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MĀRUPES NOVADA DOMES BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS
24.maijā
Eiropas
Parlamenta
vēlēšanas

Mārupes
mākslas skola
gaida jaunus
audzēkņus

Lasiet 8.lpp.

Lielajā Talkā uzposām novadu

19.maijā
„Ghetto Games
Mārupē”
atklāšana

Lasiet 6.lpp.

Aicinām atsaukties
tūrisma pakalpojumu
sniedzējus Mārupes
novadā
Mārupes iedzīvotāji un uzņēmēji!
Mārupes novada Dome ir uzsākusi
darbu pie novada Tūrisma koncepcijas
izstrādes. Lai apzinātu un popularizētu
novada tūrisma objektus, aicinām atsaukties novada uzņēmējus, kuru darbība ir
saistīta ar dažādu pakalpojumu sniegšanu,
piemēram, ēdināšana, naktsmītnes, telpas
atpūtai, sporta aktivitātes brīvā dabā, kā arī
iedzīvotājus, kuri piedāvā dažādas interesantas aktivitātes mārupiešiem un Mārupes
viesiem.
Gaidītas ir arī idejas tūrisma un atpūtas
brīvā dabā pilnveidošanai Mārupes novadā.
Kopīgiem spēkiem apzināsim jau esošās
iespējas un piedāvājumus mūsu novadā, kā
arī ieskicēsim nākotnes vīzijas.
Informāciju par sevi un sniegtajiem pakalpojumiem līdz 1.jūnijam lūdzam sūtīt
uz e-pastu ilze.kremere@marupe.lv.

Mārupes vidusskolas teritorijā tika savāktas gan pērnās lapas, gan atjaunoti parka celiņi
26.aprīļa Lielajā Talkā Mārupes
novadā čakli ļaudis rosījās divdesmit
talku vietās. Laika apstākļi bija jauki un
padarītie darbi – ievērojami.
Talkas dienā tika savākti atkritumi
Dzelzceļa ielas malā un stacijas „Tīraine”
apkārtnē izmētātie sadzīves atkritumi.
Atkritumi tika savākti arī grāvjos gar
Mauriņu, Ventas, Rožu ielām, Lapiņu
dambi, Bašēnu ceļu, mežos pie Čiekuru
ielas, Mūzikas un mākslas skolas, Skultes
pamatskolas, bērzu alejā pie apvedceļa
Jaunmārupē, Vienības gatves malā un
Mazās Gramzdas ielas malā pie lidostas.
Skultē sakopta meža teritorija un karjera
krasti vietā, kur pagājušajā gadā atjaunots
Baltais krusts, kas tapis 1941.gada janvāra
komunistiskā terora upuru piemiņai.
Daudz atkritumu tika savākti ap garāžu

kompleksiem Tīrainē un Skultē, pie kam,
no Skultes izvesti arī vairāku gadu desmitu garumā sakrājušies sadzīves atkritumi
147 kubikmetru apmērā. Pārējā novada
teritorijā kopumā tika savākti 74 kubikmetri atkritumu.
Bez atkritumu vākšanas tika paveikti arī
daudzi labiekārtošanas darbi: Mārupes vidusskolas parkā notika celiņu atjaunošana,
Ievu ielā izbūvēta lietusūdens noteka,
Meldriņu ielā sakārtots volejbola laukums, Jaunmārupē divas autobusu pieturvietu nojumes ieguvušas jaunu krāsojumu,
Mārupītes gatves daudzdzīvokļu māju
pagalmā uzposts bērnu rotaļu laukums, bet
Tīrainē apzaļumota BMX trase.
Liels prieks par kaimiņiem, kuri spēja
savstarpēji vienoties un kopīgiem spēkiem
paveikt būtiskas lietas savas dzīves vides

kvalitātes uzlabošanā. Kā atzina vairāki
talcinieki, kopīgi strādājot, kaimiņi labāk
iepazinušies un sadraudzējušies, tāpēc šī
diena nav bijis tikai darbs, bet arī labi kopā
pavadīts laiks. Prieks arī par AFS Latvija
apmaiņas programmas viesskolēniem,
kuri iesaistījās mūsu novada uzpošanā,
daudziem šādu talkošanas pieredzi gūstot
pirmo reizi.
Paldies visiem, kas piedalījās Lielajā
Talkā Mārupē! Īpašs paldies talku
atbildīgajiem un organizatoriem par veltīto
laiku un enerģiju, kas ieguldīta darbā, kā arī
uzņēmējiem, pašvaldības Labiekārtošanas
dienesta un Mārupes komunālo pakalpojumu darbiniekiem, kas nodrošināja gan
materiālu sagādi, gan operatīvu atkritumu
savākšanu.
Ziedīte Lapiņa, Mārupes novada
Labiekārtošanas dienesta vadītāja

Nedēļas garumā notiks Mārupes daiļamatnieku darbu izstāde
„Tinam un lokām, tas radīts pašu
rokām” – ar šādu saukli no 19. līdz
25.maijam pirmo reizi Mārupes
novada vēsturē sevi piesaka Mārupes
daiļamatnieki, kuri savu ieguldījumu
kultūrvēsturiskajā
mantojumā
prezentēs
daiļamatniecības
darbu izstādē Mārupes novada Domes
vestibilā.
Pirmajā Mārupes daiļamatnieku darbu
izstādē piedalīsies vairāki tautā iemīļoti
amata meistari – Aldonis Baldiņš, zināms
kā Latvijas Etnogrāfiskā muzeja Kurzemes
sētas rotaļnieks, Andris Lejinieks,
Izstādē būs redzami auduma un
pazīstams ar saviem burvīgajiem Baltijas
ādas izstrādājumi, adījumi,
pinumiem, Edīte Začeste, tekstila dizaine- rotaslietas u.c daiļamatnieku darbi.
re, audēja, kā arī daudzi citi talantīgi meisAutors attēlā redzamajam
tari no Mārupes.
darbam: Sandra Dedele
TREŠDIENA, 14.MAIJS, 2014

19.maijā, izstādes atklāšanas dienā
apmeklētājus priecēs daiļamatnieku darbu
tapšanas procesa paraugdemonstrējumi.
Apmeklētājiem būs iespēja redzēt, kā
top miniatūra Lielvārdes josta tekstila dizaineres, audējas Edītes Začestes
izpildījumā un Kurzemes saktiņas rotkales Aelitas Stelpes izpildījumā. Tāpat
arī būs iespēja piedalīties radošā procesā,
pašam veidojot pērļu virtenes un dažādus
dekoriņus radošajā darbnīcā Ievas Ansones
vadībā, piedalīties jautrās rotaļās kopā ar
rotaļnieku Aldoni Baldiņu, kā arī iejusties
kalēja amatā, pūst plēšas kalēja Ulda Stelpa pavadībā un pašam izliet savu laimes
pakaviņu.
Turpinājums 8.lpp.

Sveicam mūsu
seniorus – jubilārus!
Tamāra Berezņaka
22.aprīlī palika
90 gadi
Sergejs Kaņšins
10.aprīlī palika
92 gadi
Marija Krauze
25.aprīlī palika
91 gadi
Anastasija Jēkabsone
30.aprīlī palika
85 gadi
Klaudija Rutkovska
1.aprīlī palika
85 gadi
Alimpiada Tamanska
01.aprīlī palika
85 gadi
Valentīna Afanasjeva
18.aprīlī palika
80 gadi
Ērika Bērziņa
22.aprīlī palika
80 gadi
Fedosija Lipska
03.aprīlī palika
80 gadi

Daudz laimes!
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Mārupes novada Būvvalde
apseko graustus
Mārupes novada Būvvaldes speciālisti
uzsākuši graustu apsekošanu novadā.
Vidi degradējošās būves tiek apliktas
ar paaugstinātu nekustamā īpašuma
nodokļa likmi trīs procentu apmērā.
Lai veicinātu Mārupes novada teritorijā
sliktā tehniskā stāvoklī esošo nekustamo
īpašumu sakārtošanu vai nojaukšanu
atbilstoši normatīvo aktu prasībām,
Mārupes novada Būvvaldes komisija
uzsākusi pastiprinātu graustu apsekošanu
novadā.
Pašlaik ir jau apsekoti 32 objekti, kā
informē Būvvaldes būvinspektors Jānis
Lībietis, sastādīti būvju apsekošanas akti
un to īpašniekiem izsūtītas informatīvas
vēstules ar aicinājumu viena mēneša laikā
veikt būves sakopšanas darbus. „Šādi
grausti ir bīstami cilvēku drošībai, kā arī
bojā novada ainavu. Turklāt tie pazemina
arī apkārtesošo īpašumu vērtību,” uzsver
J.Lībietis.
Vairāki
īpašnieki
pēc
vēstules
saņemšanas jau ir vērsušies Būvvaldē
un apņēmušies konkrētā laika termiņā
īpašumus sakārtot. Kā skaidro Mārupes

novada Domes juriste Sarmīte Maščinska,
saskaņā ar Mārupes novada Domes
2012.gada 25.janvārī izdotajiem noteikumiem „Kārtība, kādā tiek veikta
vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēka
drošību apdraudošu būvju apsekošana
un pieņemts lēmums par attiecīgā statusa noteikšanu vai statusa atcelšanu”
nekustamie īpašumi, kuru īpašnieki uz
Būvvaldes vēstulēm nav reaģējuši, tiek
klasificēti kā vidi degradējoši, sagruvuši
vai cilvēku drošību apdraudoši. Saskaņā
ar Mārupes novada Domes saistošajiem
noteikumiem Nr. 19/2013 „Par nekustamā
īpašuma piemērošanas kārtību Mārupes
novadā 2014.gadā” šiem īpašumiem tiek
aprēķināts papildus nekustamā īpašuma
nodoklis 1,5 % apmērā no būvei piekritīgās
zemes kadastrālās vērtības. Šādu būvju
īpašniekiem turpmāk būs jāmaksā
nekustamā īpašuma nodoklis 3 % apmērā.
Nekustamā īpašuma nodoklis tiek
aprēķināts ar nākamo mēnesi pēc būves
klasificēšanas par vidi degradējošu,
sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu.
Uva Bērziņa

Uzsākti ceļa P132 remontdarbi

VAS „Latvijas valsts ceļi” informē,
ka atbilstoši valsts reģionālo autoceļu
sakārtošanas
programmai
un
noslēgtajam līgumam ar piegādātāju
apvienību „AS „ACB” un SIA „8CBR””
tiek veikta autoceļa P132 Rīga (Mārupe)
– Jaunmārupe 3.34 – 10.00 km segas
pastiprināšana periodiskās uzturēšanas
darbu ietvaros.
Līgumā paredzēts sakārtot segumu
autoceļa P132 posmā no krustojuma ar
Mārupītes gatvi līdz Rīgas apvedceļam A5
Salaspils-Babīte. Darbu ietvaros paredzēts
sakārtot arī satiksmes organizāciju krus-

tojumos ar valsts autoceļiem (krustojumu
rekonstrukcijas shēmas var aplūkot interneta vietnē www.marupe.lv, sadaļā
“Aktuāli”) un veikt esošo autobusu pieturvietu labiekārtošanu, ierīkojot pieturvietu
paplašinājumus, jaunas iekāpšanas platformas ar atbilstošu vides pieejamību, kā
arī tās aprīkojot ar soliņiem un atkritumu
urnām.
Seguma pastiprināšanas darbu laikā uz
autoceļa P132 satiksme ir ierobežota un
regulēta vienā joslā ar luksoforiem. Satiksmes ierobežojumi uz autoceļa var tikt
palielināti, kas jāņem vērā, ceļa lietotājiem
izvēloties maršrutu Rīga – Jaunmārupe.
Aktuālo informāciju par plānotajiem
ierobežojumiem iespējams iegūt VAS
„Latvijas Valsts ceļi” mājaslapā www.
lvceli.lv.
Visi paredzamie darbi tiks veikti valsts
autoceļa zemes nodalījuma joslas ietvaros,
kā arī esošo valsts ceļa būvju un to elementu robežās.
Plānotais darbu pabeigšanas laiks ir
2014.gada septembris.
Uva Bērziņa

Apstiprināts cenrādis par pašvaldības sniegtajiem maksas
pakalpojumiem detālplānojuma un lokālplānojuma izstrādes gaitā
Ar šī gada 30.aprīļa Mārupes novada
Domes lēmumu ir apstiprināts cenrādis
par pašvaldības sniegtajiem maksas
pakalpojumiem detālplānojuma un
lokālplānojuma izstrādes gaitā.
Šāda lēmuma pieņemšanu rosinājusi
situācija, kas izveidojusies pašvaldībā,
proti, lielā daļā uzsākto privātpersonu
ierosināto detālplānojumu to izstrāde netiek turpināta vai tiek uzsākta novēloti,
kas savukārt prasa veikt izmaiņas darba
uzdevumā. Tā rezultātā tiek nelietderīgi
izmantoti
gan
pašvaldības,
gan
detālplānojuma ierosinātāja resursi.
Lai veicinātu mērķtiecīgāku teritorijas attīstības plānošanas procesa
īstenošanu, turpmāk pēc pašvaldības
lēmuma pieņemšanas par detālplānojuma
uzsākšanu
detālplānojuma
izstrādes

ierosinātājam būs jāveic maksājums
pašvaldības kasē 50 eiro apmērā par
administratīvā līguma detālplānojuma
īstenošanai sagatavošanu. Šis maksājums
jāveic pirms līguma par detālplānojuma
izstrādi un finansēšanu parakstīšanas, un
tas paredzēts kā daļa no pašvaldības pakalpojumiem detālplānojuma izstrādes
ietvaros, kas noteikti saskaņā ar Ministru
kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu
Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”
129.punkta regulējumu.
Balstoties uz šo pašu regulējumu,
paredzēta arī maksa par paziņojumu, kas
attiecas uz sabiedrības informēšanu par
detālplānojumiem, lokālplānojumiem un
to apspriešanu, sagatavošanu un izsūtīšanu.
Šis maksājums paredzēts pirms attiecīgā

plānošanas dokumenta galīgās redakcijas
apstiprināšanas un aprēķināms atbilstoši
faktiski veiktajiem darbiem (sludinājumu
skaitam) un saskaņā ar VAS „Latvijas pasts” pakalpojumu izcenojumiem.
Paredzētā maksa par vienu sludinājumu,
uzsākot detālplānojuma izstrādi vai izsludinot publisko apspriešanu, ir 7 eiro,
kas pielīdzināta citiem pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem.
Vienlaikus ar maksas pakalpojumu
noteikšanu sagatavota arī “Kārtība
lokālplānojumu
un
detālplānojumu
izstrādei Mārupes novada pašvaldībā”, kas
ir saistoša Mārupes novada pašvaldības
administrācijas darbiniekiem, kuri iesaistīti
plānošanas dokumentu izstrādes procesā.
Tā izmantojama arī kā informatīvs materiāls
jebkuram interesentam, kas saistīts ar šo

dokumentu izstrādi. Minētā kārtība ir pieejama pašvaldības interneta vietnē www.
marupe.lv, sadaļā “Pakalpojumi/Būvvalde/
Detālplānojuma izstrādes uzsākšana”.
Būtiskākās izmaiņas, ko paredz šī kārtība,
attiecināmas uz ierosinājuma iesniegšanu
pašvaldībā, sludinājumu publicēšanas
kārtību, ko turpmāk nodrošinās pašvaldība,
kā arī jau iepriekš minētajiem maksas pakalpojumiem.
Turpmāk tiek paredzēts brīvas formas iesniegums jebkura teritorijas
attīstības jautājuma ierosināšanai, neizdalot atsevišķi zemes ierīcības projektus,
detālplānojumus vai lokālplānojumus,
iesniegumā norādot tikai nepieciešamo
teritorijas attīstības mērķi un pievienojot
atbilstošos īpašumtiesību dokumentus.
Ilze Krēmere, Attīstības nodaļas vadītāja

Noris darbs pie novada tūrisma un mārketinga stratēģijas izstrādes
Lai
veicinātu
tūrisma
un
uzņēmējdarbības attīstību novadā,
Mārupes pašvaldībā uzsākts darbs pie
divu plānošanas un attīstības dokumentu - tūrisma un mārketinga stratēģijas izstrādes.
Abu stratēģiju izstrādei ir izveidotas darba grupas, kurās darbojas gan deputāti, gan
dažādu nozaru pašvaldības speciālisti.
Tūrisma stratēģijas izstrādes darba grupas pamatuzdevumi ir līdz gada beigām
izstrādāt visaptverošu tūrisma stratēģiju,
kas ietvertu gan tūrisma attīstības vīziju,
gan īstermiņa un ilgtermiņa rīcības virzienus un aktivitātes tūrisma izveidošanai
un attīstībai novadā. Aprīļa vidū jau pirmās
darba grupas sanāksmes laikā tika spriests
par tādiem būtiskiem jautājumiem kā
tūrisma pakalpojumu sniedzēju apzināšana
novadā, tūrisma informācijas centra
izveidošanas nepieciešamība un tūrisma
organizatora piesaistīšana.
Uzņēmējdarbības pasākumu veicināšanā
šī gada būtiskākais ieguldījums ir plānotā
mārketinga stratēģijas izstrāde, pie ku-
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ras darbs norit jau no gada sākuma.
Stratēģijas izstrādes laikā tiks veikta līdz
šim apjomīgākā iedzīvotāju un uzņēmumu
aptauja, kas kalpos par pamatu, lai definētu
novada stiprās un vājās puses jeb, biznesa valodā izsakoties, konkurētspējas
priekšrocības. Mārketinga stratēģija būs arī
praktisks instruments, kas palīdzēs mums
kā pašvaldībai gan labāk apmierināt esošo
iedzīvotāju un uzņēmumu vajadzības, gan
ieinteresēt par mūsu novadu potenciālos
iedzīvotājus, investorus un viesus.
Mārketinga stratēģija palīdzēs mums
arī atspēkot nereti izskanējošo stereotipu, ka Mārupe ir Rīgas „guļamrajons”.
Tomēr jāņem vērā, ka Mārupes novadā
uz 17 tūkstošiem iedzīvotāju, ieskaitot
zīdaiņus un sirmgalvjus, ir vairāk kā 18
tūkstoši nodarbināto. Tas norāda uz to, ka
šeit strādā tūkstošiem cilvēku no citām
pašvaldībām. Uzņēmumu skaits uz 1000
iedzīvotājiem novadā ir divas reizes lielāks
nekā vidēji Latvijā un par 40% lielāks
nekā Rīgā. Šie skaitļi apliecina to, ka, lai
arī mūsu novads ir labs dzīvošanai, tas ir

arī aktīvs biznesa centrs uzņēmējdarbības
attīstībai.
Pirms gada Mārupes novada Domē
darbu uzsāka Uzņēmējdarbības attīstības
konsultants, kura darba pienākumos
tika izvirzīti augsti uzstādījumi uzņēmējdarbības attīstības veicināšana
novadā, uzņēmējdarbības ar pievienoto
vērtību izaugsme, investīciju piesaiste
un kapitāla pieaugums, ko sekmētu
ekonomiskām aktivitātēm nepieciešama
un atbilstoša infrastruktūra.
Jāatzīst, ka lielākoties šajos uzdevumos
noteiktie uzstādījumi nav sasniedzami īsā
laika periodā un patiesos rezultātus būs
iespējams vērot ilgtermiņā. Kā būtiski
praktiskās darbības pasākumi ir minama
Mentoringa programma, kuras tiešais
mērķis ir ar padomu palīdzēt novada
iedzīvotājiem, kuri sper pirmos soļus sava
biznesa veidošanā. Programma darbojas
no pagājušā gada 1. novembra, un līdz
šim tajā iesaistījušies pieci dalībnieki.
Esam atteikušies no sākotnējās kārtības,
kad programma darbojas tikai konkrētā

laika periodā, tādēļ laipni tiek aicināti visi
novada iedzīvotāji vai novadā reģistrētie
jaunie uzņēmumi, kuriem nepieciešams
padoms sava biznesa uzsākšanai vai
attīstīšanai, izmantot iespēju iesaistīties
šajā programmā jebkurā interesentam
pieejamā laikā. Savukārt uzņēmējiem,
kuriem padoms biznesa uzsākšanai vairs
nav nepieciešams, visbiežāk tiek sniegtas
konsultācijas par iespējām piesaistīt ES
finansējumu.
Viens no uzdevumiem ir pašvaldības
sadarbība ar novada uzņēmējiem. Šajā
jomā galvenais pašvaldības sadarbības
partneris ir biedrība “Mārupes uzņēmēji”,
kas apvieno 53 novada uzņēmumus,
kuri kopumā nodarbina aptuveni 4000
cilvēku. Pagājušā gada oktobrī, Mārupes
uzņēmēju dienas ietvaros, kopīgi sveicām
novada veiksmīgākos un aktīvākos
uzņēmumus. Ikdienā biedrības pārstāvji,
kad nepieciešams, palīdz ar padomu
pašvaldībai
uzņēmējdarbības
vidi
ietekmējošu jautājumu risināšanā.
Ilze Krēmere, Attīstības nodaļas vadītāja
TREŠDIENA, 14.MAIJS, 2014
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PAŠVALDĪBĀ
Saimnieciskie darbi aprīlī

30.aprīļa Domes sēdē lēma

Procesā esošās iepirkumu
procedūras

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

un II daļā 4 226,53 eiro, termiņš I daļā • Par zemes ierīcības projekta izstrādi un
apstiprināšanu vairākiem nekustamajiem
15.05.2014. un II daļā 22.08.2014.
īpašumiem.
Ikdienas ceļu uzturēšana vasaras sezonā, • Pirmsskolas izglītības iestādes tehniskā • Par adreses piešķiršanu un apgrūtinājuma
projekta
piesaiste
zemes
vienībai
Vējiņu
piedāvājumu iesniegšana 06.05.2014.
noteikšanu vairākiem nekustamajiem
iela 8, Mārupes novadā, pieņemts
Mārupes novada pašvaldības iestāžu
īpašumiem.
lēmums slēgt līgumu ar SIA „AR.4”,
remonts, piedāvājumu iesniegšana
•
Lēma mainīt nekustamā īpašuma
līgumcena 48 218,50 eiro, termiņš līdz
07.05.2014.
lietošanas mērķi vairākiem nekustamasaistību pilnīgai izpildei.
jiem īpašumiem.
Dažādi elektromontāžas darbi Mārupes
Iepirkumu procedūru rezultātā
• Apstiprināja vairākas izziņas par
novada teritorijā un pašvaldības iestādēs,
noslēgtie līgumi
nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā.
piedāvājumu iesniegšana 08.05.2014.
•
Lēma par zemes piekritību pašvaldībai.
•
SIA
„Vertex
projekti”
par
Rožu
ieMārupes pamatskolas rekonstrukcija,
•
Lēma par zemes lietošanas tiesību
las
būvprojekta
izstrādi,
līgumcena
turpinās piedāvājumu izvērtēšana.
izbeigšanu, zemes piekritību un zemes
9 158,49 eiro, termiņš 27.07.2014.
Žalūziju
iegāde
Mārupes
nonomas līguma slēgšanu.
„A.
Limanska
individuālais
vada pašvaldības iestādēm, notiek • IU
•
Apstiprināja iesniegto saistošo noteikomercuzņēmums, Tukumā „EDUpiedāvājumu izvērtēšana.
kumu projektu „Grozījumi Mārupes
ARDS”” par pašgājējmašīnas AVANT
Mārupes novada mārketinga stratēģijas
novada Domes 2010.gada 18.augusta
635 maināmo komunālo darbarīku
izstrāde, notiek piedāvājumu vērtēšana.
saistošajos noteikumos Nr.11/2010 „Par
piegādi, līgumcena 8 695,97 eiro,
nekustamo īpašumu uzturēšanu un saGājēju tiltiņu izbūve Mārupes novada
termiņš 07.05.2014.
biedrisko kārtību Mārupes novadā””.
pašvaldībā, pieņemts lēmums slēgt
• Apstiprināja
maksas
pakalpolīgumu ar SIA „M.A.-Taka”, līgumcena
Uzsāktie darbi
jumu
cenrādi
lokālplānojumu
un
118 448,36 eiro, termiņš trīs mēnešu
•
Tīraines
ciemā
uz
Vecās
Jelgavas
šosejas
detālplānojumu
izstrādei.
laikā no līguma parakstīšanas dienas.
uzsākta gājēju celiņa un apgaismojuma • Lēma piedalīties Latvijas Pašvaldību
Apdrošināšanas brokera pakalpojumi
izbūve posmā no Rudzrogu līdz Vecosavienības 25. kongresā un biedru
personu risku apdrošināšanai, pieņemts
zolu ielai.
sapulcē.
lēmums slēgt līgumu ar SIA „IIZI bro•
Lēma par nekustamā īpašuma nodokļa
•
Mārupes
ciema
Mārupītes
gatvē
noris
kers”, līgumcena 50 819,99 EUR, pasamaksas termiņa samazināšanu un
gājēju
celiņa
un
apgaismojuma
izbūve
kalpojumi sniedzami līdz pasūtītāja
atvieglojumu piešķiršanu vairākām
posmā no Ventas līdz Vecozolu ielai un
noslēgto apdrošināšanas sabiedrības vai
personām.
no Daugavas līdz Laimdotas ielai. Šī
sabiedrību veselības apdrošināšanas,
•
Lēma par pašvaldības budžetā ieskaitāmo
apgaismojuma
izbūve
ļaus
izgaismot
arī
nelaimes gadījumu un dzīvības riska
nodokļu parādu un ar tiem saistītās
jaunos
gājēju
tiltiņus.
apdrošināšanas pakalpojumu līguma
nokavējuma naudas un pārmaksas
• Turpinās pašvaldības autoceļu C6 (Vebeigu termiņam.
dzēšanu.
cais Mārupes ceļš) un C20 (Bērzceļnieki
Saimniecības preču un inventāra iegāde,
•
Lēma par taksometru licenču izsniegšanu
– Lagatas) rekonstrukcijas darbi, kā arī
pieņemts slēgt līgumu ar SIA „SELDpasažieru pārvadājumiem Mārupes
gājēju celiņa izbūve Stīpnieku ceļā no
ING”, līgumcena 50 819,99 eiro, termiņš
novadā.
Kantora
līdz
Zeltiņu
ielai.
divdesmit četri mēneši vai līdz līguma
• Lēma par atbalstu veselīga dzīvesveida
summas apguvei, atkarībā no tā, kurš • Jaunmārupē notiek Loka ceļa un Ziedveicināšanai.
kalnu ielas rekonstrukcijas būvdarbi.
nosacījums iestājas pirmais.
• Lēma piešķirt finansiālu atbalstu
Saules siltuma enerģijas kolektoru • Tuvākajās nedēļās tiks pabeigti
vairākiem sportistiem.
apzaļumošanas darbi pagājušajā vasarā • Lēma piešķirt finansiālu atbalstu
sistēmas, saules bateriju sistēmas
rekonstruētajā publiskajā skvērā Tīrainē,
un
energoefektīva
apgaismojuma
dejotājām
dalībai 11.starptautiskajā
Tīraines ielā 14, kā arī daudzdzīvokļu
uzstādīšana Mārupes novadā, notiek
folkloras un laikmetīgās mākslas
māju pagalmā Viršu ielā 20.
piedāvājumu izvērtēšana.
festivālā „Le spiaggde d’Italia” Itālijā.
•
Apstiprināja iesniegto saistošo noteiTautas tērpu iegāde Mārupes noIvars Punculis,
kumu projektu „Par atbalsta sniegšanu
vada pašvaldības iestādēm, pieņemts
Mārupes novada Domes izpilddirektors
juridiskām un fiziskām personām sporta
lēmums slēgt līgumu ar SIA „MUun veselīga dzīvesveida veicināšanai
DURI”, līgumcena I daļā 12 093,96 eiro
Mārupes novadā”.
• Apstiprināja saistošos noteikumus „Par
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
kārtību Mārupes novadā 2014.gadā”.

Pieredzes apmaiņā Turcijā

Aprīļa beigās Mārupes pašvaldības
darba grupa projekta „Ceļā uz
iekļaujošu izglītību” ietvaros devās vizītē
uz Kilis pilsētu Turcijā, lai iepazītu un
attīstītu iekļaujošas izglītības īstenošanu
abu dalībvalstu pašvaldību izglītības
iestādēs.
Projekts tiek īstenots Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas
Reģionālās partnerības ietvaros ar Eiropas
Savienības finansējumu.
Projekta „Ceļā uz iekļaujošu izglītību”
iniciators un vadošais partneris ir Kilis
reģionālā pārvalde Turcijā, kas uzaicināja
Mārupes pašvaldību piedalīties projektā
un dalīties pieredzē. Vizītes mērķis bija
tikties ar projekta partneriem, piedalīties
diskusijās par iekļaujošo izglītību,
metodēm un pieredzi, kā arī kopīgs darbs
pie bukleta „Iekļaujošā izglītība mums
apkārt” izstrādes.
Vizītes ietvaros iepazināmies ar partnerskolu darbu ar bērniem, kam ir speciālās
TREŠDIENA, 14.MAIJS, 2014

izglītības vajadzības, diskutējām par abu
valstu ieguldījumu un sasniegumiem
iekļaujošajā izglītībā. Viesojāmies pie
reģiona gubernatora un pilsētas mēra,
kurš piedāvāja noslēgt vienošanos par
pašvaldību sadraudzību. Piedalījāmies
Kilis pilsētas bērnu svētkos.
Paredzams, ka dalība projektā uzlabos iesaistīto speciālistu – skolotāju un
metodiķu pedagoģiskās prasmes, sniegs
jaunas zināšanas didaktiskajās metodēs,
dos nepieciešamās zināšanas darbā ar
skolēniem, kam ir īpašās vajadzības.
Projekta ietvaros tika organizētas arī diskusijas un darba grupas, kā arī izstrādāts
informatīvs
buklets,
kurā
iekļauti
labās prakses piemēri un cita noderīga
informācija iekļaujošās izglītības jomā.
Paredzam, ka ar tā palīdzību tiks uzrunātas
izglītības iestādes, sociālie dienesti un
sabiedrība kopumā par nepieciešamajiem
uzlabojumiem iekļaujošajā izglītībā.
Par publikācijas saturu ir atbildīga
Mārupes novada Dome un tā neatspoguļo
Eiropas Komisijas vai Aģentūras viedokli,
un tās nav nekādā veidā par to atbildīgas.
Zane Zvejniece,
Attīstības nodaļas projektu vadītāja

• Piešķīra tiesības organizēt bērnu vasaras
nometnes 2014.gadā.
• Apstiprināja
Mārupes
novada
pašvaldības
informatīvā
izdevuma
„Mārupes Vēstis” nolikumu.
• Lēma ar 2014. gada 1. jūniju Mārupes
novada pašvaldības administrācijas
struktūrvienībā Attīstības nodaļa izveidot amata vietu – tūrisma organizators.
• Apstiprināja
maksas
pakalpojumu
cenrādi pašvaldības sporta zāļu, laukumu, izglītības un kultūras iestāžu telpu
nomas lietošanai.
• Lēma par A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšanu
par 331 590,00 EUR.
• Lēma ar jaunu amata vietu izveidošanu
Mārupes novada jauniešu vasaras
nodarbinātībai 2014. gada ietvaros.
• Apstiprināja Mārupes novada Domes
saistošos
noteikumus
„Grozījumi
Mārupes novada Domes 2014.gada
22.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Par Mārupes novada pašvaldības 2014.
gada budžeta apstiprināšanu””.
• Apstiprināja Mārupes novada Domes
2013. gada pārskatu par laika periodu no
2013. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31.
decembrim.
• Lēma piedalīties atklātā projektu iesniegumu konkursā pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā”, iesniedzot projektu „Pakalpojumu uzlabošana
dienas centrā „Švarcenieki””.
• Lēma organizēt iepirkumu „Mārupes novada Domes administrācijas un Domes
pakļautības iestāžu darbinieku personu
risku apdrošināšana”.
• Lēma par Vides un komunālo jautājumu
komitejas priekšsēdētājam paredzētā
atalgojuma izmaksas kārtību un apmēru
laika posmā no 2014.gada 20.februāra
līdz Vides un komunālo jautājumu
komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanai.
• Apstiprināja
saistošos
noteikumus
„Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība”.
• Lēma par līguma slēgšanu ar AS
„Mārupes komunālie pakalpojumi” par
siltumapgādes pakalpojuma sniegšanu.

Pieņemti jauni saistošie noteikumi
par atbalstu sportam
2014.gada 30.aprīļa Domes sēdē
apstiprināti saistošie noteikumi ”Par atbalsta sniegšanu juridiskām un fiziskām
personām sporta un veselīga dzīvesveida
veicināšanai
Mārupes
novadā”,
kas paredz kārtību, kādā turpmāk
pašvaldība atbalstīs sportistus, veicinot
labāku rezultātu sasniegšanu olimpiskajos sporta veidos, kā arī Mārupes novada iedzīvotāju sportiskās iniciatīvas,
tādējādi sekmējot veselīga dzīvesveida
aktivitāšu norisi Mārupes novadā.
Līdz šim kārtību, kādā pašvaldība sniedz
atbalstu sporta un veselīga dzīvesveida
sekmēšanai, noteica Mārupes novada
Domes 2012.gada 25.janvāra saistošie
noteikumi Nr.11/2012 „Par atbalsta
sniegšanu juridiskām un fiziskām personām
sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanai
Mārupes novadā”, kuru piemērošanā bija
vairākas problēmas. Saistošie noteikumi
bija vairākkārt grozīti, tāpēc kļuvuši grūti
uztverami, tie saturēja sportistu iedalījumu

profesionālos un neprofesionālos sportistos, kas neatbilst Sporta likuma 19.
pantā ietvertai definīcijai, kā arī neietvēra
regulējumu attiecībā uz sportistiem
piešķirtām tiesībām lietot pašvaldības
sporta objektus par samazinātu nomas
maksu.
Kā informē Mārupes novada Domes
juriste Gaļina Sušiņina, jaunie saistošie
noteikumi ne tikai precīzi atrunā kārtību,
kādā tiek pieņemti lēmumi un izvirzītas
noteiktas prasības pretendentiem, bet arī
nosaka stingrus un objektīvus katra pretendenta vērtēšanas kritērijus, nolūkā
turpmāk nodrošināt visiem Mārupes novada iedzīvotājiem skaidru, pieejamu un
caurskatāmu procedūru pašvaldības atbalsta piešķiršanas jautājumos.
Jaunie saistošie noteikumi stāsies spēkā
pēc apstiprinājuma saņemšanas no Vides
un reģionālās attīstības ministrijas.
Uva Bērziņa

3

MarupesVESTIS
Paziņojums par
detālplānojuma
nodošanu publiskajai
apspriešanai nekustamajiem īpašumiem
„Gundegas–1” un
„Jaunklūgas”
Mārupes novada Dome 2014.gada
30.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr.14
(sēdes protokols Nr.6, pielikums Nr.14),
„Par detālplānojuma nodošanu publiskajai
apspriešanai nekustamajiem īpašumiem
„Gundegas–1” (kadastra Nr. 8076 011
0273) un „Jaunklūgas” (kadastra Nr. 8076
011 0297).
Publiskā apspriešana notiks no
13.05.2014. līdz 10.06.2014.
Ar detālplānojuma redakciju var
iepazīties līdz 10.06.2014.
• Mārupes novada Būvvaldē (Daugavas
iela 29, Mārupe), būvvaldes darba laikā;
• Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma
redakciju var iepazīties tīmekļa vietnē
www.failiem.lv
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 9.jūnijā plkst.17.00 Mārupes novada
Būvvaldē Daugavas ielā 29, Mārupē.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par detālplānojuma redakciju var
iesniegt Mārupes novada Būvvaldē no
13.05.2014. līdz 10.06.2014, iesniegumā
norādot vārdu, uzvārdu un adresi, bet
juridiskajām personām – nosaukumu, adresi un reģistrācijas Nr.
Elektroniski priekšlikumus un ieteikumus par detālplānojuma redakciju
var iesniegt Mārupes novada Attīstības
nodaļas vadītājai Ilzei Krēmerei uz e-pastu: ilze.kremere@marupe.lv.
Neskaidrību
gadījumā
iespējams
griezties Mārupes novada Būvvaldē
pie Mārupes novada Domes Attīstības
nodaļas vadītājas Ilzes Krēmeres, iepriekš
piesakoties pa tālruni 67149875.

Paziņojums par
detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Zemieši”
Pamatojoties uz
Mārupes novada
Domes 2013. gada 30. oktobra sēdes
protokola Nr. 8 pieņemto lēmuma norakstu Nr. 2.1 (sēdes protokols Nr.8, pielikums Nr.2.1) uzsākta detālplānojuma
izstrāde Mārupes novada nekustamajam
īpašumam „Zemieši” (kadastra Nr. 8076012-0229).
Pašvaldība ar 2013.gada 30 oktobri
par detālplānojuma izstrādes vadītāju
apstiprinājusi Attīstības nodaļas vadītāju
I. Krēmeri.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir
precizēt tajā noteiktās teritorijas plānoto
(atļauto) izmantošanu, veikt zemes gabala
sadalīšanu, veidot vienotu ielu/ceļu tīklu
un inženiertehnisko komunikāciju tīklus
gan detālplānojuma teritorijā, gan arī
piegulošajām teritorijām.
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt
Mārupes novada Būvvaldē (Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads,
LV-2167) vai sūtot uz e-pastu ilze.kremere@marupe.lv četru nedēļu laikā no
paziņojuma publicēšanas informatīvajā
izdevumā „Mārupes Vēstis”.
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Paziņojums par
detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu
nekustamajam
īpašumam „Zauberi”
Mārupes novada Dome 2014.gada
30.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr.12.1
(sēdes protokols Nr.6, pielikums Nr.12.1),
„ Par nekustamā īpašuma „Zauberi” (kadastra Nr. 80760060150), Mārupes novads, detālplānojuma izstrādi”.
Detālplānojuma teritorija ir nekustamais īpašums „Zauberi”, teritorijas platība
0,67 ha. Saskaņā ar 2013.gada 18.jūnijā
apstiprināto Mārupes novada teritorijas
plānojumu 2014.- 2026. gadam zemesgabals atrodas savrupmāju apbūves teritorijā
un robežojas ar valsts autoceļu V22.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt
zemesgabala sadalīšanu apbūves gabalos,
noteikt jaundibināmas ielas sarkanās līnijas
un izveidot pieslēgumu valsts autoceļam,
lai izveidotu dzīvojamo apbūvi Mārupes
ciema teritorijā.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju
apstiprināta Mārupes novada Attīstības
nodaļas vadītāja Ilze Krēmere.
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt
Mārupes novada Būvvaldē Daugavas
iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV2167, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē apmeklētāju pieņemšanas
laikā – pirmdienās un ceturtdienās no
9.00 – 18.00. Elektroniski priekšlikumi
iesniedzami iesūtot tos uz elektroniskā
pasta adresi ilze.kremere@marupe.lv.
Priekšlikumi iesniedzami līdz 2014.gada
6.jūnijam, iesniegumā noteikti norādot arī
vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskajām
personām – nosaukumu, adresi un
reģistrācijas Nr.

Paziņojums par
detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu
nekustamajam
īpašumam Dīķu ielā 1
Mārupes novada Dome 2014.gada
30.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr 12.2
(sēdes protokols Nr.6, pielikums Nr.12.2),
„ Par nekustamā īpašuma Dīķu iela 1, kadastra Nr. 8076 007 0035, Mārupes novads, detālplānojuma izstrādi”.
Detālplānojuma teritorija ir nekustamais
īpašums Dīķu ielā 1, teritorijas platība
0,71 ha. Saskaņā ar 2013.gada 18.jūnijā
apstiprināto Mārupes novada teritorijas
plānojumu 2014.- 2026. gadam zemesgabals atrodas savrupmāju apbūves teritorijā.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt
zemesgabala sadalīšanu, precizēt teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu, ielas
sarkanās līnijas un izveidot kopīgu ceļu
tīklu.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju
apstiprināta Mārupes novada Attīstības
nodaļas vadītāja Ilze Krēmere.
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt
Mārupes novada Būvvaldē Daugavas
iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV2167, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē apmeklētāju pieņemšanas
laikā – pirmdienās un ceturtdienās no
9.00 – 18.00. Elektroniski priekšlikumi
iesniedzami, iesūtot tos uz elektroniskā
pasta adresi ilze.kremere@marupe.lv.
Priekšlikumi iesniedzami līdz 2014.gada
6.jūnijam, iesniegumā noteikti norādot arī
vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskajām
personām – nosaukumu, adresi un
reģistrācijas Nr.

NOVADĀ
Notikusi pirmā sabiedriskā apspriede
par Šosciema lokālplānojuma izstrādi
Pulcējoties
kuplam
skaitam
iedzīvotāju
Mārupes
pamatskolā,
24.aprīlī notika pirmā sabiedriskā apspriede par lokālplānojuma izstrādi teritorijai starp Ābolu ielu, Vienības gatvi
un dzelzceļu Rīga-Jelgava Mārupes
novadā jeb tā saucamajam Šosciemam.
Saskaņā ar Mārupes novada Domes
2013.gada 28.augusta lēmumu Nr.4 ir
uzsākta lokālplānojuma izstrāde teritorijai starp Ābolu ielu, Vienības gatvi
un dzelzceļu Rīga-Jelgava Mārupes
novadā, ko pašvaldības uzdevumā veic
SIA „Reģionālie projekti”. Šosciema
lokālplānojuma izstrādes mērķis ir rast
risinājumus tehniskās infrastruktūras
sakārtošanai, lai teritorijā būtu iespējams
noteikt un legalizēt ielu sarkanās līnijas,
izveidot pieslēgumu pie pašvaldības
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, kā
arī sakārtot meliorācijas un lietus ūdeņu
novadīšanas sistēmu.
Apspriedes laikā SIA „Reģionālie projekti” pārstāvji klātesošos iepazīstināja ar
lokālplānojuma sākotnējo vīziju, kas tapusi
pēc esošās situācijas izpētes un līdz šim
iedzīvotāju izteikto vēlmju apkopojuma.
„Šobrīd nav radīts gala plānošanas
dokuments, bet notiek plānošanas
process, kurā aicinām iesaistīties ikvienu
ieinteresēto pusi, lai kopīgiem spēkiem
uzlabotu teritorijas dzīves vidi. Ir izveidota pirmā vīzija, kā pamats diskusijām,
kas palīdzētu saprast, kādos virzienos
nepieciešamie risinājumi plānotājiem
būtu tālāk attīstāmi,” rosinoties dažādu
viedokļu apmaiņai, sanāksmē skaidroja
SIA „Reģionālie projekti” pārstāve Līna
Dmitrijeva. Savukārt Mārupes novada
Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs
uzsvēra, ka „lokālplānojums tiek veidots
teritorijas iedzīvotāju interesēs, un līdz šim
projektētāja uzdevums ir bijis izveidot savu

sākotnējo redzējumu, kas apspriežams
kopā ar iedzīvotājiem un izvērtējams, izejot no reālās situācijas un tehniskajiem
noteikumiem, ko nosaka valsts institūcijas.
Tikai pēc šīs tikšanās projektētāji varēs
strādāt pie tālākas lokālplānojuma
detalizācijas”.
Sanāksmes noslēgumā iedzīvotāji tika
aicināti deleģēt pārstāvjus darba grupai,
kas lokālplānojuma izstrādātājiem turpmāk
sniegs priekšlikumus un vērtējumu
par teritorijas attīstības risinājumiem.
Lokālplānojuma izstrādes gaitā paredzēts
izveidot tā pirmo redakciju, kas tiks iesniegta
Domē deputātiem, kuri tālāk lems par dokumenta virzīšanu publiskajai apspriedei,
kas tiek plānota š.g. augustā.
Šosciema
teritorija
ietver
86
privātīpašumus, un tajā deklarēts 221
Mārupes novada iedzīvotājs. Saskaņā ar
Mārupes novada teritorijas plānojumu
2014. – 2026.gadam šosciema teritorija paredzēta savrupmāju un publiskajai apbūvei, kā arī autotransporta
infrastruktūras objektiem. Lokālplānojuma
izstrādes gaitā plānots:
• veikt transporta infrastruktūras izpēti
un izstrādāt risinājumus ielu tīkla
uzlabošanai;
• izstrādāt gājēju un veloceliņu shēmas,
t.sk. priekšlikumus pārejas izbūvei pār
dzelzceļu;
• paredzēt trokšņa līmeņa samazināšanas
pasākumus;
• izvērtēt
inženierinfrastruktūras
nodrošinājumu un noteikt plānoto
inženiertīklu optimālu izvietojumu;
• sniegt
priekšlikumus
publisko
apstādījumu un ārtelpas izveidei;
• izstrādāt risinājumus lietus ūdeņu
novadīšanas un meliorācijas sistēmas
attīstībai.
Kate Nītiņa

Grozījumi likumā par saziņu ar pašvaldību
nodokļu maksāšanas jautājumos
2014.gada 1,janvārī spēkā stājās
grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma
nodokli”, kuri tika papildināti ar 9.panta
1¹.daļu, kas paredz, ka nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājam – juridiskai personai
– ir pienākums mēneša laikā no nekustamā
īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma

rašanās brīža turpmākajai saziņai ar
nodokļu administrāciju paziņot pašvaldībai
savu elektroniskā pasta adresi.
Mārupes novada Domes Finanšu un
grāmatvedības nodaļa aicina uzņēmumus
sūtīt savu elektroniskā pasta adresi uz epastu nodokli@marupe.lv.

Paziņojums par darba
uzdevuma precizēšanu
detālplānojuma izstrādei
nekustamajam īpašumam
Stīpnieku ceļš 30B

plānojumu 2014.- 2026. gadam zemesgabals atrodas savrupmāju apbūves teritorijā.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izveidot pieslēgumu pie valsts autoceļa
V-15 Rīgas robeža – Silnieki – Puķulejas
(Stīpnieku ceļš), paredzot pieslēguma
risinājumu vienotu ar blakus esošo
pašvaldībai
piederošo
nekustamo
īpašumu Stīpnieku ceļš 32 (kadastra
Nr.80760030463).
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju
apstiprināta Mārupes novada Attīstības
nodaļas vadītāja Ilze Krēmere.
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Mārupes novada Būvvaldē Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads,
LV-2167, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē apmeklētāju pieņemšanas
laikā – pirmdienās un ceturtdienās no
9.00 – 18.00. Elektroniski priekšlikumi
iesniedzami iesūtot tos uz elektroniskā
pasta adresi ilze.kremere@marupe.lv.
Priekšlikumi iesniedzami līdz 2014.gada
6.jūnijam, iesniegumā noteikti norādot arī
vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskajām
personām – nosaukumu, adresi un
reģistrācijas Nr.

Mārupes novada Dome 2014.gada
30.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr.13
(sēdes protokols Nr.6, pielikums Nr.13),
„Par darba uzdevuma precizēšanu
detālplānojuma izstrādei nekustamajam
īpašumam Stīpnieku ceļš 30B (kadastra
Nr.80760030531), Mārupe, Mārupes novads”. Ar šo lēmumu ir precizēts 2013.gada
18.jūnijā apstiprinātais detālplānojuma
darba uzdevums, kā arī noteikts slēgt
jaunu
līgumu
par
detālplānojuma
izstrādi un finansēšanu, lai nodrošinātu
detālplānojuma izstrādi atbilstoši spēkā
esošajam teritorijas plānojumam.
Detālplānojuma teritorija ir nekustamais īpašums Stīpnieku ceļš 30B (kadastra Nr.80760030531), kas piekļaujas
valsts autoceļam V15, teritorijas platība
0,2760 ha. Saskaņā ar 2013.gada 18.jūnijā
apstiprināto Mārupes novada teritorijas
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16. un 30.maijā uzņēmēji aicināti uz semināru par
publisko iepirkumu un PPP projektu
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
Latvijas Darba devēju konfederācijas
(LDDK) Biznesa resursu centrs, pateicoties Eiropas Sociālā fonda un
Latvijas valsts finansējumam, darba devējiem šogad vēl pēdējo reizi
organizē
bezmaksas
mācību
programmas. Sadarbībā ar biedrību
„Mārupes uzņēmēji” un Mārupes
novada pašvaldību maijā
Mārupes
un tuvāko novadu darba devēji ir
aicināti piedalīties divu dienu seminārā
„Publiskās – privātās partnerības
veicināšana un stratēģiskā vadība”
(PPP).
Šajā mācību programmā dalībniekiem
būs iespēja noskaidrot: Kā veidot reģiona
stratēģiju? Kas ir PPP? Kā īstenot projektu,
lai ieguvēji ir gan valsts, gan uzņēmēji, gan
sabiedrība? Kas ir izdevīgāk – publiskais
iepirkums vai PPP projekts?
Seminārs
notiks
16.maijā
ar
turpinājumu 30.maijā Mārupes Kultūras
namā, Daugavas iela 29.
Pieteikšanās, nosūtot pieteikuma anketu
pa e-pastu info@comperio.lv. Tālrunis
uzziņām: 26569525
Semināru pasniegs Gaļina Sušiņina

Šis materiāls ir veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu projekta „LDDK administratīvās
kapacitātes stiprināšana reģionos” (id.Nr. 1DP/1.5.2.2.1./08/IPIA/SIF/002/02) ietvaros. 85% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas
Sociālā fonda starpniecību un 15 % Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību. Par materiāla saturu atbild Latvijas Darba
devēju konfederācija.

Ir pieredze pilnās dokumentu paketes sagatavošanā PPP projektos visās
tā realizācijas stadijās, FEP (Finanšu
ekonomiskā
pamatojuma)
juridiskās
sadaļas izstrāde, konkursa dokumentācijas
un parakstāmo līgumu projekta izstrāde,
sagatavošana un prezentācija. Bija
eksperts juridiskajos jautājumos projektam „Ķekavas sākumskolas būvniecība”
– FEP juridiskās daļas sagatavošana,
atklātā konkursa nolikuma izstrāde un
prezentācija, un projektam „Daugavpils
cietokšņa kara hospitāļa ēkas renovācija
un uzturēšana” – konkursa dokumentācijas
– Koncesijas procedūras nolikuma projekta un Koncesijas līguma projekta
izstrādāšana. PPP projektu juridiskā vadība
pašvaldībā un konsultāciju sniegšana. Kopš
2008.gada piedalās darba grupās - juridiskā
atbalsta nodrošināšana PPP pilotprojektā
par jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu
būvniecību un apsaimniekošanu Tukumā,
Ogrē, Ķekavas un Mārupes pagastā.
Izstrādā iepirkuma dokumentāciju pirms
iepirkuma izsludināšanas Reģionālas
attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
vadītās darba grupas ietvaros; PPP projek-

tu iepirkuma dokumentācijas – nolikumu,
līgumu projektu izstrāde; PPP projektu
līgumu izstrāde un izpildes uzraudzība
speciāli izveidotās projekta vadības grupas
ietvaros. Šobrīd strādā Mārupes novada
pašvaldībā par juristi.
Seminārs uzņēmumu apvienību,
asociāciju,
biznesa
inkubatoru,
pašvaldības savienības un citu darba devēju organizāciju biedriem un
pārstāvjiem ir bezmaksas,   tajā skaitā
visi mācību programmas izdales materiāli,
mācību dienās paredzētās kafijas pauzes un
arī papildu jaunākā aktuālākā informācija,
kas tiks sūtīta katram dalībniekam elektroniski. Kursu noslēgumā visi dalībnieki
saņems arī apliecinošu sertifikātu.
Aicinām izmantot šo iespēju pieredzes
bagāta, augsti kvalificēta eksperta vadībā
celt savu profesionalitāti, iegūstot jaunas
zināšanas publiskās - privātās partnerības
jomā, kā arī neformālā gaisotnē tikties ar citiem uzņēmējiem un pašvaldību
pārstāvjiem.
Kopš 2010.gada mācību programmās
ir piedalījušies vairāk nekā 1480 darba
devēji – uzņēmēji un pašvaldību pārstāvji

visā Latvijā. Šo iespēju ir izmantojuši
tādi Latvijas uzņēmumi, kā SIA „Baltkom
TV”, SIA „Liepājas Olimpiskais centrs”,
SIA „Getliņi EKO”, AS „G4S Latvia”, SIA
„Komerccentrs dati grupa”, SIA „BM Industrial”, SIA „Liepājas RAS” un daudzi
citi.
Informācijai:
Mācības notiek Eiropas Sociālā fonda un
Latvijas valsts finansētā projekta „LDDK
administratīvās kapacitātes stiprināšana
reģionos”
(id.Nr.
1DP/1.5.2.2.1./08/
IPIA/SIF/002/02) ietvaros. Apmācības
nodrošina SIA „Comperio”. Precīza
informācija par apmācību norises datumiem un vietām regulāri tiek atjaunota un
ir pieejama LDDK mājas lapā www.lddk.
lv, http://www.comperio.lv un www.draugiem.lv/lddk-brc. Šīs mācību programmas
tiks piedāvātas līdz 2014.gada beigām visā
Latvijā.
Informācijai
par
darba
devēju
apmācībām:
Gunta Misāne, SIA „Comperio” valdes
priekšsēdētāja, tālr.: 29115356 info@comperio.lv, www.comperio.lv

AS „Sadales tīkls” rekonstruē elektrolīnijas Mārupē
Elektroapgādes uzlabošanai piecos
Pierīgas novados – Mārupē, Babītē,
Ķekavā, Baldonē un Olainē, AS „Sadales tīkls” 2014.gadā realizēs 30
investīciju projektus, ieguldot vairāk
nekā 2,25 milj. eiro. Plānots rekonstruēt
savu laiku nokalpojušās gaisvadu
elektrolīnijas - nomainot balstus un
vadus, modernizējot elektrotīklus, kā
arī gaisvadu elektrolīnijas pārbūvējot
kabeļu līnijās.

Mārupē tiks realizēti 5 investīciju projekti, kopumā ieguldot 210 tūkst. eiro.
Mārupes ciemā, Braslas un Ventas ielā
gaisvadu elektrolīniju rekonstrukcijas darbi jau ir pabeigti, šobrīd notiek darbi Rožu
ielā.
Rožu ielā, posmā no Lielās ielas līdz
Vējiņu ielai, kopumā 1,5 km garumā,
atsevišķos posmos tiks veikti 0,4kV
elektroapgādes
tīkla
rekonstrukcijas darbi, pārbūvējot to uz kabeļlīniju.

Paralēli tiks veikta elektroenerģijas uzskaites pārvietošana ārpus privātīpašumu
robežām, nodrošinot AS „Sadales tīkla”
speciālistiem brīvu pieeju.
Šogad jūlijā plānots uzsākt zemsprieguma
gaisvadu
elektrolīnijas
rekonstrukciju Jaunmārupē,
Meža
ielā, tādējādi uzlabojot elektropiegādes
kvalitāti.
Turpināsies pērn iesāktā zemsprieguma
gaisvadu līnijas rekonstrukcija Mārupē

no mājām „Brīvzemnieki” līdz mājām
„Asarīši”, darbus plānots uzsākt augustā.
AS «Sadales tīkls» 2014. gadā kopumā
visā Latvijā plāno atjaunot 581 km vidējā
sprieguma līnijas, 1076 km zemsprieguma līnijas, kā arī veikt rekonstrukciju
vai no jauna izbūvēt 480 transformatoru
apakšstacijas. Kabeļu guldīšanas programmas ietvaros, vidējā sprieguma gaisvadu
līniju pārbūve kabeļu līnijās plānota 203
km garumā.
Uva Bērziņa

Vienreiz izlasi. Varbūt noder!
Dažkārt,
tiekoties
ar
novada
iedzīvotājiem, dzirdu jautājumus - ko
tad jūs tur domē atkal esat padarījuši?
Atbildu, ka ir uzreiz ieraugāmie darbi
- pieņemtie lēmumi domes sēdēs, kā arī
neredzamie, vēl nepubliskotie darbi,
kuri ir ilgstoši un laikietilpīgi. Viens tāds
ir domē izveidotā darba grupa, kura
ir uzsākusi darbu pie novada Tūrisma
stratēģijas izstrādes.
Mēģināju apjaust Mārupes novadu kā
iespējamā tūrisma maršruta galamērķi
vai vismaz sastāvdaļu. Publiski pieejamos interneta avotos meklēju tajos
ievadītās vietas, kuras par nozīmīgām
atzinušas ar tūrisma organizēšanu saistītas
iestādes. Sev par pārsteigumu es atradu
vien septiņas: Fr. Candera aviācijas tehnikas muzejs pie lidostas „Rīga”, padomju
laika lidmašīna Skultē, divas vecākās
novada ēkas - pašreizējais dienas centrs
“Švarcenieki” Jaunmārupē un skolas ēka
Mārupes vidusskolā, Mārupes Aizsargu
nams, kā arī divi dižkoki.
Tas, ka novadā ir vēl daudzi nozīmīgi
novada simboli un apskates vietas Jaunmārupes Dabas parks, Vīteņu mežs,
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Bieriņu purvs pašā novada centrā, Medema
purva daļa un Cenas tīreļa ziemeļu mala,
norāda, ka tūrisma nozares sakārtošanai ir
jāpievērš uzmanība.
Ikdienā mēs pievēršam uzmanību, ka pa
novada teritoriju pārvietojas liels skaits
automašīnu. Liela daļa šo transportlīdzekļu
atved uz Mārupes novadu viesus, kurus
mēs īpaši neievērojam, nepievēršam tiem
uzmanību. Kāpēc? Tāpēc, ka šie viesi
apmeklē un atpūšas kādā no novadā izveidotajiem atpūtas un sporta kompleksiem, dodas izjādēs ar zirgiem, vienkārši
pastaigājas pa mežu vai uzspēlē golfu, dodas uz kādu no stādu audzētavām, apmeklē
kafejnīcas vai nedaudzās naktsmītnes. Viņi
visi “atstāj naudu” Mārupes novadā, veicinot uzņēmējdarbības izaugsmi, labklājības
pieaugumu.
Kā viņi ir uzzinājuši par atpūtas vai cita
veida pakalpojumu pieejamību? Visbiežākā
atbilde ir - mutvārdu reklāma vai “braucu
garām ...”. Tas apstiprina iepriekš rakstīto,
ka publiskajā telpā par tūrisma un atpūtas
iespējām Mārupes novadā ir zināms
informācijas vakuums - sevi reklamē viena
sabiedriskās ēdināšanas vieta (kafejnīca),

viens atpūtas komplekss, viena viesu māja.
Tajā pat laikā novadā nav izveidots tūrisma
informācijas centrs, nav nevienas suvenīru
ar Mārupes simboliku tirdzniecības vietas, jo arī šādu suvenīru vēl nav. Tā varbūt
ir atbilde tiem skeptiķiem, kuri sākumā
sev uzdeva jautājumu - kāpēc Mārupē ir
vajadzīga tūrisma stratēģija.
Stratēģijas vai koncepcijas esamība
nav teorētisks dokuments, kurš stāv
datorā, grāmatu plauktā vai rakstāmgalda
atvilktnē. Tās izstrāde prasa aktīvu
sadarbību - novada lēmējvarai un izpildvarai (domei) ir jāzina iedzīvotāju un
uzņēmēju vēlmes. Šo iegribu un praktisko iespēju apzināšana ļaus izstrādāt
novada Tūrisma stratēģiju, nosakot izpildes prioritātes, grafiku un finansējuma apjomu. Pirmais solis neprasa nekādu papildus finansējumu - novada interneta mājas
lapā jau tika izteikts aicinājums atsaukties
visiem novada uzņēmējiem, kuri jebkādā
veidā ir saistīti ar tūrismu. Tas pats attiecas uz iedzīvotājiem, kuri redz iespējas
attīstīt tūrismu novadā - piedāvājot savu
redzējumu un idejas. Jau ilgāku laiku gaisā
virmo idejas par regulāriem tirdziņiem -

Zaļo tirgu un novada Amatnieku tirdziņu.
Arī šo ideju realizēšana ir viena no tūrisma
stratēģijas iespējamajām sastāvdaļām,
līdzīgi kā veloceliņu ierīkošana.
Tiem, kuriem ir vajadzīgs taustāms vai
ieraugāms rezultāts, ierosmi varu skaidrot
šādi - mēs “izmantosim administratīvos
resursus” - lai:
1. Mārupes novadā tiktu izveidots tūrisma
informācijas centrs;
2. tiktu izveidota novada karte, kurā tiks
atzīmēti visi ar tūrisma jomu saistītie objekti;
3. tiktu izveidota speciāla interneta mājas
lapa (tūrisms, kultūra);
4. palielinātos darba vietu skaits.
Šis ir tas gadījums, kad izteikto
aicinājumu atsaukties nevajadzētu ignorēt.
Sauklis “ja Tevis nav šeit, tad Tevis nav
vispār” netieši attieksies uz kūtrajiem, paslinkajiem, nevērīgajiem vai skeptiķiem.
Sadarbība nenotiks vienā dienā, tās
realizācija būs pakāpeniska un mērķtiecīga.
Jānis Rušenieks, Dr.iur.,
Mārupes novada Domes deputāts
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Mārupes sportiskajās pirmdienās basketbols, futbols un florbols
„Ghetto Floorball”
sacensības.
Ja basketbols un
florbols tiks spēlēts
pēc klasiskajiem
„Ghetto Games”
noteikumiem,
laukumā katru komandu pārstāvot
trim spēlētājiem,
tad „Ghetto Football 6:6” dalībnieku
skaits būs divreiz
lielāks.
„Ghetto
Football
6:6”
dalībnieki cīnīsies
par balvām un
„Ghetto Football 6:6” dalībnieki šovasar cīnīsies par
Mārupes čempionu
Mārupes čempionu titulu
titulu, bet ielu
basketbolā un ielu
Latvijas ielu sporta dzīves vadošās florbolā komandas par sasniegumiem
kustības „Ghetto Games” aktivitātes Mārupes turnīros saņems arī punktus
šovasar katru pirmdienu notiek tieši Latvijas rangā, šādi iesaistoties cīņā par
Mārupē, Kantora ielā 97, dodot iespēju ceļazīmēm uz „Ghetto Games” sezonas
gan vietējiem iedzīvotājiem, gan noslēguma pasākumu 30.augustā Rīgā,
ciemiņiem izbaudīt azartiskas cīņas tri- 11.novembra krastmalā.
jos sporta veidos.
Mārupes „Ghetto Football 6:6” pirmajās
5. un 12.maijā notika „Ghetto Foot- spēlēs labākos panākumus guvusi koball 6:6” pirmo divu kārtu spēles, bet no manda „U.S.B.”, kas uzvarēja visus trīs
19.maija iespēju sportošanai būs divreiz mačus. No neveiksmēm izdevās izvairīties
vairāk, jo paralēli futbolam norisināsies arī arī „TGK”, kuras rēķinā viens panākums
pirmās „Ghetto Basket” sacensības. Pirm- un divi neizšķirti. Neapšaubāmi lokālo
dien, 19.maijā īsi pēc pulksten 19.00 visi arī piederību apliecināja ar „Jaunmārupes
laipni aicināti pie Mārupes vidusskolas uz dūžu” nosaukumu startējošie futbolisti,
oficiālo „Ghetto Games Mārupē” atklāšanu kam trijos mačos tika viena uzvara.
ar ielu deju šoviem, pozitīvu mūziku un
Atgādinām, ka „Ghetto Football 6:6”
Mārupes novada Domes priekšsēdētāja turnīram reģistrācija notiek reizi mēnesī
svinīgo uzrunu.
un tikai „Ghetto Games” mājaslapā,
Turpmāk tieši pirmdienās „Ghetto taču „Ghetto Basket” un „Ghetto FloorGames” epicentrs būs Mārupes vidus- ball” turnīriem ikviens bez iepriekšējas
skolas sporta laukumus Kantora ielā 97, pieteikšanās var reģistrēties tieši pirms
jo līdz pat 25.augustam uz tā mākslīgā turnīra sākuma uz vietas izvietotajā
seguma laukumiem notiks „Ghetto Foot- sekretariātā. Plašāka informācija par
ball 6:6” spēles. Savukārt no 19.maija „Ghetto Games Mārupē” vietnē www.jauvidusskolas automašīnu stāvlaukumā natnemarupe.lv.
pamīšus norisināsies „Ghetto Basket” un
Renārs Buivids, „Ghetto Family”

Vingrosim visas vasaras garumā

Sākot ar 19.maiju, projekta „Ghetto Games Mārupē” ietvaros šovasar
katru nedēļu visā novadā notiks ielu
vingrošanas nodarbības mārupieša
Kārļa Erlerta vadībā. Tikāmies ar
Kārli klātienē, lai uzzinātu par ielu
vingrošanas sportu vairāk.
Kārlis ir mārupietis, kas ar ielu
vingrošanu nodarbojas vairāk nekā četrus
gadus. Kā stāsta sportists, ielu vingrošana
ir sporta veids, ar kuru nodarboties
var ikviens jebkurā vietā un par brīvu,
vienīgais, kas nepieciešams, ir gribasspēks
un motivācija. „Pēc pieredzes varu teikt,
ka ielu vingrošanā nav vajadzīgas īpašas
iepriekšējās sporta iemaņas un arī vecums
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nav ierobežojums. Ja
tu nevari pievilkties,
tu vari piepumpēties,
ja
nevari
piepumpēties, vari pietupties – vienmēr būs
kaut kas, ko varēs
izdarīt,” stāsta Kārlis.
Apstiprinot minēto,
Kārlis atklāj, ka
komandā, kurā ar ielu
vingrošanu
nodarbojas profesionāli,
jaunākajam
dalībniekam
nupat
palikuši četrpadsmit
gadi, bet vecākajam
ir pie četrdesmit.
Mārupe vingrošanai
brīvā dabā sportistam šķiet ļoti piemērota
vieta, jo ir pietiekami daudz parku,
un nesen tika atklāti vairāki jauni ielu
vingrošanas laukumi.
Bezmaksas ielu vingrošanas treniņi,
sākot ar 19.maiju, katru nedēļu, no pirmdienas līdz ceturtdienai, norisināsies trīs
dažādās vietās – pirmdienās un trešdienās
Kantora ielā 97, ceturtdienās Tīrainē pie
BMX trases (Tīraines dārzi 6) un otrdienās
Jaunmārupē pie ūdenstorņa (Mazcenu aleja 3/1). Treniņos gaidīts ikviens, kurš sevī
jūt vēlmi pavadīt vasaru sportiski, veselīgi
un aktīvi!
Nikola Ivanova,
Mārupes Jauniešu Dome

JAUNIEŠIEM
Mākslas dienas
Mārupes vidusskolā

Azartiskas un atraktīvas bija 12.a klases atveidotās Olimpiskās spēles
Pirms Lieldienām Mārupes vidusskolā
noslēdzās gadskārtējās Mākslas dienas.
Šogad tās caurvija divas tēmas – Lieldienas un Svētki.
Gatavojoties Lieldienām, 5.-12.klašu
skolēni radošajā darbnīcā apgleznoja no
finiera veidotas olas, kuras izrotāja skolas
pagalmā esošo koku zarus. 1.-4.klašu
skolēni veidoja klases lielo zīmējumu
„Mani mīļākie svētki”. Zīmējumi
apskatāmi pie skolēnu skapīšiem.
Azartiskākajiem bija iespēja pacīnīties olu
kaujās, kam skolēnu parlamenta meitenes
bija sarūpējušas krāsotas olas. Kristīgās
mācības skolotāja Iveta Godiņa, dramatiskais kolektīvs, 1.klašu ansamblis un
aerobikas jaunākā grupa pulcēja 1.-4.klašu
skolēnus aktu zālē, lai piedāvātu tiem savu
Lieldienu stāstu.
Centrālais Mākslas dienu pasākums bija
noslēguma šovs par tēmu „Svētki”. Jau
labu laiciņu iepriekš katra klase izlozēja
svētkus, lai sagatavotu savu sniegumu par
tiem. Noslēgumā skolas sporta zālē bija

vērojami septiņpadsmit krāšņi iznācieni.
Kaut arī žūrija vērtēja, piešķīra punktus
un vietas, tomēr grūti izcelt kādu labāko
vai veiksmīgāko, tāpēc minēšu tikai divas klases, kuras man personīgi izsauca
ļoti pozitīvas emocijas. Azartiskas un
atraktīvas bija 12.a klases atveidotās
Olimpiskās spēles, bet ļoti mīļa un
sirsnīga – 5.a klases dzimšanas dienas
ballīte. Tika svinētas arī kāzas un kristības,
Mārtiņdiena, Lieldienas, Zvejnieku svētki,
Valentīndiena, Helovīns, Skolotāju diena,
Mātes diena, Joku diena, 1.septembris un
citi svētki. Jādomā, ka pasākuma mērķis
tika sasniegts, jo kopā būšanu caurstrāvoja
nebeidzami smiekli un daudz jo daudz
pozitīvu emociju.
Vairāku gadu garumā Mākslas dienu
organizēšana pilnībā gulstas uz skolēnu
parlamenta pleciem. Arī šogad vēlos teikt
jauniešiem lielu paldies, jo nav viegli savienot neskaitāmus organizatoriskos darbus ar mācībām.
Ruta Straume,
Mārupes vidusskolas direktora vietniece

Mārupes jauniešu aprīlis
Pavasara mēnesis aprīlis ir pagājis
strauji un bijis notikumiem bagāts.
Mārupes Jauniešu Domes jaunieši
piedalījās un organizēja dažādas
aktivitātes.
Rūpīgi gatavojoties un plānojot, jaunieši
izveidoja rotaļīgas un sportiskas Lieldienu aktivitātes mazajiem mārupiešiem.
Uz Lieldienu rītu pie Mārupes Kutūras
nama bija sanākušas daudzas ģimenes
ar dažāda vecuma bērniem. Jaunieši
piedāvāja līdz pat piecpadsmit dažādas izklaides: mešanas, lekšanas, olu zvejošanas,
zīmēšanas un citās ar Lieldienu tematiku
saistītās izklaidēs. Savus sasniegumus
bērni varēja atzīmēt “Lieldienu liecībās”
un, visu liecību aizpildot, saņemt gardumu.
Atsaucība bija ļoti liela, un arī gandarījums
jauniešiem neizpalika. Nolēmām šādus
pasākumus rīkot vēl un vēl.
Aprīļa mēnesī visā Latvijā norisinājās
Lielā Talka. Jauniešu Domes jaunieši
piedalījās gan Tīrainē, gan Jaunmārupē.
Tīrainē kopīgi ar vietējiem iedzīvotājiem
uzkopām Tīraines stacijas apkaimi.
Jaunieši, kuri talkoja Jaunmārupē,
iesaistījās koru jauniešu aktivitātēs,
krāsojot autobusa pieturas.
Redzot mūsu centienus un spējas
organizēt aktivitātes bērniem, Mārupes
BMX trases vadītājs Guntis Ruskis
jauniešus uzaicināja atbalstīt BMX
sacensības un parūpēties par izklaidi
mazajiem sportistiem sacensību starplaikos. Atsaucība arī šajā pasākumā
bija ievērojama, un bērni bija priecīgi

Lieldienu atrakcijas
izmēģināt savus spēkus gan šķīvīšu,
bumbiņu mešanā, gan lekšanā, stafetē,
līdzsvara veiklībā, radošajā mākslā un citās
aktivitātēs.
Aktīvi visu laiku jaunieši veido arī savas video ziņas, kuras var apskatīt mājas
lapā www.jaunatne.marupe.lv/video, veidoja savu pirmo interviju ar ielu vingrotāju
Kārli un uzsāka video rubriku par Jauniešu
Domes jauniešu ikdienu. Esam arī ieguvuši
jaunus dalībniekus un idejas.
Lasiet un skatieties mūsu jaunumus
www.jaunatnemarupe.lv, facebook.com/
jaunatnemarupe, draugiem.lv/jaunatnemarupe un Twitter profilā: @marupesjd.
Jolanta Grosberga-Gernere
jaunatnes lietu speciāliste
TREŠDIENA, 14.MAIJS, 2014
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IZGLĪTĪBA
Mārupes bērni apguvuši Džimbas
9 soļu drošības programmu

Noslēdzoties apmācību programmai, katrs bērns saņēma Džimbas
apliecību, kā arī mazas dāvaniņas
Ar jautru un atraktīvu nodarbību
Jaunmārupes sākumskolas 1.a klasē
24.aprīlī noslēdzās Džimbas 9 soļu
drošības programma, kas visas mācību
sezonas garumā norisinājās vairākās
Mārupes novada izglītības iestādēs.
Šo nodarbību mērķis ir, izglītojot
pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma
bērnus, mazināt vardarbības risku
bērnu dzīvē.
Nodarbības šīs programmas ietvaros
Mārupē norisinās ne tikai Jaunmārupes
sākumskolas 1. un 2.klasēs un pirmsskolas grupās, bet arī Mārupes vidusskolā,
Mārupes novada Skultes sākumskolas
pirmsskolas izglītības grupās, kā arī PPII
“m’Piparinš”. Nodarbības bērniem vadīja
“Džimbas drošības aģente”, Mārupes novada Pašvaldības policijas nepilngadīgo
lietu vecākā inspektore Sanita Vārpa.
Galvenais tēls nodarbībās ir Džimba,
kas interaktīvā un viegli saprotamā
valodā bērniem māca par personisko
drošību saskarsmē ar citiem cilvēkiem –
pazīstamiem un svešiem, vienaudžiem
vai pieaugušajiem. Nodarbību uzdevums
ir veicināt bērnu spēju izvairīties no
vardarbības, bērna adekvātu pašapziņu,
pāridarījuma atklāšanu un komunikāciju
starp vecākiem un bērniem par personisko
drošību.
Nodarbību laikā atraktīvā veidā bērni
apgūst prasmes atpazīt bīstamās situācijas,
labos, sliktos un slepenos pieskārienus,
prasmes atteikt, sevi aizstāvēt, pastāstīt
pieaugušajam par notikušo, kā arī uzzina
par labajiem un sliktajiem noslēpumiem.
Noslēdzot Džimbas drošības programmu, Jaunmārupes sākumskolas 1.a
klases skolēni pārbaudīja gūtās zināšanas,
atbildēja uz jautājumiem un saņēma
Džimbas apliecību. Aktīvākie skolēni
saņēma arī īpašas balviņas.
„Šī ir ļoti veiksmīgi izstrādāta apmācību
programma, tā sastādīta, ņemot vērā
pirmsskolas un sākumskolas bērnu
vecumu, intereses, uztveri un vēlmi radoši
darboties. Man ir liels prieks, ka bērni
atceras nodarbībās mācīto, un ceru, ka viņi
spēs šīs zināšanas pielietot arī ikdienā,
komunicējot ar apkārtējiem – gan saviem
vienaudžiem, gan pieaugušajiem,” uzsver
apmācību programmas vadītāja Sanita
Vārpa.
Džimbas drošības programmu realizē
centrs „Dardedze” un nodarbību pamatā ir
8 noteikumi:
1. Es esmu es - iemāca bērniem būtiskāko
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informāciju par sevi, kā arī veicina
prasmes atšķirt situācijas, kurās ar personisko informāciju nevajadzētu dalīties.
Ļauj bērniem apzināties, ka viņš katrs ir
īpašs, unikāls, neatkārtojams.
2. Esi uzmanīgs, esi drošs - iemāca
bērniem paļauties uz saviem iekšējiem
instinktiem, lai atpazītu sev bīstamas un
nedrošas situācijas.
3. Ja tev briesmas draud, sauc palīgā
– iemāca bērniem atpazīt nedrošas,
bīstamas situācijas un konkrētu rīcību
nedrošās situācijās.
4. Vispirms pasaki- tikai tad ej - iemāca
bērniem, cik būtiski ir vienmēr
pabrīdināt pieaugušo, kas par bērnu ir
atbildīgs, pirms viņi kaut kur dodas vieni
vai kādam līdz.

Noslēguma nodarbībā bērniem
tika izdalīti baloni, uz kuriem
katrs uzrakstīja, viņaprāt, divus
svarīgākos noteikumus
5. Mans ķermenis ir mans, mans,mans –
veicina bērnu izpratni par ķermeni kā kaut
ko īpašu, kas pieder tikai viņam. Māca
bērniem sargāt un cienīt savu ķermeni
un citu cilvēku ķermeni, apzināties sava
ķermeņa intīmās vietiņas.
6. Vienmēr izstāsti sliktos noslēpumus
– māca bērniem atšķirt dažāda veida
pieskārienus un neturēt noslēpumā sliktos un slepenos pieskārienus.
7. Nedari man tā, man tas nepatīk - māca
bērniem cieņpilnu izturēšanos saskarsmē
ar citiem bērniem.
8. Mani nevar piemuļķot , jo es esmu gudrs
– veicina bērnu adekvātu pašapziņu.
Atkārtota bērnu zināšanu un iemaņu
novērtēšana apliecina, ka līdz pat 86%
bērnu atceras apgūto materiālu arī pēc gada,
un viņi šīs drošības iemaņas saskarsmē ar
citiem cilvēkiem nav aizmirsuši un prot
pielietot.
Uva Bērziņa

Novada mācību olimpiāde
Jaunmārupē
Ikvienas skolas uzdevums ir darbs
ar talantīgajiem bērniem - attīstīt viņu
radošās spējas, matemātisko domāšanu,
rosināt interesi par sociālajām zinībām,
kā arī dot iespēju vispusīgi parādīt
savas prasmes un iemaņas zināšanu
izmantošanā sadzīves situācijās, spēju
salīdzināt, spriest un vispārināt.
Šogad mūsu skola plānoja un organizēja
Mārupes novada sākumskolu kombinēto
olimpiādi, kuras tēma šogad bija ”Svētki”.
7.aprīlī skola uzņēma 13 dalībniekus no
Mārupes pamatskolas, 30 dalībniekus no
Mārupes vidusskolas un 18 dalībnieki bija
no Jaunmārupes sākumskolas. Kaimiņu
skolu kolēģēm skolotāja Gundega Adītāja
4.b klasē rādīja atklāto stundu, demonstrējot
, kā savā darbā izmanto IT tehnoloģijas,
darbojoties ar balsošanas pultīm.Visu skolu
audzēkņi bija gatavojušies olimpiādei.
No mūsu skolas 1.klašu grupā 2.vietu
ieguva M. Bierne (sagatavoja skolotāja
L.Eimane), R.Atkauķis saņēma atzinību
(sagatavoja skolotāja A.Zviedre), 2.klašu

grupā 1.vietu ieguva R.Freipičs, 3.vietu
- H.E.Frederiks (skolēnus sagatavoja skolotāja D.Zemīte), 2.vietu ieguva
A.Pčelins (skolotāja I.Graudiņa). 3.klašu
grupā 1.vietu ieguva M.Reihmane un
2.vietu R.Miemis (sagatavoja skolotāja
A.Dukāte), 3.vietu ieguva L.Jegi un
atzinību saņēma L.Stumbure (sagatavoja
E.N.Vērzemniece). 4.klašu grupā 1.vietu
ieguva J.Zaķis un 2.vietu - K.Poršs (sagatavoja skolotāja G.Adītāja).
Piedaloties Pierīgas novadu sākumskolu
kombinētajā olimpiādē Ropažu vidusskolā,
4.a klases skolniece Marta Kristiāna Savicka saņēma atzinības rakstu (sagatavoja
latviešu valodas skolotāja A.Zviedre).
Paldies skolotājiem, kuri sagatavoja savus audzēkņus, skolotājiem, kuri
laboja darbus un visiem skolēniem, kuri
piedalījās. Šāda veida sadarbība starp sava
novada skolām ir ļoti atbalstāma. Izturību
visiem, tuvojoties mācība gada finišam!
Anita Līdaka, Jaunmārupes
sākumskolas direktora vietniece

Comenius projekta „The wonders of
Solstice” vizīte Spānijā
Realizējot Comenius projektu „The
wonders of Solstice”, trešajā dalībvalstu
tikšanās reizē mēs devāmies uz Spānijas
ziemeļu reģiona Asturias apgabala Cornellanas pirmsskolas un sākumskolas
izglītības iestādi.
Lai gūtu priekšstatu par Spānijas partneru valsti un kultūru, jo īpaši šī apgabala
tradīcijām, kultūrvēsturisko mantojumu
un nozīmīgākajiem vēsturiskajiem notikumiem, spāņu partneri bija sagatavojuši
plašu un iespaidiem pilnu programmu. Mēs apskatījām Oviedo pilsētas
vēsturisko centru. Šī pilsēta ir atzīta par
otru tīrāko pilsētu Eiropā. Par to mēs
pārliecinājāmies arī savām acīm. Īpaši
mūs saviļņoja iespēja apmeklēt Oviedo
Mākslas muzeju, kurā bija iespēja redzēt
Pikaso un Dalī oriģināldarbus. Astūrieši
ir lepni par savām Oreo (Horreo) mājām,
kuras ir saglabājušās līdz mūsdienām no
13. gadsimta. Mums bija iespēja apmeklēt
Oreo muzeju un arī aplūkot šīs celtnes.
Oreo mājas ir sastopamas visos ciemos un
tiek izmantotas arī mūsdienās.
Īpašu atbildību un attieksmi spāņi velta
bērniem ar īpašajām vajadzībām. Mums
bija iespēja apmeklēt atbalsta centru
cilvēkiem ar dzirdes problēmām, garīgām
veselības problēmām un arī sociālā riska
problēmām. Neskatoties, ka šī ir privāta
iestāde, valsts nodrošina finansējumu un
atbalstu bērniem no dzimšanas - nodrošinot
dzirdes aparātus, skolēniem - apmācot tos
teorētiskām zināšanām un arī praktiski izgatavot dažādas dzirdes ierīces, kā arī pedagogus - apmācot darbā ar šādiem bērniem.
Līdzīgi kā Latvijā, arī Spānijā izglītības
finansējumu un skolu piepildījumu
ir ietekmējusi ekonomiskā krīze. Arī
Spānijas partneru skolā skolēnu skaits
pēdējos gados ir samazinājies, līdz ar to
arī pedagogu skaits. Skola atrodas nelielā
pilsētā Cornellanā, kur iedzīvotāju skaits
ir strauji sarucis. Skolā mācās pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni līdz
6.klasei, kopā 56 skolēni. Mūsu pedagogi piedalījās vairākās atklātajās stundās
un iepazinās ar mācību līdzekļiem un
stundu kārtību. Piedaloties visiem skolas

skolēniem, pedagogiem un viesiem, skolas
direktors un projekta koordinators skolas
pagalmā ieraka kapsulu ar piemiņas lietām
no katras viesu valsts. Mēs kapsulā ielikām
piespraudīti ar Latvijas kontūru, pildspalvu
ar skolas nosaukumu un logo.
Skolēnu vecāki aktīvi piedalās projekta realizēšanā. Iepazīstinot ar spāņu
saulgriežu tradīcijām, tika rīkotas sporta
aktivitātes un stafetes, kurās piedalījās
visi skolēni, bija ieradušies arī vecāki. Visi
bērni bija sadalīti grupās pēc dalībvalstīm,
arī mēs iesaistījāmies visās aktivitātēs
kopā ar savas valsts grupu. Šīs stafetes mēs
esam atveduši, lai realizētu kopā ar mūsu
skolas bērniem un vecākiem. Sadarbībā ar
1.b klases skolotāju Lauru Eimani un teātra
pulciņa skolotāju Zinaidu Spādi, ieskandinot Lieldienas, tika izspēlētas dažādas
Spāņu saulgriežu aktivitātes un stafetes ar
1.b klases skolēniem un viņu vecākiem.
Gan bērniem, gan vecākiem patika un bija
jautri.
Spāņu skolēnu vecāki bija sarūpējuši
šī apgabala tradicionālā ēdiena – omletes degustācijas konkursu. Visi projekta
dalībnieki nodegustēja, izvēlējās un nobalsoja par garšīgāko omleti. Arī mūsu
5.klašu meitenes mājturības stundā ar
skolotāju Indru Stanki gatavoja šo īpašo,
lielo, ar dažādām lietām pildīto omleti.
Mūsu meitenēm sanāca ļoti labi – gandrīz
kā pašiem spāņiem.
Nozīmīga vieta spāņu kultūrā ir mūzikai.
Mums bija lieliska iespēja noklausīties
dziedoša dueta (kontrabass un ģitāra)
koncertu ar īpašām, tikai astūriešiem
raksturīgām dziesmām, kuras tiek nodotas no paaudzes paaudzei. Protams, arī
folklora ir neatņemama spāņu kultūras
sastāvdaļa. Pārsteidzoši ir tas, ka šī apgabala nacionālais instruments ir dūdas.
Oviedo pilsētā noskatījāmies folkloras
kopas priekšnesumus – spēlēja nacionālos
instrumentus dūdas, dejoja dejas ar
kastaņetēm, dziedāja dziesmas, dalībnieki
bija tērpušies tautastērpos.
Atgriežoties no Astūrijas, esam atveduši
vēl lielāku pārliecību, ka sakārtota un
mīlestības pilna vide veido īstus savas dzimtās vietas patriotus, kultūras un
tradīciju veidotājus.
Laura Buravcova, projekta koordinatore
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Pierīgas PII skolotājiem seminārs bērnudārzā „Lienīte”
24.aprīlī Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādē (PII) „Lienīte”
organizējām semināru – pieredzes skolu
Pierīgas PII skolotājiem par tēmu „Pedagogu un vecāku sadarbības loma bērna
personības attīstīšanā.” Kā liecināja
semināra satura aptauja, arī citās pirmsskolas iestādēs šī tēma ir ļoti aktuāla.
Semināra saturs tika organizēts, balstoties uz mūsu iestādes galvenajiem
pedagoģiskā darba uzdevumiem. Šajā
mācību gadā strādājām pie bērnu zināšanu
padziļināšanas par norisēm dabā un cilvēku
dzīvē. Organizējām tematiskos pasākumus,
pilnveidojām sižeta lomu rotaļu materiālo
bāzi. Uzdevumu izpildē maksimāli centāmies
iesaistīt vecākus, lai viņi labāk varētu izprast
pirmsskolas pedagoģijas audzināšanas un
mācību programmas uzdevumus.
Mācību gada sākumā grupu skolotājas
izvēlējās tēmas, kuras vēlējās padziļināti
izstrādāt un organizēt tematiskos pasākumus,
lai varētu pilnveidot bērnu zināšanas kādā
noteiktā jomā, kā arī iesaistīt bērnu vecākus
šajā darbā. Seminārā dalījāmies pieredzē
un izstāstījām, kā katra no mūsu iestādes
grupām veica savu izvirzīto uzdevumu un kā
šajā darbā tika iesaistīti grupas vecāki.
Trīs un četrgadīgie bērni savas tēmas
apguvē kā galveno darbības veidu izmantoja
rotaļu. Piemēram, grupas „Lācīši” tēma bija
„Lielā pārģērbšanās” ar mērķi sniegt bērniem
priekšstatu par cilvēku apģērbu. Vecāki
izdomāja tērpu, kādā uz pasākumu ieradīsies
bērns. Pasākumā katrs bērns demonstrēja

Pierīgas PII skolotājas pieredzes apmaiņā par pedagogu un vecāku
sadarbības lomu bērna personības attīstīšanā
savu tērpu, ar skolotāju palīdzību pastāstot,
par kādu pasaku varoni viņš ir pārtapis.
Bērni iepazinās ar profesiju – šuvēja, vērojot
šuvējas darbu, kura rezultāts bija jauna kleita
lellei. Grupai „Mārpuķītes” izvēlētā tēma bija
„Ziedi.” Bērni uz pasākumu ieradās pie ziedu
laumiņām lielā ziedu pļavā. Ziedu laumiņas
bija skolotājas, bet ziedu pļava ziediem rotāta
zāle. Skolotājas rotaļu veidā iepazīstināja
bērnus ar pavasara ziediem. Bērni vēroja
savu iepriekš veikto darbu, cik lieli izauguši

iepriekš iesētie puķu stādiņi. Sekoja arī
intelektuāli uzdevumi par ziedu tēmu
(skaitīšana, krāsas, skaņas, mīklas, atpazīsti
pasakas fragmentu). Noslēgumā bērni no
mozaīkām veidoja katrs savu brīnumpuķi.
Grupa „Putniņi” darbojās tēmas „Pavasara
darbi” ietvaros. Bērni iepazinās ar sēkliņām,
cik tās dažādas, kāpēc tām nepieciešams mitrums, siltums, zemīte un kur tās iesēt.
Bērni piecu un sešu gadu vecumā savu tēmu
apguvē vairāk demonstrēja pašapziņu un

spēju uzstāties kolektīva priekšā. Piemēram,
Grupas „Puķītes” tēma bija „Iepazīsti Latvijas dabu”. Vecāki kopā ar bērniem sagatavoja
kādu tēmu par Latvijas dabu, iepazīstināja
ar to pārējos, un visu stāstīto bērni kopā ar
skolotājām attēloja Latvijas kartes maketā.
Grupa „Bitītes” pilnveidoja zināšanas
par satiksmes drošību. Tika noorganizēta
tikšanās ar ceļu policijas darbiniekiem –
Runcis Rūdis dāvāja atstarotājus, policijas
darbinieks ar video palīdzību iepazīstina
bērnus ar dažādām situācijām uz ceļa. Grupa
„Taurenīši” darbojās tēmas „Profesijas” ietvaros.
Pasākuma laikā skolotāja iejutās žurnālistes
lomā un intervēja bērnus kā dažādu profesiju pārstāvjus. Vēl bērniem bija iespēja tikties ar karavīru profesijas pārstāvjiem, kuri
pastāstīja par karavīru ikdienu.
Semināra dalībnieki iepazinās ar mūsu
iestādes pedagogu veiktā pedagoģiskā darba prezentāciju. Demonstrējām arī vecāku
veikumu – izzinošo materiālu par ziediem, bērnu un vecāku kopējo veikumu par
tēmām „Latvija” un „Profesijas.” Semināra
dalībniekus sveica mūsu iestādes bērnu
popgrupa „Mārupēni” un savu skatījumu
par sadarbību ar vecākiem sniedza mūsu
iestādes psiholoģe Guna Liepiņa – kā veidot
dialogu ar vecākiem, ievērojot katra cilvēka
individualitāti, kā stāstīt vecākiem par bērna
sasniegumiem, par lietām, kas viņam vēl
nepadodas. Noslēgumā viesi iepazinās ar
iestādi un piedalījās diskusijās par redzēto un
dzirdēto.
Sarmīte Egle, PII „Lienīte” metodiķe

Mārupes mākslas skola gaida jaunus audzēkņus

„Aleja”, autors Raitis Štālmanis, Vizuāli
plastiskās mākslas nodaļas 6.kurss
Mārupes Mūzikas un mākslas skolas
Vizuāli plastiskās mākslas nodaļai
2013./2014. mācību gads bijis labu
pārmaiņu gads. Izveidota jauna audzēkņu
grupa Tīrainē, gūti panākumi dažādos
konkursos un programmā iekļauti jauni
priekšmeti - datorgrafika un foto pamati.
Šajā mācību gadā Mārupes pamatskolas telpās darbu uzsāka Vizuāli plastiskās
mākslas nodaļas Tīraines grupa, kurā darbojas piecpadsmit pamatskolas audzēkņi.
Mārupes pamatskolā ir plašs, labi aprīkots
vizuālās mākslas kabinets, kuru tagad
iespējams izmantot vēl pilnvērtīgāk arī tad,
kad stundas skolā jau beigušās. Tā sadarbībā

ar Mārupes pamatskolu notika Mākslas skolu
Valsts konkursa pirmā kārta, kurā, izmantojot skolas telpas, vienlaikus varēja piedalīties
vairāk nekā divdesmit Mārupes Mūzikas un
mākslas skolas audzēkņi.
Jaunie mākslinieki piedalījušies vēl
daudzos citos konkursos. Panākumi gūti
starptautiskajā konkursā „Es dzīvoju pie
jūras”, kurā tika iesniegti 2526 darbi.
Iespaidīgajā konkurencē 3.vietu savā vecuma grupā ieguvusi šī gada diplomande
Paula Megija Kārkliņa (pedagoģe A.Zīle),
atzinību guvusi bijusī skolas audzēkne Alise
Kuzņecova, kura joprojām turpina apmeklēt
nodarbības pie skolotājas A.Zīles. Veiksmīgi
dažādos konkursos startējuši arī citas A.Zīles
audzēknes – Madara Kvāla, Taiga Matvejeva
un Marija Alperšteina.
Dalība konkursā „Es dzīvoju pie jūras”
veiksmīga bijusi arī pedagoģes Marijas Karkovskas audzēkņiem. Zīda apgleznojumi
novērtēti ar zelta (Elīza Anna Ozola) un sudraba (Olga Vitjuka) medaļu. Specbalvu Anetei Krūmiņai piešķīrusi biedrība „Latviešu
tautas mākslas savienība”, atzinību ieguvis
Ģirts Armaņjevs.
Tukuma mākslas skolas rīkotajā karikatūru
konkursā 2.vietu ieguvusi Katrīna Ivbule,
atzinību - Karīna Putirska. Abas savus dar-

bus izstrādājušas pedagoģes I.Markēvičas
vadībā.
2.kursa audzēkne Marija Slaidiņa (pedagogi U.Pauzers un M.Matīsa), kurai šis ir
pirmais mācību gads Mārupes mūzikas
un mākslas skolā, sīvā visas Latvijas
mēroga konkurencē tika izvirzīta dalībai
starptautiskajā bērnu mākslas konkursā
Čehijas pilsētā Lidicē. Konkursa rezultāti no
Lidices vēl jāgaida, taču mārupiešiem jau ir
labas iestrādes - 2013.gadā skolas audzēknis
Raitis Štālmanis par zīda apgleznojumu
(pedagoģe
M.Karkovska)
saņēma
Starptautiskā konkursa goda rakstu.
No 2013./2014.mācību gada Vizuāli
plastiskās mākslas nodaļas programmā
iespējams apgūt divus jaunus priekšmetus
– datorgrafiku un foto pamatus. Mārupes
pamatskolas datorklase ir laba bāze
datorgrafikas apmācībai, tajā vienlaikus var
strādāt pat divdesmit audzēkņi.
Jaunu audzēkņu uzņemšana Vizuāli
plastiskās mākslas nodaļā notiks 2.jūnijā.
Konkursa kārtībā paredzēts uzņemt
audzēkņus sagatavošanas kursā, bet, ja
bērna sagatavotības līmenis būs augtāks, tad
iespējams iestāties arī kādā no vecākajiem
kursiem. Iestājeksāmens notiks no 12.0014.00 vai no 17.00-19.00. Uz eksāmenu

jāierodas, obligāti līdzi ņemot dzimšanas
apliecību. Līdzi jāņem arī A3 formāta
lapa un krāsas, kas pēc audzēkņa izvēles
var būt guaša vai akvareļa, un pārējie darbam nepieciešamie piederumi. Plašāka
informācija, zvanot pa tālr. 29469285
skolotājai Maijai Matīsai. Vēlams telefoniski
pieteikt arī dalību iestājeksāmenā.
Pirms tiek pieņemts lēmums par mācību
uzsākšanu Mākslas skolā (arī jaunajā
mācību gadā būs iespējas mācīties gan
Jaunmārupē, gan Tīrainē) jāapzinās, ka tā
bērnam ir papildus slodze. Mācību programma paredzēta septiņiem kursiem, un to
laikā skolas audzēkņi saņem padziļinātu izpratni par mākslu, apgūst un izkopj iemaņas,
kas palīdzēs iestāties mākslas skolās un
augstskolās. Septiņu gadu studijas tiek
noslēgtas ar diplomdarba izstrādāšanu. Divas reizes mācību gadā notiek skates, kurās
audzēkņi atskaitās par paveikto. Ne visi
mācību uzdevumi liksies vienlīdz aizraujoši,
to veikšanai nereti nāksies sevi vēl vairāk
disciplinēt. Tomēr, ja tas nebaida, un
radīšanas prieks mirdz acīs un vibrē pirkstu
galos, ir vērts pamēģināt savu dzīvi padarīt
aizraujošāku! Tiksimies iestājeksāmenos!
Maija Matīsa, Mārupes Mūzikas un
mākslas skolas skolotāja

Nedēļas garumā notiks Mārupes daiļamatnieku darbu izstāde
Otrdiena, 20.maijs
9.00-13.00 Karmena Freimane - adījumi
12.00—16.00 Sandra Dedele – auduma un
Izstādes laikā katru dienu būs iespējams tik- ādas ziedi
ties ar pašiem amatniekiem klātienē un uzdot 14.00-18.00 Rasa Zāģere – lina izstrādājumi
sev interesējošos jautājumus.
Trešdiena, 21.maijs
Pirmdiena, 19.maijs
9.00-13.00 Dagnija Grietena – pērļu rotaslietas
9.00-13.00 Ieva Ansone – dažādi dekori; Sanita
12.00-1.:00 Ingūna Stūrniece – pērļu rotaslietas
Jurēviča – pērļu rotaslietas
14.00-18.00 Andris Lejinieks – pītas mēbeles
12.00-16.00 Aldonis Baldiņš – koka rotaļlietas;
un grozi
Astrīda Baldiņa – pīti grozi; Edīte Začeste –
Ceturtdiena, 22.maijs
lina galdauti
9.00-13.00 Egija Straujuma – izšūtas pērļu ro14.00-18.00 Aelita Stelpe – sudraba rotaslietas;
taslietas
Uldis Stelps – kalumi; Rolands Janeks – virpo12.00-16.00 Aelita Stelpe – sudraba rotaslietas
jumi
14.00-18.00 Ingrīda Ceple – adītas somas

Turpinājums no 1.lpp.
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Piektdiena, 23.maijs
9.00-13.00 Žanete Rušeniece – dekupāžas
izstrādājumi
12:00-16:00 Edīte Kikase – aksesuāri, dekori
14:00-18:00 Laura Stelpe – pārstāve, sudraba
rotaslietas
Sestdiena, 24.maijs
9.00-13.00 Agija Bistere – stikla pērļu rotaslietas
12.00-16.00 Rasa Zāģere – lina izstrādājumi
14.00-18.00 Sanita Jurēviča – pērļu rotaslietas
Svētdiena, 25.maijs
9.00-13.00 Laura Stelpe – pārstāve, sudraba
rotaslietas
12.00-16.00 Anita Špore – pārstāve, ādas

mākslinieciskās apdares izstrādājumi
14.00-18.00 Rolands Janeks – virpojumi
Izstādes projekta mērķis ir veicināt
kultūras dzīves un daiļamatniecības attīstību
Mārupes novadā. Projekts tiek īstenots, pateicoties biedrības „Pierīgas partnerība” un
Mārupes novada Domes atbalstam. Aicinām
sekot līdzi jaunumiem Twitter: @AmatniekiMarupe, draugiem.lv un facebook.com
„Mārupes daiļamatnieki” lapās.
Laura Stelpe, projekta vadītāja

TREŠDIENA, 14.MAIJS, 2014
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novadā
Noskaidrots „Mārupes cālis 2014”
Ieskandinot
Lieldienas,
aprīlī
Mārupes Kultūras namā uz „Mārupes
cālis 2014” finālu pulcējās 34 labākie
mazie novada vokālisti.
Uz skatuves kāpa jaunie dziedātāji
no bērnudārziem „Lienīte”, „Zeltrīti”,
„Pipariņš”, „Mazulītis Rū”, „Namiņš”,
„Varavīksne”
un
Jaunmārupes
sākumskolas, Mārupes pamatskolas un
Mārupes novada Skultes sākumskolas
pirmsskolas izglītības iestādēm. Žūrijas
komisija,
vērtējot
priekšnesumu
sarežģītību, māksliniecisko kvalitāti,
vizuālo tēlu, dziesmas atbilstību vecumam,
kā arī aktieriskās spējas, titulu “Mārupes
cālis 2014” šogad piešķīra Mikam Jānim
Šveteram. Jaunmārupes sākumskolas
skolotājas Sindijas Tropas vadībā laureāts
Miks izpildīja dziesmu „Slimais kaķēns”.
Jāatzīmē arī burvīgā un vienīgā divgadīgā
soliste Madara Ķiģele ar dziesmu „Maza,
maza meitenīte”.
Žūrijas sastāvā Mārupes novada mazos
talantus vērtēja dziedātāja, grupas „Framest” dalībniece Beāte Zviedre, dziedātāja

Samanta Tīna, horeogrāfe Aļona Kolosova
un Mārupes novada Domes priekšsēdētāja
vietniece Līga Kadiģe. Šī gada konkurss
tika veltīts bērnu rakstniecei Margaritai Stārastei, tāpēc dāvanā visi dalībnieki
saņēma atkārtoti izdoto autores grāmatu
„Zīļuks”. Galvenajā balvā tika pasniegts
mūzikas instrumentu veikala “Mi” sitamo
instrumentu komplekts bērniem, savukārt
speciālbalvās - biļetes uz Latvijas Leļļu
teātra izrādēm.
Par audzēkņu sagatavošanu konkursam Mārupes pašvaldība saka paldies
skolotājām Līgai Taubei, Sindijai Tropai,
Inesei Sudrabiņai, Diānai Kravalei, Agitai Kaužēnai, Aigai Žīlei, Santai Ginterei,
Dacei Niedrai, Diānai Kravalei, Kaivai
Mollerei, Martai Bērziņai un Sintijai Štālei.
Par atbalstu konkursa rīkošanā Mārupes
Kultūras nams izsaka pateicību SIA
„Valdario”, personīgi Vladimiram Burbo,
Dailes teātrim un personīgi Elīnai Grāvei
par atbalstu arī citos kultūras pasākumos,
kā arī restorānam „32.augusts”.
Kate Nītiņa

“Mārupes cālis 2014” laureāts Miks Jānis Šveters

Šā gada 25.aprīlī privātajā pirmsskolas izglītības iestādē „Namiņš”
Mārupē norisinājās ikgadējie Sporta
svētki, kuri tiek patstāvīgi atzīmēti jau
trešo gadu.
Šajā dienā laikapstākļi bija brīnišķīgi un
atbilstoši sportiskām aktivitātēm svaigā
gaisā, uz pasākumu pavisam kopā ieradās
sešas komandas no citiem Mārupes novada bērnudārziem. Pasākumā piedalījās
Mārupes
pamatskola,
Jaunmārupes
sākumskola, Skultes sākumskola, PII
„Zeltrīti”, PII „Zelta rasa” un PII „Mazulītis
Rū”. Protams, pašu „Namiņu” pārstāvēja
divas vecākās grupiņas komandas. Katras komandas sastāvā bija pieci bērni un
viens pieaugušais. Katra komanda bija

Talka – koncerts Jaunmārupē
Jau otro gadu Jaunmārupē 26.aprīlī,
dienā, kad talkoja visa Latvija,
norisinājās TALKA-KONCERTS. Pateicoties Mārupes novada Domei,
kas sagādāja krāsas un otas, talcinieki apgleznoja divas Jaunmārupes
sabiedriskā transporta pieturvietas.
Strādāja gan lieli, gan mazi, un pēc
padarītā darba visi devās uz Mārupes
mūzikas un mākslas skolu, lai kārtīgi
izdziedātos.
Talkas koncertu atklāja šī projekta
rīkotāji, Jaunmārupes jauniešu jauktais koris UNIVERSUM. Pēc tam savu
dziedātprieku demonstrēja Jaunmārupes
sākumskolas bērnu koris, meiteņu koris
RESONO un 4.bērnu mūzikas skolas koris SONO. Visbeidzot, koncerta pirmās

daļas beigās savu kvalitāti spīdoši parādīja
viens no Latvijas vadošajiem koriem,
jauniešu koris MASKA ar savu vadītāju,
pazīstamo diriģentu Jāni Ozolu.
Koncerta otrajā daļā kori izdziedāja
virkni kopdziesmu. Savu prasmi ar diviem
skaņdarbiem demonstrēja nesen dibinātais
mūzikas skolas bērnu pūtēju orķestris.
Pasākuma noslēgumā jau muzicēja visi
sanākušie kolektīvi un skatītāji. Īpaši
jāizceļ tieši publikas atsaucība un spēja
vieniem pašiem kvalitatīvi dziedāt pretī
muzikālajiem kolektīviem.
Paldies visiem, kas piedalījās šajā
projektā!
Rihards Rudzītis, Jaunmārupes
jauniešu jauktā kora mākslinieciskais
vadītājs

Sporta diena Mārupes Namiņā
sagatavojusi nelielus sveicienus pārējām
komandām, kuros parādīja gan savu
māksliniecisko talantu, vizuālo atšķirības
zīmi, gan prasmi uzstāties.
Pirms sacensībām mazie sportotāji tika
atbilstoši iesildīti ar dažādām muzikālām
rotaļām. Pēc iesildīšanās sacensības varēja
sākties! Pavisam kopā bija pieci stafešu
punkti, kuros bija gan jāskrien, gan jālec un
jālien, kā arī jātiek galā ar tādām stafetēm,
kurās nepieciešama loģiskā domāšana.
Katrā kontrolpunktā sacentās reizē divas
komandas, lai mazajiem sportotājiem nezustu patiesais cīņas gars, jo katrā sacensībā
ir jābūt pretiniekam. Visā sacensību laikā
tika novērotas patiesas pozitīvas emocijas
un azarts, kas nezuda līdz pat sporta svētku

beigām.
Kopumā
sporta
svētki
norisinājās
raiti, un apbalvošanas
ceremonijā
ar
medaļām, diplomiem
un saldām balviņām
tika godīgi apbalvotas
visas komandas.
Paldies
visiem
dalībniekiem
par
piedalīšanos un uz
tikšanos
nākošajos
Mārupes
Novada
pirmsskolas izglītības
iestāžu sporta svētkos!
Līga Taube

Tapusi mūsdienu bilžu ābece

Mārupes pamatskolas 4.klases skolnieces Lauras
Rozenbergas darbs izpelnījās žūrijas balvu.
TREŠDIENA, 14.MAIJS, 2014

Ir tapusi mūsdienu
bilžu ābece ar 400
pamācībām
dzīvei
Latvijas
bērnu
un
jauniešu
skatījumā.
Pamācības tika apkopotas zīmējumu konkursā
“Darini ābeci”, kas
veltīts
Gotharda
Frīdriha Stendera 300.
jubilejai.
Konkursā
kategorijā “Radošākais
zīmējums” balvu ieguvusi Mārupes pamatskolas 4.klases skolniece
Laura Rozenberga.

Konkursu rīkoja UNESCO Latvijas
nacionālā komisija, aicinot skolēnus,
pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņus
un dažādu organizāciju un pulciņu
dalībniekus iepazīties ar Gotharda Frīdriha
Stendera «Bildu ābici», izprast tās
veidošanas principus un vēsturisko kontekstu un pēc līdzīga parauga, izmantojot
interaktīvo tāfeli, radīt 21.gadsimta ābeci
ar mūsdienīgām pamācībām.
Ar dažādu pamācību ilustrācijām
konkursā „Darini ābeci” piedalījušies arī
vairāki Mārupes pamatskolas bērni, radot
vizuālas kompozīcijas – zīmētus alfabēta
burtus ar tam pievienotu savas pamācības
divrindi vai aktuālu vēstījumu mūsdienu

bērniem un pieaugušajiem. “Izej ārā draugu pulkā, netusējies neta kultā!” (Marija
Slaidiņa, 11 gadi), “Esi prātīgs, planšetei
dod buču, kad naktī laiks ir doties tev uz
čuču” (Emīlija Agate Palina, 11 gadi),
“Labāk ej ārā un spēlējies. Nevis iekšā
sēd’ un niekojies!” (Kristaps Briedis, 10
gadi) – tie ir daži piemēri no Mārupes
bērnu ilustrētām pamācībām. Kategorijā
„Radošākais zīmējums” balvu ieguva
Mārupes pamatskolas 4.klases skolniece
Laura Rozenberga.
Ābecē iekļauti visi 400 konkursam
iesūtītie darbi. Pati ābece pieejama interneta vietnē www.darini.lv.
Uva Bērziņa
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Visa dzīve paiet dejā!

jau bija vairāk kā divi simti. Var teikt, ka
bijām vieni no pirmajiem, kas veidojās
kā vidējās paaudzes kolektīvs, tāpēc tagad
tomēr sasniegts nopietns vecums ar skaistu
ciparu.
Skaitliski esam auguši un kopā abās
„Mārupiešu” grupās ir gandrīz sešdesmit
dejotāju. Tas ir daudz un par dejotāju
trūkumu noteikti nevaru sūdzēties. Šobrīd
ir pieci dejotāji, kas kolektīvā ir no pirmās
dienas, kādi desmit dejo gadus divdesmit. Par „Mārupiešiem” kļuvuši arī tādi
dejotāji, kas visu sākuši no nulles, un to var
izdarīt katrs, kam ir uzņēmība, pacietība
un gribēšana. Esam tādā vecumā, ka uz
nodarbībām cilvēks nāk sevi pilnveidot,
pavadīt brīvo laiku patīkamā kompānijā un
dejot savam priekam.
17.maijā Mārupes novada vidējās
paaudzes deju kolektīvs „Mārupieši”
ar koncertu „Visa dzīve paiet dejā!”
atzīmēs 25 gadu jubileju. Uz sarunu ar
„Mārupes Vēstīm” par kolektīvu, tautas deju un dzimšanas dienas koncertu
aicinājām Guntu Skuju – horeogrāfi un
vairākkārtēju Dziesmu un Deju svētku
virsvadītāju, kolektīvu vadījusi no
pašiem tā pirmsākumiem.
M.V. Kolektīvam šogad aprit 25 gadi –
tas ir daudz vai maz, un kā šajā laikā esat
mainījušies?
G.S. Lielie tautas deju ansambļi jau sāk
svinēt 65 un 70 gadu jubilejas, un tādā ziņā
tas var šķist maz. Taču vidējās paaudzes
deju kustība kā tāda nav nemaz tik sena.
1989.gadā, kad kolektīvs tika izveidots,
tad visā Latvijā bijām tikai kādi piecdesmit. Pēdējos Dziesmu un deju svētkos,
ņemot kopā E un D grupas, kolektīvu nu

M.V. Kā raksturotu savu kolektīvu,
dejotājus?

īsts mūsu darba novērtējums. Pirmā vieta
Dziesmusvētkos ir kolektīva augstākais
sasniegums, 2003. gada Dziesmu un Deju
svētkos bijām piektie, bet 2008.gadā bija
kritums, līdz finālskatei netikām. Dejā
tāpat kā dzīvē, te esam uz viļņa, te paskalo mūs zem ūdens un tad ar jaunu sparu
raušamies uz augšu!
M.V. Kāpēc personīgi tāda izvēle –
profesionāli darboties tautas dejās?
G.S. Tas tāpēc, ka mana mamma, gaidot
mazo Guntiņu, ilgi nevarēja atzīties savai
deju skolotājai, ka gaida mazuli. Skolotāja
pati pamanīja un teica, viss! Tātad, tas
šūpulī ielikts (smaidot saka Gunta).
M.V. Kāda ir vadītāja loma, uzdevums
pieaugušu dejotāju kolektīvā?

G.S. Vienmēr būt jaunam, atraktīvam,
interesantam, radošam! Visi ir jāparauj
G.S. Spilgtas personības, katrs dejotājs ar sev līdz, lai esam uz viena viļņa. Dejotāji
savu raksturu, savu stāju, ar saviem niķiem ir mans darba instruments, tikai pateicoties
un stiķiem. Dejotāji gatavi sadzirdēt, viņiem, varu realizēt savas idejas.
ieklausīties, mācīties, lai kopā sasniegtu
M.V. Kā notiek gatavošanās jubilejas
vienu mērķi – būt skaistiem dejā!
koncertam?
M.V. Pagājušajā vasarā XXV Vispārējo
G.S. Mums ir daudz koncertu, kuriem
latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos
regulāri gatavojam speciālas dejas, un no
„Mārupieši” sevi parādīja kā izcilus
tām arī veidosies jubilejas koncerts. Tomēr
dejotājus, visas Latvijas mērogā D gruīpaši šim koncertam šobrīd ar dejotājiem
pas vidējās paaudzes deju kolektīvu vidū
iestudējam pāris pašas pirmās dejas, ko
iegūstot pirmo vietu. Vai arī tas ir mērķis
dejojām 20 un 25 gadus atpakaļ. Ir ļoti
– būt labākajiem?
interesanti vērot, kā dejotāji skatās uz
G.S. Jā, mēs gribētu vienmēr būt pirmie. šīm dejām šobrīd, kā viņi ir izauguši, viņi
Domāju, to grib katrs kolektīvs un patiesībā dziļāk spēj izprast dejas filozofiju un labā
katrs to arī ir pelnījis. Visi finālskates mākslinieciskā līmenī rādīt to skatītājiem,
dalībnieki bija augstā mākslinieciskā īpaši tie dejotāji, kuri dejoja šīs dejas
līmenī, Mārupiešiem vai nu ar repertuāru, 20 un 25 gadus atpakaļ. Pirmsākumos
vai ko citu trāpījām desmitniekā, protams, vidējās paaudzes dejas bija lēnākas, bet
visa pamatā regulārs darbs. Tas bija tāds ar laiku esam kļuvuši tehniski spēcīgāki,

vairākumam ir labi trenēta kustību atmiņa,
stāja un varam izdejot jau ātrākas un
sarežģītākas dejas. Tāpēc, atskatoties uz to
laiku, tagad ir tā - ārprāts, toreiz mēs bijām
jauni, bet tik mierīgas dejas dejojām!
Jubilejā esam aicinājuši uzstāties arī
mūsu sadraudzības deju kolektīvus –
Kuldīgas „Bandava” un otru manis vadīto
kolektīvu „Kalve zelta smiltis” no Jelgavas. Ļoti gribam redzēt savā koncertā arī
jauno Mārupes jauniešu deju kolektīvu, jo
tajā darbojas daudzi „Mārupiešu” dejotāju
bērni, savukārt viņu skolotājs Rolands
Levics ir mans bijušais audzēknis.
M.V. Kas „Mārupiešiem” padomā pēc
lielā koncerta, vai dosieties pelnītā atpūtā?
G.S. Noteikti, nē. Šovasar piedalīsimies
„Rīga Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2014”
projektā, uzstājoties deju koncertuzvedumā
„Lec, saulīte” Mežaparka Lielajā estrādē.
Tas ir liels pagodinājums, jo, kā dalībnieki
uzaicināti tikai labākie Latvijas deju
kolektīvi – A grupas jauniešu ansambļi
un Dziesmusvētkos augstākās pakāpes
ieguvušie D grupas vidējās paaudzes
kolektīvi. Repertuārā ir pilnīgi jaunas, dejas veidotas īpaši šim uzvedumam. Esam
sākuši cītīgi apgūt jauno repertuāru, un, jau
tagad redzu, ka šie būs ļoti skaisti svētki.
M.V. Vai ir kas tāds, ko šo 25 gadu laikā
atminaties ar ļoti lielu gandarījumu?
G.S. Nupat Salaspils kausā 2014, sēdēju
koncertā un raudāju, domāju – kā es mīlu
savu darbu un savus dejotājus!
M.V. Jūsu vēlējums „Mārupiešiem”.
G.S. Lai mums izdodas, turamies kopā,
esam vienoti savās domās un darbos!
Mārupieši – mūsu dzīve paiet dejā! Paldies
jums par uzticēšanos!

Mārupieši aizkustina ķīniešus līdz sirds dziļumiem
Aprīļa zaļajā ceturtdienā vidējās
paaudzes deju kolektīvs „Mārupieši”
atgriezās no starptautiskā Peoniju
festivāla Luojangā un Pekinā. Ķīnā tika
pavadītas desmit neaizmirstamas un
emocijām bagātas dienas. Izjusts patiess
prieks un lepnums par latviešu tautas
dejām, kas spēja pārsteigt un aizkustināt
ķīniešus līdz sirds dziļumiem.
Ne jau katru dienu kāds brauc uz otru
pasaules malu ciemos pie pilnīgi atšķirīgas
kultūras pārstāvjiem, tāpēc dejotājiem
bija grūti iedomāties, ko sagaidīt no šāda
brauciena. Ķīnas grandiozums pārsteidza
ikvienu. Grūti bija aprast ar smoga radīto
pelēko dūmaku, kas atkāpās vien pašā
pēdējā brauciena dienā. Turklāt pie tādiem
attālumiem un cilvēku daudzuma latvieši
gluži vienkārši nav pieraduši - pēc deviņu
stundu lidojuma no Stambulas, ierodoties
Pekinā, izrādījās, ir pieveikts tikai pusceļš
– lai nokļūtu pirmajā festivāla norises
pilsētā Luojangā, vēl priekšā desmit stundu garš brauciens pārpildītā vilcienā. Pateicoties izmanīgiem un komunikabliem
„Mārupiešu” puišiem, ātri tika atrasta
iespēja nopirkt vietas plackarta vagonā,
un ceļš turpinājās jau ievērojami ērtākos
apstākļos. Brauciens ar vilcienu arī bija
sava veida eksotika un ķīniešu kultūras un
temperamenta izpausme, jo arī plackartā
dejotāji juta nepārtrauktu uz sevi vērstu
uzmanību, bet tajā pašā laikā vietējie
nepārtrauca savas ikdienas darbības
vilcienā – zupas ēšanu, tējas dzeršanu,
cauro zeķu lāpīšanu, sarunas, grāmatu
lasīšanu, utt.
Izkāpjot no vilciena, patiesi bija jūtams,
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ka par balto cilvēku šeit tikai leģendas ir
dzirdētas. Festivāla organizatori uzņēma
jauki un sirsnīgi, taču šķiet, daži vietējie
vispār nekad dzīvē pat nebija iedomājušies,
ka pasaulē varētu būt citādi cilvēki. Lai arī
savulaik bijusi galvaspilsēta un imperatora
mītnes vieta, šodienas mērogiem un Ķīnas
apjomiem Luojanga ir mazpilsēta. Ieraugot
„Mārupiešu” dejotājus uz ielas, daudziem
vietējiem izbrīnā mute tā arī palika vaļā.
Deju mēģinājums pirmajā vakarā
tika novadīts viesnīcas teritorijā, un
apkalpojošais personāls, kas to vēroja,
noteikti nekad to neaizmirsīs. Festivāla
programma bija veidota tā, ka katru dienu no rīta vai vakarā bija uzstāšanās
un attiecīgi otra dienas daļa paredzēta
plānotajām ekskursijām. Kad vienkāršie
Ķīnas iedzīvotāji ieraudzīja „Mārupiešu”

dejotājus
un
dejotājas
krāšņajos
tautastērpos, viņu izbrīns un sajūsma
trīskāršojās. Varēja vērot, kā mazi bērni
bailēs slēpjas mammas brunčos, tomēr
ziņkārīgi pētī teiksmainās būtnes. Tāpat
bija pieauguši vīrieši, kas, ieraugot skaistās
un krāšņās Mārupes dejotājas, zaudēja
dūšu un, tikai pēc ilgas minstināšanās
un draugu bikstīšanas, saņēmās nākt un
palūgt nofotografēties. Savukārt meitenes
bija drosmīgākas un skaļiem sajūsmas
spiedzieniem skrēja pie staltajiem
latviešu puišiem, un bildējās uz nebēdu.
Uzmanības netrūka arī citiem festivāla
dalībniekiem, jo ķīniešiem patika visi
baltie cilvēki, netraucēja pat tas, ka pirmais koncerts bija tūliņ pēc lietus gāziena.
Diemžēl stipra lietus dēļ viens koncerts
tika atcelts, taču tas nebija traucēklis visu

festivāla dalībnieku kopīgajām vakariņām
pilsētas centrā. Turpmākie laikapstākļi
dejotājus lutināja, un nākamie koncerti, kā
arī svinīgais svētku gājiens peoniju parkā
noritēja bez aizķeršanās. Skatītāju sajūsma
par dejām, kā arī vēlme ar dejotājiem
fotografēties, gan pirms koncertiem, gan
pēc tiem, gan gājiena laikā, gan arī pēc tā
bija neizsakāma. Tik varenu un bezgalīgi
patiesu publikas mīlestību reti kurš bija
piedzīvojis.
Kad festivāla programma Luojangā bija
galā, „Mārupiešiem” atkal bija jānokļūst
Pekinā – arī šoreiz ar vilcienu, arī šoreiz
ceļā pavadot desmit stundas. Taču kā jau
galvaspilsētā, Pekinā atmosfēra pilnīgi
cita. Pilsētā ar 24 miljoniem iedzīvotāju,
baltie cilvēki vairs nav tik liels retums kā
Luojangā. Taču baltie cilvēki, kas dejo, arī
šeit tomēr ir eksotika! Atšķirība vien tā,
ka Pekinā cilvēki mācēja angliski palūgt
atļauju fotografēties. Mārupes dejotāji
varēja būt patiesi lepni, ka ar savu spilgto
ārieni un raito dejas soli ir pamanīti lielajā
ļaužu pūlī, starp milzu debesskrāpjiem
un biznesa centriem. Pat smoga radītā
pelēkā debesu nokrāsa visa brauciena laikā
nemazināja prieku par dejas radīto sajūsmu
ķīniešu sejās. Par iespēju nest savu vārdu
pasaulē VPDK „Mārupieši” pateicas
Mārupes novada Domei un SIA „Robert
Bosch”.
Festivāla laikā gūtās pozitīvās emocijas
noteikti vēl ilgi nespēs norimt un VPDK
„Mārupieši” tas būs lielisks stimuls, gatavojoties savam 25 gadu jubilejas koncertam, kas norisināsies 17. maijā, Mārupes
Sporta centrā.
Undīne Kravale - Vīduša
TREŠDIENA, 14.MAIJS, 2014
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Mārupieši ieņem vietas uz pjedestāla

Mārupes aktīvās atpūtas parkā maija svētku brīvdienās norisinājās divas BMX sacensības - “SMScredit.lv”
BMX čempionāts un Mārupes BMX
kauss. Mārupes BMX kluba pārstāvji
izcīnīja uzvaras abās sacensībās.
Sacensībās pārstāvēti bija ne tikai visi
Latvijas BMX klubi, bet par uzvarām
savās grupās cīnījās arī sportisti no Igaunijas un Lietuvas. Kā stāsta sacensību
organizators, kluba “BMX Mārupe”
valdes priekšsēdētājs Guntis Ruskis,
“SMScredit.lv” BMX čempionāta jaunā
sezona tika aizsākta, pulcējot rekordlielu
dalībnieku skaitu. Neskatoties uz sliktajiem laikapstākļiem, spēkiem mērojās
gandrīz trīssimts dalībnieku. „Uzskatām,
ka organizēt sacensības ir liels gods, bet
vienlaicīgi tiem jābūt svētkiem gan sportistiem, gan skatītājiem, tāpēc mēs šim
pasākumam vienmēr gatavojamies ļoti
nopietni. Lai pienācīgi sagatavotu trasi un

aktīvās atpūtas parka apkārtni, šogad tika
organizētas četras talkas, bija jāsaskaņo
dažādi organizatoriskie darbi, šo mērķu
realizācijai katra biedra ieguldījums ir
ļoti svarīgs. Mūsu organizētās sacensības
pozitīvi novērtējuši citu klubu sportisti
un biedri, jo papildus obligātajiem organizatoriskajiem nosacījumiem vienmēr
padomājam arī par dažādām aktivitātēm, ar
ko ciemiņus pozitīvi pārsteigt. Iespējams
šis ir viens no iemesliem, kāpēc Mārupes
BMX klubs četru gadu laikā ir kļuvis arī
par vienu no daudzskaitlīgākajiem BMX
klubiem Latvijā. Šobrīd esam četrdesmit
seši sportisti un arvien jauni biedri izrāda
interesi iesaistīties. Sacensībās Mārupes
BMX klubu ar labiem rezultātiem
pārstāvēja 44 sportisti vecumā no pieciem
līdz trīsdesmit pieciem gadiem. ”
“SMScredit.lv” BMX čempionātā savās
vecuma grupās mārupieši izrādījās pārāki
par konkurentiem, uzvarot gan visos trijos
priekšbraucienos, gan finālā. B7 grupā to
paveica Emīls Allers, B10 grupā – Mārtiņš
Zadraks un B11 grupā – Emīls Edvards
Liberts.
Divas otrās vietas Mārupes BMX klubam
izcīnīja Toms Lazdiņš jaunākajā B5-6
grupā un Laura Šape G11-13 grupā
meitenēm. Pieciem citiem mārupiešiem
līdz godalgotajam pjedestālam pietrūka
vienas pozīcijas – ceturtās vietas ieņēma
Kitija Elste (G14+), Ingus Saulītis
(CR30+), Ralfs Domorackis (B5-6), Juris
Zigmārs Zaimiņš (B11) un Emīls Zadraks
(B14).
“Pro Open” grupā, kurā sacentās junioru
un elites sportisti, uzvaras divos no trijiem
priekšbraucieniem aizraujošā cīņā izcīnīja
Mārupes BMX kluba pārstāvis Elvis Puroms, taču finālā viņš finišēja piektais. Par
uzvarētāju kļuva Kristers Lejiņš.

Viena pasaule-viena komanda

Mārupes volejbola komanda atgriezusies no Starptautiskās Skolu sporta federācijas rīkotā Pasaules skolu
čempionāta volejbolā Portugālē, kur, pateicoties Mārupes novada Domes atbalstam, kopā ar Jēkabpils puišu komandu
jaunieši pārstāvēja Latviju. Sacensību
līmenis bija ļoti augsts, nācās stāties pretī
vairāku lielvalstu komandām, taču gūta
lieliska pieredze, kas dod stimulu strādāt
tālāk.
Portugālē aizvadītās gandrīz divas
nedēļas rosināja šīs sacensības salīdzināt
ar Olimpiskajām spēlēm. Organizācijas
komiteja pie spēļu rīkošanas bija strādājusi
gandrīz divus gadus, lai uzņemtu 31 valsts
57 komandu delegācijas ar vairāk kā tūkstoti
dalībnieku.
Sacensību līmenis bija ļoti augsts, turklāt
Mārupes meiteņu komandā, izņemot Eniju
Bidzāni, visas bija jaunākas par atļauto vecumu. Protams, ka ar vienas skolas komandu nevarējām cīnīties kā līdzīgs ar līdzīgu
ar Pekinas daudzmiljonu rajona izlasi vai
Čehijas internātskolu. Spēlējot ar Austrijas
komandu, traumu guva komandas kapteine
TREŠDIENA, 14.MAIJS, 2014

Visas dienas garumā ar dažādām
izklaidējošām
aktivitātēm
gan
dalībniekus, gan viesus izklaidēja
Mārupes jaunieši no Mārupes novada
Jauniešu Domes, klātesošie varēja vērot
paraugdemonstrējumus no Latvijas ielu
vingrošanas sporta biedrības vīriem,
tika organizētas mazo bezpedāļnieku
sacensības un pirmo reizi Mārupē bija
iespēja klātienē vērot moto frīstaila šovu
no vienīgā FMX braucēja Baltijas valstīs
Alex (Mārtiņa Aleksandroviča), kurš
klātesošajiem nodemonstrēja dažādus elpu
aizraujošus trikus 20m brīvā lidojumā ar
motociklu.
Dienu vēlāk turpat Mārupes aktīvās
atpūtas parkā notika Mārupes novada kausa
izcīņa, kurā, lai gan mazākā konkurencē,
cīņas bija gana spraigas.
Divās grupās mārupiešiem izdevās
izcīnīt dubultuzvaras: G11-14 grupā
meitenēm pirmās divas vietas ieņēma
Laura Šape un Beāte Žihare, bet B5 grupā
zēniem – Markuss un Ralfs Domoracki.
Iepriekšējā dienā gūtos panākumus
atkārtoja arī uzvarētāji Emīls Allers (B7),
Mārtiņš Zadraks (B10) un Emīls Edvards
Liberts (B11).
Vēl otro vietu izcīnīja Kitija Elste
(G15+), trešās – Ingus Saulītis (CR30+),
Aleksandrs Skjeltens (B6), Emīls Grietēns
(B15) un Elvis Puroms (JM+EM).
Par atbalstu sacensībām organizētāji
saka lielu paldies Mārupes novada Domei,
Mārupes Jauniešu Domei, “Siltums Jums”,
“Rīga Plaza”, “Spice”, “Jungent Latvia”,
“Kārums”, “Skrīveru saldumi”, “Melnā
Kafija”, “Servus Plus” un Mārupes kluba
biedriem un viņu draugiem. Paldies visiem
sociālās uzņēmējdarbības atbalstītājiem!

Mārupes
basketbolistiem
bronza LBL2!

Aprīlī, noslēdzoties Latvijas Basketbola līgas otrās divīzijas (LBL2)
2013./2014. gada sezonai, Mārupes komanda ar uzvaru pār Ogres basketbola
skolas komandu izcīnīja līgā godalgoto
3.vietu.
LBL2 pusfināla sērijā līdz divām
uzvarām Mārupes basketbolisti bija pārāki
pār Ogres komandu abās spēlēs. Otro spēli,
kas 20.aprīlī norisinājās Mārupes sporta
kompleksā, pēc zaudējuma pirmajā mačā
apņēmīgāk uzsāka ogrēnieši – 5.minūtē
11:4 viņu labā. Mājinieki atbildēja ar desmit punktiem pēc kārtas un līdz pirmās
ceturtdaļas beigām pārsvaru palielināja līdz
26:15. Otrajā ceturtdaļā 41:32 mārupiešu
labā, taču trešajā ceturtdaļā Ogres basketbolisti veica izrāvienu ar 12:2 un otrā puslaika vidū guva pārsvaru ar 52:63. Astoņas
minūtes pirms pamatlaika beigām Mārupes
komanda atguva vadību, uzvarot sāncenšus
ar 84:74 otrajā spēlē un ar 2:0 sērijā.
Mārupes komandas labā Toms Straudovskis guva 27 punktus, Artūrs Kramiņš 17
un Rihards Pāže 14 punktus.
Pēc uzvaras pār Ogres komandu savā
Twitter kontā @BkMarupe rakstīja:
„Mārupei Bronza!! Fantastiski... Paldies
visiem, kas mūs atbalstīja un ticēja!!”
Savukārt Mārupes novada Dome saka
paldies komandai un tās treneriem par
spraigo un interesanto basketbola sezonu,
debitējot LBL2.
Uva Bērziņa
Kate Nītiņa

Hokeja komanda „Mārupe” svin uzvaru
Zemgales Amatieru Hokeja Līgā

27.aprīlī hokeja komanda „Mārupe” hards Dombrovskis, Andrejs Skroderis,
triumfēja Zemgales Amatieru Hokeja Mārtiņš Skuška, Viesturs Rauza, Guntars
Līgas (ZAHL) augstākās līgas regulārajā Gaušis, Juris Opuļskis, Armands Simpčempionātā.
sons, Edgars Jansons, Renārs Freibergs,
Čempionāta fināla spēlē Mārupes Renārs Kemzāns, Reinis Pepa, Roberts
hokejisti ar rezultātu 3:1 pārspēja komandu Rēboks, Raivis Kasņikovskis, Valdis Se„Karāts”, jau otro gadu pēc kārtas iegūstot ratinskis, Artūrs Dzelzs, Jānis Upmalis,
savā īpašumā ZAHL uzvaras kausu un Mārtiņš Tihanovs, Sandris Lūsis, Didzis
medaļas. Mārupieši var būt lepni ne tikai Doveika, Mārtiņš Feldmanis, Gatis Brancs.
par visas komandas sniegumu, bet arī par
Šosezon ZAHL startēja 14 amatieru
atsevišķiem spēlētajiem, jo tieši koman- komandas un 11 veterānu (40+) komandas
das „Mārupe” hokejists Mārtiņš Skuška no Rīgas, Brocēniem, Mārupes, Tukuma,
atzīts par turnīra rezultatīvāko spēlētāju, Olaines, Bauskas, Dobeles, Elejas un
savukārt Uldis Eldmanis – par turnīra Jelgavas. Čempionāta norise aptvērusi
labāko vārtsargu.
gandrīz 500 hokejistu lielu pulku, kas
Elizabete Dikmane. „Bombeiros” - tā saucās
Komandas “Mārupe” uzvaru, parādot savu no darba brīvo laiku velta sporta
glābēju komanda - ierašanās laukumā ar labas spēles visas sezonas garumā, aktivitātēm un veselīgam dzīvesveidam.
skābekļa baloniem un nestuvēm satrieca palīdzējuši sasniegt Uldis Eldmanis, RiKate Nītiņa
meitenes un spēle pajuka... Tā nokļuvām
grupā, kur visas bija „tīras” skolu komandas
- Izraēla, Igaunija, Lihtenšteina, Armēnija,
no kurām nevienai nezaudējām, bet augstāk
par 25.vietu kopvērtējumā tikt nevarējām.
Gan delegāciju vadītāji un treneri, gan
spēlētāji aizvadīja emocionāli pārsātinātas
dienas. Jauniešiem ļoti patika draudzības
vakars, kurā varēja pārbaudīt savas valodu
prasmes, apmainīties ar suvenīriem, parādīt
ķīniešiem kartē, kur atrodas Latvija. Uz
skatuves kā kaleidoskopā mijās visas pasaules deju ritmi un dziesmas, arī latviešu
„Es mācēju danci vest...” Mārupes meiteņu
uzvedumā.
Cik pasaule tomēr raiba un daudzveidīga,
bet ja to saved kopā volejbols, tad tā ir viena pasaule - viena komanda. Jaunajiem
volejbolistiem šīs grandiozās sacensības bija
liels emocionāls pārbaudījums, kā arī stimuls tālākiem treniņiem, valodu mācībām
un atziņai, ka volejbols ir ļoti skaista spēle.
ZAHL uzvaras kauss iegūts jau otro gadu pēc kārtas
Andris Kļaviņš, volejbola treneris
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Sporta notikumi
19.maijā
„Ghetto Games Mārupē” oficiālā
atklāšana ar Ghetto Football 8×8 un Ghetto
Basket turnīriem, plkst.19.00 Kantora ielā
97
19.maijā
„Ghetto Games Mārupē” ietvaros plkst.16.00 sākas bezmaksas ielu
vingrošanas treniņu sērija pie Mārupes vidusskolas. Treniņi līdz 25.augustam notiks
katru pirmdienu un trešdienu
21.maijā
Mārupes novada pirmsskolas izglītības
iestāžu bērnu sporta svētki, plkst.10.00
pirmsskolas izglītības iestādē „Zelta Rasa”
21.maijā
„Ghetto Games Mārupē” ietvaros plkst.16.00 sākas bezmaksas ielu
vingrošanas treniņu sērija pie skeitparka
Mazcenu alejā 3/1, Jaunmārupē. Treniņi
līdz 25.augustam notiks katru otrdienu
22.maijā
„Ghetto Games Mārupē” ietvaros plkst.16.00 sākas bezmaksas ielu
vingrošanas treniņu sērija aktīvās atpūtas
parkā, Tīraines dārzi 6, Tīrainē. Treniņi
līdz 25.augustam notiks katru ceturtdienu
25.maijā
Mārupes novada sacensības vieglatlētikā,
plkst.10.00 Mārupes vidusskolas stadionā
7.jūnijā
Velo sacensības maziem un lieliem
„Lībera
kauss
2014”,
plkst.11.00
Jaunmārupes stadionā, Īvju ielā 5
8.jūnijā
Mārupes
novada
futbola
diena,
plkst.10.00 Mārupes vidusskolas stadionā

Katoļu baznīcas dievkalpojums notiks
2014. gada 25.maijā plkst. 11.00
Mārupes novada Mūzikas un mākslas skolas zālē
(Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes novads),
kurus svinēs

priesteris Imants Medveckis.
Visi laipni aicināti!
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Aprīlī
Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie

Sanita Oļševska (dzimusi 30.03.2014)
Artūrs Šņepts (dzimis 27.03.2014)
Katrīna Klēbaha (dzimusi 30.03.2014.)
Kārlis Salna (dzimis 26.03.2014.)
Eimija Brahmane (dzimusi 04.04.2014.)
Augusts Sproģis (dzimis 17.03.2014.)
Anete Mežale (dzimusi 03.04.2014.)
Elza Slava (dzimusi 07.04.2014.)
Ričards Avotiņš (dzimis 18.04.2014.)
Artemijs Afanasjevs (dzimis 12.04.2014.)
Augusts Juraševskis (dzimis 26.04.2014.)
Marta Oškāja (dzimusi 24.04.2014.)
Vilhelmīne Troņenkova
(dzimusi 20.04.2014.)
Madara Dārta Zakevica
(dzimusi 2.04.2014.)
Ernests Lagzdiņš (dzimis 19.04.2014.)
Liene Dārzniece (dzimusi 22.04.2014.)
Oskars Gipters (dzimis 25.04.2014.)
Aprīlī
Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
noslēgtas laulības

25.04.2014.
Matīss Egle un Elīna Daugina
Aprīlī
mūžībā aizgājuši

Gunārs Endzelis (1929)
Alla Kirillova (1935)
Broņislavs Batņa (1957)
Uldis Dimza-Dimmis (1939)
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