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Lāčplēša dienas lāpu skrējiens Rīga-Mārupe
•	 15.30  Pulcēšanās pie Mārupes vidusskolas un izbraukšana 

uz Daugavmalu (Akmens un Mūkusalas ielu krustojuma 
rajonā);

•	 16.00 Svinīgs brīdis pie piemiņas akmens cīnītājiem pret 
Bermontu;

•	 16.15-17.00 Lāpu skrējiens līdz Mārupes kapiem;
•	 17.15 Svecīšu un ziedu nolikšana pie Lāčplēša ordeņa ka-

valieru atdusas vietām Mārupes kapos.
Lāpu skrējienu jau vairākus gadus rīko Mārupes vidus-

skola sadarbībā ar Mārupes novada Domi. Skolas direk-
tors Jānis Lagzdkalns stāsta: „Atzīmējot Lāčplēša dienu, 
cenšamies sportisko savienot ar vēsturiski patriotisko. 
Iepriekšējos gadus skrējienus rīkojām no Mārupes Domes 
līdz Mārupes kapiem, kur atdusas divi Lāčplēša ordeņa 
kavalieri Dāvids Kretulnieks un Arvīds Vuškalns. Šogad 
skrējiena sākumam izvēlēts Dzelzs tilta Pārdaugavas posms 
pie Induļa Rankas veidotā piemiņas pieminekļa cīnītājiem 
pret Bermonta karaspēku. Vieta zīmīga ar to, ka Bermonts 
šeit tika apturēts un lēnam dzīts atpakaļ Jelgavas virzienā.”

Lāpu skrējiena kopējā distance ir 8 km. Paredzēts, ka, va-
doties pēc varēšanas un gribēšanas, distanci dalībnieki veiks 
grupās pa 1-2 km posmiem. Skrējējus iepriekš noteiktās 
vietās visa maršruta garumā sagaidīs autobuss.        

Lāčplēša dienai 
veltītie pasākumi 
Mārupes novadā

PaziņojuMs PaR MāRuPes novada teRitoRijas PLānojuMa 2014. - 2026. 
gadaM 1.Redakcijas un vides PāRskata PRojekta nodošanu PubLiskajai 

aPsPRiešanai un atzinuMu saņeMšanai
31.10.2012. Mārupes novada Dome ir pieņēmusi 

lēmumu (sēdes protokols Nr.19, lēmums nr.3) nodot 
Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014. - 2026. 
gadam 1.redakciju publiskajai apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai.

Teritorijas plānojuma 1.redakcijas publiskā apspriešana 
notiks no 12.11.2012. līdz 10.12.2012. 

Vides pārskata projekta publiskā apspriešana notiks no 
12.11.2012. līdz 21.12.2012.

Ar teritorijas plānojuma 1.redakciju un Vides pārskata 
projektu var iepazīties publiskās apspriešanas laikā: 
•	Mārupes novada pašvaldībā (Daugavas iela 29, 

Mārupe), pašvaldības darba laikā;
•	Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.

marupe.lv;
•	SIA „Reģionālie projekti” tīmekļa vietnē www.rp.lv.

Mārupes novada dome informē, ka:
•	 ar 2012.gada 31.oktobra sēdes lēmumu Nr.1 (sēdes pro-

tokola  Nr.19 pielikums Nr.1) ir apstiprināta Mārupes 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2026. 
gadam;

•	 ar 2012.gada 31.oktobra sēdes lēmumu Nr.2 (sēdes pro-
tokola  Nr.19 pielikums Nr.2) ir apstiprināta Mārupes 
novada attīstības programma 2013.-2019. gadam.

Savas pastāvēšanas 35 gadu jubileju 3.novembrī ar 
emocionāli piesātinātu un atraktīvu koncertu nosvinēja 
jauktais koris „Mārupe”.

Kā jau cienījama vecuma kolektīvs, koris „Mārupe” 
daudz ko paveicis un pieredzējis šo gadu laikā – dalība 
dziesmu svētkos, koru kari, koncertēšana Pāvesta vizītes 

Koris „Mārupe” nosvin 35 gadu jubileju 

laikā Latvijā, sadraudzības koncerti pie draugiem Codē, 
Valmierā, Iecavā, Igaunijā, Vācijā, atbildīgas uzstāšanās 
festivālos un konkursos Čehijā (no Olomoucas atvests 
sudraba diploms), Austrijā, Spānijā, Anglijā. Šogad koris 
ieguvis arī augsto 1.pakāpi Latvijas koru skatē.

Lāčplēša dienas lāpu gājiens
•	 16.00 Svinīgs brīdis pie Mārupes vidusskolas un muzikāls 

priekšnesums;
•	 16.45 Lāpu gājiens uz Mārupes kapiem; 
•	 17.15 Svecīšu un ziedu nolikšana pie Lāčplēša ordeņa ka-

valieru atdusas vietām Mārupes kapos.
Lāpu gājiens Mārupē notiks pirmo reizi un to organizē 

Nacionālās Apvienības (NA) Mārupes nodaļa sadarbībā 
ar 1991. gada barikāžu dalībnieku Mārupes biedrību, 
Zemessardzes 17. bataljonu un Mārupes novada Domi. 
„Uzskatām, ka 11. novembris ir laba iespēja mūsu novada 
iedzīvotājiem vienoties kopīgā pasākumā par godu latviešu 
varoņu piemiņai, tāpēc lāpu skrējienu šogad papildinās arī 
lāpu gājiens. Sadarbojoties ar Mārupes pašvaldību, vēlamies 
Lāčplēša dienas svētku sajūtu radīt pēc iespējas vairāk 
mārupiešiem,” par ideju rīkot lāpu gājienu saka NA Mārupes 
nodaļas vadītājs Raivis Zeltīts. 

Pulksten 17.15. lāpu gājiena un lāpu skrējiena dalībnieki 
Mārupes kapos pulcēsies pie represijās cietušajiem veltītā 
monumenta, lai vienoti dotos aizdegt svecītes un nolikt zie-
dus uz Lāčplēšu atdusas vietām. Lāpas gājiena dalībniekiem 
tiks nodrošinātas, iepriekš dalība pasākumā nav jāpiesaka.

aPstiPRināta MāRuPes novada iLgtsPĒjĪgas attĪstĪbas stRatĒĢija 
2013.-2026. gadaM un attĪstĪbas PRogRaMMa 2013.-2019. gadaM

Plānošanas dokumentus izstrādāja personu grupas 
„SIA „Reģionālie projekti” un SIA „Konsorts”” eksperti 
sadarbībā ar Mārupes novada speciālistiem, deputātiem, 
uzņēmējiem, iestāžu vadītājiem un darba grupu 
dalībniekiem. 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija un Attīstības program-
ma ir pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.
lv.

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:
•	 26.11.2012. plkst. 19.00 Skultē - Skultes sākumskolā, 

Skultes ielā 25;
•	 27.11.2012. plkst. 19.00 Jaunmārupē - Jaunmārupes 

sākumskolā, Mazcenu alejā 4;
•	 28.11.2012. plkst..19.00 Tīrainē - Mārupes pamatskolā, 

Viskalnu ielā 7;
•	 29.11.2012. plkst. 19.00 Mārupē, Mārupes vidusskolā, 

Kantora ielā 97.
Rakstiski priekšlikumi par teritorijas plānojuma 1.redak-

ciju iesniedzami un adresējami Mārupes novada Domei uz 
e-pastu: aida.lismane@marupe.lv vai adresi: Daugavas iela 
29, Mārupe, Mārupes novads, LV – 2167 līdz 10.12.2012.

Rakstiski priekšlikumi par Vides pārskatu iesniedzami 
un adresējami Mārupes novada Domei uz e-pastu: aida.
lismane@marupe.lv vai adresi: Daugavas iela 29, Mārupe, 
Mārupes novads, LV – 2167 līdz 21.12.2012.

Kora dalībnieki jubilejas koncerta pirmajā daļā klausītājus priecēja ar klasisko kora mūzikas repertuāru

Daudz laimes 
vecākajai  novadniecei 

Vilhelmīnei Ozoliņai!

Par 
ūdenssaimniecības 

attīstību novadā

Lasiet 5.lpp.

Sveicam 
Mārupes novada 

iedzīvotājus 
Latvijas dzimšanas 

dienā!

Mārupes pašvaldība
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PašvaLdĪbā

Mārupes novada iedzīvotājus ar siltumenerģiju nodrošina 
četri uzņēmumi – Jaunmārupi apkalpo SIA „Sabiedrība 
Mārupe”, Skultē un Tīrainē darbojas A/S „Mārupes 
komunālie pakalpojumi”, savukārt Mārupē siltumapgādes 
pakalpojumu nodrošina gan namu apsaimniekotāji SIA 
„Jauna vide” un SIA „Namu apsaimniekošana”, gan  A/S 
„Mārupes komunālie pakalpojumi”. Dažādu faktoru 
ietekmē 2012. gada rudens sezonā siltumenerģijas tarifi 
visos Mārupes ciemos ir mainījušies.
Mārupes, skultes un tīraines ciemos tarifs pieaudzis
A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” siltuma 

patērētājiem Mārupē, Skultē un Tīrainē siltumenerģijas 
apgādes pakalpojumu tarifs ir cēlies un apkure, salīdzinot 
ar š.g. maija mēnesi, dārgāka kļūs vidēji par 5%. 

Galvenais iemesls apkures sadārdzinājumam ir 
dabasgāzes tirdzniecības cenas celšanās. Atrodoties 
noteiktā uzņēmumu kategorijā, cenu, par kādu 
dabasgāzi uzņēmumam pārdod A/S „Latvijas Gāze”, 
tas paaugstinājis no 274,99 LVL/1000m3 š.g. maijā līdz 
294,99 LVL/1000m3 pašlaik. Līdz ar lielāku gāzes cenu, 
bet pārējo tarifa sastāvdaļu izmaksām nemainoties, siltuma 
tarifs Mārupē cēlies no 47,87 līdz 50,24 Ls/Mwh, Skultē 
– no 40,93 līdz 43,27 Ls/Mwh un Tīrainē – no 45,07 līdz 
47,55 Ls/Mwh.

„Jo gāze dārgāka, jo siltums arī kļūst dārgāks. Faktiskais 
maksājums par dzīvokļa apkuri gan būs atkarīgs no 
izlietotām megavatstundām kvadrātmetra apsildei – 
siltākos laikapstākļos megavatstundas tiek patērētas 
mazāk, tāpēc maksa par kvadrātmetru var būt zemāka, 
aukstākā laikā jākurina ir vairāk, līdz ar to gāzes patēriņš 
un megavatstundas daudzums palielinās un kvadrātmetra 
apsilde sadārdzinās,” saka uzņēmuma vadītājs Juris 
Ivanovs.

Šobrīd visos namos Tīraines ciematā, Skultes ciematā 
un Mārupītes gatves daudzdzīvokļu ēkās apkures sezona 
ir veiksmīgi uzsākta.

SIA „Namu apsaimniekošana” apsaimniekotajās 
Mārupes daudzdzīvokļu mājās siltuma tarifs, kas ik mēnesi 
var mainīties atkarībā no apkures ražotāja noteiktās cenas, 
kopumā ir cēlies. Piemēram, pagājušā gada septembrī 
tas bijis 50,42 Ls/Mwh, bet š.g. septembrī 56,74 Ls/
Mwh. Savukārt SIA „Jauna vide” tarifs no 29,60 Ls/
Mwh paaugstinājies līdz 38,40 Ls/Mwh. Atšķirībā no A/S 
„Mārupes komunālie pakalpojumi” un SIA „Sabiedrība 
Mārupe”, namu apsaimniekotājiem Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) tarifu 
nenosaka. Kā skaidro SIA „Jauna vide” apsaimniekošanas 
daļas vadītāja Līga Puriņa, tad namu apsaimniekotāja 
tarifi savstarpēji var atšķirties atkarībā no tā, vai tas, ko 
uzņēmums iepērk, ir gāze vai apkure no siltuma ražotāja.

Siltumenerģijas tarifi 
jaunajā apkures sezonā

jaunmārupē tarifs samazinājies
Vasarā SIA „Sabiedrība Mārupe”, kas siltumapgādes 

pakalpojumu sniedz Jaunmārupē, SPRK izskatīšanai 
iesniegusi jauno siltumenerģijas apgādes pakalpojuma 
tarifa projektu. Tajā paredzētā siltumenerģijas cena 
pie patreizējās dabasgāzes tirdzniecības cenas, kas 
uzņēmumam ļauj to iepirkt par 281,1Ls/1000m3, ir 
41,13Ls/Mwh. Salīdzinot ar iepriekšējo tarifu, cena ir 
aptuveni par 15% mazāka.

„Pēc Latvijas Siltumuzņēmumu asociācijā reģistrētajiem 
datiem SIA „Sabiedrība Mārupe” starp uzņēmumiem, 
kas par kurināmo izmanto dabasgāzi, ir otrais lētākais 
siltumenerģijas tarifs valstī. Piemēram, A/S „Rīgas 
Siltums” siltumenerģijas tarifs ir 45,42 Ls/MWh,” 
informē uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Modris Spuģis. 
Provizoriski jaunais tarifs oficiāli varētu stāties spēkā no 1. 
decembra, taču praktiski piemērots tas tiek jau no apkures 
sezonas sākuma oktobrī.

Par tarifa izmaiņām uzņēmuma energodienesta vadītājs 
Harijs Lediņš skaidro, ka „tāpat, kā līdz šim, saglabājusies 
siltumenerģijas tarifa atkarība no dabas gāzes cenas, 
jo kurināmā izmaksas ir lielākā siltumenerģijas gala 
tarifa izmaksu sastāvdaļa. Tomēr līdz ar citu izmaksu 
optimizāciju, kas bija saistītas arī ar koģenerācijas stacijas 
izbūvi, samazinoties uzņēmuma atsevišķām pārējo tarifa 
sastāvdaļu izmaksām, piemēram, ražošanas tarifam, kā arī 
saistībā ar iekārtu amortizāciju, Jaunmārupē siltumenerģijas 
gala tarifu šajā sezonā varējām samazināt.”

Sākoties vēsākam laikam, 23. oktobrī SIA „Sabiedrība 
Mārupe” apkuri pieslēgusi visām Jaunmārupes 
daudzdzīvokļu mājām, kurām sniedz apkures 
pakalpojumus.

atvieglojumi komunālajos maksājumos
AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” klientiem, 

kuriem izveidojies parāds par komunāliem pakalpojumiem, 
ir iespēja vērsties sociālajā dienestā un pretendēt uz 
pabalstu. Tiem, kam tiek piešķirts maznodrošinātā statuss, 
A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” anulē uzkrāto 
līgumsodu par komunāliem pakalpojumiem. 

Nupat spēkā stājies akciju pilnsapulces lēmums noteikt 
īpašu parādsaistību noregulēšanas periodu no š.g. 1. 
novembra līdz 2013. gada 1. jūnijam, kas pie attiecīgiem 
nosacījumiem paredz dzīvokļu īpašniekiem dzēst 
līgumsodu par kavētiem maksājumiem un komunālo 
pakalpojumu parādu samazināšanu.

SIA „Sabiedrība Mārupe” jau vairākus gadus tās 
sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem piemēro 
atlaides līdz 93% kavējuma naudas apmērā (7% tiek 
maksāti kredītiestādēm). Uzņēmums katru mēnesi atgādina 
par maksājuma kavējumiem, ja tādi pastāv, un, ievērojot 
katra atsevišķa lietotāja maksātspēju, sastāda parāda 
atmaksas grafikus. Tādejādi bez soda sankcijām parādus 
var nokārtot līdz pat 10 mēnešu laikā.

siltuma tarifi citviet Pierīgā
Attiecībā uz siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu 

salīdzināšanu SPRK pārstāvis Ingars Orskis norāda, ka 
„pielīdzināt var līdzīga lieluma siltumapgādes uzņēmumus, 
kas par kurināmo siltumenerģijas ražošanai izmanto 
dabasgāzi. Mārupē siltuma tarifi uz Pierīgas fona vērtējami 
kā vidēji”. 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi pie dabasgāzes 
tirdzniecības cenas 230 Ls/1000m3 citviet Pierīgā.

Ar visiem SPRK noteiktajiem tarifiem Mārupes ciemos 
un citviet Latvijā var iepazīties SPRK mājaslapā: www.
sprk.gov.lv.

Kate Nītiņa

Par novadā aktuālo runā 
Mārupes novada domes 

priekšsēdētājs Mārtiņš bojārs

a/s „Mārupes komunālie pakalpojumi” 
lēmums par līgumsoda dzēšanu un komunālo 

pakalpojumu parāda samazināšanu
A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” akcionāru 

pilnsapulce lēmusi par nosacījumiem attiecībā uz līgumsoda 
dzēšanu un komunālo pakalpojumu parāda samazināšanu, 
kas noteikti periodā no 2012. gada 1. novembra līdz 
2013. gada 1. jūnijam.  Par nosacījumiem lemts  sakarā 
ar komunālo pakalpojumu tarifu palielināšanos un 
apkures sezonas uzsākšanu, kas palielina finansiālo slodzi 
uzņēmuma klientiem, kā arī komunālo pakalpojumu 
parādu dzēšanas veicināšanai. Lēmums paredz:
•	Dzēst līgumsodu par kavētiem maksājumiem tiem 

dzīvokļa īpašniekiem, kas ar uzņēmumu noslēguši 
izlīgumu par parāda nomaksu un izpildījuši tā 
nosacījumus, pilnīgi apmaksājot parādu par 
apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem.  

•	Dzīvokļu īpašniekiem, kuriem A/S „Mārupes 
komunālie pakalpojumi” sniedz dzīvojamās mājas 
apsaimniekošanas pakalpojumus un, kas vērsušies pie 
uzņēmuma par apsaimniekošanas maksu un komunālo 
pakalpojumu saistību noregulēšanu, piedāvājot 
noslēgt izlīgumu ar parāda nomaksu ar termiņu līdz 12 
mēnešiem un pie nosacījuma, ka vienlaicīgi ar parāda 
nomaksu tiek savlaicīgi veikti arī tekošie maksājumi par 
apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem.

apkures sezona
Kā A/S „Mārupes 

komunālie pakalpojumi” 
akciju turētāja pārstāvis, 
esmu pieņēmis lēmumu 
par līgumsoda dzēšanu un 
komunālo pakalpojumu 
parādu samazināšanu 

kavētajiem maksājumiem, kas aprēķināti saskaņā 
ar dzīvokļu īpašnieku un A/S „Mārupes komunālie 
pakalpojumi” noslēgtajiem līgumiem. Parādsaistību 
noregulēšanas lēmums, kas noteikts sakarā ar uzņēmuma 
siltuma tarifu palielināšanos un domājot par komunālo 
pakalpojumu parādu dzēšanas stimulēšanu, ir spēkā no 
2012. gada 1. novembra līdz 2013.gada 1. jūnijam.

Šoruden, līdzīgi, kā citos novados, liela daļa Mārupes 
privātmāju un dzīvokļu īpašnieki, kuriem apkurei, 
galvenokārt, tiek izmantota dabasgāze, izjutīs finansiālās 
slodzes palielināšanos, kas pamatā saistīta ar dabasgāzes 
tirdzniecības tarifa celšanos. Apkures pakalpojuma 
sadārdzinājumu mazāk gan jutīs tie, kas savlaicīgi veikuši 
nepieciešamos renovācijas darbus, tādejādi novēršot 
iespējamos siltuma zudumus. Tāpēc vēlos atgādināt, 
ka daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji joprojām līdz 2013. 
gada beigām var pretendēt uz ES līdzfinansējumu māju 
siltināšanas darbu veikšanai. 

Saskaņā ar Mārupes pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem Nr.8/2011 finansiālu atbalstu šādai iniciatīvai 
līdz 3000 Ls apmērā var saņemt arī no Mārupes novada 
Domes. Protams, dzīvokļu īpašniekiem nav vienkārši 
sanākt kopā un vienoties par biedrības izveidošanu, kas 
nepieciešama, lai ES līdzfinansējumu saņemtu. Tomēr 
ir mājas, kurās savstarpēju nama iedzīvotāju vienošanos 
ir izdevies panākt. Līdz šim pašvaldības palīdzību 
energoefektivitātes pasākumu veikšanai izmantojušas 
kopumā četras daudzdzīvokļu mājas – Mazcenu alejā 11 
un 15, Tīraines 11 un Mārupītes gatvē 1.

Mārupes novada attīstība
Oktobra mēnesī Mārupes novada Dome apstiprināja 

Mārupes novada attīstības programmu 2013.-2019. gadam 
un Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-
2026. gadam. 

Attīstības dokumentu izstrādē ieguldīts liels darbs, kuru 
veica darba grupu dalībnieki, deputāti un iedzīvotāji. 
Iepazīstoties ar valdības izstrādāto Nacionālās attīstības 
plānu 2020, kuru pašlaik izskata Saeima, gan kļūst 
skumji, jo plānā ietvertajā nākotnes redzējumā nav vietas 
lielākajai daļai pašvaldību teritoriju, t.sk Mārupei. Eiropas 
fondu naudu un valsts budžetu paredzēts koncentrēt tikai 
„perspektīvajās teritorijās” – attīstības centros, kas Rīgas 
reģionā ir Rīga, Tukums, Sigulda, Ogre. Tāpēc jārēķinās, 
ka Mārupei būtiski jautājumi – infrastruktūra attīstība, 
ielu un ceļu  izbūve līdz asfalta segumam, pirmsskolas 
un pamatskolas izglītības ieguves nodrošināšana bērniem 
– arī turpmākajos gados būs risināmi tikai par mārupiešu 
samaksātajiem nodokļiem. 

Novembrī paredzēts darbs pie noslēdzošā attīstības 

dokumenta izstrādes – Mārupes novada teritorijas 
plānojuma 2014.-2026. gadam. Tāpat, kā veidojot attīstības 
programmu un stratēģiju, arī teritorijas plāna gatavošanā 
ar sabiedrisko apspriežu starpniecību aicināti iesaistīties 
novada iedzīvotāji. Ļoti ceru, ka gaidāmajās apspriedēs, 
kas notiks no 26. līdz 29. novembrim, mārupieši piedalīsies 
tikpat aktīvi, kā pirmo dokumentu izstrādē. Iedzīvotāju 
līdzdalība ir būtisks faktors tam, lai Mārupes attīstība 
notiktu saskaņā ar novada iedzīvotāju interesēm, kā arī tā 
pašiem būtu izprotama.

Patlaban ir izstrādāts arī atsevišķs dokumenta projekts 
jaunatnei „Mārupes novada Jaunatnes politikas stratēģija 
2013.-2019. gadam”. Lemt par tā apstiprināšanu paredzēts 
š.g. novembra beigās. Līdz tam ikviens ir aicināts ar 
stratēģijas projektu iepazīties un iesniegt tā papildinājumus, 
kurus pirms Domes lēmuma izskatīs Sociālo, izglītības, 
kultūras un sporta jautājumu komiteja.

valsts svētki Mārupē
Novembris ir mūsu valsts un arī mūsu novada dzimšanas 

dienas mēnesis. Lāčplēša dienu 11. novembrī Mārupē 
atzīmēsim ar lāpu gājienu un lāpu skrējienu. Savukārt 
Latvijas Republikas proklamēšanas dienā, 18. novembrī, 
ikviens gaidīts uz svinīgu pateicības sarīkojumu Mārupes 
Kultūras namā. Tiks godināti tie mārupieši, kas šogad nesuši 
Mārupes vārdu Latvijas mērogā un ārpus tās robežām vai 
veikuši nesavtīgu ieguldījumu novada saimnieciskās un 
sabiedriskās dzīves pilnveidošanā. 18. novembra vakarā 
iedzīvotāji ir ielūgti  uz svētku balli.

Sveicu Mārupes iedzīvotājus Latvijas Republikas 
94.gadadienā! Vēlu būt lepniem par savu novadu, valsti un 
tautu!
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Mārupes novada pašvaldības iepirkumu 
procedūras 2012.gadā

Mārupes novada Domes deputāti 26.oktobra domes 
sēdē nobalsoja par nepieciešamību būvēt Skultes ciemā 
dienas centru ciema iedzīvotāju vajadzībām. Kā piemērota 
vieta dienas centra būvēšanai tika izvēlēts pašvaldībai 
piederošs zemes gabals Skultes ielā 31.

Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs 
skaidro, ka skultiešiem līdz šim nav bijusi tāda vieta, 
kur pulcēties, lai kopīgi svinētu svētkus, lai apmeklētu 
informatīvus un izglītojošus pasākumus, pilnvērtīgi 
pavadītu savu brīvo laiku un bagātinātu savu sociālo 
dzīvi. „ Līdzīgi centri jau veiksmīgi darbojas Jaunmārupē 
un Tīrainē un ir ļoti pieprasīti, to piedāvātos pakalpo-
jumus iecienījuši gan bērni un jaunieši, gan arī vecāka 
gadagājuma cilvēki. Darba grupa, ņemot vērā iedzīvotāju 
vajadzības, ir izstrādājusi prasības dienas centra tehniskā 
projekta izstrādei un līdz ši gada beigām paredzēts 
izsludināt iepirkumu,” stāsta Mārtiņš Bojārs. 

Savs dienas centrs Skultes 
iedzīvotājiem

Sākoties vēsajam rudens laikam, zem šovasar 
nosiltinātiem jumtiem varēs dzīvot Skultes ciema 
iedzīvotāji Skultes ielā 12 un 14.  Mārupes novadā šī 
ir pirmā reize, kad, deleģējot jumta siltināšanas dar-
bus savam apsaimniekotājam, visas remonta izmaksas 
iedzīvotāji sedz tikai no saviem līdzekļiem. 

„Iedzīvotāji Skultē  ir parādījuši pozitīvu piemēru 
tam, ka, neskatoties uz lielo dzīvokļu īpašnieku skaitu 
un līdz ar to dažādajām interesēm, iedzīvotāji tomēr 
ir spējīgi piedalīties mājas pārvaldīšanā, saprast savas 
daudzdzīvokļu mājas vajadzības un pieņemt kopīgu 
lēmumu par apjomīga remonta nepieciešamību,” saka 
Skultes daudzdzīvokļu māju apsaimniekotāja A/S 
„Mārupes komunālie pakalpojumi” pārstāvis Andrejs 
Kirillovs.

Remontdarbu process ticis organizēts tā, lai pie tāmes 
sastādīšanas, jumta pieņemšanas un jebkurā jumta re-
monta posmā mājas iedzīvotāji varētu piedalīties ar savu 
viedokli. Jumtu rekonstruēšanas un siltināšanas izmaksas 
uz gadu iekļautas apsaimniekošanas cenā, līdz ar to, sākot 
no š.g. janvāra līdz 2013. gada janvārim, namu īpašnieki 
tās sedz pakāpeniski.  

Par jumtu remonta ieguvumu A. Kirillovs norāda: 
„Gadu gaitā jebkurai mājai lielāki vai mazāki labošanas 
darbi ir nepieciešami, savādāk īpašums tiek nolaists un 
tā paaugstinātie apsaimniekošanas izdevumi ar laiku 
tāpat atspoguļojas dzīvokļu īpašnieku rēķinos. Tāpēc 
aicinām arī citu māju iedzīvotājus aktīvi piedalīties savu 
kopīpašumu pārvaldīšanā un savlaicīgi vienoties, kādi re-
montdarbi ir nepieciešami.”

Kate Nītiņa

Skultē  rekonstruēti 
un nosiltināti divu 

daudzdzīvokļu māju jumti

Mārupes vidusskolā uzstādīti divi jauni video novērošanas monitori

Plānots, ka dienas centrs būs vienstāvu koka karkasa 
ēka ar vairākām dažāda lieluma telpām. Ēkā paredzēta vi-
ena lielāka daudzfunkcionāla telpa, kuru varēs izmantot 
pēc nepieciešamības - rīkot seminārus, tikšanās vai kādas 
sportiskas aktivitātes, kā arī vairākas mazākas telpas, lai 
katra vecuma un interešu grupa varētu nodarboties ar sev 
interesējošām lietām, viena otru netraucējot.

Blakus dienas centram plānots ierīkot labiekārtotu 
parku ar soliņiem un pastaigu takām un universālu 
pulcēšanās vietu dažādu svētku svinēšanai un publisku 
pasākumu rīkošanai. Uva Bērziņa

Dienas centra plānotā atrašanās vieta Skultes ielā 31

noslēgtās iepirkuma procedūras

1. „Mārupes novada ielu un ceļu uzturēšanas darbi 
ziemas sezonā, noslēgti līgumi:

I.iepirkuma daļā ar  SIA „Jūrmalas ATU”, līgumcena 
Ls 75020.00, līguma izpildes termiņš 2 ziemas sezonas,

 II. iepirkuma daļā ar SIA „HATHOR”, līgumcena Ls 
36300.00, līguma izpildes termiņš 2 ziemas sezonas.   

2. „Ziedkalnu ielas un Loka ceļa daļas renovācijas 
tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība”, noslēgts 
līgums ar SIA „Baltex Group”, līgumcena Ls 4815.68, 
darbu izpildes termiņš -  09.01.2012.

3. „Dzelzceļa ielas rekonstrukcija Mārupes 
novadā”, noslēgts līgums ar SIA „Mārupes ceļinieks”, 
līgumcena Ls325639.06, būvdarbu izpildes termiņš – 
31.05.2013.

4. „Mārupes vidusskolas stadiona Tehniskā projek-
ta izstrāde un autoruzraudzība”, noslēgts līgums ar SIA 
„BELSS”, līgumcena Ls 8457.90, darbu izpildes termiņš 
- līdz 28.12.2012.

5. Noslēgts līgums ar SIA „Triviums apmācība” 
par Apmācību „efektīva laika plānošana un dar-
ba organizēšana” sniegšana projekta „kvalitatīvākā 
Mārupes novada pašvaldības darbinieku iesaiste Eiro-
pas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 
finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanas iet-
varos””, kopējā līgumcena - Ls6413.00. Pakalpojums tika 
sniegts 2012.gada septembrī.

6. „Elektroenerģijas iegāde Alojas novada Domes, 
Babītes novada Domes, Tukuma novada Domes, Kanda-
vas novada Domes, Krimuldas novada Domes, Mārupes 
novada Domes, Salacgrīvas novada Domes, Sējas novada 
Domes un Ķekavas pašvaldības un to padotībā esošo 
iestāžu vajadzībām”. Pieņemts lēmums slēgt līgumu ar 
A/S „Latvenergo” , līguma darbības termiņš 2 gadi.

7. „Skaņu iekārtu iegāde Mārupes vidusskolas 
sporta un kultūras pasākumu organizēšanai”, noslēgts 
līgums ar SIA „AUDIO AE”, līgumcena Ls 6624.68.

8. „Mārupes vidusskolas videonovērošanas 
sistēmas papildināšana”, noslēgts  līgumu ar AS „STA 
Grupa”, līgumcena Ls 5546.86. Darbi tika paveikti 40 
kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

9. „Mārupes novada pašvaldības iestāžu 
ugunsdzēsības aprīkojuma profilaktiskā ikgadējā 
pārbaude un ugunsdzēsības inventāra iegāde”, noslēgts 
līgums ar SIA „FN Serviss”, līgumcena Ls 6050.00, 
līguma izpildes termiņš - 2 gadi no līguma noslēgšana 
dienas.

10. „Dažādi elektromontāžas darbi Mārupes novada 
teritorijā un pašvaldības iestādēs”, pieņemts lēmums slēgt 
līgumu ar SIA „M4”, līgumcena Ls 24199.99, pakalpoju-
ma līguma termiņš - 1 gads no līguma noslēgšanas dienas. 

11. „Interaktīvās tāfeles komplektu, dokumentu ka-
meras, projektoru, sienas ekrānu piegāde un uzstādīšana 
Mārupes vidusskolai un Jaunmārupes sākumskolai”, 
noslēgts līgums ar SIA „Jo-jo”, līgumcena Ls 13884.82.

12. „Datortehnikas un programmatūras iegāde 
Mārupes novada dienas centriem”, pieņemts lēmums 
slēgt līgumu ar A/S „CAPITAL”, līgumcena Ls 6200.72. 
Līgums tiks slēgts pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma 
par ES līdzfinansējuma piešķiršanu šim mērķim.

13. „Lietotas kravas automašīnas (pašizgāzēja) 
iegāde”, noslēgts piegādes līgums ar Gintu Segliņu, 
līgumcena Ls 16950.00.

14. „ A t t ī s t o š ā s 
vides inventāra 
iegāde bērnu fizis-
kajai attīstībai un 
veselības nostiprināšanai 
J a u n m ā r u p ē ” , 
02.08.2012 noslēgts 
līgums ar SIA „KSIL 
BALTIC”, līgumcena Ls 
14336.10. 

15. „Mārupes no-
vada pašvaldības ielu un 
ceļu ikdienas uzturēšanas 
darbi 2012.gada un 2013.
gada vasaras sezonā”, 
Noslēgti līgumi:

Iepirkuma I.daļā ar 
SIA „VR PROJEKTS” 
, līgumcena Ls 305000, 
līguma izpildes termiņš 
- 2 gadi no līguma 

noslēgšana dienas
Iepirkuma II.daļā ar SIA „Mārupes ceļinieks”, 

līgumcena Ls 201300, līguma izpildes termiņš - 2 gadi no 
līguma noslēgšana dienas

16. „Ūdenskrātuves „Pavasari” krasta 
labiekārtošana”, pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA 
„Baltijas Vides Serviss”, kopējā līgumcena Ls 23744.86.

Pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par ES 
līdzfinansējuma piešķiršanu šim mērķim, 04.10.2012 tika 
noslēgts līgums par iepirkuma I.kārtu -labiekārtošanas 
projekta izstrādi. Projekta izstrādes līgumcena Ls 
3630.00.

17. „Pirmsskolas izglītības iestādes „Lienīte” telpu 
vienkāršotā renovācija”, noslēgts līgumu ar SIA „Torens-
berg”, līgumcena Ls 165728.95, būvdarbi pabeigti 2012.
gada augustā.

18. „Mārupes novada Domes administrācijas un 
Domes pakļautības iestāžu darbinieku apdrošināšana”, 
noslēgts līgumu ar ES „ERGO Life Insurance”, kopējā 
līguma cena Ls 234118.00. Pakalpojuma līgums noslēgts 
uz 2 gadiem.

19. „Jaunmārupes sākumskolas rekonstrukcija, 
pievienojot divas vienstāvīgas koka karkasa rūpnieciski 
izgatavotas ēkas”, noslēgts līgums ar SIA „TIVO NORD, 
līgumcena Ls 299908.67, būvdarbi pabeigti 2012.gada 
augustā.

izsludinātās iepirkumu procedūras
1. Izsludināts iepirkums „Gājēju tiltiņu pār Mārupīti 

un Neriņu tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzība”, 
piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.11.2012.

2. Izsludināts iepirkums „Basketbola laukuma 
izbūve un jauniešu aktīvās atpūtas sporta ierīču piegāde 
un uzstādīšana Jaunmārupes ciemā, Mārupes novadā”, 
piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.11.2012.

3. Izsludināts iepirkums par degvielas iegādi 
Mārupes novada pašvaldībai, piedāvājumu iesniegšanas 
termiņš 13.11.2012.

Līdz 2012.gada beigām plānots 
izsludināt sekojošus iepirkumus 

1. Skultes ciema dienas centra jaunbūves tehniskā 
projekta izstrāde un būvniecība.

2. Pašvaldības ēkas Mazcenu aleja 3, Jaunmārupē, 
rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde.

3. Mārupes pamatskolas rekonstrukcijas tehniskā 
projekta izstrāde.

4. Mārupes novada pašvaldības ielu renovācijas un 
rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde.

MND izpilddirektors Ivars Punculis

Mārupes vidusskolas video novērošanas sistēma 
papildināta ar 34 jaunām video novērošanas kamerām
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Apkopojot Mārupes novada 
Pašvaldības policijas paveiktā darba 
rezultātus šī gada deviņos mēnešos, var 

teikt, ka sabiedriskās kārtības nodrošināšanai Mārupes 
novada teritorijā ir paveikts apjomīgs darbs. Šajos 
mēnešos Pašvaldības policija kopumā ir veikusi 1368 
dažāda veida preventīvus pasākumus gan administratīvo 
pārkāpumu apkarošanas jomā, gan citās ar Pašvaldības 
policijas kompetenci saistītās jomās. 

Deviņu mēnešu periodā saņemti 670 izsaukumi uz 
dažāda veida konfliktsituācijām, kuru laikā ir bijusi 
nepieciešama policijas palīdzība. Par dažāda veida 
likumpārkāpumiem tikušas aizturētas 278 personas, no 
kurām 4 bijušas Valsts policijas meklēšanā par noziedzīgu 
nodarījumu izdarīšanu. Pateicoties Pašvaldības policijas 
patruļas modrībai, atrasta 1 Valsts policijas meklēšanā 
izsludināta automašīna. 25 reizes Pašvaldības policija 
ir piedalījusies noziedzīgu nodarījumu atklāšanā, kā 
rezultātā, pateicoties novada Pašvaldības policijas 
darbinieku operatīvai rīcībai, ir noskaidrotas un pie 
kriminālatbildības tiks sauktas vairākas noziegumus 
izdarījušās personas. 

Veicot Mārupes novada teritorijā preventīvo darbu, 
šajā periodā ir sastādīti 480 administratīvo pārkāpumu 
protokoli par dažādiem administratīvajiem pārkāpumiem, 
kas ir salīdzinoši liels konstatēto pārkāpumu skaits. 
Konstatēto, un pie administratīvās atbildības saukto 
juridisko un fizisko administratīvo pārkāpumu izdarījušo 
pārkāpēju vidū ir dažādi nodarījumi - Mārupes novada 
Domes saistošo noteikumu nepildīšana, huligānisms, 
alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā vai 
atrašanās sabiedriskā vietā tādā reibuma stāvoklī, 
kas aizskar cilvēka cieņu u.c. par kuriem ir paredzēta 
administratīvā atbildība. Šajā sakarā vēlos piebilst, ka 
Mārupes novada Pašvaldības policijas galvenais mērķis ir 
administratīvo pārkāpumu jomā īstenot preventīvo darbu. 

Satraukumu vieš administratīvie pārkāpumi, kas 

Pašvaldības policijas 9 mēnešos paveiktais

konstatēti nepilngadīgu personu vidē, un tie ir saistīti ar 
alkoholisku dzērienu un citu apreibinošu vielu lietošanu 
sabiedriskās vietās vai atrašanos alkoholisku dzērienu 
ietekmē. Šādi gadījumi Mārupes novada teritorijā kā 
administratīvi pārkāpumi ir konstatēti un noformēti 
41 reizi. Apreibinošu vielu ietekme uz nepilngadīga 
cilvēka personības veidošanos nākotnē var būt visai 
graujoša ne tikai pašai personai un tās tuviniekiem, bet 
arī visai sabiedrībai kopumā. Liela atbildība šajā jomā ir 
jāuzņemas nepilngadīgo pārkāpēju vecākiem, kuri nav 
veltījuši pietiekami daudz uzmanības bērnu audzināšanai 
un izglītošanai par šiem jautājumiem. Līdz šim Mārupes 
novada Pašvaldības policija ir saukusi pie administratīvās 
atbildības 11 personas, kuras nav pildījušas savus vecāku 
pienākumus.

Pašvaldības policija ir veltījusi ievērojamu darbu 
Mārupes novada Domes saistošo noteikumu ievērošanas 
jomā. Kontroles nolūkos tikušas apsekotas 483 Mārupes 
novada nekustamo īpašumu teritorijas, to īpašnieki 
informēti par konstatētajām neatbilstībām saistošo 
noteikumu prasībām un tikai 77 nekustamo īpašumu 
īpašnieki saukti pie administratīvās atbildības par šo 
noteikumu neievērošanu. 

Mums visiem patīk dzīvot tīrā un sakoptā vidē, 
taču ieguldījumam šajā jomā, galvenokārt, ir jānāk no 
Mārupes iedzīvotājiem. Ļoti ceru, ka tuvāko gadu laikā 
pašvaldības policijas īstenotajai īpašumu kontrolei 
būs vien formāls statuss. Šajā ziņā Mārupes novada 
Pašvaldības policijas vārdā vēlos pateikties visiem 
iedzīvotājiem, kuri ar sapratni un atbalstu ir vērsušies pie 
mums un sakopuši gan savus īpašumus, gan palīdzējuši 
to izdarīt saviem kaimiņiem tā, lai īpašumu sakoptības 
līmenis atbilstu Mārupes novada Domes izdotajiem 
saistošajiem noteikumiem. 

Mārupes novada Pašvaldības policijas 
galvenais inspektors Ervīns Siliņš

Attīstoties uzņēmējdarbībai Ziedkalnu ielas un Loka ceļa 
apkārtnē, gadu gaitā ir pieaudzis ceļu noslogojums, kas 
savukārt pasliktina tuvumā dzīvojošo iedzīvotāju dzīves 
apstākļus. Pašlaik Ziedkalnu ielai no Ozolu ielas līdz Loka 
ceļam un Loka ceļam  posmā no Priežu ielas līdz Ziedkalnu 
ielai ir šķembu segums, taču autoceļu tuvumā atrodas blīva 
Jaunmārupes ciema savrupmāju apbūve. 

Transporta līdzekļu satiksmes rezultātā vasaras mēnešos 
rodas ievērojams putekļu apjoms un vibrācijas, kas rada dis-
komfortu blakus pieguļošajās privātmāju teritorijās.

Mārupes novada Domes Būvvaldes vadītāja Aida Lismane 
stāsta, ka no iedzīvotājiem regulāri tika saņemtas sūdzības, 
taču tā kā šis ceļš bija VAS „Latvijas Valsts ceļi” īpašumā, 
pašvaldība nevarēja ieguldīt līdzekļus ceļa labiekārtošanā. 
Arī VAS „Latvijas Valsts ceļi” nebija finansiāli spējīga 
pienācīgā kārtā uzturēt šo II šķiras valsts autoceļu.

Lai pašvaldība varētu piedalīties ceļa uzturēšanā, Dome 
ir lēmusi pārņemt autoceļu pašvaldības īpašumā, ar mērķi 
veikt šī ceļa seguma atjaunošanas darbus par pašvaldības 
budžeta līdzekļiem. VAS “Latvijas valsts ceļi” ir piekritusi 
ceļa nodošanai pašvaldības īpašumā. 

Šī gada augustā tika izsludināts iepirkums „Ziedkalnu ie-
las un Loka ceļa daļas renovācijas tehniskā projekta izstrāde 
un autoruzraudzība”, kā rezultātā par pretendentu ar zemāko 
piedāvāto cenu atzīta SIA „Baltex Group”. Šā gada 9.oktobrī 
ar uzņēmēju ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru SIA „Baltex 
Group” 3 mēnešu laikā ir jāizstrādā autoceļa  renovācijas 
tehniskais projekts. 

Būvniecību plānots uzsākt nākamajā sezonā.

Rekonstruēs Ziedkalnu 
ielu un Loka ceļu

Lai uzlabotu satiksmes organizāciju un atvieglotu trans-
porta līdzekļu izbraukšanu uz Vienības gatvi, kā arī at-
slogotu P132 autoceļu (Daugavas ielu), Mārupes novada 
Dome ir pieņēmusi lēmumu veikt Dzelzceļa ielas rekon-
strukciju posmā no Rudzrogu ielas līdz Sīpeles ielai.

Vienības gatves krustojums pretī Ozolciema ielai ir 
viens no bīstamākajiem krustojumiem, kuru daudzi 
Mārupes iedzīvotāji (Tīraines, „Vecozolu namu”, 
„Stūnīšu” iedzīvotāji) izmanto nokļūšanai Rīgā. 

Šajā neregulētajā krustojumā autovadītāji katru rītu 
spiesti braukt agresīvi, lai, veicot kreiso pagriezienu un 
šķērsojot 4 joslas,  spētu iekļauties satiksmē, diemžēl ik 
brīdi izraisot avārijas situācijas. 

Pēc vairākkārtējiem nesekmīgiem mēģinājumiem 
vienoties ar Rīgas Domi par satiksmes uzlabojumiem 
šai krustojumā, Mārupes novada Dome kā alternatīvu 
risinājumu plāno veikt Dzelzceļa ielas rekonstrukciju, kas 
ļautu satiksmes plūsmu novirzīt uz Dzelzceļa ielu, tālāk 
uz Graudu ielas dzelzceļa pārbrauktuvi un uz Graudu 
ielas un Vienības gatves krustojumu, kurš ir aprīkots ar 
luksoforu.

Mārupes Domes Būvvaldes vadītāja Aida Lismane 
uzsver, ka tādā veidā tiks atrisināta kustības drošības 
problēma, izbraukšanai no Mārupes novada. „Papildus 

Noslēgts līgums par Dzelzceļa ielas rekonstrukciju

tam, mēs pa Dzelzceļa ielu nodrošināsim piebraukšanu 
tiem zemes gabaliem, kas joprojām nodarbojas ar lauk-
saimniecisko ražošanu un kuriem ir vajadzīga loģistika. 
Smagajām mašīnām vairs nevajadzēs kursēt pa Mārupes 
ielām un dzīvojamo zonu, īpaši pa Gaujas ielu. Gaujas 
iela savulaik tika rekonstruēta ar tādu mērķi, lai to varētu 
izmantot tikai vieglais transports. Tādēļ arī uz šīs ielas tika 
izveidoti apļi. Dzelzceļa ielai, savukārt,  būs atbilstoša 
nestspēja, lai pa to varētu pārvietoties smagais transports. 
Līdz ar to tiks atvieglota transporta līdzekļu izbraukšana 
uz Vienības gatvi, kā arī atslogota Tēriņu iela un Dauga-
vas iela. Turklāt arī no pēdējā laikā izbūvētajām Mārupes 
ciema ielām – Ventas, Bebru un Sīpeles, kā arī perpektīvē 
no Trenču un Rudzrogu ielām iedzīvotāji varēs droši 
un ērti nokļūt Rīgā, izmantojot Dzelzceļa ielu,” skaidro 
A.Lismane.

Projekta izstrāde tika uzsākta jau divus gadus atpakaļ, 
taču tā tālāku virzību iekavēja nepieciešamo saskaņojumu 
saņemšana no VAS „Latvijas Dzelzceļš”, Latvenergo un 
Lattelecom. Šobrīd visi saskaņojumi ir saņemti, nupat ir 
noslēdzies iepirkums uz Dzelzceļa ielas rekonstrukcijas 
darbiem un notikusi iesniegto piedāvājumu izvērtēšana. 
Konkursā savu piedāvājumus ir iesnieguši 8 pretendenti, 
visi piedāvājumi tika atzīti par atbilstošiem.

Iepirkumu komisija ar 03.10.2012. lēmumu atzina, ka 
piedāvājumu ar zemāko cenu Ls 325639.06 ar 21% PVN 
ir iesniedzis SIA „Mārupes ceļinieks”. Tā kā iesnieg-
tais piedāvājums pārsniedza budžetā plānotos līdzekļus 
- Ls 210000 ar 21% PVN un pamatojoties uz sertificēta 
būvinženiera atzinumu par to, ka SIA „Mārupes 
ceļinieks” piedāvājumā ietvertās cenas ir atbilstošas šī 
brīža tirgus situācijai, iepirkumu komisija sagatavo-
ja pieprasījumu Mārupes novada Domei par papildus 
finansējuma piešķiršanu. 11.10.2012. ārkārtas Dome sēdē 
tika lemts piešķirt papildus finansējumu Ls 115639.06 
apmērā iepirkumā paredzēto Dzelzceļa ielas rekonstruk-
cijas būvdarbu realizācijai. 29.oktobrī ir noslēgts līgums 
ar SIA „Mārupes ceļinieks” par kopējo līguma summu Ls 
325639.06 ar 21% PVN.

Līguma izpildes termiņš ir 2013.gada 31.maijs.
Uva Bērziņa

Mārupes novada Dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 27, Mārupē

Apstiprināti ar Mārupes novada Domes
2012. gada 24. oktobra

sēdes Nr.18,  lēmumu Nr.13

grozījumi Mārupes novada domes 2010.gada 
28.aprīļa saistošajos noteikumos nr.10/2010

„PaR nekustaMā ĪPašuMa 
nodokļa atviegLojuMu 

PiešķiRšanas kāRtĪbu MāRuPes 
novadā”

Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 
43.panta trešo daļu,

un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
5.panta trešo daļu

Izdarīt Mārupes novada Domes 2010.gada 28.aprīļa 
saistošajos noteikumos N.10/2010 šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 4.6.punktu šādā redakcijā:
4.6. Personām, kuru likumīgajā aprūpē (apgādībā, 

aizgādībā) atrodas bērns(-i) invalīds(-i) un/vai 1. un 2. 
grupas nestrādājošais(-ie) invalīds(-i) - 50 % apmērā  
no attiecīgajā periodā aprēķinātās nekustamā īpašuma 
nodokļa summas.

2. Izteikt saistošo noteikumu 4.7.punktu šādā redakcijā:
4.7. 1. un 2. grupas invalīdiem  -   90 % apmērā no 

attiecīgajā periodā aprēķinātas nekustamā īpašuma 
nodokļa summas.

3. Izteikt saistošo noteikumu 4.8.punktu šādā redakcijā:
4.8. Vientuļajiem pensionāriem - 50 % apmērā no 

attiecīgajā periodā aprēķinātas nekustamā īpašuma 
nodokļa summas.

4. Izteikt saistošo noteikumu 4.9.punktu šādā redakcijā:
4.9. Ģimenēm, kurās ir 3 un vairāk nepilngadīgo bērnu 

vai nestrādājošie pilngadīgie bērni līdz 24 gadu ve-
cumam, kas apgūst augstāko izglītību pilna laika studijās 
Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrētās un akreditētās 
augstskolās -  90 % apmērā no attiecīgajā periodā 
aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

5. Izteikt saistošo noteikumu 5.6.punktu šādā redakcijā:
5.6. invaliditātes apliecības kopija, ja atvieglojums tiek 

pieprasīts saskaņā ar 4.6. vai 4.7.punktu.
5. Izteikt saistošo noteikumu 5.7.punktu šādā 

redakcijā: 
5.7. pensionāra apliecības kopiju,  ja atvieglojums tiek 

pieprasīts saskaņā ar 4.8.punktu.
6. Izteikt saistošo noteikumu 5.8.punktu šādā redakcijā:
5.8. Bērnu dzimšanas apliecību kopijas, nepieciešamības 

gadījumā  augstskolas izsniegta izziņa,  ja atvieglojums 
tiek pieprasīts saskaņā ar 4.9.punktu.

Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs



5Mārupes novada Dome
CETURTDIENA, 8.NOVEMBRIS, 2012

novadā

Lai gan laika apstākļi nav labvēlīgi, Mārupes novadā 
turpinās ūdens un kanalizācijas infrastruktūras izbūves 
darbi. Lai nodrošinātu iedzīvotājiem augstas kvalitātes 
dzeramā ūdens padevi centralizētajos ūdensapgādes tīklos, 
ir izbūvēts jauns dzeramā ūdens ņemšanas, sagatavošanas 

Iela/ceļš
Izbūvētās 
trases garums
(m)

Izbūvētās 
akas
(gab.)

Izbūvētie 
pievadi/ atzari
(kanalizācija)
(gab.)

Kanalizācijas 
spiedvads
(m)

Ūdensvads
(m)

Izbūvētie 
pievadi/ 
atzari
(ūdensvads)
(gab.)

Mārupes Vecais ceļš posms C30 
līdz Lielviļniem 2739,69 64 33 565,3 - -

Martas iela 339,4 10 7 - - -
Lielā iela
Posmā no Daugavas līdz Zeltiņu 
ielai

914,64 27 8 - 1429,31 10

Mēmeles iela
Posmā no Daugavas ielas līdz 
Kurmales ielai

282,59 17 11 - - -

Kurmales iela
Posmā no Mēmeles līdz Bebru ielai 561,12 32 22 589,14 2

Vārpu iela
Posmā no Lielās ielas līdz 
Plieņciema ielai

1864,35 70 20 - - -

Tēraudu iela
Posmā no Pededzes līdz Zeltiņu 493,2 19 18 - - -

Dravnieku iela/
Ūdru iela 668 30 20 477,9 - -

Tīraines iela 398,8 12 15 - - -
Pakalniņu iela 366,1 7 12 - - -
Viršu iela 381,4 15 - - - -
Ūdru iela 215 12 - - - -
KOPĀ 9224,29 315 166 1632,34 1431,31 10

Iedzīvotāji interesējas par ūdenssaimniecību
un uzglabāšanas komplekss ar atdzelžošanas stacijas jaudu 
472  m3/h, tīrā ūdens uzglabāšanas rezervuāru 1400 m3 un 
seši jauni dziļurbumi. Projekta investīciju apjoms sastāda 
772 484,54 LVL no kuriem 684549,17 LVL līdzfinansē 
Eiropas Savienības Kohēzijas Fonds un 123 935,37 LVL 
A/S Mārupes komunālie pakalpojumi”. Patlaban iekārtas 
darbojas testa režīmā un šī gada novembrī dzeramais ūdens 
no jaunizbūvētā kompleksa tiks padots kopējā Mārupes 
ūdensapgādes tīklā. 

Paralēli maģistrālo kanalizācijas tīklu izbūvei A/S 
„Mārupes komunālie pakalpojumi” veic maģistrālo 
ūdensapgādes tīklu izbūves darbus, lai iedzīvotājiem 
nodrošinātu gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas 
novadīšanas pakalpojuma pieejamību pieejamo finanšu 
resursu ietvaros.

Šī gada laikā ūdenssaimniecības paplašināšanas un 
attīstības darbi jau ir pabeigti sekojošās ielās un ielu 
posmos:

Kopā izbūvēti kanalizācijas tīkli vairāk kā 10 km garumā, 
315 kanalizācijas akas, 166 pievadi un atzari uz īpašumiem 
sarkano līniju robežās. Izbūvētās ūdensvada trases garums 
ir gandrīz pusotra kilometra un, lai nodrošinātu iespēju 
pieslēgties centralizētajam ūdensvada tīklam, ir izbūvēti 
10 pievadi un atzari uz īpašumiem sarkano līniju robežās.

No kopējā Ūdenssaimniecības attīstības I kārtas ietvaros 
plānotā darbu apjoma uzņēmējs ir veicis 35%. Pamatā dar-
bi ir veikti tā saucamajos „dziļajos” posmos, kur rakšanas 
dziļums ir līdz pat 6,5 m. Nākamā gada laikā uzņēmējam ir 
atlicis veikt seklo (līdz 4m dziļumam) posmu izbūvi un 6 
kanalizācijas sūkņu staciju izbūvi un uzstādīšanu.

Mārupes ūdenssaimniecības attīstības pirmās kārtas iet-
varos šī un nākamā gada laikā ūdenssaimniecības attīstības 
darbi turpināsies:

Kurmales ielā, Ventas ielā, Mēmeles ielā, Zeltiņu ielā, 
Rožleju ielā, Paleju un Upesgrīvas ielās,Ventas,Viskalnu, 
Vārpu, Vītiņu, Jaunzemu, Upegrīvas, Zeltiņu, Mēmeles, 
Brūkleņu, Pededzes, Pērses, Kursīšu, Ventas, Kurmales, 
Rožu, Asteru, Neļķu, Skaņā kalna, Cepļu, Olgas ielā. 

 iedzīvotājus interesē, kad tiks sakārtotas ielas, kurās 
tiek veikta ūdenssaimniecības pazemes komunikāciju 
izbūve?

Šobrīd no būvdarbu veicējiem ar Valsts komisijas 
pieņemšanas-nodošanas aktu ekspluatācijā nav pieņemta 
vēl neviena jau izbūvētā komunikāciju trase. Lai pieņemtu 
izbūvētās komunikācijas ekspluatācijā ir nepieciešams 
veikt virkni sistēmas darbības testu, kurus plānots veikt 
tikai pēc visus komunikāciju izbūves un pieslēguma 
Rīgas pilsētas kanalizācijas sistēmai. Bet, lai nodrošinātu 
Mārupes novada iedzīvotāju pārvietošanos pa novada 
ielām un ceļiem, uzņēmējs ielās un ielu posmos, kurās jau 
ir izbūvētas ūdenssaimniecības pazemes komunikācijas un 

kuras vairs netiks skartas šī līguma ietvaros, ir atjaunojis 
ielu segumu tādā tehniskā un stāvoklī, kādās tās ir bijušas 
pirms būvdarbu uzsākšanas. Pirms būvdarbu uzsākšanas 
visās ielās ir veikta seguma stāvokļa fotofiksācija. Tiek 
veikta arī tranšejas šķērsgriezuma fotofiksācija. Ielu un 
ceļu posmos, kuros tiek veikti būvdarbi, vai pa kuriem 
tiek piegādāti būvdarbiem nepieciešamie materiāli, tiek 
nodrošināta to caurbraukšana un, kur iespējams pagaidu 
ceļu seguma atjaunošana. Būvdarbu ūdenssaimniecības 
attīstības pirmās kārtas projekta ietvaros ir plānots pa-
beigt līdz 2013.gada septembra beigām, kad arī tiks nodots 
viss objekts, arī ielas un ceļi, kuru vizuālais un tehniskais 
stāvoklis nebūs sliktāks, kā tas bija pirms darbu uzsākšanas.

Lai nodrošinātu asfalta seguma kvalitāti, ielu posmos, 
kuros pirms darbu uzsākšanas bija asfaltbetona segums, tas 
tiks atjaunots 2013. gada II un III ceturksnī. 

A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” izprot 
iedzīvotāju bažas par piekļūšanu saviem īpašumiem un 
būvdarbu radītās neērtības. Šaurākajās ielās, komunikāciju 
ierīkošanas dziļuma, šī gada slapjās vasaras, kā arī citu 
apstākļu ietekmē, rodas situācijas, ka vairākas dienas 
nav iespējams brīvi piebraukt īpašumam. Lai samazinātu 
neērtības ar piekļūšanu īpašumā, pieslēguma vietas tiek 
izbūvētas pēc maģistrālā tīkla izbūves pa ielu. Tas savukārt 
pagarina laiku ielas sakārtošanai. AS „Mārupes komunālie 
pakalpojumi” atvainojas iedzīvotājiem par sagādātām 
neērtībām, ar abpusēju sapratni neērtības ir vieglāk 
pārvarēt, jo darbs ritēs ātrāk, savukārt, ja kādu apstākļu dēļ 
situācija būvdarbu vietās rada ilgstošas problēmas, aicinām 
ar mums sazināties, lai kopīgi risinātu un novērstu radītās 
neērtības iespējami drīzākā laikā. 

A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” 
valdes loceklis Juris Ivanovs

Kārtība, kādā notiek pieslēgšanās 
centralizētajam ūdensapgādes un 

kanalizācijas ielu tīklam

•	Privātmājas īpašnieks AS „Mārupes komunālie pak-
alpojumi” birojā, Viršu ielā 6, Tīrainē, iesniedz ies-
niegumu ar lūgumu izsniegt tehniskos noteikumus, 
lai pieslēgtos centralizētajiem tīkliem. Iesniegumam 
jāpievieno: zemes robežu plāna kopija, zemes grāmatas 
akta kopija, ēkas stāva plāna kopija, kur tiks uzstādīts 
uzskaites mezgls (ūdens skaitītājs), apbūves gabala 
situācijas plānu.

•	AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” 30 dienu laikā 
izsniedz tehniskos noteikumus, kas nosaka, kādas 
prasības jāievēro, veicot komunikāciju izbūves darbus, 
lai nodrošinātu pieslēgšanos centralizētajai sistēmai un 
tās efektīvu izmantošanu.

•	Vēlreiz uzsveram, ka lietus ūdeņu un grunts ūdeņu 
novadīšana sadzīves kanalizācijā nav pieļaujama un tas 
tiks kontrolēts pielietojot vizuālo uzraudzību un izman-
tojot TV inspekcijas metodes.

•	Maksa par pieslēgšanos centralizētajiem 
tīkliem netiek piemērota. Mājas īpašnieks par 
saviem līdzekļiem organizē un veic pieslēguma 
nepieciešamās infrastruktūras projektēšanu, izbūvi 
un nodošanu. izmaksas katram objektam būs 
atšķirīgas (jāņem vērā attālums līdz ēkai, aku skaits, 
labiekārtotības pakāpe, pieslēguma veids, materiālu 
izvēle, būvdarbu izpildītāja izvēle u.c. tehniskie as-
pekti).

•	Pēc komunikāciju izbūves un montāžas darbu 
pabeigšanas obligāti jāveic instrumentāla tīklu 
uzmērīšana un reģistrēšana Valsts Zemes dienesta 
datu bāzē. Uzmērījumi iesniedzami AS „Mārupes 
komunālie pakalpojumi” divos eksemplāros un digitālā 
formā (.dwg un .dgn) iekļaušanai kopējā infrastruktūras 
uzskaites sistēmā. 

•	Pēc AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” atzinuma 
(objekta pieņemšanas akts) saņemšanas ar īpašnieku 
tiek slēgts līgums par ūdenssaimniecības pakalpojuma 
saņemšanu un apmaksu.

•	Norēķins par centralizēti piegādāto ūdeni un 
centralizēti novadīto kanalizāciju tiek aprēķināts pēc 
lietotāja iesniegtajiem ūdens skaitītāja rādījumiem (cik 
ūdens patērēts pēc ūdens skaitītāja, tik pat ir novadīts 
kanalizācijā), ko katra kalendārā mēneša beigās pakal-
pojuma saņēmējs paziņo A/S Mārupes komunālie pak-
alpojumi (ja līgumā nav citu nosacījumu).

•	 Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt AS 
„Mārupes komunālie pakalpojumi” pa tālr. 67915279.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

11.oktobra ārkārtas sēdē 
Nolēma slēgt līgumu atklāta konkursa „Dzelzceļa ielas 

rekonstrukcija Mārupes novadā” ietvaros ar SIA „Mārupes 
ceļinieks” par līgumcenu Ls 325639.06 ar 21% PVN 
apmērā.

24.oktobra sēdē
Pieņēma saistošos noteikumus Nr. 27  „Grozījumi 

Mārupes novada Domes 2010.gada 28.aprīļa saistošajos 
noteikumos „Par nekustamā īpašuma nodokļa atviegloju-
mu piešķiršanas kārtību Mārupes novadā”.

Apstiprināja Mārupes novada Domes saistošos noteiku-
mu Nr. 28 „Grozījumi Mārupes novada Domes 2012.gada 
25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Mārupes no-
vada pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”.

Izveidoja projekta vadības grupu „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Mārupē, II kārta” inženiertehniskā 
projekta izstrādei.

31.oktobra sēdē
Apstiprināja Mārupes novada attīstības stratēģiju 2013.-

2026.gadam.
Apstiprināja Mārupes novada attīstības programmu 

2013.-2019.gadam
Lēma nodot Mārupes novada teritorijas plānojuma 

2014.-2026.gadam 1.redakciju publiskai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai un organizēt sabiedrisko apspriešanu.

Atbalstīja A/S „Latvenergo”, ieceri izbūvēt jaunu 
110/20kV apakšstaciju „Stīpnieki” Mārupes pašvaldībai 
piederošajā neapbūvētajā zemesgabalā Zeltiņu ielā 128, 
Mārupē, un lēma organizēt pārrunas ar  A/S „Latvenergo” 
pārstāvjiem par zemes gabala nomas nosacījumiem un no-
mas līguma saturu, izveidojot darba grupu.

Domes sēdēs
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novadā

Mārupes Domē 
kopš pagājušā gada 
strādā jaunatnes lietu 
speciāliste, kuras gal-
venais pienākums ir 
īstenot jaunatnes poli-
tikas pilnveidošanu 
un īstenošanu Mā-

Ir tapusi Mārupes novada Jaunatnes 
politikas stratēģija

rupes novadā, 
k o o r d i n ē t 
darbu ar jau-
natni novadā, 
kā arī veicināt 
sadarbību starp 
jauniešiem, ne-

valstisko sektoru, sabiedrību un pašvaldību. Šobrīd Latvijā 
jaunatnes politikas nozare ir jauna un vēl turpina veido-
ties. Ir izstrādāta Jaunatnes politikas valsts programma 
2013.-2019.gadam, kurā paredzēti konkrēti pasākumi, 
lai veicinātu vienmērīgi attīstītu jaunatnes politikas 
koordināciju, jauniešu līdzdalību un brīvā laika lietderīgu 
izmantošanu, jauniešu sociāli ekonomisko izaugsmi, 
konkurētspēju un iekļaušanos sabiedrībā. Par jaunatnes 
politiku Mārupē aicināju pastāstīt Mārupes novada jau-
natnes lietu speciālisti Jolantu Grosbergu-Gerneri.

U.B.: Jaunatnes lietu speciālists Mārupes novadā ir kas 
jauns. Kā Jūs raksturotu jaunatnes sfēru Mārupē?

J.G.G.: Par to, ka jaunieši mums ir un viņu potenciāls 
ir neizsmeļams, es domāju nevienam nav šaubas. Šobrīd 
vairāk ir likts akcents uz viņu interesēm un to atbalstīšanu. 
Tajā skaitā arī turpina pilnveidoties visa ar šiem jautājumiem 
saistītā dokumentācija un vadlīnijas.

U.B.: Vai jauniešiem Mārupes novadā līdz šim ir bijis 
maz iespēju sevi attīstīt?

J.G.G.: Mārupes novads ir plašs novads ar vairākiem 
ciematiem. Tas ir mūsu zelts, bet arī mūsu izaicinājums. 
Mārupes novadā darbojas divi dienas centri – Jaunmārupes 
un Tīraines ciematos, kuros arī jauniešiem ir sniegtas 
iespējas pavadīt no skolas brīvo laiku. Tomēr ir liela no-
vada teritorija, kuru mēs saprotam kā Mārupi, kurā diemžēl 
nav jauniešiem ārpusskolas vietas, kur tikties. 

U.B.: Vai tad jauniešu Mārupē ir tik daudz?
J.G.G. Ikviens var pārliecināties, ka statistiskie skaitļi 

rāda demogrāfijas pieaugumu Mārupes novadā. Pēdējos 
gados novads ir kļuvis bagātāks tieši ar jaunajām ģimenēm. 
Nav arī noslēpums, ka bērni aug un kļūst par jauniešiem. 
Svarīgi ir atbalstīt jauniešus tepat – viņu mājās, Mārupes 
novadā.

U.B.: Vai Mārupes novada izglītības iestādes nepiedāvā 
pietiekami daudz bērnu un jauniešu interesēm?

J.G.G. Cilvēkam, lai viņš būtu laimīgs un sevi pierādītu, 
dzīvē ir nepieciešamas trīs lietas: ģimene/mājas, darbs un 
intereses/hobiji. Bērniem un jauniešiem darbs ir skola. 
Brīvais laiks ir jāpavada atpūtā, piepildot savas vēlmes un 
darot to, ko tiešām vēlies. Daudzi jaunieši Mārupes novadā 
jau sporto, dejo, glezno vai muzicē. Arī tā ir dažu jauniešu 
atpūta. Tomēr ir jābūt arī vietai, kur vienkārši atnākt pēc 
stundām vai lekcijām, satikties ar draugiem, saorganizēt 
kādu pasākumu vai nodarbi. Mājās ne visiem ir tādas 
iespējas.

Izglītības un zinātnes ministrija atbalsta 
Jaunmārupes jauniešu radošās iniciatīvas

Mārupes novada Domes Dienas centrā „Švarcenieki” 
tās vadītāja Gata Vācieša vadībā tiek īstenots projekts 
„Jauniešu radošā iespēja” . Projekts īstenots jaunatnes 
politikas valsts programmas 2012. gadam apakšaktivitātes 
“Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai 
pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu 
pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu 
veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai” ietvaros. 

Projekta kopējās izmaksas ir LVL 1896.00 un tās 100% 
apmērā finansē Izglītības un zinātnes ministrija. 

Projekta mērķis ir atbalstīt Jaunmārupes jauniešu 
radošās iniciatīvas veidot filmas un foto izstādes, kā arī 
nodrošināt Dienas centra mājas lapas www.svarcenieki.lv 
nepārtrauktu darbību, tādejādi sniedzot Mārupes novada 
jauniešiem iespēju saņemt un sniegt informāciju atbilstoši 

U.B.: Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu 
komitejā ir iesniegta „Mārupes novada Jaunatnes politi-
kas stratēģija 2013. – 2019.gada”. Vai varat pastāstīt par 
to sīkāk? Kāpēc tāda ir nepieciešama?

J.G.G.: Šis ir dokuments, kurš kopā ar pielikumiem ir 
vairāk kā 40 lappušu garš un ir pirmais šāda veida doku-
ments Mārupes novadā. Stratēģija sastāv no trim galvenajām 
nodaļām: esošās situācijas analīze, stratēģijas pamato-
juma, mērķiem un prioritātēm un plānotajiem rīcības uz-
devumiem. Mūsu pašvaldība ir viena no 50 pašvaldībām, 
kurā šobrīd norit darbs pie šādas stratēģijas. Stratēģija ir 
vadlīnijas, kas palīdz akcentēt un uzlabot dažādas sfēras 
jauniešu dzīvē un ikdienā Mārupē, ļauj saskatīt nākotnē 
nepieciešamās darbības un finanšu plānošanu. Tāpat šāda 
stratēģija ir nepieciešama, lai pašvaldība varētu startēt 
valsts un ES mēroga jauniešu nozares projektos.

U.B.: Kādas ir galvenās stratēģijas plānoto rīcības uz-
devumu jomas?

J.G.G.: Svarīgas ir visas jomas, bet tādas, ko varētu izcelt, 
ir jauniešu līdzdalība gan novada notikumos, pasākumos, 
gan jaunatnei svarīgu lēmumu pieņemšanā, kā arī jauniešu 
informētība, veselība un veselīgs dzīvesveids, brīvais laiks 
un neformālā izglītība, karjeras iespējas un starptautiskā 
sadarbība.

Jaunatnes politikas stratēģija būtībā nosaka galvenās 
vadlīnijas, kā būtu jāveidojas un jāattīstās jaunatnes 
iespējām novadā. “Mārupes novada Attīstības programmā 
2013. – 2019.gadam” ir iecerēta Multifunkcionāla jauniešu 
centra izveide. Jaunatnes stratēģija nosaka, ka šajā centrā 
būs iespējas izveidot tādu kā „bāzes staciju” jauniešu 
neformālajai izglītībai, interesēm un iespējām. Esmu 
iecerējusi izveidot divus jauniešiem svarīgus pakalpoju-
mus: „Informācijas punktu” un „Karjeras punktu”. 

„Informācijas punkts” darbosies gan ar jauniešu 
informēšanu, konsultēšanu, pasākumu, nometņu, semināru 
un meistarklašu organizēšanu, mājas lapas izveidi un 
uzturēšanu, gan ar informācijas apkopošanu un datu 
vākšanu, jo šī brīža situācijā trūkst datu un kontakta ar 
pašiem jauniešiem. Svarīga sfēra ir jauniešu brīvprātīgais 
darbs, kuru ir iecerēts ne tikai popularizēt, bet arī padarīt 
jauniešiem drošu, izglītojošu un nākotnei noderīgu. 
Stratēģijā esmu izstrādājusi dokumentus, kas nodrošina 
jaunietim saņemt Apliecinājumu par savu brīvprātīgo dar-
bu, lai to varētu pievienot pie viņa CV, kas dos papildus 
iespējas viņa darba meklējumos. 

Pakalpojumu „Karjeras punkts” esmu iecerējusi 
kā sadarbību veicinošu procesu starp jauniešiem un 
uzņēmējiem. Pašvaldība šajā procesā būs kā starpnieks. 
Jaunieši meklē prakses vietas, darba vietas savā izvēlētajā 
vai vēl tikai iecerētajā profesijā, bet uzņēmēji meklē jaunus 
un spējīgus darbiniekus. „Karjeras punkts” veicinās viņu 
tikšanos un sadarbību. Un pozitīvi ir tas, ka sadarbosimies 
mūsu novadā – mārupietis ar mārupieti. Jaunietim būs 
iespējas atrasts sev darbu netālu no mājām. Protams, iecerēts 
ir sadarboties visā Mārupes novadā ar maksimāli lielāku 
jauniešu mērķauditoriju. Nākotnē iecerēts sadarboties arī 
ar kaimiņu novadiem.

Ar stratēģiju var iepazīties www.marupe.lv sadaļā 
Jauniešiem. Ja jums ir kādi priekšlikumi vai ierosinājumi, 
līdz novembra beigām droši rakstiet uz e-pastu: jolanta.
grosberga@marupe.lv.

Uva Bērziņa

viņu interesēm un informācijas iegūšanas tradīcijām.
Projekta ietvaros īstenotas šādas galvenās aktivitātes: 

• Saturiski un vizuāli pilnveidota Dienas centra mājas 
lapa www.svarcenieki.lv (mājas lapai radīts jauns graf-
iskais dizains, papildināta informācija).

• Nodrošināta Dienas centra mājas lapas www.svarcenie-
ki.lv nepārtraukta darbība, t.sk. regulāra informācijas 
aktualizācija par iespējām jauniešiem Dienas centrā 
„Švarcenieki” un visā Mārupes novadā.

• Izveidota video filma par jauniešu dzīvi un iespējām 
Mārupes novadā.

• Īstenota foto izstāde par jauniešu dzīvi Mārupes novadā, 
kas pašreiz apskatāma Dienas centra „Švarcenieki” 
telpās Mazcenu alejā 4, Jaunmārupē.

Mārupes novada jaunatnes lietu 
speciāliste Jolanta Grosberga-Gernere

Oktobris - drošības 
mēnesis

Oktobrī Mārupes novada Pašvaldības policija „Drošības 
mēneša” ietvaros rīkoja dažādus informatīvi izglītojošus 
pasākumus pirmskolas un pamatskolas vecuma bērniem. 
To mērķis bija aktualizēt dažādus ar drošību saistītos 
jautājumus, sekmējot un pilnveidojot skolēnu zināšanas 
par tiem, savas un citu drošības un veselības saglabāšanai. 

Kopumā 22 lekcijās bērniem bija iespēja atkārtot 
pamatlietas par to, kā pasargāt sevi un citus no bīstamām 
situācijām, kā rīkoties, lai parūpētos par savu drošību. 
Pasākumu laikā bērni tika informēti, kādos gadījumos 
un kā jāsazinās ar policiju, kā jārīkojas apdraudējuma 
gadījumā. Lai pārrunātā informācija labāk paliktu 
atmiņā, bērniem tika izdalīti uzskates materiāli – speciāli 
sagatavoti bukleti, kā arī atstarotāji.

„Šo informatīvi izglītojošo pasākumu laikā secinājām, 
ka Mārupes novada bērni ir samērā labi informēti par 
drošībai aktuālām tēmām. Prieks par to, ka bērni labi 
pārzina ceļu satiksmes noteikumus un ir labi informēti par 
to, kā rīkoties uz ielas dažādu apdraudējumu gadījumos,” 
stāsta Mārupes novada Pašvaldības policijas galvenais 
inspektors Ervīns Siliņš. Viņš uzsver, ka Pašvaldības 
policija šādus bērnu drošībai veltītus pasākumus plāno 
rīkot regulāri, vairākas reizes gadā, tādā veidā nostiprinot 
bērnu zināšanas par sabiedriskai drošībai aktuālām 
tēmām.

„Drošības mēneša” ietvaros liela uzmanība veltīta arī 
tam, lai mudinātu iedzīvotājus diennakts tumšajā laikā 
lietot atstarotājus, pārvietojoties pa neapgaismotiem 
ceļiem. Pie novada skolām reidu laikos tika dalīti 
atstarotāji gan bērniem, gan viņu vecākiem, papildus 
informējot, kā atstarotāji pareizi būtu jālieto. Uzmanība 
pievērsta arī velobraucējiem, kuru velosipēdiem nav 
atstarojošu elementu – tie ar pašvaldības policijas gādību 
tikuši pie uzlīmējamām atstarojošām līmlentēm.

Galvenais inspektors Ervīns Siliņš vēlas atgādināt 
par drošību uz ceļa visiem tiem gājējiem, kuriem ir 
nepieciešamība pārvietoties diennakts tumšajā laikā 
neapgaismotās vai vāji apgaismotās vietās gar brauktuvi: 
„Lūdzu, lietojiet diennakts tumšajā laikā pie sava apģērba 
gaismu atstarojošus elementus vai iedegtus lukturīšus, 
tas var pasargāt jūsu veselību un dzīvību, nodrošinot to, 
ka autobraucēji laicīgi jūs pamana un izvairās no letālas 
sadursmes ar jums. Rūpējaties lūdzu par sevi un sev 
tuviem cilvēkiem! Kā policijas darbinieks varu teikt, ka 
šajā jomā katrs ir spējīgs parūpēties par sevi pats, un likme 
šeit var būt gājēja un iespējams arī autovadītāja dzīvība.”

Mārupes novada Pašvaldības policijas priekšnieks Juris 
Jēkabsons informē, ka veicot preventīvus pasākumus 
Mārupes novada teritorijā, Pašvaldības policija ir saukusi 
pie administratīvās atbildības 54 personas, kuras tumšā 
diennakts laikā pārvietojušās neapgaismotos ceļu posmos 
gar brauktuvi bez gaismu atstarojošiem elementiem pie 
sava apģērba vai gaismas lukturīšiem. „Vairāk esam 
gājējus tieši brīdinājuši, nevis sodījuši ar naudas sodiem. 
Taču pašiem prieks par pozitīviem sava darba rezultātiem 
- kad tu vakarā redzi, ka no autobusa izkāpj pasažieri, un 
visiem mašīnu gaismās izgaismojas atstarotāji. Tie, kas 
grib sevi pasargāt, sāk domāt par savu drošību,” uzskata 
Juris Jēkabsons.

Uva Bērziņa

Bērni pārliecinās, ka mantas somās ir jāsargā
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izgLĪtĪba

Pēdējā laikā daudz ir diskutēts par to, ka pašreizējā 
izglītības sistēma neatbilst nākotnes darba tirgus un valsts 
starptautiskās konkurētspējas prasībām, un tiek meklēti 
risinājumi izglītības sistēmas kvalitātes un ilgtermiņa 
konkurētspējas uzlabošanai.

Mūsdienu izglītības uzdevums vairs nav tikai nodrošināt 
pamatprasmju apguvi, bet izaudzināt konkurētspējīgus 
skolēnus, ar labām komunikācijas prasmēm, prasmēm 
risināt problēmas un patstāvīgi domāt. Būtisks jautājums 
līdz ar to ir arī pedagogu konkurētspēja un iespējas 
radošam pedagogu darbam, kas veicinātu skolēniem 
un pašiem pedagogiem interesantu mācību procesu un 
paaugstinātu skolēnu motivāciju mācīties.

Lai sniegtu atbalstu pedagogiem,  Izglītības un zinātnes 
ministrija 2009.gadā uzsāka Eiropas Sociālā fonda pro-
jektu “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 
sistēmas optimizācijas apstākļos”. Projekts ilga trīs gadus 
un iemantoja lielu pedagogu atsaucību. 

Projekta laikā pedagogiem tika nodrošināts atbalsts 
trīs aktivitātēs: pārkvalificējoties, iegūstot papildu 
kvalifikāciju vai iesaistoties pedagogu profesionālās 
darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas ieviešanā.

Viens no darbības virzieniem bija apzināt un aicināt 
pedagogus dalīties ar savu labo pieredzi, lai redzētu, ka 
pozitīvu pārmaiņu rosinātājs var būt katrs skolotājs un 
kopīgi attīstot jaunas idejas un praksi, iespējams sas-
niegt daudz vairāk. Projekta ietvaros pedagogiem bija 
iespēja izveidot savu PORTFOLIO, sistematizējot savas 
iestrādnes, savu gadu gaitā uzkrāto pieredzi, vienlaikus 
pavērojot sevi no malas, pārliecinoties par savām spējām. 
PORTFOLIO bija iespēja apkopot savus labās prakses 
piemērus, kuros atklājās konkrētā pedagoga metodiskā 
jaunrade, parādot, kā skolēna līdzdalība maina viņa 
motivāciju mācīties, kā veicina viņa izaugsmi.

Mārupes novadā kopā visās projekta aktivitātēs tika 
atbalstīti 178 pedagogi un skolas atbalsta speciālisti. 
No tiem 6 pedagogiem otrajā aktivitātē tika nodrošināta 
nepieciešamā pārkvalifikācija sektorālās mobilitātes 
veicināšanai, prasmju un zināšanu pilnveide, savukārt 25 
pedagogi profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 
procesā trešajā aktivitātē atbalstīti divas reizes.

Trešajā aktivitātē IV kvalitātes pakāpi ieguvuši 36 ped-
agogi, III kvalitātes pakāpi ieguvuši 94 pedagogi un II 
kvalitātes pakāpi ieguvis 41 pedagogs.

atbalstīto pedagogu sadalījums pa iestādēm: 
Mārupes vidusskola – 69, no tiem IV kvalitātes pakāpi 

ieguvuši 20 pedagogi
Mārupes pamatskola – 15, no tiem IV kvalitātes pakāpi 

ieguvuši 2 pedagogi 
Jaunmārupes sākumskola – 38, no tiem IV kvalitātes 

pakāpi ieguvuši 5 pedagogi
Skultes sākumskola – 13 no tiem IV kvalitātes pakāpi 

ieguvuši 3 pedagogi
Mārupes mūzikas un mākslas skola – 17 no tiem IV 

kvalitātes pakāpi ieguvuši 4 pedagogi 
Pirmsskolas izglītības iestāde „Lienīte” – 17, no tiem 

IV kvalitātes pakāpi ieguvis 1 pedagogs
Pirmsskolas izglītības iestāde „Zeltrīti” – 6 pedagogi
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde „Namiņš” – 3, no 

tiem IV kvalitātes pakāpi ieguvis 1 pedagogs
Mārupes novada Domes priekšsēdētāja vietniece, pro-

jekta vadītāja Līga Kadiģe, atskatoties uz paveikto šī 
projekta darbības laikā, ar gandarījumu uzsver Mārupes 
novada pedagogu augsto profesionalitāti: „Projekts ļāva 
mums apzināties to, ka Mārupes novadā tiešām strādā 
pieredzes bagāti, augsta līmeņa profesionāli pedagogi. 
Turklāt ļoti dažādās jomās – gan vispārējā izglītībā, gan 
pirmsskolas un interešu izglītībā. 

Daudzi pedagogi jau bijušā Rīgas rajona ietvaros ir 
vadījuši savu priekšmetu metodiskās komisijas un savu 
profesionālo pieredzi var nodot tālāk saviem kolēģiem. 
Projekta ietvaros pedagogiem bija iespēja dalīties 
pieredzē ar saviem labās prakses piemēriem, kas ir labs 
veids, kā skolotājam saņemt pozitīvu novērtējumu savam 
darbam un saņemt idejas, kā pilnveidot savas metodes, 
atrast jaunus veidus, kā ieinteresēt un motivēt skolēnus 
mācību priekšmeta apguvē. 

Projekta laikā iegūtie kvalitātes pakāpes rādītāji 
turpmāk būs par pamatu pedagogu algu noteikšanai. Labā 
ziņa ir tā, ka, lai gan projekts ir noslēdzies, Izglītības 
un zinātnes ministrija uzņemas turpināt vadīt pedagogu 
profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesa 
organizēšanu 2012./2013.mācību gadā.”

Pedagogi, kas startējuši šai projektā, atzīst šī projekta 
nozīmīgumu un personīgos ieguvumus.

Andžela Sokolova, Mārupes vidusskolas direktora 
vietniece izglītības jomā, LIZDA biedre deleģēta darbam 
Mārupes novada pašvaldības Pedagogu profesionālās 
darbības IV kvalitātes pakāpes novērtēšanas komisijā, 

uzskata, ka projekts mudināja apkopot un sistematizēt 
savu pieredzi un uzkrātos materiālus, kā arī iespēju celt 
savu pašapziņu: „Projekts deva iespēju pārliecināties, 
ka esmu labs skolotājs, guvu gandarījumu par padarīto. 
Manuprāt, šī projekta mērķis bija apzināt novada labākos 
un spējīgākos pedagogus - sava priekšmeta speciālistus, 
kas veiksmīgi arī realizējās.”

Biruta Antoneviča, pirmskolas izglītības iestādes 
„Lienīte” vadītāja (4.pakāpe), kas arī darbojās vērtēšanas 
komisijā, norāda uz vairākiem ieguvumiem, piedaloties 
projektā: „Kā projekta dalībniecei šis projekts man bija 
stimuls savas pedagoģiskās pieredzes apkopošanai un 
izvērtēšanai un norādīja virzību uz pedagoģiskā darba 
pilnveidošanu.

Kā iestādes vadītājai –gandarījums par to, ka iestādē 
strādā zinoši, profesionāli pedagogi, jo visi pedagogi ir 
ieguvuši kādu no kvalitātes pakāpēm. Kā vērtēšanas 
komisijas priekšsēdētājai iestādē un kā vērtēšanas komisi-
jas loceklei novada vērtēšanas komisijā – iespēju redzēt, 
kā strādā un organizē pedagoģisko darbu citās iestādēs un 
bagātināt savu pedagoģisko pieredzi ar jaunām atziņām.”

Mārupes pamatskolas direktore Sigita Sakoviča uzs-
kata, ka galvenais guvums pedagogiem šajā projektā 
ir iespēja sevi apliecināt kā pedagogu, novērtēt savu 
darbu un saņemt argumentētu novērtējumu no skolas 
administrācijas, skolas vērtēšanas komisijas (arī 
pašvaldības komisijas). „Darbs ikdienā skolā pedagogi-
em pārvēršas par ierastu rutīnu, katrs dara savu darbu pēc 
labākajiem ieskatiem, bet šis projekts lika paskatīties uz 
savu darbu no malas, vai es kā pedagogs daru savu darbu 
visaugstākajā līmenī, kādas ir manas iespējas darboties 
plašāk – ārpus skolas,” uzskata S. Sakoviča.

PII „Zeltrīti” pirmsskolas izglītības skolotāja Gunita 
Stafecka pieņēma izaicinājumu un pieteicās projektā, 
jo vēlējās sevi pilnveidot un attīstīt, neapstājoties pie 
sasniegtā un uzstādot sev arvien jaunus mērķus. „Tagad 
ir gandarījums par paveikto un sasniegto III kvalitātes 
pakāpi, kas ceļ pašapziņu, apzinoties, ka nav vēl sasnieg-
ta pilnība. Projekta laikā apkopotā mape ir lielisks peda-
goga darba prezentēšanas materiāls, kādam pēc manām 
domām būtu jābūt katram pedagogam. Projekta ietvaros 
ar iegūtajām kvalitātes pakāpēm var lepoties ne tikai 
pedagogs, bet arī iestādes vadītāja, kā arī Mārupes Dome. 
Liels paldies par piedāvātajām iespējām!”

Paldies – projekta vadības grupai un projekta vadītājai 
Līgai Kadiģei, novada pašvaldībai, izglītības iestāžu 
administrācijām un novērtēšanas komisijām, novada 
novērtēšanas komisijām, pedagogu atlases komisijai un 
ikvienam pedagogam, kurš iesaistījās projekta aktivitātēs.

Uva Bērziņa

Noslēdzies projekts pedagogiem
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Rudens  ir atnācis ne tikai ar savu skaistumu, aukstumu 
un  nemieru, bet arī ar jaukām, radošām idejām. Tās, gluži 
kā kokam birst raibu raibās  lapas, bira PPII „m`Pipariņa” 
„Nepieradinātās modes” skatē.  

Rudens „Nepieradinātās modes” skate
Modes skates galvenais 

uzdevums bija  vecākiem  
kopā ar bērnu darināt 
tērpus no visvieglāk piee-
jamiem materiāliem – at-
kritumu maisiņiem, pet 
pudelēm, tetra pakām, 
dažāda veida papīriem 
u.c. materiāliem.

Jauno modeļu lomās 
iejutās mazie un lielie 
pirmsskolnieki. 

Un kas nu tā būtu par 
skati bez „mēles”, bez 
skates vadītājām, mūzikas 
pavadījuma, bez gais-
mas krāsu spēlēm un 
skolotāju interesantajiem 
komentāriem? Pirmsskolā 
tas viss ir iespējams. 
Sadarbojoties grupu 
skolotājām un bērnu 
vecākiem, skate varēja 
veiksmīgi sākties!

Jaunie modeļi šajā atbildīgajā momentā jutās droši un 
pārliecināti par saviem spēkiem. Ar lielu atbildības sajūtu 
veica sev uzticēto darbiņu. Arī paši mazākie veiksmīgi 
pārvarēja savu pirmo uznācienu. 

Gatavojot tērpus, katrai grupiņai bija izvēlēta sava 

tematika. 
Mazie „Taurenīši” un „Mārītes” demonstrēja cepures, 

kuras var pielāgot dāžādiem tērpiem un dzīves situācijām. 
Katrai cepurei pat tika dots nosaukums, vadoties pēc šī 
brīža bērnu interesēm. 

„Margrietiņu” bērni demonstrēja balles tērpus. Te nu gan 
bērnu vecāki neskopojās ar jaukajām un interesantajām 
idejām.

„Saulīšu” bērniem bija jādemonstrē mums visiem tik 
mīļie naktstērpi.  

Modes skati noslēdza „Ezīšu” grupas bērni, kuriem tika 
uzticēti dažādu profesiju pārstāvju formas. Modes skates 
laikā varēja vērot, cik interesanta un radoša var būt mums 
visiem tik jaukā pavāra profesija, kur, kā saka, viss pa 
rokai – gan karotes, gan dakšiņas, gan kāds gardumiņš. 
Puiši kā jau puiši mūs visus pārsteidza policistu un 
ugunsdzēsēju tērpos, interesantas bija arī dejotājas un 
balerīnas. 

Pēc katras grupas uznāciena sekoja pārdomāts, skatei 
atbilstošs  bērnu un skolotāju sagatavots priekšnesums.

Skates nobeigumā visi dalībnieki apvienojās kopīgā 
dejā, pēc kuras tika apdāvināti ar nelielām veicināšanas 
balvām. 

Mēs „Nepieradinātās modes” skates organizētājas Inga 
Meimere un Madara Vīgante, sakām lielu paldies par 
jaukajām idejām un atbalstu visu grupu bērnu vecākiem, 
skolotājām un pārējiem iestādes darbiniekiem. 

Tikai dodot otram, tu pats vari saņemt pretī. Šoreiz gan 
bērni, gan pieaugušie saņēma pozitīvu emociju bagāžu 
ilgākam laikam.

PPII „m`Pipariņš” pirmsskolas skolotāja 
Inga Meimere

PPII “m’Pipariņa” bērni pašu darinātajos otrās pārstrādes materiālu tērpos

EIROPAS SAVIENĪBA
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izgLĪtĪba

Projekta „Ceļā uz iekļaujošu izglītību”, kas ar Eiropas 
Savienības finansējumu tiek īstenots mūžizglītības program-
mas Comenius apakšprogrammas Reģionālās partnerības 
ietvaros, š.g. oktobra beigās Mārupes pašvaldības darba 
grupa devās vizītē uz Kilis pilsētu Turcijā, lai iepazītu un 
attīstītu iekļaujošas izglītības īstenošanu abu dalībvalstu 
pašvaldību izglītības iestādēs. 

Vizītes ietvaros projekta dalībnieki iepazinās ar projekta 
„Ceļā uz iekļaujošo izglītību” partneriem, izzināja Turcijas 
izglītības, sociālo un kultūras vidi, kā arī iepazinās ar Tur-
cijas izglītības sistēmu, plāniem, darbībām un projektiem 
iekļaujošās izglītības jomā.

 Darba grupas sastāvā bija Domes priekšsēdētāja viet-
niece Līga Kadiģe, kuras pārziņā ir izglītības joma Mārupes 
novadā, pašvaldības sociālā dienesta pārstāvji, izglītības 
iestāžu vadītāji un speciālie pedagogi. 

Projekta „Ceļā uz iekļaujošu izglītību” iniciators un 
vadošais partneris ir Kilis reģionālā pārvalde Turcijā, kas 
uzaicināja Mārupes pašvaldību piedalīties projektā un 
dalīties pieredzē. 

„Iekļaujošā izglītība ir elastīga un individuāli 
piemērojama atbalsta sistēma bērniem un jauniešiem 
ar speciālām izglītības vajadzībām, ar uzvedības vai 
mācīšanās traucējumiem. Tā kļūst arvien aktuālāka, jo 
bērnu, kuriem nepieciešama palīdzība un pedagogu īpašs 
atbalsts, mūsdienās ir arvien vairāk. Pašlaik Mārupes 
pamatskolā tiek uzsākta speciāla apmācība bērniem ar 

Ceļā uz iekļaujošu izglītību
īpašām vajadzībām, tāpēc 
bija interesanti iepazīties, 
kā šī atbalsta sistēma 
tiek organizēta Turcijā,” 
skaidro Mārupes novada 
Domes priekšsēdētāja 
vietniece Līga Kadiģe. 

Mārupes pamats-
kola ar 2011./2012.m.g. 
ir uzsākusi iekļaujošo 
izglītību, licencējot di-
vas speciālās izglītības 
programmas: bērniem 
ar garīgās attīstības 
traucējumiem un 
bērniem ar mācīšanās 
t r a u c ē j u m i e m . 
Skolas direktore Sigita 
Sakoviča stāsta, ka šie 
bērni Mārupes pamatskolā 
mācās vispārizglītojošās 
pamatizglītības pro-

grammas klasēs, apgūstot to pašu mācību standartu, 
ko citi bērni (bērni ar garīgās attīstības traucējumiem 
apgūst zināšanas, prasmes un iemaņas atbilstoši savām 
spējām, nesasniedzot standartā noteiktās prasmes), ti-
kai saņemot sev nepieciešamo atbalstu mācību procesā. 
Turcijā, Kiilis pilsētā, speciālo izglītību organizē līdzīgi kā 
Latvijā - speciālās izglītības iestādēs un vispārizglītojošās 
izglītības iestādēs. Bērni ar speciālajām vajadzībām 
Turcijā mācās nevis kopā ar vienaudžiem, kā tas ir 
Mārupes pamatskolā, bet gan atsevišķā klasē, pamatā 
apgūstot tikai pašapkalpošanās prasmes. Šajā klasē mācās 
bērni ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem. Bērniem 
ar ārsta (līdzīgi kā mums pedagoģiski medicīniskās 
komisijas) atzinumu ir iespēja 2x nedēļā apmeklēt 
rehabilitācijas centru, kurā ar viņiem strādā dažādi 
speciālisti, liela nozīme tiek veltīta fiziskajām aktivitātēm, 
uzsverot to, cik daudz bērns ar jauktiem attīstības 
traucējumiem spēj patstāvīgi veikt (pašapkalpošanās 
prasmes) pirms un cik pēc fizisko aktivitāšu kursa. Šie 
pakalpojumi tiek pilnībā apmaksāti no valsts līdzekļiem. 
„Mūsu skolā mēs meklējam veiksmīgāko ceļu uz iekļaujošo 
izglītību, pamazām piesaistām atbalsta personālu (šobrīd 
skolā darbojas psihologs, logopēds, skolotāja, kura 
papildus sākumskolas pedagoga izglītībai ieguvusi ar 
speciālā pedagoga kvalifikāciju), no saviem pedagogu 
personāla resursiem nodrošinām skolotāja palīgu mācību 
stundās bērnam ar garīgās attīstības traucējumiem.  

Mēs esam skola, kura izglītības procesu organizē tā, 
lai nodrošinātu ikviena skolēna izaugsmi atbilstoši 
viņa spējām un talantiem, rosinot lepoties ar saviem 
panākumiem un nekautrēties par savām neveiksmēm 
un kļūdām. Mēs esam šī ceļa sākumā un jebku-
ra citu skolu pieredze palīdz mums meklēt savējo,” 
ir pārliecināta Mārupes pamatskolas direktore. 
Vizītes ietvaros Mārupes pašvaldības darba  grupa tika 
uzņemta pie  Kilis provinces mēra un Kilis provinces 
nacionālās izglītības pārvaldes vadītāja. Tika apmeklēta 
Kilis provinces nacionālās izglītības pārvalde, kā arī 
vairākas izglītības iestādes - 4 vidusskolas, 3 pamatskolas, 
tai skaitā specializētā skola bērniem ar īpašām vajadzībām, 

un jaunuzceltais centrs bērniem ar invaliditāti. Projekta 
partneri dalījās pieredzē un zināšanās par skolu attīstības 
un stratēģijas plāniem, mācību stundu plāniem un mācību 
kvalitātes pārraudzības sistēmu. Vizītes laikā tika izzināta 
sociāli izglītojošā atbalsta sistēma skolēniem, kuri pakļauti 
sociālās atstumtības riskam, un skolēniem ar tādām mācību 
grūtībām kā disleksija, disgrāfija, diskalkulija.

Paredzams, ka dalība projektā uzlabos iesaistīto 
speciālistu – skolotāju un metodiķu pedagoģiskās prasmes, 
sniegs jaunas zināšanas didaktiskajās metodēs, dos 
nepieciešamās zināšanas darbā ar skolēniem ar īpašām 
vajadzībām.

Projekta ietvaros tiks organizētas arī diskusijas un dar-
ba grupas, kā arī izstrādāts informatīvs buklets, kurā tiks 
iekļauti labās prakses piemēri un cita noderīga informācija 
iekļaujošas izglītības jomā. Paredzam, ka ar tā palīdzību 
tiks uzrunātas izglītības iestādes, sociālie dienesti un 
sabiedrība kopumā par nepieciešamajiem uzlabojumiem 
iekļaujošajā izglītībā. Uva Bērziņa

Piektdien, 19.oktobrī, Skultes bērnudārzā 
ciemojās susliki. Tos apskatīt bija iespēja apmēram 
40 pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem.

Noslēdzot dabaszinātņu nedēļu, kuras laikā 
bērni apguva daudz interesantu zināšanu par 
augu un dzīvnieku valsti, pie Skultes bērnudārza 
audzēkņiem viesojās vairāki susliki, kurus bērniem 
ļāva paglāstīt un izvest ārā pastaigā. Bērnudārza 
audzinātāja Irina Nikolajeva izteica gandarījumu 
par veiksmīgi noorganizēto pasākumu: „Susliki ir 
ļoti interesanti, ziņkārīgi, bet tajā pašā laikā diezgan 
bailīgi dzīvnieciņi. Ziemā tie miegaini, jo dodas 
guļā, tāpēc palūdzām, lai tos vēlreiz atved pavasarī. 
Susliku saimniece, Olga Zagreba , bija ļoti atsaucīga 
un piekrita atkārtot „eksperimentu” vēlreiz pēc pus 
gada. Bērniem par to, protams, liels prieks, susliki 
viņiem ļoti patika – varēja vērot daudz smaidu un 
mirdzošu actiņu.”

Susliku dzimta (Citellus) apvieno vidēja izmēra 
grauzējus: garumā no 20 līdz 38 centimetriem. 
Kopumā ir zināmas aptuveni 38 susliku šķirnes. Tie 
dzīvo Eiropā, Āzijā un Ziemeļamerikā. Jāatceras, ka 
tie ir savvaļas dzīvnieki, kuri neizrāda pieķeršanos 

Skultes bērnudārzā – 
susliki!

cilvēkiem un to turēšanai nebrīvē ir nepieciešami 
īpaši apstākļi, tai skaitā plašs voljērs ar betona grīdu. 
Voljērā jāievieto vairākas pajumtes – mājiņas, liela 
diametra caurules un dažāda izmēra kastes, kur 
dzīvnieciņi varētu patverties un justies droši.

Paldies par sadarbību Sandrai Maļuha un Olgai 
Zagreba.

Skultes sākumskolas pirmskolas skolotāja
Irina Nikolajeva 

Mārupes pašvaldības darba grupa pieņemšanā pie Kilis provinces mēra Turcijā

Jaunmārupes sākumskolas logopēde Zeltīte Šneidere 
iepazīstās ar klasi bērniem ar īpašām vajadzībām

Mārupes novada Labiekārtošanas dienests atgādina, ka 
iedzīvotājiem, kas deklarēti Mārupes novadā, ir iespēja 
Tīrainē iznomāt sakņu dārzus 300 m2 platībā. Šobrīd 
Tīraines dārzos 8 ir iespējas izveidot vairāk kā divdesmit 
mazdārziņus.

Nomas līgums tiek slēgts uz 3 gadiem, pēc tam to 
iespējams pagarināt. Nomas maksa gadā par mazdārziņa 
zemesgabalu ir aptuveni 18 Ls (0,05 Ls +PVN par m2 
+nekustamā īpašuma nodoklis).

Sakņu dārzos nav atļauts stādīt augļu kokus, turēt 
mājdzīvniekus, jārūpējas par kārtības uzturēšanu. 
Jārēķinās, ka iznomājamie mazdārziņi būs nomniekam 
pašam jāiekopj. Dārza inventāra novietošanai ir atļauts 
uzstādīt nelielu darbarīku noliktavu 2x3 metri, atbilstoši 
līguma pielikumā esošajam Būvvaldes izstrādātajam 
rasējumam.

Informācija par neiznomāto mazdārziņu atrašanās vietām 
pieejama Mārupes novada Domē pie Labiekārtošanas 
dienesta vadītājas Ziedītes Lapiņas (tel. 67149876). Lai 
noslēgtu nomas līgumu, interesentiem jāvēršas Domē ar 
iesniegumu, tad potenciālais nomnieks zemes gabalu varēs 
apskatīt dabā un izvēlēties sev tīkamāko. 

Iespēja iznomāt mazdārziņus
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novadā

Mārupes novadam ir 
jādefinē konkrētas prioritātes 
uzņēmējdarbības attīstībai. Par 
tādām vajadzētu būt pakalpo-
jumu pašpatēriņam un pakal-
pojumu eksportam. Savukārt 
videi draudzīga mobilitāte 
un e-pakalpojumu attīstība 
varētu būt novada mārketinga 
stūrakmeņi. Pēc 22. septembrī 
notikušās „Mārupes uzņēmēju 
dienas” pasākumiem un konfer-

Jāattīsta pakalpojumu industrija, videi draudzīga 
mobilitāte un e-pakalpojumi

Mārupes uzņēmēji ir formulējuši 
savu redzējumu par novada attīstību

ences, biedrība apkopoja un formulēja priekšlikumus par 
uzņēmējdarbības attīstību Mārupes novadā. Priekšlikumi 
ir iesniegti Novada domē. Par to, saruna ar Silvestru Sav-
icki, biedrības „Mārupes uzņēmēji” dalībnieku, vienu 
no Uzņēmēju dienas un konferences organizatoriem un 
priekšlikumu autoriem.

U.B.: Jautāšu tieši – kādai jābūt uzņēmējdarbībai 
Mārupē?

S.S.: Lielākais izaicinājums, gatavojot biedrības 
priekšlikumus par uzņēmējdarbības nākotni Mārupē, 
bija - kā apvienot novada iedzīvotāju, uzņēmēju 
un pašvaldības intereses. Mārupes unikalitāte ir tās 
ģeogrāfiskā atrašanās vieta, iedzīvotāju un uzņēmēju 
kvalitatīvais sastāvs. Mārupi par savu placdarmu bizne-
sa attīstībai ir izvēlējušies gan tādi pasaules grandi kā 
Also, TNT, DHL, Siemens, Bosch, gan Latvijas nozaru 
līderi kā Latvijas pasts, Starptautiskā lidosta Rīga, drau-
giem.lv  un daudzi citi. Lidostas klātbūtne un lieliskā 
infrastruktūra rada pievilcīgu biznesa klimatu, kas mums 
arī ir profesionāli jāizmanto, vienlaicīgi tās sabalansējot 
ar novada iedzīvotāju vēlmēm un vajadzībām. 

U.B.: Kādām nozarēm ir jākļūst par vadošajām 
uzņēmējdarbībā?

S.S.: Novadā sekmīgi darbojas virkne „smagsvaru” 
uzņēmumu, kas izmanto tehniku ar lielu kravnesību. 
To darbība atstāj ietekmi uz novada attīstību un 
infrastruktūru. Gan pozitīvu – mēs priecājamies par 

talantīgiem spēlētājiem, gan negatīvu – slodzes uz 
infrastruktūru (piem. ceļiem, satiksmes plūsmu) ir 
lielākas, nekā šobrīd novads var atļauties. Šo uzņēmumu 
atrašanos Mārupē veicina lidostas klātbūtne un esošā 
kvalitatīvā infrastruktūra. To nevajadzētu noniecināt. 
Tāpēc biedrība uzskata, ka novadam tomēr jākoncentrējas 
uz, ja tā var teikt,  „viegla un vidēja smaguma” pakalpo-
jumu attīstību. Tieši pakalpojumu nozarei arī vajadzētu 
kļūt par novada prioritāti uzņēmējdarbībā. To pašvaldība 
varētu stimulēt ar savā rīcībā esošo normatīvu arsenālu.

U.B.: Un tomēr. Ko biedrība „Mārupes uzņēmēji” 
rekomendē domei?

S.S.: Mūsuprāt novadā ir jāattīsta divi virzieni: 
vietējais – pakalpojumu infrastruktūras izveide 
vietējam pašpatēriņam, un starptautiskais – lidostas 
faktora izmantošana. Runājot par vietējo - Mārupes 
iedzīvotāju ienākumi ir augstāki par vidējiem valstī, 
attiecīgi tam loģiski seko augstāks izglītības līmenis 
un liels pieprasījuma spektrs. Šobrīd pakalpojumu 
infrastruktūrai Mārupē ir daudz vietas attīstībai. Veikali, 
kafejnīcas, restorāni, skaistumkopšanas saloni, sadzīves 
pakalpojumu servisi, sporta klubi, atpūtas infrastruktūra 
bērniem un viņu vecākiem – brīva niša uzņēmējiem, ko 
ar rīcībpolitiku var atbalstīt pašvaldība.

Otrs virziens vērsts uz pakalpojumu eksportu jeb 
pievilcīgas infrastruktūras izveidi ārzemniekiem. 
Kādreizējā Satiksmes ministra Šlesera darbības laikā 
izskanēja dažas vērtīgas frāzes par lidostas apkārtnes 
iespējām attīstīt konferenču un izstāžu biznesa nozari. 
Iespējas ir spēkā vēl šo baltu dienu. Mārupes novadā 
jāveicina gan ārzemju firmu biroju pārstāvniecība, gan 
konferenču, semināru un izstāžu biznesa attīstība. Tam 
loģiski sekotu citi biznesa servisa pakalpojumi – peldba-
seini, golfa laukumi, iepirkšanās un atpūtas infrastruktūra. 
Vietējiem uzņēmējiem pavērtos plašas biznesa iespējas.

U.B.: Bet ko tad darīt ar Jūsu minētajiem „smags-
variem”, kas rada slodzi esošajai infrastruktūrai?

S.S.: Pašvaldībai ar šiem uzņēmumiem ir maksimāli 
jāsadarbojas – jāatbalsta ar ceļu un citas infrastruktūras 

attīstību, realizējot kopīgus projektus, jāaicina izmantot 
vietējais, augsti kvalificētais darbaspēks, kas, maksājot 
nodokļus, atgrieztu līdzekļus novada budžetā, jāmeklē 
kompromisi savstarpēji izdevīgai sadarbībai. Katrs 
uzņēmums ir vērtība, vienkārši jāsaprot kā labāk izman-
tot tā klātbūtni.

Tas pats attiecas uz citiem „sāpju bērniem” – maza-
jiem un mikrouzņēmumiem, kas ne vienmēr pienācīgi 
rūpējas par sava biznesa estētisko pusi, radot bažas un 
neapmierinātību kaimiņos un līdzpilsoņos. Biedrība ir 
gatava iesaistīties un palīdzēt pašvaldībai sadarboties 
ar tiem uzņēmējiem, kas vēl nav spējuši pielāgoties 21. 
gadsimta civilizētajām biznesa tradīcijām.

U.B.: Mārupes uzņēmēji runā arī par novada 
mārketingu, jeb kā pozicionēties Latvijas un starptautiskā 
kontekstā. Kādu redzat novadu pasaules kartē?

S.S.: Nav šaubu, ka šodienas mārketings ir par 
atšķirīgo, unikālo un tikai katram novadam raksturīgo. 
Mums būs grūti konkurēt starptautiski, tomēr šajā līmenī 
varam līdzināties Eiropā labākajiem. Latvijas ietvaros 
gan nebūtu grūti izcelties, jo pašvaldību mārketings, 
izņemot dažas, vēl ir bērna autiņos.

Mūsuprāt Mārupei ir iespēja parādīt sevi ar vi-
dei draudzīgu mobilitāti un e-pakalpojumiem. „Zaļā” 
pārvietošanās nozīmē gan veloceliņu infrastruktūras 
izveidi, gan, jau pirmkārt, pašvaldības ekoloģisku un 
ilgtspējīgi orientētu domāšanu. Sākumam pietiktu ar vi-
ena elektrobusa maršruta ieviešanu starp novada ciema-
tiem un hibrīdauto iegādi pašvaldības saimnieciskajām 
vajadzībām. Tālāk varētu sekot pašvaldības atbalsts 
elektromobiļu iegādei un infrastruktūras uzlabojumi 
(uzlādes vietas, autonovietošanas iespējas utt.). E-
pakalpojumi vispirms nozīmētu attiekšanos no papīra 
izmantošanas pašvaldības un pakļautības organizāciju 
ietvaros, kā arī aicinājums iedzīvotājiem izmantot e-
pakalpojumus. Bezmaksas wi-fi jeb bezvadu inter-
neta ieviešana novada teritorijā būtu nākamie loģiskie 
risinājumi. Stratēģijas un plāna izstrāde ir pirmie taktiskie 
soļi, kas būtu jāveic pašvaldībai biedrības „Mārupes 
uzņēmēji” rekomendāciju ieviešanai.

Kā teica Novada domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, 
esam pateicīgi biedrībai par sniegtajiem priekšlikumiem 
un ceram uz domes deputātu atbalstu uzņēmēju 
vērtīgajām idejām. Biedrības „Mārupes uzņēmēji” iz-
teiktie priekšlikumi uzņēmējdarbības attīstībai Mārupes 
novadā ir iekļauti novada domes darba kārtībā. Gaidīsim 
rezultātu. Uva Bērziņa

Biedrība “Pierīgas 
partnerība” izsludina atklāta 
konkursa projektu iesniegu-

mu pieņemšanas IV kārtu Rīcības programmas Eiro-
pas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-
2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju 
īstenošana” ietvaros apstiprinātās Vietējās attīstības 
stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2012.gada 
15.novembra līdz 2012.gada 17.decembrim.

IV kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 128 
555.79 LVL (viens simts divdesmit astoņi tūkstoši pieci 
simts piecdesmit pieci lati, 79 santīmi).

Projektu iesniegumi jāiesniedz Mārupes novadā, 
Daugavas ielā 29, 2.stāvā 2-12.kabinetā (tel.: 26440279, 
67149874) vai Olaines novadā, Zemgales ielā 31 
(tālr.67146030)

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Rīcības 
programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta 
ieviešanai 2007.-2013.gadam pasākuma “Teritorijas 
attīstības stratēģiju īstenošana” šādām aktivitātēm un 
rīcībām:

Aktivitātes “Ciematu, kuros veic zivsaimniecības 
darbības, atjaunošana un attīstība” ietvaros rīcība (Tā 
kā aktivitātes “Ciematu, kuros veic zivsaimniecības 
darbības, atjaunošana un attīstība” ietvaros pieejamais 
finansējums ir vietējās attīstības stratēģijas īztenošanai 
sākotnēji piešķirtais atbalsts, tad uz šo aktivitāti neat-

tiecas 2009.gada 27.janvāra MK noteikumu Nr.78 5.1, 
5.2 un 5.3 minētie nosacījumi un aktivitātes īstenošanu 
veic teritorijās, kuras norādītas vietējās rīcības grupas 
sagatavotajā un Lauku atbalsta dienesta apstirpinātajā 
teritorijas attīstības startēģijā.):

1. rīcība. „Teritoriju, kurās veic zivsaimniecības 
darbības, atjaunošana un attīstība”, pieejamais 
finansējums 12 896.36 LVL; 

Mērķis: sakopjot apkārtējo vidi, veicināt kultūras 
un tūrisma attīstību ciematos, izmantojot dažādus 
pasākumus

Iespējamie risinājumi (plānotās darbības):
1.Labiekārtot dzīves vidi mājokļa tuvākajā apkārtnē;
2.Mūžizglītības, kultūras un sporta infrastruktūras 

attīstības veicināšana, nodrošinot kultūras un sporta 
infrastruktūras objektu pieejamību visiem partnerības 
teritorijas iedzīvotājiem

Aktivitātes “Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas 
maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” 
ietvaros rīcība:

2. rīcība. Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza 
mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība, pieeja-
mais finansējums 115 659.43 LVL;

Mērķis – radīt brīvā laika pavadīšanas, kultūras, spor-
ta pasākumu un aktīvās atpūtas vietas, labiekārtot tās, un 
nodrošināt pieeju visām sociālajām iedzīvotāju grupām 
un vecumiem.

Radīt teritorijā esošo kultūrvēsturisko, ainavisko, 

Biedrības “Pierīgas Partnerība” paziņojums

intelektuālo vērtību sasniedzamību un pieejamību, to 
apkārtējas vides labiekārtošana, saglabājot un sakopjot 
dabas un kultūras mantojumu.

Iespējamie risinājumi:
1. Izveidot un labiekārtot aktīvai atpūtai domātas pub-

liski pieejamas vietas pie ūdeņiem, nodrošināt ūdeņu 
piekrastes pieejamību;

2. Celt iedzīvotāju apziņu par dabas un 
kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanas nepieciešamību

3. Vietējā līmeņa ceļu tīkla uzlabošana
4. Veloceliņu, gājēju celiņus izbūve
5. Tūrisma potenciāla popularizēšana un attīstības 

veicināšana
Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, 

plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un 
minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai 
var iepazīties biedrības “Pierīgas partnerība” konsultan-
tu atrašanās vietā Mārupes novadā, Daugavas iela 29, 
atbildīgā Nadīna Millere, tālr.67149872, 26440279, na-
dina.millere@pierigaspartneriba.lv; Gaļina Nicberga, 
tālr.67149874, galina.nicberga@pierigaspartneriba.lv  
un Olaines novadā, Zemgales ielā 31, atbildīgā Ilze Ma-
zure, tālr.67146030, ilze.mazure@olaine.lv, kā arī Lau-
ku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv un mājas 
lapā www.marupe.lv sadaļā Iedzīvotājiem un www.
olaine.lv; www.babite.lv, www.pierigaspartneriba.lv

Projekta iesnieguma veidlapa ir atrodama mājas lapā: 
www.lad.gov.lv,  www.marupe.lv, www.olaine.lv, www.
babite.lv, www.pierigaspartneriba.lv

Ar cieņu,valdes priekšsēdētāja Nadīna Millere

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

Biedrības “Mārupes 
uzņēmēji” biedrs 
Silvestrs Savickis
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novadā

 Prieks par 
aktīvajiem mā-
rupiešiem, kas šķiro 
un piedalās jau otrajā 
šķirošanas akcijas 
izlozē. 

26. oktobrī kļuva 
zināmi akcijas “Šķiro 
pa tīro Mārupē!” 
nākamie desmit 
veicināšanas balvu 
saņēmēji:

1. Agris Locs
2. Nadežda Portniha
3. Māris Pumpītis
4. Edīte Kikase
5. Eduards Grīnas
6. Inese Damula
7. Marita Kiseļa
8. Sanita Reinberga
9. Oksana Čerņajeva
10. Tatjana Trušele

Noskaidroti šķirošanas akcijas otrās 
izlozes uzvarētāji

Rudenī vienmēr aktuāls kļūst 
jautājums, kur likt nokritušās rudens 

lapas un citus „zaļos” atkritumus. 
Kopš jūnija sākuma Mārupes novada iedzīvotājiem 

ir pieejams atkritumu šķirošanas laukums, ko izveido-
jusi biedrība „Eko line”. Tajā ir iespēja bez maksas līdz 
1m3 nodot dažādus dalītus atkritumus, kas ikdienā rodas 
mājsaimniecībā, tai skaitā arī lapas, zāli, zarus, ābolus, 
kartupeļu mizas un citus bioloģiskos atkritumus. “Zaļajos” 
atkritumos nedrīkst būt nepiederoši piemaisījumi. 

Šķirošanas laukums atrodas Jūrmalas apvedceļa 23. km, 
4 km no Jaunmārupes Ķekavas virzienā. Tas pieejams 
iedzīvotājiem septiņas dienas nedēļā no 9.00 līdz 18.00. 

Jautājumu gadījumā zvanīt pa tālr. 286 88 000.

„Zaļos” atkritumus var nodot 
šķirošanas laukumā

Lai piedalītos akcijā „Šķiro pa tīro Mārupē!”, dzeltena-
jos šķirošanas konteineros vai privātmāju iedzīvotājiem 
pieejamajās šķirošanas somās jāievieto saplacināta PET 
pudele ar kontaktinformāciju. Akcija ilgst no septembra 
līdz novembrim, un nākamā izloze notiks 29.novembrī, bet 
noslēdzošā izloze – 2.decembrī. Ik mēnesi tiek izlozētas 
desmit veicināšanas balvas – „Dienas Žurnāli” izdevu-
ma pusgada abonementi, bet noslēdzošajā izlozē no 30 
veicināšanas balvu saņēmējiem izlozēs galvenās balvas – 
tirdzniecības centra „Spice” 200 latu vērtās dāvanu kartes 
saņēmēju.

Latvijas Zaļais punkts atgādina, ka nedz šķirošanas 
konteineros, nedz šķirošanas somās nav metami jogurta, 
krējuma trauciņi, vienreiz lietojamie trauki, čipsu pakas 
un plastmasas olu bretes. Šiem materiāliem pagaidām nav 
pārstrādes iespēju nedz Latvijā, nedz kaimiņvalstīs, tāpēc 
tie metami sadzīves atkritumos.

Vairāk par šķirošanas iespējām Mārupē lasiet pašvaldības 
mājaslapā www.marupe.lv sadaļā Zaļā Mārupe.

Latvijas Zaļā punkta šķirošanas kampaņu Mārupē palīdz 
īstenot Mārupes novada dome un SIA „EKO Rīga”. Pro-
jektu atbalsta tirdzniecības centrs „Spice” un izdevniecība 
„Dienas Žurnāli”.

Sagaidot 104 gadu jubileju, oktobra beigās dzimšanas 
svētkus svinēja Mārupes novada vecākā iedzīvotāja 
Vilhelmīne Ozoliņa. Izrādot cieņu par ilgo dzīvošanu, 
sirsnīgi sveikt un vēlēt vēl daudz skaistu rītu piedzīvot pie 
sirmās kundzes devās arī Mārupes Domes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Bojārs un Sociālā dienesta vadītāja Una Putniņa.

Lai arī svinības ģimenes lokā un pašvaldības ciemiņu 
sagaidīšana prasījusi vairāk spēka, jubilāre ir smaidīga un 
teic, ka nogurusi nejūtoties. „Turos, kā kaķis uz ledus,” 
joko Vilhelmīne. Ikdienā par Vilhelmīni gādā mazmei-
tas Ināras ģimene, kas priecājas par vecvecvecmāmiņas 
gribēšanu un, lai arī ierobežotu, bet tomēr varēšanu 
kustēties. Būt patstāvīgākai palīdz „tramvajs”- tā sme-
joties Vilhelmīne dēvē krēslu, ko izmanto balstam, lai 
varētu pārvietoties.

Vilhelmīne Ozoliņa dzimusi 1908. Gada 27. oktobrī 
Piņķos 4 bērnu ģimenē. Tur iegūta, četru klašu izglītību, 
kas tam laikam bijis jau ļoti daudz, bet vēlāk par dzimto 
vietu kļuvusi Jaunmārupe, kur dzimtas mājās izaudzināti 
trīs bērni. Šobrīd ģimene ir krietni lielāka – 7 mazbērni, 
pulka mazmazbērnu un arī viens mazmazmazbērniņš.  

Veselību, možu garu un spēku katrai dzīves dienai!

Daudz 
laimes 

vecākajai 
novadniecei 
Vilhelmīnei 

Ozoliņai!

Koristu skaits katru gadu svārstās starp 30 un 40.Vīru 
balsis korī, kā jau vairumā koru, ir mazāk nekā sieviešu, 
taču to atsver viņu trīs korifeji – kora mākslinieciskais 
vadītājs Kalvis Ozoliņš, diriģents Andris Klučnieks 
un koncertmeistars Agris Puķe. Paši koristi ir lepni, ka 
viņiem priekšgalā stāv šie trīs vīri – jauni, muzikāli, 
radoši un mērķtiecīgi.

Kalvis Ozoliņš, kurš vada kori jau kopš 1999.gada, uzs-
kata, ka kora pastāvēšanas veiksmes atslēga ir kora cilvēki, 
kuri māk kopā ne tikai dziedāt, bet arī kopīgi atpūsties. 
Protams, arī diriģentam ir sava, ne mazāk būtiska loma kora 
kolektīva radošajā procesā. Savus dziedātājus K.Ozoliņš 
raksturo kā atsaucīgus idejām un darboties gribošus. 
„Pateicoties tam ir bijis iespējams īstenot dažādas az-

Turpinājums no 1.lpp.

Koris „Mārupe” nosvin 35 gadu jubileju 
artiskas ieceres, dažādot kora repertuāru, iekļaujot arī 
estrādes dziesmas un iestudējot muzikālus uzvedumus. 
Koristi piekrīt realizēt visdažādākās idejas. Meklējam kā 
izpausties, lai kļūtu skatītājam interesantāki,” stāsta kora 
mākslinieciskais vadītājs un uzsver, ka svarīgi ir dziedāt 
to, kas pašiem patīk, lai būtu tā dzirkstelīte acīs. Tad to 
sajūt arī klausītājs.

Paralēli dziesmu svētku obligātajam repertuāram, ka-
tru gadu tiek sagatavota arī sava oriģinālprogramma, kas 
klausītājiem tiek prezentēta 8.martā. 

Kora mākslinieciskais vadītājs novēl savam korim būt 
tikpat radošam un atraktīvam arī turpmāk, lai pēc iespējas 
labāk varētu sevi parādīt un nest Mārupes vārdu tālāk 
pasaulē. Kā katru sezonu, aicināti arī jauni dziedātāji, kuri 
vēlas pievienoties kolektīvam, lai ar savu balsi padarītu 
kopējo kora skanējumu vēl skanīgāku. Uva Bērziņa

MĀRUPES
NOVADA
DOME
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sPoRts

 Nedēļas nogalē Mārupes Sporta kompleksā notika 
finālturnīrs basketbolā, kurā piedalījās četras labākās ko-
mandas pēc priekšsacīkšu turnīra rezultātiem - Mārupe, 
Saulkrasti, Carnikava un Krimulda.

Mārupes komanda spraigā cīņā finālturnīrā izcīnīja zel-
ta medaļas un kausu. Ar 59:51 tika pieveikta Saulkrastu 
novada komanda un ar 61:55 Krimuldas novads.

Otro vietu Pierīgas novadu turnīrā ieguva Saulkrastu 
novada komanda, kas ar 65:43 bija pieveikusi Krimuldu, 
taču ar 38:40 piekāpusies carnikaviešiem. Trešā vieta 
Carnikavai, ceturtā – Krimuldai.

Mārupiešiem uzvarētāja 
kauss Pierīgas novadu 

2012. gada sporta spēļu 
finālā basketbolā

Oktobrī Mārupes bērnu futbola komandas piedalījušās 
vairākos futbola turnīros.

6.oktobrī 2002.g.dz. zēnu komanda piedalījās Salaspils 
Rudens kausa izcīņā, kur 10 komandu konkurencē izcīnīja 
4.vietu,13.oktobrī 2005.g.dz.zēnu komanda piedalījās 
JDFS Alberts kausa izcīņā uz 45.vsk. mākslīgā seguma lau-
kuma, kur 12 komandu konkurencē izcīnīja 2.vietu, finālā 
zaudējot ar 2:3 spēcīgajai Tukuma komandai. Tajā pašā 
dienā 2006.g.dz. zēnu komanda sekmīgi spēlēja Futo Cup 
festivālā Skonto hallē, zaudējot tikai vienā spēlē un uzvarot 
trīs spēles.

14.oktobrī 2004.g.dz.zēnu komanda startēja JDFS Alberts 
kausa izcīņā un 12 komandu konkurencē palika 4.vietā.

20.oktobrī 2007.g.dz. zēnu komanda piedalījās Garkalnes 
jubilejas kausa izcīņā Ādažu sporta centra hallē un 12 
komandu konkurencē izcīnīja 3.vietu.

27.oktobrī 2004.g.dz.zēnu komanda piedalījās Garkalnes 
jubilejas kausa izcīņā un 15 komandu konkurencē izcīnīja 
3.vietu.

29.oktobrī 2002.g.dz.zēni piedalījās Rīgas rudens kausa 
izcīņā Skonto hallē ,kur Latvijas spēcīgāko komandu 
konkurencē no 10 komandām palika 8.vietā.

30.oktobrī 2004.g.dz.zēnu komanda Rīgas rudens kausa 
izcīņā Skonto hallē no 12 komandām palika 8.vietā.

31.oktobrī 2001.g.dz.zēnu komanda Rīgas rudens kausa 
izcīņā Skonto hallē no 10 komandām izcīnīja 6.vietu. Ar 
visām šīm komandām Jaunmārupes un Tīraines sporta hallēs 
strādā futbola treneri Agris Kokorevičs un Salvis Rutkaste.

Novembra mēnesī ir ieplānoti starti ar 2001.g.dz.zēnu 
komandu - 3.novembrī Garkalnes jubilejas kausa izcīņā 
Ādažos, no 9.-11.novembrim ar 2004.g.dz. zēnu komandu 
piedalīsies Ateitis Cup izcīņā Viļņā(Lietuva),ar 2006.g.dz.
zēnu komandu 17.novembrī startēs Salaspils ziemas kausa 
izcīņā Skonto hallē, paralēli tur pat spēlēs arī 2004.g.dz.zēnu 
komanda, no 23.-25.novembrim Viļņā (Lietuva) Ateitis Cup 
izcīņā spēlēs 2002.g.dz.zēnu komanda.

Novēlēsim mūsu jaunajiem futbolistiem veiksmīgus star-
tus!

Mārupes novada futbola treneris Agris Kokorevičs.

Mārupes futbola 
rudens sezona

Piezīmes: (S) – spēles, (U) – uzvaras, (N) – neizšķirti, 
(Z) – zaudējumi, (+/-) – gūto/zaudēto punktu starpība, (P) 
– punkti.

tuvāka informācija:
Web lapa - http://www.mnbl.lv 
Twitter - http://www.twitter.com/MNBL_LV 
Facebook - http://www.facebook.com/marupesliga

Vieta Komanda (S) (U) (N) (Z) (+/-) (P)
1. Jaunmārupe 4 4 0 0 +119 12
2. MIG 3 3 0 0 +45 9
3. RB Klans 4 2 1 1 +2 9
4. Otrapuse.lv 5 2 0 3 -55 9
5. Concombres 4 2 0 2 +27 8

6.
Mārupes 
vidusskola 4 1 2 1 +17 8

7.
North Hub 
Services 4 2 0 2 -2 8

8.
Melnais 
jātnieks 3 1 2 0 +1 7

9. F-Team 4 1 0 3 +21 6
10. Babīte 3 1 1 1 -1 6
11. Tvaikonis 3 0 0 3 -75 3
12. Aizsargi 3 0 0 3 -99 3

MNBL kopvērtējums pēc stāvokļa 
uz 2012.gada 28.oktobri

27. oktobrī Tīraines sporta kompleksā norisinājās bas-
ketbola turnīrs bērniem un jauniešiem “Mārupes kauss 
3:3”. Turnīrā piedalījās 2002. un 2003. gadā dzimušie 
zēni no Mārupes, Ķekavas, Ādažu novadiem un Rīgas.

Mārupes komandas „Mārupes tīģeri” un „Mārupes 
lauvas” U9 - 2003.g.dz. zēnu grupā no 11 komandām 
ieguvušas attiecīgi 5. un 8. vietu.

Noslēdzies basketbola 
turnīrs “Mārupes kauss 3:3”

27.oktobrī Inčukalnā norisinājās Pierīgas  novadu  
2012.gada  sporta  spēles peldēšanā, kurās mārupieši 
startēja ar labiem rezultātiem un ieguva arī pirmās vietas. 

Mārupiešiem godalgotas vietas peldēšanā

Trešdien, 14.novembrī, plkst. 16.00 visi zēni, kas 
vēlas spēlēt volejbolu, tiek aicināti uz tikšanos ar jauno 
Mārupes Sporta centra volejbola treneri Agri Leiti.

Tikšanās notiks Mārupes Sporta kompleksā, Kantora 
ielā 97.

Tālrunis informācijai 26394694

Zēni 
aicināti 
spēlēt 

volejbolu
pie trenera 
Agra Leiša

Kopvērtējumā Mārupes novads ieguvis 2.vietu. Apsvei-
cam!

50m brīvais  stils  vīriešiem – 1.vecuma  grupa (1996. 
– 1983.)
1.vieta Pāvels  Gribovskis           0:23,78                                   
2.vieta Jānis  Šaltāns             0:24,60                                 
3.vieta Ģirts  Feldbergs          0:24,83                                   
4.vieta Pēteris  Laipnieks        0:25,01  
50 m brīvais  stils  sievietēm – 4.vecuma  grupa (1962. 
– 1953.)
1.vieta Gaļina  Broka         0:35,43                                                                                                                       
50m brīvais  stils  sievietēm – 3.vecuma  grupa (1972. 
– 1963.)
2.vieta Svetlana  Ņikitina   0:32,30
50 m brīvais  stils  vīriešiem – 4.vecuma  grupa (1962. 
– 1953.)
3.vieta Eduards  Gribovskis        0:36,70
Stafetē Mārupes novads ieguvis 3.vietu
Pārējos rezultātus skatīt www.marupe.lv, sadaļā Sports                                       

Sporta notikumi

23.novembrī 
Plkst. 19.00 „Sporta Laureāts 2012” 

Mārupes Kultūras namā, Daugavas ielā 29, Mārupē
24.novembrī 

Plkst. 17.00 Latvijas čempionāts vīriešiem volejbolā 
nacionālā līga. Mārupes Sporta centrs/Cēsis, Tīraines 
Sporta kompleksā, Viskalnu ielā 7, Tīrainē

Plkst. 17.00 LBL sacensības, Turība/LU, Mārupes 
Sporta kompleksā, Kantora ielā 97, Mārupē

25.novembrī
Plkst. 10.00 Pierīgas novadu sporta spēles volejbolā 

vīriešiem, Mārupes Sporta kompleksā, Kantora ielā 
97, Mārupē

1.decembrī
Plkst. 17.00 LBL sacensības, Turība/Jūrmala, 

Mārupes Sporta kompleksā, Kantora ielā 97, Mārupē
4.decembrī

Plkst. 10.00 Tautas bumba starp Pierīgas novadu 
izglītības iestādēm, Mārupes Sporta kompleksā, Kan-
tora ielā 97, Mārupē

9.decembrī
Plkst. 17.00 LBL sacensības, Turība/Barons, 

Mārupes Sporta kompleksā, Kantora ielā 97, Mārupē

Kopš septembra Tīrainē, netālu 
no zirgu staļļa un pamatskolas,  
Pakalniņu ielā 4, tālr.: 29539097, dar-
bu ir sācis Latvijas Veselības un spor-
ta asociācijas sporta centrs. Tagad arī 

mārupiešiem sev ērtā laikā un vietā (var piebraukt un bez 
maksas atstāt auto) ir pieejamas:
• fitnesa un aerobikas nodarbības;
• joga;
• pilates;
• ārstnieciskā vingrošana individuāli un grupās;
• tieši grūtniecēm un bērniem no 7 līdz 14 gadu ve-

cumam paredzētas dažādas nodarbības (ritmika, 
ārstnieciskā un koriģējošā vingrošana u.c.); 

• sporta dejas un salsa;
• dažādu speciālistu konsultācijas u.c.
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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 un Jolanta Grosberga - Gernere

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.

novadā

Oktobrī
 Mārupes novada 

Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti jaundzimušie

Augusts Silavs (dzimis 28.09.2012.)
Artjoms Mihejevs (dzimis 24.09.2012.)
Katrīna Kļavinska (dzimusi 01.10.2012.)
Madara Mikuča (dzimusi 01.10.2012.)
Elizabete Grīnvalde (dzimusi 29.09.2012.)
Jēkabs Fišers (dzimis 25.09.2012.)
Estere Paula Unda (dzimusi 10.10.2012.)
Agris Gradinārovs (dzimis 10.10.2012.)
Patrīcija Kathina (dzimusi 06.10.2012.)
Dāvids Šķerbergs (dzimis 16.10.2012.)
Anna Graždankina (dzimusi 16.10.2012.)
Sandijs Kristons (dzimis 15.10.2012.)
Beāte Paula Bodrenko (dzimusi 08.10.2012.)
Miķelis Tutiņš (dzimis 22.10.2012.)
Martins Ābols (dzimis 19.10.2012.)

Oktobrī
 mūžībā aizgājuši

Anatolijs Vlasjuks (1949)
Anatolijs Latoškins (1958)
Larisa Sviridova (1927)
Ziedonis Lejiņš (1948)
Marija Lapenko (1928)
Oskars Klieders (1940)
Staņislava Jakovļeva (1936)
Aivars Kokins (1954)
Dzidra Bārdiņa (1924)

Oktobrī
 Mārupes novada 

Dzimtsarakstu nodaļā 
noslēgtas laulības

16.10.2012 Mārtiņš Druķis un Inese Šalkovska 

27.10.2012 Ingus Beks un Iluta Borisova

1.decembrī Jaunmārupē notiks Andrejdienas tirdziņš, 
kurā piedalīties laipni aicināti visi pārdot gribētāji ar 
pašražotām precēm, bērnu un pieaugušo lietotajām 
drēbēm, gan arī dažādām saimnieciskajām lietām.

Pārdot gribētāji aicināti pietiekties līdz 19. novem-
brim, tālr. 29549300, 25423700.

Tirdziņš notiks kafejnīcā „Laura”, Jaunmārupē, Maz-
cenu alejā 37/a .Visas dienas garumā skanēs dzīvā 
mūzika, piedāvājumā būs siltas pusdienas un uzkodas. 
Vakarā notiks balle.

Būs Andele Jaunmārupē

Šā gada 17. novembrī plkst. 14.00 Jaunmārupes 
mūzikas un mākslas skolā senioru atpūtas vakars “Svētku 
noskaņā”.

Laipni lūgti piedalīties visi seniori, neaizmirstot līdzi 
ņemt «groziņu» un labu garastāvokli.

Transports no Tīraines ciema plkst. 13.00, Mārupes 
ciema - plskt. 13.15, Skultes ciema - plkst. 13.45.

vairāk informācijas: Mārupe - Anita 29800156, 
Tīraine - Dace 67912536, Skulte - Dzidra 67915104, 
Jaunmārupe - Maija 29427269.

Senioru atpūtas vakars 
“Svētku noskaņā”

25. novembrī Mārupes kapos notiks 
SVECĪŠU VAKARS.

Kultūras notikumi

10. novembrī
Mārtiņdienas labdarības balle, plkst. 18.00 Mārupes 

Kultūras namā. 
11. novembrī

Lāčplēša dienas pasākumi novadā
17. novembrī

Plkst. 19.00 Atpūtas vakars ar dejām. Piedalās: 
profesionāls iluzionists, animātors Toms Felkers un 
deju grupa “Austrumu harēms”. Pieteikties pa tālr.: 
29459381. Mārupes Mūzikas un mākslas skolas zālē, 
Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē. Atbalsta: Mārupes no-
vada Dome.

18. novembrī
Plkst. 14.00 Pateicības sarīkojums un koncerts “Sirdz 

vārdi” Mārupes Kultūras namā
Plkst. 21.00 tradicionālā svētku balle Mārupes 

Kultūras namā. Spēlē grupa „Bellacords”.
25.novembrī

Svecīšu vakars Mārupes kapos
2.decembrī

Bērnu adventes koncerts plkst. 13.00 Mārupes 
Kultūras namā

15. decembrī
Brāļu Auzānu „Slavenais Jersikas orķestris” plkst. 

18.00 Mārupes Kultūras namā.
Uzstājas Latviju televīzijas šovos popularitāti 

ieguvušie brāļi Atis un Jānis Auzāni kopā ar Oranžā 
kora dziedātājiem un labākajiem Latvijas mūziķiem.

16. decembrī
Baltais adventes koncerts plkst. 13.00 un Mārupes 

tradicionālais Ziemassvētku tirdziņš no plkst. 10.00 
līdz 16.00 Mārupes Kultūras nama iekšpagalmā un 
vestibilā. 

Būs zāļu tējas un cigoriņu kafija, piparkūkas un ziedu 
vīni, amatnieku rokdarbi un lauku labumi – saldākais 
medus, gardākā maize, vissmeķīgāk kūpinātās desas un 
žāvētās zivis! 

Tālr. informācijai: 29256609, 29515249
23. decembrī

Koncerts bērniem „Ziemassvētki Brīnumskapī” 
plkst.12.00 un plkst. 15.00 Mārupes Kultūras namā.
Brīnumskapī mīt Ingus Ulmanis, Andris Sējāns, Aigars 
Voitišķis, Roberts Rasa, Baiba Vanga, Anrijs Grinbergs 
un „Knīpas un knauķi”.

Mārupes novada Dome sveic iedzīvotājus
Latvijas Republikas proklamēšanas 

94.gadadienā un 18.novembrī ielūdz uz

Pateicības sarīkojumu 
un koncertu „Sirds vārdi” 
ar īpašu muzikālu pārsteigumu

Plkst. 14:00 Mārupes Kultūras namā, 
Daugavas ielā 29, Mārupē

Tradicionālo svētku balli 
spēlēs grupa „Bellacords”

Plkst. 21:00 Mārupes Kultūras namā, 
Daugavas ielā 29, Mārupē

Līdzi ņemams groziņš
Iepriekšēja galdiņu rezervācija pat tālr. 67149864, 29211645 

vai rakstot uz e-pastu: ira.duduma@marupe.lv

Mīļi gaidīts ikviens Mārupes iedzīvotājs!

8.decembrī bērnudārzs „Lienīte” 
svin 40 gadu jubileju

Aicinām pieteikties bijušos darbiniekus. Dalības mak-
sa Ls5. Par dalību informēt līdz 20.novembrim pa tel. 
26554922 vai rakstot uz e-pastu mlienite@latnet.lv

Plkst.15.30 tikšanās bērnudārza „Lienīte” telpās
Mārupes Kultūras namā, Daugavas ielā 29, Mārupē: 

Plkst.16.30 dalībnieku reģistrācija
Plkst.17.00 svinīgais pasākums
Plkst. 20.00 saviesīgā daļa


