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Apspriežam Mārupes novada teritorijas
plānojuma pilnveidoto redakciju

No vizbulītēm, pūpoliem un zālēm,
No bērzu pumpuriem šis laiks ir austs,
Ko Lieldienas ir atnesušas plaukstās,
Mūs aicinot gan priecāties, gan mīlēt,
Un pašiem mīlestību paust.

Krāsainas
Lieldienas
novēl
MĀRUPES
NOVADA
DOME

Iedzīvotāji Mārupes Kultūras namā diskutē
par Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014. – 2016.gadam pilnveidoto 1.redakciju
Laika posmā no 21.02.2013. līdz
15.03.2013.
publiskai
apspriešanai
tika nodota Mārupes novada teritorijas
plānojuma pilnveidotā redakcija. Interesenti ar izstrādāto pilnveidoto redakciju
varēja iepazīties Mārupes novada Domē
izdruku veidā, Mārupes novada mājas
lapā www.marupe.lv, kā arī iepazīties,
uzdot interesējošus jautājumus un iz-

teikt priekšlikumus iedzīvotāju sapulcēs
Mārupes Kultūras namā
4.martā un
Jaunmārupes sākumskolā 5.martā.
Publiskajās
sanāksmēs
galvenie
interesējošie jautājumi, kas radīja plašākas
diskusijas, bija par iedzīvotāju dzīves
kvalitāti. Sapulcē Mārupes ciemā izvērtās
diskusija par elektroapgādes risinājumiem.
Šobrīd Mārupes novadā elektroapgādes

jaudas ir ierobežotas, tāpēc tiek plānota
jaunas
transformatoru
apakšstacijas
celtniecība - iedzīvotājus interesēja, kādu
iespaidu tas atstās uz augstsprieguma līniju
izvietojumu Mārupes novada teritorijā
(Plašāka informācija rakstā „Iecere par
elektroapgādes
uzlabošanu
Mārupes
novadā attīstās”).
Lasiet 3.lpp.

E-prasmju nedēļa arī Mārupē

Mārupes seniori apgūst interneta lietošanu
skolotājas Lauras Buravcovas vadībā
PIEKTDIENA, 22.MARTS, 2013

Martā Latvijā, tai skaitā arī Mārupē,
norisinājās E-prasmju nedēļa, kas ir visas sabiedrības informēšanas kampaņa,
lai demonstrētu e-prasmju nozīmi darbā,
karjeras attīstībā un izaugsmē digitālajā
laikmetā.
E-prasmju nedēļas laikā 18.martā
Mārupes vidusskolas vecāko klašu
audzēkņus apciemoja portāla „Latvija.lv”
pārstāvji, kuri iepazīstināja ar iespējām, kā
pieteikties studijām augstākajās izglītības
iestādēs elektroniski.
19. un 21.martā Mārupes pašvaldība
sadarbībā ar Jaunmārupes sākumskolu
rīkoja bezmaksas nodarbības, kurās
Mārupes seniori skolotājas Lauras Buravcovas vadībā guva pamatzināšanas evides izmantošanā. Kā atzina nodarbību
dalībnieki, tad šādas apmācības ļoti
labprāt apmeklētu vēl. Tāpēc laba ziņa

tiem, kam ir vēlēšanās gūtās prasmes
nostiprināt, kā arī visiem citiem, kuriem
interesē sadraudzēties ar informācijas un
komunikācijas tehnoloģijām, ir SIA „Lattelecom” iniciatīva „Pieslēdzies, Latvija!”.
Tās ietvaros līdz pat oktobrim ikviens interesents pēc 50 gadu vecuma var pieteikties bezmaksas datorapmācībām, kas no
š.g. maija līdz novembrim norisināsies
visā Latvijā, zvanot uz bezmaksas tālruni
80000822 (darba dienās no plkst.08.00 līdz
17.00), kā arī pašiem vai ar kāda palīdzību
aizpildot pieteikumu www.piesledzieslatvija.lv.
21.martā ikviens mārupietis tika aicināts
uz tikšanos ar Latvijas Nacionālās (turpmāk
– LNB) bibliotēkas pārstāvjiem, kas interesentus iepazīstināja ar daudzveidīgo
un ikdienā parocīgi izmantojamo LNB
virtuālās bibliotēkas piedāvājumu.
Kate Nītiņa
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Iecere par elektroapgādes uzlabošanu Mārupes novadā attīstās
Ar pašvaldības plāniem par jaunas
transformatoru
apakšstacijas
„Stīpnieki” celtniecību Mārupes novadā
„Mārupes Vēstis” lasītāji pirmo reizi
tika iepazīstināti 2012.gada oktobra
numurā. Liela iedzīvotāju interese par
jaunas 110/20kV apakšstacijas ieceri
tika izrādīta šī gada martā notikušajās
Mārupes novada teritorijas attīstības
plāna
sabiedriskajās
apspriedēs.
Tāpēc šoreiz sniedzam ieskatu tajā, kā
norisinās ieceres tālākā virzība.
Vēl aizvadītā gada nogalē Mārupes
novada Dome lēma izveidot darba grupu, kuras viens no uzdevumiem bija
rast veidu, kādā Mārupes pašvaldība
varētu īstenot ieceri par transformatoru
apakšstacijas (turpmāk – TA) „Stīpnieki”
celtniecību, piedāvājot AS „Latvenergo”
daļu no pašvaldībai piederošā zemesgabala
Zeltiņu ielā 128. Minētais īpašums šādu
komunikāciju izbūvei ticis paredzēts jau
Mārupes pagasta plānojuma 2002. - 2014.
gadam grozījumu galīgajā redakcijā, kas
veikta 2009.gadā. Taču likums „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
zemei, kura zemesgrāmatā ierakstīta uz
pašvaldības vārda, saskaņā ar šā likuma
4.1 panta otrās daļas 5.punktu uzlicis
zināmus ierobežojumus. „Saskaņā ar šiem
ierobežojumiem pašvaldībai piederošais
zemesgabals nav iznomājams līdz 2014.
gadam. Lai neriskētu ar to, ka vilcināšanās
gadījumā otra TA „Stīpnieki” celtniecībā
ieinteresētā puse – VAS „Starptautiskā
lidosta „Rīga”” – atteiktos no līdzdalības
un līdzfinansējuma, darba grupas ietvaros
meklējām citu risinājuma variantu,” stāsta
izveidotās darba grupas un Mārupes novada Domes Attīstības komitejas vadītājs,
Dr.sc.ing. Pēteris Pikše.
Jāatzīmē, ka bez lidostas, kas savai
attīstībai piesaistījusi Eiropas naudu,
pašvaldībai par šo projektu domāt būtu
gandrīz neiespējami, jo, kā iepriekš

norādījis Mārupes novada Domes
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, tad jaunas TA celtniecības izmaksas ir tuvu
Mārupes novada gada budžeta apmēram.
„ Ja lidostai pastāv alternatīva celt savu
TA, tad Mārupes vienīgā iespēja ir pēc
iespējas ātrāk īstenots kopprojekts, kurā
AS „Latvenergo” un VAS „Starptautiskā
lidosta „Rīga”” apņemas nodrošināt
finansējumu, bet Mārupes pašvaldība var
piedalīties, nodrošinot nepieciešamo vietu
TA celtniecībai,” atzīmē M.Bojārs.
Patlaban,
ņemot
vērā
minētos
ierobežojumus, saskaņā ar Valsts un
pašvaldību mantas atsavināšanas likumu
rasts risinājums nodot atdalīto zemesgabala daļu Ekonomikas ministrijas īpašumā
bez atlīdzības, ar mērķi to ieguldīt AS „Latvenergo” pamatkapitālā. Konceptuāli tas
Mārupes Domē ticis atbalstīts, un zemesgabalam Zeltiņu ielā izstrādāts zemes
ierīcības projekts, kas šobrīd tiek saskaņots
visās AS „Latvenergo” instancēs.
Ko sagaidām no transformatoru
apakšstacijas „Stīpnieki”
Uzlabota
elektroapgādes
drošība
esošajiem elektroenerģijas patērētājiem,
gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem,
pašvaldības skatījumā ir viens no
būtiskākajiem gaidāmajiem jaunās TA
devumiem. Vislabāk nepieciešamību pēc
drošas elektroapgādes varētu izprast tie
iedzīvotāji, kas ikdienā savās mājās vai
darbavietās mēdz saskarties ar strāvas
pārtraukumiem vai sprieguma svārstībām.
Tādos momentos cieš modernākas
elektroniskās ierīces, kas ir ļoti jutīgas pret
elektroenerģijas padeves kvalitāti. Lai no
tā izvairītos, daudzām mājsaimniecībām
un uzņēmumiem nākas nodrošināties
ar speciālām rezerves elektroapgādes
un nepārtrauktības (UPS) ierīcēm, kas
normālā situācijā nebūtu nepieciešamas.
Par to, ka nepastāvīga elektroapgāde rada
nopietnus apgrūtinājumus, pārliecinājies

Mārupes novada vēlēšanu
komisija izsludina iecirkņu
komisijas locekļu kandidātu
pieteikšanos
Mārupes novada vēlēšanu komisija
saskaņā ar likumu „Republikas pilsētu
un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu
iecirkņu komisiju likums” izsludina
vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu
kandidātu pieteikšanos Mārupes novada pieciem vēlēšanu iecirkņiem (skat.
tabulu zemāk) pašvaldību vēlēšanām,
kas notiks 2013.gada 1.jūnijā.
1. Tiesības izvirzīt un pieteikt savus
pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:
• reģistrētām politiskām partijām vai
reģistrētu politisko partiju apvienībām;
• ne mazāk kā desmit vēlētājiem jeb
vēlētāju grupai;
• attiecīgās (Mārupes) vēlēšanu komisijas
loceklim.
Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās
vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī
drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā
septiņus kandidātus.
2. Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:
• kurš prot latviešu valodu;
• kuram ir vismaz vispārējā vidējā
izglītība;
• kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta
kandidātu vai nav pilnvarotā persona
kandidātu saraksta iesniegšanai;
• kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas,
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attiecīgās republikas pilsētas domes vai
novada domes deputāts;
• kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.
Pieteikums
iesniedzams
vēlēšanu
komisijas sekretārei Mārupes novada
Domes sekretariātā (Daugavas ielā 29,
Mārupē) darba laikā no 2013.gada 25.marta līdz 10. aprīlim. Tālrunis 67934695.
Komisijas locekļa kandidāta iesniegums
pieejams interneta adresē - www.cvk.lv

Mārupes novada
vēlēšanu iecirkņi
Iecirkņa
Atrašanās vieta
numurs

Adrese

790.

Mārupes novada Daugavas iela
dome
29, Mārupe

791.

Jaunmārupes
sākumskola

Mazcenu aleja
4a, Jaunmārupe

955.

Mārupes
pamatskola

Viskalnu iela 7,
Tīraine

956.

Mārupes viduss- Kantora iela
kola
97, Mārupe

957.

Skultes
sākumskola

Skultes iela 25,
Skulte

Ar vēlēšanu iecirkņu komisijas darbības
instrukciju var iepazīties - www.cvk.lv

arī Mārupes uzņēmums SIA „ Also Latvia”, kas Latvijā pārstāv vienu no Eiropas vadošajiem IKT un mājas elektronikas vairumtirdzniecības un loģistikas
uzņēmumiem. „Ņemot vērā esošo ārējo
elektroapgādes sistēmu darbības kvalitāti,
lai nodrošinātu uzņēmuma darbības
nepārtrauktību un novērstu iespējamās
problēmas datorsistēmās, SIA „Also Latvia” ir investējusi vairāk kā 20 tūkstošu latu
UPS sistēmu izveidē,” stāsta uzņēmuma
projektu vadītājs Viesturs Kalniņš. Kā
biedrības „Mārupes uzņēmēji” dalībnieks
V.Kalniņš arīdzan zina teikt, ka bez SIA
„Also Latvia” ir vēl daudzi uzņēmumi
Mārupē, kam šīs problēmas ir aktuālas.
Otrs vērā ņemamais aspekts ir Mārupes
novada perspektīvā attīstība, kas paredz
jaunu dzīvojamo un darījumu teritoriju
apbūvi un līdz ar to arī elektroenerģijas
slodzes
palielināšanos.
2012.gadā
veiktā Rīgas Tehniskās universitātes
elektroapgādes ekspertu pētījumā secināts,
ka patlaban ir pienācis brīdis, kad Mārupei
jaunu slodžu pieslēgšanas iespējas ir
visnotaļ ierobežotas. Visas trīs Mārupes
novadu apkalpojošās stacijas (TA „Dzintari”, TA „Tīraine”, TA „Mārupe”) atrodas Rīgas teritorijā un ir ļoti pārslogotas,
tāpēc, novadam attīstoties, nepastāv
iespējas jaudas pastiprināt. Turklāt esošās
TA atrodas pietiekami attālināti, lai, tiklīdz
tajās atslēdzas kāda 20kV līnija, svārstības
Mārupē uzreiz būtu jūtamas. Kā norāda
P.Pikše, tad „kamēr elektroenerģijas
patērētājiem Mārupes novadā
nebūs
pašiem sava TA, kas atrastos tuvāk, vēlamo
elektroenerģijas padeves kvalitāti sagaidīt
nevaram”.

konstrukcija radīs jaunas augstsprieguma
līnijas. Tāpat ir izskanējis ierosinājums
jaunajā teritorijas plānojumā iekļaut esošo
gaisvadu līniju ierakšanu zemē. Par to,
kāda TA „Stīpnieki” ir sagaidāma, P.Pikše
skaidro: „Pirmkārt, jaunā TA būs moderna,
klusa, estētiska un tikai ar 1m aizsargjoslu.
Otrkārt, pievads no 110kV augstsprieguma
līnijas būs ar kabeļiem. Treškārt, visas
izejošās jaunās 20kV līnijas būs tikai un
vienīgi kabeļos, tāpat arī rekonstruējamās
20kV gaisvadu līnijas tiks nomainītas ar
kabeļu līnijām”.
Attiecībā uz 110kV augstsprieguma
līnijām AS „Latvijas elektriskie tīkli”
informē, ka pieslēgšanās pie 110kV
līnijas nav traktējama kā attiecīgās līnijas
rekonstrukcija, līdz ar to pašvaldība nav
tiesīga pieprasīt šo augstsprieguma līniju
pārnešanu uz kabeļu līnijām. „Izbūvējot
apakšstaciju „Stīpnieki”, tiks izbūvēta
jauna 2,6km gara kabeļu līnija, kuru
pievienos jau esošās elektrolīnijas balstā
(līnijas Nr.242/243 balstā Nr.25). Netiek
mainīti līnijas Nr.242/243 konstruktīvie
elementi un funkcijas, tāpēc jaunās kabeļu
elektrolīnijas ierīkošana nav uzskatāma par
110kV elektropārvades gaisvadu līnijas
rekonstrukciju,” norādījis AS „Latvijas elektriskie tīkli” valdes priekšsēdētājs Guntis
Stafeckis. Saskaņā ar Enerģētikas likumu
esošo energoapgādes komersantu objektu
pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā
īpašuma īpašnieka prasības var veikt par
nekustamā īpašuma īpašnieka līdzekļiem.
Par ierosinājumu Mārupes teritorijas
plānojumā 2014. – 2026. gadam iekļaut
prasību esošās gaisvadu līnijas ierakt zemē
teritorijas attīstības un telpiskās plānošanas
eksperte Līna Dimitrijeva vērš uzmanību
Elektrība augstsprieguma līnijās vai
tam, ka detalizēti risinājumi, grafiskabeļu līnijās?
ki attēlojot paredzamo gaisvadu līniju
Gan aizvadītajā, gan šajā gadā notikušajās ierakšanu zemē konkrētās vietās, teritorijas
Mārupes novada teritorijas attīstības plāna plānojumos netiek paredzēti.
publiskajās apspriedēs ir izskanējušas
Kate Nītiņa
iedzīvotāju bažas par to, ka paredzētā TA

Aktuāli!

Pēc Centrālās vēlēšanu komisijas
(CVK) sniegtās informācijas paziņojumus
vēlētājiem par to, kura vēlēšanu iecirkņa
sarakstā vēlētājs iekļauts, Pilsonības un
migrācijas lietu pārvalde (PMLP) katram
vēlētājam pa pastu plāno izsūtīt no 2013.
gada 18. līdz 23.martam.
Pārliecinieties, ka uz Jūsu reģistrētās
dzīvesvietas adresi paziņojums pienācis.
Lai vēlēšanu dienā Jūs nesagaidītu
nepatīkams pārsteigums, ka nevarat nobalsot ierastajā vēlēšanu iecirknī, noteikti atveriet paziņojumu un izlasiet, kura vēlēšanu
iecirkņa sarakstā esat iekļauts – tikai tur
varēsiet 1.jūnijā nobalsot. Ja neesat saņēmis
paziņojumu norādītajā termiņā, savu
vēlēšanu iecirkni varat noskaidrot pa CVK
uzziņu tālruni 67049999 (no 8.00 – 20.00).
No 2013.gada 25.marta līdz 7.maijam
vēlētāji var mainīt sākotnēji reģistrēto
vēlēšanu iecirkni uz citu vēlēšanu iecirkni tās pašas pašvaldības administratīvajā
teritorijā vai uz vēlēšanu iecirkni tajā
pašvaldībā, kur vēlētājam pieder nekustamais īpašums.
Iecirkņa maiņu var veikt jebkurā
pašvaldības
iedzīvotāju
reģistrācijas
iestādē. Mainot iecirkni uz to pašvaldību,
kur vēlētājam pieder likumā noteiktā
kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums,
jāuzrāda īpašuma tiesības apliecinošs dokuments - Zemesgrāmatas akts vai izziņa no
Zemesgrāmatas.
Mārupē vēlēšanu iecirkņa maiņu var veikt
Mārupes novada Domē pie iedzīvotāju
reģistra speciālistes Aldas Bērziņas (Domes
darba laikā).

Paziņojums par detālplānojuma
1.redakcijas sabiedrisko
apspriešanu nekustamā īpašuma
„Starptautiskā lidosta „Rīga””
teritorijas austrumu daļai
27.02.2013. Mārupes novada Dome
ir pieņēmusi lēmumu Nr.1 (sēdes protokola Nr.3, pielikums Nr.1) „Par
detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu
nekustamā īpašuma „Starptautiskā
lidosta „Rīga”” teritorijas austrumu
daļai”.
Detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskā
apspriešana notiks no 26.03.2013. līdz
22.04.2013.
Ar detālplānojuma 1.redakciju var
iepazīties līdz 23.04.2013.
•
Mārupes
novada
pašvaldībā
(Daugavas iela 29, Mārupe), pašvaldības
darba laikā;
•
Mārupes novada pašvaldības
tīmekļa vietnē www.marupe.lv;
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme
notiks 11.04.2013. plkst. 18.00 Mārupes
kultūras namā (Daugavas iela 29, Mārupe).
Rakstiskus
priekšlikumus
iesniegt
(vai nosūtīt pa pastu) Mārupes novada
pašvaldībā Daugavas iela 29, Mārupe,
Mārupes novads, LV – 2167. Neskaidrību
gadījumā iespējams griezties Mārupes novada Būvvaldē (Apmeklētāju pieņemšana
notiek pirmdienās un ceturtdienās no plkst.
9.00 līdz 18.00) vai PS „Reģionālie projekti
un PROVIA” Rūpniecības ielā 32B-502,
Rīgā, iepriekš piezvanot pa tālr.67320809.
Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un
priekšlikumi, kas iesniegti līdz sabiedriskās
apspriešanas beigām.
PIEKTDIENA, 22.MARTS, 2013
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Nē, zāles dedzināšanai!

Līdz ar pavasara iestāšanos, cilvēki
sāk aktīvāk domāt par savu teritoriju
sakopšanu. Diemžēl reizēm kā variants
tiek izvēlēta pērnās zāles dedzināšana,
kas Latvijā nav pieļaujama.
Pērnās zāles dedzināšana nodara nopietnu kaitējums zālājiem, kas Latvijā ir
ierindojami starp apdraudētajām biotopu

grupām. Kūlas dedzināšanā iet bojā augi,
kukaiņi un citi bezmugurkaulnieki, sevišķi
tie, kuru attīstība sākas agri pavasarī. Tā
var izraisīt arī meža ugunsgrēku.
Kūlas dedzināšanā radītais piedūmojums
ir kaitīgs arī cilvēkiem. Dūmi ir gāzu un
dažādu izmēru cieto daļiņu sajaukums,
kas izdalās augu atlieku un dažādu atkritumu degšanas rezultātā. Ja kūlā atrodas
plastmasas atkritumi, tiem degot izplatās
īpaši kaitīgi dūmi, kas atstāj negatīvu iespaidu uz cilvēku veselību. Vislielāko
negatīvo ietekmi dūmi atstāj uz personām
ar hroniskām elpošanas un sirds vai asinsvadu slimībām, kā arī uz citām jutīgajām
iedzīvotāju grupām.
Normatīvie akti paredz, ka par kūlas
dedzināšanu naudas sods fiziskajām
personām ir no 200 līdz 500 latiem vai
administratīvais arests līdz piecpad-

smit diennaktīm. „Iestājoties pavasarim,
Mārupes novada Pašvaldības policija
kontrolēs, vai tiks ievērotas ugunsdrošības
noteikumu prasības, par kuru neievērošanu
un pārkāpšanu paredzēta administratīvā
atbildība. Attiecīgi Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa (turpmāk - LAPK)
51.pants nosaka atbildību par zemes
apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu
un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas
veidošanos, un LAPK 179.pants par kūlas
dedzināšanu,” atgādina Mārupes novada
Pašvaldības policijas priekšnieks Juris
Jēkabsons.
Mārupes pašvaldība aicina novada
iedzīvotājus ievērot šīs prasības, lai
saudzētu dabu un neradītu zaudējumus sev
un apkārtējiem. Vecāki un skolotāji aicināti
izglītot bērnus par kūlas dedzināšanas
iespējamajām sekām, pievēršot pastiprinātu
uzmanības jautājumiem par ugunsdrošību.
Kate Nītiņa

Iedzīvotāji interesējas
Mārupes novadam jau gadiem ilgi aktuāls ir jautājums
par valsts autoceļa P132 stāvokli.
Ko Dome ir darījusi, lai rastu risinājumu?

Atbild Mārupes novada Domes izpilddirektors Ivars Punculis:
2008.gadā tika noslēgts četrpusējs
sadarbības līgums „Mārupes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu veikšanas,
satiksmes infrastruktūras uzlabošanas un
ar to saistītu citu jautājumu risināšanai”

starp Mārupes pašvaldību,
Satiksmes ministriju, VAS
„Latvijas valsts ceļi” un
VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga””, kurā Latvijas
valsts ceļi apņēmās izstrādāt
autoceļa P132 Rīga-Mārupe
posma no autobusu pieturas
„Senči” līdz Jaunmārupei
būvprojektu, kā arī posmā no
Rīgas robežas līdz pieturai
„Senči” (Daugavas iela) veikt
ceļa seguma atjaunošanu un
satiksmes drošības pasākumu veikšanu.
2010.gadā tika izstrādāts, nodots
publiskai apspriešanai un Mārupes novada Būvvaldē saskaņots autoceļa P132
posmā no autobusa pieturas „Senči”
līdz Jaunmārupei rekonstrukcijas tehniskais projekts skiču projekta stadijā,

kas paredz brauktuves rekonstrukciju,
ceļa apgaismojumu, gājēju celiņu un
inženierkomunikāciju izbūvi.
2011.gadā VAS „Latvijas valsts ceļi”
veica ceļa virskārtas atjaunošanu Daugavas ielā, ieklājot asfaltbetonu.
Kopš tā laika projekta tālāka virzība
nav notikusi, lai gan Mārupes pašvaldība
vairākkārt vērsusies Satiksmes ministrijā
ar lūgumu rast finansējumu autoceļa P132
Mārupe-Jaunmārupe rekonstrukcijas veikš
anai.
2013.gada 12.martā ir izsūtīta kārtējā
vēstule VAS „Latvijas valsts ceļi” ar
lūgumu steidzamības kārtā rast risinājumu
un veikt autoceļa P132 tehniskos uzlabojumus.
2013.gada budžetā Mārupes novada
Dome ir ieplānojusi Daugavas ielas apgaismojuma izbūvi. Šobrīd tiek izstrādāts
tehniskais projekts.

Apspriežam Mārupes
novada teritorijas plānojuma
pilnveidoto redakciju
Turpinājums no 1.lpp.
Jaunmārupes ciemā tika izteikta
neapmierinātība arī par perspektīvo
dzelzceļa trases „Rail Baltic” izvietojumu Mārupes novadā. Taču šo jautājumu
risinājumi nav iespējami Mārupes novada
teritorijas plānojuma ietvaros un Mārupes
novada robežās, tie ir aktualizējami reģiona
un valsts līmenī. Jaunmārupes iedzīvotāji
diskutēja par esošo lauksaimniecības
uzņēmumu
nepatīkamo
ietekmi,
rosināja teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumos ietvert nosacījumus
lauksaimnieciskās pārstrādes uzņēmumu
saimnieciskai darbībai, lai tiktu samazināta
nepatīkamo smaku izplatība.
Tikšanās reizēs kā ilgāku laiku sasāpējis
jautājums tika akcentēta valsts autoceļu
kvalitāte un sasaiste ar Rīgas pilsētu.
Mārupes novada teritorijas plānojumā
ir norādīti ielu un ceļu šķērsprofili, kur
paredzēts transporta infrastruktūras, tajā
skaitā gājēju ietvju, velosipēdistu ceļu, ielu
apgaismojums un apzaļumojums, kā arī
inženierinfrastruktūras elementu izvietojums. Saskaņā ar šiem teritorijas plānojuma
risinājumiem ir iespējama pakāpeniska
ielu un ceļu izbūve un labiekārtošana. Lai
nodrošinātu savienojumu ar Rīgas pilsētu,
pēctecīgi jau vairāku plānošanas periodu
garumā ir rezervētas teritorijas K.Ulmaņa
gatves un Lielās ielas vairāku līmeņu savienojumam.
Tika diskutēts arī par ciemu robežu
saglabāšanu vai paplašināšanu. Pamatojoties uz Jaunmārupes ciema iedzīvotāju
iebildumiem par piedāvāto ciema robežu
paplašināšanu Mārupes novada teritorijas plānojuma 1.redakcijā, papildinātajā
redakcijā Jaunmārupes ciema robežu tika
piedāvāts saglabāt nemainīgā veidā. Diskusiju rezultātā izkristalizējās viedoklis
par ciema robežu paplašināšanu teritorijās,
kur iespējama pieslēgšanās centralizētām
inženierkomunikācijām un esošam ielu
tīklam.
Iedzīvotāji
izteica
arī
vairākus
priekšlikumus par jaunu atpūtas un sporta aktivitāšu teritoriju izveidi Mārupes
novadā. Šim nolūkam jau ir atvēlēta virkne
pašvaldības īpašumā esošu teritoriju, kur,
kopīgi sadarbojoties Mārupes novada
pašvaldībai un iedzīvotājiem, iespējama
aktīvās atpūtas objektu izveide.
Iveta Lāčauniece,
SIA “Reģionālie projekti” arhitekte

Mārupes novada teritorijas attīstības plāna sabiedriskās
apspriešanas sanāksmēs izskanēja iedzīvotāju jautājums par Lielās
ielas plānoto rekonstrukciju.
Aicina parakstīties par
Kā šīs ielas attīstība paredzēta jaunajā teritorijas plānojumā?
pensiju indeksāciju
Atbild Mārupes novada Domes izpilddirektors Ivars Punculis:
Jau saskaņā ar spēkā esošo teritorijas plānojumu, Lielā iela ir paredzēta kā
vispārējas lietošanas ceļš, kas savieno divus valsts autoceļus - P132 un Kantora ielu,
kā arī ir viens no galvenajiem ceļiem, kas
savieno Mārupes novadu ar Rīgas pilsētu.

2013.gadā plānots veikt iepriekš
izstrādātā rekonstrukcijas tehniskā projekta aktualizāciju posmam no autoceļa P132
līdz Kantora ielai, kā arī izstrādāt tehnisko
projektu posmam no Kantora ielas līdz
Ulmaņa gatvei. Lielo ielu plānots būvēt kā
divjoslu brauktuvi, paredzot arī satiksmes
drošības jautājumu risinājumu.

Atbildot uz izskanējušo iedzīvotāju satraukumu par smagā transporta kustību pa
šo ielu, gribētu precizēt, ka smagā transporta ar pilnu masu virs 12t kustība pa šo
ielu netiks atļauta. Tas tāpat kā līdz šim
kursēs pa valsts nozīmes ceļiem.
Lielās ielas izbūve plānota 2014.gadā.

Kas tiek darīts, lai Jaunmārupē mazinātu
epizodiski jūtamo specifisko smārdu?
Atbild SIA „Sabiedrība Mārupe”
sabiedrisko attiecību daļa:
Vēsturiski tā izveidojies, ka šejienes
ļaudis gadu desmitiem ir nodarbojušies ar
lopkopību un lauksaimniecību. Epizodiski
specifisko kūtsmēslu un barības smārdu
tuvākajā apkārtnē mēdz radīt liellopu
komplekss
„Kalngales”.
Sākoties
PIEKTDIENA, 22.MARTS, 2013

individuālajai apbūvei, pēdējo astoņu
gadu laikā SIA „Sabiedrība Mārupe”
kompleksā „Kalngales” ir likvidējusi
cūku audzēšanu un cieto mēslu uzkrāšanu.
Ir izbūvētas šķidro mēslu krātuves, kas
atbilst visām Eiropas Savienas direktīvām
un vides prasībām. 2013.gadā likvidēts
piena ganāmpulks, pagaidām atstājot tikai

audzējamos teļus. Gandrīz 600 slaucamo
gotiņu ir aizceļojušas uz vietām, kur
dabiskais kūts smārds cilvēkiem nerada
problēmas, toties dod darba vietas.
Diemžēl Jaunmārupē līdz ar to kļuvis
par trīsdesmit darba vietām mazāk –
gan fermā, gan piena pārstrādē, gan
tirdzniecībā.

Mārupes Senioru labdarības biedrība
ir uzsākusi parakstu vākšanu par pensiju indeksāciju. Parakstu vākšana
līdz 30.martam notiek visos Mārupes
ciemos:
Mārupē - Mārupes novada Domē,
Daugavas ielā 29, Sociālajā dienestā
(Domes darba laikā)
Tīrainē - Tīraines dienas centrā, Viršu
ielā 4 (katru darba dienu no plkst. 13.00
līdz 19.00)
Jaunmārupē - dienas centrā “Švarcenieki», Mazcenu alejā 4 (katru darba dienu no plkst. 13.00 līdz 19.00)
Skultē - Mārupes novada Skultes
sākumskolā, Skultes ielā 25 (katru darba
dienu no plkst. 9.00 līdz 13.00)
Parakstus zem šāda pieprasījuma
vāc Latvijas Pensionāru federācija,
cenšoties panākt, lai ne tikai šogad pensijas indeksētu, bet arī pensionāriem tiktu
aprēķināta pensiju indeksācija par visiem
krīzes gadiem - no 2009. līdz 2012. gadam
ieskaitot.
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MarupesVESTIS
Pētīt var visu! Pētīt var ikviens!

1.klases skolēns Arturs Vētriņš
“Varavīksne”
Apstiprinājumu šīm divām patiesībām
vēlreiz varēja gūt ikviens, kas šā
gada 21. februārī piedalījās Mārupes
novada Skultes sākumskolā notikušajā
starptautiskā konkursa „Es esmu
pētnieks” 2. kārtā.
Savus projektus aizstāvēja divpadsmit
dalībnieki vecumā no 5 (!) līdz 10 gadiem.
Jaunākā pētniece Anastasija Koļesnikova
(projekta vadītāja audzinātāja Irina
Troņenkova ) vēl tikai  
apmeklē

bērnudārzu, bet jau
nopietni
interesējas
par pasauli sev apkārt.
Savu projektu par
galda spēli domino
viņa
prezentēja
ļoti pārliecinoši un
izpelnījās
nedalītu
atzinību.
Iesniegto
darbu
nosaukumi jau paši
par sevi liecina par
bērnu neierobežojamo
zinātkāri.
Lūk, daži no tiem:
„Kā ilgāk saglabāt
rozes
svaigas?”,
„Laka uz ūdens”,
„Neredzamā
tinte”,
„Kā saglabāt siltumu?”
ar darbu
utt.
Konkursa
„Es
esmu pētnieks”
2.
kārtā piedalījās Garkalnes vidusskolas,
Zvejniekciema vidusskolas, Mārupes
novada Skultes sākumskolas, kā arī Rīgas
Ostvalda vidusskolas audzēkņi.
Noklausīties visus ziņojumus, iztaujāt
pētniekus un novērtēt viņu veikumu bija
uzaicināta ļoti kompetenta un pieredzējusi
žūrija:
Mārupes
novada
Skultes
sākumskolas direktore Gaļina Grizāne,
Mārupes vidusskolas direktora vietniece
izglītības jautājumos Anžela Sokolova,

Kad divas pasaules satiekas
svešā zemē viesskolēnam,
jautājām
Mucenieku
ģimenes viesmammai Benitai un viesskolniekam Lucio
no Argentīnas.
Iespēja „pārbaudīt svešu
kultūru
uz savas ādas”
Mucenieku
ģimenes
aktīvu iesaistīšanos skolēnu
apmaiņas
programmā
mudinājusi Benitas pašas
savulaik gūtā pieredze, dodoties ceļojumā uz svešu
valsti līdzīgas apmaiņas
programmas ietvaros. Tāpēc
arī izlemts iesaistīties šādā
projektā kā uzņemošai
viesģimenei.
Mucenieku
Viņasprāt, viens no šādu
ģimene kop
ā ar
viesskolēnu
apmaiņas programmu ieguLucio no Arg
entīnas
(otrajā rind
vumiem ir svešvaloda. Muā pirmais n
o labās)
cenieku ģimenei tā ir iespēja
ikdienā pielietot angļu un
vācu valodas zināšanas.
Jau vairākus gadus Latvijā ierodas Pie reizes kādas frāzes apgūtas arī taju
viesskolēni no dažādām pasaules valstīm, valodā un nu jau arī spāņu valodā. Otrkārt,
lai dzīvojot kādu laiku latviešu ģimenēs, tā ir iespēja, kā saka Lucio viesmamma
iemācītos adaptēties svešā vidē, iepazītu Benita, „pārbaudīt svešu kultūru uz savas
latviešu kultūru, dzīvesveidu un izglītību. ādas”. „Katru reizi mums tas ir bijis kā
Šādu iespēju piedāvā AFS Latvija izaicinājums, jo pa īstam iepazīt cilvēku var
Jauniešu apmaiņas programma, kuras iet- tikai tad, kad viņš ir ikdienā kopā ar mums.
varos arī vairākas ģimenes no Mārupes Lai arī cik tuvu atrastos Vācija, arī vācieši
novada savā ikdienā uz laiku iesaista kādu tomēr ir diezgan atšķirīgi no mums. Tāpat kā
svešzemju jaunieti.
Latvijā, arī tur ir dažādi cilvēki ar savādāku
Viena no tādām ir mārupiešu Benitas un dzīves redzējumu. Protams, pie taizemAndra Mucenieku ģimene. Neskatoties uz ietes atturības un argentīnieša atklātības ir
jau tā kuplo skaitu (trīs lielas pašu mei- jāpierod, bet mēs saprotam, ka tāda ir viņu
tas un trīs audžubērni), jau septiņus gadus mentalitāte. Tādējādi mēs visi iemācāmies
ģimenē tiek uzņemts vēl kāds no apmaiņas sadzīvot ar pilnīgi citādāk domājošiem un
skolniekiem. Kopumā tie bijuši 8 jaunieši audzinātiem cilvēkiem. Viesskolēns rosina
no četrām dažādām valstīm - 5 no Vācijas, arī vairāk kopt latviešu tradīcijas savās
1 no Nīderlandes, 1 no Taizemes, un šogad mājās, lai varētu parādīt tās ārzemniekam.
no janvāra sākuma Mucenieku ģimenē Vēl mēs iegūstam jaunu ģimenes locekli
dzīvo Lucio no Argentīnas.
ārpus Latvijas, kuru vienmēr gaidīsim
Par to, kāpēc ģimene iesaistās šajā savās mājās un zinām, ka mēs arī būsim
programmā, ko no tā iegūst un kā veicas gaidīti ciemos,” stāsta Benita.
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IZGLĪTĪBA
Mārupes novada domes priekšsēdētāja
vietniece
Līga
Kadiģe,
biedrības
„S.T.A.R.S.” priekšsēdētājs Jevgēnijs
Sidorovs un projekta „Es esmu pētnieks”
vadītāja Ludmila Čaupenoka.
Pēc vairāk nekā divu stundu intensīva
darba tika nosaukti uzvarētāji, kam arī tiks
uzticēts pārstāvēt Latviju konkursa finālā
Minskā šā gada 28. – 30. martā:
• Undīna
Strupiša
(Zvejniekciema
vidusskola, 4.klase) – projekts „Mans
akmens – dzintars”(skolotāja Svetlana
Grūbe);
• Stanislavs
Dubrovskis
(Garkalnes
vidusskola, 2.klase) – projekts „Kā
kokiem nokrīt lapas?” (skolotāja Oksana
Riekstiņa);
• Gļebs Slovohotovs (Mārupes novada
Skultes sākumskola, 4.klase) – projekts
„Garais ceļš līdz ķīselim” (skolotāja
Jeļena Martjanova);
• Arturs Vētriņš (Mārupes novada Skultes
sākumskola, 1.klase, 6 gadi) – projekts
„Varavīksne”
(skolotāja
Ludmila
Čaupenoka);
• Anastasija Koļesnikova
(Mārupes
novada Skultes sākumskolas pirmskolas
grupa „Cīrulīši ”, 5 gadi) – projekts
„Galda spēles. Domino”(audzinātāja
Irina Troņenkova);
• Daniels Vētriņš (Rīgas Ostvalda
vidusskola, 4.klase) – projekts „Kā
iegūt elektrību no kartupeļiem”(vadītāja
Tatjana Vētriņa, māmiņa).
Lai veicas Minskā! Turēsim īkšķus!   
Jevgēnijs Sidorovs,
Biedrības „S.T.A.R.S.” priekšsēdētājs
Pieņemt un saprast citādo
Argentīniešu puisi Lucio, kurš Latvijā
mācās Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas 12.klasē,
Benita raksturo kā sirsnīgu, atvērtu un
mērķtiecīgu jaunekli.
Lucio Latvijā patīk, un nu jau arī
pie aukstuma esot pierasts. Taču
dienvidamerikānim grūti saprotams mūsu
ziemeļnieciskais atturīgums. Viņš atzīst,
ka cilvēki skolā ir draudzīgi un izpalīdzīgi,
bet teikt, ka viņam ir draugi, viņš īsti nevar.
Lucio aktīvi iesaistās skolas pasākumos
un aktivitātēs - spēlē skolas volejbola
komandā, palīdz spāņu valodas skolotājai
veidot interesantākas stundas, apmeklē
Spāņu kultūras centru, kur lasa grāmatas
un nomā filmas spāņu valodā. Puisis
interesējas arī par arhitektūru, tādēļ Latvijā
apmeklē zīmēšanas kursus topošajiem
arhitektūras studentiem. Viņš bijis arī viens
no skolēniem, kurš piedalījies ēnu dienā un
„ēnojis” jauno arhitekti Līvu Banku.
Stāstot par septiņos gados gūto pieredzi,
uzņemot savā ģimenē pusaudžus no citām
valstīm, Benita atzīst, ka ir reizēm bijušas
arī problēmas. „Viena no lielākajām
problēmām ir bijusi tā, ka jaunietis
nespēj pieņemt mūsu mājas noteikumus,
mūsu ikdienu. Dažreiz ar pusaudzi to var
izrunāt, bet ir bijis, ka nevaram vienoties,
un viesskolēns ir mainījis ģimeni. Citreiz
nostrādā valodas barjera. Piemēram, ar
taizemieti reiz vienojāmies, ka ciemos atbrauks 12 draugi, bet tas tika pārprasts, saprotot ar 20. Un tā ciemos ieradās vairāk kā
divdesmit cilvēku,” par ikdienā piedzīvoto
stāsta Lucio viesmamma.
Benita uzskata, ka piedalīšanās šajā
programmā ir jauks veids kā ievest pasauli savās mājās un saprast, cik tā ir plaša
un daudzveidīga. Viņa to noteikti iesaka
izmēģināt arī citām ģimenēm.
Pēdējos 4 gados Mārupē viesskolēnus
ir uzņēmušas kopumā 10 ģimenes.
Savukārt, uz ārvalstīm šīs programmas
ietvaros devušies 8 skolēni no Mārupes.
Šogad Mārupē bez Mucenieku ģimenes
viesskolēnus uzņem vēl 3 ģimenes, kurām
šī ir pirmā reize šajā projektā.
Uva Bērziņa

Izdota Jaunmārupes
sākumskolas fiziskās
attīstības skolotājas
Rutas Ļesņičijas grāmata
Jaunmārupes
sākumskolas
pirmsskolas
fiziskās attīstības
skolotāja
Ruta
Ļesņičija sadarbībā
ar
izdevniecību
,,RaKa” ir izdevusi jau otro
grāmatu
,,Sporta
nodarbības
pirmsskolā”
grāmatu
sērijā
,,Pedagoģiskā literatūra”.
Grāmatā skolotāja dalās savā ilggadējā
darba pieredzē, vadot un organizējot
sporta nodarbības un pasākumus pirmsskolas audzēkņiem. Bērniem ļoti patīk
kustēties un iejusties dažādās lomās, tāpēc
sporta nodarbībās bieži tiek izmantota
rotaļnodarbības metode. Grāmata piedāvā
tematisko plānu izstrādnes 3 līdz 7 gadus vecu bērnu grupām. Skolotājas Rutas
Ļesņičijas grāmatu novērtējuši ne tikai pedagogi, bet arī pedagoģisko augstskolu studenti
un pasniedzēji.
Lai neapsīkst idejas darbā ar bērniem, kurus vēlamies redzēt dzīvespriecīgus, kustīgus
un veselus!
Iveta Timule,
Jaunmārupes sākumskolas direktore

Trīsdesmit pilntiesīgi
velosipēdisti

Priecīgi par jaunajām velosipēdista
apliecībām (no kreisās) Eduards
Putniņš, Kaspars Laizāns un
Madara Ērgle
Jau kā tradīcija ir kļuvis tas, ka pirms
velo sezonas uzsākšanas Mārupes novada Dienas centrā „Švarcenieki” viesojas draugi no Rīgas Motormuzeja, lai dotu
iespēju novada iedzīvotājiem nokārtot
velosipēdista vadītāja eksāmenu.
Protams, ka pārsvarā eksāmena kārtotāji
ir bērni, kas sasnieguši 12 gadu vecumu,
bet priecē fakts, ka šajā gadā izaicinājumu
kārtot eksāmenu izmantoja arī vairāki
pieaugušie. Šogad visi eksāmenam
gatavojušies ļoti cītīgi, gan individuāli, gan
arī pie dienas centra darbiniekiem, par to
liecina labie eksāmenu rezultāti - kopumā
eksāmenu sekmīgi nokārtoja vairāk kā
trīsdesmit mārupieši.
Iegūtās zināšanas papildus nostiprināt
ļāva arī tas, ka Rīgas Motormuzeja
pedagoģe Laimdota Lasse, kas pieņēma
eksāmenu, rosināja aktīvas diskusijas ar
bērniem, veicinot izpratni par ceļu satiksmes noteikumiem.
Esam ļoti priecīgi un pateicīgi par
vairāku gadu lielisko sadarbību ar Rīgas
Motormuzeju, kā rezultātā jau vairāk kā
divi simti bērni un jaunieši ir sekmīgi
nokārtojuši velo eksāmenu.
Saulainu, aktīvu un drošu vasaru visiem
velobraucējiem!
Gatis Vācietis, Dienas centra
„Švarcenieki” vadītājs
PIEKTDIENA, 22.MARTS, 2013

IZGLĪTĪBA
Projektu nedēļa „Profesijas”
Jaunmārupes sākumskolā

MarupesVESTIS
Ko prot mans tētis?
„ Tēti, mammu, paskaties ko mēs
šodien uzzīmējām.... Es Tev pastāstīšu....
Šodien skatījāmies.... un
skolotāja
stāstīja....” Tā parasti vakarā mājās
ejot mūsu mazuļi stāsta par pieredzēto
un apgūto ikdienā. Cik daudz gan
iespaidu, jaunumu un atklājumu
iemācāmies katrā rotaļnodarbībā! Taču
ar kādu lepnumu balsī bērni stāsta par
savu ģimeni, kopējiem pasākumiem un
tradīcijām!
Pirmajos dzīves gados bērna dzīvē bieži
vislielāko lomu ieņem mamma, kura parasti bijusi līdzās visos pirmajos sasniegumos un neveiksmēs. Droši vien tāpēc vieni
no sirsnīgākajiem svētkiem pirmskolā ir
Māmiņdiena, kurai PII „Zeltrīti” audzēkņi
vienmēr čakli gatavojas – dzied dziesmas,
skaita dzejoļus, stāsta par māmiņu labajiem darbiem u.c. Gadiem ilgi bija ierasts
izglītības iestāžu vecāku sapulcēs redzēt
gandrīz tikai mammas. Patreiz situācija
ir mainījusies – arvien vairāk tēti iesaistās
savu bērnu ikdienas dzīves norisēs.
„Zeltrītos” mēs vēlamies iesaistīt ģimenes
bērnu mācību procesā, informējot par katras dienas paveikto, organizējot vecāku
sapulces, sporta svētkus, projektu nedēļas,
rosinot mammas un tētus vairāk stāstīt par
savu darbu, hobijiem, atklāt savus talantus, arī vadīt grupās jautros brīžus, sporta
stafetes un rotaļnodarbības. Mazuļiem tas
ir ļoti svarīgi, jo tā mēs veidojam pozitīvu
attieksmi pret sevi, ģimeni, dzīvesvietu
un valsti katram audzēknim – nākotnes
cilvēkam.
Un mēs, kā jau jauna izglītības iestāde,
veidojam savas tradīcijas. Šogad pirmo

bērnību, skolas gadiem, darbu. Daži tēti
iejustās skolotāju lomā , daži palīdzēja kopā
ar bērniem izgatavot putnu būrīšus. Jā, šo
vīru darbu, kas savukārt ieplānots mūsu
gada galvenajā uzdevumā - dabas izziņas
tēmas ietvaros, arī veicām Tēvu labo darbu
nedēļā. Putnu būrīšus uzstādīsim gan savā
teritorijā, gan nodosim ornitologiem.
Dažas grupas rīkoja ģimeņu
pēcpusdienu. „Gulbīšos” tētiem bija
jāpiedalās sporta stafetēs ar bērniem, mammas bija līdzjutējos. Savukārt „Zīlītēs”,
kamēr mammas gatavoja garšīgus salātus,
tēti ar bērniem sadalījās divās komandās
un no limonādes salmiņiem būvēja mājas!
Pēc tam visi kopā stādīja ozolzīles, kuras
paredzētas nodot Latvijas valsts mežiem.
„Zeltgalvīši” devās ciemos pie Hannas tēta, kurš strādā Mārupes vidusskolā
par skolotāju, bet „Lakstīgalas” viesojās
Latvijas Televīzijā, kur strādā Emīla tētis.
Cik interesanti bija redzēt “Kas te? Es te!”
studiju „no iekšpuses”! „Dzenīšos” par
saviem darbiem un varbūt kādu nedarbu
stāstīja Kristāna un Lauras tēti, bet īpašs
notikums bija tikšanās ar Leldes tēti – Latvijas NBS virsnieku, kurš bija ieradies īstā
karavīra formā.
„Cielaviņas” cepa picu kopā ar Annas tēti, „Stārķīši” gatavoja garšīgus un
veselīgus kokteiļus ar Emīlijas tēti, bet
„Strazdiņi” sportoja kopā ar Evelīnas tēti,
kurš ir basketbolists. Un cik labi viņš
prot griezt oranžo bumbu uz viena pirksta! Tomasa tētis vadīja sporta nodarbību
„Cīrulīšiem”, jo viņa mamma ir sporta
skolotāja, bet Kristiāna tētis visu grupu
uzaicināja ekskursijā uz konfekšu fabriku

Novorucku-Vērzemnieci un Aivu Zviedri
projekta ietvaros Rīgas lidostā apmeklēja
aviācijas muzeju, iepazina pilota un
stjuartes profesiju.
5.a klases skolēni ar skolotāju Ēviju
Drengeri pievērsās vienai profesiju jomai – mediķis. Viņi projektu nedēļu
aizsāka ar ekskursiju uz Stradiņu slimnīcas
Invazīvās kardioloģijas centru, kur viņus
sagaidīja Terēzes Grāves mamma. Tur
skolēni tika iepazīstināti ar daudzveidīgo
mediķa profesiju. Skolēni kā prezentāciju
bija sagatavojuši krustvārdu mīklu par
medicīnas nozares profesijām. 5.b klases
skolēni skolotājas Unas Moisejas vadībā
devās ekskursijā pa Jaunmārupi. Viņi
apmeklēja uzņēmumus „Mārupes logi”,
„Metāla studija”, „Bio gāze”, riepu
atjaunošanas servisu „Marathon”, „An5.a klases skolēnu projekta
sona mēbeļu fabriku” un retro mašīnu serprezentācija, kas izveidota kā
visu, kur mašīnas restaurē Māris Sudmaspēle „Profesiju cirks” ar 22 projektu
lis. Skolēni apmeklēja arī „Capital FM”
nedēļā iepazītajām profesijām
radiostudiju. Bērni tiešraidē lasīja projekta
nedēļas ziņas, kā arī sagatavoja un nolasīja
Laikā no 2013.gada 11.februāra līdz
laika ziņas Rīgai brīvdienām.
15.februārim Jaunmārupes sākumskolā
6.a klases skolēni ar skolotāju Sarmīti
tika novadīta un izvērtēta projektu
Norenbergu projektam bija pievērsušies
nedēļa, kas šajā mācību gadā tika
ļoti daudzpusīgi – tika izpētīta Latvijas
pakārtota karjeras izglītībai ar nostatistika par pieprasītākajām profesijām,
saukumu „Profesijas”. Projektu ietapkopoti dati par klases nākotnes izvēles
varos tika izpētīta profesiju dažādība,
profesijām, tika izveidots profesiju horosbērni iepazinās un tikās ar vecākiem
kops, bet galvenais uzsvars tika likts uz
- dažādu profesiju pārstāvjiem, tika izdažādu profesijas pārstāvju uzaicināšanu
veidota izzinošā spēle par profesijām
ciemos. Klasē viesojās 12 klases vecāki,
un uzfilmēta filma. Katrā klasē tika
kuri stāstīja par savu profesiju.
izstrādātas projektu darbu mapes, izveiProjektu nedēļas laikā aktīvi darbojās ne
dotas prezentācijas un plakāti.
tikai klašu audzinātāji, bet visi priekšmetu
Visjaunākie projekta darbu veicēji
skolotāji, kuri vadīja arī mācību stundas.
bija 2.klašu skolēni, kuri ar šādu mācību
Paralēli projektu pētnieciskajam darbam
metodi nedēļas garumā strādāja pirklasēs katru dienu notika skolas kora
mo reizi. Šajās klasēs daudz darba bija
mēģinājumi diriģenta R.Rudzīša vadībā,
jāiegulda skolotājām Antrai Dukātei un
lai gatavotos Pierīgas novadu koru skatei.
Santai Upmanei, lai palīdzētu skolēniem
Projektu nedēļa noslēdzās ar katras klases
saprast, kas ir projektu darbs, kā sameklēt
projektu prezentāciju, kuru vērtēja žūrijas
nepieciešamo informāciju, to apkopot un
komisija – direktore I.Timule, mācību daļas
darbu prezentēt. Projekta ietvaros skolēni
vadītāja A.Līdaka, bibliotekāre Z.Spāde,
apmeklēja Dzelzceļa muzeju, lai iepazītos
un 1. klašu audzinātājas I.Graudiņa un
ar profesijām.
D.Zemīte. Skolēni atzina, ka projektu
3.a klases skolēni skolotājas Kristīnes
nedēļa bija interesanta un labprāt šādi
Vilcānes vadībā ne tikai pētīja profestrādātu arī nākošajā mācību gadā.
siju daudzveidību un veidoja individuālās
Vēlamies izteikt pateicību visiem
mapes, bet arī gatavoja prezentāciju video
skolēnu vecākiem, uzņēmumu vadītājiem
formātā, kur katrs bērns varēja iejusties
un pārstāvjiem par palīdzību, silkādas sev interesējošas profesijas lomā.
to uzņemšanu un plašo informācijas
3.b klases skolēni atzina, ka pētot dažādās
sniegšanu, atbalstot projektu nedēļu mūsu
profesijas, interesanti bija tikties ar
Tēvu labo darbu nedēļā top putnu būrīši
skolā. Tikai kopējā darbā, kad visi darklasesbiedru vecākiem, kuri iepazīstināja
bojas kā zobrata mehānisms, ir iespējami
ar mūziķa, grāmatvedes un medmāsas
reizi savā tematiskajā plānā februāra beigās „Laima”, kur savukārt strādā viņa mamma.
panākumi un izdošanās.
profesijām.
„Zvirbulīši” apmeklēja Jelgavas noIlze Graudiņa un Diāna Zemīte, ierakstījām „Tēvu labo darbu nedēļu”. Ka4.klašu skolēni ar skolotājām Evitu
Jaunmārupes sākumskolas skolotājas trai skolotājai tā bija iespēja ar radošām vada mežniecību, kur iepazinās ar zvēru
idejām papildināt sadarbību ar vecākiem, dzīvi ziemā mežā, izliekot maizi, graudus
gan ģimenēm aktīvi iesaistīties savu bērnu un burkānus barotavās... Šādi apvienojām
mācību procesā.
tēvu nedēļu ar gada galveno uzdevumu
Jaunmārupē apgūst atbalsta pasākumu
Nodarbībās runājām par vīrišķīgām – izzināt dabu un dabas procesus, kā arī
piemērošanu izglītības procesā
profesijām, darbiem, kurus labāk var papildinājām zināšanas EKO skolā, kur
2013.gada 12.februārī Jaunmārupes ar mācību traucējumiem un metodiskos paveikt tēti, sarunās veicinājām bērnu iz- darbojamies no 2012.gada novembra
sākumskola uzņēma viesus no Pierīgas ieteikumus darbam ar dokumentāciju pratni par tēta lomu ģimenē, rosinājām mēneša.
novadu izglītības iestādēm – skolu at- sniedza speciālisti logopēdijā, psiholoģija uzzināt, ar ko tēti nodarbojas. Bērni stāstīja
Visus tētu labos darbus pat nevar uzskaitīt
balsta personālu un direktoru vietniekus un speciālajā pedagoģijā. Jaunmārupes par to, kādi ir viņu tēti, sapņoja, kādus dar- - paldies vecākiem par atsaucību! Īpašs
izglītības jomā – , lai uzzinātu par aktuālo sākumskolas logopēde Ilona Laizāne bus viņi varētu darīt. Radošajās nodarbībās paldies tiem tēviem, kuri neskatoties
un dalītos pieredzē par atbalsta pasākumu sniedza prezentāciju par veiktajām gan zīmēja, gan aplicēja un veidoja tētus, uz aizņemtību, tomēr atrada stundiņu
piemērošanu izglītības procesā.
aktivitātēm skolas darbā ar skolēniem, ku- kuri dara visdažādākos darbus – strādā par laika, lai dalītos ar savu pieredzi un
Semināra ietvaros notika tikšanās ar Vid- riem ir mācīšanās grūtības, par sadarbību pavāriem un skolotājiem, galdniekiem un zināšanām! Ceram, ka šogad uzsāktā
zemes reģiona Iekļaujošas izglītības atbal- ar skolotājiem un vecākiem.
datorspeciālistiem, dažādu uzņēmumu vai Tēvu labo darbu nedēļa kļūs par labu
sta centra vadītāju Ivetu Kļaviņu, speciālo
Izglītojošā semināra interesentu skaits iestāžu vadītājiem, ir arī karavīri un aktieri. tradīciju , un nākamgad divreiz vairāk tētu
pedagoģi Līgu Miķelsoni, logopēdi Ilzi bija ļoti kupls, jo atbalsta pasākumu
Par interesantāko nedēļas tēmas daļu pieteiksies dalīties pieredzē.
Vītolu un psiholoģi Guntu Kauliņu. piemērošana izglītības procesā ir aktuāla
izvērtās tikšanās ar tētiem „dārziņā” un pat
Tā interesanti savijās mūsu ikdienas
Semināra apmeklētāji saņēma izsmeļošu katrai skolā. Paldies visiem semināra
viņu
darba
vietās,
ģimeņu
pēcpusdienas,
dzīve
un gada pedagoģisko uzdevumu
informāciju par atbalsta pasākumiem apmeklētājiem par aktīvu dalību, jo mūsu
kurās
ar
tētiem
bija
jāveic
dažādi
uzderealizācija
ar vecāku līdzdarbošanos.
skolēniem ar mācīšanās traucējumiem visu mērķis ir sniegt atbalstu ikvienam,
mācību procesā un pārbaudes darbos, par kuram tas ir nepieciešams, lai uzlabotu vumi, nodarbības, kuras vadīja tēti – kā nu Domājam, ka ieguvēji bija visi – gan bērni
kurai grupai bija ieplānots un izdevās. Šajā un viņu vecāki, gan skolotāji.
individuālo plānu izstrādi un īstenošanu. darba kvalitāti mācību jomā.
Iveta Jirgensone,
Ļoti vērtīgu informāciju par atzinuma
Anita Līdaka, direktores vietniece nedēļā vislepnākie bija tie audzēkņi, kuru
tēti
nekautrējās
pastāstīt
par
sevi
–
savu
PII
“Zeltrīti”
vadītāja
sagatavošanu un noformēšanu skolēniem
Jaunmārupes sākumskolā
PIEKTDIENA, 22.MARTS, 2013
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MarupesVESTIS

NOVADĀ

Divgadnieks jau stabili nostājies uz kājām

Pirmo reizi biedrības rīkotā “Mārupes Uzņēmēju diena 2012”
Biedrība „Mārupes uzņēmēji” aktīvi
darbojas jau divus gadus un biedrības
aktivitātes joprojām neizsīkst. Tieši pretēji
- pateicoties 2012.gada valdes locekļiem
Paulam Niedrem, Silvai JeromanovaiMaurai, Inesei Bambītei, Pēterim Pikšem,
Uģim Bērziņam, koordinatorei Marikai
Kaisalai un biedrības aktīvistiem Silvestram Savickim, Kārlim Bodniekam, Normundam Čiževskim, Viesturam Kalniņam,
Kristapam Beķerim, kā arī sadarbībā ar
Mārupes Novada Domi, iepriekšējā gadā ir
paveikts ļoti daudz:
• biedrība aktīvi piedalījusies lielajā pavasara talkā;
• īstenota veiksmīga sadarbība ar citu
novadu uzņēmēju biedrībām un dalība
pieredzes apmaiņas braucienos un

dažādos starpnovadu pasākumos;
• parakstīts NVO un Ministru kabineta
sadarbības memorands;
• biedrība piedalījusies Mārupes novada
Bērnu svētkos ar atrakciju stendu;
• kopā ar Novada Domi noorganizēta
“Mārupes Uzņēmēju diena 2012”;
• parakstīts sadarbības līgums ar Mārupes
novada Domi;
• biedrība piedalījusies Mārupes attīstības
programmas izstrādē;
• par biedrības biedriem kļuvuši vairāki
lielie Mārupes uzņēmumi: “Lidosta
Rīga”, “Bewship Latvija”, “TNT”;
• savākti ziedojumi vairāku talantīgo
bērnu atbalstam, lai viņi var sekmīgāk
realizēt savas ieceres;
• noorganizēts interesants gadu mi-

Uzposīsim Mārupi Lielajā Talkā!
20.aprīlī
visā
Latvijā
un
arī
Mārupes
novadā
ikviens
iedzīvotājs,
kam rūp ilgtspējīga
valsts
attīstība
un iespēja dzīvot
nepiesārņotā, skaistā
vidē, varēs piedalīties ikgadējā Lielajā
Talkā. Līdz tam Lielās Talkas organizatori aicina iedzīvotājus brīvprātīgi
līdzdarboties talkas organizēšanā un noteikt piesārņotākās Latvijas vietas, kas
Lielās Talkas laikā būtu jāsakopj.
Lielās Talkas oficiālajā mājas lapā www.
talkas.lv pieejama īpaši izveidota karte,
kurā iedzīvotāji aicināti atzīmēt Latvijā
piesārņotās teritorijas, kuras Lielās Talkas
laikā, 20.aprīlī, būtu nepieciešams sakopt.
Atzīmētajos punktos ikviens interesents
varēs organizēt kolektīvu talku un pēc
18.marta, kad sāksies visu talkošanas vietu
reģistrācija, pieteikt to kā savu talkošanas
vietu. Lai pieteikto piesārņoto vietu
reģistrētu kā oficiālo talkošanas vietu, interesenti Lielās Talkas oficiālajā mājas lapā
aicināti iepazīties arī ar talkas atbildīgā
pienākumiem.
Lielās Talkas laikā savākto atkritumu
izvešanu nodrošinās pašvaldības un kustība
Lielā Talka, tāpēc ir svarīgi, lai talkošanas
vietas ir savlaicīgi oficiāli pieteiktas un
saskaņotas ar pašvaldības galveno koordinatoru, jo tikai turp dosies un bez maksas
atkritumus savāks atbildīgās institūcijas.
Talciniekiem svarīgi arīdzan atcerēties
to, ka savākti tiks tikai tie atkritumi, kuri
atradīsies speciālos Lielās Talkas maisos.
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20.aprīlī maisus bez maksas būs iespējams
saņemt reģistrētajās talkas norises vietās
pie talkas atbildīgā vai pašvaldības koordinatora. Mārupes novada Lielās Talkas
galvenā koordinatore ir Mārupes novada
Domes Labiekārtošanas dienesta vadītāja
Ziedīte Lapiņa, e-pasts: ziedite.lapina@
marupe.lv, tālr.: 67149874, 29435695
Jāatzīmē, ka Lielajā Talkā iedzīvotāji
aicināti ne tikai vākt atkritumus, bet darīt
arī citus labus darbus – stādīt kokus, veidot puķu dobes, izgatavot putnu būrīšus,
atjaunot žogus, tiltiņus u.c. sava novada
vides labiekārtošanā. Ja ir vēlēšanās,
piemēram, atjaunot bērnu laukuma konstrukciju krāsojumu vai salabot kādu
soliņu, tad šādām aktivitātēm, saskaņojot
tās ar novada galveno talkas koordinatoru,
pašvaldība var sniegt atbalstu, nodrošinot
nepieciešamos materiālus.
Kā stāsta
Mārupes novada koordinatore Z.Lapiņa,
tad, piemēram, pagājušā gada Lielās
Talkas laikā Skultes ciema sabiedriskā
transporta pieturvieta šādi ieguva jaunu,
košu krāsojumu.
Lielās Talkas mērķis ir aicināt cilvēkus
ne tikai sakopt apkārtni, bet arī savā ikdienas dzīvē piemērot principus, kas atbilst
Lielās Talkas galvenajam mērķim – Latvija 2018.gadā ir tīrākā valsts pasaulē. Tīra
Latvija ir ar sadzīves ķīmiju nepārsātināti
notekūdeņi katrā mājā sašķiroti un
otrreizējai pārstrādei nodoti atkritumi,
tīrs, ar kūlas un atkritumu dedzināšanas
dūmiem nepiesārņots gaiss.
Šī gada Lielās Talkas vadmotīvs ir „Tīra
Latvija sākas Tavā galvā!”.
Kate Nītiņa

jas (labdarības) pasākums ar Mārupes
mūzikas skolas audzēkņu, pasniedzēju
un pieaicināto mūziķu klātbūtni;
• noorganizēti pieredzes un sadarbības
braucieni uz Lietuvu un Baltkrieviju;
• veiksmīgi iesākts lekciju cikls „Par 2
stundām zinošāks”, kura ietvaros jau
vairākos semināros augsti kvalificēti
lektori
stāstījuši
par
uzņēmējus
interesējošām tēmām.
Tā ir tikai neliela mūsu darbu redzamā
aisberga daļa, ko biedrība realizējusi
iepriekšējā savas darbības gadā.
Jācer, ka kopsapulce, pārvēlot jauno
valdi, ievēlēs vēl enerģiskākus, zinošākus
un strādīgākus valdes locekļus, ka ikdienā
aktīvo biedrības atbalstītāju pulciņš
turpinās palielināsies, kā arī nostiprināsies
uzsāktā sadarbība ar Novada Domi.
Kā atzīmēja biedrības biedrs Silvestrs
Savickis: „Biedrībām tieši trešais dzīves
gads ir kritiskākais, tāpēc uz biedrības
jaunās valdes pleciem gulsies dubulta
atbildība. Kādi izaicinājumi sagaida
Mārupes uzņēmējus, lai biedrība ne tikai nostiprinātu savu statusu, bet kļūtu
par ievērojamu un cienījamu Mārupes
uzņēmēju balsi un pārstāvi ne tikai novadā,
bet arī ārpus tā robežām? Mūsu uzdevums
ir uzņēmēju prestiža un statusa celšana,
gan pragmatiski aizstāvot uzņēmēju intereses pašvaldībā, gan realizējot korporatīvās
un sociālās atbildības projektus.”
Biedrībai būs jāuzņemas iniciatīva
likumdošanas grozījumiem, kas veicinātu
atbalstu pakalpojumu un servisa nozares
attīstībai, kam novadā ir vieta izaugsmei.
No tiem ieguvējs būtu ikviens Mārupes
iedzīvotājs. Mārupes uzņēmējiem ir
jāpalīdz pašvaldībai ar savu kompetenci.
Biedrības „Mārupes uzņēmēji”
2012. gada valde

Seminārs
“Grāmatvedība excelis vai māksla”
Ceturtdien, 4. aprīlī, no plkst. 15.00
– 17.00 viesnīcā „Best Western Hotel
Māra”, Kalnciema ielā 186, Mārupē
Nav šaubu, ka grāmatvedība ir viens
no būtiskākajiem uzņēmuma eksistences pamatelementiem, kuras dizains un
forma nereti ir „būt vai nebūt jautājums”
uzņēmuma nākotnei. Bet vai grāmatvedība ir
sausu skaitļus rindas excel tabulā, vai tomēr
radoša māksla. Kādas ir atšķirības starp
„štata grāmatvedi” un ārpakalpojumu, vai
jūsu grāmatveža klients ir Valsts ieņēmumu
dienests vai tomēr jūsu uzņēmums, un ko
darīt, ja VID jūsu finanšu darbības interpretē
jums nelabvēlīgi? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem meklēsim jau 4. biedrības
„Mārupes uzņēmēji” seminārā „Par divām
stundām zinošāks”.
Semināru vada Gatis Andersons, biznesa
vadības maģistrs un finanšu konsultants
ar vairāk kā 20 gadu praktisko pieredzi.
Uzņēmējs, finanšu konsultāciju uzņēmuma
„Andersons un Spalva” līdzīpašnieks un
vadošais partneris, kura arsenālā ir bagātīga
pieredze apkalpojot gan lielos, gan mazos
un vidējos Latvijas un ārzemju uzņēmumus.
Dalības maksa seminārā:
•
LVL 5 – biedrības „Mārupes
uzņēmēji” biedriem;
•
LVL 10 – Rīgas, Jūrmalas,
Ķekavas, Tukuma, Talsu u.c. reģionālo
uzņēmēju organizāciju biedriem;
•
LVL 15 – uzņēmējiem un interesentiem, kas nav iepriekš minēto
organizāciju biedri;
Plašāka informācija un pieteikšanās,
rakstot uz e-pastu: marupesuznemeji@inbox.lv vai zvanot pa tālruni: 22516333.

Jaunieši izglītojas
vides jautājumos

Diāna Kokoreviča
(otrā no labās puses)

Agita Reķe
(otrā no labās puses)

Mārupes novada Dome sadarbībā ar
biedrību „Eko line” un SIA „MelioratorsJ” ir uzsākusi vides projektu realizāciju
jauniešiem, dodot iespēju Mārupes
jauniešiem
piedalīties
starptautiskos
projektos par dažādām aktuālām vides
problēmām. No 26.februāra līdz 8.martam Nīderlandē, Ommenā, notika pirmais
jauniešu apmaiņas projekts „I see green”,
uz kuru no Mārupes bija devušās Agita
Reķe un Diāna Kokoreviča.
Projekta dalībnieki kopumā nāca
no sešām valstīm – Latvijas, Polijas,
Rumānijas, Horvātijas, Grieķijas un
organizācijas valsts Nīderlandes. Apmaiņas
projekta mērķis bija dot zināšanas, kā ar
dažādu mediju palīdzību spilgti un konkrēti
aktualizēt dažādas dabas problēmas.

Kā projekta dalībniecei ļoti patika tā
struktūra un uzbūve. Bija lekcijas gan par
dabas, gan mediju tēmām, tajā pašā laikā
paralēli notika arī praktiskais darbs un teorija tika izmēģināta praksē. Interesants bija
arī pats darba process, jo nepārtraukti tika
mainītas darba grupas, tādā veidā īsā laika
periodā iepazīstot gandrīz visus projekta
dalībniekus. Daudz bija jāpēta tieši vietējās
problēmas un jākomunicē ar vietējiem
iedzīvotājiem, tādā veidā iepazīstot vietējo
iedzīvotāju nacionālās īpatnības.
Projekta noslēguma pasākumā tika
demonstrēti dalībnieku izveidotie video
un visiem tika piešķirta „YouthPass”, kas
ir visā Eiropā derīgs neformālās izglītības
dokuments.
Diāna Kokoreviča, projekta dalībniece
PIEKTDIENA, 22.MARTS, 2013
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KULTŪRA

Gatavojamies XXV Vispārējo latviešu
dziesmu un XV Deju svētkiem

Babītes kori „Atskaņa” un „Maska”, Ķekavas „Mozaīka”, Baldones
„Tempus”, Baložu „Zemdega”, Vecumnieku „Maldugunis” Jūrmalas
„Lira”, „Spārnos”, „Jūrmala”, „Vaivari” un pašmāju kori „Universum” un
„Mārupe” gatavojas Dziesmu svētkiem Mārupes Kultūras namā
No š.g. 30.jūnija līdz 7.jūlijam
norisināsies XXV Vispārējo latviešu
dziesmu un XV Deju svētki, kuros
Mārupes novadu gatavojas pārstāvēt
teju 200 dziedātāji un dejotāji.
Marta
sākumā,
gūstot
augstu
novērtējumu Pierīgas Deju kolektīvu
skatē Salaspilī, ceļazīmi dalībai XV
Deju svētkos ieguva Mārupes Kultūras
nama vidējās paaudzes deju kolektīvi
„Mārupieši I” un „Mārupieši II”. Deju
skatēs žūrija vērtē dejas precizitāti,
māksliniecisko
sniegumu,
tautas
tērpa valkāšanas kultūru un pareizību,
kolektīva kopskatu un muzikalitāti. Par
deju skati kolektīvu vadītāja Gunta Skuja
atklāj, ka spriedze esot bijusi liela, jo katrs
kolektīvs grib sevi parādīt no labākās
puses un svētkos savu novadu pārstāvēt
godam. Salaspils skatē „Mārupieši” starp
50 E grupas kolektīviem sevi pierādījuši
kā labākie, savukārt D grupas sastāvs no
sešdesmit kolektīviem iekļuvis labāko

desmitniekā.
Koru skatēm, kas gaidāmas vēl aprīlī, no
Mārupes gatavojas jauniešu jauktais koris „Universum”, jauktais koris „Mārupe”,
sieviešu koris „Resono” un senioru sieviešu
koris „Noktirne”. Īstu Dziesmu svētku garu
Mārupē varēja just jau 5.martā, kad Mārupes
Kultūras namu vienlaicīgi pieskandināja
kopumā 12 Pierīgas jauktie kori. Intensīvā
četru stundu darbā Pierīgas kori svētku
virsdiriģentu Māra Sirmā, Ivara Cinkusa
un Inta Teterovska vadībā izdziedāja Imanta Kalniņa dziesmu „Lūgšana”, Raimonda Tiguļa „Dod ,Dieviņi!”, Uģa Prauliņa
„Līgo nakts Mistērijas” un Artūra Maskata
„Jāņdziesma”. „Kopmēģinājumos Dziesmu
svētku virsdiriģenti māca tieši tās dziesmas,
kuras viņiem būs tas gods diriģēt Mežaparka
Lielajā estrādē, tāpēc dziedātājiem tiek dotas
norādes tehniskā un emocionālā plānā tieši
tādas, kādas tās redz attiecīgie virsdiriģenti,”
stāsta kora „Universum” vadītājs Rihards
Rudzītis.

Skaņas, krāsas, iedvesma

Mārupes Mūzikas un mākslas skolā
20.martā virmoja pavasarīgas, radošas
noskaņas. Mārupes Mūzikas un mākslas
skolas mākslas nodaļas bērni šomēnes
gatavojas Valsts konkursam gleznošanā.
Šī gada konkursa tēma ir ļoti radošamūzika glezniecībā, J.Vītola skaņdarbu
atainošana mākslas darbā.
Gatavojoties konkursam, 20. martā
skolas zālē risinājās aizraujošs pasākums
„Skaņas, krāsas, iedvesma”. Skolas
mūzikas nodaļas audzēkņi muzicēja,
bet mākslas nodaļas bērni, klausoties
mūziku, izpaudās krāsās. Jaunajiem
mūziķiem pēc gleznotāju lūguma nācās
atkārtot izpildījumu, jo mākslinieki
PIEKTDIENA, 22.MARTS, 2013

vēlējās radīt darbu katram skaņdarbam. Zālē
valdīja iedvesma un savstarpējā sadarbība
starp jaunajiem mūziķiem un māksliniekiem.
Pasākumu
vadīja
mākslas
nodaļas
pasniedzēji: Ieva Markēviča un Astrīda Zīle.
Radošo procesu filmēja Jolanta GrosbergaGernere, tā kā skolā drīz būs skatāms interesants videomateriāls par šo pasākumu.
Pavasara brīvdienās 28.martā J. Rozentāla
mākslas vidusskolā notiks konkursa
noslēguma kārta, tajā piedalīsies mūsu
audzēkņi: Jeļena Šatarova, Ģirts Armaņevs,
Karīna Eva Putirska, Franciska Veļika.
Ieva Markēviča, Mārupes Mūzikas un
mākslas skolas gleznošanas skolotāja

No Mārupes koriem ar vislielāko Dziesmu svētku pieredzi izceļas Mārupes vecākā
kora „Noktirne” dalībnieces: „Tūlīt, līdz
ar pavasara iestāšanos, koris svinēs 4l
gadu jubileju, tāpēc tādas dziedātājas, kuras nebūtu piedalījušās Dziesmu svētkos,
mums nemazam nav,” teic kora vadītāja
Ilga Bērziņa. Līdzīgi arī korī „Mārupe”
lielāka daļa dziedātāju Dziesmu svētkos
piedalījušies jau vairākkārt. Savukārt
Mārupes jaunāko koru - „Resono” un „Universum” dalībniekiem svētki lielākoties
gaidāmi kā jauns piedzīvojums. „Korim
„Resono” šie būs tikai otrie Dziesmu svētki
un vismaz pusei dziedātāju šie būs arī
pirmie, taču viennozīmīgi savulaik ikkatra
no mums ir pabijusi arī Skolēnu dziesmu
svētkos,” zina teikt kora dalībniece Zanda
Rulle.
Lai skatēm un lielkoncertiem Mežaparkā
sagatavotos pēc iespējas labāk, svētku
repertuāru kori cenšas atskaņot savos koncertos mazākai publikai. Koris „Mārupe”
jau 6. aprīlī aicina uz Dziesmu svētku
ieskaņas koncertu Mārupes Kultūras namā.
Savukārt koris „Universum” sola Mārupes
novada iedzīvotājus drīzumā iepazīstināt
tuvāk ar vairākiem gaidāmo Dziesmu svētku
virsdiriģentiem kora rīkotajos pasākumos.
Ir iecerēti koncerti ar daudzkārtējā Dziesmu svētku virsdiriģenta Jāņa Zirņa,
virsdiriģenta-debitanta Ginta Ceplinieka,
kā arī populārā sabiedriskā darbinieka, TV
sejas un šīs vasaras svētku virsdiriģenta Inta
Teterovska dalību.
XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un
XV Deju svētku programma būs baudāma
19 norises vietās Rīgā. Svētku atklāšana
vienlaikus plānota gan galvaspilsētā ar
virsdiriģentu un virsvadītāju godināšanu
Dziesmu svētku parkā, gan Latvijas novados. Biļešu tirdzniecību „Biļešu paradīzes”
tirdzniecības vietās visā Latvijā un internetā
www.bilesuparadize.lv plānots uzsākt 2013.
gada 6.aprīlī.
Kate Nītiņa

Kultūras notikumi
25. martā
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
dienas pasākums, plkst.11.00 Mārupes
kapos pie represijās cietušo pieminekļa,
plkst.12.00 piemiņas dienai veltīts koncerts Jaunmārupes sākumskolā
28. martā
Lieldienas Mārupē ieskandina „Mārupes
novada Cālis 2013”, plkst.17.00 Mārupes
Kultūras namā
6. aprīlī
Valmieras kinostudijas izrāde bērniem
„Supervaronis Augustiņš”, plkst.13.30
Mārupes Kultūras namā
6. aprīlī
Dziesmusvētku
ieskaņas
koncerts,
plkst.17.00 Mārupes Kultūras namā
12. aprīlī
Vara Vētras koncerts „Viena mirkļa
dēļ...”, plkst.19.00 Mārupes Kultūras namā
13. aprīlī
Noras Bumbieres fonda rīkotais Latvijas jauno vokālistu konkurss, plkst.12.00
Mārupes Kultūras namā
17. aprīlī
Liliputu cirks, plkst.18.30 Mārupes
Kultūras namā
19. aprīlī
Grupas „Prāta Vētra” koncertfilmas seanss plkst.20.00 Mārupes Kultūras namā.
Plašāka informācija sekos www.marupe.lv
pēc 2. aprīļa
20. aprīlī
Mārupes Kultūras nama bērnu deju
kolektīva „Pērlītes”5 gadu jubilejas koncerts, plkst.13.00 Mārupes Kultūras namā
*23.martā paredzētā Džeimsa Goldmena izrāde „Lauva ziemā” tehnisku iemeslu
dēļ pārcelta uz š.g. rudeni

Skultē no Meteņiem līdz Masļeņicai
Tuvojoties pavasarim, jau ceturto gadu bērniem, tā pieaugušajiem un palīdz tālu
Mārupes novada Skultes sākumskolā braukt- tomēr nekur neaizbraukt!
jaušama priecīga satraukuma un gaidīšanas
Šogad arī Mārupes novada Skultes
sajūta. Visi gaida, ilgojas un pēc dažādu ciemata pensionāru biedrība „Mežābele”
tautu ticējumiem izsaka minējumus, kad sadūšojās uz pasākuma „No Meteņiem
beidzot būs pavasaris. Svinot Meteņus un līdz Masļeņicai” noorganizēšanu un
Masļeņicu , kopā sanāk dažādu tautību popularizēšanu, sadarbībā ar skolas
bērni no pirmsskolas izglītības grupām un kolektīvu, uzaicinot citu pensionāru
krievu plūsmas skolēni, kas ir apguvuši biedrību un Mārupes domes pārstāvjus.
un turpina iepazīt, izdziedāt, izdejot kat- Jau ar pirmajām Meteņa dienas dziesmām,
rai tautai raksturīgo atšķirīgo un kopīgo kuras izpildīja vietējais senioru ansamblis,
tradicionālo, lai sveiktu pavasari, pavadītu mājinieki un viesi varēja ļauties brīvai,
ziemu un priecātos par katru dienu, kas tradicionālai gaisotnei, dažādu tautu
kļūst gaišāka un siltāka. Malā nepaliek gadskārtu ieražu caurvītai kopīgai ziemas
neviens!
prom dzīšanai un pavasara gaidīšanai.
Gan skolotāji, gan darbinieki aktīvi
D.Niedra, mūzikas skolotāja
iesaistās tradicionālu materiālu meklēšanā
un to apgūšanas
vai
izgatavošanas
procesā, lai ar kaut ko
neredzētu, nedzirdētu
vai sen aizmirstu
pārsteigtu
bērnus,
vecākus, viesus un
ciemata iedzīvotājus.
Piemēram, jau otro
gadu skolas teritorijā
varam izmantot (no
Meteņiem līdz sniegs
nokūst)
P.Kabaka
gatavotās grieztavas,
Saskaņā ar tradīciju, atvadoties no Masļeņicas
kas sagādā prieku kā
tiek dedzināta salmu lelle
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Jaunmārupes sākumskolas meitenes
3. labākās Latvijā!

Marta pirmajā sestdienā Rīgas 15.
vidusskolas sporta kompleksā tika noskaidrotas Latvijas labākās zēnu un
meiteņu komandas tautas bumbā.
Sacensībās startēja 19 komandas (11
meiteņu un 8 zēnu) no visiem valsts
reģioniem, izņemot Latgali. Šogad
sacensību nolikums atļāva lielākajiem
reģioniem deleģēt uz finālu divas zēnu
un divas meiteņu komandas. Apakšgrupu
pirmajā spēlē Jaunmārupes sākumskolas
komanda uzvarēja Ventspils koman-

Sporta notikumi
28. līdz 30. martā
Starptautiskās
Mārupes
novada
sacensības basketbolā (2002.-2003.g.dz.
zēniem), plkst.10.00 Mārupes sporta
kompleksā
30. martā
Mārupes novada sacensības galda tenisā,
plkst.10.00 Mārupes sporta un atpūtas
centrā
31. martā
Mārupes novada sacensības novusā,
plkst.10.00 Mārupes sporta un atpūtas
centrā
1. aprīlī
Mārupes novada „Master’s Cup”
sacensības (prāta spēle), plkst.10.00
Mārupes sporta un atpūtas centrā
5. aprīlī
Sporta diena pirmskolas izglītības
iestādēm, plkst.10.00 PII „Namiņš”

Mārupietei augsti panākumi
distanču slēpošanā

du un ļoti grūtā
un
emocionāli
saspringtā spēlē tika
izcīnīta uzvara arī pār
Liepājas komandu.
Finālam kvalificējās
1. vietu ieguvēji
savās apakšgrupās.
Fināla divās cīņās
tika
piedzīvots
zaudējums
pret
pagājušā
gada
čempioniem
V.Zālīša sākumskolu
un līdzīgā cīņā tika
piedzīvots zaudējums pret Jelgavas 5.vidusskolas meiteņu komandu, kā rezultātā
Jaunmārupes sākumskolas sporta skolotāja
Mārupiete Laura Elizabete Kvāle
Ginta Gaiķena komanda, kuru pārstāvēja
ar
panākumiem turpina sevi pierādīt
Lāsma Ozola, Karīna Graždankina, Madadistanču
slēpošanā.
ra Anna Baltiņa, Katrīna Paula Krustkalne,
Annija Alise Ledaine, Gunta Armaņeva,
Monta Lotko, Aleksandra Anna Meinerte, Nikola Anna Tereščenkova, Katrīna
Tračuma, ierindojās 3. vietā.
Fotogrāfijas no sacensībām ir apskatāmas
mājas lapā www. issf.lv.

Mārupes volejbolisti
Nacionālās līgas
pusfinālā

Ar 16.martā izcīnīto otro uzvaru
Latvijas čempionāta Nacionālās līgas
ceturtdaļfinālā volejbola komanda
„Mārupe” iekļuvusi pēc ranga otrā
spēcīgākā Latvijas turnīra pusfinālā.
Ceturtdaļfināla
otrajā
spēlē VK
„Mārupe” volejbolisti ar 3:1 (23:25, 25:20,
25:22, 25:19) uzvarēja Rīgas Tehniskās
universitātes sporta kluba komandu, bet
pusfinālā tiksies ar sporta klubu „Limbaži”.
Aizvadītajā vasarā Mārupes volejbolisti daudzus pārsteidza, izcīnot bronzas
medaļas Latvijas III Olimpiādē. Nu
nerimstošs cīņas spars un sistemātisks
darbs vairāk kā piecu gadu garumā devis
iespēju cīnīties par godalgotajām vietām
Latvijas čempionāta Nacionālajā līgā, kas
līdz šim ir augstākais sasniegums Mārupes
novada volejbola vēsturē.

Par detālplānojuma

5. aprīlī
Mārupes novada izglītības iestāžu sabiedrisko apspriešanu
sacensības
peldēšanā
1.
klasēm,
27.02.2013. Mārupes novada Dome
plkst.10.00 Jaunmārupes sākumskolas pieņēmusi lēmumu Nr.9 ( sēdes prot.
sporta kompleksā
Nr.3, pielikums 9) par detālplānojuma
sabiedrisko
apspriešanu
nekustama7. aprīlī
LBL 1. divīzijas sacensības „Turība”/ jiem īpašumiem Gaujas iela 5 (kad.
„Liepāja”, plkst.17.00 Mārupes sporta Nr.80760070962), Gaujas iela 5/1 (kadastra Nr.80760070025), Gaujas iela
kompleksā
5B („Gulbji”, kad.Nr.80760070293) un
10. aprīlī
Gaujas iela 5C (kad.Nr.8076 007 1509),
LBL 1. divīzijas sacensības „Turība”/
Mārupe, Mārupes novads.
„LU”, plkst.18.30 Mārupes sporta
Sabiedriskās apspriešanas termiņš ir trīs
kompleksā
nedēļas no 15.03.2013. līdz 05.04.2013.
13. aprīlī
Ar detālplānojuma projektu var iepazīties
Mārupes novada desmitās volejbola se- un iesniegt rakstiskus priekšlikumus
zonas noslēguma sacensības, plkst.10.00 sabiedriskās apspriešanas laikā Mārupes
sievietēm Tīraines sporta kompleksā, novada Domē, Daugavas ielā 29,
vīriešiem - Mārupes sporta kompleksā
Mārupē, Mārupes novadā, LV-2167, vai
www.marupe.lv/Aktuāli/Sabiedriskās
14. aprīlī
Mārupes novada sacensības telpu futbolā apspriešanas. Apmeklētāju pieņemšana
Mārupes novada Būvvaldē pirmdienās
(2005.-2006.g.dz. zēniem), plkst.9.00
un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00
Tīraines sporta kompleksā
1.stāvā 1.kab.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme no20. un 21. aprīlī
Mārupes novada sacensības badmintonā, tiks 11.04.2013. plkst.17.00, Mārupes novada Domē
plkst.10.00 Mārupes sporta kompleksā
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Arī šajā sezonā gūti ievērojami sasniegumi:
2.vieta distanču slēpošanā/ sprints- Latvijas Jaunatnes ziemas olimpiādē Ērgļos
2013.g
3.vieta
distanču
slēpošanā/sprints
2012./2013. gada Latvijas čempionāta 2.
posmā
2.vieta distanču slēpošanā/ brīvajā stilā
2012./2013. gada Latvijas čempionāta 2.
posmā.
2.vieta distanču slēpošanā/stafetē Latvijas čempionāta 3.posmā.
Jau trešo gadu Laura Elizabete
trenējas distanču slēpošanā sporta skolā
„Arkādija” pie treneres Daces Lezdiņas.
Paralēli sportam meitene ar ļoti labām
sekmēm mācās Rīgas Angļu ģimnāzijas
6.klasē, kā arī Mārupes Mūzikas un
mākslas skolā pie pedagoģes Silvijas
Nottes apgūst klavierspēli un spēlē klavieru ansamblī.

Apsveicam ar panākumiem!

Februārī
Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
noslēgtas laulības

08.02.2013.
Andris Lešinskis un Jeļena Aņņenko
27.02. 2013.
Andis Antons un Olga Minibajeva
Februārī
Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie

Prāta Vētra
un Laima
dāvina

koncertfilmas bezmaksas seansu
100 Latvijas pilsētās un novados
Arī Mārupes Kultūras namā

19. aprīlī plkst. 20.00
2013.gada 21.aprīlī plkst. 14.00
Mārupes Mūzikas un mākslas skolas zālē
(Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē) notiks
katoļu baznīcas dievkalpojums, kuru
svinēs priesteris Andris Kravalis.

Visi laipni aicināti!

LĪDZJŪTĪBA
Ir mātes rokas divas puķes košas,
Kas baltu mūžību pār tevi sedz.
Un mātes acis – visu saudzējušas,
Un viņas tevi, tavu dzīvi redz.
Izsakām līdzjūtību 4.b klases skolniekam Tomam Kristoferam Rudenim un
viņa ģimenei, māmiņu smiltājā guldot.
Jaunmārupes sākumskolas 4.b klases
audzēkņi, vecāki un skolas kolektīvs.

Adele Bileskalne (dzimusi 27.01.2013)
Martins Pomaskovs (dzimis 27.01.2013)
Mario Staņko (dzimis 31.01.2013)
Regnārs Čiževskis (dzimis 29.01.2013)
Artūrs Jerums (dzimis 05.02.2013)
Darja Isakova (dzimusi 07.02.2013)
Jānis Riekstiņš (dzimis 13.02.2013)
Katrīna Biseniece (dzimusi 03.02.2013)
Valters Klaumanis (dzimis 18.02.2013)
Marians Popkovs (dzimis 21.02.2013)
Marta Elizabete Sproģe
(dzimusi 21.02.2013)
Monta Bleidele (dzimusi 23.02.2013)
Jēkabs Veinbergs (dzimis 24.02.2013)

Februārī
mūžībā aizgājuši

Aivars Bulis (1951)
Larisa Dunajeva (1938)
Pēteris Placinskis (1930)
Emīlija Neizaka (1917)
Laikraksts “Mārupes Vēstis”. Reģ. nr. 000702131
Iznāk vienu reizi mēnesī.
Tirāža - 7000 eksemplāru. Bezmaksas.
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe,
Mārupes novads, LV-2167
Izdevumu sagatavoja: Uva Bērziņa,
Jolanta Grosberga - Gernere un Kate Nītiņa
Tālrunis: 67149868, fakss: 67149858
e-pasta adrese: marupesvestis@marupe.lv
Avīze pieejama elektroniskā veidā:
www.marupe.lv/lv/marup/aktuali/marupes-vestis/
Izdevumā “Mārupes Vēstis” publicētie materiāli
ne vienmēr atspoguļo Mārupes novada Domes
viedokli. Par faktu un skaitļu pareizību atbild
rakstu autori.
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