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APBALVOTI LABĀKIE SKOLOTĀJI

Mārupe –

velosipēdistam
draudzīga vieta
Noslēdzot Eiropas Mobilitātes
nedēļu, 2016. gada 22. septembrī
norisinājās
konkursa
“Draudzīgs velosipēdistam” apbalvošanas ceremonija, kurā 12
uzņēmumi un pašvaldības saņēma apbalvojumus par jaunu velo
novietņu un velo infrastruktūras
izveidi. Savukārt 28 organizācijas tika suminātas par atraktīviem velo pasākumiem un
vietējā tūrisma attīstīšanu.

30.septembrī Skolotāju dienas ietvaros jau otro gadu pēc kārtas pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem tika pasniegtas balvas izglītībā
“Gada pedagogs 2016”. Deviņās nominācijās tika sveikti 19 skolotāji, kurus šim godpilnajam titulam bija izvirzījušas izglītības iestādes un
skolēni.
turpinājums 5.lpp

Mārupes novada
aktīvā tūrisma sezonas
noslēgums

25.septembrī,
svētdienā,
Mārupes novadā saulaini aizvadīta 2016.gada aktīvā tūrisma
sezona. Pasākums organizēts
pēdējā nedēļas nogalē pirms
starptautiskās tūrisma dienas,
kas ir 27.septembris un pasaulē
iezīmē tūrisma sezonas beigas
ziemeļu platuma grādos un sezonas sākums dienvidu platuma
grādos.

Aktīvā
tūrisma
sezonas
noslēguma ietvaros iedzīvotāju un
piektdiena, 7.oktobris 2016

viesu priekam tika organizēts
Mārupes novada Rudens ražas gadatirgus, kā arī piedāvāta iespēja
doties dabu izzinošā piedzīvojumu
ekspedīcijā uz vienu no Mārupes
novada dabas teritorijām –
Medema purvu.
Rudens ražas gadatirgus, kurš
norisinājās Mārupes kultūras nama
iekšpagalmā, pulcēja novada meistarus – mājražotājus, amatniekus
un māksliniekus. Pasākumu papildināja novada bērnu radošo
kolektīvu uzstāšanās.
turpinājums 9.lpp

Jaunmārupē atklāts atjaunotais
skeitparks un uzstādītās
velonovietnes

Sestdien, 1.oktobrī, svētku
noskaņās Jaunmārupē atklāts
atjaunotais skeitparks un uzstādītās velonovietnes Mazcenu
alejas 10 pagalmā. Abi projekti
īstenoti, pateicoties novada
iedzīvotāju iniciatīvai un iegūtajam finansējumam “Latvijas Mobilā Telefona” (LMT) projektu
konkursā “LMT Latvijai” Mārupes
novadā.

“Šobrīd esam piedzīvojuši jau
četru Mārupes novada iedzīvotāju

iniciētu projektu realizāciju. Esmu
tiešām lepns par mārupiešiem, kuri
ar savām idejām un darbu attīsta
mūsu novadu un iedvesmo arī citus
darīt. No mazām lietām top lielais
kopums un ar katru īstenoto darbu
arī novads kļūst skaistāks un
bagātāks. Paldies iedzīvotājiem un
LMT par piedāvāto iespēju īstenot
projektu
konkursu
Mārupes
novadā,” ar lepnumu pateicas
Mārupes
novada
Domes
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs.
turpinājums 9.lpp

Latvijas Riteņbraucēju apvienības vadītājs
Viesturs Silenieks un Mārupes novada Domes
priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe ar saņemto
apbalvojumu

Arī Mārupes novads saņēma
apbalvojumu par ieguldījumu velokultūras veicināšanā, pateicoties
biedrības “Mārupes Uzņēmēji”
iniciatīvai, kas ar “Latvijas Mobilā
Telefona” atbalstu šī gada augustā
Mārupē izveidoja pirmo velosipēdu apkopes staciju.
Objekta atrašanās vieta izvēlēta
pie Mārupes vidusskolas, jo liels
skaits bērnu ik dienas dodas uz
skolu ar velosipēdiem.Turklāt,
Mārupes vidusskola ar tās seno
vēsturi, ko pierāda vairāku
Mārupes novada dižkoku atrašanās
tās apkārtnē, iekļauta arī pirmajā
Mārupes novada marķētajā velo
maršrutā.
Konkursa “Draudzīgs velosipēdistam” mērķis ir izcelt labās
prakses piemērus velosipēdistiem
draudzīgas infrastruktūras veidošanā, kā arī velotūrismu
veicināšanā un dalīties ar labo
pieredzi riteņbraukšanas pasākumu
organizēšanā. Šajā konkursā bija
aicinātas piedalīties pašvaldības,
iestādes un nevalstiskās organizācijas.
Konkursa laureātus apbalvošanā
ar uzrunu sveica un balvas pasniedza Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas
(VARAM)
parlamentārais
sekretārs Jānis Eglīts, Latvijas
Riteņbraukšanas federācijas prezidents
Igo
Japiņš,
Latvijas
Riteņbraucēju apvienības vadītājs
Viesturs Silenieks un Policistu velobiedrības priekšsēdētājs Zintis
Gailis.
turpinājums 9.lpp
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Pašvaldībā
Mārupes vēstis

Konkursā “Mārupe – mūsu mājas” apstiprināti seši projekti

Piektdien, 7.oktobrī Mārupes
novada domē tika paziņoti rezultāti un apbalvoti projektu
konkursā “Mārupe – mūsu mājas” finansējumu ieguvušie projektu iesniedzēji.

Mārupes novada pašvaldība 11.
jūlijā izsludināja jaunu, līdz šim
novadā nebijušu projektu konkursu
“Mārupe – mūsu mājas”, kurā savus projektus varēja iesniegt ik
viens mārupietis dzīves vides kvalitātes uzlabošanai novadā, un
sabiedriski nozīmīgu un inovatīvu
projektu īstenošanai. Konkursā
projektu īstenošanai kopējais
plānotais finansējums bija 20000

eiro, ar iespēju katram projektam
saņemt līdz 2000 eiro finansējumu
vai līdzfinansējumu.
Iesniegtos projektus vērtēja
Domes apstiprināta konkursa
komisija un Mārupes novada dome
28.septembra
domes
sēdē
pieņēmusi lēmumu atbalstīt sešus
projektus:
Rīcībā “Maza mēroga infrastruktūra”:
1. AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” projekts “Militārā
bumbvedēja IL-28 postamenta
krāsojuma atjaunošana Skultes
ciemā”, piešķirot finansējumu
1772,76 eiro.
2. Maijas Križmanes projekts
“Labiekārtots aktīvās atpūtas un
sporta laukums Tīrainē”, piešķirot
finansējumu 2 000 eiro.
Rīcībā “Sabiedriskas aktivitātes”:
1. Biedrības „Mārupes vizuālās
mākslas studija” projekts “Dizains

top Mārupē!”, piešķirot finansējumu 2 000 eiro.
2. Edītes Začestes projekts
“Mārupes novada raksta ieaušana
audumā
kā
kultūrvēsturiskās
tradīcijas turpinājums jaunradē”,
piešķirot finansējumu 1400 eiro.
3. Biedrības „Mārupes radošā
laboratorija” projekts “Ornamenti
Mārupē”, piešķirot finansējumu
2 000 eiro.
4. Biedrības „Ievas radošā darbnīca” projekts “Mārupe. Mājas sajūtas.”, piešķirot finansējumu
2 000 eiro.
Apstiprinātie projekti tiks īstenoti laika posmā no 2016.gada 1.
novembra līdz 2017.gada 31.oktobrim.
Konkursa komisija izsaka pat
eicību par dalību konkursā visiem
projektu pieteikumu iesniedzējiem
un aicina arī turpmāk būt radošiem
un aktīviem!

Saimnieciskie darbi septembrī
Izsludināti iepirkumi, kuriem
notiek piedāvājumu vērtēšana

• Grafisko dokumentu izstrāde,
• būvprojekta “Skultes dabas un
atpūtas parka izveide” izstrāde un
autoruzraudzība,
• individuāla dizaina ārtelpas tūrisma informācijas interaktīvā
stenda iegāde,
• Jaunmārupes pamatskolas baseina jumta pārbūves būvprojekta
izstrāde,
• “Apvienotā gājēju velosipēdistu ceļa izbūve no Mārupes
līdz Jaunmārupei” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība,
• profesionālo grīdas uzkopšanas
ierīču iegāde.
Noslēgtie līgumi

• Mārupes novada Domes pakļautības iestāžu darbinieku per-

sonu risku apdrošināšana, 1.daļā SIA “’ERGO Life Insurance SE
Latvijas filiāle”, līguma darbības
termiņš
01.09.2018.,
summa
387945,60 eiro, 2.daļā - SIA “BTA
Baltic
Insurance
Company”,
līguma
darbības
termiņš
30.08.2018., summa 2550 eiro, 3.
daļā - SIA “ERGO life Insurance
SE Latvijas filiāle”, līguma darbības termiņš 30.08.2018., summa
5635 eiro.
• Ielu un ceļu projektēšana
Mārupes novadā, SIA “BM-projekts”, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Mazcenu alejas,
Paleju, Spulgu, Riekstu, Atvaru,
Zemturu, Druvas, Dikļu un Jaunzemu ielu pārbūvei. Līguma darbības termiņš 28.02.2017., līguma
summa 51 300 eiro.
• Gaismas tehnikas iegāde

Mārupes kultūras namam, SIA
“SGS Sistēmas”, līguma summa
12 283,75 eiro, līguma saistības
izpildītas.
• Jaunas automašīnas iegāde
Mārupes novada Būvvaldei, SIA
“AUTOFAVORĪTS”,
līguma
summa 12 192,34 eiro, līguma
saistības izpildītas.
• Viršu ielas un Liepkalnu ielas
pagalmu būvprojektu izstrāde un
autoruzraudzība, SIA “BM-projekts”, līguma izpildes 30.01.2017.,
līguma summa 10 580 eiro.
• Sīpolpuķu sīpolu iegāde
Mārupes novada pašvaldības
iestādēm, SIA “ONAVA”, līguma
summa 5 625,40 eiro, līguma
saistības izpildītas.
I.Punculis,
Domes izpilddirektors

Notikusi pirmā Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta
konsultatīvās padomes sanāksme
19.septembrī Mārupes Domē
tikās jaunizveidotās Mārupes
novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes dalībnieki. Padomes sastāvu veido
pieci Mārupes novada Domes
darbinieki,
pieci
biedrības
“Mārupes uzņēmēji” pārstāvji un
seši Mārupes novadā reģistrēto
uzņēmumu pārstāvji.

Mārupes novada uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes
sanāksmes mērķis bija pārrunāt
turpmāko padomes darba gaitu,

mērķus un uzdevumus, ievēlēt padomes
priekšsēdētāju
un
priekšsēdētāja vietnieku uz vienu
gadu, saskaņā ar Mārupes novada
Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes nolikumu. Par
Mārupes novada uzņēmējdarbības
atbalsta konsultatīvās padomes
priekšsēdētāju ievēlēta –Ineta
Ābele no SIA “Līva AB Nord” un
padomes priekšsēdētāja vietnieka
amatā ievēlēts – Normunds
Čiževskis no SIA “Bizpro”.
Sanāksmē tika diskutēts par tuvojošos pasākumu - “Uzņēmēju

diena Mārupē”, kas notiks š.g. 14.
oktobrī, par pasākuma programmu,
komunikāciju instrumentiem un
vizuālajiem materiāliem, kā arī par
nākamās sanāksmes darba kārtības
jautājumiem.
Nākamā uzņēmējdarbības atbalsta padomes sanāksme plānota
novembra beigās, lai diskutētu par
“Rīcības un investīcijas plāns
2017. – 2019.gadam” un pārrunātu
citus aktuālos uzņēmējdarbības
jautājumus.
Jolanta Kursiša, Attīstības
nodaļas vadītājas palīdze

Domes sēdēs lemts
28.SEPTEMBRĪ

Lēma par ielu nodibināšanu un
nosaukumu piešķiršanu, par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu,
adreses piešķiršanu un lietošanas
mērķa noteikšanu, par detālplānojuma
izstrādes
uzsākšanu
vairākiem
nekustamajiem
īpašumiem.
Lēma uzsākt lokālplānojuma, ar
kuru tiek grozīts „Mārupes novada
teritorijas plānojums 2014.-2026.
gadam”, izstrādi Mārupes novada
Tīraines ciema daļā.
Lēma izveidot darba grupu
Mārupes novada attīstības programmas 2013. - 2019. gadam rīcības plāna un investīciju plāna aktualizācijai 2017.– 2019. gadam.
Lēma piešķirt finansiālu atbalstu
sportistam.
Lēma
piedalīties
projekta
„PROTI UN DARI!” īstenošanā no
2017. gada 1. janvāra.
Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 32 „Mārupes novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības
nodrošināšanas
funkcijas
īstenošanas kārtība”, Nr. 33/2016
„Grozījumi
Mārupes
novada
domes 2015. gada 30. septembra
saistošajos noteikumos Nr. 18/2015
„Par
pašvaldības
palīdzību
bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī
bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas”” un Nr.
34/2016 „Grozījumi Mārupes
novada domes 2016. gada 27.
aprīļa saistošajos noteikumos Nr.
9/2016 „Par pabalstiem veselīga
dzīvesveida profilakses pasākumu
veikšanai””.
Lēma
piešķirt
biedrībai
„Mārupes radošā laboratorija” finansiālo atbalstu 711 eiro apmērā
projekta „Krāsu spēles Mārupē
2016” rīkošanai 2016. gada oktobrī
un novembrī.

Šī gada 14.septembrī novada
vietējie amatnieki, mājražotāji un
mākslinieki dibinājuši Mārupes
novada amatnieku un mājražotāju biedrību “Radīts Mārupē”.
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Jaundibinātās
organizācijas
mērķis ir popularizēt tās biedru
radīto produktu atpazīstamību
novadā, Latvijā un ārvalstīs, kā arī
sekmēt savstarpējo sadarbību un

Biedrības “Radīts Mārupē” e-pasta
adrese: raditsmarupe@gmail.com

Apstiprināja
instrukciju
„Kārtība, kādā Mārupes novada
pašvaldība sadala valsts budžeta
mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu
vecuma izglītošanā nodarbināto
pedagogu, pamata un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām”.
Lēma deleģēt dalībai vizītē uz
Zviedriju no 2016. gada 23. oktobra līdz 29. oktobrim Mārupes
novada domes deputātu Jāni Rušenieku ar mērķi piedalīties un
pārstāvēt Mārupes novada Domi.
Lēma par Mārupes vidusskolas
dalību Eiropas Savienības Erasmus
+ programmas pamatdarbības Nr.
2 (KA 2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projektā Nr.
2016-1-IT02-KA219-024354_4
„Genius and Mission in Education”.
Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 27/2016 „Par atbalsta
piešķiršanas un izmaksāšanas
kārtību par bērnu, kurš saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja
vai privātajā pirmsskolas izglītības
iestādē” un Nr. 30/2016 „Par
nekustamā
īpašuma
nodokļa
piemērošanas kārtību Mārupes
novadā”.
3.OKTOBRĪ

Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 29/2016 „Mārupes novada
kapsētu uzturēšanas noteikumi”.
Apstiprināja Mārupes novada
domes
saistošos
noteikumus
Nr.35/2016 „Grozījumi Mārupes
novada domes 2016. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.
2/2016 „Par Mārupes novada
pašvaldības 2016.gada budžeta apstiprināšanu””.

Lēma par izmaiņām Mārupes
novada Mārketinga konsultatīvās
padomes sastāvā.

Apstiprināja pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes laika
periodam no 2016. gada 1. septembra līdz 2016. gada 31. decembrim
norēķiniem ar pašvaldībām.

Lēma par tiesību piešķiršanu
slēgt līdzdarbības līgumu un
saņemt finansējumu valsts pārval-

L.Kadiģe,
Domes priekšsēdētāja vietniece

Mārupes novada Šosciemā tiks veikti
ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstības darbi

Mārupes novada amatnieki un
mājražotāji apvieno spēkus
radīto produktu noietu. Biedrībā
“Radīts Mārupē” šobrīd apvienojuši spēkus 17 novadnieki.
Biedrības plānos ir izveidot vie
notu biedrības zīmolu, kurš kā
mārketinga instruments veicinātu
Mārupes novada amatnieku un
mājražotāju
produktu
atpazīstamību un produktu noietu
tirgū. Tiek strādāts arī pie kopīgas
interneta vietnes izveides.
Šobrīd novada amatnieku un
mājražotāju gaitām vari sekot līdzi
sociālās vietnes facebook.com izveidotajā lapā “Radīts Mārupē”.
Aicināti pievienoties arī citi
novada mākslinieki, amatnieki un
mājražotāji.

des uzdevuma veikšanai konkursa
„Mārupe – mūsu mājas” ietvaros.

A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” ir plānojusi veikt centralizētās sadzīves kanalizācijas
un ūdensapgādes infrastruktūras attīstību Mārupes novada
Šosciemā un šī mērķa realizācijai ir uzsākusi projektēšanas
darbus.

Lai nodrošinātu plānoto infra
struktūras attīstību un nodrošinātu
centralizētā ūdensapgādes un
sadzīves kanalizācijas pakalpojuma
pieejamību
Šosciema
iedzīvotājiem, aicinām Šosciema
nekustamo īpašumu īpašniekus
līdz 31.10.2016. ierasties A/S
“Mārupes komunālie pakalpo-

jumi” birojā Viršu ielā 6, Tīrainē
darba dienās no 9:00 līdz 17:00 un
iepazīties ar ūdenssaimniecības
komunikāciju plānoto trasējumu,
kā arī precizēt īpašumiem
paredzētās
komunikāciju
pieslēguma vietas.
Ar plānoto komunikāciju trasējumu Šosciemā var iepazīties
Mārupes novada mājaslapā www.
marupe.lv
sadaļā
“Aktuāli”;
“Ūdenssaimniecība”/ KF projekta
4. kārta.
Par konkrētu vizītes laiku
lūdzam sazināties ar projekta koordinatoru Pēteri Stafecki, zvanot uz
tālruņa numuru 26454989.
Informējam, ka maģistrālās
ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstības darbus ir plānots finansēt
no Eiropas Savienības Kohēzijas
fonda un Mārupes novada Domes
budžeta līdzekļiem. Būvdarbu
realizācija ir plānota 2017. – 2019.
gadā.
piektdiena, 7.oktobris 2016

Pašvaldībā
Mārupes vēstis

Ceļa seguma labošanas
darbi Mārupītes gatvē ir
pārcelti uz oktobri

A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” informē, ka 2016. gada
septembrī plānotie ceļa seguma
labošanas darbi Mārupītes gatvē
posmā no Ventas ielas līdz Imulas
ielai un posmā no Vecozolu ielas
līdz Skaņā kalna ielai ir pārcelti uz
oktobra mēnesi.
Atvainojamies par sagādātajām
neērtībām!

ALTUM valsts atbalsta
iespējas biznesa
uzsācējiem
Iespējas saņemt finansējumu
sava biznesa sākšanai un jau esoša
biznesa attīstīšanai šodien ir plašas
– nauda pieejama arī Attīstības finanšu institūcijā ALTUM, kura
piedāvā finansēt tās dzīvotspējīgās
biznesa idejas, kuras īstenotāji nodrošinājuma vai pieredzes trūkuma
nevar saņemt finansējumu komerc
bankās.
Par
ALTUM
piedāvājumu
uzņēmējiem, kuru biznesa idejas ir
agrīnā attīstības stadijā vai kuru
īstenošana ir sākta nesen, stāsta
ALTUM Rīgas reģionālā centra
vadītāja Agrita Vagoliņa.
Ko ALTUM piedāvā tiem, kas
vēlas sākt savu biznesu vai ir
uzsākuši to nesen?
ALTUM rīcībā ir lieliska programma, kas palīdz jaunajiem
uzņēmējiem sākt savu biznesu. Tā
ir Starta programma, kas ir ļoti
pieprasīta un tās piedāvājums
uzņēmējiem ir augstu novērtēts. Tā
piedāvā bezmaksas konsultācijas
biznesa plāna sagatavošanai, kā arī
finansiālo atbalstu aizdevuma
veidā. Starta programmā maksimālā aizdevuma summa ir no 2
līdz 150 tūkstošiem eiro. Starta
aizdevumi ALTUM pieejami ar samazinātu nodrošinājuma prasību.
Biznesa uzsācējiem pieejami arī
mikrokredīti līdz pat 25 tūkstošiem
eiro. Mikroaizdevumu gada procentu likme ir 5 – 8%. Strādājam
arī pie tā, lai tehnoloģiskajiem
start-up uzņēmumiem ar augstu
izaugsmes potenciālu būtu pie
ejams riska kapitāla finansējums
idejas attīstības un produkta izstrādes stadijā.
Kopumā šobrīd ALTUM ir aptuveni 20 dažādas atbalsta programmas, kas paredzētas gan biznesa
uzsācējiem un mikrouzņēmumiem,
gan mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, gan lauksaimniekiem, kā
arī īstenojam citas īpašās programmas.
Kur saņemt vairāk informācijas par ALTUM piedāvājumu?
Informācija pieejama mājas lapā
www.altum.lv un 7 reģionālajos
centros, tostarp Rīgā, Elizabetes
iela 41/43 (atvērts no 8.30 – 17.00),
un Attīstības programmu konsultāciju centros visā Latvijā. Tuvākie konsultāciju centri atrodas
Brīvības iela 4b (3.stāvs), Ogrē un
tas apmeklētājiem ir atvērts trešdienās un piektdienās; kā arī Pils iela
15a (3.stāvs), Tukumā, un tas apmeklētājiem ir atvērts otrdienās un
ceturtdienās.

piektdiena, 7.oktobris 2016

Paziņojums par Lokālplānojuma izstrādes
uzsākšanu sportam un aktīvai atpūtai paredzētā
teritorijā Tīrainē

Mārupes novada Dome 2016.
gada 28.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.11 (prot.Nr.11) ”Par
Lokālplānojuma sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas
attīstībai Tīraines ciema daļā izstrādes uzsākšanu”.
Lokālplānojuma teritorija ir aptuveni 22,7 ha, to veido 9 īpašumi:
8 pašvaldības īpašumi - Tīraines
dārzi6
(kadastra
Nr.
80760080224), Tīraines dārzi - 4
(kadastra
Nr.80760080222),
Tīraines
dārzi-7
(kadastra
Nr.80760080225), Tīraines dārzi-8
(kadastra Nr. 80760080226), Viršu
iela 20 (kadastra Nr.80760080223),
Viršu iela 9 (kadastra Nr.
80760080209), Viršu iela 21 (kadastra Nr. 80760080398), Mārupes
novads (ceļa daļa) (kadastra
Nr.80760080123), kuri daļēji nodoti nomā mazdārziņu ierīkošanai,
BMX trasei un A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” vajadzībām,
1 AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” īpašums „Tīraines Attīrīšanas iekārtas” (kadastra Nr.
80760080227) un 1 privātīpašums
(nekustamais īpašums „Laukkal

niņi”, kadastra Nr.80760080359).
Lokālplānojuma
izstrādes
ierosinātājs ir Mārupes novada
Dome.
Lokālplānojuma
izstrādes
mērķis ir izstrādāt attīstības priekšlikumu un nodrošināt priekšnoteikumus
sporta
aktivitātēm
paredzētās teritorijas kompleksai
attīstībai, tai skaitā izstrādāt funkcionālā zonējuma grozījumus,
paredzētajai izmantošanai atbilstošus satiksmes un inženiertehniskās infrastruktūras risinājumus,
un teritorijas apbūves un publiskās
ārtelpas vienota vizuālā risinājuma
koncepciju.
Ar lēmumu un lokālplānojuma
izstrādes darba uzdevumu, kā arī
turpmāko lokālplānojuma izstrādes
dokumentāciju iespējams iepazīties
Mārupes novada Domes mājas
lapā sadaļā Pašvaldība/Attīstība un
plānošana/Lokālplānojumi/
Lokālplānojumi izstrādes stadijā,
kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv
sadaļā
Teritorijas
attīstības
plānošana
(https://geolatvija.lv/
geo/tapis3).

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu nekustamajam īpašumam
„Jaunsmukas” Vētras ciemā

Mārupes novada Dome 2016.
gada 28.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.10 (prot. Nr.11) ”Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamajam īpašumam „Jaunsmukas”
(kadastra
Nr.80760120194)”.
Detālplānojuma teritorija ir
īpašuma „Jaunsmukas” Vētras
ciemā teritorija apmēram 1,2 ha
kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013.
apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026.
gadam, nekustamais īpašums atrodas savrupmāju apbūves teritorijā
(DzS).
Detālplānojuma izstrādes mērķis
ir veikt zemesgabala sadalīšanu atbilstoši zemes vienības minimālajai platībai, kas noteikta ar Mārupes
novada teritorijas plānojumu
2014.- 2026. gadam, detalizēt teritorijas atļauto izmantošanu un apbūves parametrus, veidot vienotu
ceļu tīklu un inženiertehnisko komunikāciju tīklus detālplānojuma
teritorijā un tai piegulošajās teritorijās, nosakot ielas sarkanās līnijas. Detālplānojuma izstrādes
ierosinātājs ir fiziska persona,
nekustamā īpašuma īpašnieks.
Ar lēmumu un darba uzdevumu,

kā arī turpmāko detālplānojuma
izstrādes
dokumentāciju
var
iepazīties Mārupes novada Domes
mājas lapā sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, kā arī Latvijas ģeotelpiskās
informācijas portālā Geolatvija.lv
sadaļā
Teritorijas
attīstības
plānošana
(https://geolatvija.lv/
geo/tapis3).
Rakstiskus
priekšlikumus
iesniegt līdz 2016.gada 7.novembrim Mārupes novada Domē Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes
novads, LV-2167, nosūtot tos pa
pastu vai iesniedzot klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no 9.0018.00. Elektroniski priekšlikumi
iesniedzami iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: marupe.
info@marupe.lv. Iesniegumā noteikti jānorāda iesniedzēja vārdu,
uzvārdu un adresi, bet juridiskām
personām jānorāda nosaukumu,
adresi un reģistrācijas numuru.
Neskaidrību gadījumā griezties
Mārupes novada Būvvaldē pie
Teritorijas
plānotājas
Daces
Žīgures – e-pasts: dace.zigure@
marupe.lv, tālr.67149862.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu nekustamajam īpašumam
„Saulesciems” Mārupes novadā

Mārupes novada Dome 2016.
gada 28.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.9 (prot.Nr.11) ”Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamajam īpašumam „Saulesciems”
(kadastra
Nr.
80760060095)”.
Detālplānojuma teritorija ir
īpašuma „Saulesciems” Mārupes
novadā teritorija apmēram 3,41 ha
kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013.
apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026.
gadam, īpašums atrodas Mazsaimniecību apbūves teritorijā (DzSM).
Detālplānojuma izstrādes mērķis
ir veikt zemesgabala sadalīšanu,
detalizēt teritorijas atļauto izmantošanu un apbūves parametrus, veidot vienotu ceļu tīklu un inženiertehnisko komunikāciju tīklus
detālplānojuma teritorijā un tai
piegulošajās teritorijās, noteikt
ceļu nodalījuma joslas, kā arī veidot
atbilstošas
kategorijas
pieslēgumu valsts autoceļam V22.
Detālplānojuma
izstrādes
ierosinātājs ir fiziska persona,
nekustamā īpašuma īpašnieks.
Ar lēmumu un darba uzdevumu,
kā arī turpmāko detālplānojuma

izstrādes
dokumentāciju
var
iepazīties Mārupes novada Domes
mājas lapā sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, kā arī Latvijas ģeotelpiskās
informācijas portālā Geolatvija.lv
sadaļā
Teritorijas
attīstības
plānošana
(https://geolatvija.lv/
geo/tapis3).
Rakstiskus
priekšlikumus
iesniegt līdz 2016.gada 7.novembrim Mārupes novada Domē Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes
novads, LV-2167, nosūtot tos pa
pastu vai iesniedzot klātienē
apmeklētāju pieņemšanas laikā –
pirmdienās un ceturtdienās no
9.00- 18.00. Elektroniski priekšlikumi iesniedzami iesūtot tos uz
elektroniskā pasta adresi: marupe.
info@marupe.lv. Iesniegumā noteikti jānorāda iesniedzēja vārdu,
uzvārdu un adresi, bet juridiskām
personām jānorāda nosaukumu,
adresi un reģistrācijas numuru.
Neskaidrību gadījumā griezties
Mārupes novada Būvvaldē pie
Teritorijas
plānotājas
Daces
Žīgures – e-pasts: dace.zigure@
marupe.lv, tālr.67149862.

Kā pieteikties īpaši aizsargājamo nemedījamo vai
migrējošo sugu postījumu kompensācijām?
Sākoties rudens migrācijām,
daudziem zemes īpašniekiem un
lietotājiem kļūst aktuāli nemedījamo dzīvnieku, tostarp, putnu
radītie postījumi. Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) aicina visus,
kuri savās platībās konstatē īpaši
aizsargājamo nemedījamo sugu vai
migrējošo sugu postījumus, pieteikties to radīto zaudējumu
kompensācijām. Taču jāievēro, ka
atlīdzība tiek piešķirta tikai tad, ja
veikti nepieciešamie aizsardzības
pasākumi zaudējumu novēršanai
un samazināšanai.
Kompensācijas par postījumiem
var pieteikt augkopības nozarē –
pavasara un rudens migrācijas sezonas laikā, bet ne biežāk kā vienu
reizi katras sezonas laikā, akvakultūras nozarē – ne biežāk kā
reizi gadā, kā arī lopkopības vai
biškopības nozarē – par ikreizējiem nodarītajiem postījumiem.
Svarīgi zināt, ka pamatnoteikums kompensācijas saņemšanai ir
dažādu preventīvu aizsardzības
pasākumu īstenošana postījumu
novēršanai. Piemēram, patlaban
putnu migrācijas laikā, zemes apsaimniekotājam savā augkopībai
atvēlētajā teritorijā preventīvi
jānodrošina vismaz viens no
šādiem aizsardzības pasākumiem:
akustiskie atbaidītāji (skaņu un
troksni radoši elementi), vizuālie
atbaidītāji (silueti, mulāžas, spīdoši
elementi), repelenti, vai arī jāveic
citi pasākumi, ciktāl tie nav
pretrunā ar vides un dabas
aizsardzības prasībām.
Zemes īpašniekam vai lietotājam, vai viņa pilnvarotajai personai

pēc postījumu konstatēšanas nekavējoties jāiesniedz Dabas aizsardzības
pārvaldē
pieteikums
kompensācijas saņemšanai par
augkopībai, akvakultūrai, lopkopībai vai biškopībai nodarītajiem zaudējumiem. Pieteikumu var
iesniegt klātienē Dabas aizsardzības pārvaldes reģionālo administrāciju birojos, sūtīt pa pastu, sūtīt
elektroniski ar normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā parakstītu elektronisko parakstu, vai arī, izmantojot Vienotajā valsts un pašvaldību
pakalpojumu portālā www.latvija.
lv pieejamo tiešsaistes formu.
Iesniegumu veidlapas var lejupielādēt Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē www.daba.
gov.lv.
Zaudējumu noteikšanas un
kompensācijas saņemšanas kārtību
patlaban regulē 2016. gada 7.
jūnija Ministru Kabineta noteikumi Nr. 353 “Kārtība, kādā zemes
īpašniekiem vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas
saistīti ar īpaši aizsargājamo
nemedījamo sugu un migrējošo
sugu
dzīvnieku
nodarītajiem
būtiskiem postījumiem, un minimālās aizsardzības pasākumu
prasības postījumu novēršanai”.
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Pašvaldībā
Mārupes vēstis

Saistošie noteikumi
Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 30/2016
Mārupē
Apstiprināti ar Mārupes novada domes
2016. gada 31. augusta
sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 20
Precizēti ar Mārupes novada domes
2016. gada 28. septembra
sēdes Nr. 10 lēmumu Nr. 45
Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanas kārtību Mārupes novadā
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta
2. daļas 91. punktu,
21 . daļu, 2. panta 81. daļu, 3. panta pirmo
daļu, 14. daļu, 16. daļu, 9. panta 2. daļu.
I. Vispārīgais jautājums
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā
Mārupes novada administratīvajā teritorijā
piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmes,
kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, kuras platība
pārsniedz 25 m2 , inženierbūves – laukumi, kas
tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas
stāvlaukumi, vidi degradējošas, sagruvušas vai
cilvēku drošību apdraudošas būves, būves, kuru
būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, kā
arī nosaka
nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu un nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas kārtību par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un pašvaldībai
piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja
atrodas.
II. Nekustamā īpašuma nodokļa likmes
un nodokļu maksāšanas paziņojuma piespiedu izpildes termiņš
2. Nekustamā īpašuma nodokļa likmes –
0,2% no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz
56 915 euro, 0,4% no kadastrālās vērtības daļas,
kas pārsniedz 56 915 euro, bet nepārsniedz 106
715 euro, un 0,6% no kadastrālās vērtības daļas,
kas pārsniedz 106 715 euro – piemēro:
2.1. dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas
daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai
daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai
un viena dzīvokļa mājām, ja šie nekustamā
īpašuma nodokļa objekti (turpmāk – objekti)
netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot valsts, pašvaldības un pašvaldības
kapitālsabiedrību īpašumā vai valdījumā esošos
objektus:
2.1.1. fiziskām personām, ja objektā taksāci-

jas gada 1. janvārī plkst. 0:00 dzīvesvieta ir
deklarēta vismaz vienai personai, kas ir Latvijas
pilsonis vai Latvijas patstāvīgais iedzīvotājs
(nepilsonis), citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis, vai persona, kas ir
saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā. Pārējos gadījumos piemēro
nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības;
2.1.2. juridiskām personām, individuālajiem
komersantiem, ārvalstu komersantiem un to
pārstāvniecībām, ja objekts ir izīrēts dzīvošanai, no nākamā mēneša pēc īres tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā, un ja taksācijas gada
1. janvārī plkst. 0:00 tajā dzīvesvieta ir
deklarēta vismaz vienai personai, kas ir Latvijas
pilsonis vai Latvijas patstāvīgais iedzīvotājs
(nepilsonis), citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis, vai persona, kas ir
saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā. Pārējos gadījumos piemēro
nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā no objekta kadastrālās vērtības.
2.2. divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kas
nav sadalītas dzīvokļa īpašumos, kā arī telpu
grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, ja šie nekustamā īpašuma nodokļa objekti netiek izmantoti saimnieciskās
darbības veikšanai, izņemot valsts, pašvaldības
un pašvaldības kapitālsabiedrību īpašumā vai
valdījumā esošos objektus:
2.2.1. fiziskām personām, ja objektā taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0:00 dzīvesvieta ir
deklarēta vismaz vienai personai, kas ir Latvijas
pilsonis vai Latvijas patstāvīgais iedzīvotājs
(nepilsonis), citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis, vai persona, kas ir
saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā. Pārējos gadījumos piemēro
nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības;
2.2.2. juridiskām personām, kā arī individuālajiem komersantiem, ārvalstu komersantiem un to pārstāvniecībām objektam, kura
lietošanas veids ir dzīvošana un kas netiek
izmantots saimnieciskās darbības veikšanai, ja
objekts ir izīrēts dzīvošanai, no nākamā mēneša
pēc īres tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā,
un ja tajā taksācijas gada 1. janvārī plkst.0 :00
dzīvesvieta ir deklarēta personām, kas ir Latvijas pilsonis vai Latvijas patstāvīgais iedzīvotājs
(nepilsonis), citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis, vai persona, kas ir
saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā. Pārējos gadījumos piemēro
nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā no objekta kadastrālās vērtības.
3. Saistošo noteikumu 2.1.2. un 2.2.2. apakšpunktā noteiktajos gadījumos nekustamā
īpašuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā no ob-

jekta kadastrālās vērtības piemēro ar nākamo
mēnesi pēc tam, kad:
3.1. dzēsts zemesgrāmatas nostiprinājums
par īres tiesībām objektā;
3.2. izbeidzies zemesgrāmatas nostiprinājumā norādītais objekta īres tiesību termiņš, ja
zemesgrāmatā nav iesniegta informācija par
īres tiesību termiņa pagarinājumu vai dzēšanu;
3.3. izbeidzies par objektu noslēgtais īres
līgums, ja tas izbeidzies pirms zemesgrāmatas
nostiprinājumā norādītā īres tiesību termiņa.
Šādā gadījumā nodokļa maksātājam ir pienākums viena mēneša laikā pēc līguma izbeigšanās informēt pašvaldību par īres līguma
izbeigšanos pirms termiņa.
4. Saistošo noteikumu 2.1.1. un 2.2.1. apakšpunktā noteiktajos gadījumos, kad ir pamats
piemērot nekustamā īpašuma nodokļa likmi
1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības,
veic nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu un
piemēro 2. punktā minētās likmes ar nākamo
mēnesi, kad fiziskā persona deklarēja savu dzīvesvietu attiecīgajā objektā. Personas
deklarētās dzīvesvietas neesamība attiecīgajā
objektā ir pamats ar nākamo mēnesi veikt
nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu,
piemērojot nekustamā īpašuma nodokļa likmi
1,5% apmērā.
5. Saistošo noteikumu izpratnē deklarētās
dzīvesvietas adrese ir personas deklarētās dzīvesvietas adrese, reģistrētās dzīvesvietas
adrese vai norādītās dzīvesvietas adrese, veicot
pirmuzskaites reģistrāciju Iedzīvotāju reģistrā.
6. Ja nekustamais īpašums uz kopīpašuma
tiesību pamata pieder vairākām personām vai
atrodas kopvaldījumā, nekustamā īpašuma nodokļa likmi nosaka, ņemot vērā katram
kopīpašniekam piederošo ēkas domājamo daļu
kadastrālo vērtību.
7. Pārējiem objektiem tiek piemērotas likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktās likmes.
8. Nodokļu maksāšanas paziņojumu piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk kā 7 (septiņu)
gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa
iestāšanās brīža.

kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu)
īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas
līgumi slēgti ar pašvaldību, vai personas, kuras
īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu)
ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai,
vai dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz
nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā), vai likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 2. panta septītajā daļā noteiktie nodokļa maksātāji.
11. Inženierbūves – laukumi, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, ar
nekustamā īpašuma nodokli tiek aplikti ar
nākamo mēnesi pēc inženierbūves kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukuma izmantošanas
uzsākšanas, piemērojot nekustamā īpašuma
nodokļa likmi 1,5% apmērā no inženierbūves
kadastrālās vērtības.

III. Nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas kārtība par dzīvojamo ēku
palīgēkām, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
(tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda un pašvaldībai piederošo
vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas,
un inženierbūvēm – laukumiem, kas tiek
izmantoti kā maksas stāvlaukumi
9. Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek
dzīvojamo māju palīgēkas, kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai (to daļas),
ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2 , izņemot
garāžas.
10. Nekustamā īpašuma nodokli par
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas
ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda,
un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz

V. Nekustamā īpašuma nodoklis būvei,
kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos
aktos
noteiktais
kopējais
būvdarbu
veikšanas ilgums
15. Būvei, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu
veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc
būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim,
kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, nekustamā īpašuma nodokļa likme
ir 3% no lielākās turpmāk minētās kadastrālās
vērtības:
15.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās
vērtības;
15.2. būves kadastrālās vērtības.
16. Mārupes novada Būvvalde, konstatējot
15.punktā minēto gadījumu, sagatavo atzinumu

IV. Nekustamā īpašuma nodoklis par vidi
degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību
apdraudošu būvi
12. Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša,
sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša,
apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3%
apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās
vērtības:
12.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās
vērtības;
12.2. būves kadastrālās vērtības.
13. Lēmumu par būves klasificēšanu par vidi
degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību
apdraudošu, vai lēmumu par attiecīga statusa
atcelšanu pieņem Mārupes novada Būvvalde.
Būvvaldes lēmums ir nododams domes administrācijai turpmākam darbam ne vēlāk kā 2
(divu) darba dienu laikā pēc tā galīgas noformēšanas, par to atsevišķi neinformējot būves
īpašnieku.
14. Domes administrācija, saņemot saistošo
noteikumu 13. punkta kārtībā pieņemto lēmumu, veic nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu ar nākamo mēnesi un nosūta maksāšanas
paziņojumu būves īpašniekam kopā ar iepriekšminēto lēmumu.

un nodod to domes administrācijai turpmākam
darbam.
17. Domes administrācija, saņemot būvvaldes atzinumu, pieņem lēmumu par būves aplikšanu ar 15.punktā paredzēto nodokļa likmi,
veic nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu un
nosūta
maksāšanas
paziņojumu
būves
īpašniekam kopā ar šī punkta kārtībā pieņemto
lēmumu. Šī punkta kārtībā pieņemtais domes
administrācijas lēmums atsevišķi nav apstrīdams un pārsūdzams, jo tas ir starplēmums
Administratīvā procesa likuma izpratnē, ka pamato gala lēmumā jeb maksāšanas paziņojumā
norādīto nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu.
VI. Noslēguma jautājumi
18.Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017.
gada 1. janvārī.
19. Atzīt par spēku zaudējušiem Mārupes
novada domes 2015. gada 30. septembra saistošos noteikumus Nr. 20/2016 Par nekustamā
īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību
Mārupes novadā 2016. gadā”.
Domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe

Mārupes novada Dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Nr. 20/2016
Mārupē
Apstiprināti ar Mārupes novada domes
2016. gada 29. jūnija
sēdes Nr. 7 lēmumu Nr. 47
Grozījumi Mārupes novada domes 2015.
gada 22. decembra saistošajos noteikumos
Nr. 23/2015 „Kārtība, kādā pašvaldība
piešķir finansējumu valsts pārvaldes
uzdevumu veikšanai”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
12.pantu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta
otro daļu,
49. panta pirmo daļu, 50. panta sesto daļu
Izdarīt Mārupes novada domes 2015. gada
22. decembra saistošajos noteikumos Nr.
23/2015 (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi)
šādu grozījumu:
Svītrot saistošo noteikumu nodaļu „IV.
Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana gadījumos, kad valsts pārvaldes uzdevuma izpildes
ietvaros tiek īstenots Eiropas Savienības fondu
vai cita ārējā finansējuma projekts” ar 15. - 18.
punktiem.
Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

Ne par mūziku, ne par zālēm, ne par strauji
atnākušo dabas stihiju - rudeni
Ir pilnīgi lieki kārtējo reizi
mēģināt apelēt pie autobraucēju
sirdsapziņām
vai
vienkārši
apziņām - zīme “Apdzīvota vieta”
nozīmē, ka pārvietošanās ātrums
nedrīkst pārsniegt piecdesmit kilometrus stundā. Godājamie iedzimtie mārupieši un nesen šeit
dzīvojošie mārupieši! Viss sākas
galvā - gan visatļautība, gan sabiedrības interešu ievērošana. Padomājiet par savu, savu bērnu, citu
cilvēku drošību. Mārupes novadā
ir tikai pieci ciemi, kuros ir ātruma
ierobežojumi un tur nav sacīkšu
trases... Apdzīt kādu par katru cenu
nudien ir mērīšanās ar kaut ko nenoteiktu. Diemžēl - ikviena noasfaltēta vai sakārtota iela kļūst par
problēmu kājāmgājējiem, velosipēdistiem un citiem autovadītā-

jiem. Par ielas vidū stāvošiem
“ģēlu kārtotājiem” un aizņemto
roku telefonpļurkstētājiem būtu
jāraksta atsevišķi, jo ir jāveic pētījums - kurš dzimums grēko vairāk.
Pēdējo gadu novērojums
- Mārupes novadā ir parādījušies
interesanti (ie)dzīvotāji. Viņi te
dzīvo, bet nebūt nav deklarējuši
savu dzīvesvietu. Neanalizēšu viņu
izcelsmes vietas vai valstis, bet tikai (ne)tikumus. Man ir dīvaini
vērot dažu labu sētu, kuras iemītnieki pa logu izmet visu lieko kartupeļu mizas, sapelējušu maizi,
izlietotus pamperus, palietotus ...
Mans īpašums ir mana karaļvalsts!
Pašam(iem) labi, bet citiem ne tik
labi - smird. Smird arī grāvjos vai
vienkārši uz laukiem sūknētā
kanalizācija. Ir jāekonomē, jo Miša

ar savu “zelta vedēju” paņems vismaz četrdesmit eiro. Mēs esam
civilizēta tauta, mēs vēlamies dzī
vot sakārtotā un nepiesārņotā vidē.
Izeja - laikam būs jākļūst par
izlūkiem un ziņotājiem, jo sabiedrībai ir spēks un vara.
“Mēs esam nodokļu maksātāji
un mums ir tiesības”. Šādi vārdi
samērā bieži ir dzirdami telefona
klausulē vai klātienes tikšanās
reizēs. “Mēs šovasar nopirkām
māju. Kad tiks ierīkots apgaismojums un kad tiks noasfaltēta iela?”
Drīz, bet ne rīt. Novads attīstās,
novads aug. Aug daudz straujāk,
nekā ir iespējams par pašvaldības
līdzekļiem labiekārtot ceļus, ierīkot
apgaismojumu, iestādīt kokus vai
izpļaut valsts ceļiem piederošās
ceļmalas. Kā sena leģenda skan

fakts, ka vēl pagājušā gadsimta
deviņdesmitajos gados Mārupe
tika atzīta par sakoptāko pagastu
Vidzemē. Spriežot par to sakoptību
vai nesakoptību, ir jāsaprot ikviena
vēlme dzīvot sakārtotā, labvēlīgā
vidē. Sakārtotība sākas ar savu
sētu, savu vārtu priekšu, turpinās ar
ielu vai ceļu. Nav būtiski vai šie
ceļi aizved uz Romu, bet tie ved pa
šo - Mārupes novadu. Diemžēl ar
to sakoptību kopumā ir tā, kā ir.
Savu iespēju robežās pašvaldības
labiekārtošanas speciālisti gan
pļauj, gan labiekārto dažādas
novada teritorijas. Diemžēl nav tādas burvju nūjiņas, kura ar vienu
vēzienu ļautu vienlaicīgi nopļaut
zāli. Te ir jautājums ikvienam
privātmājas īpašniekam - ja Tu
pļauj zāli savā īpašumā vai tad nav

iespējams ar to pašu piegājienu
nopļaut zāli pie savas sētas? Ja tiek
pļauta zāle vārtu priekšā, vai ir ne
iespējami nopļaut to pāri ielai?
Kāpēc? Varbūt kaimiņš “saņemsies
dūšu” un arī sakārtos savu vārtupriekšu! Esmu utopists vai cenšos
samazināt pašvaldības izdevumus?
Savā ziņā pirmais, jo tas izriet no
manas vēlmes: “Mārupes novads sakoptākais novads pasaulē”. Tikai
sapnis? Varbūt, bet sapņi mēdz
piepildīties.
Dr.iur. Jānis Rušenieks
Mārupes novada domes
deputāts,
Vides un komunālo jautājumu
komitejas priekšsēdētājs

Svinīgā pasākumā sveikti novada
jaundzimušie
7.septembrī Mārupes Kultūras
namā svinīgā pasākumā „Esmu
mazais mārupietis” Dome sveica
mazos novadniekus un viņu
ģimenes. Dāvanā pasniedzot īpaši
veidotas piemiņas monētas, sumināti 114 mazuļi, kas dzimuši 2016.
gada četros mēnešos – maijā,
jūnijā, jūlijā un augustā.
Šogad Mārupes novadā no maija
līdz augustam piedzimušas 58
meitenes un 56 puiši, starp kuriem
ir viens pāris dvīnīšu. Pēc dzimstības rādītājiem Mārupes novads jau
vairākus gadus Pierīgā ir starp
līderiem. 2014.gadā dzimuši 305
mazie mārupieši, 2015.gadā – 365
mazuļi, šī gada astoņos mēnešos –
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211.
Ielūgtās ģimenes, kuras pasākumu neapmeklēja, par mazā
mārupieša monētas saņemšanu
aicinātas sazināties ar pašvaldību,
zvanot pa tālruni 67149868 vai
rakstot uz e-pastu marupesvestis@
marupe.lv.
Septembrī, oktobrī un novembrī
dzimušie mazuļi un viņu ģimenes
tiks godinātas šī gada 10.decembrī.

piektdiena, 7.oktobris 2016
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pamatskola) un Iveta Šteinberga (Mārupes pamatskola).
Nominācijā „Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā” balva tika pasniegta Ingridai Petrovskai (Mārupes
vidusskola), Unai Moisejai (Jaunmārupes pamatskola), Inesei Sīlei (Mārupes pamatskola), Valdim Čeičam (Skultes sākumskola).
Nominācijā „Gada pedagogs pamatskolas izglītības programmā” balva tika piešķirta Evijai Milzarājai (Mārupes vidusskola), Evijai Piļkai (Jaunmārupes pamatskola), Kristīnei
Porei (Mārupes pamatskola).
Nominācijā „Gada pedagogs vidusskolas izglītības programmā” balvu saņēma Līga Lagzdkalne (Mārupes vidus
skola), nominācijā „Gada pedagogs profesionālās ievirzes
izglītības programmā” - Silvija Notte (Mārupes mūzikas un
mākslas skola), nominācijā „Gada sporta centra treneris” Jānis Vilkaušs (Mārupes Sporta centrs)
Nominācijā „Skolēnu simpātija” balva tika pasniegta
Solveigai Igaunei (Mārupes vidusskola), Ilzei Graudiņai
(Jaunmārupes pamatskola), Jekaterinai Kaganei (Mārupes
pamatskola).
Balva nominācijā “Par mūža ieguldījumu izglītībā” šogad
tika pasniegta divām pirmsskolas izglītības pedagoģēm Zignai Staņko (Jaunmārupes pamatskola) un Ritai Gazinai
(PII “Lienīte”).
Pasākuma laikā tika paziņota arī balvas saņēmēja
nominācijā „Mārupes novada Gada pedagogs” un balva, kā
arī “Swedbank” dāvana - dators, tika pasniegti Unai Moisejai
(Jaunmārupes pamatskola).

Pagājušajā gadā, novada 90 gadu jubilejas ietvaros,
Mārupes novada Dome uzsāka tradīciju godināt savu
pašvaldības iestāžu pedagogus par augstu profesionālu meistarību, kas veicinājusi izglītojamā izaugsmi, jaunu progresīvu metožu ieviešanu, par nozīmīgiem izglītojamo sasniegumiem, pedagoģiskās pieredzes popularizēšanu, kā arī
ieguldījumu izglītības iestādes vai novada izglītības sistēmas
attīstībā.
Atklājot svinīgo balvu pasniegšanas ceremoniju, apsveikuma vārdus pedagogiem Skolotāju dienā teica Mārupes
novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, pateicoties
skolotājiem par viņu smago un atbildīgo darbu, un reizē par

viņu mīļumu un rūpēm, ikdienā strādājot ar mūsu mazajiem
mārupiešiem, un novēlēja, neskatoties uz grūtībām, saglabāt
izturību, degsmi un azartu.
Jauku pārsteigumu pedagogiem bija sagādājuši Mārupes
Jauniešu Domes jaunieši, izveidojot aizkustinošu filmu, ar
kuru tika atklāta pasākuma svinīgā daļa.
Skolotāji tika apbalvoti šādās nominācijās - Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā, Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā, Gada pedagogs pamatskolas izglītības programmā, Gada pedagogs vidusskolas
izglītības programmā, Gada pedagogs profesionālās ievirzes
programmā, Gada Sporta centra treneris, Par mūža ieguldījumu izglītībā, Skolēnu simpātija un Mārupes novada Gada
pedagogs.
Nominanti balvās saņēma īpaši izgatavotu piemiņas zīmi,
sudraba nozīmīti un pateicības rakstu. Sudraba nozīmītes
autors ir mārupietis, rotkalis Edgars Skulte.
Nominācijā „Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā” balvu saņēma Diāna Pētersone (PII “Zeltrīti”),
Arta Silauniece (PII „Lienīte”), Indra Ģērķe (Jaunmārupes

Par muzikālu baudījumu bija parūpējušies mūziķi Raimonds Ozols un Raimonds
Macats.

Pārsteigumu kolēģiem bija sagatavojusi Jaunmārupes pamatskolas mūzikas
skolotāja Evija Piļka ar savām audzēknēm.

Piektdien, 30.septembrī Skolotāju dienas svinīgā
pasākuma ietvaros Mārupes Kultūras namā jau otro reizi
pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem tika pasniegtas balvas izglītībā “Gada pedagogs 2016”. Tika sveikti
19 skolotāji deviņās nominācijās, kurus šim godpilnajam
titulam izvirzījušas izglītības iestādes un skolēni.

Mārupes novada Gada pedagogs

Una Moiseja
„Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā”

Izglītības dienesta vadītāja Sarmīte Antiņa (vidū) un Mārupes novada Jauniešu
dome.

piektdiena, 7.oktobris 2016

Pedagogus svinīgajā ceremonijā sveica Mārupes novada Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs un viņa vietniece Līga Kadiģe.

Skolotāja Una Moiseja ir sava “amata meistars”, kura ļoti
skrupulozi plāno mācību un audzināšanas darbu. Rezultatīvi
sagatavo skolēnus olimpiādēm un konkursiem, palīdz jaunajiem pedagogiem adaptācijas periodā. Skolotājai ir izveidojies labs kontakts ar skolēniem un viņu vecākiem.
U.Moiseja īpaši radoši strādā ar interaktīvās tāfeles materiālu veidošanu, regulāri tos izmanto stundās, ir atsaucīga
un sadarbojas ar priekšmetu skolotājiem un aktīvi līdzdarbojas skolas darbības uzdevumu realizēšanā.
Ikdienas darbā skolotāja ir atbildīga, precīza, spēj reaģēt
uz skolēnu daudzveidīgajām vajadzībām.
2015./2016 mācību gads skolotājai bija īpaši radošs visās
jomās - mērķtiecīgi organizēts mācību darbs, mentora darbība, kā arī izglītojošu nodarbību organizēšana skolēnu
vecākiem.
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Diāna Pētersone, PII “Zeltrīti”

„Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā”

Skolotāja Diāna Pētersone strādā bērnudārzā “Zeltrīti” no
iestādes atvēršanas – 2010.gada, kopējais pedagoģiskais
stāžs – vairāk kā 10 gadi. D.Pētersone teicami sagatavo bērnus pamatizglītības apguves uzsākšanai 1.klasē, pastāvīgi
veido dažādus didaktiskos materiālus, ko pielieto grupā
mācību nodarbībās; individuālajā darbā meklē, atrod un
izceļ katra bērna labās īpašības un talantus, ar interesi apgūst
un pielieto IT tehnoloģijas un jaunas darba metodes.
Nenovērtējams ir skolotājas ieguldījums vienā no iestādes
galvenajiem darbības virzieniem – Ekoskolu programmā –
viņa ar saviem audzēkņiem un kolēģēm vienmēr ne tikai
aktīvi piedalās dažādās Ekoskolas aktivitātēs, bet ir izveidojusi pastāvīgu sadarbību ar Latvijas Valsts mežiem, piedalījusies “Cūkmena detektīvu” pilotprojektā pirmsskolām u.c.
D.Pētersone piedalījusies arī starptautiskajos projektos
Nordplus Junior 2014 un šogad uzsāktajā Erasmus+ projektā
“Valoda – drošs ceļš uz nākotni”. Skolotāja savā darbā veido
ļoti pozitīvu sadarbību ar vecākiem, organizējot gan grupas
dalību projektos, piemēram, “Mammadaba”, gan svētkus un
aizraujošas ekskursijas bērniem ar ģimenēm.

Arta Silauniece, PII ‘’Lienīte’’

„Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā”

Skolotāja ir atsaucīga, saprotoša, katram bērnam prot
sniegt viņam vien nepieciešamo atbalstu. Aktīvi iesaistās
iestādes kopējos pasākumos: iesaka idejas iestādes pedagoģiskā darba plānam, vada pasākumus, piedalās bērniem
domātos uzvedumos. A.Silauniece papildus apgūst montesori pedagoģiju, kuras principus izmanto ikdienā darbā ar
bērniem.
Lai gan skolotājas pedagoģiskā pieredze ir tikai 3 gadi,
skolotāja dalījusies savā darba pieredzē PII “Lienīte” organizētajā seminārā Pierīgas pirmsskolas izglītības iestāžu
pedagogiem par tēmu “Attīstību veicinošais dialogs un atbalstošā audzināšana jaunākā pirmsskolas vecuma grupās
(1,5 līdz 3 gadi).”
Skolotājas vaļasprieki ir ceļošana, sportošana, viņa dejo
deju kolektīvā “Zelta Rūsiņš”.

Indra Ģērķe, Jaunmārupes pamatskola

„Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā”

Skolotāja Indra Gērķe ir ilggadējs darbinieks pirmsskolas
skolotājas amatā, pa šiem gadiem uzkrāta bagāta pieredze
darbā ar dažāda vecuma pirmsskolas audzēkņiem. Bērni
vienmēr tiek ļoti labi sagatavoti skolai - īpaši uzsverama
valodas un runas attīstības prasmju pilnveide, ar rezultātiem
apgūta lasītprasme, kas ir viens no būtiskiem faktoriem
bērnu gatavībai uzsākt skolas gaitas pirmajā klasē. Izcili
plānoti un vadīti pasākumi grupā.
Skolotājai ir augsta atbildības sajūta pret darāmo darbu.
Viņu raksturo profesionalitāte, savu darbu dara pēc vislabākās sirdsapziņas. I.Ģērķe ir atsaucīga un pretimnākoša
skolotāja, nekad neatsaka palīdzēt ar kādu padomu vai ideju,
laipni izskaidro vajadzīgo jautājumu. Brīvajā laikā skolotāja
izpaužas arī kā čakla rokdarbniece – skolotājas darinātie adījumi priecē acis gan ar krāsu bagātību, gan gaumi.

Ingrida Petrovska, Mārupes vidusskola

„Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā”

Iveta Šteinberga, Mārupes pamatskola

„Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā”

Iveta Šteinberga par pirmsskolas skolotāju strādā jau četrpadsmito gadu. Labprāt dalās savā pieredzē un piedāvā radošas idejas pirmsskolas ikdienas darba organizēšanai un
iestādes attīstībai.
Skolotāja veiksmīgi strādā ar visām pirmsskolas vecuma
grupām – gan pašiem mazākajiem, gan topošajiem
skolēniem.
Par I.Šteinbergas sagatavotajiem pirmklasniekiem ir
pozitīvas atsauksmes arī no Mārupes pamatskolas 1.klašu
skolotājiem. Bērni apguvuši ne tikai nepieciešamās zināšanas
un prasmes, uzsākot skolas gaitas, bet arī augsti attīstītas sociālās prasmes.
Skolotājai ir laba sadarbība ne tikai ar pašiem bērniem, bet
arī ar viņu vecākiem.
Skolotāja pati veido dažādus mācību materiālus, uzskates
līdzekļus. Īpaši var atzīmēt radošumu un dažādu rokdarbu
tehniku izmantošanu gan uzskates materiālu, gan grupas
vides veidošanā.
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Skolotāja Ingrida Petrovska Mārupes vidusskolā strādā
kopš 2010.gada septembra. No savas pirmās darba dienas
skolotāja ir enerģijas un radošas izdomas pilna savā ikdienas
darbā ar bērniem, komunikācijā ar vecākiem un kolēģiem.
Viņas attieksme pret darbu, sevi un cilvēkiem - azartiska,
prasīga, visu veic uz 120 procentiem un to pašu prasa no
citiem. Vairāku gadu garumā I.Petrovska piedalās LU Inovatīvās pieredzes skolu tīkla projektā, kur strādā pie interesantu stundu veidošanas un jauna parauga stundu demonstrēšanas un iedzīvināšanas skolas ikdienā. Šogad skolotāja,
ne mirkli neminstinoties, pieņēma izaicinājumu ar klasi iesaistīties projektā “Sporto visa klase”, rūpējoties par bērnu
veselīgu dzīvesveidu.
Mācot bērnus, I.Petrovska izmanto ne tikai skolā esošos
mācību līdzekļus, bet arī gadu gaitā gūto pieredzi, jaunākās
informācijas tehnoloģijas, labi aizmirstas interesantas
metodes un šarmu, to visu veiksmīgi apvieno un rada īpašu
vidi ap sevi, daudz strādā pie bērnu sadarbības un patstāvības prasmju attīstīšanas, audzina bērnos cieņpilnu attieksmi,
taisnīgumu un patriotismu. Pati veido gan mācību materiālus,
gan daudz dažādas spēles no visdažādākajiem materiāliem filca, plastmasas pudelēm, pupiņām u.c. Bērni atzīst, ka skolotāja ir mīļa, prasīga, arī stingra, bet taisnīga un interesanta.
Kolēģi stāsta, ka Ingrida iedvesmo, dod daudz ideju un
ierosmju arī viņu darbam. Ingrida “neslēpj sveci zem pūra”
un labprāt dalās ar savām nerimstošajām idejām.

Inese Sīle, Mārupes pamatskola

„Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā”

Skolotāja Inese Sīle Mārupes pamatskolā strādā kopš
2000.gada 1.septembra par sākumskolas skolotāju. Ir izstrādājusi un ilgstoši vada interešu izglītības apakšprogrammu „Mazais teātris”. Skolā strādā jau 27.gadu.
Skolotāja daudz darba iegulda tieši katra bērna individuālo
spēju un talantu izkopšanai. Stundās ļoti profesionāli spēj
diferencēt mācību procesu tā, lai ieguvēji stundā būtu gan
talantīgie bērni, gan bērni ar mācīšanās grūtībām. Skolotāja
katru bērnu motivē noticēt saviem spēkiem.
Neskatoties uz lielo darba pieredzi, skolotāja mācību procesā pielieto mūsdienīgus, interaktīvus mācību līdzekļus.
Daudzus gadus ir vadījusi sākumskolas metodisko komisiju.
Vada pedagoģiskās prakses augstskolu studentiem. I.Sīli
kolēģi raksturo kā atsaucīgu, aktīvu un atraktīvu.
piektdiena, 7.oktobris 2016

2016

Evija Milzarāja, Mārupes vidusskola

“Gada pedagogs pamatskolas izglītības programmā”

Valdis Čeičs, Skultes sākumskola

“Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā”

Valdis Čeičs strādā par skolotāju 16 gadus, no tiem
Mārupes novada Skultes sākumskolā - 8 gadus. Ir izveidojis
un vada novadpētniecības pulciņu „Jaunie novadpētnieki”.
Izveidojis vairākas vēsturiskas, interaktīvas un patriotiskas
spēles, tai skaitā, „Bermontiāde Mārupes novadā”, tādējādi
veicinot audzēkņos novadpatriotismu. Kopā ar saviem
audzēkņiem piedalās dažādos konkursos, akcijās, rīko skolā
tematiskos pasākumus, izstādes un radošās darbnīcas.
Šogad skolotājs pirmo reizi sākumskolas līmenī kā mācību
metodi izmantoja publiskās debates. Skolotājs ir izstrādājis
savu publisko debašu rīkošanas metodi, pielāgojot to sākumskolas posmam. Izveidojis temata apguves paškontroles
un pašvērtējuma tabulas, kas kļuvušas par labu līdzekli
skolēnu darba pašorganizēšanā, uzskatāmi parādot skolēna
aktivitāti temata apguvē.
Aktīvi piedalās Latvijai un skolai svarīgu pasākumu organizēšanā un vadīšanā.

Mūzikas skolotāja Evija Milzarāja Mārupes vidusskolā
strādā kopš 2013. gada. Viņa ir enerģiska, radoša, dzīvesprie
cīga. Ikvienam bērnam spēj radīt mīlestību pret mūziku,
māca saprast to. Jau ar pirmo darba gadu Mārupes vidus
skolā viņa iemantoja lielu mīlestību pret sevi no skolēnu
puses. Skolas tradicionālajā konkursā “Dziedi ar skolotāju”
viņa dziedāja ar visām klasēm, kurās audzinātāji nebija
uzdrošinājušies kāpt uz skatuves.
Pirmo reizi pēc vairāku gadu pārtraukuma E.Milzarāja
nodibināja vidusskolas jaukto kori, kur skolēni ir gatavi iet
dziedāt ne tikai darba dienās, bet arī sestdienās un svētdie
nās. Ar kori sagatavojusi rokoperas “Lāčplēsis” koncertuzvedumu, kuru noskatījās ap 1000 skatītāju. Jauktā kora dibi
nāšanas gadā visās atlases kārtās apliecināja savu gatavību
piedalīties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.
Gan kora nodarbībās, gan mūzikas stundās skolotāja
izmanto mūsdienīgas metodes, tehnoloģijas, veido muzi
kālus brīnumus ar tehnoloģiju palīdzību un aizrauj ar to
skolēnus. Labprāt dalās pieredzē ar kolēģiem, vada Mūzikas
skolotāju metodisko apvienību.
2016. gada ziemā viņa pieņēma izaicinājumu kļūt par
audzinātāju klasei, kurā bija samilzušas problēmas.
Mērķtiecīgi strādājot ar šiem bērniem, līdz gada beigām viņi
ieguva titulu “Gada klase”, jo parādīja vislielāko izaugsmi.

Evija Piļka, Jaunmārupes pamatskola

“Gada pedagogs pamatskolas izglītības programmā”

Mūzikas skolotāja Evija Piļka, neskatoties uz nelielo darba
pieredzi izglītības jomā, ir saņēmusi sava darba novērtējumu
ne tikai no skolēniem un vecākiem, bet arī no pedagogiem.
Skolotāja ir pretimnākoša, atsaucīga, atbildīga, dzīvesprie
cīga, izpalīdzīga un enerģiska.
E.Piļka prot strādāt komandā, nekad neatsaka atbalstu arī
citiem kolēģiem dažādu pasākumu veidošanā. Mācību
stundās tiek izmantota interaktīvā vide, lai mācību procesu
padarītu interesantāku un skolēniem saistošāku. Skolotāja ar
pozitīvu attieksmi cenšas motivēt katru skolēnu savu talantu
atklāšanai un pilnveidei.
Ir atvērta jaunām idejām un prasmīgi tās īsteno darba procesā.

Līga Lagzdkalne, Mārupes vidusskola

“Gada pedagogs vidusskolas izglītības programmā”

Kristīne Pore, Mārupes pamatskola

“Gada pedagogs pamatskolas izglītības programmā”

Mūzikas skolotājai Kristīnei Porei piemīt labas organizatoriskās prasmes, viņa ir atbildīga, profesionāla un radoša.
Skolotāja skolā ir organizējusi dažādus ārpusstundu pasākumus, kā arī sadraudzības koncertus. Kopā ar saviem
audzēkņiem piedalās visos skolas organizētajos pasākumos.
Pagājušā mācību gadā ar 2.-4. klašu kori skolotāja piedalījās koru skatē “Tauriņu balsis 2016”, kurā ieguva I pakāpes
diplomu (gan I, gan II kārtā).
Jau divus gadus K.Pore kopā ar savu audzēkni Jorenu
Šnipki piedalās starptautiskajā vokālajā mūzikas konkursā
“Balsis”, kurš tiek organizēts bērniem ar speciālajām vajadzībām.
Savā ikdienas darbā izmanto interneta resursus, veido
prezentācijas un interaktīvus materiālus par dažādām tēmām
mūzikā.
piektdiena, 7.oktobris 2016

Skolotāja Līga Lagzdkalne iemantojusi nedalītas skolēnu,
vecāku un kolēģu simpātijas un mīlestību savas erudīcijas,
profesionalitātes, atsaucības un cilvēcisko īpašību dēļ. Gandrīz 20 gadu garumā Mārupes vidusskolas skolēni ieguvuši
kā teorētiskas zināšanas, tā arī praktiskas iemaņas komerc
zinībās un uzņēmējdarbībā. Skolēnu motivēšana piedalīties
„Ēnu dienā”, skolēnu mācību uzņēmumu organizēšana un
vadība, skolēnu iesaistīšana biznesa un reklāmas konkursos
ir skolotājas ikdienas darba sastāvdaļas, kas paralēli ikdienas
mācību stundu darbam dot skolēniem vērtīgas zināšanas
studijām augstskolā un ikdienā.
Skolotājas Līgas Lagzdkalnes vadībā Mārupes vidusskola
kopš 1997. gada ir jauniešu ekonomiskās biznesa organizācijas ”Junior Achievement Latvija” dalībskola. Katru gadu
skolēnu mācību firmas iegūst atzinības un godalgotas vietas
Latvijas skolu skolēnu mācību firmu gadatirgos, skolēni sekmīgi piedalās olimpiādēs.
Arī pati skolotāja gan 2002. gadā, gan 2015.gadā izvirzīta
nominācijai “Latvijas gada skolotājs ekonomikā”, kļūstot
par Latvijas labāko ekonomikas skolotāju 2002. gadā. Skolotāja jau vairāk kā piecus gadus vada Pierīgas sociālo zinību
un ekonomikas skolotāju metodisko apvienību.
Latvijas Komercbanku asociācijas organizētajā projektā
izstrādājusi digitālos materiālus interaktīvajām tāfelēm par
finanšu pratības tematiem sociālajās zinībās pamatskolai un
ekonomikā vidusskolai.
Jau vairākus gadus skolotāja piedalās Pierīgas novadu sacensībās orientēšanās sporta un vieglatlētikas krosa sacensībās, pārstāvot Mārupes novadu.

Silvija Notte,
Mārupes Mūzikas un mākslas skola

“Gada pedagogs profesionālās ievirzes izglītības programmā”

Skolotāja Silvija Notte sevi pierādījusi kā mērķtiecīga, atvērta, aktīva un radoša skolotāja, kas veicina savu audzēkņu
izaugsmi.
S.Nottes audzēkņi piedalījušies un guvuši godalgotas vietas Latvijas un Starptautiskos konkursos, audzēkņi piedalījušies visos skolas rīkotajos pasākumos skolā un ārpus tās.
Skolotāja prot atrast kopīgu valodu gan ar saviem
audzēkņiem, gan viņu ģimenēm. Īpaši uzteicama S.Nottes
organizatoriskā darbība. Skolotāja organizē Latvijas mūzikas skolotāju festivālu, kurš notiek gan Mārupes Mūzikas un
mākslas skolā, gan citās Latvijas pilsētās. S.Notte ir organizatore gandrīz visiem skolas audzēkņu un pedagogu koncertiem gan skolā, gan ārpus tās.
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Solveiga Igaune, Mārupes vidusskola
“Skolēnu simpātija”

Jānis Vilkaušs, Mārupes Sporta centrs
“Gada sporta centra treneris”

Jānis Vilkaušs Mārupes Sporta centrā kā futbola treneris
strādā jau deviņus gadus. Viņa audzēkņi un kolēģi pazīst Jāni
kā stingru un prasīgu treneri, kam rūp gan komandas sasniegumi, gan audzināmo izaugsme individuāli.
Par trenera darba rezultātiem liecina U14 komandas sasniegumi, kuri jau astoto gadu ierindojas 5.vietā Latvijā.
Ikviena viņa vadītā nodarbība tiek veidota radoši, Jānis katram audzināmajam atrod īpašu pieeju. Kolēģi augstu
novērtē viņa profesionalitāti, atbildīgumu un sadarbošanās
prasmi. Darbs ir vienlaikus arī viņa hobijs, sirdsdegsme un
aicinājums.

Jekaterina Kagane, Mārupes pamatskola
“Skolēnu simpātija”

Matemātikas skolotāja Jekaterina Kagane strādā par direktores vietnieci audzināšanas darbā. Ir izstrādājusi un vada
interešu izglītības apakšprogrammu „Matemātiķu klubs”.
Skolēni saka, ka skolotāja esot prasīga un stingra, bet tajā
pašā laikā arī laipna un draudzīga, labi prot izskaidrot
matemātikas mācību vielu. Skolēnus piesaista arī skolotājas
humora izjūta un atraktivitāte.
Skolotāja savās mācību stundās uztur skolēnu interesi un
vēlmi aktīvi tajās piedalīties, jo mācību vielu izskaidro
skolēniem pieejamā un saprotamā valodā, saistot to ar ikdienas dzīvi. Savā darbā aktīvi izmanto jaunākās komunikāciju
tehnoloģijas.
J.Kaganei ir izveidojusies laba sadarbība ar kolēģiem.
Skolotāja skolā darbojas arī kā mentors jaunajiem pedagogiem.
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Ģeogrāfijas skolotāja Solveiga Igaune Mārupes vidus
skolā strādā 23 gadus. Šo gadu garumā viņa iemantojusi
cieņu un atbalstu gan no skolēnu, gan no vecāku un kolēģu
puses.
Viņa ir izcila ģeogrāfijas skolotāja, kura ļauj savās stundās
skolēniem izpausties radoši, atrodot katram individuālu
pieeju. Visinteresantākās stundas ir uz pieredzi balstītas skolotāja ļauj skolēniem savās stundās dalīties redzētajā pēc
visiem ceļojumiem, īpaši ja tie saskan ar mācāmo valsti vai
kontinentu. Tādās stundās skolēni redz ģeogrāfiju realitātē.
Visus gadus Solveiga arī audzina klasi. Viņas vadītās
audzināšanas stundas skolēni atceras vēl ilgi pēc skolas
beigšanas. Audzināšanas stundās daudz tiek runāts par
draudzību, mīlestību, savstarpējām attiecībām, vērtībām.
Skolotāja veic aptaujas, anketas, kuras analizē kopā ar
skolēniem.
Skolotāja S.Igaune strādā arī talantīgiem skolēniem, katru
gadu viņas skolēni piedalās ģeogrāfijas olimpiādēs, gūstot
godalgotas vietas.

Ilze Graudiņa, Jaunmārupes pamatskola
“Skolēnu simpātija”

Skolotāju Ilzi Graudiņu nominācijai “Skolēnu simpātija”
izvirzīja Jaunmārupes pamatskolas 4.-8.klašu skolēni.
Skolotāja lieliski organizē un vada skolas skolēnu padomi,
kurā skolēni lieliski saliedējas un veidojas par skolas patriotiem. Skolas un ārpusskolas rīkotajos pasākumos veiksmīgi
tiek iesaistīti visi skolēni, vecāki un kolēģi.
Skolēni novērtējuši skolotājas I.Graudiņas saulaino
smaidu, kas ienes prieku viņu sirdīs. Viņa ir jauka, atraktīva,
radoša, enerģiska, taisnīga, gudra, atbildīga. Skolotāja ir personība, kura izstaro pozitīvismu un ir paraugs visiem
skolēniem. Viņa iedvesmo, paslavē, atbalsta, ja tas nepieciešams, vienmēr palīdz.
Skolotājai I.Graudiņai idejas nekad neapsīkst. Viņa vienmēr uzklausa skolēnu viedokļus un respektē tos, palīdz atrisināt visas ķibeles. Skolēni viņu ļoti mīl.

Zigna Staņko, Jaunmārupes pamatskola
“Par mūža ieguldījumu izglītībā”

Skolotāja Zigna Staņko ar pirmsskolas vecuma bērniem
strādā jau 33 gadus. Viss darba mūžs saistīts ar Mārupes
novadu. Pirmā darba vieta bija bērnudārzs “Lienīte”, pēdējie
11 gadi pavadīti Jaunmārupes pamatskolā.
Skolotāju raksturo mīļums un sapratne pret bērniem, pienākuma apziņa un mīlestība pret savu darbu. Skolotājas
radošumu var novērtēt grupas noformējumā, radošajos darbos ar bērniem un pasākumu organizēšanā. Skolotāju raksturo regulārs un mērķtiecīgs darbs bērnu sagatavošanā skolai. To ir novērtējuši gan bērnu vecāki, gan sākumskolas
skolotāji. Ilggadējā darba pieredze ļāvusi uzkrāt pedagoģisko
kompetenci un kļūt profesionālai savā jomā, labam padomdevējam jaunajiem kolēģiem un bērnu vecākiem, no kuriem
daudzi, liekas, vēl nesen paši bijuši skolotājas Z.Staņko
audzēkņi.

Rita Gazina, PII “Lienīte”

“Par mūža ieguldījumu izglītībā”

Pirmsskolas skolotājas Ritas Gazinas kopējais pedagoģiskais darba stāžs ir 44 gadi, no tiem 40 gadus viņa ir
nostrādājusi Mārupē, Mārupes novada pirmsskolas izglītības
iestādē “Lienīte” ar pirmsskolas vecuma bērniem.
Ļoti daudziem Mārupes novada mazajiem cilvēkiem R.
Gazina ir mācījusi būt draudzīgiem, saticīgiem, mācījusi
saklausīt skaņas, apgūt burtus, izlasīt pirmos vārdus un teikumus. Skolotāja ar rāmu mieru un nosvērtību spēj savaldīt
grupā pat lielākos resgaļus.
piektdiena, 7.oktobris 2016

Novadā

Mārupes vēstis

Mārupes novada
aktīvā tūrisma sezonas
noslēgums

turpinājums no 1.lpp

Mārupieši tirdziņā piedāvāja
dažādus vietējos gardumus (žāvējumus, saldumus, maizi un kūciņas,
dārzeņus), kā arī rotas, apģērbu,
aksesuārus, interjera priekšmetus,
koka izstrādājumus, pinumus,
saimniecības priekšmetus, u.c.
Paralēli no zirgu staļļa un atpūtas
vietas
“Zirgzandales”
dienas
garumā tika piedāvāta iespēja
doties pārgājienā uz Medema
purvu biologa un tūrisma gida Jura
Smaļinska pavadībā. Tā laikā bija
iespējams iepazīt šo Mārupes
novada dabas teritoriju - apskatīt
purva ezerus, redzēt atlikušās daļas
no kādreizējā kūdras dzelzceļa,
nogaršot purva brūklenes un dzērvenes, kā arī būt vieniem no pirmajiem, kas nonākuši pie Mārupītes
iztekas Medema purvā.

turpinājums no 1.lpp

Pateicamies visiem Mārupes
novada gadatirgus dalībniekiem,
māksliniekiem, mājražotājiem un
amatniekiem, kas priecēja gan mūs
pašus, gan apmeklētājus. Paldies
arī piedzīvojumu ekspedīcijas “Atklāj Medema purvu!” gidam un
dabas zinātājam Jurim Smaļinskim
par saistošajiem stāstiem par dabu
un dalībnieku vešanu purvā, kā arī
zirgu staļļa “Zirgzandales” saimniecei Sandrai Zaicevai par ainavisko pārgājiena un brīvdabas pik
nika vietu. Pateicība arī z/s
“Zālītes” par košajiem ķirbjiem
tirdziņa dekorēšanai. Paldies
visiem interesentiem un dalībnie
kiem!
Elīna Brigmane, Mārupes novada

Domes tūrisma organizatore

Mārupes novada seniori iepazīstas
ar ērglēniešu pieredzi
25. augusta agrs rīts pulcēja
51 Mārupes senioru braucienam
uz Ērgļiem ar mērķi iepazīt šī
novada senioru darbību pieredzi.
Šo pasākumu organizēja rokdarbu pulciņa dalībniece Maija
Sprūde, piesaistot pārējos pulciņa dalībniekus un arī seniorus
interesentus.

Pie Ērgļu Saieta nama mūs
sagaidīja pulciņš senioru, kas bija
tērpušies pašu rokām darinātos tautas tērpos. Tikšanos ar uzrunu atklāja Ērgļu novada Domes
priekšsēdētājs Guntars Veicis. Viņš
lepojas par savas pašvaldības senioru aktivitātēm, tādēļ nežēlo
sniegt palīdzību darbam nepieciešamo telpu iedalīšanā audējiem, sporta nodarbībām, kā arī to
aprīkojuma
finansējumam.
Izsmeļošu informāciju par novada
kultūras
dzīves
aktivitātēm,
pašdarbības kolektīviem, to panākumiem, sniedza kultūras darba
organizatore.
Plašu informāciju par senioru
piedalīšanos organizētajos kultūras
un sporta pasākumos, aktivitātēm
senioru sadzīves jautājumu risi
nāšanā sniedza novada senioru biedrības
priekšsēdētāja
Līvijas
kundze. Viņa pati ir pieredzējusi
audēja, un viņas vadībā tiek austi
tautas tērpu brunči, seģenes, celiņi
u.c. Izstrādātā un apstiprinātā projekta ietvaros „kustīgs - lustīgs”,
tiek veidota sporta zālīte ar
dažādiem trenažieriem. Pati Līvijas kundze rudenī plāno startēt projektā „Kustos es, kusties tu, kustas
visas paaudzes”.
Varam teikt vienu, ka šī novada
ļaudis ar piekoptu aktīvo dzīvesveidu, savu atsaucību un tuvāko
cilvēku atbalstu, darbu veic ar
izdomu un mīlestību. Rodas ie-

spaids, jo tālāk no lielām pilsētām
un apdzīvotajiem centriem, jo
vairāk tiek domāts par saviem, arī
vecajiem cilvēkiem un invalīdiem,
kā atvieglot viņu dzīves apstākļus
un pieejamību vajadzību apmieri
nāšanai. Tajā pašā laikā, tiek saglabāti savu senču tikumi, paražas,
kas šajā vidē ir dzīvojuši.
Apmeklējot
Jumurdu,
iegriezāmies Jumurdas pagasta
pārvaldes darbiniekiem jaunuzceltajā mājā, kurā mīt četras radošas
darbinieces. Viņas mājas priekšpusē, ar apkārtnes iedzīvotāju
dāvātajiem puķu stādiem, ir izveidojušas izskatīgu, visu vasaras sezonu ziedošu - tā saukto „tautas
puķi dobi”. Iekštelpās pārsteidza
bagātīgs, esošajā ekoloģiskajā vidē
augošo un izžāvēto, ārstniecisko
augu iepakojumu galds. Visu izej
materiālu ir savākuši vietējie bērni,
vienlaicīgi mācoties iepazīt ārstnieciskos augus, to vērtību,
vākšanas procesu, sagatavošanu un
beidzot radot spēju iepriecināt to
tēju lietotājus.
Netālu atrodas Jumurdas pils ar
parku un saimniecības ēku kompleksu. Uzņēmējs Apiņa kungs ir
ieguldījis lielus materiālos resursus, restaurējot muižas ēku, dzīvojamo ēku un ūdens torni. Pārsteidza
vīnogu dārza ierīkošana, kas ir apbrīnas vērts vien ar to, ka brīvā
dabā pastāv tik samērā tālu valsts
ziemeļos. Laikam jau arī selekcionārs Upītis, ko ērglēnieši tur
godā, ir spējis atstāt taustāmu
pieminekli savai dzimtajai pusei iespēju audzēt vīnogas.
Ne mazāk ievērības cienīga ir
jauno uzņēmēju centība savā darba
dzīvē uzņemties veidot kaut ko
jaunu, mazāk zināmu, lietderīgu un
savdabīgu, izmantojot vietējos apstākļus un dabas piedāvātos resur-

Jaunmārupē atklāts atjaunotais skeitparks un
uzstādītās velonovietnes

Jaunmārupes Skeitparks izveidots 2009. gada sākumā. Šajā laikā
to aktīvi izmantojuši simtiem
Mārupes novada bērnu un jauniešu, kuri nodarbojas ar tādiem
sporta veidiem kā skrituļslidošana,
skeitbords, BMX un skūteru
frīstails. Lai skeitparks turpinātu
funkcionēt un priecēt novada
iedzīvotājus, pateicoties biedrības
“Baltic BMX School” iniciatīvai
un iegūtajam finansējumam projektu konkursā “LMT Latvijai”
Mārupes novadā, tika veikti rekonstrukcijas un uzlabošanas darbi.
Noslēdzot labi paveikto darbu,
projekta īstenotāji organizēja īstenus svētkus aktīvā sporta veida
cienītājiem. Pasākumu par godu
Jaunmārupes skeitparka atjaunošanai jeb “Re-Construction Jam” atklāja projekta realizētājs, biedrības
“Baltic BMX School” valdes
piektdiena, 7.oktobris 2016

priekšsēdētājs Dāvis Dudelis kopā
ar Mārupes novada Domes
priekšsēdētāju Mārtiņu Bojāru un
LMT Biznesa klientu centra
“Panorāma” vadītāju Evitu Beņķi.
Skatītājus priecēja profesionālā
BMX braucēja Dāvja Līcīša
paraugdemonstrējumi un atlikušās
dienas garumā krietns pulks BMX
braucēju un skeitotāju izmēģināja
atjaunoto parku.
Biedrības “Baltic BMX School”
valdes
priekšsēdētājs
Dāvis
Dudelis:
“Bija milzīgs prieks
redzēt mūsu Jaunmārupes skeitparka projekta rezultātu! Ne tikai
salabots skeitparks, bet arī uzstādītas jaunas konstrukcijas. Un pats
galvenais - daudz priecīgu bērnu
un jauniešu, kuri tagad Jaunmārupē
varēs pilnvērtīgāk nodarboties ar
ekstrēmajiem sporta veidiem.
Paldies LMT par finansējumu pro-

jektu konkursā “LMT Latvijai” un
Mārupes novada Domei par
draudzīgo palīdzību projekta reali
zācijā, SIA “Rīgas Piensaimnieks”
par garšīgajām balvām, kas motivēja braucējus censties uz visiem
100%. Mēs turpināsim darīt visu,
lai attīstītu BMX Frīstailu, kā arī
veicinātu aktīvu dzīvesveidu bērnu
un jauniešu vidū.”
Tajā pašā dienā Jaunmārupē,
Mazcenu alejas 10 pagalmā,
svinīgi tika atklātas Dzīvokļu
īpašnieku biedrības “Saulesloka
nams 10” uzstādītās velonovietnes.
Arī šeit projekta īstenotāji tika
sarīkojuši svētkus iedzīvotājiem ar
svinīgām
uzrunām,
Mārupes
novada Domes priekšsēdētāja un
LMT pārstāvju dalību, kā arī sacensībām un aktīvām atrakcijām
bērniem. Tā kā daudzdzīvokļu
namā dzīvo daudz bērnu un arī

pieaugušo, kuri brīvajā laikā
nodarbojas ar velobraukšanu (gan
profesionāli, gan atpūtai un veselības uzlabošanai), taču līdz šim velobraucējiem nav bijis iespēju savus velosipēdus novietot tiem
atbilstošās vietās, tika atrasta
iespēja uzlabot savu vidi, vienlaikus popularizējot veselīgu un aktīvu dzīvesveidu.
“Šajā daudzdzīvokļu namā kopā
dzīvo aptuveni 200 iedzīvotāju un
teju puse no tiem ir bērni, kuri īpaši
priecājas par šo dienu. Mēs ik dienas domājam par savas vides
uzlabošanu un pilnveidi. Šo velonovietņu uzstādīšana ir tikai viens
no īstenotajiem projektiem. Apzi
nāmies, ka ļoti daudz ir pašu
iedzīvotāju rokās, tomēr esam
pateicīgi par sniegto iespēju un ceram uz pašvaldības atbalstu ideju
īstenošanā arī turpmāk,” norāda
dzīvokļu īpašnieku biedrības
“Saulesloka nams 10” valdes loceklis Ints Pīrāgs.
LMT projekta “LMT Latvijai”
mērķis ir veicināt sabiedrisko dzīvi
Latvijas novados, atbalstīt privātpersonu, juridisku personu un nevalstisko organizāciju iniciatīvas
novadu sabiedriskās dzīves izaug
smei, īpaši atbalstot vides
uzlabošanas projektus, projektus ar
plašu sabiedrības iesaisti un aktīva
dzīvesveida popularizēšanu.
Ilze Žunde,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

sus. Tā z/s „Sniķeri” īpašnieki, kas
šajā kalnainajā, gleznainajā apvidū
netālu no Pulgožņa ezera,
ieradušies tikai pirms četriem gadiem, jau šodien lepojas ar sešdesmit kazu ganāmpulku. No iz
slauktā kazu piena ražo dažādas
siera šķirnes, kuras realizējot, iegūtos līdzekļus iegulda gan ražošanas
paplašināšanai, gan savai dzīvošanai. Jāatzīmē, ka laureātes kaziņas
Bonijas vārdā ir nosaukta pašu
ražota siera šķirne.
Apmeklējām arī darbīgus un jaunus cilvēkus Sausnējas pagastā.
Viņi iegādājušies zemi mežainā
apvidū un izveidojuši tūrisma taku,
nakts kinoteātri lielu egļu mežā, kā
arī piedāvā interesentiem guļam
vietas, ēdināšanu, pirts pakalpojumus, un no āboliem, pīlādžogām
un vēl citām dažādām dārza ogām
un tējas augiem - pašu laboratorijā
ražotu alkoholisko dzērienu.
Ne mazāk apbrīnas vērts bija
brāļu Jurjānu memoriālā muzeja
apmeklējums. Tajā ir pastāvīga
ekspozīcija par brāļiem Jurjāniem,
kas tiek uzskatīti par latviešu mūzikas pamatlicējiem.
Noslēdzot stāstījumu par Ērgļu
novadu, tās cilvēku un senioru veikumu, gribas pateikt skolotājas
Mārītes Breikšas teiktos vārdus par
dzīvi: „Dzīvi nav iespējams atlikt
uz vēlāku laiku, un tā nemēdz mūs
gaidīt. Tāpēc negaidīsim traģiskus
un
neatgriezeniskus
dzīves
pavērsienus, lai patiesi sāktu dzī
vot. Piemēru, kā to izdarīt, mums
apkārt ir ļoti daudz.”
Paldies
ērglēniešiem
par
devumu, ko guvām sava apciemojuma laikā un sakām, lai arī turpmāk esiet drosmīgi situācijās, kad
tas ir visvairāk vajadzīgs.
Maija Sprūde

Mārupe –

velosipēdistam
draudzīga vieta

turpinājums no 1.lpp

“Eiropas Mobilitātes nedēļas
laikā esam aicinājuši ikvienu no
mums pārdomāt savus ikdienas
pārvietošanās ieradumus un izvēlēties ilgtspējīgākus transporta
veidus līdzšinējo pārvietošanās
līdzekļu vietā, tādejādi uzlabojot
savu veselību un apkārtējo vidi.
Izvēle par labu viedai mobilitātei ir
neatraujami saistīta ar divām
lietām – pirmkārt, infrastruktūru,
kas ikvienam no mums ir pieejama
un otrkārt, ar izpratni par šīs izvēles ieguvumiem gan mums
pašiem, gan videi un sabiedrībai
kopumā. Neviena no šīm abām
lietām nav iespējama bez ciešas
sadarbības ar pašvaldībām, sociālajiem partneriem un uzņēmējiem,
kas attīsta nepieciešamo velo infrastruktūru, kā arī veicina velo
kultūras attīstību Latvijā. Organizējot konkursu “Draudzīgs velosipēdistam”, mūsu mērķis bija
izcelt labākos un pateikt paldies
par paveikto!”, konkursa laureātu
godināšanas pasākumā uzsvēra
Jānis Eglīts.
Latvijā lielāko velo novietņu
parku Rīgā, pie Dabaszinātņu centra, izveidojusi Latvijas Universitāte. Savukārt Daugavpilī uzcelts
Baltijā iespaidīgākais velo parks
9000 m2 platībā. Pie Mārupes vidusskolas atklāta publiska velo apkopes stacija, kādas Latvijā ir tikai
dažas. Redzams, ka Latvijas novados popularitāti iemantojuši velo
orientēšanās pasākumi.
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Izglītība

Mārupes vēstis

Radošais un ražīgais septembris Jaunmārupes pamatskolā

Jaunais mācību gads ir sācies un
skolas telpās sāk aktīvi darboties
gan pedagogi, gan skolēni, kuri
savu vasarā uzkrāto enerģiju izliek,
piedaloties dažādos pasākumos,
sacensībās un aktivitātēs. 2.septembrī notika ikgadēja Jaunmārupes pamatskolas Sporta diena.
Šajā dienā visu klašu audzēkņi
varēja parādīt savas sportiskās
prasmes un klases saliedētību, vei
cot dažādus uzdevumus fizisko aktivitāšu stacijās - šķēršļu joslā, orientēšanās,
braukšanā
ar
skrituļdēļiem, koordinācijas vingrinājumos, rāpošanos pa piepūšamajām atrakcijām.
Sportiski panākumi septembrī
mūsu skolas futbola komandai, kas
izcīnīja 3.vietu 16 komandu
konkurencē Pierīgas skolu sacensībās futbolā “C” vecuma
grupā. Savukārt Pierīgas skolu
Olimpiskajās stafetēs mūsu “C”
grupas komandai 7.vieta, bet “B”
grupas komandai 5.vieta starp 19
Pierīgas skolām. Riekstukalnā
Jaunmārupes pamatskolas komanda izcīnīja 2.vietu Pierīgas
skolu sacensībās rudens krosā.
Ar radošu izstādi un apsveikumiem sveicām visus tēvus, vectēvus un topošos tēvus Tēva dienā!
Latvijā Tēva dienu svin tikai neilgu
laiku, tomēr ar katru gadu tā iegūst
aizvien lielāku popularitāti. Šī
diena ļauj iepriecināt tēti ar jaukām
dāvanām un stiprināt tēva un bērnu
saites.
Šomēnes dabaszinību stundās
notika interesants projekts: 5.

klases skolēni saņēma uzdevumu
izpētīt un prezentēt klasei vienu
planētu. Daži skolēni šim darbam
piegāja ļoti radoši un klausītājos
izraisīja lielu interesi. Bērnu darbus un fantāzijas lidojumus citi
skolēni var apskatīt skolas vesti
bilā.
Māksla būt radošam ir ne tikai
gleznojot vai muzicējot, bet arī
deklamējot un veidojot vizuālu
priekšstatu par dzejas rindām. Septembra vidū pamatskolas klašu
bērni piedalījās Dzejas dienās un
uzstājās ar dažādu dzejoļu
priekšnesumiem. Labākās komandas izpelnījās interesantas balvas.
14.septembrī pirmsskolas bērnus
apciemoja Profesors un aicināja
doties Lielajā Pētījumā. Bērni kopā
klausījās un centās atpazīt skaņas,
izgaršoja
garšas,
izsmaržoja
smaržas, ar taustes palīdzību noteica, kas paslēpies maisiņos un ar
lielo grupu bērniem ciemojās pie
Gudrību profesora. Šajā laboratorijā bērni sprieda un veica pētījumus, lai noskaidrotu, kā mēra tilpumu, kurā traukā vairāk ieliets
šķidruma, kurā mazāk, noskaidroja
ar kādiem mērinstrumentiem mēra
tilpumu un kā tie izskatās.
Jau daudzus gadus septembra
otrajā pusē visā Latvijā atzīmē
Olimpisko vingrošanas dienu. Arī
šogad, 23. septembrī, Jaunmārupes
pamatskolā bērni pulcējās uz
Olimpisko dienu, lai vingrotu kopā
ar citiem Latvijas bērniem un sportistiem. Pirms vingrošanas bērni
kopā ar skolotājām runāja par to,

cik svarīgi ir būt veseliem un
nodarboties ar dažādām kustību
aktivitātēm ne tikai vingrošanas
dienā, bet arī ikdienā, iesaistot savus draugus un vecākus.
23.septembrī arī notika lielā
Miķeļdienas tirgošanās. Dažādi
gardumi, svaigi spiesta ābolu sula,
cepta maize, rokām gatavotas rotas, ievārījumi, ziedu pušķi un
daudz citas neredzētas pašu
skolēnu
pagatavotas
preces.
Mazākie skolēni mācījās naudas
skaitīšanas
prasmes,
lielākie
skolēni iemācījās tirgošanās iemaņas, guva priekštatu par
tirdzniecības
un
reklāmas
nozīmību. Paralēli tirdziņam notika arī mākslinieciska rudens
ziedu un velšu upes veidošana un
izstādīta rudens ainavu izstāde.
30.septembrī tika atzīmēta Skolotāju diena. Rīts skolā iesākās
7:30, kad abās skolās visus pedagogus svinīgi sagaidīja septīto
klašu skolēni. Tika izteikti sirsnīgi
sveicieni un dāvāti novēlējumi ar
nelielu našķi. Katrs pedagogs atstāja savu pirksta nospiedumu
kopīgā krāsainā rāmī. Lai šī diena
kļūtu vēl īpašāka, pedagogi tika
aplīmēti ar spīdīgām dimanta
uzlīmēm, jo skolotājs ir dārgakmens, kas mirdz kā zvaigzne
skolēnu priekšā un rāda ceļu, pa
kuru virzīties pretī sapņiem.
Un nobeidzot mūsu ražīgo mēnesi, sveicām savus gada pedagogus dažādās Mārupes novada
Domes “Gada pedagogs 2016”
nominācijās: pirmsskolas izglītības programmā - Indra Ģērķe,
pamatskolas izglītības programmā
- Evija Piļka, “Skolēnu simpātija”
- Ilze Graudiņa, “Par mūža ieguldījumu izglītībā” - Zigna Staņko.
Īpaši vēlamies izcelt un apsveikt
mūsu skolotāju Unu Moiseju, kura
ieguva ne tikai apbalvojumu
nominācijā „Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā”,
bet arī tika sveikta kā „Mārupes
novada Gada pedagogs”!
Jolanta Grosberga, Jaunmārupes
pamatskolas karjeras speciāliste

Latvijas Ekoskolu apbalvošana
2016.gada 19.septembrī, Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās notika ikgadējā Ekoskolu
apbalvojumu piešķiršana – 125
skolas saņēma prestižo starptautisko Zaļo karogu, bet vēl 57
skolas ieguva Latvijas Ekoskolas
sertifikātu, tai skaitā Mārupes
novada pirmsskolas izglītības
iestāde “Zeltrīti”.

Tāpat kā līdz šim, apbalvošanas
svinību pasākums noritēja divās
daļās – pirmajā daļā skolas saņēma
apbalvojumus un varēja iepazīties
ar labās prakses piemēriem no
kolēģu darba. Apbalvoto skolu
rindās bija 21 skola, kas Zaļo
karogu saņem pirmo reizi, gan arī
divas skolas, kas saņēma Zaļo
karogu jau trīspadsmito gadu pēc
kārtas! Lai saņemtu Ekoskolu apbalvojumus, skolām visa mācību
gada garumā ir jāīsteno vides
izglītības programma un jāiesaistās
apkārtējās vides pārvaldībā, kā arī
jācenšas videi draudzīgās praksēs
iesaistīt arī apkārtējo sabiedrību.
Pasākuma otrajā daļā notika
kampaņas “Solis pasaulē” atklāšana, kuru organizē Vides
izglītības fonds sadarbībā ar UNESCO Latvijas nacionālo komisiju,
LAPAS (Latvijas platformu attīstības sadarbībai) un LAPSA (Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbī-
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bas asociāciju). Kampaņas mērķis
ir veicināt dažādu iestāžu un skolu
pārstāvju sadarbību, lai veicinātu
vides un globālās izglītības tēmu
apskatīšanu mācību saturā. Saistībā
ar kampaņu Ekoskolām un citiem
interesentiem būs iespēja piedalīties ikgadējās Ekoskolu Rīcības dienās, Globālās izglītības
nedēļā un starptautiskajā izglītības
akcijā “Pasaulē lielākā mācību
stunda”.
“Mārupes novada PII “Zeltrīti”
lepojas ar saņemto Ekoskolas serti
fikātu un līdz šim paveikto Ekoskolas ietvaros. Ir prieks būt vienai no
200 Latvijas Ekoskolām un aktīvi
līdzdarboties vides izglītības jautājumos, paplašinot bērnu redzesloku
par būtiskiem un ikdienā prak-

tiskiem jautājumiem - par pasauli
mums apkārt. Šogad visa PII “Zelt
rīti” saime turpinās radoši pētniecisko un izzinošo darbu, piedaloties Ekoskolu Rīcības dienās
no 7.-13. novembrim, kā arī
Ekoskolas ietvaros mācību gads
tiks pavadīts zem projekta “Ēdam
atbildīgi” karoga.”
Ekoskolu Programmu Latvijā
īsteno Vides izglītības fonds, kas
nodrošina visu Starptautiskā Vides
izglītības fonda (Foundation for
Environmental Education – FEE
International) programmu darbību
un attīstīšanu.

Kāpiens līdz Tatriem

Maija beigās divas Mārupes
vidusskolas klases – 5.c un 12.a
– sīvā konkurencē izcīnīja 1.vie
tu aizraujošās ZZ Čempionāta
sacensībās. 5.c klase balvās
saņēma velosipēdus, 12.a klase
- ceļojumu uz Tatru kalniem. Pēc
atgriešanās atpakaļ Mārupē 12.a
klases skolniece Nikola Krista
Ivanova piedāvā ieskatu šajā
piedzīvojumā.

Tad nu varam beidzot atbildēt uz
jautājumu - kā mums gāja. Ar
vienu vārdu nepietiks. Viss sākās
ceturtdien, 8.septembrī plkst.5:45.
Parasti lielākā daļa vēl cenšas
noķert pēdējās saldās miega
minūtēs pirms došanās uz skolu,
bet šoreiz mēs jau bijām pacentušies un pacietīgi gaidījām mūsu
karieti.
Braucot autobusā, gide stāstīja
dažnedažādus interesantus faktus
par vietām, kurām braucām cauri,
tā ka sanāca arī atkārtot dažas vēstures stundas. Naktī ieradāmies
Zakopanē, īstā poļu tūrisma
pilsētiņā, tai skaitā arī mūsu kempingā, kurš atradās 30 minūšu gājienā ar kājām no pilsētas centra.
Nākamajā rītā jau 9:00 devāmies
uz brokastīm un pirmajā cīņā ar
sevi jeb 1 395 metru virs jūras
līmeņa kāpienā, kas mums prasīja
apmēram divas stundas.
Par spīti visam, nonācām mūsu
galamērķī - burvīgā, debeszilā
kalnu ezeriņā Morskie oko, kas vēl
no visām pusēm samīļots ar
kalniem. Vienkārši skaisti. Šo pievarējām visi pilnā sastāvā, beigās
laimīgi un priecīgi par sasniegto.
Nokāpjot lejā, atradāmies tikai
trīs soļu attālumā no Slovākijas,
tāpēc iegriezāmies arī nedaudz tur.
Noguruši, bet noteikti priecīgi
devāmies uz Zakopani. Braucām
augšā ar slaveno gaisa tramvaju,
no kurienes vēlāk pavērās
brīnišķīga kalnu ainava un Zakopanes centrs.
Nākamajā dienā devāmies pretī
nezināmajam. Dodoties brokastīs,
kājas jūtamas jau no vakardienas.

Kā būs ar šodienu, ja jāpieveic
krietni grūtāks, smagāks gabals –
Kasprowy Wierch, 1 987 metri?
Vēl pat neesam tikuši līdz kalna
sākumam, kad atskan pirmie: “Vai
esam jau galā?” Protams, bija
iespēja kalnā doties ar vagoniņu,
bet vai tā ir īstā “garša” beigās?
Cilvēku burzma un suvenīru “andele” sit augstu vilni, pirmie ūdens
malki pirms došanās augšā. Un
nepaiet ne trīs stundas, kad gandrīz
visi ir sasnieguši virsotni. Nezinu,
vai tas bija briesmīgi grūti vai vienkārši šausmīgi? Noteikti nē. Tas
bija maģiski. Pašās beigās, kad esi
uzrāpojis kalnā, aizmirstas grūtie
kāpieni, bet paveras burvīga
panorāma uz pilsētu, kalniem pāri
citi kalni un svaigais gaiss, ko saelpojāmies, pietiks visam pirmajam
pusgadam.
Akmeņaini ceļi, tulznas uz kājām un vairāki litri sviedri. Kopumā
pirmajā dienā pēc telefona
aprēķiniem nogājām vairāk kā 48
000 soļu. Tas viennozīmīgi bija to
vērts! Gandarījumu dod nevis sausais fakts, ka uzkāpu kalnā, bet gan
apziņa, ka „Es varu!”. Vislabākais
moments ir, kad starp kokiem un
akmeņu serpentīnu paskaties apkārt un redzi, ko esi pieveicis. Tas
ir kas neaizmirstams! Daži no
klases to salīdzināja ar dzīves karjeras kāpnēm. Pilna ar dažādiem
šķēršļiem, pauzēm un sevis pārvarēšanu.
Šis brauciens noteikti saliedēja
klasi spēcīgāk un deva mums
daudz dažādu krāsainu atmiņu,
spilgtu notikumu un vienkāršu
skaistu kopā būšanu.
Paldies 12.a klases vārdā gribētu
teikt diviem mūsu apsargiem Jānim
Vilkaušam un klases audzinātajam
Gatim Maķevicam. Protams, bez
tiem mums bija līdzi arī Zelta
Zivtiņas “gariņi”, foto reportiere
un čempionāta rīkotāja, gide un
divi jauki šoferīši, kuri pacieta mūs
visas četras dienas. Neliela mazuma piegarša, bet vismaz ļoti
jauki iesākām mācību gadu.

Miķeļdienas rudens mozaīka
Mārupes vidusskolā

Laimīte Seņkāne,
PII “Zeltrīti” metodiķe

Mārupes vidusskolā ir tradīcija
septembra otrajā pusē ap Miķeļdienas laiku mašīnu stāvlaukuma zālienā veidot Rudens
mozaīku, lai nedēļas garumā
būtu kur pamielot acis ikvienam,
kurš apmeklē skolu.

Ar gandarījumu varu teikt, ka
šogad piedalījās pilnīgi visas klases
(41). Šajā pasākumā arī vecākiem
ir dota iespēja izpausties, ko viņi
arī izmantoja. Daudzas klases sa-

vam dekoram bija pievienojušas
arī nosaukumu vai devīzi,
piemēram –“Rudens ražas vīrs
Miķelis” (1.d), “Arī mazā sirsniņā
var būt lieli sapņi” (2.a), “Mācies
bites čaklumiņu” (4.c), “Rudens
rats” (4.e), “Pie jūras dzīve mana”
(7.d), “Zaķīša Ziemassvētki’ (9.a),
“Rudens ekvinokcija” (11.a) u.c.
izdomas bagāti, krāšņi veidojumi
no rudens ziediem, dārzeņiem,
augļiem, zīlēm un rudens izkrāsotām lapām. Paldies 3.b klasei
par skaisto skolas logo!
Rudens bagātais saimnieks
Miķelis saka paldies ikvienam,
kurš ielika savu artavu Mārupes
vidusskolas lielajā rudens gleznā.
Ruta Straume,
direktora vietniece
piektdiena, 7.oktobris 2016

Sports

Mārupes vēstis

Noslēgta 2016. gada Mārupes kausa izcīņas
„Mini motokrosā” sezona

Aizvadītajā svētdienā, 2.oktobrī Jaunmārupes mototrasē „Vilciņi” tika aizvadīts noslēdzošais
šīs sezonas posms mini motokrosā, kam paralēli norisinājās
arī „IK Ausekļa kausa izcīņa” komandām un „Bieriņu Kafijas
Bankas kauss” motokrosā. Lai
gan sportistiem nācās cīnīties ar
ne visai patīkamiem laika apstākļiem, tas nebūt nemazināja
prieku piedalīties, kopskaitā pulcējot 121 dalībnieku.

„Kad lietus un vējš sitas moto
brillēs” – šādi sacensības raksturo
posma organizators Aivars Ābols,
kurš visas sezonas garumā un nu
jau neskaitāmus gadus savu ik
dienu veltījis motokrosam un jauno
sportistu apmācībai. Ne velti tieši
Ābola paspārnē šogad pilnveidojies arī Eiropas čempions EMX65
klasē – mārupietis Edvards Bi

dzāns. Organizators atzīst, ka sacensību rītā jau no plkst.: 6:00 sācis pamatīgi līt, kas turpinājies 5
stundas, pilnībā pierimstot tikai ap
11:30 – tieši uz dalībnieku sanāksmi. Jāatklāj, ka dalībnieku
sanāksmē šoreiz labus vārdus teica
Mārupes domes priekšsēdētāja
vietniece Līga Kadiģe. Ļoti apmierināts ar sacensību norisi bija
arī vadošais Latvijas Motosporta
federācijas pārstāvis – LaMSF
prezidents Dzintars Jaundžeikars,
kurš vienmēr augsti novērtējis Aivara Ābola ieguldīto darbu un šīs,
tieši bērniem piemērotās motokrosa sacensības.
Šajā posmā mini motokrosa
ieskaitē piedalījās 67 jaunie censoņi, kuri nenobijās no pamatīgajiem dubļiem. Savukārt „Bieriņu
Kafijas Bankas kausa” ieskaitē
lielo motociklu konkurencē trasē
devās 54 dalībnieki, starp kuriem

Mārupes jaunajiem basketbolistiem bijis
ražīgs septembris
No 9. līdz 11.septembrim Mārupes Sporta centra basketbolistu (U11)
komanda piedalījās A.Brigmaņa piemiņas turnīrā Rīgā. 2006.gadā dzimušie puiši izcīnījuši 1.vietu, aiz sevis atstājot A.Kraukļa VEF BS un
Rīdzenes komandas.
Savukārt, 10. un 11.septembrī Mārupes Sporta centra basketbolistu komanda (U10) izcīnījusi 2. vietu 3x3 basketbola turnīrā “Mārupes Kauss”.
Jaunākā Mārupes Sporta centra basketbolistu komanda (U9) savās pirmajās sacensībās ieguvusi 2.vietu!
Arī ārpus Latvijas robežām Mārupes jaunie basketbolisti sevi labi
parādījuši. No 17. līdz 18.septembrim Mārupes Sporta centra komanda
(U11) piedalījās starptautiskā basketbola turnīrā Igaunijā “Kohila Cup
‘2016” un sīvā cīņā ieguva 1.vietu. Komandas visvairāk progresējošākā
spēlētāja balva tika piešķirta Martinam Vorpam.

arī 4 dāmas. Vislielāko attālumu,
lai piedalītos sacensībās bija veikusi Sanktpēterburgas pārstāve,
Krievijas čempionāta bronzas
medaļniece Natālija Borišenoka.
Sacensībās startēja arī divas Annas
- Latvijas čempione un Eiropas
kausa dalībniece Anna Stecjuka un
vicečempione Anna Lankovska, kā
arī Adrija Skudutyte. Pateicoties
„Kafijas Bankas kausam”, bērniem
bija iespēja iegūt divus kausus –
vienu par mini motokrosu, otru par
šo sacīkšu seriālu.
„IK Ausekļa kausa” noslēdzošajā
posmā 1.vietu izcīnīja „CaMK Latgale”, 2.vietā „Bieriņu” 1.komanda”, 3.vietā „X-Skill Racing
Team”.
Jāatklāj, ka šoreiz sacensības
norisinājās lielajā trasē ar lielajiem
lēcieniem un lielo kalnu. No Lietuvas piedalījās 8 sportisti , bet no
Igaunijas 7 sportisti. Krieviju, kā
jau iepriekš minējām, pārstāvēja 1
dalībniece.
Sakām lielu paldies dalībniekiem, atbalstītājiem, pacietīgajiem
un atsaucīgajiem vecākiem, protams, sacensību organizatoram un
Mārupes novada domei par šī
sacīkšu seriāla tapšanu un bērnu
iespēju pilnveidoties. Kopvērtējuma apbalvošana Mārupes kausa
izcīņai notiks 5.novembrī Rīgā,
Bērnu un jauniešu centrā „IK Auseklis” plkst.: 14:00, kopā ar Latvijas čempionāta un Latvijas kausa
bērnu un Junioru apbalvošanu.
Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ābelniece
Latvijas Motosporta federācijas
(LaMSF) preses sekretāre

Basketbola
Tehnikas diena
Mārupē
Mārupes Sporta kompleksā 1.
oktobrī notika atklātās basketbola
sacensības „Tehnikas diena”. 134
dalībnieki (103 zēni un 31 meitene)
sacentās
un
noskaidroja
veiksmīgākos sešās basketbola
tehnikas disciplīnās. Katrā no disciplīnām tika vērtētas gan basketbola tehnikas prasmes, gan fiziskās
īpašības un to mijiedarbība.

Noslēgušās sacensības
“Rudens kross Mārupē”

6.oktobrī Jaunmārupē notika
skriešanas sacensību “Rudens
kross Mārupē” noslēdzošais 4.
posms. Arī šajā rudenī krosa sacensībās kopā piedalījās teju
100 dažāda vecuma un dzimuma
skrējēji.

Vislielākā atsaucība bija novērojama bērnu vecuma grupās no 7
līdz 12 gadiem. Patiesākās emocijas un lielāko sajūsmu par dalību
sacensībās pauda bērni līdz 5 gadu
vecumam. Svaigs gaiss, pozitīvs
noskaņojums un cītīga apņemšanās
radīja lielisku gaisotni sacensību
laikā.
Skriešanas sacensības “Rudens
kross Mārupē” notika no 2016.
gada 15.septembra līdz 6.oktobrim, kurās četros posmos katru

ceturtdienu dalībnieki mērojās
spēkiem, skrienot apkārt Pavasara
dīķim Jaunmārupē.
Dalībniekiem bija iespēja startēt
20 dažādās vecuma grupās, no 3
līdz 80 gadu vecumam, katram
vecumam atbilstošā distancē.
Pie balvām tika tie dalībnieki,
kuri bija piedalījušies vismaz trijos
posmos. Kopvērtējuma 1. – 3. vietu ieguvēji katrā vecuma grupā
tika apbalvoti, kā arī saņēma
pārsteiguma dāvanas.
Sacensības organizēja Mārupes
Sporta centrs ar mērķi popularizēt
krosu kā daudziem pieejamu aktīvās atpūtas veidu un noskaidrot
labākos Mārupes novada sportistus
skriešanas krosā.
Ar sacensību rezultātiem var
iepazīties: www.marupe.lv/sports

Mārupes novada basketbolisti izcīna
1.vietu Pierīgas novadu sporta spēļu
finālturnīrā
Pierīgas novadu sporta spēļu
basketbola turnīros uzvaru jau
sesto gadu pēc kārtas izcīnījusi
Mārupes novada komanda. Finālturnīrā par 1.-3. vietu viņi 24.septembrī Mārupes Sporta kompleksā
pārspēja Krimuldas un Ropažu
novada basketbolistus.
Salaspils Sporta namā notika
Pierīgas novadu 2016.gada sporta
spēļu basketbolā vīriešiem finālturnīrs, kur par 4.-6.vietu cīnījās
Salaspils, Mālpils un Stopiņu
novada basketbola komandas.
Par uzvarētājiem kļuva mājinieki
salaspilieši, kuri ar 59:53 pārspēja
Stopiņu novada basketbolistus un
ar 64:60 Mālpils novada komandu.
Piektajā vietā turnīra kopvērtējumā
ierindojās Stopiņu novads, kas

mālpiliešus pārspēja 65:49.
Savukārt Mārupes Sporta kompleksā par 1.-3.vietu cīnījās Kri
muldas, Ropažu un Mārupes
novada basketbola komandas.
Mārupiešu pārākums pār tuvākajiem sāncenšiem, kas nedēļu iepriekš arī bija uzvarējuši priekšsacīkšu turnīros, finālturnīrā bija
ievērojams. Krimuldieši tika pie
veikti 70:32, bet ropažnieki –
87:51.
Spēlē, kas turnīrā bija pirmā, bet,
kā izrādījās, noteica otrās vietas
ieguvējus, Krimuldas basketbolisti
ar 52:37 pārspēja Ropažu novada
komandu un izcīnīja vicečempionu
titulu.
Sveicam mūsu basketbolistus!

Gustavs Vācietis Berlīnē izcīna Vācijas
kausu ārtrumskrituļslidošanā

24. septembrī Berlīnē notika
20.
Berlīnes
maratons
ātrumskrituļslidošanā, kas pulcēja vairāk kā 5000 skrituļslidotāju no dažādām valstīm.

Maratona ietvaros notika arī
bērnu un jauniešu sacensības, kas
vienlaikus bija arī Vācijas kausa
izcīņas noslēdzošais posms. Ar
piektdiena, 7.oktobris 2016

pārliecinošu uzvaru, sacenšoties
vecumgrupā ar divus gadus
vecākiem bērniem, sacensībās
startēja jaunmārupietis Gustavs
Vācietis (9 g.v.) no sporta kluba
ASI, kļūstot gan par sacensību uzvarētāju, gan arī par uzvarētāju kopvērtējumā Vācijas
kausa izcīņā.
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Pašvaldībā
Mārupes vēstis

Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie

BMX sportistu sasniegumi
3.septembrī Valmierā norisinājās „Grand Prix’’ sacensības, kopējais dalībniekus skaits 210 dalībnieki, no Mārupes piedalījās 23
sportisti. Pirmo uzvaru vecuma
grupā meitenēm G7 (un jaunākas)
izcīnīja Estere Liepiņa.
4.septembrī norisinājās „Latvijas meistars” un „Valdeko kauss”
sacensības, kur kopā piedalījās 180
dalībnieki. No BMX kluba
„Mārupe” piedalījās 23 sportisti.
Par „Latvijas meistariem” 2016.
gadā 10 gadu vecuma grupā kļuva
Noah Laake un 12 gadu vecuma
grupā - Mārtiņš Zadraks.
10.septembrī
norisinājās
noslēdzošais SMScredit.lv BMX
čempionāta 8.posms Smiltenē,
kurā tika noskaidroti Latvijas Nacionālā čempionāta uzvarētāji. Uz

pēdējo kārtu no BMX kluba
„Mārupe” pieteicās 30 sportisti
dažādās vecuma grupās, cīnoties
par Latvijas čempiona titulu. Par
2016.gada Latvijas čempioniem
kļuva Ralfs Domorackis un
Mārtiņš Zadraks.
24.septembrī Saldū norisinājās
Latvijas Riteņbraukšanas Fe
derācijas kauss, kur arī piedalījās
BMX klubs „Mārupe”, kas
veiksmīgi nostartēja kluba komandu ieskaitē un izcīnīja 2.vietu,
atpaliekot tikai no „Rīgas Favorīta”. Kopā no Mārupes piedalījās 31 sportists un individuāli
labākie sasniegumi: B7 grupā Ralfam Domorackim 1.vieta, B8
grupā Rūdolfam Sīklim 1.vieta,
B13 grupā Edvardam Emīlam Li
bertam 1.vieta.

Dāvis Ozoliņš (12.07.2016.)
Vilma Isaksena (23.08. 2016.)
Hugo Bošs (27.08. 2016.)
Petra Antonova (19.08. 2016.)
Katrīna Veidemane (29.08. 2016.)
Lība Jankovska (05.09. 2016.)
Artūrs Mīlgrāvis (30.08. 2016.)
Emīls Velbergs (02.09. 2016.)
Elīza Putra (04.09. 2016.)
Olivers Krūza (06.09. 2016.)
Kamila Voronovska (08.09. 2016.)
Katrīna Hāze (31.08. 2016.)
Emīls Motivāns (10.09. 2016.)
Elizabete Liepiņa (12.09.2016.)
Artūrs Gūtmanis (13.09. 2016.)
Dominiks Kočegins (28.08. 2016.)
Keita Ķēniņa (10.09. 2016.)
Olivers Gulbis (18.09. 2016.)
Milana Logunova (22.09. 2016.)
Hanna Holsta (16.09. 2016.)
Olivers Gulbis (18.09. 2016.)

Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
noslēgtās laulības
01.09.2016.
Aleksejs Kosirevs un Ina Ķilpe
09.09. 2016.
Lauris Zvilna un Anta Pliena
16.09. 2016.
Vojtehs Černijs un Liene Ancāne
Normunds Bergs un Jolanta
Silniece
Andrejs Karpenko un Diāna
Durnova
27.09.2016.
Andris Ozols un Ruta Divanovska
30.09.2016.
Kristaps Leitāns un Liene Tiltiņa
Aivars Olants un Larisa Remberga
Andrejs Matijevskis un Marina
Mazkalne

Sveicam novada
seniorus
Petram Rechitskiy
5. septembrī palika 85 gadi
Ilgonim Kripšēvicam
5. septembrī palika 80 gadi
Aleksandram Katanovam
6. septembrī palika gadi
Antonam Vucānam
10. septembrī palika 93 gadi
Broņislavai Budenko
15. septembrī palika 90 gadi
Vasily Siz
16. septembrī palika 90 gadi
Verai Lūsei
17. septembrī palika 91 gadi
Jānim Beļickim
19. septembrī palika 85 gadi
Ilgai Šteinmanei
22. septembrī palika 80 gadi
Raisai Piroženokai
23. septembrī palika 80 gadi
Ilmai Kārkliņai
23. septembrī palika 91 gadi
Elgai Lasmanei
27. septembrī palika 91 gads
Jadvigai Grāverei
28.septembrī palika 80 gadi
Annai Bērziņai
28. septembrī palika 85 gadi

Mārupes katoļu draudzes
dievkalpojums notiks
2016. gada 9. un 23.
septembrī plkst. 11:00
Mārupes Mūzikas un mākslas
skolas zālē
(Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē)
Visi laipni aicināti!
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Laikraksts
“Mārupes Vēstis”
Reģ. nr. 000702131
Iznāk vienu reizi mēnesī.
Tirāža - 7000 eksemplāru.
Bezmaksas.

Mūžībā aizgājuši
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe,
Mārupes novads, LV-2167
Izdevumu sagatavoja: Uva Bērziņa,
Sandis Zolts un Ilze Žunde
Tālrunis: 67149868, fakss: 67149858
e-pasta adrese: marupesvestis@marupe.lv
Avīze pieejama elektroniskā veidā:
http://www.marupe.lv/aktuali/marupes-vestis/

Izdevumā “Mārupes Vēstis”
publicētie materiāli ne vienmēr
atspoguļo Mārupes novada
Domes viedokli.
Par faktu un skaitļu pareizību
atbild rakstu autori.

Vasilijs Vorņiku
06.12.1951 – 11.09.2016
Staņislavs Balinskis
26.02.1934 – 11.09.2016
Lūcija Rudzīte
03.03.1954 – 12.09.2016
Gaida Odiņa
25.05.1945 – 25.09.2016

piektdiena, 7.oktobris 2016

