MarupesVESTIS

2013.GADA OKTOBRIS

MĀRUPES NOVADA DOMES BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS
Par nekustamā
īpašuma nodokli
Mārupē 2014.gadā
Lasiet 2.lpp.

Pirmais līgums par
Mārupes pašvaldības
atbalstīto aukļu
pakalpojumu noslēgts

5 gadu jubileju
nosvinējis dienas
centrs „Tīraine”

Lasiet 5.lpp.

Lasiet 4.lpp.

Sakām paldies Skolotāju dienā!

Pagarināts
centralizēto
kanalizācijas tīklu
izbūves darbu izpildes
termiņš
ieguldījums tavā nākotnē!

Skolotāju dienā ar Mārupes novada Domes pateicības rakstiem tika sveiktas ilggadējas Mārupes vidusskolas
darbinieces - skolas darbvede Mirdza Reņģīte un medmāsa Ilga Baiba Ivbule.
Starptautiskā skolotāju diena, kad
jo īpaši tiek novērtēts pedagogu darbs
un devums jaunās paaudzes veidošanā,
daudzviet pasaulē tiek svinēta 5.oktobrī.
Mārupē šie svētki ar izglītības iestāžu
ikdienai neierastām aktivitātēm tika
atzīmēti piektdienā, 4.oktobrī.

Mārupes vidusskolā vecāko klašu
skolēni visiem skolotājiem piektdienā
bija sagatavojuši atpūtas pēcpusdienu.
Tās laikā skolotāju komandas piedalījās
dažādos atjautības konkursos, izsolē,
kā arī baudīja plaša spektra pasaules
mākslinieku, kuru lomās bija iejutušies
paši audzēkņi, uzstāšanos. Svētku

pēcpusdienā ar Mārupes novada Domes
pateicības rakstiem par teicamu darbu un
ilggadēju ieguldījumu Mārupes vidusskolas attīstībā tika sveikta skolas darbvede
Mirdza Reņģīte, savukārt par ilggadēju
ieguldījumu veselības veicināšanas jomā
medmāsa Ilga Baiba Ivbule.
Turpinājums 8.lpp.

Par rīcību Rīgas sabiedriskā transporta biļešu
jautājumā Pierīgas pašvaldības vēl spriedīs
2013.gada 7.oktobrī Rīgas Dome
pieņēmusi saistošos noteikumus Nr.58
„Grozījumi Rīgas domes 2010.gada
24.augusta saistošajos noteikumos Nr.89
„Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta
maršrutu tīklā””.
Grozījumi
saistošajos
noteikumos
nosaka braukšanas maksas atvieglojumus 50% apmērā abonementa biļešu
cenām personām, kuras savu dzīvesvietu
deklarējušas Rīgas pilsētas administratīvajā
teritorijā. Tāpat arī to, ka braukšanas
maksas atvieglojumus tiesīgas saņemt
citu pašvaldību teritorijās dzīvesvietu
deklarējušās personas, ja attiecīgā
pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Rīgas

pilsētas pašvaldību un pārvadātāju par
savā administratīvajā teritorijā dzīvesvietu
deklarējušo personu pārvadāšanu.
Pēc Rīgas Domes lēmuma par izmaiņām
braukšanas
maksas
atvieglojumos
Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā
pastiprināta ir Mārupes iedzīvotāju interese
par Mārupes pašvaldības nostāju. Par to,
vai Mārupes Dome plāno uzsākt sarunas
ar Rīgas pilsētu, lai Mārupē deklarētajiem
iedzīvotājiem braukšana sabiedriskajā
transportā nesadārdzinātos, atbild Mārupes
novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš
Bojārs:
„Lai Rīgas Domes grozītie saistošie noteikumi stātos spēkā, saskaņā ar likumu
„Par pašvaldībām” Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrijai (VARAM)
to tiesiskums ir vēl jāizvērtē. Tāpēc uzskatu, ka patlaban komentēt Rīgas Domes
lēmumu un tikties divpusējās sarunās būtu
vēl pāragri.
Taču, pieļaujot iespēju, ka VARAM atzinums varētu būt arī pozitīvs, kopā ar citām
Pierīgas pašvaldībām plānojam lēmuma
ietekmi uz Pierīgu, kuras iedzīvotāji
strādā Rīgā, savstarpēji apspriest plašākā
lokā. Tuvākajā laikā paredzēta Pierīgas
pašvaldību vadītāju tikšanās ar Rīgas
Plānošanas reģionu, kura kompetencē ir
sabiedriskā transporta plānošana Rīgas
plānošanas reģiona teritorijā un Rīgas
Domes vadību.”
Kate Nītiņa

Ceļa P132 Rīga – Mārupe – Jaunmārupe remonts
tiks veikts nākamā gada pavasarī
Kā iepriekš ziņots, 27.jūnijā VAS
„Latvijas Valts ceļi” izsludināja iepirkumu par valsts reģionālā autoceļa P132
Rīga (Mārupe) – Jaunmārupe posma
km 3.34 – 10.00 segas rekonstrukcijas
(pastiprināšanas) būvdarbiem.
Iepirkuma procedūra ir noslēgusies, un
PIEKTDIENA, 11.oktobris, 2013

24. septembrī ar piegādātāju apvienību
AS „A.C.B.” un SIA „8.CBR”ir noslēgts
būvdarbu līgums par minētā autoceļa segas rekonstrukciju ar līgumcenu 1,242
milj. Ls, informē VAS „Latvijas Valsts
ceļi” Komunikācijas daļas sabiedrisko
attiecību projektu vadītāja Ieva Niedra.

„Tā kā šogad laikapstākļi vairāk
nav piemēroti asfaltbetona ieklāšanai,
visi būvdarbi tiks veikti nākamā gada
būvsezonā, tiklīdz būs būvdarbu veikšanai
atbilstoši laika apstākļi,” skaidro I.Niedra.
Uva Bērziņa

A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” informē, ka centralizēto
kanalizācijas tīklu izbūves darbu izpildes termiņš ir pagarināts un noteikts
2013.gada 22.novembris.
Uz šodienu visi projektā paredzētie
ūdens un kanalizācijas tīkli ir izbūvēti,
izņemot Rožu ielas KSS pievienojumu,
ko plānots pabeigt tuvākajā laikā, atkarībā
no laika apstākļu labvēlības. Visās ielās
pēc izbūvētajiem ūdens un kanalizācijas
tīkliem ir izbūvēts pagaidu segums, kas
nodrošina piekļuvi īpašumiem, kā arī
vairākās ielās ir izbūvēts pastāvīgais ceļu
segums.
Visās ielās tiek veikti izbūvēto ūdens un
kanalizācijas tīklu, aku un kanalizācijas
sūkņu staciju uzmērīšanas, pārbaudes,
regulēšanas un pārslēgšanas darbi, kas
turpināsies arī oktobra mēnesī un tie ir
saistīti ar lokāliem rakšanas darbiem. Tiek
veikti pastāvīgā seguma atjaunošanas,
labiekārtošanas un ielām piegulošo
teritoriju sakopšanas darbi un tos plānots
veikt arī oktobra mēnesī šādās ielās:
Brūkleņu, Mēmeles, Kurmales, Ventas,
Rožu, Lielā, Rožleju ielās.
Pastāvīgā ielu seguma atjaunošanas
pabeigšanas termiņš ir atkarīgs no laika
apstākļiem, jo nav pieļaujama seguma
izbūve uz pārmitrinātas pamatnes, kas
izveidojas stipru vai ilgstošu nokrišņu
gadījumā.
Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt
uzņēmēja būvdarbu vadītājam J. Nikāzim,
mob. tel. 29252347, vai A/S „Mārupes
komunālie pakalpojumi” projektu vadītājai
D. Šveidei, tel. 28366888.
A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi”

Spēkā stājies Mārupes
novada teritorijas
plānojums 2014.-2026.
gadam
2013.gada
17.septembrī
spēkā
stājušies Mārupes novada Domes 2013.
gada 18.jūnija saistošie noteikumi
Nr.11 „Mārupes novada teritorijas
plānojuma 2014.-2026.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
un Grafiskā daļa”.
Līdz ar to spēku zaudējuši pašvaldības
10.09.2003. saistošie noteikumi Nr.16
„Mārupes pagasta apbūves noteikumi
2002.-2014.gadam”
un
pašvaldības
20.05.2009. saistošie noteikumi Nr.13
„Mārupes pagasta Teritorijas plānojuma
2002.-2014.gadam grozījumi”.

1

MarupesVESTIS
Mārupes novada Dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 19/2013
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes
2013. gada 28.augusta
sēdes Nr.5, lēmumu Nr.17

Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanas kārtību Mārupes
novadā 2014.gadā
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 44.pantu, 45.pantu
un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
1.panta 2. daļas 91 .punktu,
21 .daļu, 3.panta 14 .daļu, 31 .pantu, 9.panta
2.daļu.

I Vispārējie noteikumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību,
kādā 2014.gadā Mārupes novadā ar
nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas
dzīvojamo māju palīgēkas, inženierbūves
– laukumi, kas tiek izmantoti kā
transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi un
vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku
drošību apdraudošas būves, kā arī nosaka
nodokļu likmes un nekustamā īpašuma
nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu 2014.gadā.

4.Lēmumu par būves klasificēšanu par
vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku
drošību apdraudošu, vai lēmumu par
attiecīga statusa atcelšanu pieņem Mārupes
novada Būvvalde Mārupes novada Domes
noteiktajā kārtībā.
5.Būvei piekritīgo zemes platību nosaka proporcionāli būves apbūves laukumam, ņemot vērā būves izvietojumu
zemesgabalā, kā arī būves apbūves laukumam nepieciešamo zemes platību atbilstoši
apbūves blīvumam, ievērojot piekļuvei un
apsaimniekošanai nepieciešamo zemesgabala platību.
6.Maksāšanas paziņojumu par būvi, kas
klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi
vai cilvēku drošību apdraudoša, nosūta
nodokļu maksātājam viena mēneša laikā
no dienas, kad administratīvais akts par
būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā ir
kļuvis neapstrīdams vai ir beidzies termiņš
augstākās iestādes izdotā administratīvā
akta, ar kuru atstāts spēkā sākotnējais
lēmums, pārsūdzēšanai, un tas nav
pārsūdzēts.
7.Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu
par būvi likumā „Par nekustamā īpašuma
nodokli” noteiktajā kārtībā veic sākot ar
nākamo mēnesi pēc lēmuma par šo noteikumu 4.punktā minētā būves statusa
atcelšanu.

II Nekustamā īpašuma nodoklis
dzīvojamo ēku palīgēkām
2. Ar nekustamā īpašuma nodokli 2014.
IV Nekustamā īpašuma nodoklis
gadā neapliek:
2.1.Dzīvojamo māju palīgēkas, kas ne- inženierbūvēm – laukumiem, kas tiek
izmantoti kā maksas stāvlaukumi
tiek izmantotas saimnieciskās darbības
8.Ar
nekustamā īpašuma nodokli 1,5
veikšanai (to daļas), ja palīgēkas platība
% apmērā no inženierbūves kadastrālās
pārsniedz 25 m2 , izņemot garāžas.
vērtības apliek inženierbūves — laukuIII Nekustamā īpašuma nodoklis vidi mus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu
degradējošu, sagruvušu vai cilvēku
maksas stāvlaukumi.
drošību apdraudošām būvēm
9.Nodokļu maksāšanas pienākums
3.Ar nekustamā īpašuma nodok- attiecībā uz inženierbūvēm — laukumiem,
li 3 % apmērā no būvei piekritīgās kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu
zemes kadastrālās vērtības apliek vidi maksas stāvlaukumi rodas ar nākamo
degradējošas, sagruvušas vai cilvēku mēnesi pēc tam, kad ir uzsākts izmantot
drošību apdraudošās būves. Nekustamā inženierbūvi kā transportlīdzekļu maksas
īpašuma nodokli aprēķina ar nākamo stāvlaukumu.
mēnesi pēc būves klasificēšanas par vidi
10.Kadastra
informatīvajā
sistēmā
degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību nereģistrētas inženierbūves – laukumi, kas
apdraudošu.
tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas

PAŠVALDĪBĀ
Mārupes novada
Domes lēmumi

stāvlaukumi, tiek apliktas ar nekustamā
īpašuma nodokli, piemērojot likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 1.3
daļā noteikto kārtību. Tādos gadījumos,
maksāšanas paziņojums tiek izsūtīts vi2013.gada 25.septembrī
ena mēneša laikā no brīža, kad pašvaldība
konstatē, ka inženierbūve tiek izmantota • Atbalstīt zemes ierīcības projekta izstrādi
kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukums
9 nekustamiem īpašumiem.
un nodokļu maksāšanas pienākums rodas • Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas
ar nākamo mēnesi pēc tam, kad pašvaldība
mērķi 10 zemesgabaliem.
ir konstatējusi, ka inženierbūve tiek iz- • Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.
mantota kā transportlīdzekļu maksas
20/2013 „Par 2003.gada 22.janvāra
stāvlaukums.
saistošo noteikumu Nr. 1 „Mārupes
V Nodokļu maksāšanas paziņojuma
pagasta VAS Starptautiskā lidosta
piespiedu izpildes termiņš
„Rīga” ZA sektora detālais plānojums””
11.Nodokļu maksāšanas paziņojumu
atcelšanu”.
piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk kā 7 • Atstāt negrozītu Mārupes novada
gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa
Būvvaldes 2013.gada 31.jūlija lēmumu
iestāšanās brīža.
Nr.1.6. „Par projekta dokumentācijas
VI Nekustamā īpašuma nodokļa likmes
izstrādi nekustamā īpašumā Vienības
12.Komercsabiedrību
īpašumā
vai
gatvē 165/1”.
tiesiskā valdījumā esošajām dzīvojamām • Veikt grozījumus 25 pašvaldības
mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav
saistošajos noteikumos, sakarā ar pāreju
sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo
uz eiro,.
māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās
•
Piešķirt Mārupes tautas klases volejbola
ēkās un to daļām, kuru funkcionālā
komandai, vīriešu volejbola komandai
izmantošana ir dzīvošana, ja tās ir izīrētas
„Mārupe SC”, vīriešu volejbola komdzīvošanai, no nākamā mēneša pēc īres
andai „Mārupe” tiesības 2013./2014.
līguma iesniegšanas pašvaldībā, nekustamā
gada spēļu sezonā bez maksas lietot
īpašuma nodokļa likme ir:
12.1. 0,2 procenti
no kadastrālās
pašvaldības īpašumā esošos sporta obvērtības, kas nepārsniedz 40 000 latu;
jektus.
12.2. 0,4 procenti no kadastrālās vērtības, • Piešķirt atbalstu 4 sportistiem
kas pārsniedz 40 000 latu, bet nepārsniedz • Atbalstot
veselīga
dzīvesveida
75 000 latu;
veicināšanu, piešķirt tiesības izman12.3. 0,6 procenti no kadastrālās vērtības,
tot par samazinātu nomas maksu
kas pārsniedz 75 000 latu.
pašvaldības īpašumā esošo sporta zāli
13. Šo noteikumu 12.punktā minētajam
Mārupes novada Skultes sākumskolā, kā
nekustamajam īpašumam nodokļa likarī pašvaldības īpašumā esošo sporta zāli
mi 1,5 procentu apmērā piemēro, ja īres
Tīraines sporta kompleksā Viskalnu ielā
līgums nav noslēgts, vai ar nākamo mēnesi,
7, Tīrainē.
kad tiek izbeigts īres līgums.
• Saskaņot Mārupes vidusskolas interešu
VII Noslēguma jautājums
izglītības programmu „Dabas zinību
13.Saistošie noteikumi stājas spēkā
un vides mācību darbnīcas” (4 stundas
nākamajā dienā pēc to publicēšanas
nedēļā) 2013./2014. un 2014./2015.
laikrakstā.
mācību gadam.
Mārupes novada Domes priekšsēdētājs • Nodrošināt deputātu Edgaru Jansonu ar
Mārtiņš Bojārs
telefonsakariem, paredzot mēneša limitu
līdz 10,00 LVL.
• Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt līgumu ar Mārupes nonekustamā īpašuma nodokļa likmes 2014.
vada Domes deputātu   Jāni Rušenieku,
gadā paliek nemainīgas - zemei 1,5 %
par viņa īpašumā (vai tiesiskā valdījumā)
apmērā no zemes kadastrālās vērtības,
esošās
automašīnas
izmantošanu
savukārt, mājoklim (ja tas netiek izmandeputāta pienākumu pildīšanai, nosakot
tots saimnieciskās darbības veikšanai)
degvielas patēriņa limitu mēnesī līdz 50
0,2 procenti no kadastrālās vērtības, kas
litriem.
nepārsniedz 56 915 euro, 0,4 procenti no
•
Ievēlēt Mārupes novada vēlēšanu
kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 56
komisijas locekļus
915 euro, bet nepārsniedz 106 715 euro, un
•
Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa at0,6 procenti no kadastrālās vērtības daļas,
vieglojumus 2 personām
kas pārsniedz 106 715 euro.
•
Pieņemt saistošos noteikumus Nr.
Sarmīte Maščinska,
Domes juriste
18/2013 „Par līdzfinansējumu Mārupes
Mūzikas un mākslas skolā”.
• Deleģēt darbam AS „Mārupes komunālie
pakalpojumi”
iepirkumu
komisiju
sastāvā projekta „Ūdenssaimniecības
26.12.2013.
pakalpojumu attīstība Mārupē, 2. kārta”
• SIA “Mārupes ceļinieks” par gājēju
īstenošanas ietvaros Mārupes novada
celiņa un apgaismojuma izbūvi autoceļa
Domes amatpersonas: Pēteri Pikši un
V15 posmā no 1,83. līdz 2,89. kiloAndri Puidi.
metram, līgumcena Ls 119 059,03, izpil•
Deleģēt darbam Pierīgas reģiona
des termiņš 11.12.2013.
pašvaldību iestādes „Izglītības, kultūras
• SIA “Hathor” par Mārupes novada
un sporta pārvalde” uzraudzības padomē
Mazcenu
kapsētas
labiekārtošanu,
Mārupes novada Domes priekšsēdētāja
līgumcena Ls 13 062,82, izpildes termiņš
16.11.2013.
vietnieci Līgu Kadiģi.
• SIA “JUNKS” par žalūziju piegādi un • Atļaut AS „Mārupes komunālie pakuzstādīšanu Mārupes novada izglītības
alpojumi” akciju turētājam Mārtiņam
iestādēs, līgumcena Ls 3 4002,23, izpilBojāram pieņemt lēmumu par pilnvarodes termiņš 28.10.2013.
juma došanu AS „Mārupes komunālie
• SIA „IKO” un SIA „Lemmikainen Latpakalpojumi” valdes loceklim Jurim
vija” par Loka ceļa no Priežu ielas līdz
Ivanovam parakstīt aizdevuma līgumu
Ziedkalnu ielai un Ziedkalnu ielas rekonar Valsts kasi, lai nodrošinātu Kohēzijas
strukciju, līgumcena Ls 324 967,23, izfonda projekta „Ūdenssaimniecības pakpildes termiņš 29.11.2013.
alpojumu attīstība Mārupē” realizāciju.
Ivars Punculis, Domes izpilddirektors

Par nekustamā īpašuma nodokli 2014.gadā
Mārupes
novada
pašvaldības
administratīvajā teritorijā no 2014.gada
1.janvāra. stāsies spēkā Mārupes novada Domes saistošie noteikumi „Par
nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas
kārtību Mārupes novadā 2014.gadā”.
Minētajos noteikumos tāpat kā 2013.
gadā ir paredzēts neaplikt ar nodokli
dzīvojamo māju palīgēkas, kas netiek
izmantotas saimnieciskās darbības
veikšanai, ja palīgēkas platība pārsniedz
25 m2, izņemot garāžas.
Ar nodokli 3% apmērā tiks apliktas

vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku
drošību apdraudošas būves. Ievērojot
minēto, lūdzam
nekustamo īpašumu
īpašniekus veikt nepieciešamās darbības
sagruvušu īpašumu sakārtošanai.
Ar nodokli 1,5% apmērā tiks aplikti laukumi, kas tiek izmantoti kā
transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi.
Ar nodokļa likmi 1,5% apmērā tiks apliktas komercsabiedrību īpašumā vai tiesiskā
valdījumā esošās dzīvojamās mājas (t.sk.
arī dzīvokļi), ja tās nav izīrētas dzīvošanai.
Papildus minētajam informējam, ka

Saimnieciskie darbi septembrī

Izsludinātās un procesā esošās
iepirkumu procedūras

• Ceļa zīmju piegāde un uzstādīšana, ceļu
horizontālo apzīmēju krāsošana 2013.,
2014. un 2015. gadā, piedāvājumu
iesniegšana 2013. gada 14. oktobrī.
• Pasažieru
mikroautobusu
iegāde
Jaunmārupes sākumskolai, piedāvājumu
iesniegšana 2013. gada 10. oktobrī.
• Fasādes žalūziju piegāde un uzstādīšana
Mārupes sporta centram, piedāvājumu
iesniegšana 2013. gada 14. oktobrī.
• Gājēju celiņa izbūve gar autoceļu
Tīraine – Jaunolaine, notiek iesniegto
piedāvājumu izvērtēšana.
• Gājēju celiņa rekonstrukcija Mazcenu
alejā, notiek iesniegto piedāvājumu
izvērtēšana.
Iepirkumu procedūru rezultātā
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noslēgti līgumi
• SIA “Sporta halle” par sporta inventāra
piegādi, līgumcena Ls 12 542,32, izpildes termiņš 23.10.2013.
• SIA “RB Klans” par sabiedriskā transporta pieturvietu izbūvi, autobusa galapunkta izbūvi un Mārupītes gatves un
Vecozolu ielas krustojuma rekonstrukciju, līgumcena Ls 81 787,13, izpildes termiņš 45 kalendārās dienas no
būvatļaujas saņemšanas dienas.
• SIA “Inspekcija AMJ” par tiesībām veikt
finanšu revīziju Mārupes novada Domē,
tās iestādēs un struktūrvienībās un sniegt
zvērināta revidenta ziņojumu par 2013.
un 2014. gadu, līgumcena Ls 6 050,00,
izpildes termiņš 24.09.2015.
• SIA “Rīgas Tilti” par gājēju tiltiņu
izbūvi Mārupes novadā, līgumcena
Ls 75 964,85, izpildes termiņš
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Pieredzes apmaiņā Ziemeļvalstīs
Projekta „Pieredzes apmaiņa starp trīs
valstu pašvaldībām”, kas tiek īstenots
Ziemeļu – Baltijas valstu mobilitātes
programmas publiskajai administrācijai
ietvaros, seši Mārupes novada Domes
speciālisti oktobra sākumā viesojās
divās Ziemeļvalstu pašvaldībās - Nacka pašvaldībā Zviedrijā un Moss
pašvaldībā Norvēģijā.
Atbilstoši programmas prasībām katrā
valstī tika pavadītas trīs darba dienas,
tiekoties ar pašvaldību mēriem, vadītājiem
un dažādu jomu speciālistiem.
Viesojoties Nacka pašvaldībā Zviedrijā,
iepazināmies ar pašvaldības darbību,
īpašu uzmanību veltot finanšu vadībai
un sociālajai sistēmai. Interesanta šķita
pašvaldības
izmantotā
elektroniskā
sistēma pakalpojumu izvēlei. Tā ir web
bāzēta sistēma, kas Nacka iedzīvotājiem
dod iespēju elektroniski izvēlēties kādu no
pašvaldības sniegtajiem daudzajiem pakalpojumiem.
Vizītes laikā tika apspriesti arī tādi
jautājumi kā darbs ar jauniešiem un
ģimenēm, aktivitātes un brīvā laika
pavadīšanas iespējas jauniešiem un
brīvprātīgais darbs. Paviesojāmies pirmsskolas izglītības iestādē, jauniešu un
ģimenes krīzes centrā, kā arī jauniešu dienas centrā.
Nacka ir pilsēta Zviedrijā, kas robežojas
ar galvaspilsētu Stokholmu. Pateicoties
galvaspilsētas tuvumam, tai ir daudz
kopīga ar Mārupes pašvaldību, piemēram,
lielais iedzīvotāju skaits, kas pārceļas no
galvaspilsētas uz dzīvi pašvaldībā. Tās ir
daudzās jaunās ģimenes, kam nepieciešami
attiecīgi pakalpojumi (pirmskolas un
izglītības iestādes, brīvā laika pavadīšanas
iespējas u.tml.), kā arī nepieciešamība pēc
sakārtotas infrastruktūras.
Ne mazāk interesants bija Moss pilsētas
Norvēģijā
apmeklējums.
Uzzinājām
daudz interesanta par pilsētu un tās
sociālo sistēmu. Iepazinām, kā pašvaldībā
norit darbs ar jauniešiem un kā notiek
darbs ar nevalstiskajām organizācijām,

Mārupē ierīkoti
pieci jauni ielu
vingrošanas
laukumi

Mārupes pašvaldības delegācija iepazīstās
ar Jauniešu un ģimenes krīzes centru Zviedrijā
brīvprātīgais darbs. Vizītes ietvaros
apmeklējām sieviešu patversmi, Norvēģijas
darba un labklājības centru, dienas centru
cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem
un pirmsskolas izglītības iestādi.
Moss ir pilsēta, kas atrodas ~60 km no
galvaspilsētas Oslo. Līdzīgi kā Mārupē
un Nackā, arī Moss pilsētā ir daudz jaunu
ģimeņu ar bērniem, kā arī ievērojams
iedzīvotāju skaits, kas dzīvo Moss un dodas
strādāt uz galvaspilsētu Oslo. Līdz ar to arī
problēmas ir līdzīgas un ir nepieciešamība
pēc līdzīgiem pakalpojumiem.
Mārupes novada Sociālā dienesta
vadītāja Una Putniņa atzīst, ka brauciena laikā gūta vērtīga pieredze: „Ieviešot
sociālo darbu, Latvija arvien ir lūkojusies
Ziemeļvalstu virzienā, sociālās drošības
sistēmas ieviešanai izmantojot minēto valstu modeli. Viena lieta, kas mani uzrunāja,
bija brīvprātīgā darba organizācija.
Zviedrijā 48% iedzīvotāju darbojas kā
brīvprātīgie, iesaistoties gan veco cilvēku,
gan vientuļo un slimo cilvēku aprūpē,
gan arī dažādās ikdienas aktivitātēs. Arī
mēs savā pašvaldībā esam veikuši pirmās
iestrādnes brīvprātīgo darba attīstībai, taču
mums ir vēl daudz ko mācīties. Brīvprātīgie
būtu ļoti liels resurss, kas atvieglotu
sociālā darba ikdienu. Ziemeļvalstīs aktīvi

darbojas arī dažādas atbalsta grupas. Arī
Mārupes pašvaldība šobrīd ir uzsākusi
atbalsta grupu veidošanu, gan vecākiem,
kuriem ir bērniņi ar veselības problēmām,
gan jaunajām māmiņām, tiek veidota arī
atbalsta grupa vecākiem ar pusaudžiem.”
No Ziemeļvalstīm daudz varam mācīties
arī budžeta plānošanas jomā. To uzsver
Mārupes novada Domes Finanšu un
grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, kura brauciena laikā
gūto vērtīgo pieredzi paredzējusi ieviest pašvaldības ikdienas darbā. „Tā bija
brīnišķīga iespēja iepazīties ar budžeta
plānošanu procesu gan Zviedrijā, tiekoties
ar Nakas pašvaldības (NACA Kommun)
vadošo ekonomistu Frederiku Holmstromu, gan arī Norvēģijā ar Mosas pašvaldības
(Moss kommune ) finanšu vadītāju Per
Sverre Sandenu. No Zviedrijas esmu atvedusi jaunas idejas par budžeta plānošanas
sistēmas pilnveidošanu mūsu pašvaldībā,
īpaši attiecībā uz budžeta plānošanu vidējā
termiņā, kas Mārupē pirmo reizi tiks veikts
2014.gadā. Bet no Norvēģijas pieredzes,
kuras budžeta veidošanas sistēma atšķiras
no Zviedrijas, plānoju pārņemt praktiskas
budžeta sagatavošanas procesa lietas,”
atzīmē L.Levanoviča.
Zane Zvejniece

Mārupes novada pašvaldība ir viena no pašvaldībām, kas var lepoties ar
iedzīvotāju skaita pieaugumu, taču tas
uzliek par pienākumu domāt, kādas
brīvā laika pavadīšanas iespējas saviem
iedzīvotājiem piedāvāt.
Piemērotas un ērtas dzīvestelpas izveide ir jautājums, kam pašvaldība katru gadu tērē noteiktus finanšu līdzekļus.
Pagājušajā gadā Mārupē, Konrādu ielā
tika ierīkots skvērs, kuru šodien ar prieku
apmeklē dažāda vecuma bērni un jaunieši.
Vasarā pašvaldība labiekārtoja skeitparku
Jaunmārupē, izbūvējot jaunu basketbola laukumu un uzstādot papildus āra
trenažierus.
Dažādojot brīvā laika pavadīšanas
iespējas un akcentējot āra sporta nodarbību
nepieciešamību, septembra beigās Dome
ierīkojusi piecus jaunus ielu vingrošanas
laukumus dažādās vietās novadā– Skultē
- Skultes ielā 20, Jaunmārupē - Mazcenu alejā 3/1 (pie skeitparka), Mārupē
- Dreimaņu ielā 12, Tīrainē - Tīraines
dārzos-6 (pie BMX aktīvās atpūtas laukuma) un Viršu ielā 20.
Ielu vingrošanas laukumos ir uzstādīti
vairāki dažādas konstrukcijas vingrošanas
rīki – līdztekas, zviedru sienas, pumpēšanās
stieņi, vēderpreses soliņi, horizontālās
trepes. Šeit trenēties varēs dažāda vecuma un fiziskās sagatavotības jaunieši,
jo vingrošanai, ko pasaulē dēvē par
kalistēniku (calisthenics), ir raksturīgs tas,
ka akcents likts ne tik daudz uz tehniku un
sarežģītām kombinācijām, cik uz spēka un
izturības vingrinājumiem. Un tie, protams,
ir nemitīgi attīstāmi.

Uva Bērziņa

Mācāmies par Montessori Polijā
Atstājot aiz muguras Latvijas rudenīgi
pelēkos lietus mākoņus, 19.septembrī
līdz pat nedēļas nogalei svētdienā,
aizsākās Pierīgas novadu izglītības
iestāžu pedagoģisko darbinieku –
vadītāju, pirmsskolas grupu metodiķu
un skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens uz Poliju.
Iecerētā programma, ar mērķi tuvāk
iepazīties ar Montessori pedagoģijas
principiem un to realizāciju praksē, bija
visai saspringta, jo samērā īsā laikā
paspējām viesoties divās Varšavas pilsētas
skolās – Szkoła Podstawowa Montessori im. św. Urszuli Ledóchowskiej un
vispārizglītojošajā sākumskolā Szkola
Ocolnoksztalcaca Stopnia Podstawowego NR234 IM.Juliana Tuwima. Īpaši
novērtējama bija nodrošinātā
iespēja
pašiem atrasties specifiski iekārtotajā vidē
un vērot pedagoģiskā procesa norises
mācību nodarbību laikā, kā arī vēlāk,
tiekoties ar pedagogiem, diskusijā precizēt
atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem,
vienlaikus gūstot priekšstatu kā par darba organizāciju konkrētajās izglītības
iestādēs, tā arī paplašināt zināšanas par
izglītības sistēmu Polijā.
Ņemot vērā, ka liela daļa brauciena
dalībnieku no aizvadītā gada jūlija mēneša
Montessori pedagoģijas zinības 120 stunPIEKTDIENA, 11.oktobris, 2013

du apjomā apguva kursos Latvijā, tad šī
bija priecīga atkalredzēšanās ar kursu
pasniedzēju Agnesku (Agneszka Pszczolkowska), viņas kolēģi Annu (Anna
Dumerska), kas sadarbībā ar Rīgas Itas
Kozakevičas Poļu vidusskolu, kurā darbojas arī pirmsskolas grupas, sniedza
mums šo mācību un dalījās savās atziņās
un pieredzē. Pārskatot kursu pierakstus,
atrodu ar ierāmējumu atzīmētas vietas,
kā, piemēram, dažas no tām - „Bērnam
nevar aizrādīt par to, ko mēs neesam tam
iemācījuši!”, „Mazāk ausīm – vairāk acīm
un rokām.”, „Nedari bērna vietā to, ko
viņš var izdarīt pats!”, „Bērnu pastāvīgi
stimulējot ar uzslavām, tiek veicināta
atkarība no citu vērtējuma, labāk izsaki
atziņu, kas liks pašam saskatīt veiksmes
un neveiksmes !” u.tml. Jāsaka, ka šeit
izteiktā būtība jau nav mums sveša, bet
gan labs atgādinājums tam, vai vienmēr
to atceramies un pielietojam. Prieks bija
arī par to, ka caur sistēmas iepazīšanu,
„atpazīstami” bija arī atsevišķi attīstošie
materiāli, ko jau pielietojam savā darbā
ar bērniem, tā, piemēram, sensorais kubs
pogāšanas, šņorēšanas, āķēšanas u.c.
prasmju apguvei, paplātes ar smiltīm
rakstītprasmes aizsākuma veicināšanai,
pamatnītes atšķirīgas struktūras virsmu
noteikšanai un vienādo savietošanai

pāros, skaņu trauciņi līdzīgi skanošo pāru
noteikšanai, u.tml. Piebildīšu, ka bieži
vien šie materiāli ir pašu gatavoti un to
izveidē piedalās arī bērni, vienlaikus gūstot
gandarījumu par paveikto un prieku darbojoties ar pašgatavotajām lietām.
Tādējādi kursos gūtās zināšanas un
pozitīvā kopā būšanas enerģija summējās,
lai mērķtiecīgi tiktu kaldināts plāns par
„teorijas apliecinājumu praksē” – Polijas Montessori skolu apmeklējums. Par
kursantu izrādītās iniciatīvas atbalstu un
iesaistīšanos pasākuma organizēšanā,
paldies Pierīgas novadu Izglītības un
Kultūras pārvaldes galvenajai speciālistei
izglītības jautājumos Vijai Tomiņai, kā arī
Mārupes novada Domes priekšsēdētāja
vietniecei Līgai Kadiģei, kas motivēja
savā pārraudzībā esošo izglītības iestāžu
darbinieku līdzdalību.
Domāju, ka ne vienam vien pedagogam
impulss esošo zināšanu papildināšanā ir
visai biežās izmaiņas mūsu pašu izglītības
sistēmā, kur esam atbildīgi ne tikai par
jaunu nianšu realizāciju mācību satura
apguvē, bet arī par mūsu audzēkņa labsajūtu
šajā procesā. Ieguvums, manuprāt, ir tad,
ja paši spējam realizēt atkāpes no ierastā
un uzdrīkstamies darīt savādāk.
Sandra Belcāne , Jaunmārupes sākumskolas
pirmsskolas izglītības metodiķe

Vingrošanas stieņi pie
Jaunmārupes skeitparka
Mārupes novada Domes Jaunatnes lietu
speciāliste Jolanta Grosberga-Gernere
uzskata, ka pašvaldībai ir jādomā ne tikai par izglītības sistēmas pilnveidošanu,
bet arī par bērnu un jauniešu brīvā laika
pavadīšanas iespēju paplašināšanu. Viņa
ir pārliecināta par šādu vingrošanas laukumu ierīkošanas pozitīvajiem aspektiem:
„Mūsu mazie bērni ātri kļūst lieli un tad
vecāku prātus nodarbina jautājums, ko manam pusaudzim iesākt no mācībām brīvajā
laikā. Mūsu mērķis ir ieinteresēt jauniešus
nodarboties ar sportu, lai lauztu statistiku, kas rāda, ka tikai 30% no bērniem
un jauniešiem vismaz 60 minūtes dienā
pavada sportiskās aktivitātēs. Latvijā arvien vairāk jauniešu nodarbojas ar ielu
vingrošanu. Tas ir mūsdienīgs sporta
veids un lieliska iespēja, kā pilnveidot un
nostiprināt savu muskulatūru un attīstīt
fizisko spēku. Turklāt, ielu vingrošana ir
arī ļoti demokrātisks sporta veids, jo neprasa lielus materiālus ieguldījumus, tikai
apņemšanos un mērķtiecību izmēģināt ko
jaunu.”
Uva Bērziņa
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5 gadu jubileju nosvinējis dienas centrs „Tīraine”

Dienas centrs kļuvis par iemīļotu vietu bērnu radošajām nodarbēm
Oktobra pirmajā datumā pusapaļu
piecu gadu dzimšanas dienu atzīmēja
pašvaldības dienas centrs, kas Tīraines
ciemā savas durvis apmeklētājiem
pirmo reizi vēra 2009.gada rudenī. Kad
pagājis kāds ražīgs darba cēliens, gribas
atskatīties uz padarīto un novērtēt, kas
paveikts, tāpēc uz sarunu ar „Mārupes
Vēstīm” par dienas centra „Tīraine”
darbību aicinājām centra vadītāju
Sandru Ivbuli.
MV: Kāda ir bijusi dienas centra
sākotnējā loma Tīrainē un vai gadu gaitā
tā ir mainījusies?
Dienas centrs „Tīraine” tika veidots
ar mērķi sniegt psihosociālo palīdzību,
sociālo prasmju un iemaņu attīstību,
izglītošanu, nodrošinot saturiskas brīvā
laika pavadīšanas iespējas atbilstoši
vecumam, spējām un vajadzībām Mārupes
novada iedzīvotājiem.
Piecu gadu pastāvēšanas laikā Dienas
centrā ir notikušas pārmaiņas. Sākotnēji,
kad tikai uzsākām veidot dienas centra
metodisko bāzi un apkopot informāciju par
bērnu un jauniešu problēmām un situāciju
Mārupes novadā, vēlējāmies noskaidrot

pēc iespējas vairāk par klientu vēlmēm un
vajadzībām. Atskatoties un pirmsākumiem,
ir sajūta, ka tas ir palīdzējis centra
darbības attīstībā, jo nu jau nodrošinām
daudzveidīgu sociālo pakalpojumu un
palīdzības klāstu, piemēram, piedāvājot
klientiem atbalsta un izglītojošās grupas
problēmsituāciju risināšanai.
Pateicoties
klientu
vēlmēm
un
priekšlikumiem,
esam
piedalījušies
vairākos projektos, kurus atbalstījusi
gan Izglītības un zinātnes ministrija,
gan Eiropas Savienības Lauku atbalsta
programmas LEADER ietvaros Lauku
atbalsta dienests, kā arī Mārupes novada
Dome.
MV: Dienas centrs ir vieta, kurā tiek
piedāvāts saturiski pavadīt brīvo laiku.
Kas centra apmeklē visbiežāk un kā šis
brīvais laiks tiek pavadīts?
Dienas centru apmeklē dažādas
paaudzes. No bērniem vecākie apmeklētāji
nu jau ir jaunieši, kas sasnieguši 20 gadu
vecumu, bet jaunākajiem vēl tikai 7 gadi.
Bez bērniem un jauniešiem pie mums nāk
arī seniores, kas iecienījušas fizioterapeita
pakalpojumus, nūjošanas nodarbības

un kopīgus atpūtas vakarus, kavējoties
atmiņās pie tējas tases. Prieks redzēt, ka
aizvien vairāk senioru, esot ar atšķirīgiem
uzskatiem, pieredzi, arī aizspriedumiem,
vajadzībām un vēlmēm, tomēr izmanto
iespējas iesaistīties sabiedriskajās grupās.
Ikdienā dienas centra „Tīraine”
apmeklētāju skaits ir mainīgs. Saulainā
laikā bērni labprātāk uzturas ārā,
nodarbojoties ar dažādiem sporta veidiem,
turpretim lietainās un aukstākās dienās
centrs ir pilns ar apmeklētājiem, kas atvērti
jauniem radošiem izaicinājumiem.
Bērnus vecuma grupā no septiņiem līdz
desmit gadiem visvairāk interesē radoši
darboties, taču uzticētais darbiņš nedrīkst
būt pārāk sarežģīts, respektīvi, tam jāatbilst
bērna spējām. Palīdzību sniedzam tikai tad,
kad viņš to lūdz, pretējā gadījumā bērnam
mazinās interese un rodas iespaids, ka kāds
darbiņu paveicis viņa vietā.
Pusaudžu vecuma bērni Dienas centru
„Tīraine” apmeklē, lai kopīgi pavadītu
brīvo laiku. Šajā vecumā meitenes un
zēni ir iecienījuši turnīrus japāņu dejās
„Machine Dance in the groove”, tādējādi
parādot savas muzikālās un kustību
dotības. Jauniešiem patīk arīdzan organizēt
konditorejas un kulinārijas pēcpusdienas
no pašu izvēlētām receptēm. Aukstajos
ziemas vakaros pusaudžu vidū populārākā
nodarbe ir „prāta kutināšanas” aktivitāte,
proti, jebkura no erudīcijas spēlēm,
kur nepieciešamas zināšanas, veiklība,
ātrums un precizitāte. Vairākkārtīgi šīs
spēles atkārtojot, pusaudži, pašiem to
neapzinoties, neformālā veidā uzkrāj
neiedomājamu zināšanu apjomu. Aukstajā
laikā dienas centra jaunieši iecienījuši arī
sporta aktivitātes telpās – gan šautriņu
mešanu vai novusu centra telpās, gan
futbolu un basketbolu Mārupes pamatskolā.
Centram izveidojusies laba sadarbība ar
Mārupes pašvaldības policiju, kas palīdz
organizēti seminārus, kuros caur lomu
spēlēm var iepazīties ar pamata drošības
noteikumiem gan uz ielas, gan saskarsmē
ar svešiem cilvēkiem.
MV: Kādas iemīļotākās tradīcijas dienas
centram izveidojušās pa šiem gadiem?
Dienas centra gadskārtējās jubilejas

svinēšana ir visiem gaidīts notikums, kuru
atzīmējot, katru gadu oktobra sākumā
dodamies aktīvā atpūtā pie dabas – esam
bijuši Dzintaru Mežaparkā, atrakciju parkā
„Labirinti” un atpūtas parkā „Rāmkalni”.
Aktivitātes brīvā dabā veicam arī ziemas
mēnešos, kad braucam uz Baldones novada
„Riekstukalnu”. Vasarās esam devušies ar
laivām pa tādām Latvijas upēm kā Salaca,
Renda, Irbe, Venta, Mazā Jugla, Amata un
Gauja.
MV: Kāds Jums liekas būtiskākais savs
un kolēģa Igora Rjabkova devums dienas
centra apmeklētājiem?
Dienas centrs bērniem ir kā otra ģimene.
Te viņi nejūtas izolēti un vientuļi, ja kopā
ar pārējiem var aktīvi un radoši darboties.
Bērniem nav vēlme bezmērķīgi klīst
pa ielām un radīt problēmas. Prieks, ka
apmeklētāji, kuriem tagad jau ir 18, mēdz
mūs apciemot, uzticēt savus nākotnes
plānus, uzklausīt mūsu padomus. Mēs ar
jauniešiem esam runājuši par atkarības
un bezdarba problēmām, par dažādu
konfliktsituāciju risināšanu, par necenzētu
vārdu lietošanu, par attieksmi pret sevi
un līdzcilvēkiem, par vispārpieņemtām
pieklājības formām, kuras diemžēl vairākās
ģimenēs netiek lietotas. Ir jaunieši, kas krasi
mainījuši veselībai kaitīgos ieradumus un
šodien strādā algotu darbu. Redzam, ka
bērnu interese par centru ir pieaugusi, un
tas dod sajūtu, ka neesam veltīgi strādājuši.
MV: Kā aktīva brīvā laika pavadīšanas
cienītājiem piecu gadu jubilejā Mārupes
pašvaldība centram dāvāja iespēju doties
pašu izvēlētā ekskursijā. Vai ir jau kāda
ideja, kurp dosieties?
Pagaidām mums domas dalās. Esam
iecerējuši doties ekskursijā uz Siguldas
piedzīvojumu parku vai uz Ventspili.
Jāmeklē kompromiss it visā!
MV: Kur var uzzināt par centra
turpmākajām aktivitātēm?
Vislabāk nākt pie mums ciemos. Jau
tuvākajā laikā, 19.oktobrī, dienas centrā
rīkosim radošo darbnīcu „Uzbūvē savu
sapņu māju”. Taču attālināti informāciju
par gaidāmajiem notikumiem var sameklēt
internetā, nupat izveidotajā dienas centra
mājaslapā www.dctiraine.lv.

Mārupes novadā notiks bezmaksas lielgabarīta atkritumu un nolietoto elektropreču savākšana
Katrā gadalaikā ir svarīgi sakārtot ne
tikai savu tuvāko dzīves telpu, bet arī
parūpēties, lai Mārupes novads ir sakopts.
Šī gada 19. un 26.oktobrī Mārupes novada Dome sadarbībā ar vides un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu „Eco
Baltia VIDE” organizē lielgabarīta atkri-

tumu - vecu mēbeļu, matraču un līdzīgu
atkritumu, kā arī nolietoto elektropreču
savākšanu Mārupes novadā.
Lai savākšana noritētu raiti, aicinām
Mārupes novada iedzīvotājus izvēlēties
kādu no grafikā minētajām vietām un
norādītajā laikā uz to nogādāt savus

lielgabarīta atkritumus un nolietotās elektropreces. Norādītajā vietā attiecīgajā laikā
būs transports ar konteineri lielgabarīta
atkritumiem un atsevišķs transports
nolietoto
elektropreču
savākšanai.
Lielgabarīta atkritumu un nolietoto
elektropreču utilizācija iedzīvotājiem

ir bez maksas, bet par to nogādāšanu
uz savākšanas vietām iedzīvotājiem
ir jāparūpējas pašiem. Atgādinām, ka
nolietotās elektropreces nedrīkst būt izjauktas, t.i., piemēram, ledusskapim jābūt
ar kompresoru, televizoram – ar kineskopu, datoram – ar mātes plati utml.

Lielgabarīta atkritumu izvešanas grafiks:
Lielgabarīta atkritumu izvešanas grafiks 19.10.2013

No plkst.:

Laiks

Līdz plkst.:

Laiks
No plkst.:

Līdz plkst.:

Loka ceļa un Birzes ielu krustojums

9:00

9:30

11:10

Ziedkalnu ielas un Rudzu ielas krustojums

9:40

10:10

11:20

12:10

Rudzu un Priežu ielu krustojums

10:20

10:50

12:20

12:50

Mazcenu aleja, laukums pie mūzikas skolas

11:00

11:30

Mazcenu aleja, pie veikala Bice

11:40

12:10

Skultes iela 17, pie veikala

13:00

13:30

Skultes iela 12

13:40

14:10

Ozolkalna un Stīpnieku ceļa krustojums

9:00

9:30

Kantora un Plieņciema ielas krustojums

9:40

10:30

Lielā iela 39

10:40

Lilliju un Padedzes ielu krustojums
Laukums pie Mārupes domes
Mārupītes gatve 1

13:00

13:30

Mārupītes gatves un rožu ielas krustojums

13:40

14:10

Vecozolu un Gaujas ielu krustojums

14:20

14:50

Zeltrītu iela starp 16. un 18. namu

15:00

15:30

Viršu iela 17

15:35

16:00

Mārupes pamatskola/Viskalnu iela 7

16:05

16:30

Vecozolu un Tīraines ielu krustojums

16:40

17:10
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*Katrā punktā iespējama +/- 15 min novirze no laika.
Papildu informācija:
Eco Baltia VIDE Rīgas reģiona klientu apkalpošanas centrs
tālr. 67 517 600, 67 517 606, riga@vide.ecobaltia.lv
PIEKTDIENA, 11.oktobris, 2013

MarupesVESTIS

NOVADĀ
Biedrība „Pierīgas partnerība”

Pēdējā iespēja šajā plānošanas periodā izmantot Eiropas Zivsaimniecības Fonda pieejamo finansējumu
projektu līdzfinansē eiropas savienība

Biedrība “Pierīgas partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanas 6. kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam pasākuma
“Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana”
ietvaros apstiprinātās Vietējās attīstības
stratēģijas ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no
2013.gada 15.novembra līdz 2013.gada 15.decembrim.
6. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir
Ls 3 436.11.
Projektu iesniegumi jāiesniedz Mārupes
novadā, Daugavas ielā 29, 2.stāvā 2-12.kabinetā
(tel.: 26440279, 67149874) vai Olaines novadā,

Zemgales ielā 33 (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 “Ar zivsaimniecību un tūrismu
saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” ietvaros 3.1.rīcība „Atbalsts
tūrisma un zivsaimniecības attīstībai”, pieejamais finansējums Ls 63 436.11;
Mērķis – radīt brīvā laika pavadīšanas,
kultūras, sporta pasākumu un aktīvās atpūtas vietas, labiekārtot tās, un nodrošināt pieeju visām
sociālajām iedzīvotāju grupām un vecumiem.
Radīt teritorijā esošo kultūrvēsturisko, ainavisko, intelektuālo vērtību sasniedzamību un
pieejamību, to apkārtējās vides labiekārtošana,
saglabājot un sakopjot dabas un kultūras mantojumu.

Iespējamie risinājumi:
1. Izveidot un labiekārtot aktīvai atpūtai domātas
publiski 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” konsultantu
atrašanās vietā Mārupes novadā, Daugavas iela
29, atbildīgā Nadīna Millere, tālr.67149872,
26440279, nadina.millere@pierigaspartneriba.lv; Gaļina Nicberga, tālr.67149874, galina.

nicberga@pierigaspartneriba.lv un Olaines
novadā, Zemgales ielā 33, atbildīgā Ilze Mazure, tālr.67146030, ilze.mazure@olaine.lv, kā
arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.
lad.gov.lv un mājas lapā www.marupe.lv. sadaļā
Eiropas Savienība 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
Projektu iesniegumus var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar
drošu elektronisko parakstu un apliecinātu
ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu
likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums
nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu
lad@lad.gov.lv.
Nadīna Millere, biedrības „Pierīgas
partnerība” valdes priekšsēdētāja

Noslēdzies Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektu konkurss
apsaimniekošanai nepieciešamo saim- „Zvaigsnes Aka” , kori, kā piemēram „Masniecisko nodrošinājumu/inventāru u.c.
ka” Jāņa Ozola vadībā no Babītes, kas guvuši
Savukārt, starp tiem, kas izmantojuši ES atbalstu tērpu iegādei un nepieciešamajam
projektu līdzfinansē eiropas savienība
atbalstu sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai aprīkojumam. Biedrība „BMX Mārupe”
Ir
veiksmīgi
noslēdzies
Eiro- vietējiem iedzīvotājiem, ir daudzi deju izbūvēja vairākus objektus - trasi, slidotpas Lauksaimniecības fonda lauku kolektīvi, kā piemēram „Mārupieši”, avu, skrituļošanas laukumu, tāpat daudzi
attīstībai (ELFLA) projektu konkurss. „Dārta”, eksotisko deju grupa „Mistērijas”, tika pie rotaļu laukumiem, dienas centri
Nav tādas teritorijas trīs novados, kur
nebūtu realizēti Leader projekti. Tie
devuši atspērienu gan biedrībām, gan
uzņēmējiem, gan arī pašvaldībām iespēju
salīdzinoši ātri un veiksmīgi apgūt
līdzekļus gan teritorijas attīstībai, gan
sabiedriskām aktivitātēm.
Kā dažus no piemēriem, kuri veiksmīgi
realizējuši ES atbalstu pakalpojumu
pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai
vietējiem iedzīvotājiem, var minēt Mārupes
Tenisa skolu, kura veica uzlabojumus telpās,
iepirka nepieciešamo tehniku sporta pakalpojuma attīstībai, Inline Hokeja halli Olainē,
kura iegādājas slidas u.c. nepieciešamo
aprīkojumu, biedrības „Eko Line”
realizēto projektu par sadzīves priekšmetu
apmaiņas punkta izveidi Mārupes novadā,
biedrības «Dzīvokļu īpašnieku biedrība
Saules loka nams» Jaunmārupē iepirkto Ar ELFLA līdzfinansējumu deju kolektīvs “Mārupieši” iegādājies jaunus tērpus

novados iepirka datoraprīkojumu, riteņus,
labiekārtoja telpas.
Visas trīs pašvaldības Olaine, Mārupe
un Babīte iekārtoja sabiedriskās vietas:
parkus, rotaļu laukumus, gājēju celiņus,
iepirka dažādām sabiedriskām aktivitātēm
nepieciešamo inventāru utt.
Daži uzņēmēji iegādājušies iekārtas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai. Atbalstīti
arī vairāki Zirgsaimniecības uzņēmumi, gan
Mārupē, gan Babītē.
Ļoti gribas redzēt tādus projektus,
kas vērsti uz kultūrvides un mantojuma
saglabāšanu, jaunu vides objektu, kā
parku un dārzu rašanos, un sabiedriskajām
aktivitātēm.
Pašlaik biedrība „Pierīgas partnerība”
paralēli strādā pie realizēto projektu
uzraudzības, kas jāveic piecus gadus pēc
projektu īstenošanas. Vienlaicīgi domājam,
kā labāk atspoguļot un parādīt realizētos
projektus vienkopus grāmatā vai žurnālā,
tāpēc arī aktīvi fotografējam realizētos projektus, kurus kā piemērus vēlamies rādīt
pārējiem interesentiem un citiem, kas vēl
domā, ko realizēt.
Nadīna Millere, biedrības „Pierīgas
partnerība” valdes priekšsēdētāja

Pirmais līgums par Mārupes pašvaldības atbalstīto
aukļu pakalpojumu noslēgts
sava
auklējamā
vecmāmiņa, Mārupes
Domē bija atnākusi
pavadīt meita Santa
un mazmeitas – trīs
gadīgā Marta un 4.5
mēnešus jaunā Madara. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem („Prasības
bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzējiem un bērnu
uzraudzības pakalpojuma
sniedzēju
reģistrēšanas
kārtība”)
Dzintra
kā auklīte pirms
Dzintru Dīveli slēgt līgumu ar Mārupes pašvaldību
reģistrējusies
pavadīt bija atnākusi arī trīsgadīgā mazmeita Marta tam
Izglītības
un
Septembrī Mārupes novada Domē kvalitātes dienestā (IKVD) un kā
saņemti vairāki pieteikumi un slēgts arī pašnodarbinātā Valsts ieņēmumu dienestā
pirmais līgums ar aukli par pašvaldības (VID). „Omīte izgājusi arī pirmās palīdzības
līdzfinansējumu 100 latu apmērā, kas kursus, kas reģistrācijai IKVD nav obligāti
paredzēts Mārupes ģimenēm, kuru – pietiek ar autovadītāja apliecību. Tomēr
bērni uzņemti pašvaldības bērnudārzu izlēmām par kursu nepieciešamību, jo tie
rindā, bet bērnudārzu vēl neapmeklē.
ilga tikai divas dienas un apmācīja pirmās
Iesniegt nepieciešamos dokumentus palīdzības sniegšanā tieši bērniem un
un slēgt līgumu ar Mārupes pašvaldību zīdaiņiem. Tagad meklējam pašus auklīšu
auklīti Dzintru Dīveli, kas reizē ir arī kursus” stāsta māmiņa Santa.
PIEKTDIENA, 11.oktobris, 2013

Te jāatzīmē, ka līdz šī gada beigām
ir noteikts pārejas periods, kura laikā
bērnu uzraudzības pakalpojumu var
sniegt arī persona, kura neatbilst
izglītībai noteiktajām prasībām, t.i. nav
izgājusi speciālos aukļu kursus. Ja bērnu
uzraudzības pakalpojumu plānots sniegt
arī 2014.gadā, personai līdz gada beigām ir
jāapgūst profesionālās pilnveides izglītības
programma bērnu aprūpes jomā (ne mazāk
kā 40 stundas klātienē) un līdz nākamā
gada 1.februārim par to jāinformē IKVD.
Taujātas par to, vai pieteikšanās atbalstam nelikusies sarežģīta, Dzintra atzīst,
ka it nemaz: „Tieši otrādāk – viss likās
samērā vienkārši, taču par to lielā mērā
pateicos bērniem, kas visu noskaidroja un
papīrus sakārtoja.” Daloties savā pieredzē,
māmiņa Santa gan iesaka uz VID labāk
doties klātienē, jo atšķirībā no tālruņiem,
kur sniegtā informācija mēdza atšķirties,
uz vietas viss ticis labi paskaidrots, kā
arī palīdzēts ar piemērotākās nodokļu
maksāšanas formas izvēli.
Kā
ziņots
iepriekš,
piesakoties
pašvaldības atbalstam, vecāki vai bērna
likumīgie pārstāvji var pretendēt arī uz
valsts atbalstu, ievērojot nosacījumu, ka
valsts un pašvaldības līdzfinansējuma
kopējais apjoms vienam bērnam Rīgas

reģionā nepārsniedz 160 latu. Mārupē
novērots, ka pagaidām dokumentu
sagatavošanas procesā pašvaldības un
valsts līdzfinansējuma saņemšanai aktīvāk
iesaistās tieši māmiņas. Aicinot šo iespēju
aktīvi izmantot arī pašas auklītes, Mārupes
novada Domes priekšsēdētāja vietniece
Līga Kadiģe vērš uzmanību tam, ka „lai
arī valsts 60 latu atbalsts pēc jaunā gada
ir atvērts jautājums, Mārupes pašvaldība
līdzfinansējumu turpinās piešķirt un to
būs iespēja saņemt arī pēc bērna 3 gadu
sasniegšanas, ja līdz obligātās izglītības
apguvei, t.i. 5 gadu vecumam, vecāki
izvēlēsies no rindas bērnudārzā atteikties.”
Vecmāmiņas Dzintras skatījumā, kas savus mazbērnus auklējusi līdz šim un būtu
to darījusi arī turpmāk, pašvaldības un
valsts finansiālais atbalsts ir ļoti vērtīgs:
„Lai palīdzētu mazo pieskatīšanā, katru
rītu braucu no savas dzīvesvietas Pūrē ar
sabiedrisko transportu līdz Mārupei un vakaros atpakaļ, tāpēc ļoti priecājos, ka nu ir
iespēja saņemt arī finansiālu atbalstu par
darbu, ko daru ar lielāko prieku.”
Plašāka informācija par pieteikšanos
Mārupes pašvaldības atbalstam pieejama
Izglītības dienestā, tālr.67 149 871, e-pasts:
alda.berzina@marupe.lv.
Kate Nītiņa
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Iespējamā misija ienāk
Mārupes vidusskolā
Šajā mācību gadā arī Mārupes
vidusskola ir starp tām skolām, kurā ar
bērniem strādā programmas „Iespējamā
misija” skolotājs. „Iespējamā misija” ir izglītības programma, kuras
veidotāji un atbalstītāji uzskata, ka
kvalitatīvas izglītības pamats ir labs
skolotājs. Tāpēc tā palīdz zinošiem un
mērķtiecīgiem augstskolu absolventiem
kļūt par iedvesmojošiem skolotājiem un
nākotnes līderiem.
Viens no šādiem skolotājiem ir Oskars
Līkops, kurš nesen ieguvis maģistra grādu
Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē
un nu Mārupes bērniem māca dabaszinības
un bioloģiju, turklāt dara to ar pārliecību,
ka skolotāja misija ir radīt bērnos vēlmi
mācīties.

skolēniem, tā ļauj būt vairāk kā „savējam”,
kas lieti noder savstarpējās sapratnes
veidošanā.
Šajā programmā arī Oskars pats cer
iemācīties daudz jauna, jo paralēli darbam
skolā ir jāapgūst pedagoģijas un vadības
prasmes „Iespējamās misijas” apmācībās.
Turklāt, viņaprāt, mācīt citus ir vislabākais
veids, kā mācīties pašam.
Mārupes vidusskolas direktors Jānis
Lagzdkalns priecājas, ka skolā darbu

„Man patīk “Iespējamās misijas” ideja
mācīt interesanti un saistoši. Tieši tas
man pietrūka tad, kad pats mācījos skolā.
Skolotājam vajadzētu būt atsaucīgam un
mācēt skolēnu ieinteresēt, iedvesmot.
Tāpēc cenšos skolēnus iesaistīt mācību
procesā, likt viņiem pašiem vairāk darboties, lai iegūtās zināšanas varētu uzreiz
arī pielietot. Galvenokārt, cenšos – uzdot
jautājumus un likt domāt pašiem, nevis tikai stāstīt,” saka Oskars.
„Iespējamā misija” savā ziņā bijis liels
izaicinājums pašam Oskaram, jo nav bijis tik viegli pēc 6 nedēļu apmācībām
jau stāvēt klases priekšā. Taču kā saka
jaunais skolotājs: „Grūtības un šķēršļi ir
tikai īslaicīgi kavēkļi.” Turklāt Oskara
priekšrocība ir nelielā gadu starpība ar

uzsācis „Iespējamās misijas” skolotājs.
„Mūs uzrunāja „Iespējamās misijas” ideja, ka skolā ienāk jauni cilvēki, kas vēlas
būtiski mainīt pastāvošo sistēmu, ar savām
idejām un nestandarta pieeju radot pozitīvu
pienesumu skolai. Un man prieks arī par
to, ka mūsu „Iespējamās misijas” skolotājs
ir vīrietis, jo, manuprāt, viena no latviešu
skolu problēmām ir skolotāju – vīriešu
trūkums.”
Uva Bērziņa

IZGLĪTĪBA
Pelēkā asfalta krāsainā diena

“Asfalta dienas” radošo mākslinieku grupa
Tradīcijas dzīvi gan sakārto, gan
izpušķo. Mārupes Mūzikas un mākslas
skolas tradīciju klāstā ir ne vien
koncerti un izstādes, bet arī pasākumi,
kurus skola rīko pati savam – pareizāk
sakot, audzēkņu priekam. Pie tādām
tradīcijām pieskaitāma arī „Asfalta diena”.
Šogad 19. septembra pēcpusdienā
pelēkais asfalta laukums skolas un
Mārupes pašvaldības policijas iecirkņa
priekšā pārtapa košā mistērijā, kur cits citam līdzās sadzīvoja gan 4. kursa audzēkņu
Karīnas Evas Putirskas zīmētā violetā
govs, gan Patrīcijas Nikolas Spriņģes un 3.
kursa audzēknes Ances Ilzes Murānes kaķi
un 2. kursa audzēknes Katrīnas Ivbules
ekspresīvais zirdziņš. Emīlijas Agates
Palinas (2. kurss) bebrs gan bija tik labi
nomaskējies aiz zaļajām saulesbrillēm,
ka dažs skatītājs to noturēja par kaķi.
Jāpiebilst, ka minči un garauši todien bija
vieni no iecienītākajiem tēliem.
Līdzās individuālajiem darbiem tapa arī
kopdarbi. Marijas Slaidiņas un Kristapa
Brieža (2.
kurss) kaķis savā uznācienā uz pelēkā
asfalta skatuves bija ieguvis gluži vai neticami smalkām krāsu pārejām greznotu veidolu.
To, ka mākslinieki var gleznot pat uz

raupjā asfalta pierādīja arī Jēkabs Avotiņš
un Viktors Miļutins (abi 2. kurss). Zēni
uzbūra laikam vienu no vismaigākajiem un
elegantākajiem uguns spļāvējiem pūķiem
pasaulē.

Skolotājiem Marijai Karkovskai, Ievai
Markēvičai-Carukai, Maijai Matīsai un
Uldim Pauzeram šajā reizē tika labvēlīgā
vērotāja statuss. Par zīmējumiem priecājās
arī garāmgājēji, bērnu vecāki un Mārupes
policisti, kuri gādāja arī par bērnu drošību
pasākuma laikā, kā arī apbalvoja jaunos
talantus. Nepilngadīgo lietu vecākās inspektores Sanitas Vārpas dāvinātās svilpītes
„Asfalta dienas” krāsainībai pievienoja
skaņu treļļus, kas tovakar droši vien vēl
ilgi bija dzirdami gan Jaunmārupē, gan
Tīrainē, gan Mārupē.
Maija Matīsa, Mārupes Mūzikas un
mākslas skolas skolotāja

Starpkultūru dialoga diena 2013 Mārupē
Katru gadu septembra pēdējā
ceturtdienā Eiropā notiek Starpkultūru
dialoga diena. To organizē AFS jauniešu
apmaiņas programmas brīvprātīgie.
Starpkultūru dialoga diena tiek veidota,
lai veicinātu dažādu tautu un kultūras
cilvēku sapratni savā starpā un dotu
iespēju atrast jaunus draugus. Tā kā
šajā mācību gadā Mārupē dzīvo piecu
dažādu valstu apmaiņas skolnieki, tad
radās ideja Starpkultūru dialoga dienu
organizēt tieši Mārupē.
Pateicoties Mārupes Mūzikas un
mākslas skolas direktores Daces Štrodahas
atbalstam, 26. septembrī satikās Mārupes
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un
viesskolēni no Čīles, Taizemes un Itālijas.
Pasākuma laikā Miguel no Čīles
klātesošajiem pastāstīja, ka Čīlē viens no
nacionālajiem ēdieniem tiek gatavots zemē
izraktā bedrē, nacionālā deja ir kueka (cueca) un tieši Čīlē ir atrodama Mēness ieleja
un ziedošais tuksnesis. Toties taizemiete
Peach ar aizrautību stāstīja par milzīgu
iepirkšanās centru Bankokā, kas katram
būtu jāapmeklē, bet neizpalika arī stāsti par
to, cik asi var būt taizemiešu ēdieni. Kopīgi
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ar Peach arī apguvām taizemiešu deju, kas
var šķist vienkārša, bet īstenībā tās pilnīga
apgūšana prasa ļoti ilgus treniņus. Itālis
Carlo visus iedvesmoja doties ceļojumā uz
Itāliju, lai izbaudītu tur esošās pludmales
un, protams, itāļu virtuvi. Lai visi saprastu, ka itāļi zina, ko nozīmē labi ēdieni,
Carlo cienāja ar līdzpaņemto itāļu sieru.
Lai pilnībā izbaudītu svešzemju gaisotni,
visi kopīgi klausījāmies populāro un arī
tautas mūziku no šīm valstīm. Muzikālus
priekšnesumus bija sagatavojuši arī
Mārupes Mūzikas un mākslas skolas
audzēkņi un pedagogi, klātesošie veidoja
zīmējumus ar spilgtākajiem iespaidiem par
jauniepazītām valstīm.
Viesskolēni priecājas par piedalīšanos
šajā pasākumā un, viņuprāt, arī latvieši ir
izbaudījuši šajā pasākumā esošo gaisotni.
Miguel priecājas, ka varējis pastāstīt par
savu valsti un cer, ka Latvijā būs vairāk
cilvēku, kuriem Čīle neasociējas tikai
ar vīnu. Peach atzīst, ka šāds pasākums
viņai ir bijusi jauna, patīkama pieredze.
Savukārt, Carlo gribēja visiem izstāstīt par
īsto Itāliju, tādu, kādu to redz viņš pats.
Starpkultūru dialoga dienas laikā bija

tikai neliela iespēja uzzināt vairāk par pasauli, kurā mēs visi dzīvojam. Lai izzinātu
kādu konkrētu valsti, to nepieciešams apciemot un pat padzīvot tajā kādu laiku.
Tāpēc apmaiņas skolnieki iesaka izzināt
viņu valstis līdzīgi, kā viņi izzina Latviju
- ar AFS apmaiņas programmu. Bet daudz

var uzzināt par valsti tieši no apmaiņas
skolniekiem, tāpēc var izmantot iespēju
kļūt par viesģimeni.
Lai arī kā, mēs visi ceram, ka mūsu pasaules izzināšana ar vienu Starpkultūru dialoga dienu Mārupē nebeigsies!
AFS Latvija brīvprātīgā, Liene Muceniece

Mēs esam tik dažādi, cik dažādi ir mūsu karogi. AFS Latvija brīvprātīgā
Liene Muceniece ar viesskolēniem no Čīles, Taizemes un Itālijas.
PIEKTDIENA, 11.oktobris, 2013
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NOVADĀ

Sportošana un andelēšanās Zeltrītos
labiem un sliktiem
laika apstākļiem,
tāpēc piektdienas
rītā visi saprata,
ka vingrosim visi
kopā savā zālē. Pie
mums viesos bija
ieradies Mārupes
novada Domes izpilddirektors Ivars
Punculis un ielu
vingrotāji Kārļa Erlata vadībā. Viesi ar
dažādiem vingrojumiem palīdzēja
iesildīties Olimpiskajai rīta rosmei,
ko radio StarFM
pavadījumā deviņas
4-6 gadīgo bērnu
grupas arī izpildīja.
Mazie trīsgadnieki
Olimpiskajā dienā pie bērniem viesojās ielu vingrotāji šoreiz bija aktīvi
līdzjutēji. Tā kā
Saule mijas ar mākoņiem, vējš ar lietu, šogad pasākuma devīze Latvijā bija
un atkal uzspīd saule. Bērnu acīs iemird- “Esam sportiska ģimene”, mēs jau
zas prieks – tik dažāds un košs kā rudens iepriekš aicinājām vecākus piedalīties
lapu krāsas. Ir sācies jaunais mācību gads fotoizstādes veidošanā, kā arī vecākās gruun jau pirmajā mēnesī padarīts ļoti daudz. pas – zīmējumu konkursā. Trīs fotogrāfijas
Pagājušajā gadā mūsu PII beidza 110 un zīmējumus nogādājām izvērtēšanai
audzēkņi, tādēļ šajā septembrī mācības pie Mārupes Domē.
mums uzsāka 5 jaunas grupas - trīs 2010.,
Pēc rīta rosmes visi devāmies uz sporviena - 2009. un vēl viena - 2008.gadā ta zāli, kur bērnus gaidīja pārsteigums
dzimušiem bērniem. Adaptācijas periodā ir – Kaspara komanda bija uzstādījusi
jau noritējusi kāda asariņa, bet skumjas par ielu vingrošanas stieņu konstrukciju.
šķiršanos no vecākiem visbiežāk izkliedē Puiši mūzikas pavadījumā dažādos
dažādie darbiņi un notikumi, kuri seko vi- vingrinājumos demonstrēja savu izturību,
ens otram ik dienas.
ķermeņa muskuļu spēku un cilvēka
27.septembrī kopā ar visu Latviju iespējas – pievilkās pie stieņa, taisīja
piedalījāmies Olimpiskajā dienā, kuru dažādus apgriezienus, turēja viens otru.
nespēja izjaukt pat stiprais lietus. Mūsu Priekšnesums izsauca neviltotu sajūsmu
sporta skolotāja Evita Vītoliņa jau laicīgi un apbrīnu kā mazo, tā lielo skatītāju sejās!
bija sagatavojusi divus pasākumu plānus – Ielu vingrošanas pamatā ir vingrinājumu

“Esam sportiska ģimene!”
ar savu personisko
piemēru nepagurt
un neatslābt vājuma
brīžos, līdzi just
un priecāties par
kārtējo sasniegumu.
Sports nenozīmē
tikai
ambiciozu
mērķu izvirzīšanu
un to sasniegšanu
Olimpiskajās spēlēs. Sports – tas
ir kopā būšana un
kopā jušana”.
Sākot
no
plkst.10.00 vienlaicīgi
visās
Olimpiskās
dienas
Olimpietis Kristaps Zvejnieks un Domes priekšsēdētājs
norises vietās diMārtiņš Bojārs rīta rosmē kopā ar Mārupes bērniem
ena sākās ar kopīgu
Mārupē jau trešo gadu pēc kārtas Olimpisko rīta vingrošanu, kuras mērķis
izglītības iestādes piedalās Latvijas bija dalībniekus pamodināt un sagatOlimpiskajā dienā. Olimpiskā kustība avot turpmākās dienas aktivitātēm, kā arī
mūsu novadā pulcē gan pašvaldības, atgādināt par pareizi veiktu rīta vingrošanu
gan privātās izglītības iestādes – kā ļoti svarīgu ikdienas sastāvdaļu.
dažādas aktivitātes šai dienā norisinājās
Uz rīta vingrošanu gan skolās, gan
Mārupes
vidusskolā,
Mārupes bērnudārzos viesojās Mārupes pašvaldības
pamatskolā, Jaunmārupes sākumskolā, pārstāvji, Mārupes vidusskolā kopā
Mārupes novada Skultes sākumskolā, ar bērniem vingroja arī olimpietis,
PII „Lienīte”, PII „Zeltrīti”, kā arī kalnu slēpotājs Kristaps Zvejnieks.
privātajos bērnudārzos „Namiņš” un Īpašu pārsteigumu – ielu vingrotāju
„Zelta Rasa”.
paraugdemonstrējumus – saviem bērniem
Šogad pasākuma devīze Latvijā bija bija sagādājis “Zeltrītu” bērnudārzs. Visu
“Esam sportiska ģimene”. Ģimene ir tā, izglītības iestāžu audzēkņi piedalījās
kas katram palīdz atrast pareizo ceļu ne stafetēs un dažādās citās sporta sacensībās,
tikai sportā, bet arī mācībās un dzīvē,” tā zīmējumu un domrakstu konkursos, kā arī
uzsver LOK ģenerālsekretārs Žoržs Tik- foto konkursā ar devīzi „Esam sportiska
mers. “Ģimene ir tā, kas ierosina un motivē ģimene!”.
PIEKTDIENA, 11.oktobris, 2013

komplekss, kur lielākoties tiek strādāts
ar sava ķermeņa svaru un roku spēku.
Vingrotāji arī pastāstīja, ka šādi rezultāti
sasniedzami tikai ar treniņiem katru dienu,
veselīgu dzīvesveidu un pareiziem ēšanas
paradumiem.
Ja Olimpiskās dienas aktivitātēs vecākus
iesaistījām netieši, tad jau nākamajā
pirmdienā – 30.septembrī notika vieni
no tradicionālajiem svētkiem, kuros var
piedalīties visa mūsu audzēkņu ģimene –
Miķeldienas gadatirgus. Jau no rīta katra
grupiņa pie iestādes vārtiem no ziediem
izveidoja kompozīcijas – citi savas grupas putniņu, citi latviešu etnogrāfiskās
zīmes, vēl citi kādu pasaku tēlu, turpat
izstādījām arī jaukās rudens kompozīcijas,
kuras bērni gatavojuši kopā ar vecākiem.
Pēcpusdienā izrādījās, ka divas Pelītes
(sporta skolotāja Evita Vītoliņa un mūzikas
skolotāja Kaiva Mollere) ir saņēmušas
ielūgumu no Miķelīša (mūzikas skolotāja
Diāna Kravale) uz šiem svētkiem, tad nu
vispirms skaidrojām, kas ir Miķeldiena
un ieskandinājām rudens saulgriežus ar
dziesmām, rotaļām, mīklu minēšanu. Pēc
tam varējām doties pagalmā pie nojumītēm
iepirkties – kas tik tirdziņā nebija! –
pašgatavotas konfektes un čipši, cepumi
un pīrādziņi, pašu audzēti dekoratīvie
ķirbīši, rotaslietiņas un pat frikadeļu zupa.
Vislielākais prieks, protams, bija to bērnu
acīs, kuri šo pēcpusdienu varēja pavadīt
kopā ar savām ģimenēm.
Kad nu rudens darbiņi labi iesākti,
varam turpināt darboties - Ekoskolas ietvaros šogad esam nolēmuši pētīt klimata
pārmaiņas, turpināsim arī vākt makulatūru,
bet galvenais, kā jau izglītības iestādē,
būs mācību darbs. Par vienu no galvenajiem pedagoģiskā darba uzdevumiem
esam izvirzījuši latviešu valodas apgu-

Mīķeļdienas gadatirgū azartiski
iepērkas gan lieli, gan mazi
vi, rosinot bērnu interesi par valodu kā
domāšanas, savstarpējās saziņas un radošās
pašizpausmes līdzekli. Sagatavošanas grupu apmācībā izmantosim gan izdevniecības
«Lielvārds» mācību līdzekli, tai skaitā,
interaktīvās darba lapas, pielietojot arī Uboard tāfeli.
Tā kā no pavasara mūsu iestādē
strādā psihologs, pastiprinātu uzmanību
veltīsim atbalsta komandas veidošanai
bērnu drošības, emocionālās un fiziskās
labsajūtas jautājumu risināšanai. Uzsākot
ceturto mācību gadu, viss kolektīvs ir
gatavs turpināt labās tradīcijas un radoši
palīdzēt mūsu mazajiem audzēkņiem
vērt lappusi pēc lappuses lielajā dzīves
brīnumgrāmatā.
Zanda Melkina

Koris „Noktirne” koncertē
koru festivālā Balkānos
Pēc dalības XXV Vispārējo latviešu rožu dārzu”, Georga Dovgjallo „Maģais
Dziesmu un XV Deju svētkos, Mārupes dancis” un „Trīs meitiņas māmiņai”,
Kultūras nama sieviešu (senioru) koris kā arī atraktīvo dziesmu Viktora Sama
„Noktirne” bija viens no koriem, kas apdarē „Sen jau būtu Jāņa sieva”. „Mūsu
augusta beigās devās pārstāvēt Lat- uzstāšanos uzņēma ļoti atsaucīgi – gan
viju koru festivālā Maķedonijas pilsētā mūsu skaistos tautas tērpus, gan dziesmas.
Ohridā.
Koris „Loja” mums aplaudēja pieceļoties
Daloties iespaidos par piedzīvoto, kājās, un viņiem līdzi sekoja visa lielā
kora dziedātāja Aina Jaunuševska stāsta: halle, radot līdz šim nepieredzētu aplausu
„Festivāla laikā četras dienas dzīvojām vētru gan korim, gan mūsu diriģentei Ilgai
netālu no Ohridas, kas ir jauka un gaiša Bērziņai. Esam ļoti pateicīgas, ka mums
pilsēta, pašā Ohridas ezera krastā. Iero- bija dota iespēja piedzīvot šādus mirkļus!”
doties pilsētā, jau pirmās dienas vakarā teic A.Jaunuševska.
līdz ar pārējiem dalībniekiem no dažādām
Spilgtas atmiņas no festivāla Maķedonijā
valstīm piedalījāmies festivāla atklāšanā, saglabājušās visām kora „Noktirne”
nesot gan savas valsts, gan kora karogu. dalībniecēm, tāpat joprojām liels ir
Kad tika nosauktas un aplausiem sveiktas gandarījums par robežām pāri godam izdalībvalstis, visi lielā kopkorī izdziedājām nesto Latvijas un Mārupes vārdu.
trīs skaistas maķedoniešu dziesmas, tā
Kate Nītiņa
īsti izjūtot šīs zemes
mūzikai
piemītošo
īpatnējo ritmu.”
No Latvijas festivālā
vēl piedalījies Valmieras
jauniešu
koris
„SolLaRe”
un
Salaspils
koris
„Loja”. Emocionālāko
saviļņojumu
korim
„Noktirne” sagādājusi
uzstāšanās
festivāla
koncertā,
kur
kā
vienīgās savas vecuma
grupas pārstāves kora
dalībnieces izpildījušas
Viļņa Salaka „Kas var
mani aizdziedāt”, Jāņa
Mārupes Kultūras nama sieviešu koris „Noktirne”
Kalniņa „Sēju jauku
koru festivālā Maķedonijas pilsētā Ohridā
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BK “Mārupe” debitē Latvijas
Basketbola līgas 2.divīzijā

29.septembrī
Mārupes
sporta
kompleksā tika aizvadīta Latvijas Basketbola līgas otrās divīzijas (LBL2) sezonas atklāšanas spēle, kurā spēkiem
mērojās jaunizveidotā basketbola komanda (BK) „Mārupe” ar „VEF kadetiem”.
Pirmajā
spēlē
tās
pagarinājumā
Mārupes komanda zaudēja ar 85:75, taču
turpmākajās spēlēs gūtas divas uzvaras ar

94:59 pret Vidzemes Augstskolu un 77:55
pret Jugla/Sport 2000. Par komandas
„Mārupe” sezonas uzstādījumu saspēles
vadītājs Artūrs Kramiņš atklāj, ka „spēlēt
LBL2 ceturtdaļfinālā ir minimālais uzdevums, augstākais komandas iekšējais
uzstādījums ir iegūt medaļu.” Vēlam komandai veiksmi, izturību, kā arī mārupiešu
atbalstu!
Kate Nītiņa

Mārupes uzņēmēju
diena 2013

Mārupes skolēniem
Ventspilī zelts

Mārupes Kultūras namā, 25.oktobrī
Plkst. 19:00 svinīgais pasākums, kura
centrālais notikums būs Mārupes novada
uzņēmēju apbalvošana par sasniegumiem
biznesā un sabiedriskajā darbībā.
Plkst. 20:00 uzņēmēju balle ar dzīvo
mūziku un atraktīvu vakara vadītāju!
Lūdzam pieteikties līdz 21.10.2013.
Svinīgās daļas apmeklējums ir bez maksas,
dalības maksa ballē – Ls 10 no personas.
Pieteikšanās un papildus informācija pie
Normunda Čiževska, biedrības „Mārupes
uzņēmēji”
valdes
priekšsēdētāja,
tālr: 29216224, e-pasts: normunds.cizevskis@marupesuznemeji.lv

Kultūras notikumi
Novembra svētku nedēļa
Mārupē

11.novembrī
Lāčplēša dienas lāpu gājiens
plkst.17.30 pulcēšanās Mārupes vidusskolas pagalmā
plkst.18.00
lāpu
gājiens
uz
komunistiskā genocīda upuru piemiņas
vietu pie Mārupes kapiem
plkst.18.30 Lāčplēša ordeņa karavīru
godināšana
plkst.18.00 gaismas stunda, kad ikviens mārupietis aicināts savos logos un
sētā iedegt sveci kā veltījumu Lāčplēša
dienai!
13.novembrī plkst. 18.00
Atmiņu pēcpusdiena – Tautas frontei 25
Mārupes Kultūras namā
• Askolda Saulīša dokumentālā filma
“Atmodas antoloģija”
• Tikšanās ar Tautas frontes dibinātājiem
• Mārupieša Valda Čeiča izstāde
15.novembrī plkst. 18.00
Latvijas dzimšanas dienas svinīgais
sarīkojums un svētku koncerts
Mārupes Kultūras namā
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27. septembrī Mārupes vidusskolēni
apmeklēja Ventspils augstskolas un
Dabaszinību un matemātikas izglītības
centra organizēto konkursu „Ūdens
daudzveidība”.
Pasākums tapis starptautiskās Zinātnieku
nakts ietvaros. Tā laikā skolēniem bija
iespēja pierādīt gan savas erudīcijas
spējas, gan aktiera talantu, auditorijas
priekšā stājoties ar teatrālu uzvedumu.
Īpašu atzinību žūrijas acīs mūsu komanda
izpelnījās tieši par asprātīgo un unikālo
izrādi. Kopsummā 7 komandu konkurencē
Mārupes vidusskolas audzēkņi izcīnīja
zelta medaļas, aiz sevis atstājot Ventspils
1. ģimnāziju un Dobeles valsts ģimnāziju.
Komandas sastāvs: Katrīna Buravcova, Kārlis Vaičekonis, Marta Raita, Jānis
Čipa un Karīna Ķemere, skolotājs: Modris
Šāvējs.
Modris Šāvējs

Kultūras notikumi
2.novembrī plkst. 18.00
koncerts “Trīs zvaigznes”
Zigfrīds Muktupāvels, Andris Ērglis,
Uģis Roze un Jānis Lūsēns
Mārupes Kultūras namā
9.novembrī plkst. 13.00
Senioru sarīkojums
“Rudentiņš bagāts vīrs”
Mārupes Kultūras namā
Septembrī
mūžībā aizgājuši

Aivars Smilga (1954)
Astra Skurjate (1942)
Rasma Biruta Brastiņa (1933)
Ausma Valija Jansone (1927)
Lilija Olga Audere (1925)

NOVADĀ
Sakām paldies Skolotāju dienā!
Turpinājums no 1.lpp.
Mārupes pamatskolā 4.oktobra rīts
sākotnēji licies gluži parasts līdz brīdim,
kad pēc pirmās mācību stundas 9.klases
skolēni visus sapulcinājuši uz pārsteiguma
svinīgo līniju. Svētkos ar skanīgām
dziesmām un laba vēlējumiem sumināti
skolas pedagogi, un turpmākajās divās
mācību stundās skolotāju lomās iejutušies
9.klases audzēkņi.
Klusāk nekā citus gadus, taču piepildīta
ar ne mazāk sirsnīgiem vēlējumu un apsveikumiem, Skolotāju diena aizritēja Mārupes
novada Skultes sākumskolā. Par svinīgu
skolotāju sagaidīšanu bija parūpējusies
Skolēnu padome, kas katram pedagogam
dāvāja rudens velti – skaisti iesaiņotu ābolu
un tam piestiprinātu kartīti ar gudriem un
optimistiskiem vēlējumiem. Pasniedzot
ziedus, papildus svētku noskaņu radījusi
arī skolotāju arodorganizācijas vadītāja
Lena Rjazanova. Skultes sākumskolas
skolotājs Valdis Čeičs novērojis, ka šajā
dienā pirmie starpbrīži pagāja ļoti rosīgā
skolēnu staigāšanā pa skolu, lai gluži kā
1.septembrī skolotājus sveiktu ar ziediem.
Savukārt skolotāji mācību stundās bērnus
iesaistīja interesantu un īpaši šai dienai sagatavotu uzdevumu veikšanā.
Arī Jaunmārupes sākumskolā skolēni
sagādāja neikdienišķus pārsteigumus.

Skolotāju Ēvijas Drengeres un Unas
Moisejas vadībā 6.klašu audzēkņi bija
sagatavojuši veidojamā māla plāksnes,
kurās katrs pedagogs atstāja savas ,,zelta”
rokas nospiedumu. Vecāko klašu skolēni
iejutušies arī pedagogu lomā, mēģinot
skolot jaunākos audzēkņus. Vēlāk skolēni
atzinuši, ka pieredz bijusi gana interesanta, jo, kaut arī iepriekš stundām esot
gatavojušies rūpīgi, vadīt mācību procesu
neesot bijis vienkārši.
Mārupes Mūzikas un mākslas skolā
Skolotāju dienu sākts atzīmēt jau nedēļas
vidū, apvienojot svētkus ar starptautisko
mūzikas dienu. Piektdienā, 4.oktobrī, ar
koncertu skolā viesojās Birzgales mūzikas
skolas pūtēju orķestris, bet vakarā skolas
37 darbinieku kolektīvu dažādos uzdevumos, atrakcijās un dejās izkustinājuši Inta
un Andris Gailīši.
Dienas noslēgumā Mārupes novada
Dome pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu un darbinieku saimi tradicionāli
sveica ar Skolotāju dienai veltītu teātra
izrādi Mārupes Kultūras namā. Pasākuma
saviesīgajā daļā, pateicoties par skolotāju
ieguldīto darbu audzēkņu panākumu
kaldināšanā, ar Swedbankas dāvātu
klēpjdatoru tika sveikta Mārupes vidusskola.
Kate Nītiņa

Pirmos mēģinājumus aizvadījis šajā septembrī izveidotais Mārupes Kultūras nama
jauniešu deju kolektīvs. Lai gatavotu arī pāru dejas, kolektīvā īpaši gaidīti dejotāji
puišu rindā! Tālr. informācija par nodarbībām 26350809.
Septembrī
Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie

Tīna Grigorjeva (dzimusi 23.08.2013.)
Ulla Vilciņa (dzimusi 26.08.2013.)
Nikolass Dzanoti (dzimis 27.08.2013.)
Brendons Siliņš (dzimis 31.08.2013.)
Ernests Ašmanis (dzimis 04.09.2013.)
Elīza Lejiņa (dzimusi 01.09.2013.)
Kārlis Kudors (dzimis 01.09.2013.)
Gabriela Vaivare (dzimusi 09.09.2013.)
Lana Kotkovska (dzimusi 10.09.2013.)
Ando Andžs Poršāns
(dzimis 23.08.2013.)
Edvards Skuška (dzimis 11.09.2013.)
Vilis Olivers Treilons
(dzimis 15.09.2013.)
Roberts Saveļjevs (dzimis 17.09.2013.)
Loreta-Lote Zaļmeža-Grīnvalde
(dzimusi 18.09.2013.)
Rihards Vītkins (dzimis 17.09.2013.)
Dominiks Uļjans (dzimis 22.09.2013.)
Anna Katiševa (dzimusi 18.09.2013.)
Marks Merzļakovs (dzimis 06.09.2013.)
Ģirts Strauts (dzimis 24.09.2013.)
Knuts Klasiņš (dzimis 22.07.2013.)

Septembrī
Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
noslēgtas laulības

07.09.2013.
Mareks Līsmanis un Zaiga Belousa
Fabio Botigljeri un Prisjolkova
13.09.2013.
Mareks Motte un Agnese Tiļļa
Antons Pronovs un Oksana Pedureca
20.09.2013.
Ivars Tribuļkevičs un Evija Kristiņa
Kaspars Ērglis un Iluta Ceļmalniece
Oļegs Lagušovs un Jeļena Panfilova
27.09.2013.
Edgars Šabanovs un Ieva Priede
Maksims Ušakovs un
Anastasija Uskoreva
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