2011. gada februāris

Mārupes novada Domes informatīvais izdevums

Attīstība turpinās!

eiropas savienība

IEGULDĪJUMS
TAVĀ NĀKOTNĒ!
Eiropas Savienības finansētā projekta “Mārupes novada
pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu
plānošanā un īstenošanā” (Nr. 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/
SIF/018) ietvaros tika veikts pētījums “Novada iedzīvotāju
un sociālo partneru vajadzību izpēte un esošās pieredzes
apzināšana”.

Foto: jolantas grosberga - gernere

Mārupes novada Dome izsaka pateicību visiem,
kuri piedalījās pētījumā, un aicina uzņēmējus un iedzīvotājus piektdien, 18. februārī, plkst. 10.00 apmeklēt konferenci “Sabiedrības iepazīstināšana ar
projekta gaitu un rezultātiem”. Konferences norises
vieta – Mārupes kultūras nama zāle Daugavas ielā 29.

Laikus un ar perspektīvi 2003. gadā apstiprinātais Mārupes pagasta teritorijas plānojums 2002.–2014. gadam un
stratēģiski izdevīgā Mārupes pagasta (tagad novada) atrašanās
vieta pie Rīgas, Jūrmalas, apvedceļa un Rīgas lidostas veicināja pārsteidzoši strauju tās apbūvi 2006., 2007. un 2008. gadā
un (sakarā ar tagad apturētā Dienvidu tilta turpinājumu pa
Mārupes teritoriju uz lidostu un Jūrmalas šoseju) mums
uzlika par pienākumu 2009. gadā izstrādāt, saskaņot un
pieņemt grozījumus teritorijas plānojumā. 2002. gadā nevarējām iedomāties, ka šis attīstības plāns tiks realizēts daudz
straujāk un daļēji tā iespējas tiks izsmeltas tik īsā periodā,
nesagaidot 2014. gadu. Mēs toreiz neparedzējām tik strauju
un lēcienveidīgu iedzīvotāju (tostarp bērnu) skaita palielinājumu un no tā izrietošās sekas (lielo finansiālo slogu, kas būs
nepieciešams pašvaldībai jaunas infrastruktūras apgūšanai
un visu pašvaldības funkciju realizācijai). Pie tik straujas
celtniecības apzināti vai neapzināti tika sabojātas esošās
meliorācijas sistēmas, radās nepieciešamība pēc centralizētas
kanalizācijas tīklu izbūves ar tās iespējamo pieslēgšanos pie
Rīgas attīrīšanas iekārtām (kas jau šobrīd ir ļoti aktuāls jautājums, jo kavē ielu rekonstrukcijas un asfaltēšanas plānus).
Lai sakārtotu esošo infrastruktūru un ieplānotu jaunos
virzienus Mārupes novada attīstībā un bez steigas sagatavotos 2014. gadam, Mārupes novada Dome šogad uzsāks
Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.–2026. gadam
izstrādi, tādēļ aicinām visus iedzīvotājus nestāvēt malā, bet
izteikt savus priekšlikumus, ierosinājumus un vēlmes, kad
tiks organizēta sabiedriskā apspriešana, semināri un tikšanās
ar dažādām iedzīvotāju grupām un uzņēmējiem.
Lai Mārupes novads arī turpmāk varētu nest savu labo
slavu sakārtotības, infrastruktūras, attīstības, bērnu izglītības,
sociālajā, kultūras un sporta jomā, mēs enerģiski turpināsim
un pilnveidosim iesāktos darbus, neraugoties uz ierobežotajiem finanšu līdzekļiem.
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 8. februāris, 2011

Kādus darbus plānojam paveikt 2011. gadā

Meliorācijas sistēmas un novadgrāvji. 2011. gadā
attīstības viena no prioritātēm būs meliorācijas un paaugstinātā gruntsūdens līmeņa problēmu risināšana. Visiem
zināms, ka vēsturiski Mārupes novada lielākā teritorijas
daļa atrodas purvainā un meliorētā teritorijā ar izteku uz
niecīga līmeņa krituma Dzilnupītes, Neriņas un Mārupītes
baseiniem. Un ir nesaprotama un nepiedodama daudzu
attīstītāju un individuālo būvētāju vieglprātīgā attieksme
būvniecības laikā apzināti vai neapzināti saraujot esošās
un jau novecojušās meliorācijas sistēmas un aizsprostojot
vai pat aizberot caurtekas un novadgrāvjus. Arī lauksaimniecības zemju īpašnieki vai nu īpašnieku maiņas,
nezināšanas, vai ierobežoto finanšu dēļ ir pārstājuši uzturēt
kārtībā vecās meliorāciju iztekas novadgrāvjos un pieļauj
to aizaugšanu un aizsērēšanu. Un var jau arī viņus saprast,
redzot, ka blakus pie tā paša grāvja piegulošo kaimiņu
attieksme ir tik vienaldzīga un bezatbildīga, dažkārt tur
tiek ievadīta pat kanalizācija. Ne visi tagadējie mārupieši
zina, ar kādām pūlēm un ierobežotiem līdzekļiem Mārupe
atkaroja no purva sev lauksaimniecībai nepieciešamās
zemes strēmelītes, un tas var pamudināt vienam otram
nopietnāk aizdomāties un mainīt savu attieksmi pret ūdens
novadgrāvjiem. Piemēram, Tīraines vecie zemju īpašnieki
ar zirgu pajūgiem brauca uz Rīgas centrāltirgus graudu
spīķeriem, lai par dažiem desmitiem santīmu savāktu tur
pēc graudu tirdzniecības pārpalikušās sēnalas un vestu
tās uz purva malu, tā pa centimetram atkarojot zemi no
purva. LPSR periodā meliorācija bija centralizēta un bija
tam laikam atbilstoši nopietna attieksme, bet pa šiem
daudzajiem gadiem tā jau daudzviet ir sabojāta un savu
laiku nokalpojusi.
Turpinājums 8. lpp.

Konferences mērķis ir saziņas un sadarbības veicināšana ar sociālajiem partneriem un sabiedrību kopumā.
Tās ietvaros iepazīstināsim ar projekta mērķi, gaitu un
rezultātiem, kā arī analizēsim aptaujas “Novada iedzīvotāju
un sociālo partneru vajadzību izpēte un esošās pieredzes
apzināšana” rezultātus un aplūkosim iespējamos problēmu
risinājumus. Sniegsim Mārupes novada 2010./2011. gada
finansiālās situācijas raksturojumu, runāsim par novada
attīstības plāniem, tostarp par jauno teritoriālo plānojumu. Tiks apskatīts arī publiskās un privātās partnerības
jautājums. Konferences nobeigumā paredzētas diskusijas.
Detalizēta konferences programma tiks publicēta vietnē www.marupe.lv.
Dalība konferencē ir bez maksas. Par ierašanos lūdzam
paziņot līdz 16. 02. 2011. pa tālruni 67934695 vai e-pastā
marupe@marupe.lv.
No 2010. septembra līdz 2011. gada februārim Mārupes novada Domē 1.5.2.2.3. apakšaktivitātes “Atbalsts
pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana”,
kuru administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības
integrācijas fondu, ietvaros tiek realizēts Eiropas Savienības ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību 100 % apmērā
finansēts projekts “Mārupes novada pašvaldības darbinieku
aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un
īstenošanā” (Nr. 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/018).
Projekta mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu pašvaldības līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu
un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.
100 % no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā
fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā
ar Sabiedrības integrācijas fondu.
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Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana un apsaimniekošana
3) dzīvokļu īpašnieku dibināta sabiedrība.
Izvēloties mājas pārvaldnieku, nav
jāaizmirst par mājas pārvaldnieka kvalifikāciju, jo atbilstoši Dzīvojamo māju
pārvaldīšanas likumam persona ir tiesīga
veikt pārvaldīšanas uzdevumu daudzdzīvokļu mājā, ja tā ieguvusi dzīvojamo māju pārvaldīšanai nepieciešamo
profesionālo izglītību un vismaz ceturto
profesionālās kvalifikācijas līmeni apliecinošu dokumentu, izņemot šajā pantā
noteiktos gadījumus. Savukārt, ja pārvaldnieks ir juridiskā persona, dzīvojamo māju pārvaldīšanai nepieciešamo
profesionālo izglītību un vismaz ceturto
profesionālās kvalifikācijas līmeni apliecinošs dokuments
nepieciešams tam juridiskās personas darbiniekam, kurš
veic pārvaldīšanas līgumā uzdoto pārvaldīšanas uzdevumu
attiecīgajā mājā.
Kā redzams, mājas pārvaldīšanas veids ir atkarīgs tikai no
pašiem dzīvokļu īpašniekiem. Būtiskākais ikvienam dzīvokļu
īpašniekam ir atcerēties, ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
nodrošināšana (tostarp ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu
saistītu lēmumu pieņemšana, darījumu slēgšana) ir tikai
paša dzīvojamās mājas īpašnieka pienākums.
Bet par minētā pienākuma nepildīšanu vai nepienācīgu
pildīšanu, proti, par izvairīšanos no likumā noteiktā pienākuma uzturēt un apsaimniekot dzīvojamo māju – Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodekss paredz administratīvo
atbildību, 150.2.pantā paredzot fiziskajām personām naudas
sodu līdz tūkstoš latiem, bet juridiskajām personām – līdz
desmittūkstoš latiem.
Turklāt, kā izriet no Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma, ja dzīvokļa īpašnieki nepārvalda kopīpašumā esošās
dzīvojamās mājas daļas un tā rezultātā ir radies vai var rasties
apdraudējums cilvēku dzīvībai, veselībai, īpašumam, tad pašvaldība var piespiedu kārtā pārņemt šī jautājuma risināšanu,
ieceļot norīkoto pārvaldnieku, un šajā gadījumā dzīvokļu
īpašniekiem būs jāatlīdzina visi izdevumi, kas būs radušies
norīkotā pārvaldnieka darbības rezultātā.
Lai šīs nelabvēlīgas sekas neiestātos, visi dzīvokļu īpašnieki tiek aicināti laikus sakārtot pārvaldīšanas jautājumus
savās mājās.

Mārupes novada Domes nodokļu administrācija ir uzsākusi darbu pie 2011. gada nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas paziņojumu sagatavošanas. Līdz šī gada 15. februārim visiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem
tiks izsūtīti maksāšanas paziņojumi uz nodokļu maksātāja
deklarētās dzīvesvietas adresi, juridisko adresi vai uz e-pasta adresi, ja nodokļu maksātājs pašvaldībā būs iesniedzis
iesniegumu un nosūtījis e-pasta vēstuli Mārupes novada
Domei uz nodokli@marupe.lv ar lūgumu saņemt nekustamā
īpašuma nodokļu maksāšanas paziņojumu e-pasta veidā
(vairāk skatīt www.marupe.lv).
Ja nodokļa paziņojums nav saņemts, nodokļa maksātāja
pienākums ir mēneša laikā (līdz 2011. gada 15. martam)
rakstveidā par to informēt pašvaldību, kura iekasē nodokli.
Nodokļa paziņojuma nesaņemšana nav par pamatu nodokļa
nemaksāšanai.
Nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī –
ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas.
Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā.
Nekustamā īpašuma nodokļa likme zemei 2011. gadam
ir saglabājusies 1,5 % apmērā no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības.

Ar 2011. gada 1. janvāri ir paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme mājoklim un tas ir:
 0,2 % (bija 0,1 %) no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 40 000 latu;
 0,4 % (bija 0,2 %) no kadastrālās vērtības daļas, kas
pārsniedz 40 000 latu, bet nepārsniedz 75 000 latu;
 0,6 % (bija 0,3 %) no kadastrālās vērtības daļas, kas
pārsniedz 75 000 latu.
Mārupes novada Domei uz nodokļu maksātāja motivēta
rakstveida iesnieguma pamata ir tiesības pagarināt kārtējo
samaksas termiņus līdz trijiem mēnešiem. Nodokļu maksātajam motivētais iesniegums nodokļu administrācijai jāiesniedz
ne vēlāk kā trīs dienas pirms maksājuma termiņa iestāšanās.
Un vēl: no 2012. gada 1. janvāra ar nekustamā īpašuma
nodokli tiks apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, tādēļ lūdzam
iedzīvotājus laikus veikt palīgēku apliecinošu dokumentu
(inventarizācijas lietu) aktualizāciju, ja tas ir nepieciešams,
lai nākamajā gadā, saņemot maksāšanas paziņojumu, nav tā,
ka šī palīgēka jau sen neeksistē, bet nodoklis ir aprēķināts,
jo neesat laikus sakārtojuši formalitātes.
Mārupes novada Domes juriste
Sarmīte Maščinska,
tālr. 67149874
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Kopš 2011. gada 1. janvāra ir stājies spēka jauns Dzīvokļa īpašuma likums, kas precīzi definē, kas ir dzīvokļa
īpašums, kā arī nosaka dzīvokļa īpašnieka gan tiesības, gan
pienākumus.
Tā atbilstoši minētā likuma tiesību normām dzīvokļa
īpašums ir gan atsevišķs īpašums, gan arī kopīpašumā esošā
daļa.
Ikvienam dzīvokļa īpašniekam citastarp ir pienākums:
1) piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā;
2) segt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumus šā
likuma 13. pantā noteiktajā kārtībā;
3) pildīt dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemtos lēmumus.
Minētais pienākums ikvienam dzīvokļa īpašniekam ir
arī uzlikts ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu (spēkā
no 1. 01. 2010.).
Lai dzīvokļu īpašnieki varētu pildīt iepriekš minēto pienākumu, kas izriet no normatīvajiem aktiem, dzīvokļa īpašniekiem jābūt gan savai lēmējinstitūcijai, gan arī izpildinstitūcijai.
Kā izriet no Dzīvokļa īpašuma likuma 12. panta, tad
galvenā lēmējinstitūcija ir dzīvokļu īpašnieku kopība, kura
ir uzskatāma par attiecīgās dzīvojamās mājas pārvaldes institūciju, kuras sastāvā ir visi attiecīgās dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašnieki.
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums ir saistošs ikvienam
dzīvokļa īpašniekam.
Ir divi pamatveidi, kā kopība var pieņemt lēmumus:
1) sasaucot kopsapulci;
2) kopsapulci nesasaucot – aptaujas veidā.
Kopība var pati noteikt arī citus, likumā neatrunātus
lēmumu pieņemšanas veidus.
Taču neatkarīgi no tā, kādā veidā kopība ir izvēlējusies
pieņemt lēmumus, jebkādiem tiesiski pieņemtajiem lēmumiem ir jābūt izpildītiem.
Šajā gadījumā kopībai jāizvēlas izpildinstitūcija, kas pildīs
tās lēmumus un būs par to atbildīga.
Kopības lēmumu izpildītājs ir mājas pārvaldnieks, kas
ir pilngadīga un rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona,
kas uz pārvaldīšanas līguma pamata veic dzīvojamās mājas
īpašnieka uzdotās pārvaldīšanas darbības.
Mājas pārvaldnieks var būt:
1) dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā fiziskā persona;
2) dzīvokļu īpašnieku brīvi izraudzītais uzņēmums, ar
kuru noslēgts mājas pārvaldīšanas pakalpojuma sniegšanas
līgums;

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu

6

Protams, pašvaldība nevar piedalīties dzīvokļu kopības
sapulces dzīvokļu īpašnieku vietā, jo lēmumi ir jāpieņem tikai
pašiem dzīvokļu īpašniekiem, taču pašvaldība var maksimāli
atvieglot šī procesa birokrātisko pusi, sagatavojot nepieciešamo dokumentu paketi un atvieglojot dzīvokļu īpašniekiem
lēmumu noformēšanas procedūru.
Pirmais, ar ko būtu jāsāk ikvienai mājai, ir kopības –
lēmējinstitūcijas sasaukšana. Mārupes novada pašvaldība
ir sagatavojusi kopības protokola projektu, kas satur visus
iespējamos lēmumu variantus (bet protams tas nav izsmeļošs
uzskaitījums), tāpat protokolā ir apskatāma ieteicama kopības
sēdes kārtība un lēmumu pieņemšanas secība.
Ja kopība izvēlēsies slēgt līgumu ar pārvaldnieku (juridisko vai fizisko personu), tad kā parauglīgums var tikt
izmantots pašvaldības sagatavotais līguma projekts, kurš
protams nav uzskatāms par gala versiju, un katra kopība, to
grozot un papildinot, varēs to pielāgot savām vajadzībām.
Ja kopība izvēlēsies dibināt sabiedrību, tad visi biedrības
dibināšanai nepieciešami dokumenti (statūtu paraugs, dibināšanas lēmums, veidlapas biedrības reģistrācijai uzņēmumu
reģistrā utml) ir daļēji pieejami Mārupes novada pašvaldības
vietnē (statūtu paraugs, dibināšanas lēmums) vai arī atrodami
LR Uzņēmumu reģistrā tīmekļa vietnē www.ur.gov.lv.
Šī raksta pilnais teksts kopā ar dokumentiem ir pieejams
Mārupes novada pašvaldības vietnē www.marupe.lv.
Gaļina Nicberga,
Mārupes novada Domes juriste

Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli
Saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
8. panta 3. daļas 11. punktu – pie fiziskās personas ienākumiem, par kuriem ir jāmaksā nodoklis, tiek pieskaitīti
arī ienākumi no nekustamā īpašuma atsavināšanas.
Ja īpašums piederējis fiziskai personai mazāk par
5 gadiem (skaitot no īpašuma reģistrēšanas dienas zemesgrāmatā), tad pārdodot to apliks ar 15 % nodokli. Ja
īpašums bijis privātpersonas īpašumā ilgāk par 5 gadiem
(skaitot no īpašuma reģistrēšanas dienas zemesgrāmatā),
tad vēl ņems vērā, vai tā ir bijusi šīs personas deklarētā
dzīvesvieta vismaz vienu pagājušo gadu, skaitot no pārdošanas līguma noslēgšanas brīža. Pārdodot šādu īpašumu,
nodoklis nebūs jāmaksā.
Ja īpašumu pārdos cilvēks, kuram pārdošana nav reģistrēta kā saimnieciskā darbība, tad nodokli rēķinās no
kapitāla pieauguma ar 15 % likmi.
Iedzīvotāju ienākuma nodokli rēķina no starpības
starp pārdošanas cenu un īpašuma iegādes vērtību (vai
kadastrālo vērtību, ja nav iegādes vērtības), un nekustamajā īpašumā veikto ieguldījumu vērtību.
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 8. februāris, 2011
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2011.gada tautas skaitīšana

Latvijā tautas skaitīšanām ir bagāta vēsture un senas tradīcijas. Pirmā tautas skaitīšana, kas aptvēra visu mūsu valsts
teritoriju tās pašreizējās robežās, tika veikta jau 1897. gadā.
Tautas skaitīšana ir praktiski vienīgā detalizētu visaptverošu datu ieguves metode par iedzīvotājiem, viņu ģimenēm un
mājokļiem iespējami mazākā teritoriālā dalījumā – par katru
novadu un pilsētu, kā arī par lielākajām lauku apdzīvotajām
vietām.
2011. gada tautas skaitīšana Latvijā notiks no 2011. gada
1. marta līdz 31. maijam un būs pirmā tautas skaitīšana pēc
Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā (ES) un darbaspēka brīvas
kustības ES ierobežojumu atcelšanas. Iepriekšējā tautas skaitīšana
mūsu valstī veikta 2000. gadā, un šī tautas skaitīšana bija pirmā
pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas.
Pirmo reizi Latvijas tautas skaitīšanu praksē iedzīvotājiem
no 2011. gada 1. līdz 10. martam tiks dota iespēja aizpildīt
tautas skaitīšanas anketas tiešsaistes režīmā internetā savās
mājās, bibliotēkās, mācību iestādēs vai citur, kur ir pieejams
internets. Aizpildīšana būs iespējama, izmantojot, pirmkārt,
savas internetbankas identifikatorus, otrkārt, personas pases
datus un personas kodu, treškārt, e-parakstu. Būs iespējams
arī aizpildīt anketas internetā par pārejiem ģimenes locekļiem,
ja ir zināmi to personas kodi. Vietnē www.tautasskaitisana.lv
atrodama saite uz tautas skaitīšanas anketu. No 2011. gada
17. marta līdz 31. maijam savu darbu uzsāks tautas skaitītāji,
kuri tos iedzīvotājus, kuri nebūs aizpildījuši anketas internetā,
apmeklēs dzīvesvietā un veiks iedzīvotāju aptauju, ievadot datus
portatīvajā datorā. Aizpildiet anketu internetā, jo tā ir vieglāk,
ātrāk un ērtāk.
Centrālā statistikas pārvalde ir sagatavojusi tautas skaitīšanas mājokļa un personas anketas. Netiks uzdoti jautājumi par
ienākumiem, uzkrājumiem vai veselības stāvokli. Mājokļa anketā
ietverti jautājumi par mājsaimniecības locekļu skaitu, kā arī tādi
mājokli raksturojošie rādītāji kā ēkas tips, piederība, mājokļa
platība, ūdens apgādes sistēma, apkures veids, labiekārtotība
u. c. Personas anketā tiks apkopota informācija par iedzīvotāju
ekonomisko aktivitāti, izglītību, ģimenes stāvokli, tautību, valodu,
kuru pārsvarā lieto mājās, kā arī par migrāciju. Papildus iedzīvotāji tiks lūgti sniegt informāciju par emigrējušām personām,
kas palīdzēs precizēt Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju skaitu. Daļu
no tautas skaitīšanas programmā ietvertās informācijas iegūs,
apkopojot administratīvo reģistru (Iedzīvotāju reģistra, Nekustamā īpašuma reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu
maksātāju reģistra) datus. Taču ir jomas, kurās šādu reģistru
trūkst, piemēram, izglītības reģistrs, profesiju un nodarbošanās
reģistrs, u. c. Tādēļ vienīgā iespējamā informācijas iegūšanas
metode ir atbilstošo jautājumu uzdošana iedzīvotājiem. Visas
sniegtās atbildes ir konfidenciālas.
Tautas skaitīšanas kopsavilkuma dati būs plaši pieejami
visiem iedzīvotājiem. Tie tiks publicēti CSP vietnē, nosūtīti
bibliotēkām, visām pašvaldībām. Tautas skaitīšanas dati ļaus pašvaldībām labāk plānot un organizēt saimniecību savā teritorijā,

Par atkritumu apsaimniekošanu

Šobrīd Mārupes novada Domes deputāti un darbinieki
intensīvi pēta un meklē labākos un ekonomiski izdevīgākos
variantus turpmākai atkritumu apsaimniekošanas sistēmas
izveidei novadā. Tiek pētīta gan citu novadu, gan ārvalstu
pieredze, kā arī notiek konsultācijas ar zinātniekiem un ekspertiem. Šobrīd interneta vietnē www.marupe.lv varat iepazīties ar izstrādāto Mārupes novada Domes Saistošo noteikumu
projektu “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes
novadā”. Aicinām novada iedzīvotājus izteikt savu viedokli par
šo jautājumu, rakstot uz e-pasta adresi marupe@marupe.lv.
Par pieņemtajiem lēmumiem arī turpmāk lasiet “Mārupes
Vēstīs” un interneta vietnē www.marupe.lv.
M. Bojārs,
Mārupes novada Domes priekšsēdētājs
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 8. februāris, 2011

kopā ar uzņēmējiem radīt jaunas darba vietas, sniegt jūtamāku
atbalstu tieši tiem pagasta, novada vai pilsētas iedzīvotājiem,
kuriem tas ir visvairāk nepieciešams.
Darboties sācis Centrālās statistikas pārvaldes bezmaksas
informatīvais tālrunis 80000777. Ikviens, zvanot uz šo tālruni
darba dienās no 8.30 līdz 17.00, saņems atbildes uz jautājumiem
par 2011. gada tautas skaitīšanu.
Valsts sekmīgai attīstībai nepieciešama detalizēta informācija
par tās iedzīvotājiem. Par tevi. Par mani. Par mums visiem.
Piedalies!
Iveta Brutāne,
2011. gada tautas skaitīšanas
Rīgas rajona reģionālā vadītāja

Semināri “Aktuālais
Mārupes novadā”

Mārupes novada iedzīvotājus aicinām apmeklēt
pašvaldības administrācijas rīkotos informatīvos seminārus par novadā aktuālām tēmām.
Semināru norises vietas un laiki:
 21. 02. 2011. plkst. 18.30 Mārupes pamatskolas
ēdamzālē, Viskalnu ielā 7, Tīrainē;
 23. 02. 2011. plkst. 18.00 Skultes sākumskolas
zālē, Skultes ielā 25, Skultē;
 24. 02. 2011. plkst. 18.30 Mārupes mūzikas un
mākslas skolas zālē, Mazcenas alejā 39, Jaunmārupē.
Semināros iepazīstināsim ar iespējām piedalīties Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projektā
“Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”. Aplūkosim attīstības un investīcijas plānus novadā
kopumā un katrā no ciematiem atsevišķi, runāsim par
jauno teritoriālo plānojumu, aktuālo izglītības un sociālajā
jomā, kā arī jaunumiem komunālo pakalpojumu jomā.
Katra semināra nobeigumā paredzētas diskusijas.
Detalizētas semināru programmas tiks publicētas
14. 02. 2011. www.marupe.lv, kā arī izvietotas daudzdzīvokļu namu kāpņu telpu informācijas stendos.
Dalība semināros ir bez maksas.

PAZIŅOJUMS par jauna
Mārupes novada teritorijas plānojuma izstrādi 2014.–2026. gadam

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, un Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumu Nr. 1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 32. punktu, 2011. gada 25. janvāra
sēdē, Mārupes novada Dome pieņēma lēmumu nr. 7 uzsākt Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.–2026. gadam
izstrādi un apstiprināja Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.–2026. gadam Darba uzdevumu.
Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.–2026. gadam izstrādes vadītāju tika apstiprināta būvvaldes
vadītāja Aida Lismane.
TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDES GRAFIKS UN SABIEDRISKĀS APSRIEŠANAS PASĀKUMI
LAIKS

PASĀKUMS

2 nedēļas

Informē sabiedrību un institūcijas par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu šādā kārtībā:
 pēc lēmuma pieņemšanas sagatavo paziņojumu, kurā norāda informāciju par teritorijas plānojuma izstrādes
uzsākšanas lēmumu un teritorijas plānojuma izstrādes grafiku;
 paziņojumu publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā “Rīgas Apriņķa Avīze”, ievieto
pašvaldības vietnē www.marupe.lv un nosūta Vides un Reģionālās attīstības ministrijai.
Nav normēts Izstrādāto pašvaldības teritorijas plānojuma pirmo redakciju iesniedz izskatīšanai Mārupes novada Domē.
Mārupes novada Dome pieņem lēmumu par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma pirmās redakcijas
nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Četras nedēļas Pēc minētā lēmuma pieņemšanas izstrādes vadītājs pieprasa no darba uzdevumā minētajām institūcijām
atzinumus par teritorijas plānojuma pirmo redakciju, nosūtot pirmās redakcijas materiālus elektroniski.
Paziņojumu par sabiedrisko apspriešanu publicē “Mārupes Vēstīs”, “Rīgas Apriņķa Avīzē” un laikrakstā
“Latvijas Vēstnesis”, kā arī ievieto vietnē www.marupe.lv.
Sešas nedēļas Organizē sabiedrisko apspriešanu: tās laikā tiek organizēti semināri un tikšanās ar dažādām iedzīvotāju
grupām, nevalstiskām organizācijām un uzņēmējiem
Pēc sabiedriskās apspriešanas beigām izstrādes vadītājs un darba grupa sagatavo sabiedriskās apspriešanas materiālus.
Izstrādāto Mārupes novada teritorijas plānojuma redakciju, institūciju atzinumus un sabiedriskās apspriešanas
materiālus izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai Mārupes novada Domē.
Mārupes novada Dome pieņem lēmumu par turpmāko rīcību ar izstrādāto teritorijas plānojuma 1. redakciju.
Divas nedēļas Ja Mārupes novada Dome pieņem lēmumu apstiprināt teritorijas plānojuma 1. redakciju kā galīgo, tad
pašvaldība divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas teritorijas plānojuma galīgo redakciju nosūta Rīgas
plānošanas reģionam atzinuma sniegšanai.
Četras nedēļas Rīgas plānošanas reģions atzinumu sniedz četru nedēļu laikā. Atzinuma kopiju plānošanas reģions nosūta
Vides un Reģionālās attīstības ministrijai.
Divas nedēļas Mārupes novada Dome apstiprina teritorijas plānojumu un kā pašvaldības saistošos noteikumus, izdod tā
grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus. Lēmumu, ar kuru apstiprināts pašvaldības
teritorijas plānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi, divu nedēļu laikā pēc tā pieņemšanas ievieto
Mārupes pašvaldības vietnē www.marupe.lv , publicē “Mārupes Vēstīs” , “Rīgas Apriņķa Avīzē” un laikrakstā
“Latvijas Vēstnesis”, norādot vietu, kur var iepazīties ar apstiprināto pašvaldības teritorijas plānojumu.
Divas nedēļas Divu nedēļu laikā pēc Mārupes novada teritorijas plānojuma stāšanās spēkā Mārupes novada Dome iesniedz
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu teritorijas plānojumu zināšanai:
 Vides un Reģionālās attīstības ministrijai – teritorijas plānojuma eksemplāru papīra formā un elektroniski, kā
arī apliecinājumu publikācijai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” par plānojuma apstiprināšanu;
 VZD Lielrīgas reģionālā nodaļā – grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu
eksemplāru papīra formā, kā arī grafiskās daļas karti (plānu), kurā attēlota teritorijas plānotā (atļautā)
izmantošana un aizsargjoslas (elektroniski vektordatu formā, LKS 92 koordinātu sistēmā);
 Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē – teritorijas plānojumu elektroniski;
 Rīgas plānošanas reģionā – teritorijas plānojuma eksemplāru papīra formā un elektroniski, kā arī
apliecinājumu publikācijai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” par plānojuma apstiprināšanu.
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pašvaldībā

Turpinājums. Sākumu lasiet 5. lpp.

Neraugoties uz būvmateriālu firmu daudzsološajām
reklāmām, Mārupē zem mājām neiesakām projektēt un
izbūvēt pagrabstāvus, ja vien īpašums nav nelielā smilšu
pacēlumā, par ko liecina veco saimniecību nosaukumi:
“Bērzkalni”, “Viskalni”, “Purkalni”, “Kalngales”, “Pakalniņi”
utt. Konkrēti runājot, šogad mēs vēlamies:
 sakārtot un izbūvēt vairākas caurtekas Kurmales,
Kokles, Mēmeles, Dzelzceļa ielā;
 izstrādāt meliorācijas sistēmas rekonstrukcijas
tehnisko projektu un veikt būvdarbus Stīpnieku ceļam
piegulošajās teritorijās pie “Atmodām”–“Dumpjiem” un
“Putnukalniem”–“Ievām”–“Briežiem”;
 iztīrīt meliorācijas grāvjus N-7 un N-8 (starp Mārupi
un Jaunmārupi), N-10 (pie Mārupes vidusskolas), N-13,
N-22 (pie Kurmales ielas) un atrakt likvidēto grāvi pie
Lapiņu dambja;
 iztīrīt Dzilnupīti un Mārupīti (līdz Rīgas robežai).

Foto: jolanta grosberga-gernere

Ceļi, ielas, gājēju celiņi un ātrumu ierobežojošās
berjeras. Mārupes novada ceļu un ielu kopgarums ir
nepilni 200 km! No tiem pašvaldības īpašumā ir 125 km,
bet pārējās ir valsts autoceļu īpašumā (47 km) un privātīpašumā esošās ielas (18 km). Ir atzinīgi jānovērtē
tie godprātīgie attīstītāji, kuri, realizējot savus detālplānojumus, izbūvēja arī kvalitatīvus ceļus, un vēl vairāk ir
jāpateicas tiem attīstītājiem, kuri investēja papildu līdzekļus, noasfaltējot pat dažas pašvaldībai piederošas ielas
(Vecozolu ielu un Ventas ielas posmu līdz Krones ielai).
Ir arī negatīvs piemērs, kā Veczariņu iela, kur attīstītājs
bankrotēja un detālplānojumā paredzētā iela netika pabeigta – tagad šo ielu iedzīvotāji jūtās tāpat kā “laimes”
pļavu iedzīvotāji attālās Pierīgas pļavās. Arī novada Dome
tur nevar palīdzēt, jo nav juridisku tiesību ieguldīt pašvaldības līdzekļus tai nepiederošajos īpašumos. Iepriekšējo
gadu plāns un pasākumi grants un smilšu ceļu un ielu
apstrādei ar putekļu ierobežojošo (pretputekļu) šķidrumu
nebija efektīvs, tamdēļ nākotnē mums tomēr jāorientējas
uz ielu asfaltēšanu, bet tas, kā zināms, ir ļoti dārgs pasākums, turklāt ir jāņem vērā, ka racionāli pirms tam būtu
izbūvēt visas nepieciešamās un ieplānotās komunikācijas.
Pašvaldība savu finansiālo iespēju robežās katru gadu
izbūvē dažas savas ielas vismaz grants/šķembu līmenī

(piemēram, 2010. gadā izbūvēja C15 Alpi–Dumpji ceļu un
C18 Saltupi–Turaidas–Rutki ceļu) un vairākas sev piederošās ielas arī noasfaltēja (piemēram, Liliju ielu, Gaujas
iela u. c). Šie ielu asfaltēšanas tempi ir daudz par maz.
Un ir jāsaprot, ka iedzīvotājiem nav vērts vākt parakstus
ar lūgumu asfaltēt ielu, ja tā nav maģistrāla vai pašvaldībai piederoša un nozīmīga, tikai daļēji apbūvēta. Līdz
šim prioritāte tika dota tām ielām, kuras iziet uz lielākai
sabiedrības daļai nepieciešamajām iestādēm – skolām,
bērnudārziem, sabiedriskām ēkām, kā arī blīvi apbūvētām
ielām. Beidzamā laikā dažu ielu iedzīvotāji ir sapratuši, ka
ir bezcerīgi gaidīt no pašvaldības, kad viņu iela tuvākajā
nākotnē tiks noasfaltēta par pašvaldības naudu, tamdēļ
paši savāc naudu un lūdz atļauju un piekrišanu to noasfaltēt, kā tas notika pašvaldībai piederošajā Viskalnu un
Zemturu ielā. Pašvaldība arī turpmāk, savu iespēju robežās, atbalstīs šo praksi un labprāt piedalīsies pašvaldības
ielu asfaltēšanā ar iedzīvotāju līdzfinansējumu. Tamdēļ arī
šogad ir ieplānota Krones–Šteinertu ielu posmu asfaltēšana
ar iedzīvotāju līdzfinansējumu. Pie reizes atvainojamies,
ka to neizdarījām pagājušajā gadā, jo ielas renovācijai
bija nepieciešams izstrādāt tehnisko projektu. Finanšu
iespēju robežās esam ieplānojuši asfaltēt Konrādu (pie
b/d “Pipariņš), Bebru, Ventas, Beržu Upleju, Liepkalnu
ielās un Priežu ielas nenoasfaltēto posmu, kā arī Ošu
ielas pārasfaltēšanu un trotuāra izbūvi, Mežkalnu ielas
nestspējas uzlabošanu šķembu līmenī pie b/d “Namiņš”.
Centīsimies arī izbūvēt Meldriņu ielu (no Zeltiņa ielas
līdz Paleju ielai) grants un šķembu līmenī.
Noasfaltējot ielas automātiski palielinās transporta
plūsma un tās ātrums. Pēc Vecozolu ielas noasfaltēšanas
(ko veica “Vecozolu nami” attīstītāji), pa to ievērojami
palielinājās Mārupes novadam nepiederošo autobraucēju plūsma, jo tas tagad kalpo par ērtu Jelgavas ceļa
un Ulmaņa gatves savienojumu, nebraucot uz Vienības
gatves un Ulmaņa gatves noslogoto un ne visai veiksmīgi
realizēto krustojumu. Tamdēļ pašvaldībai uz asfaltētajām
ielām jāizbūvē ātruma ierobežojošie vaļņi, lai tā vismaz
ierobežotu braukšanas ātrumu un kaut mazliet samazinātu
tranzītu pa šīm ielām. Šogad tiks saskaņoti un uzstādīti
ar visām brīdinājuma zīmēm ātruma ierobežojošie vaļņi
pie bērnudārza “Zeltrīti”, pie Mārupes pamatskolas, uz
Vecozolu ielas, Uz C-19 (pie lidostas Rīga) u. c., kopskaitā vismaz 10 gab. (Pagājušajā gadā mēs cerējām tiem

Foto: jolanta grosberga-gernere

Attīstība turpinās!

piesaistīt Eiropas savienības līdzfinansējumu, bet tas beidzās bez rezultātiem, tāpēc šogad mēs tos realizēsim par
saviem līdzekļiem.)
Vēl mēs šogad gājēju drošībai esam ieplānojuši izbūvēt
vairākus gājēju celiņus (trotuārus) pie skolām, bērnudārziem, autobusu un vilciena pieturām. Pārskatāmā nākotnē
aktualizēsies jautājums, kā mums turpmāk rīkoties attiecībā
uz gājēju celiņu izbūvi un to uzturēšanu (jāpiemin, ka
gājēju celiņu uzturēšana ziemas mēnešos nav lēts prieks).
Mums būs jāizšķiras par mūsu attieksmi pret tiem un par
to, vai mēs sekosim Rīgas, Ventspils u. c. pašvaldību teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumiem,
kur cita starpā teikts, ka apsaimniekotājiem jānodrošina
gājēju ietvju, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas,
attīrīšanu no sniega un ledus līdz ietves segumam, pretslīdes materiāla kaisīšanu katru dienu, vai arī mēs turpmāk
samazināsim to izbūves un uzturēšanu. 2011. gadā mēs
izbūvēsim 2010. gadā ieplānotos un nerealizētos gājēju celiņus uz Mārupes pamatskolu (Pakalniņu iela, Jelgavas ceļš).
No jauna 2011. gadā finansiālo iespēju robežās realizēsim
gājēju celiņus Amatas, Kabiles, Ventas, Bebru un Pededzes
ielas posmos ar intensīvu gājēju kustību. Atjaunosim arī
priežu sakņu izcilāto gājēju celiņu Skultē visā tās garumā.
Ielu, trotuāru un sabiedrisko ēku apgaismojums naktīs
arī ir ļoti nepieciešams ne tikai komfortam, bet arī iedzīvotāju drošībai, bet uzreiz es gribētu uzsvērt, ka, strauji attīstoties LED un citām tehnoloģijām, tuvākajos gados mēs
pievērsīsim tam lielāku uzmanību, jo būs ekonomiskākas
iespējas. Šogad saremontēsim esošās vecās un neekonomiskās apgaismes līnijas Mazcenu alejā un Skultē, papildinot
apgaismojumu pie autobusu pieturām un daudzdzīvokļu
mājām. No jauna uzbūvēsim apgaismes līnijas Vecozolu
ielā(ERAF projekts) un, ja pietiks finansējums, tad no
jauna izbūvēsim apgaismojumu Tīraines–Cidoniju, Ventas,
Druvas, Jaunzemu ielā un Mārupītes gatves īsajā posmā.
Mēmeles ielas apgaismojumu realizēsim mazliet tālākā
nākotnē vienlaikus ar kanalizācijas vada izbūvi. Ļoti ceru,
ka turpmāk ielu apgaismes projektētāji Mārupē realizēs
tikai īpaši enerģētiski ekonomiskus variantus. Tumšās
privātmāju ieliņās es ierosinu iedzīvotājiem pašiem pie
iebraucamajiem vārtiem uzstādīt ekonomisku LED apgaismes ķermeni (to izvietošanu saskaņojot ar būvvaldi), lai
vienlaikus dotu savu artavu ieliņas daļējā izgaismošanā.
Nobeigums 9. lpp.
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Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 8. februāris, 2011

pašvaldībā

“Mārupe var!” jeb pozitīvo domu vētra
28. un 29. janvārī Mārupes mūzikas un mākslas skolā notika situācijas analīzes un ideju radīšanas aktivitāte
“Nākotnes pilsētas spēle” (“Future City Game”), kuru rīko
Britu padome – izmantojot savu metodoloģiju pilsētvides
jautājumu risināšanai.
Iespēju rīkot “Nākotnes pilsētas spēli” Mārupes iedzīvotāju grupa “Vētras” ieguva, piedaloties Britu padomes
organizētā konkursā 2010. gada rudenī. Kā teica spēles vadītāja Lauma Žubule: “Neformāla iedzīvotāju aktivitāte ir
retums, līdz šim konkursos piedalījās galvenokārt pašvaldības
un biedrības. Atbalstījām iesniegto pieteikumu, jo “Vētras”
pieteikums atbilst Britu padomes projekta sākotnējai iecerei – integrēt idejas un priekšlikumus pilsētvides uzlabošanai
no visām sabiedrības grupām.” Ideja dalībai šādā aktivitātē
apvienot tuvākus un tālākus kaimiņus, kuri pagājušā gada
septembrī bija iepazinušies Jaunsiliņu ielas svētkos, radās
mārupietei Vitai Gaismai.
Divu dienu laikā vairāk nekā 20 spēles dalībnieku
(Mārupes iedzīvotāji), kuri pārstāv uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas, radošās industrijas, publiskās pārvaldes
institūcijas, jauniešus, pensionārus un izglītības sektoru,
izstrādāja radošus priekšlikumus dzīves kvalitātes uzlabošanai savā novadā. Lai nerastos pretruna ar novada attīstības
nostādnēm, jāuzsver, ka spēles nosaukumā ietvertais jēdziens
“pilsētvide” šoreiz tika attiecināts uz vidi, kura aptver rajonus
no daudzdzīvokļu namiem līdz pat neskartai purvu ainavai.
Pirmajā spēles dienā dalībnieku, kuri sadalīti 5 komandās,
uzdevums ir atrast vietējos izaicinājumus vides, ekonomiskajā, sociālajā un kultūras jomā. Pēc šī spēles posma novadu
minētajās jomās nedaudz raksturoja Mārupes novada Domes
priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe, būvvaldes vadītāja Aida
Lismane akcentēja galvenos attīstības virzienus, kā arī īsi
iepazīstināja ar lielākajiem nākotnes projektiem, kuri skar
transporta infrastruktūras attīstību. Ne viens vien spēles
dalībnieks uzzināja daudz tāda, kas nav dzirdēts vai paslīdējis
garām ikdienas informācijas plūsmā.
Nākamais spēlētāju uzdevums bija izvirzīt vairākas idejas
katrā no minētajām četrām sadaļām. Līdz vakaram katrai
komandai, aizrautīgi diskutējot, analizējot un uzklausot kolēģus no nosacītām pretinieku komandām, bija jānonāk pie
sava galvenā priekšlikuma, kura prezentācija jāsagatavo līdz
nākamās dienas priekšpusdienai. Par tādiem kļuva idejas
par vēja ģeneratoru uzstādīšanu, novada informācijas un
komunikācijas vides uzlabošanu, veloceliņu tīkla izveidošanu,
pasākumiem Mārupes pašvaldības budžeta optimizēšanai un
tirgus un brīvdabas kultūras kompleksa izveidi.
Otrajā dienā prezentācijas vērtēja un labus padomus
tālākam darbam deva Britu padomes pieaicinātie eksperti:
Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu Informācijas
centra vadītāja Dace Grīnberga, Mārupes Domes deputāte
Nobeigums. Sākumu lasiet 5., 8. lpp.

Kapitālā celtniecība un pašvaldības ēku būvdarbi un
remontdarbi. Lai arī Jaunmārupes iedzīvotāji varētu saņemt uz
vietas kvalitatīvus medicīniskos, kultūras un sociālos pakalpojumus, mēs esam iecerējuši tur uzsākt modernas sabiedriskās
ēkas būvniecību Mazcenu alejā 33/3. Šajā ēkā atradīsies poliklīnika, bibliotēka, sociālais dienests un humānās palīdzības
noliktava. Šovasar Mārupes vidusskolā uzsāksim jaunās sporta
zāles un kompleksa būvdarbus, lai tos 2012. gadā varētu sekmīgi pabeigt, jo 800 skolēniem vecā sporta zāle ir daudz par
mazu. Mums ir piešķirts ES līdzfinansējums trīs pašvaldības
ēku siltināšanai un fasāžu renovācijai.
Kanalizācija. Šogad Mārupē iesāksies centralizētā kanalizācija vada izbūve KOWI projekta ietvaros. Drīzumā Vides
aizsardzības un Reģionālas attīstības ministrija organizēs
iepirkumu šo kanalizācijas būvdarbu realizācijai, un komisijas
satāvā ir iekļauti arī mūsu pārstāvji.
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 8. februāris, 2011

Iedzīvotāju grupa “Vētras” pēc spēles. Pirmā no kreisās – spēles vadītāja Lauma Žubule, datora ekrānā redzama idejas
autore Vita Gaisma, kura nevarēja būt klāt spēles otrajā dienā.
un kultūras nama direktore Ira Dūduma un uzņēmējs Dāvis
Podnieks. Visu dalībnieku un ekspertu balsojumā (par savu
ideju balsot nevar!) pārliecinoši uzvarēja “dzeltenās” komandas ideja par veloceliņu tīkla ar “zaļajām” pieturām izveidi,
taču pašvaldībā tiks iesniegti visi priekšlikumi.
Tā kā spēles dalībnieku vairākums bija apvienojies pēc
dzīvesvietas, likumsakarīgi, ka daudzos jautājumos viņu
viedoklis bija līdzīgs, piemēram, neviena grupa neakcentēja
ūdensapgādes vai atkritumu jautājumus kā problēmu. Nosaucot Mārupes izaicinājumus, starp tiem nebija arī demogrāfijas problēmas. Toties gandrīz visas komandas kā vienu
no svarīgākajām bija izvirzījušas arī ideju par kultūras un
garīgās izaugsmes centru, kurš varētu ietvert telpas gan radošās jaunrades nodarbībām, muzejam, izstāžu zālei un citām
aktivitātēm, tomēr šāda projekta liktenis ir pašvaldības rokās.
Spēles gaita aizrāva ikvienu dalībnieku, un, ja kāds pirms
spēles bija skeptiski noskaņots – gatvs tikai pasēdēt un pavērot pēc principa “ko nu es” –, tad noslēgumā visi atzina,
ka pasākums paticisun uzskata šīs divas dienas par vērtīgi
pavadītu laiku. Vairāki dalībnieki sacīja, ka šīs dienas paliks
atmiņā ar labu humoru, dzīvesprieku, pozitīvu domāšanu,
nevis citu kļūdu kritizēšanu un sliktas omas izlādēšanu, kā
nereti var vērot sabiedriskajās apspriešanās. Labo gaisotni
radīja gan paši dalībnieki, gan ļoti prasmīgi uzturēja spēles
vadītāja Lauma Žubule. Interesanta bija arī pieredze kopīgās sadarbības veidošanā, kurā tika radītas labas idejas,
Vides labiekārtošanas darbi. Jaunmārupē “Pavasara
ūdenskrātuves” tīrīšanai ir piešķirts EZF līdzfinansējums,
pie viena plānojam šī dīķa krasta labiekārtošanu un Dabas
parka sakārtošanu. Vēl esam iecerējuši izveidot Konrādu ielas
skvēru, jo Mārupes novada iedzīvotājiem nepieciešami arī
parki, skvēri un citas atpūtas zonas. Tāpat šogad tiek plānots
izbūvēt jaunu auto stāvlaukumu pie Mārupes vidusskolas.
Visus šos darbus mēs varēsim realizēt, strādājot kopā ar
iedzīvotājiem, ar savstarpēju sapratni un atbildības izjūtu
katram. Lūgums visiem namīpašniekiem atbalstīt mūsu
aktivitātes kopējo ielas elementu un komunikāciju izbūvē
un nelikt šķēršļus to izveidošanā. “Sarkano līniju” apgrūtinājums gar ielām uz privātīpašumā piederošās zemes
arī ir tam paredzēts. Negatīvs piemērs mūsu labajam nodomam pagarināt 25. autobusu maršruta galapunktu līdz
Vecozolu namiem 2010. gadā bija dažu Mārupītes gatves
un Vecozolu namu aktīvistu pretestība. Viņi sapulcināja

un spēles dalībniekiem pēc savas iniciatīvas pievienojies
mārupietis Guntis Ruskis apliecināja, ka daudzas labas lietas
var realizēt – viņa un viņa domubiedru sirdsdarbs ir topošā
BMX trase, kurai izdevies piesaistīt LEADER programmas
līdzekļus.
Kā pilnīgi vienādi uzsvēra Mārupes novada Domes
priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe pirmajā dienā un Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, kurš vēroja spēli otrajā
dienā: šī iniciatīva ir nākusi īstajā laikā un īstajā vietā, jo tieši
šajās dienās tiek uzsākts darbs pie jauna novada teritorijas
plānojuma izstrādes 2014.–2026. gadam.
Mēs, spēles dalībnieki, novēlam arī pārējiem mārupiešiem, kuri šeit nedzīvo vienai dienai un vienaldzīgi, atrast
tikpat jautru un aizraujošu veidu, kā meklēt pozitīvus risinājumus kopīgās dzīves telpas uzlabošanai. Mēs ticam,
ka spēles ekspertu novēlējums “Mārupe var!” tiks atkal un
atkal pierādīts dzīvē.

Plašāka informācija:

 par projektu “Radošās pilsētas”: http://creativecities.
britishcouncil.org;
 par “Nākotnes pilsētas spēlēm” Latvijā: http://www.
britishcouncil.org/latvia-projectsnakotnes-pilsetas-spele.htm.
Vita Gaisma, Zanda Melkina,
Neformāla iedzīvotāju grupa “Vētras”
ap sevi domubiedru grupas, un mēs bijām spiesti šo labo
ieceri apturēt. (Mēs tagad strādājam pie citas alternatīvas
un, iespējams, arī labāku variantu meklējumiem un izpētes,
bet tas nenotiek tik ātri, jo visos variantos atklājās dažādi traucējoši apstākļi un problēmas un to izmaksas būs
nesalīdzināmi lielākas. Jācer, ka 2012. gadā tam budžetā
tiks izdalīti papildu līdzekļi, kā arī atrasts kompromiss
piekritēju un pretinieku frontēs.) Turpmāk, pirms komunikāciju izbūves uz attiecīgās ielas, mēs uzaicināsim visus
ielas namīpašniekus to rakstiski atbalstīt.
Dr. sci. ing. Pēteris Pikše,
Mārupes novada Domes
Attīstības komitejas priekšsēdētājs
P.S. Pateicos Būvvaldes vadītājai Aidai Lismanei par
konstruktīviem un racionāliem ieteikumiem 2011. gada
attīstības priekšlikumu sagatavošanā.
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izglītība,

Pakāpieni mūzikā

Vēlos dalīties ar jums pārdomās par to, kā rit darbs vienā no
kuplākajām Mārupes Mūzikas un mākslas skolas nodaļām, kurā
bērni apgūst klavierspēli. Nodaļā mācās gan mazāki, gan lielāki
bērni – pavisam kopā 50 audzēkņu. Bērnu interese par mūziku
un vēlme mācīties ir liela, gūti arī atzīstami panākumi gan
Latvijas konkursos, festivālos un koncertos, gan starptautiskos
konkursos. Par tradīciju kļuvis skolas etīžu konkurss klavieru
klases audzēkņiem, kas notiek jau ceturto gadu. Tajā piedalās visi
2.–7. klašu audzēkņi. Ir izstrādāts konkursa nolikums, vērtējuma
sistēma, obligātais repertuārs. Par labu sniegumu tiek piešķirti
diplomi, atzinības raksti, godalgas un balvas.
Etīžu konkurss ir veicinājis ne tikai audzēkņu profesionālo
izaugsmi, bet arī radījis viņos vēlmi muzicēt un uzstāties, jo šis
konkurss ir atklāts publikai. Šajā gadā konkursā bija 10 laureātu, bet tikai trīs audzēkņi ieguva pirmo vietu. Tie ir Toms
Rožkalns (3. klase, ped. D. Akmentiņa), Oskars Kalniņš-Buks
(5. klase, ped. B. Niedriņa) un Edijs Priedītis (5. klase, ped.
I. Bušmane). Otrs ļoti atbildīgs pasākums bija trīs mūsu audzēkņu – Toma Rožkalna (3. klase, ped. D. Akmentiņa), Regīnas
Balodes (8. klase, ped. S. Notte) un Jūlijas Poliektovas (8. klase,
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ped. B. Niedriņa) – piedalīšanās Jūrmalas mūzikas vidusskolas rīkotajos zonu
mūzikas skolu audzēkņu koncertos, kas
bija veltīti komponista L. van Bēthovena
atcerei. Koncerti notika P. Jurjāna un
Rīgas 1. Jāzepa Mediņa mūzikas skolās,
ka arī Jūrmalas Mūzikas vidusskolā. Visi
audzēkņi saņēma atzinības rakstus. Patīkami bija dzirdēt kolēģu uzslavas un
atzinīgo vērtējumu.
Klavierspēles pedagogus un skolas
vadību iepriecina tas, ka četri mūsu
nodaļas absolventi izvēlējušies turpināt
mācīties mūziku arī turpmāk, pilnveidojot sevi augstākās mūzikas mācību iestādēs. Piemēram, Solvita Veisa (ped. S. Notte)
mācās klavierspēli Jelgavas mūzikas vidusskolas 2. kursā, bet
Annija Skudra (ped. S. Notte) un Ieva Silkāne (ped. D. Akmentiņa) turpina klavierspēles apmācību Jūrmalas mūzikas
vidusskolas 9. klasē. Savukārt Gvido Ziediņš (ped. B. Niedriņa)
studē Anglijā Birmingemas Universitātes pasākumu menedž-

Foto: zanda melkina

brīnums ir apgūts.
Kur gan mācīsimies pareizi saklausīt un izrunāt skaņas,
vingrināt nepaklausīgo mēlīti? Protams, pie logopēdes Ivaises
Pļavenieces, mājīgi iekārtotajā logopēdiskajā kabinetā, kur
iespējams pa reizei arī izspēlēties smilšu centriņā.
Bērna radošo spēju attīstībā liela nozīme ir viņa interesei
par kādu mākslinieciskās darbības veidu. Pirmsskolas vecuma
bērns jau spēj realizēt savas radošās idejas, pielietojot dažādas
tehnikas un materiālus. Koša, krāsaina un iztēles bagāta mūsu
“Zeltrītos” bija tēlotājmākslas darbu izstāde novembrī “Es Mārupē pēc 20 gadiem...”, kur bērni zīmēja, aplicēja un veidoja
savu Mārupi nākotnē, kad būs izauguši. Lielākā daļa bērnu
apmeklē arī ārpusnodarbību mūzikas, tautas deju, sporta deju
un angļu valodas pulciņus, kur pirmās apgūtās prasmes varēs
parādīt februārī (angļu valodā un mūzikā).
Kārtīgi izvingrināties varam sporta nodarbībās un sporta
svētkos kopā ar skolotāju Evitu Vītoliņu. Tikko kā janvāra
divas pēdējās nedēļas bija veltītas veselīgai pārtikai, vitamīniem
no dabas un ziemas sportam. Kā pasargāt sevi no slimībām,
vīrusiem? Meklējām atbildes uz šiem jautājumiem. Mēģinājām
veidot savas veselīgas pārtikas piramīdas, izprast vitamīnu
nozīmi, veidojām ziemas sporta grāmatiņas. 25. un 27. janvārī “Zeltrītos” valdīja sportisks gars – notika ziemas sporta
olimpiāde “Raganiņu salidojums”. Vecākās grupas darbojās
stafetēs āra laukumā, bet jaunākās grupiņas laika apstākļu dēļ

pierādīja savu veiklību 6 stafetēs telpās. Nobeigumā visas grupas
bija godam nopelnījušas gardu augļu grozus un diplomiņus
no raganiņām.
Nu tā mēs visi kopā tos brīnumiņus – personīgo pieredzi,
apgūtās prasmes, iemaņas u. c. – ikdienā krājam!
Tik daudz mēs jau esam apguvuši, bet cik gan daudz
mums visiem vēl brīnumu jāatklāj! Pievienojos pedagogam
Makarenko un novēlu visiem, kas audzina bērnus: “.. tikai
laimīgs cilvēks var izaudzināt laimīgu cilvēku; lai maksā ko
maksādams, kļūstiet laimīgi...”
Iveta Jirgensone, PII “Zeltrīti” vadītāja

Foto: jolantas grosberga - gernere

Kas gan var notikt bez brīnumiņa? Vai viss mums apkārt
nenotiek kā lielā brīnumā? Katrs mazuļa mirklis ir atklāsmes
pilns!
Ir pagājis pirmsskolas izglītības iestādes “Zeltrīti” pirmais
darba pusgads. Esam centušies cītīgi veidot saviem mazajiem
zinātkārajiem cilvēciņiem tādu vidi, kuras vārds ir Bērnība. Šajā
pasaku pilī par mazuļiem rūpējas 16 skolotājas un 18 skolotāju
palīdzes, kurām ikdienā jāmāk uz visu palūkoties ar bērna acīm,
katrā dienā atklāt vismaz vienu kaut vismazāko brīnumiņu.
Katram pedagogam jāmācās saskatīt bērna individuālo
personību un atrast paņēmienus radošo mehānismu – fantāzijas, intuīcijas un radošuma – attīstībai. Radošas personības
veidošanās procesā īpaši svarīgs ir pirmsskolas vecums, kad
bērni sāk izjust vajadzību darboties patstāvīgi. Taču radīt kaut
ko jaunu nebūtu iespējams bez pieredzes. Bez atbilstošas šim
vecumam piemērotas intelektuālās un garīgās barības un bez
mērķtiecīgām pieaugušo rūpēm netiks apmierinātas bērna
izziņas, saskarsmes, augšanas vajadzības un nenotiks viņa
spēju un iespēju attīstība.
Pašlaik jau varam palūkoties uz daudzajiem svētkiem un
pasākumiem, ikdienas mīļajiem, sirsnīgajiem rituāliem. Esam
sarīkojuši Miķeļdienas gadatirgu ar pašgatavotiem gardumiem,
nosvinējuši Mārtiņdienu lauku sētā, iepazīstoties ar mājputnu
un mājdzīvnieku ikdienu, sagaidījuši Latvijas gadadienu, no
visas sirds dziedot valsts himnu, iedeguši eglītē gaismiņas kopā
ar rūķiem lielajā Rūķu gājienā, gatavojuši dāvaniņas saviem
mīļajiem, rotājuši eglīti un nosvinējuši Ziemassvētkus kopā ar
Ziemassvētku vecīti un mūsu muzikālajām skolotājām Diānu
Kravali un Ingu Teperi.
Katra bērna radošas personības attīstība sekmējama jau
pirmsskolas vecumā: ģimenē un pirmsskolas audzināšanas
iestādē veidojas bērna iekšējā pasaule, personības vērtības,
kurām ir izšķiroša pozitīva nozīme attīstībā visas dzīves garumā.
Katram mūsu mazulim ir svarīgi sajust atbalstu un interesi par
ikdienas darbiņiem, priekiem un asarām ne tikai no “audzīšu”
puses, bet arī no māmiņas un tēta. Tikai darbojoties kopā ar
vecākiem, varēsim veikt šo svarīgo audzināšanas un mācīšanas
uzdevumu – sagatavot bērnu pārejai jaunā attīstības pakāpē –
mācībām sākumskolā. Tā tieši ar vecāku atbalstu dažādi augļi
un dārzeņi pārtapa brīnumainos tēlos izstādei “Rudens rūķa
veltes”, kā arī dažādas senas latviešu lietas un priekšmeti izstādē
“Mārupe Latvijā – Latvija Mārupē” palīdzēja bērniem labāk
izprast mūsu vecāku un vecvecāku dzīvi senāk.
Neviltots prieks visiem bērniem ir kulinārijas dienas, kad
varam nogaršot pašu gatavotas maizītes, cepumus, salātus,
kokteiļus un sulas. Kā gan veidojas salāti? Kā augļi pārvēršas
sulā? Šis process ir jāveic pašiem, un eksperimenta ceļā viens

Foto: zanda melkina

“Zeltrītos” skan bērnu smiekli un notiek brīnumi...

menta fakultātes 1. kursā.
Pašlaik septiņi klavieru dueti gatavojas 16. Starptautiskajam
klavieru ansambļu konkursam Valgā, Igaunijā, kas notiks no
11. līdz 13. februārim. Skolā vēl jāiziet iekšējā atlase, un tad ceļš
ved tālāk uz Valgu. Lai bērniem veicas!
Baiba Niedriņa,
Taustiņinstrumentu spēles Izglītības programmas vadītāja
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 8. februāris, 2011

kultūra un sports

Projekts izglītības darbiniekiem

Jau kopš 2009. gada rudens arī Mārupes novadā tiek
realizēta Eiropas Sociāla fonda (ESF) darbības programmas
“Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāte “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas apstākļos”. Šī gada 10. janvārī Pedagogu
atlase komisijā tika izskatīti 58 pedagogu pieteikumi, no tiem
2 apstiprināti – 2. aktiviātē, 9–3.aktivitātes 4. kvalitātes pakāpei, 29–3. aktivitātes 3. kvalitātes pakāpei, bet 1–3. aktivitātes
2. kvalitātes pakāpei. Tika noraidīti 6 pedagogu pieteikumi.
Diemžēl nepietiekamu finanšu līdzekļu dēļ netika apstiprināti
11 pedagogu pieteikumi.
2. aktivitātei tika apstiprināti D. Kuķalka (privātā izglītības iestāde “Namiņš”) un M. Šāvēja (Mārupes vidusskola)
pieteikumi.
3. aktivitātes 4. kvalitātes pakāpei apstiprināja V. Rozītes,
S. Katišas, G. Potašas, I. Petrovskas, M. Zilaisgailis, I. Vildes,
I. Cirses (visi no Mārupes vidusskolas), S. Sakovičas (Mārupes pamatskola) un L. Taubes (privātā pirmsskolas iestāde
“Namiņš”) pieteikums.

Savukārt 3. aktivitātes 3. kvalitātes pakāpei apstiprināja
B. Niedriņas, D. Akmentiņas, D. Bulas, M. Berga, E. Valaines,
S. Gaides, D. Štrodahas (visi pedagogi no Mārupes mūzikas
un mākslas skolas), L. Baltmanes, L. Lazdas, V. Rītiņas, R. Veļķeres, L. Meiersones, J. Vilkauša, G. Maķevica, S. Kuļikovskas,
I. Freimanes, A. Apines , Z. Romanovskas (visi no Mārupes
vidusskolas), Z.Šneideres, Z.Staņko, A. Zviedres, L. Jansones,
G. Gaiķena, I. Kupčas (visi no Jaunmārupes sākumskolas),
R. Gazinas, E. Bečas, I. Gedras (PII “Lienīte”), I. Jirgensones
un G. Miķelsones (abas no PII “Zeltrīti”) pieteikumi.
Bet 3. aktivitātes 2. kvalitātes pakāpei tika apstiprināts
B. Heiseles (PII “Lienīte”) pieteikums.
Plašāk par šo projektu varat lasīt interneta vietnē www.
marupe.lv sadaļā “Izglītība”.

Mārupiešiem Medaļas
Šveicē un Ērgļos
Mārupes vidusskolas skolēni Miks Zvejnieks, Dāvis
Zvejnieks, Ilze Romane, Zane Ankrava un Krista Gailīte
4. februārī piedalījās Latvijas Jaunatnes ziemas olimpiādē
Ērgļos. Brāļi Zvejnieki turpināja vecākā brāļa, Olimpisko
spēļu dalībnieka Kristapa, aizsākto panākumu sēriju, un
savās vecuma grupās Miks Zvejnieks pārliecinoši ieguva
1. vietu, bet Dāvis Zvejnieks – 3. vietu. Dažas dienas pirms
uzvaras Ērgļos Miks Zvejnieks teicami startēja Pasaules
junioru čempionātā kalnu slēpošanā Šveices pilsētā Crans
Montanā, iegūstot 2. vietu 1994.–1995. g. dz. jauniešu
grupā slalomā. Sekmīgs starts arī pārējiem kalnu slēpotājiem – Ilzei Romanei 6. vieta, Kristai Gailītei 9. vieta,
Zanei Ankravai 13. vieta.

eiropas savienība

Ieguldījums tavā nākotnē

“Ziema, ziemiņa...” Mārupes pamatskolā
26. janvārī notika Mārupes novada pirmsskolas iestāžu
bērnu sporta svētki, kurus sadarbībā ar Mārupes Sporta
centru organizēja Mārupes pamatskola. Šie mazajiem bija
pirmie sporta svētki, kuri ziemā notika laukā.
Svētkos piedalījās 5–7 gadus veci bērni no Mārupes
novada pirmsskolas iestādēm – PII “Lienīte”, PII “Zeltrīti”,
Skultes sākumskolas, Jaunmārupes sākumskolas, Mārupes
pamatskolas un privātās pirmsskolas iestādes “Namiņš”.
Sporta aktivitātes bija daudzveidīgas. Tās bija organizētas ne kā sacensības, bet gan tika veicināta kopā darbošanās un pozitīvas emocijas ikvienā dalībniekā.
Svētku atklāšanā pēc svētku vadītājas lapsas Loretas
uzrunas katra komanda prezentēja sevi, izsoļojot goda apli
un muzicējot ar līdzpaņemtajiem mūzikas instrumentiem
(pašdarinātām bungām, grabuļiem, stabulēm, svilpēm,
katlu vākiem).
Pēc tam komandas devās uz sporta stacijām, kurās
viņus sagaidīja dažādi dzīvnieki ar dažādām sporta aktivitātēm: vāvere ar ragaviņu skriešanos, pelīte ar “āzīšu”
skrējienu, vilks ar sniega pārnēsāšanu, lācis ar sniegoto
labirintu un migas krāsošanu ar krāsu pudelēm, suns ar
vienas slēpes distanču slēpošanu un zaķis ar šķēršļu joslu.
Sportošana priecēja gan pašus dalībniekus, gan aktīvākos līdzjutējus.
Sporta svētku noslēgumā dalībnieki (gan bērni, gan
pieaugušie komandas dalībnieki) saņēma diplomus un
gardas balvas, par ko paldies Mārupes Sporta centra vadītājai Silvijai Bartuševičai.

Uzvarētājs Miks Zvejnieks

Kāds no bērniem, gaidot autobusu mājās braukšanai
teica: “Šī bija viena no laimīgākajām dienām manā mūžā!”
Aija Rutkovska,
Mārupes pamatskolas
pirmsskolas izglītības sporta skolotāja

Kultūras ziņas
11. februārī Mārupes kultūras namā plkst.
19.00 Valentīndienas ieskaņā aktiera vara Vētras
koncerts mīlestībai “Pārdodu vēju un zirgu vēl klāt”.
Biļetes “Biļešu paradīzes” kasēs, www.bilesuparadize.
lv vai kultūras namā pie direktores, e-pasta adrese
kulturasnams@marupe.lv.
4. martā Mārupes kultūras namā plkst. 19.00
grupas “Melo M” jaunā koncertprogramma “Operas
joks”. Biļetes “Biļešu paradīzes” kasēs, www.bilesuparadize.lv vai kultūras namā pie direktores, e-pasta adrese
kulturasnams@marupe.lv.
26. martā Mārupes kultūras namā plkst. 18.00
kultūras nama jauktā kora dziesmu spēle. Ieeja par brīvu.
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 8. februāris, 2011

Plkst. 21.00 groziņvakars kopā ar grupu “Klaidonis”. Ieeja maksa – Ls 3. iepriekšēja galdiņu rezervācija – kultūras namā pie direktores, e-pasta adrese
kulturasnams@marupe.lv.
Martā Mārupes kultūras namā Ingus Ulmanis
un draugi aicinās gan lielus, gan mazus bērnus iekāpt “Brīnumskapī”! “Brīnumskapis” ir jauna bērnu
mūzikas, dejas un dzejas programma. Tās radošais
tēvs Ingus Ulmanis atzīst, ka pieaugušajiem ir daudz
jāmācās no bērniem, ka bērni ir tuvāk patiesībai un
nav tā aizmaldījušies kā mēs, lielie. “Brīnumskapis”
mēģinās bērnus ne tikai pamācīt, bet arī mācīties no
bērniem! Sekojiet līdzi informācijai interneta vietnē
www.marupe.lv.

20. februārī no plkst. 11.00 Jaunmārupes sākumskolas
sporta kompleksā notiks Basketbola diena. Dienas garumā
6 spēlēs būs iespējams vērot un līdzi just visu 12 MNBL
komandām spēli 126 spēles.
6. martā no plkst. 14.00 Tīrainē MNBL Zvaigžņu spēle
starp MNBL izlasi un Amatieru basketbola līgas komandu
“RTU/Mārupe/Kas jauns?”.

Vieta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kopvērtējums
2011. gada 4. februārī

Komanda
BK “BA Turība-3”
MIG
Sport 2000
A7 / Kaija
Vilkači
Melnais jātnieks
Jaunmārupe
Aizsargi
Kurbads
Mārupes vidusskola
Pro Mailīte
F-Team

(S)
15
15
14
14
15
15
14
15
14
14
17
16

(U)
14
10
10
10
9
9
8
6
5
4
2
2

(N)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(Z)
1
5
4
4
6
6
6
9
9
10
15
14

(+/-)
+365
+214
+171
+76
+74
+69
+58
-95
-123
-37
-510
-262

(P)
43
35
34
34
33
33
30
27
24
22
21
20

Piezīmes: S – spēles, U – uzvaras, N – neizšķirti, Z – zaudējumi, +/- –
gūto/zaudēto punktu starpība, P – punkti
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novadā
Mārupes vidusskolai
jubilejas gads
2011.gads ir apaļu jubileju gads Mārupes vidusskolai.
Lūk, vēstures fakti, kas to pierāda.
• Pirms 100 gadiem (1911. gadā) barons Rautenfelds
izrentē vecās Bieriņu muižas medību pili (celta 1824. gadā)
ar 18 ha zemes skolotājai Malānijai Šmidbergai skolas ierīkošanai. Kopš tā laika Mārupē ir skola, kas tagad saucas Mārupes vidusskola. Galvenais, ka vecā skolas ēka joprojām tiek
skolēnu apdzīvota. Tātad skolai šogad 100 gadu jubileja.
• Pirms 40 gadiem (1971. gadā) tiek pabeigta piebūves celtniecība un durvis ver Mārupes vidusskola. Tātad
vidusskolai šogad 40 gadu.
• Iepriekšējais absolventu salidojums bija 2006. gada
pavasarī. Tātad pagājuši 5 gadi, un pienācis laiks aicināt
kopā skolas absolventus.
Mārupes vidusskola
2011. gada 7. maijā
aicina
absolventus, skolotājus un darbiniekus
tikties skolas 100 gadu un vidusskolas 40 gadu jubilejas salidojumā
(sīkāka informācija par norises laikiem būs vēlāk)
Un vēl lūgums absolventiem un ikvienam, kurš
mācījās vai strādāja Mārupes vidusskolā līdz aptuveni
1980. gadam. Jubilejas reizē mēs vēlētos izveidot fotoizstādi
un dažādu ar skolu saistītu priekšmetu izstādi (burtnīcas,
grāmatas, rokdarbi u. c. skolas piederumi). Mēs būtu ļoti
pateicīgi ikvienam, kurš ar skolu saistītās lietas uzticētu
mums uz salidojuma laiku. Fotogrāfijas varam ieskenēt
un uzreiz oriģinālus atdot atpakaļ, jo saprotam, ka seno
gadu liecības katram ir tuvas, mīļas un sirds dreb – ka
tikai nenoklīst.
Iepriekšējo gadu lietišķos pierādījumus un jebkuru
informāciju, kas varētu būt interesanta salidojuma organizatoriem, ļoti gaidīs:
• direktors Jānis Lagzdkalns – tālr. 67934372;
• direktora vietniece Ruta Straume – tālr. 67934375;
• lietvede Mirdza Reņģīte – tālr. 67934372.
Jubilejas gaidās šo rindu autore
Ruta Straume

Barikāžu tēja...
Mārupes
pamatskolā
Mūsu valsts visu šo nedēļu atceras barikādes, kurās
stāvējām pirms 20 gadiem – 1991. gada janvārī. Mēs tajās
bijām, lai būtu sava, brīva valsts.
Pēc 20 gadiem – 2011. gada janvārī – arī Mārupes pamatskolā notika pasākumi, veltīti barikāžu divdesmitgadei.
Nedēļu pirms 20. janvāra vēstures stundās skolotājs mācāmajās klasēs stāstīja par barikāžu būtību un nozīmi. 9. klasē
noskatījāmies arī dokumentālo filmu “Uzvarai nolemtie”,
izanalizējot tās saturu.
20. janvārī notika barikādēm veltīta pasākumu virkne.
Vispirms ēdamzālē visa skola noskatījāmies dokumentālo
filmu “Dūmu deja debesīs”. Pēc tam pulksten desmitos,
tāpat kā citur Latvijā, iededzinājām ugunskuru. Pasākums
turpinājās ar valsts karoga pacelšanu skolas pagalmā, pēc
tam visi kopā nodziedājām “Bēdu manu, lielu bēdu...”. Barikāžu dalībnieks skolotājs Juris Sniķeris pastāstīja skolēniem
par paša barikādēs piedzīvoto, justo un cerēto.
Pasākuma kulminācija bija pie ugunskura ar tējas dzeršana , kas visiem ļoti garšoja. “Sapratu,” teica
kāds skolnieciņš, “toreiz barikādēs arī tāpat bija, ka jūs
dzērāt tēju.”
Dienas otrajā pusē mūsu skolas vēstures interesenti
devās uz barikāžu atceres pasākumiem Rīgā, kur apmeklēja
Barikāžu muzeju, piedalījās ziedu nolikšanās ceremonijā
pie Brīvības pieminekļa. Sešos vakarā piedalījās piemiņas pasākumā Doma laukumā, redzēja un dzirdēja Valsts
prezidenta uzrunu un citu cilvēku ieskatu par barikāžu
nozīmi, arī mūsdienās.
Doma baznīcā pusseptiņos sākās barikāžu atceres dievkalpojums. Skolēni ar savu skolotāju noklausījās lielāko
Latvijas konfesiju pārstāvju domas par barikāžu pagātni
un tās šodienas jēgu, dzirdot laba vēlējumus Latvijas tautai.
Barikāžu piemiņas pasākumi bija brīnišķīga vēstures
stunda, kas ieskatījās pagātnē, taču bija vērsta uz Latvijas
nākotni.
Juris Sniķeris,
Mārupes pamatskolas direktores vietnieks
mācību darbā, barikāžu dalībnieks

Skolotāju Anitu Apini pieminot
Uzpūš vējš un pārrauj sveces mūžu,
Aust diena un pārrauj zvaigznes mūžu,
Krīt zvaigzne un pārrauj cilvēka mūžu.
Lielais Debesu Sijātājs atkal ir pārsijājis Mārupes vidusskolas kolektīvu.
Pēdējā laikā pārāk bieži...
26. janvārī pēkšņi un negaidīti aprāvās skolotājas Anitas
Apines mūžs.
Anitas Apines pedagoģiskās darba gaitas Mārupes vidusskolā sākās 1984. gadā, kad toreizējais direktors Teivāns
pieņēma Anitu darbā par pionieru vadītāju. Nākamajos
gados ir strādāts par meiteņu mājturības skolotāju, vadīts
tūrisma pulciņš. 1989. gadā Anita sāka mācīt latviešu valodu un literatūru. 1992. gadā absolvēja LU un ieguva latviešu
valodas un literatūras skolotājas diplomu. 2009. gadā iegūts
pedagoģijas zinātņu maģistra grāds.
Skolotāja Anita mācīja skolēniem mīlēt literatūru. Īpaši
svarīgi viņai bija, lai skolēni izprastu latvisko dzīvesziņu,
folkloru. Patriotisms, dzimtenes mīlestība, kura jau no
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bērnības bija ieaudzināta Anitā, tika tālāk nodota skolas
bērniem.
Anita bija Sirds skolotāja, kura arvien uzklausīja skolēnus, spēja atbalstīt, uzklausīt, dot padomus dažādās dzīves
situācijās. Vislabāk to var novērtēt viņas audzināmo klašu
skolēni.
Anitai ļoti patika ceļot. Tie bija gan izbraukumi pa
Latvijas skaistākajām vietām ģimenes lokā, gan klases ekskursijas, gan garāki ceļojumi kopā ar skolotāju kolektīvu.
Neatņemama šo ceļojumu sastāvdaļa bija fotoaparāts, ar
kuru ir uzņemts simtiem ainavu. Sevišķi Anitai padevās
saulrieti... Ar saviem fotomirkļiem Anita dalījās, rīkojot
skolā fotoizstādes.
Anitai patika dziesma, īpaši latviešu tautasdziesmas...
upe nesa ozoliņu... pie Dieviņa gari galdi...
26. janvārī Anita palika savā pēdējā mācību stundā,
savā pēdējā domrakstā...
Skolēni un kolēģi Tevi arvien jutīs blakus. Kā saka mācītājs: “Mēs atdodam zemei Tavu zemesdaļu.” Tava dvēsele
arvien būs pie mums.

Janvārī Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētie jaundzimušie
Alise Dreimane (dzimusi 9. 12. 2010.),
Daniils Aleksejevs (dzimis 28. 12. 2010.),
Marta Aleksejeva (dzimusi 28. 12. 2010.),
Daniils Karoļs (dzimis 30. 12. 2010.),
Džeimss Straubergs (dzimis 6. 01. 2011.),
Jeļizaveta Černišova (dzimusi 7. 01. 2011.),
Helēna Graudiņa (dzimusi 8. 01. 2011.),
Marks Hodrea (dzimis 8. 01. 2011.),
Marija Rapohina (dzimusi 9. 01. 2011.),
Lote Mincāne (dzimusi 14. 01. 2011.),
Beāte Voiskoviča (dzimusi 14. 01. 2011.),
Lidija Gaižute (dzimusi 18. 01. 2011.),
Oļģerts Gaižutis (dzimis 18. 01. 2011.),
Evelīna Valaine (dzimusi 22. 01. 2011.),
Marsels Gipters (dzimis 23. 01. 2011.),
Kārlis Skudra (dzimis 27. 01. 2011.).

Sveic a m

jaunos mārupiešus un viņu vecākus!
Janvārī Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
noslēgtās laulības
14. 01. 2011.
Marta Mistere un Gatis Kaušs
21. 01. 2011.
Ance Sproģe un Edmunds Pabērzis

Sveic a m !
JANVĀRĪ
Mūžībā aizgājuši
Viktors Voitihovičs (1939),
Eleonora Feldmane (1923),
Austra Novika (1927),
Milda Vanaga (1924),
Anna Sitkova (1918),
Leontīne Liepiņa (1948),
Veneranda Balode (1924),
Zita Baliniškite (1940).

Līdzjūtība

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Mārupes vidusskolas skolotājas
Anitas Apines tuviniekiem, viņu pāragri zaudējot.
Mārupes novada Dome

Laikraksts “Mārupes Vēstis”.
Reģ. nr. 000702131.
Iznāk vienu reizi mēnesī.
Tirāža – 6000 eksemplāru. Bezmaksas.
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, LV 2167.
Izdevumu sagatavoja Ģirts Pūle
un Jolanta Grosberga-Gernere.
Maketētājs: Roberts Jurkjāns
Tālrunis 67149868, fakss 67149858,
e-pasta adrese marupesvestis@marupe.lv

Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 8. februāris, 2011

