
dotācijas apmērs par viena skolēna darba
vadīšanu būs viena desmitā daļa no valstī
noteiktās minimālās mēneša darba algas.
Tātad, par viena skolēna nodarbināšanu
darba devējs saņems 160 euro skolēna darba algai un 32 euro skolēna darba vadītāja
darba algai pirms nodokļu nomaksas.
Tāpat NVA apmaksās skolēna veselības
pārbaudes, ja to paredz normatīvie akti
par obligātajām veselības pārbaudēm.
Pasākuma laikā NVA nodrošina skolēnu
apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem
darba vietā.
Skolēni un darba devēji plašāku
informāciju par pasākumu var iegūt NVA
mājaslapā www.nva.gov.lv
• pārliecinošas prezentācijas spējas;
• teicamas prasmes darbā ar MS Office
programmatūru.

Mārupes novada pašvaldības
administrācija aicina darbā:
Galvenie darba pienākumi:
TŪRISMA ORGANIZATORU(-I) • nodrošināt tūrisma attīstības stratēģijas
izstrādi, ieviešanu un aktualizāciju
Prasības:
Mārupes novadā;
• augstākā izglītība ar tūrismu saistītā • veicināt Mārupes novada tūrisma
nozarē (bakalaura grāds ekonomikā,
attīstību, apzinot mērķgrupas un
starptautiskajā ekonomikā, tūrisma
nodrošinot to sadarbību ar pašvaldību;
uzņēmējdarbībā, svešvalodās, sociālajās
• nodrošināt tūrisma produktu veidošanu,
zinātnēs);
iniciēšanu, turpmāku virzīšanu tirgū ar
• teicamas latviešu, krievu un angļu valomarketinga pasākumiem;
das zināšanas, vēlamas papildus valodu
• izstrādāt un īstenot ikgadējā tūrisma
zināšanas;
mārketinga plāna realizēšanu, saskaņā ar
• vismaz piecu gadu darba pieredze darbā,
kopīgo novada tēla stratēģiju un novada
kas saistīta ar tūrisma plānošanas dokumārketingu;
mentu izstrādi un ieviešanu;
tūrisma
informāciju,
• vēlama profesionālās darbības pieredze • izstrādāt
reklāmrakstus un izplatīt ārvalstu tūrisma
līdzīgā amatā valsts vai pašvaldību
žurnālistiem un tūrisma kompānijām;
institūcijā;
•
izveidot tūrisma informācijas centru
• labas komunikācijas prasmes, analītiska
Mārupes novadā.
domāšana, precizitāte un augsta
atbildības sajūta;
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Piedāvājam:
• interesantu un atbildīgu darbu;
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi.
Pieteikuma vēstuli un CV ar norādi
„Tūrisma organizators” sūtīt līdz š.g.
13.jūnijam uz e-pastu marupe.info@
marupe.lv vai pastu: Mārupes novada
Dome, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes
novads, LV 2167

Laikraksts “Mārupes Vēstis”. Reģ. nr. 000702131
Iznāk vienu reizi mēnesī.
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Tālrunis: 67149868, fakss: 67149858
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Avīze pieejama elektroniskā veidā:
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Izdevumā “Mārupes Vēstis” publicētie materiāli ne
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