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2015.GADA  oktobris

VESTISMarupes
MĀRUPES  NOVADA  DOMES  BEZMAKSAS  INFORMATĪVAIS  IZDEVUMS

iesaki sportistu 
nominācijai 
“Sporta Laureāts 
2015”Lasiet 11.lpp.

Piesakies Jauno 
talantu konkursam 
“Zelta Āboliņš”

Lasiet 12.lpp.

Oktobris - rudens 
krosa mēnesis 
Mārupē

Lasiet 11.lpp.

Godināti labākie pedagogi

Mārupes aktīvā tūrisma 
sezona noslēgusies ar 

velobraucienu pa aviācijas 
tūrisma objektiem

20.septembrī ar tautas velobraucienu 
pa Mārupes novada aviācijas tūrisma 
objektiem un Konrādu skvēra tirdziņu 
tika iezīmēts aktīvā tūrisma sezonas 
noslēgums.

Pasākums šoreiz tika veltīts aviācijas 
tēmai, jo tieši mūsu novadā atrodas 
vairāki ar to saistīti apskates objekti. Ve-
lobrauciena dalībnieki aptuveni 25km garā 
maršruta ceļā apmeklēja starptautiskās 
lidostas “Rīga” teritorijā esošo Aviācijas 
tehnikas muzeju, kurā apskatāma viena 
no lielākajām padomju aviācijas tehni-
kas kolekcijām ārpus bijušās Padomju 
savienības. 

Ar 1.novembri spēkā stājas 
jauni ūdensapgādes 

pakalpojumu tarifi 
Mārupes novadā

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisija (Regulators) apstiprinājusi jau-
nus AS “Mārupes komunālie pakalpoju-
mi” ūdenssaimniecības pakalpojumu tar-
ifus. Ar šā gada 1.novembri ūdensapgādes 
pakalpojumu tarifi visā Mārupes novadā 
būs 0,62 EUR/m3, kanalizācijas pakalpo-
jumu tarifi Mārupes, Skultes, Tīraines 
un Vētras ciemā būs 1,46 EUR/m3 un 
Jaunmārupes ciemā 1,01 EUR/m3. Tari-
fos nav ietverts pievienotās vērtības no-
doklis. 

Novada jaundzimušajiem pasniegtas piemiņas monētas

19.septembrī Mārupes kultūras 
namā svinīgā pasākumā „Esmu mazais 
mārupietis” Dome sveica pašus mazākos 
novadniekus un viņu ģimenes. Dāvanā 
pasniedzot īpaši veidotas piemiņas 
monētas, sumināti vairāk kā 130 mazuļi, 

Turpinājums 11.lpp.

Turpinājums 3.lpp.

kas dzimuši 2015.gada piecos mēnešos – 
aprīlī, maijā, jūnijā, jūlijā un augustā.

Mārupes novada 90. dzimšanas gada 
ietvaros aizsākusies jauna tradīcija – 
jaundzimušo sveikšana, lai ik gadu 
Mārupes ģimenēm īpašās svētku reizēs 

teiktu paldies par Latvijas jaunās paaudzes 
veidošanu. Šis bija jau otrais pasākums 
šogad, kurā, vēlot ģimenēm augt stiprām 
un kuplināt mūsu novadu un Latviju, 
piemiņas monētas jaundzimušajiem un 
viņu vecākiem pasniedza Mārupes no-
vada Domes priekšsēdētāja vietniece Līga 
Kadiģe. 

Šogad Mārupes novadā no aprīļa līdz 
augustam piedzimušas 57 meitenes un 75 
puiši, starp kuriem ir arī trīs pāri dvīnīšu: 
Arina un Artemijs, Emma un Natans, Hil-
da un Emma. Populārākie vārdi meitenēm 
ir Elza (5) un Elizabete (3), Emīlija (3), 
Emma (3), savukārt puišiem Markuss (4), 
Leo (3) un Kārlis (3).

Pēc dzimstības rādītājiem Mārupes no-
vads jau vairākus gadus Pierīgā ir starp 
līderiem. 2014. gadā dzimuši 305 ma-
zie mārupieši, šī gada pirmajos astoņos 
mēnešos – jau 215.  

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 19.decembrī.

Uva Bērziņa

Novembra svētku 
pasākumi

11. novembrī
Lāpu gājiens un GORAN GORA koncerts

17:00 Pulcēšanās pie Mārupes viduss-
kolas un kopīga sadziedāšanās ar NA 
dziedošajiem jauniešiem

17:00 Skrējiens no Dzelzs tilta pie 
Daugavas uz Mārupes kapiem. Pulcēšanās 
Rīgā pie Induļa Ranka piemiņas akmeņa  
“Cīņai pret Bermontu”

Plašāka informācija par skrējienu pa tālr. 
29481045

17:30 Lāpu gājiens no Mārupes viduss-
kolas uz Mārupes kapiem

18:00 Piemiņas  mirklis Mārupes kapos
19:00 Goran Gora koncerts Mārupes 

Kultūras namā. Ieeja bez maksas.
14.novembrī

21:00, Mārupes Kultūras namā
Novembra balle kopā ar grupu “Dakota”
Galdiņu rezervācija tālr. 29211645

17.novembrī
18:00, Mārupes Kultūras namā
Latvijas Republikas Proklamēšanas ga-

dadienas koncerts

19.septembra svinīgajā pasākumā “Esmu mazais mārupietis” sumināti tika 
vairāk kā 130 mazuļi. Attēlā – Seļikovu ģimene: Oskars, Keita un mazā Elza 

kopā ar Mārupes novada Domes priekšsēdētāja vietnieci Līgu Kadiģi

2.oktobrī Skolotāju dienas svinīgā pasākuma ietvaros Mārupes Kultūras namā pirmo reizi pašvaldības izglītības 
iestāžu pedagogiem tika pasniegtas balvas izglītībā “Gada pedagogs 2015”. Tika sveikti 17 skolotāji astoņās 

nominācijās, kurus šim godpilnajam titulam izvirzījušas izglītības iestādes un skolēni
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Saimnieciskie darbi septembrī

Izsludināti iepirkumi
• Gaismas tehnikas iegāde, piedāvājumu 

iesniegšana 12.10.2015.
• Nekustamo īpašumu vērtēšana Mārupes 

novada pašvaldības vajadzībām, 
piedāvājumu iesniegšana 19.10.2015.

• Biroja tehnikas apkope un remonts, no-
tiek piedāvājumu vērtēšana.

• Mārupes novada kapsētu inventarizācija, 
datu digitalizācija un informācijas 
tehnoloģiju sistēmas nodrošināšana, no-
tiek piedāvājumu vērtēšana.

• Detālplānojuma izstrāde nekustama-
jiem īpašumiem „Tīraines dārzi-1”un 
„Tīraines dārzi-2” Tīrainē, Mārupes 
novadā, notiek piedāvājumu vērtēšana.

• Sniķeru ielas daļas (no Grāvkalnu ie-
las līdz Kantora ielai) izbūve, notiek 
piedāvājumu vērtēšana.

• Mēbeļu piegāde Mārupes no-
vada pašvaldības iestādēm, notiek 
piedāvājumu vērtēšana.

• Lielās ielas rekonstrukcija posmā no 
Daibes ielas līdz K.Ulmaņa gatvei, no-
tiek piedāvājumu vērtēšana.

• Ceļu satiksmes organizācijas tehni-
sko līdzekļu uzstādīšana un uzturēšana 
2015., 2016. un 2017.gadā, pieņemts 
lēmums slēgt līgumu ar SIA CBF “Ļ-
KO”.

• Meliorācijas sistēmas atjaunošanas 
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība, 
pieņemts lēmums slēgt līgumu ar 
PS “Meliorācijas risinājumi”.

• Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība 
Skultes un Jaunmārupes stadionu rekon-
strukcijai, pieņemts lēmums slēgt līgumu 
ar SIA “BM-Projekts”.

• Seguma atjaunošana Mārupītes gatvē 
posmā no Vecozolu ielas līdz Imulas 
ielai, pieņemts lēmums slēgt līgumu ar 
SIA “IKO”.

• Jaunas automašīnas iegāde 
Labiekārtošanas dienestam ar ieskai-

Noslēgusies projekta Rail Baltica papildus alternatīvas 
sākotnējā sabiedriskā apspriešana Mārupē

2015.gada 17.septembrī Jaunmārupē 
notika projekta Rail Baltica paredzētās 
darbības ietekmes uz vidi papildus 
alternatīvas sākotnējā sabiedriskā 
apspriešana.

Uz tikšanos ar projekta darba grupu 
Jaunmārupes Mūzikas un mākslas skolas 
zālē bija ieradušies nepilni divi simti 
iedzīvotāju. Sanāksmes iesākumā pro-
jekta darba grupas pārstāvji iepazīstināja 
klātesošos ar alternatīvo trases variantu gar 
autoceļu A5. Lai arī Mārupes novada Dome 
2015.gada 11.jūnijā lēma par 3 alternatīvu 
risinājumu virzīšanu paredzētās darbības 
„Eiropas standarta platuma publiskās 
lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas 
Rail Baltica  būvniecība” ietekmes uz vidi  
(IVN) novērtējuma procesā, Satiksmes 
ministrijas Nacionālā vadības grupa lēmusi 
turpmākajā IVN procesā atbalstīt vienu no 
alternatīvām - trasējumu gar autoceļu A5.

Satiksmes ministrijas pārstāvji skaid-
roja, ka piedāvātais alternatīvais trasējums 
atbilst pašvaldības attīstības plāniem, tas 
nešķērso Vētras ciemu un skar mazāk 
apbūves un uzņēmumu teritoriju. Šāds 
risinājums ļauj savietot vienā koridorā 
autoceļu A5, Rail Baltica un ilgtermiņā 
plānoto 1520 mm Daugavas kreisā kras-
ta savienojumu ar ostu. Ir izvērtēts, ka 
tādējādi būtu iespēja izstrādāt arī vienotus 
risinājumus transporta koridora ietekmes 
mazināšanai uz Jaunmārupes ciemu.

Būtisku iebildumu pret jauno alternatīvo 

trases novietojumu iedzīvotājiem nebija, 
taču interesēja vairāki konkrēti jautājumi.

Iedzīvotāji vairākkārt interesējās par 
dzelzceļa trases radītajiem trokšņiem un 
kā ir paredzēts tos novērst vai mazināt. 
Projekta attīstītāji informēja, ka visā trases 
posma garumā pie Jaunmārupes ir plānots 
uzstādīt skaņu slāpējošas sienas, kas vien-
laikus mazinātu arī šā brīža automašīnu 
radīto troksni.

Daļa jautājumu bija par zemes ga-
balu atsavināšanu dzelzceļa izbūves 
vajadzībām, kompensācijām un to taisnīgu 
aprēķināšanu. Iedzīvotāji interesējās arī, 
kā tiks risināts Jaunmārupes viaduk-
ta satiksmes mezgls, kā arī ierosināja 
Jaunmārupē paredzēt dzelzceļa pieturu.

Pēc 17.septembrī notikušās projekta 
Rail Baltica paredzētās darbības ietekmes 
uz vidi papildus alternatīvas sākotnējās 
sabiedriskās apspriešanas Mārupes no-
vada Dome Satiksmes ministrijai un Vides 
pārraudzības valsts birojam 24.septembrī ir 
izsūtījusi vēstuli ar vairākiem jautājumiem 
attiecībā uz sabiedriskajai apspriešanai 
izvirzīto papildus alternatīvu gar A5 
autoceļu. 

Mārupes pašvaldībai ir būtiski, lai 
turpmākajā ietekmes uz vidi novērtējuma 
procesa gaitā, sagatavojot ietekmes uz 
vidi novērtējuma gala ziņojumu, tiktu 
izstrādāti detalizētāki tehniskie risinājumi 
papildus alternatīvas gar A5 autoceļu 
savietošanai vienā koridorā ar Rail Baltica 

tu, pieņemts lēmums slēgt līgumu ar 
SIA “Mūsa Motors Rīga”.

• Sporta inventāra iegāde, pieņemts 
lēmums slēgt līgumu ar SIA “Rantzows 
Sport”.

• Mārupītes krastu apstādījumu un 
labiekārtojuma būvdarbi, pieņemts 
lēmums slēgt līgumu ar SIA “Gartens”.

Iepirkumu rezultātā noslēgti līgumi
• SIA “BM Projekts” par būvprojektu 

izstrādi un autoruzraudzību Krones ielas, 
Avotu ielas un Abavas ielas pārbūvei; 
līguma summa 15 451,70 EUR; termiņš 
08.02.2016;

• SIA “Mārupes ceļinieks” par Sauliešu 
ielas, gājēju celiņa un veloceliņa izbūvi, 
līguma summa 196 744,86 EUR; termiņš 
24.01.2016.

• SIA “Karcher” par profesionālo grīdas 
uzkopšanas ierīču piegādi; līguma sum-
ma 19 020,70 EUR; termiņš 09.10.2015.

Ivars Punculis, Domes izpilddirektors

un ilgtermiņā plānoto 1520 mm Dauga-
vas kreisā krasta savienojumu ar ostu, 
nešķērsojot Mārupes novada Mazcenu 
kapus Jaunmārupē. Svarīgi arī paredzēt 
visus šķērsojumus, kas saistīti ar autoceļu 
A5, gājēju un riteņbraucēju ceļus, sniegt 
risinājumus nepieciešamās elektrības jau-
das nodrošinājumam, izstrādāt kompleksu 
trokšņu barjeru risinājumu, kā arī izplānot 
reģionālas dzelzceļa pieturas Jaunmārupē 
izvietojumu.

Attiecībā uz kompensāciju aprēķināšanu 
Dome uzskata, ka nepieciešams paredzēt 
zemes izmantošanas mērķa sākotnējo 
statusu jeb šobrīd spēkā esošo vēl pirms 
lokālplānojumā noteiktās transporta terito-
rijas, nosakot to ar īpašu valdības normatīvo 
aktu par katru konkrēto zemesgabala 
īpašumu. Tāpat arī nepieciešami skaidri 
nosacījumi par īpašumu atsavināšanas 
teritoriju, jo īpaši, apskatot situācijas, kur 
īpašums tiks skarts daļēji, bet dzelzceļa 
izbūves gadījumā tiktu traucēta piekļūšana 
tam vai tā izmantošana, attiecīgi norādot 
gadījumus, kad tiks atsavināta tikai daļa 
īpašuma un, kad īpašums pilnā apjomā.

Pēc ietekmes uz vidi novērtējuma 
ziņojuma sagatavošanas, kurā tiks iekļauts 
sākotnēji izvirzītais risinājums caur 
Vētras ciemu un papildus apstiprinātais 
alternatīvais atzara trasējums gar autoceļu 
A5, novembrī tiks organizēta sabiedriskā 
apspriešanas sanāksme par ietekmes uz 
vidi novērtējuma gala ziņojumu.

Jaunmārupē uzsākta veco attīrīšanas iekārtu demontāža

7.oktobrī Jaunmārupē, piedaloties 
pašvaldības pārstāvjiem, tika uzsākta 
veco  notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
demontāža. 

A t t ī r ī š a n a s 
iekārtas, kas celt-
as 1978.gadā, ir 
novecojušas un 
līdz ar to rada 
draudus apkārtējai 
videi. Pašlaik, kad 
Jaunmārupē no-
beigumam tuvojas 
Mārupes novada 
ūdenssaimniecības 
projekta III kārta, 
vajadzība pēc 
vietējas attīrīšanas 
iekārtas vairs nav, 
visi notekūdeņi 
tiek savākti un 

novadīti uz “Rīgas ūdens” bioloģiskajām 
attīrīšanas iekārtām “Daugavgrīva”. 
Attīrīšanas iekārtu demontāžu veic AS 
“UPB”.

Pasākumā piedalījās Mārupes novada 
Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, 
priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe, iz-
pilddirektors Ivars Punculis, pašvaldības 
darbinieki, AS “Mārupes komunālie pakal-
pojumi” un AS “UPB” pārstāvji. 

Klātesošos uzrunāja Domes 
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs: “Mēs 
esam sapulcējušies vēsturiskā brīdī, kad 
tiek nojauktas attīrīšanas iekārtas, kas 
kādreiz bija modernākās Pierīgā. Šobrīd 
tās ir jau novecojušas un, līdz ar jaunas 
ūdenssaimniecības sistēmas ierīkošanu 
ciematā, tika pieņemts lēmums vecās 
iekārtas demontēt. Pašvaldībai būs iespēja 
radīt vēl vienu sakoptu vietu Jaunmārupes 
ciematā, turpinot labiekārtot blakus esošās 
ūdenskrātuves krastus.”

Demontāžas darbus plānots pabeigt 
mēneša laikā.

Uva Bērziņa

8.septembra 
Domes sēdē

• Apstiprināja SIA „Stratēģisko 
konsultāciju grupa” par nekustamā 
īpašuma Vecozolu iela 103 nomas 
tiesību izsoles uzvarētāju un nomas 
tiesību ieguvēju.

• Lēma par finanšu līdzekļu 5000 eiro 
apmērā piešķiršanu „Mārupes BMX 
klubs”, riteņbraukšanas sporta veida 
BMX sacensību organizēšanai  Mārupē 
2015. gada 12. un 13.septembrī.

• Pieņēma grozījumus saistošajos noteiku-
mos Nr. 15 „Grozījumi Mārupes novada 
Domes 2012.gada 27.jūnija saistošajos 
noteikumos Nr.16/2012 „Par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas maksas 
noteikšanas kārtību Mārupes novadā””.

• Apstiprināja grozījumus Bāriņtiesas 
nolikumā un grozījumus Bāriņtiesas 
sastāvā.

• Lēma novirzīt Mārupes novada 
speciālā budžeta līdzekļus „Ūdensrožu” 
ūdenskrātuves tīrīšanai un krastu 
labiekārtošanai tehniskā projekta 
izstrādei 2015.gadā. 

• Lēma izveidot moduļa tipa pārvietojamo 
ēku iegādes vai nomas iespēju 
izvērtēšanas komisiju un mērķdotāciju 
sadales komisiju.

30.septembra 
Domes sēdē

• Lēma par zemes ierīcības projektu 
izstrādi, lietošanas mērķu noteikšanu, 
adrešu piešķiršanu un apgrūtinājumu 
noteikšanu.

• Lēma organizēt piedāvājumu atlasi 
nekustamā īpašuma nomai Mārupes 
novada Domes struktūrvienību darba 
nodrošināšanai.

• Apstiprināja pašvaldības izglītības 
iestāžu izdevumu tāmes laika periodam 
no 2015.gada 1.septembra līdz 2015.
gada 31.decembrim.

• Apstiprināja saistošos noteikumus:
• Nr.16 „Par valsts nodevu atvieglo-

jumiem bāriņtiesas pakalpojumiem 
Mārupes novadā”, 

• Nr.17 „Grozījumi Mārupes no-
vada Domes 2014.gada 7.novembra 
saistošajos noteikumos Nr.28/2014 
„Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglo-
jumu piešķiršanas kārtība Mārupē”,

• Nr.18 „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”,

• Nr.19 „Grozījumi Mārupes no-
vada Domes 2015.gada 28.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 
Mārupes novada pašvaldības 2015.
gada budžeta apstiprināšanu””,

• Nr. 20 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 
piemērošanas kārtību Mārupes novadā 
2016. gadā”,

• Nr.21 „Grozījumi Mārupes novada 
Domes 2009.gada 22.decembra 
saistošajos noteikumos Nr.18/2009 
„Par sociālajiem pabalstiem Mārupes 
novadā””. 

• Lēma finansiāli atbalstīt vairākus spor-
tistus.

• Saskaņoja Mārupes pamatskolas interešu 
izglītības programmu „Improvizācijas 
teātris „Prieks”” (5.-6.klasei).

• Apstiprināja Mārupes novada 
pirmsskolas izglītības iestādes „Lienīte” 
nolikumu.

• Pagarināja 2014.gada 26.martā 
izveidotās darba grupas izstrādātā A/S 
„Mārupes komunālie pakalpojumi” 
attīstības plāna 2015. – 2020. gadam 
iesniegšanas laiku līdz 2015.gada 13. 
novembrim.

Mārtiņš Bojārs, Domes priekšsēdētājs
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Mārupes novada Dome

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 20/2015
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes

2015.gada 30.septembra 
sēdes Nr. 16 lēmumu Nr.31

Par nekustamā īpašuma 
nodokļa piemērošanas kārtību 
Mārupes novadā 2016.gadā

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, 15. daļu,1. 6daļu,    9.panta 2.daļu.

I Vispārējie noteikumi
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā 

2016.gadā Mārupes novada administratīvajā 
teritorijā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa 
likmes, kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma no-
dokli tiek apliktas  dzīvojamo māju palīgēkas, 
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 no-
saka  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
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 – objek-
ti) netiek izmantoti saimnieciskās darbības 
veikšanai, izņemot valsts, pašvaldības un 
pašvaldības kapitālsabiedrību īpašumā vai 
valdījumā esošos objektus:

2.1.1. 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. 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. juridiskām personām, kā arī 
individuālajiem komersantiem, ārvalstu komer-
santiem un to pārstāvniecībām objektam, kura 
lietošanas veids ir dzīvošana un kas netiek iz-
mantots 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. Pārējos gadījumos 
piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 
% apmērā no objekta kadastrālās vērtības

3. Saistošo noteikumu 2.1.1. un 
2.2.1.apakšpunktā noteiktajos gadījumos 
nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % 
apmērā no objekta 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 izpratnē deklarētās 
dzīvesvietas adrese ir personas deklarētās 
dzīvesvietas adrese, reģistrētās dzīvesvietas 
adrese vai norādītās dzīvesvietas adrese, veicot 
pirmuzskaites reģistrāciju Iedzīvotāju reģistrā.

5.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.

6.Pārējiem objektiem tiek piemērotas likumā 
„Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktās lik-
mes
III Nekustamā īpašuma nodoklis dzīvojamo 

ēku palīgēkām
7. Ar nekustamā īpašuma nodokli 2016.gadā 

neapliek:
7.1.Dzīvojamo māju palīgēkas, kas netiek 

izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai 

(to daļas), ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2 , 
izņemot garāžas.

IV Nekustamā īpašuma nodoklis  
inženierbūvēm – laukumiem, kas tiek iz-

mantoti kā maksas stāvlaukumi
8. Inženierbūves – laukumi, kas tiek izman-

toti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, 
ar nekustamā īpašuma nodokli tiek ap-
likti ar nākamo mēnesi pēc inženierbūves 
kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukuma 
izmantošanas uzsākšanas, piemērojot 
nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% 
apmērā:

8.1. no inženierbūves kadastrālās vērtības, 
ja inženierbūve reģistrēta Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – 
Kadastra informācijas sistēma);

8.2. no inženierbūvei piekritīgās zemes 
kadastrālās vērtības, ja inženierbūve nav 
reģistrēta Kadastra informācijas sistēmā. 

V Nekustamā īpašuma nodoklis vidi 
degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību 

apdraudošām būvēm
9. Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, 

sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša 
ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas 
attiecīgajā būvju kategorijā apliek ar nekustamā 
īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no lielākās 
turpmāk minētās kadastrālās vērtības:

9.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās 
vērtības;

9.2. būves kadastrālās vērtības.
10. Lēmumu par būves klasificēšanu par vidi 

degradējošu, sagruvušu vai  cilvēku drošību 
apdraudošu, vai lēmumu par attiecīga statusa 
atcelšanu pieņem Mārupes novada Būvvalde 
Mārupes novada Domes noteiktajā kārtībā.

11. Maksāšanas paziņojumu par būvi, kas 
klasificēta  kā vidi degradējoša, sagruvusi vai 
cilvēku drošību apdraudoša, nosūta nodokļu 
maksātājam viena mēneša laikā no dienas, kad 
administratīvais akts par būves klasificēšanu 
attiecīgajā kategorijā ir kļuvis neapstrīdams 
vai ir beidzies termiņš augstākās iestādes 
izdotā administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā 
sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai, un tas nav 
pārsūdzēts. 

12. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu 
par būvi likumā „Par nekustamā īpašuma no-
dokli” noteiktajā kārtībā veic sākot ar nākamo 
mēnesi pēc lēmuma par šo noteikumu 9.punktā 
minētā būves statusa atcelšanu. 

VI Nekustamā īpašuma nodoklis būvēm, 
kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos 

aktos noteiktais kopējais būvdarbu 
veikšanas ilgums

13. 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: 

13.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās 
vērtības;

13.2. būves kadastrālās vērtības.
14. Mārupes novada Būvvalde apkopo 

informāciju par nekustamajiem īpašumiem, 
kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos 
noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums 
un ar lēmumu  piešķir tai statusu – būve, ku-
ras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos 
noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums. 

15. Maksāšanas paziņojumu par būvi, kas 
klasificēta  kā būve, kuras būvniecībā pārsniegts 
normatīvajos aktos noteiktais kopējais 
būvdarbu veikšanas ilgums, nosūta nodokļu 
maksātājam viena mēneša laikā no dienas, kad 
administratīvais akts par būves klasificēšanu 
attiecīgajā kategorijā ir kļuvis neapstrīdams 
vai ir beidzies termiņš augstākās iestādes 
izdotā administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā 
sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai, un tas nav 
pārsūdzēts. 

VII Nodokļu maksāšanas paziņojuma 
piespiedu izpildes termiņš

16. Nodokļu  maksāšanas paziņojumu 
piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk kā 7 gadu 
laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās 
brīža.

VIII Nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas kārtība  par daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta 
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un 

pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz 
kuras šī māja atrodas.

17.Nekustamā īpašuma nodokli par 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas 
ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, 
un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, 
uz 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 no-
teiktie nodokļa maksātāji.

IX Noslēguma jautājums
18.Saistošie noteikumi stājas spēkā 2016.

gada 1.janvārī. 

Domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe

Paziņojums par 
detālplānojuma nekustama-
jiem īpašumiem “Eglaines-1” 

un “Eglaines-2”, Mārupē, 
nodošanu publiskajai 

apspriešanai
Mārupes novada Dome 2015.gada 

30.septembra sēdē pieņēma lēmumu 
Nr.13 “Par detālplānojuma nekustama-
jiem īpašumiem „Eglaines-1” (kadastra 
Nr. 80760120056) un „Eglaines-2” (kadas-
tra Nr. 80760120159) Mārupē, Mārupes 
novadā, projekta nodošanu publiskajai 
apspriešanai”.

Publiskā apspriešana notiks no 

Paziņojums par nekustamā 
īpašuma Bebru iela 23, 

Mārupē, detālplānojuma 
apstiprināšanu

Mārupes novada Dome 2015.gada 
30.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.11 
(sēdes protokola Nr.16) “Par nekustamā 
īpašuma Bebru iela 23 (kadastra Nr. 8076 
007 0321), Mārupē, Mārupes novadā, 
detālplānojuma projekta apstiprināšanu”.

Detālplānojums stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc tam, kad paziņojums par 
detālplānojuma apstiprināšanu publicēts 
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Paziņojums par nekustamā 
īpašuma Vārpu iela 43, 

Mārupē, detālplānojuma 
apstiprināšanu

Mārupes novada Dome 2015.gada 
30.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.12 
(sēdes protokola Nr.16) “Par nekustamā 
īpašuma Vārpu iela 43 (kadastra Nr. 8076 
003 0209), Mārupe, Mārupes novads, 
detālplānojuma projekta apstiprināšanu”.

Detālplānojums stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc tam, kad paziņojums par 
detālplānojuma apstiprināšanu publicēts 
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

26.10.2015 līdz 24.11.2015. Ar 
detālplānojuma projektu publiskās 
apspriešanas laikā var iepazīties Mārupes 
novada Būvvaldē (Daugavas iela 29, 
Mārupe), būvvaldes darba laikā.

Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma 
projektu varēs iepazīties Mārupes novada 
pašvaldības interneta vietnē www.marupe.
lv/pašvaldība/attīstība un plānošana/ 
detālplānojumi, sākot no 26.10.2015.

Publiskās apspriešanas sanāksme no-
tiks 2015.gada 12.novembrī plkst.17.00 
Mārupes novada Būvvaldē, Daugavas ielā 
29, Mārupē.

Priekšlikumus vai iebildumus lūdzam 
iesniegt rakstiski Mārupes novada 
Būvvaldē Daugavas iela 29, Mārupe, 

Tarifu izmaiņas skaidro AS „Mārupes 
komunālie pakalpojumi” valdes locek-
lis Juris Ivanovs: „Jau no 2011.gada AS 
„Mārupes komunālie pakalpojumi” īsteno 
ūdenssaimniecības projektus novadā, 

Ar 1.novembri spēkā stājas jauni ūdensapgādes 
pakalpojumu tarifi Mārupes novadā

Mārupes novads, LV 2167, nosūtot tos pa 
pastu vai iesniedzot klātienē apmeklētāju 
pieņemšanas laikā – pirmdienās un 
ceturtdienās no 9.00- 18.00. Elektroni-
ski priekšlikumi iesniedzami iesūtot 
tos uz elektroniskā pasta adresi: dace.
zigure@marupe.lv sākot no 26.10.2015 
līdz 24.11.2015. Iesniegumā jānorāda 
iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi, bet 
juridiskām personām jānorāda nosaukumu, 
adresi un reģistrācijas numuru.

Jautājumu gadījumā, lūdzam griezties 
pie Mārupes novada teritorijas plānotājas 
Daces Žīgures: tālr.67149862,  e-pasts: 
dace.zigure@marupe.lv vai klātienē 
pieņemšanas laikā vai iepriekš piesakoties 
pa tālruni 67149862.

Turpinājums no 1.lpp.
Ciemati Mārupe Tīraine Vētras Skulte Jaunmārupe

Līdz 
31.10.2015.

No 
01.11.2015.

Līdz 
31.10.2015.

No 
01.11.2015.

Līdz 
31.10.2015.

No 
01.11.2015.

Līdz 
031.10.2015.

No 
01.11.2015.

Līdz 
31.10.2015.

No 
01.11.2015.

Ūdens (eiro/mᶟ) 0,55 0,62 0,55 0,62 0,62 0,57 0,62 0,38 0,62
Kanalizācija 
(eiro/mᶟ)

0,90 1,46 0,90 1,46 1,46 0,81 1,46 0,64 1,01

labiekārtojot ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmas un tādējādi uzlabojot pakalpojumu 
kvalitāti un samazinot vides piesārņojuma 
riskus. Vērienīgie infrastruktūras attīstības 
darbi, kā arī kanalizācijas pieslēgšana “Rīgas 

Ūdens” kanalizācijas tīkliem, radījusi 
nepieciešamību paaugstināt ūdensapgādes 
pakalpojumu tarifus Mārupes novadā.”
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Mārupiešiem iespēja bez maksas nodot 
nolietotās un nevajadzīgās elektroiekārtas

SIA „Eco Baltia vide” informācija 
klientiem Mārupē par šķiroto atkritumu 

somu izvešanas grafika izmaiņām
Informējam, ka vides apsaimniekošanas 

uzņēmums SIA „Eco Baltia vide” Mārupes 
novadā no oktobra ir mainījis šķiroto at-

kritumu somu izvešanas grafiku un līdz 
2015.gada nogalei somu iztukšošana tiks 
nodrošināta šādos datumos:

Pirmdienas 
maršruts: 
Reģions 

Mārupe 2 un 
Tīraine

Otrdienas 
maršruts: 
Reģions - 
Mārupe 1

Trešdienas 
maršruts: 
Reģions - 

Jaunmārupe

Ceturtdienas 
maršruts: 
Reģions - 
Mārupe 3

Piektdienas 
maršruts: 
Reģions - 
Mārupe 4

Kartons/
plastmasa 19.10.2015 20.10.2015. 21.10.2015. 22.10.2015. 23.10.2015.

Stikls 26.10.2015. 27.10.2015. 28.10.2015. 29.10.2015. 30.10.2015

Kartons/
plastmasa 16.11.2015. 17.11.2015. 18.11.2015. 19.11.2015. 27.10.2015.

Stikls 23.11.2015. 24.11.2015. 25.11.2015. 26.11.2015. 27.11.2015.

Kartons/
plastmasa 14.12.2015. 15.12.2015. 16.12.2015. 17.12.2015. 18.12.2015.

Stikls 21.12.2015. 22.12.2015. 23.12.2015. 28.12.2015. 29.12.2015.

Atgādinām, ka speciālajās šķiroto at-
kritumu somās kopā drīkst vākt papīru, 
plastmasu un dzērienu skārda bundžas, bet 
atsevišķā somā – stiklu. 

Lūdzam iedzīvotājus nodrošināt šķiroto 
atkritumu somu pieejamību to iztukšošanai 
attiecīgajā datumā no plkst. 8.00. Viensētās 
somas tiks izvestas pēc klientu pieteikuma, 
kas ir jāpiesaka vismaz vienu darba dienu 

iepriekš līdz plkst.15.00, zvanot 67 517 
600, 67 517 606, vai rakstot uz e-pastu: 
riga@vide.ecobaltia.lv

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties 
ar SIA „Eco Baltia vide” Rīgas reģiona 
klientu apkalpošanas centru, zvanot pa tālr. 
67 517 600, 67 517 606, vai rakstot uz e-
pastu: riga@vide.ecobaltia.lv.

SIA “Eco Baltia Vide”

Paziņojums

Uzņēmums „Eco Baltia vide” piedāvā 
bez maksas savākt un izvest jebkāda vei-
da nolietotās un nederīgās elektriskās un 
elektroniskās iekārtas – veļas mašīnas, 
televizorus, ledusskapjus, plītis, datorus 
u.c. Pieteikt bezmaksas elektroiekārtu 
savākšanu un izvešanu var pa tālr. – 
27737611.

Iegādājoties jaunu sadzīves vai citu 
elektrotehniku, rodas jautājums, kur 
nodot savu mūžu jau nokalpojušo? Visas 
elektroiekārtas – televizori, ledusskapji, da-
tori satur kaitīgas vielas, kas var apdraudēt 
apkārtējo vidi un cilvēku veselību, tādēļ tās 
nekādā gadījumā nedrīkst izmest sadzīves 
atkritumos vai atstāt pie atkritumu kontein-
eriem, kur tās kāds var sabojāt un padarīt 
nederīgas otrreizējai pārstrādei. 

„Mūsdienās gan iedzīvotāji, gan 
uzņēmēji Latvijā un visā pasaulē arvien 
atbildīgāk attiecas pret atkritumiem un to 
savākšanu. Pēdējo gadu laikā tiek biežāk 
aktualizēta tēma arī par nolietoto elektris-
ko un elektronisko iekārtu pārstrādi dabai 
draudzīgajā veidā. Tehnoloģijas attīstās, 
dzīves līmenis un klientu prasības pieaug, 
tāpēc elektropreču patēriņš palielinās un 
ir labi, ka pastāv organizācijas, kas palīdz 
rūpēties par nolietotu iekārtu utilizāciju”, 

vērtē SIA „ROBERT 
BOSCH” pārstāvis.

Uzņēmums „Eco 
Baltia vide” piedāvā 
bez maksas savākt 
un izvest jebkāda 
veida nolietotās un 
nederīgās elektriskās 
un elektroniskās 
iekārtas – veļas 
mašīnas, televizorus, 
ledusskapjus, plītis, 
datorus u.c. Piesa-
kot elektroiekārtu 
izvešanu, ar 
uzņēmuma dar-
biniekiem ir 

iespējams vienoties par nevajadzīgo 
iekārtu nogādāšanu no augstāka stāva. 
Pakalpojums pieejams ikvienam Rīgas, 
Mārupes, Ādažu, Babītes, Jūrmalas un 
Salaspils iedzīvotājam un uzņēmumam.

„Mēs nodrošinām nokalpojušās elek-
trotehnikas ērtu savākšanu no dzīvesvietas. 
Vienojamies ar klientu par labāko lai-
ku, noskaidrojam, vai būs nepieciešami 
papildspēki, lai nogādātu nolietoto iekārtu, 
piemēram, no kādas daudzstāvu ēkas 
augstāka stāva. Taču jāatceras, ka nododot 
nolietoto tehniku – elektroiekārtām jābūt 
neizjauktām, piemēram, ledusskapim jābūt 
ar kompresoru, televizoram – ar kines-
kopu, datoram – ar mātes plati u.tml. ”, 
stāsta Marts Māsēns, SIA „Eco Balti vide” 
Vides pakalpojumu nodaļas vadītājs.

Savāktā elektrotehnika tiek nogādāta 
SIA „Eco Baltia vide” noliktavā un nodota 
utilizēšanai saskaņā ar Latvijas un Eiropas 
Savienības vides prasībām. Uzņēmums 
izsniedz apliecinājumu, ka nolietotās ele-
ktropreces tiks utilizētas.

Šis ir lielisks veids, kā iedzīvotāji var 
atbrīvoties no nevajadzīgās sadzīves 
tehnikas, droši zinot, ka tā nenokļūs mežos 
vai māju pagalmos un ilgtermiņā palīdzēs 
uzlabot Latvijas vidi.

SIA “Eco Baltia Vide”

Esi tumsā pamanāms
Statistikas dati liecina, ka vairāk 

nekā puse no negadījumiem, kuros cieš 
velosipēdisti un gājēji, notiek dien-
nakts tumšajā laikā. Viens no šādu 
negadījumu galvenajiem iemesliem ir 
gaismu atstarojošu elementu trūkums 
gājēju un velosipēdistu apģērbā.

Atgādinām, ka MK 2004.gada 29.jūnija 
noteikumos Nr. 571 “Ceļu satiksmes notei-
kumi” 2014.gadā veiktas izmaiņas attiecībā 
uz prasībām gājējiem un velosipēdistiem, 
pārvietojoties diennakts tumšajā laikā. 

Noteikumu 19.pants nosaka: “Diennakts 
tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vietām, kā 
arī apdzīvotās vietās, ja ceļš nav pietiekami 
un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas 
pārvietojas pa brauktuvi vai nomali, jābūt 
tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā 

ar labi redzamiem gaismu atstarojoša 
materiāla elementiem.”

Arī velosipēdistiem, braucot diennakts 
tumšajā laikā, jābūt pamanāmiem. Saskaņā 
ar noteikumu 223.pantu, braucot dien-
nakts tumšajā laikā vai nepietiekamas 
redzamības apstākļos, velosipēdam abos 
tā sānos, riteņu abās pusēs jābūt aprīkotam 
ar diviem oranžiem (dzelteniem) gais-
mas atstarotājiem, kā arī priekšpusē jādeg 
baltas gaismas lukturim, bet aizmugurē – 
sarkanas gaismas lukturim. Ja lukturu nav 
vai tie nedarbojas, velosipēdam priekšpusē 
jābūt aprīkotam ar baltu atstarotāju, bet 
aizmugurē ar sarkanu atstarotāju un 
velosipēda vadītājam jābūt tērptam vestē 
(apģērbā) ar labi redzamiem gaismu 
atstarojoša materiāla elementiem.

LIAA ir izveidojusi elektronisku 
nekustamā īpašuma datu bāzi, kurā 
uzņēmumi un privātpersonas ir aicinātas 
iesniegt informāciju par nekustama-
jiem īpašumiem, kas var tikt izmantoti 
uzņēmējdarbībā, jo īpaši ražojošās nozarēs. 
LIAA šajā datu bāzē esošo informāciju 
piedāvās ārvalstu kompānijām, kas 
interesējas par iespēju uzsākt darbību 
Latvijā.

Plašāka informācija un īpašumu 
reģistrācijas kārtība pieejama LIAA mājas 
lapā www.liaa.gov.lv.

Komerclikuma grozījumi no 2014.gada 
1.janvāra, kad Latvija kļuva par eirozo-
nas dalībvalsti, nosaka, ka visas reģistrā 
ierakstītās summas latos ir jāaizstāj ar 
summām eiro, un SIA un AS līdz 2016.
gada 30.jūnijam jāveic pamatkapitāla 
pārreģistrācija eiro. Tā kā uzņēmēju 
aktivitāte Komerclikuma prasību izpildē 
līdz šī gada sākumam tika vērtēta kā 
zema, tika izstrādāts Komerclikuma 
grozījumu projekts, kas paredzēja atvieglot 
pamatkapitāla pārreģistrācijas procesu 
un dalībnieku reģistra pirmā nodalījuma 
iesniegšanu. Jaunie Komerclikuma 
grozījumi stājās spēkā 2015.gada 4.jūnijā. 
Būtiski atzīmēt, ka šie Komerclikuma 
grozījumi paredz atvieglojumus, bet tie 
neatceļ līdzšinējās prasības – dokumenti 
būs jāiesniedz visām kapitālsabiedrībām. 
Līdz 2016.gada 30.jūnijam SIA un AS 
jāveic pamatkapitāla pārreģistrācija uz 
eiro – šī prasība paliek saistoša visiem 
uzņēmumiem. Ja līdz noteiktajam 

Par pamatkapitāla pārreģistrāciju

Izveidota elektroniska nekustamo 
īpašumu datu bāze

Anketas ievades soļi:
• Ja tas jau nav iepriekš izdarīts, tad 

jāizveido lietotāja konts LIAA mājas 
lapā - http://www.liaa.gov.lv (augšējā 
labajā stūrī) un jāautorizējas sistēmā;

• Kad autorizācija veikta, jāapmeklē lapa 
– http://www.liaa.gov.lv/lv/ni-anketa, 
kas atrodama arī LIAA mājas lapā sadaļā 
„Investīcijas” / ”Nekustamā īpašuma 
datu bāze”;

• Ievadīto anketu sarakstā jāizvēlas opcija 
„Izveidot jaunu anketu”.
Pēc ievadītās anketas aizpildīšanas un 

iesniegšanas tā tiks nosūtīta LIAA admin-
istratoram izvērtēšanai un, atkarībā no 
Jūsu veiktās izvēles, tā var tikt publicēta 
Interaktīvajā Latvijas kartē. Karte piee-
jama trīs valodās.

termiņam pamatkapitāla pārreģistrācija 
uz eiro netiks veikta, Uzņēmumu reģistrs, 
nepieņemot atsevišķu lēmumu, pārrēķinās 
komercreģistrā ierakstīto pamatkapitālu uz 
eiro, tomēr tas nenozīmē, ka uzņēmums 
tiek atbrīvots no prasību izpildes. Ja 
kapitālsabiedrības neiesniegs pieteikumu 
denominācijas veikšanai līdz 2016.gada 
30.jūnijam, tām būs pienākums, piesakot 
komercreģistra iestādei jebkuras izmaiņas 
komercreģistra ierakstos vai dokumentu 
reģistrāciju (pievienošanu reģistrācijas 
lietai), vienlaikus veikt arī denomināciju. 
Jānorāda, ka pēc 2016.gada 30.jūnija 
denomināciju vairs nevarēs veikt, izman-
tojot Komerclikumā noteiktos atvieglo-
jumus (lēmuma pieņemšana ar vienkāršu 
balsu vairākumu, atbrīvojums no valsts 
nodevas un maksas par publikāciju 
oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, 
atbrīvojums no parakstu notariālas 
apliecināšanas pienākuma).

Mārupes novada Dome šī gada 
9.septembrī ir noslēgusi līgumu ar SIA 
“Luka group” par Mārupes novada 
pilsētvides mārketinga un komunikāciju 
stratēģijas izstrādi. 

Stratēģijas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu 
mārketinga pakalpojumu piedāvājumu 
Mārupes novadā. Stratēģijas izstrāde no-
tiks līdz 2016.gada februārim, kad to 
plānots apstiprināt Mārupes novada Domē. 
Izstrādes ietvaros plānotas vairākas darba 
grupas. Tādējādi Mārupes novada Dome 

aicina novada iedzīvotājus, nevalstiskās 
organizācijas un citus interesentus pieteik-
ties līdzdalībai stratēģijas izstrādē. Lūdzam 
pieteikties līdzdalībai līdz 2015.gada 30.ok-
tobrim, elektroniski sūtot informāciju uz 
e-pastu ilze.kremere@marupe.lv vai raks-
tiski, adresējot to Mārupes novada Domei, 
Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, 
LV-2167, norādot savu kontaktinformāciju 
(vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu) 
un vēlamo līdzdalības veidu.
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Piektdien, 2.oktobrī Skolotāju dienas 

svinīgā pasākuma ietvaros Mārupes 
Kultūras namā pirmo reizi pašvaldības 
izglītības iestāžu pedagogiem tika pa-
sniegtas balvas izglītībā “Gada pedagogs 
2015”. Tika sveikti 17 skolotāji astoņās 
nominācijās, kurus šim godpilnajam ti-
tulam izvirzījušas izglītības iestādes un 
skolēni.

Šogad pirmo gadu Mārupes novada Dome 
uzsāk tradīciju godināt savu pašvaldības 
iestāžu pedagogus par augstu profesionālu 
meistarību, kas veicinājusi izglītojamā iz-
augsmi, jaunu progresīvu metožu ieviešanu, 
par nozīmīgiem izglītojamo sasniegumiem, 
pedagoģiskās pieredzes popularizēšanu, kā 
arī ieguldījumu izglītības iestādes vai no-
vada izglītības sistēmas attīstībā. 
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 treneris
• Par mūža ieguldījumu izglītībā 
• Skolēnu simpātija

Saskaņā ar konkursa nolikumu nominanti 
balvās saņēma īpaši izgatavotu piemiņas 
zīmi un pateicības rakstu. 

Tituls “Gada pedagogs 2015” piešķirts
Nominācijā “Gada pedagogs pirms-

skolas izglītības programmā” balvu saņēma 
Mārupes pamatskolas skolotāja Diāna 
Laiveniece, Jaunmārupes pamatskolas 
skolotāja Ruta Ļesņičija, Mārupes no-
vada Skultes sākumskolas skolotāja Irina 
Troņenkova, pirmsskolas izglītības iestādes 
“Zeltrīti” skolotāja Evita Vītoliņa un pirms-
skolas izglītības iestādes “Lienīte” skolotāja 
Iveta Rundāne.

Nominācijā “Gada pedagogs sākumskolas 
izglītības programmā” balvas saņēma 
Mārupes vidusskolas skolotāja Janīna 
Vanaga, Mārupes pamatskolas skolotāja 

Antra Freimane, Jaunmārupes pamatskolas 
skolotāja Laura Eimane un Mārupes novada 
Skultes sākumskolas skolotāja Jekaterina 
Sučkova.

Nominācijā “Gada pedagogs pamat-
skolas izglītības programmā” balvas 
saņēma Mārupes vidusskolas skolotāja 
Zanda Romanovska, Mārupes pamatskolas 
skolotāja Daiga Krieviņa un Jaunmārupes 
pamatskolas skolotāja Daina Mediņa.

Nominācijā “Gada pedagogs vidus-
skolas izglītības programmā” balvu saņēma 
Mārupes vidusskolas skolotājs Modris 
Šāvējs.

Nominācijā “Gada pedagogs 
profesionālās ievirzes programmā” balvu 
saņēma Mārupes Mūzikas un Mākslas 
skolas skolotāja Sanita Šuriņa.

Nominācijā “Gada sporta centra treneris” 
balvu saņēma Sporta centra treneris Vitālijs 
Lepins-Žagars.

Nominācijā “Mūža ieguldījums” balvu 
saņēma Mārupes vidusskolas skolotāja Aija 
Savicka.

Nominācijā “Skolēnu simpātija”  balvas 

saņēma Mārupes vidusskolas skolotājs Mo-
dris Šāvējs, Mārupes pamatskolas skolotājs 
Agris Kokorevičs un Jaunmārupes pamat-
skolas skolotāja Kristīne Vilcāne.

Pedagogus Skolotāju dienā sveica arī 
Swedbank pārstāve Arnita Kampāne, diviem 
skolotājiem pasniedzot dāvanā portatīvos 
datorus. Swedbank balvas saņēma Mārupes 
vidusskolas skolotājs Modris Šāvējs un 
Mārupes vidusskolas skolotāja Aija Savicka.

Pasākumā divām skolotājām tika pasnieg-
ti arī Pateicības raksti. 

Pateicības rakstu par profesionālu darbu 
ar izglītojamiem un izvirzīšanu nominācijai 
“Gada labākais ekonomikā” saņēma 
Mārupes vidusskolas skolotāja  Līga Lagz-
dkalne, kura jau 19 gadus Yong Enterprise 
Latvija (JE-YE Latvija) rīko konkursu 
“Gada labākais ekonomikā”.

Pateicības rakstu par sasniegumiem XI 
Latvijas skolu un jaunatnes dziesmu un deju 
svētku koru karos saņēma Mārupes Mūzikas 
un Mākslas skolas kora Skaņa vadītāja Inga 
Graumane, kuras vadītais koris “Skaņa” 
koru karos ieguva zelta diplomu (3. vietu)!

Saskaņā ar konkursa nolikumu nominanti balvās saņēma īpaši izgatavotu piemiņas 
zīmi un pateicības rakstu. Piemiņas zīme simbolizē skolotāja un viņa skolnieka attiecības 
un skološanās procesu. Pamatne, pie kuras piestiprināta spalva, simbolizē ligzdu, kurā 
audzināti un skoloti audzēkņi. Spalva ir skolēns vai skolēni, kurus skolotājs ir skolojis, 
devis zināšanas, lai palaistu tālākā dzīvē. Spalva ir lepnuma simbols pedagogam, kuru 
var piespraust pie krūtīm vai atstāt uz pamatnes un novietot kopā ar pamatni īpašā vietā.

Pateicības rakstu par profesionālu darbu ar izglītojamiem un izvirzīšanu nominācijai “Gada 
labākais ekonomikā” saņēma Mārupes vidusskolas skolotāja  Līga Lagzdkalne, kura jau 19 
gadus Yong Enterprise Latvija (JE-YE Latvija) rīko konkursu “Gada labākais ekonomikā”.

Pateicības rakstu par sasniegumiem XI Latvijas skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētku 
koru karos saņēma Mārupes Mūzikas un Mākslas skolas kora Skaņa vadītāja Inga Grau-
mane, kuras vadītais koris “Skaņa” koru karos ieguva zelta diplomu (3. vietu)!

Aizraujošu muzikālu 
baudījumu skolotājiem 
bija sagatavojuši 
Mārupes jaunieši – 
iepriekšējā Jauno ta-
lantu konkursa “Zelta 
Āboliņš” laureāti. 

Skanīgās balss 
īpašnieks Antonijs 
Ozerovs skolotājiem 
veltīja A.Skalbes 
“Seno dziesmu”.

S k o l o t ā j i e m 
bija iespēja 
noklausīties talantīgā 
sešpadsmitgadīgā mā-
rupieša Jēkaba Tutiņa 
oriģinālkompozīciju 
un vairākus skaņdarbus 
klavierēm, čellam 
un vijolei. Līdzās 
Jēkabam muzicēja 
čelliste Elīza Dāldere 
un vilojniece Kitija 
Sadauma.
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Mārupes pamatskolas skolotāja Diāna Laiveniece 
saņēma balvu nominācijā “Gada pedagogs pirmsskolas 
izglītības programmā”.

Mārupes pamatskolas pirmsskolā jau astoņpadsmito 
gadu veiksmīgi strādā ar visām pirmsskolas vecuma 
grupām - gan pašiem mazākajiem, gan topošajiem 
skolēniem.

Skolotājas sagatavotajiem pirmklasniekiem ir ne 
tikai nepieciešamās zināšanas un prasmes, uzsākot 
skolas gaitas, bet arī augsti attīstītas sociālās prasmes. 
Organizējot bērnu izglītības procesu, laba sadarbība ir 
ne tikai ar pašiem bērniem, bet arī ar viņu vecākiem. 
D.Laiveniece pati veido dažādus mācību materiālus, 
uzskates līdzekļus. Sagatavošanas vecuma bērniem 
skolotāja veiksmīgi izmanto projektu darbu. 
Pirmsskolēni mācās veikt nelielus pētījumus, apko-
pot iegūto informāciju tabulās, diagrammās, kā arī 
prezentēt savu darbu citiem grupas biedriem.

Jaunmārupes pamatskolas skolotāja Ruta Ļesņičija 
saņēma balvu nominācijā “Gada pedagogs pirmsskolas 
izglītības programmā”.

Ruta Ļesņičija strādā par pirmsskolas sporta 
skolotāju kopš skolas dibināšanas brīža. Kā tradīcija ir 
kļuvusi atklāto nodarbību vadīšana, kur skolotājas dar-
bu ar audzēkņiem vēro bērnu vecāki. Savukārt vecāki 
līdzdalībai tiek iesaistīti skolotājas organizētajos 
sagatavošanas grupas audzēkņu Ģimeņu sporta 
svētkos.

Savu pieredzi ir apkopojusi un popularizējusi 
“Izdevniecības RaKa” izdotajā grāmatā “Sporta 
nodarbības pirmsskolā” (2012), kā arī šajā pašā apgādā 
tapusi mācību komplekta “Mana grāmatiņa” Skolotāja 
grāmatas sadaļa sporta jomai. Strādājot pie satura iz-
veides, vienlaikus skolotāja demonstrē arī IT prasmes, 
kas nepieciešamas arī, veicot plānošanas darbu ikdienā.

Mārupes novada Skultes sākumskolas skolotāja Irina 
Troņenkova saņēma balvu nominācijā “Gada pedagogs 
pirmsskolas izglītības programmā”.

Jau septiņus gadus strādā par pirmsskolas skolotāju 
un interešu izglītības skolotāju Mārupes novada 
Skultes sākumskolā. Ar savu atraktivitāti un radošumu 
skolotāja iedvesmo ne tikai bērnus, bet arī kolēģus. 
Skolotājai piemīt milzīgs enerģijas potenciāls, viņa 
vada zīmēšanas, deju un teātra pulciņu, piedalās 
dažādos skolas mēroga, Latvijas un starptautiskos 
projektos un konkursos (piemēram, starptautiskajā 
konkursā “Es esmu pētnieks”, kas norisinājās 
Baltkrievijā, divi skolēni no Mārupes novada ieguva 
atzinības rakstus). Skolotājai ir ļoti laba sadarbība ar 
vecākiem un kolēģiem.

PII “Zeltrīti” skolotāja Evita Vītoliņa saņēma balvu 
nominācijā “Gada pedagogs pirmsskolas izglītības 
programmā”.

Evita Vītoliņa PII „Zeltrīti” strādā par fiziskās 
attīstības skolotāju. Savu darbu veic ar lielu atbildību 
un ieinteresētību, ikdienas darbā izmanto jaunākās 
mācību metodes un mācību līdzekļus. Izveidojusi 
savu fiziskās attīstības skolotājas dienasgrāmatu, kā 
arī lielu pašgatavoto metodisko materiālu bāzi sporta 
nodarbībām. Iemantojusi darba kolēģu cieņu, dalās ar 
citiem savā pedagoģiskajā pieredzē. Vienmēr piedalās 
iestādes darba plānošanā un izvērtēšanā, visu pasākumu 
organizēšanā. 

Aktīvi iesaistījusies projektos: Pasaules Sniega dienā, 
Nordplus Junior 2014 projekta „Today a child - tomor-
row a leader” komandā - vadīja atklātās nodarbības 
sportā projekta dalībniekiem no Norvēģijas, Zviedri-
jas, Islandes. 

Pirmsskolas izglītības iestādes “Lienīte” skolotāja 
Iveta Rudāne saņēma balvu nominācijā “Gada peda-
gogs pirmsskolas izglītības programmā”.

Skolotāju kolēģi vērtē kā atsaucīgu un saprotošu peda-
gogu. Skolotājai ir spēja aizraut un ieinteresēt bērnus, 
tādējādi arī netieši motivēt viņus apgūt zināšanas. 
Skolotāja labi saprotas arī ar vecākiem. Ar bagātīgu 
radošo izdomu veido savas grupiņas vidi. Īpaši pa-
dodas mācīt bērniem latviešu valodu, izveidojusi 
bagātīgu metodisko materiālu klāstu latviešu valodā un 
literatūrā.   Skolotāja pārvalda modernās tehnoloģijas un 
veiksmīgi tās pielieto ikdienas mācību procesā. Aktīvi 
iesaistās bērnudārza sabiedriskās dzīves veidošanā, sa-
cerot arī ludziņas dažādiem bērnudārza pasākumiem.  
Skolotājas vaļasprieks ir dzejoļu rakstīšana.   

Mārupes vidusskolas skolotāja Janīna Vanaga 
saņēma balvu nominācijā “Gada pedagogs sākumskolas 
izglītības programmā”.

Skolotāja Janīna Vanaga Mārupes vidusskolā strādā 
no 1981. gada. Skolotājas audzināmo klašu kolektīviem 
raksturīga saliedētība un veiksmīga vecāku iesaistīšana 
skolas un klases jautājumu risināšanā.

Skolotāja radoši pieiet darbam ar talantīgiem 
skolēniem, kā arī strādā ar skolēniem, kuriem ir 
mācīšanās traucējumi. Laicīgi pamana problēmu 
cēloņus un tos risina, piesaistot atbalsta personālu. 
Regulāri veic pētniecisko darbību, kas palīdz attīstīt 
katra skolēna individuālās spējas. Skolotāja veiksmīgi 
risina konfliktsituācijas.

Neskatoties uz bagāto pedagoģisko pieredzi, 
skolotāja joprojām ir atvērta jaunām idejām, ar 
aizrautību ievieš inovācijas savā darbā. 
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Mārupes pamatskolas skolotāja Antra Freimane 
saņēma balvu nominācijā “Gada pedagogs sākumskolas 
izglītības programmā”.

Skolotāja Antra Freimane skolā strādā jau divdesmit 
piekto gadu. Mācību procesā pielieto mūsdienīgus, 
interaktīvus mācību līdzekļus, pati veido interaktīvus 
mācību materiālus. 2012. gadā skolotāja ieguva 
Mēneša skolotāja balvu, 2013.gadā piedalījās Lat-
vijas Komercbanku asociācijas projektā, izstrādājot 
interaktīvos mācību materiālus matemātikā l.-4.klasei 
un sociālajās zinībās l.-6.klasei. Strādā ar spējīgajiem 
un talantīgajiem skolēniem

Savā pieredzē dalās ne tikai ar Mārupes pamat-
skolas, bet arī ar citu skolu skolotājiem. A.Freimanei 
viens no hobijiem ir zīda apgleznošana. Skolotāja ir 
izstrādājusi interešu izglītības apakšprogrammu „Zīda 
apgleznošana”, kas ir ļoti pieprasīta skolēnu vidū.

Jaunmārupes pamatskolas skolotāja Laura Ei-
mane saņēma balvu nominācijā “Gada pedagogs 
sākumskolas izglītības programmā”. 

Par skolotāju kolēģi raksta: Laurai ir augsta atbildības 
sajūta, plānojot mācību un audzināšanas darbu, milzīgs 
pedagoga ieguldījums skolēnu individuālo spēju 
attīstībā, audzināšanas jomā. Lieliska sadarbība ar 
bērniem, ļoti laba sadarbība ar vecākiem. Laura iegu-
vusi autoritāti kolēģu un vecāku vidū. Darbu dara ar 
entuziasmu, ir smaidīga, dzīvespriecīga un mīl bērnus. 
Radošums ir skolotājas darba ikdiena. Radoša pieeja 
mācību stundu vadīšanā un organizēšanā. Individuāla 
pieeja katram klases skolēnam. Skolotāja veido 
daudzveidīgu mācību, interaktīvo materiālu klāstu, 
spēles un uzskates materiālus. Savā pieredzē dalās ar 
citiem kolēģiem.

Mārupes novada Skultes sākumskolas skolotāja 
Jekaterina Sučkova saņēma balvu nominācijā “Gada 
pedagogs sākumskolas izglītības programmā”.

Strādā par sākumizglītības skolotāju un pirmsskolas 
grupās māca angļu valodu, audzina klasi, vada interešu 
izglītības pulciņus, strādā ar pagarinātās dienas grupu. 
Skolotāja organizē daudzus ārpusstundu pasākumus, 
mācību ekskursijas, iesaistās dažādās akcijās. Ir 
vadījusi sākumskolas skolotāju metodisko komisiju un 
skolēnu pašpārvaldes darbu.

Jekaterinu kolēģi raksturo kā pozitīvu, pretimnākošu, 
labsirdīgu cilvēku un skolotāju pēc aicinājuma. Katru 
gadu skolotāja regulāri pilnveido savu pedagoģisko 
meistarību. Mācību stundās, pulciņu, ārpusstundu 
pasākumos ieguldīto darbu tieši sasaista ar dzīvi, ik-
dienu. Viņas vaļasprieks un aicinājums ir sadarbība ar 
dzīvnieku patversmi un ekoloģija.

Mārupes vidusskolas skolotāja Zanda Romanovska 
saņēma balvu nominācijā “Gada pedagogs pamat-
skolas izglītības programmā”.

Zanda Romanovska kā matemātikas skolotāja 
veiksmīgi strādā gan ar talantīgiem skolēniem, gan 
ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi. Katru 
gadu skolēni gūst godalgotas vietas Pierīgas novadu 
apvienības matemātikas olimpiādēs. Ar skolēniem 
vienmēr prot uzturēt draudzīgas attiecības. Skolotāja 
aktīvi iesaistās novada, valsts un starptautiskos pro-
jektos. Gūto pieredzi veiksmīgi izmanto mācību 
procesā, veidojot integrētās stundas, prasmīgi pielieto 
tehnoloģijas, strādā ar interaktīvo tāfeli, balsošanas 
ierīcēm, izmanto interneta resursus. Skolotāja regulāri 
dalās pieredzē - veic mentora darbu, vadot praksi 
augstskolu studentiem, vada meistarklases valsts un 
starptautiskos projektos, semināros.

Mārupes pamatskolas skolotāja Daiga Krieviņa 
saņēma balvu nominācijā “Gada pedagogs pamats-
kolas izglītības programmā”.

Pierādījusi sevi kā atbildīgu, profesionālu, radošu 
skolotāju, kurai piemīt arī izcilas organizatoriskās 
prasmes. Pagājušā mācību gada septembra beigās 
pēc skolotājas iniciatīvas skolā notika ārpusstundu 
pasākums «Zinātnieku nakts”, kurā piedalījās 207 
pirmsskolas un skolas ģimeņu. D.Krieviņa gan sa-
vos priekšmetos, gan sadarbojoties ar matemātikas 
un latviešu valodas skolotājām plāno starppriekšmetu 
saikni dažādu tēmu apguvei. Skolotāja savā darbā iz-
manto interneta resursus, pati veido prezentācijas par 
dažādām tēmām, savās stundās regulāri izmanto pro-
jektoru, datu kameru.

Kā dabaszinību skolotāja, arī pati izvēlas videi 
draudzīgu dzīvesveidu - pavasarī un rudenī uz darbu 
no Olaines brauc ar velosipēdu.

Jaunmārupes pamatskolas skolotāja Daina Mediņa 
saņēma balvu nominācijā “Gada pedagogs pamatskolas 
izglītības programmā”.

Dainu Mediņu kolēģi raksturo kā pretimnākošu, 
izpalīdzīgu, pozitīvi motivētu. Viņas padarītais rada 
apbrīnu arī kolēģu acīs. Skolotāja izstrādā un veido 
interaktīvus materiālus, dalās pieredzē ar kolēģiem. Daina 
ir autoritāte skolēnu vidū. Viņa mīl bērnus un mīl savu dar-
bu. Profesionāla un atsaucīga, piedalījusies vairāku Come-
nius projektu realizācijā, popularizējot skolas un Mārupes 
novada tēlu Eiropā. Regulāri organizē skolas svešvalodas 
pasākumus un angļu valodas olimpiādi. Sekmīgi sagat-
avojusi skolēnus, kuri guvuši augstus rezultātus angļu 
valodas olimpiādēs novadā un Pierīgas skolu konkurencē. 
Katra mācību stunda tiek gatavota ar radošu pieeju, izman-
totas daudzveidīgas metodes, lai skolēni angļu valodas 
priekšmetu apgūtu ar interesi un sasniegtu maksimālus sa-
sniegumus mācību priekšmeta apguvē.
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Mārupes Mūzikas un Mākslas skolas skolotāja San-
ita Šuriņa saņēma balvu nominācijā “Gada pedagogs 
profesionālās ievirzes programmā”. 

Sanita Šuriņa strādā par flautas spēles pedagogu 
kopš skolas dibināšanas. Sanita ir pedagogs ar lielu 
darba entuziasmu un atbildību, tāpēc arī neizpaliek 
panākumi. Jau vairāku gadu garumā tieši flautas spēles 
audzēkņi ir guvuši visaugstākos sasniegumus vietēja 
mēroga, valsts un starptautiskos konkursos. Skolotāja 
sevi profesionāli pilnveido dažādos kursos – ieguvusi 
mentora sertifikātu, apguvusi pedagogu profesionālās 
kvalifikācijas pilnveides programmas “Baroka lai-
ka mūzikas stils un interpretācija”, “Daudzveidīgas 
mācību metodes darbā ar MS jaunāko klašu audzēkņiem 
flautas specialitātē”. Skolotājas darbība skolā ir liels 
ieguldījums Mārupes novada popularizēšanā un Latvi-
jas mūzikas izglītības sistēmas attīstībā.

Par mūža ieguldījumu balvu saņēma Mārupes vi-
dusskolas skolotāja Aija Savicka.

Skolā strādā no 1971. gada par sākumskolas skolotāju. 
Aijai Savickai piemīt izcilas pedagoga un organiza-
tora spējas, kas savienojumā ar pozitīvo domāšanu un 
cilvēciskajām īpašībām veidojušas viņas personībā fan-
tastisku skolotāju. Skolotājas skolēni vienmēr izceļas 
ar labiem panākumiem mācību olimpiādēs un konkur-
sos, kā arī ikdienas darbā visos skolas posmos. Kopā 
ar skolēniem aktīvi apmeklē teātrus, koncertus, vecāku 
darba vietas, brauc ekskursijās. Skolotāja vienmēr seko 
līdzi savu skolēnu gaitām, arī pēc sākumskolas posma, 
nepieciešamības gadījumā motivē un paslavē.

Aija Savicka vienmēr gatava sniegt padomu jauna-
jiem kolēģiem, dalās pieredzē, vajadzības gadījumā at-
balsta.

Mārupes vidusskolas skolotājs Modris Šāvējs saņēma 
balvu nominācijā “Gada pedagogs vidusskolas izglītības 
programmā” un nominācijā “Skolēnu simpātija”.

2015. gadā Modris Šāvējs ir atzīts par Latvijas labāko 
skolotāju fizikā un ieguvis „Ekselences balvu”. Mācību 
procesā efektīvi izmanto jaunākās tehnoloģijas, ar 
savām zināšanām labprāt dalās ar kolēģiem. Skolotāja 
Modra vadībā skolēni piedalās dažādos konkursos un 
gūst godalgotas vietas.

Mācību process notiek arī ārpus klases - skolēni 
apmeklē Latvenergo Energoefektivitātes centru Jūrmalā, 
Jauno Rīgas teātri ar izrādi “Kopenhāgena”, lai iepazītu 
kvantu fizikas pamatlicējus, Cietvielu fizikas institūtu, 
RTU piedāvātās izstādes un pasākumus, regulāri darbo-
jas jauno fiziķu skolā. 

Strādā kā lektors A līmeņa kursu programmā 
“Inovatīvas mācību metodes plānojot efektīvas mācību 
stundas un darbu ar talantīgiem skolēniem” un vada 
Pierīgas novadu fizikas skolotāju metodisko apvienību. 
Iesaistījies Inovatīvo skolu pieredzes tīkla projekta 
mācīšanās grupās virzienos “Darbs ar talantīgiem 
skolēniem” un „Mācību procesa diferenciācija”. 

Skolēnu aptaujā ieguvis ievērojamu balsu vairākumu. 
Skolēni par viņu raksta: kopš skolā strādā skolotājs 
Modris, fizika ir kļuvis interesants priekšmets. Skolēni 
labprāt diskutē ar skolotāju ne tikai par jautājumiem 
fizikā, bet arī mēdz aprunāties par dzīvi. 

Mārupes pamatskolas skolotājs Agris Kokorevičs 
ieguva balvu nominācijā “Skolēnu simpātija”.

Mārupes novadā strādā desmit gadus. Viņa 
vadībā audzēkņi aktīvi piedalās Latvijas mēroga un 
starptautiskās sacensībās. Aktīvi iesaistās Mārupes 
novada sporta pasākumu organizēšanā. Agris ir sporta 
skolotājs, kas spēj aizraut un iemāca mīlēt sportu.   Divi 
viņa bijušie audzēkņi spēlē futbola virslīgā, vairāki 
kļuvuši par futbola treneriem.

Agra vaļasprieks ir dzejoļu rakstīšana. 

Jaunmārupes pamatskolas skolotāja Kristīne Vilcāne 
saņēma balvu nominācijā “Skolēnu simpātija”.  

Par Kristīni Vilcāni skolēni raksta: viņa ir patiesa, 
godīga, taisnīga un vienkārši lielisks cilvēks! Darbu 
dara ar prieku - ir smaidīga, dzīvespriecīga un mīl 
bērnus, ir komunikabla, atsaucīga, interesējas par 
visu, kas notiek apkārt. Ideāla skolotāja, kas pasniedz 
mācību vielu skolēnam saprotamā veidā. Skolotāja ir 
ļoti pretimnākoša, vienmēr uzmundrina. Lieliski sadar-
bojas ar bērniem. Pastāvīgi attīsta savas zināšanas, lai 
varētu bērniem sniegt labāko. Dažāda pieeja mācību 
stundu vadīšanā un organizēšanā, mācību stundas ir 
interesantas un motivē bērnus mācībām. Spēj saliedēt 
bērnu kolektīvu un ievērot viņu individuālās īpatnības. 
Ikdienas darbā cenšas sasniegt maksimālus rezultātus 
no katra skolēna.

Mārupes sporta centra treneris Vitālijs Lepins 
Žagars saņēma balvu  nominācijā “Gada sporta 
treneris”.

Treneris ieguvis starptautiska taekvondo tren-
era licenci, audzēkņi sacensībās Latvijas mērogā un 
ārpus Latvijas iegūst godalgotas vietas. Pats treneris 
startējis Latvijas III olimpiādē, izcīnot zelta medaļu, 
audzēknis Kārlis Orleāns - sudraba medaļu. Jaunatnes 
olimpiādē 2013.gadā audzēkņi Magdalēna Vilciņa 
izcīnīja zelta medaļu, Maksims Pripoteņ – sudraba 
medaļu. Šogad audzēknis Dāvids Bērziņš izcīnīja 
zelta medaļu Jaunatnes olimpiādē. Divpadsmit gadu 
laikā desmitkāršojis audzēkņu skaitu. Liela pieredze 
starptautisku sacensību organizēšanā Mārupes novadā, 
pulcējot vairāk kā 200 dalībnieku.
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Elizabete Dikmane absolvē 
Līderu programmu

No kreisās: Lattelecom valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis, Elizabete Dik-
mane, JA Latvija valdes priekšsēdētājs Jānis Krievāns 

23.septembrī finanšu institūcijas 
Altum centrālajā birojā norisinājās 
biznesa izglītības biedrības Junior 
Achievement Latvija izveidotās Līderu 
programmas svinīgais noslēgums, kurā 
tika sveikti 11 jaunās programmas ab-
solventi – arī Mārupes vidusskolas 12.a 
klases skolniece Elizabete Dikmane.

Līderu programma ir unikāla, pērn iz-
veidota mācību programma vidusskolas 
vecuma jauniešiem, ar kuriem strādā 
padomdevēji jeb mentori. Elizabetes men-
tors bija Lattelecom valdes priekšsēdētājs 
Juris Gulbis. Par iespaidiem un ieguvumi-
em Līderu programmā Elizabete atzīst: 
“Esmu iemācījusies uz lietām raudzīties 
no vairākiem skatupunktiem, nevis dzīvot 
tikai ar savu pārliecību. Manuprāt, jaunās 
paaudzes līderis ir cilvēks, kas spēj un māk 
sadzīvot ar citiem, pieņemt katru, kāds viņš 
ir un atrast kopīgo. Tomēr sava uzņēmuma 
veidošanā visvairāk man noderēs iegūtās 
prasmes un kontakti.”

Līderu programmas mērķis ir ik gadu 

sekmēt 11-20 uzņēmīgu un harismātisku 
jauno līderu personību izaugsmi un 
prasmes. Jaunie līderi tiek rūpīgi atlasīti, 
un programmas ietvaros ar viņiem strādā 
ne vien personības izaugsmes treneri 
jeb kouči no Rīgas Koučinga skolas, 
bet arī mentori – sabiedrībā pazīstamas 
un nozīmīgu vadības pieredzi guvušas 
personības. Mentoru lomā šogad iejutās 
Aigars Rostovskis, Aiva Vīksna, Maksims 
Jegorovs, Dana Reizniece-Ozola, Ilze 
Viņķele, Irina Pīgozne, Jānis Buks, Juris 
Gulbis, Mārcis Auziņš, Mārtiņš Bičevskis 
un Guntars Kokorevičs.

Programmas ietvaros jaunie līderi 
piedalījās meistarklasēs, apgūstot pras-
mi sadarboties ar medijiem, izstrādāt un 
prezentēt biznesa idejas, kā arī iedvesmojās 
no pieredzējušu uzņēmēju un vadītāju 
pieredzes. Katrs jaunietis individuāli 
strādāja ar vienu no mentoriem, kas ar savu 
pieredzi iedvesmoja un iedrošināja viņu 
īstenot savu līdera talantu.

Daudzsološs un radošs jaunā mācību gada sākums

Jau piekto mācību gadu saviem draugiem durvis 
ver ’’Mazulītis Rū’’ Mārupes filiāle

Skultes sākumskolā jaunais mācību gads 
iesācies ar diviem  interesantiem un ļoti 
radošiem pasākumiem.  

Dzejnieks un  bērni
11. septembrī - Raiņa 150. dzimšanas 

dienā -   sākumskolā un visās pirmsskolas 
grupiņās notika Rainim veltītas stundas un 
nodarbības. Tās pierādīja,  ka īsta, skaista 
un saturīga dzeja patiešām  ir īstais  lauciņš, 
kurā ar savu iztēli un fantāzijām var satik-
ties dzejnieki un bērni. 

Visvairāk tas bija izjūtams tieši pirms-
skolnieku grupās. Ar zināmu riska sajūtu 

grupām tika izdalīts  dzejolis „Dārgumu 
trauks” no visfilozofiskākā Raiņa  dzejoļu 
krājuma  „Gals un sākums”.  Bet ma-
zie skultenieki savos zīmējumos spēja  
apbrīnojami izpaust  gan šī dzejoļa, gan vi-
sas Raiņa daiļrades  būtību -  tikai bērni un 
dzejnieki spēj rasas vietā saskatīt un uzlasīt 
pērles un dimantus. 

Sākumskolēniem,  turpretim, tika 
piedāvāti  daudz   „bērnišķīgāki” dzejoļi: 
„Meitenīte rudenī”, „Zelta sietiņš”... Taču 
arī viņi  savos darbos spēja emocionāli at-
saukties  šiem Raiņa bērnu dzejas darbiem. 

IZGLĪTĪBA

Lai uzsākot jauno mācību gadu, Jums, 
mīļie vecāki un bērni, mūsu bērnudārza 
telpas kļūst par otrajām mājām, lai ka-
tra pavadītā minūte šeit sniedz pozitīvu 
enerģijas lādiņu, lai mazās nedienas 
vienmēr izdodas atrisināt ar smaidu uz 
lūpām, lai optimisms un vēlme sadarboties 
vienam ar otru nekad neizsīkst - to visu un 
vēl vairāk Jums novēl mūsu kolektīvs!

Šogad mūsu izglītības iestāde Zinību 
dienu atzīmēja 31.augustā, lai vecāki 
varētu piedalīties gan bērnudārza svinīgajā 
pasākumā, gan 1.septembrī tikt pie saviem 
lielākajiem bērniņiem uz skolu.

Ceturto gadu mūsu iestāde atzīmēja arī 
Tēvu dienu. Katra grupa izvēlas sev tīkamāko 
tematiku un draudzīgi pavada šo pēcpusdienu 
kopā ar pedagogiem un bērnu ģimenēm.

Septembra mēnesī visās izglītības iestādēs, 
arī mūsu, īpaši tiek runāts par drošību, pie 
mums viesojās bērnu ārste, lai paplašinātu 
bērnu zināšanas par higiēnu, par medikamen-
tiem, un atbildēja uz bērnu jautājumiem.

Jau trešo gadu neaizmirstam arī par Olim-
pisko dienu, kad draudzīgi un čakli centāmies 
izpildīt rīta vingrojumus.

Rudens ir sagaidīts un godināti arī Ražas 
svētki, dziedot dziesmas, ejot rotaļās un vei-
dojot Rudens kompozīcijas.

Oktobra sākumu veltījām Putras nozīmei 
gan bērnu, gan pieaugušo uzturā – vārījām 
dažādas putras, gājām rotaļās, dziedājām, 
pārsteidzām viens otru ar priekšnesumiem par 
putru.

Visiem zināms, ka oktobrī tiek atzīmēta 
Skolotāju diena. Arī mūsu kolektīvs to 
atzīmēja daudzpusīgi – radoši. 

Mūsu kolektīvs skolotājiem novēl: būt 
iejūtīgam, pacietīgam, laipnam, veiklam, 
čaklam, vienmēr labā formā! Nezaudēt opti-
mismu un labo humora izjūtu. Mēs zinām – tu, 
skolotāj, to vari!

Lai visiem radošs, veiksmīgs, zināšanu 
pilns šis mācību gads!

Aļona Traščejeva un Laura Laicena, 
PPII Mazulītis Rū

Svētki arī tēviem 
Nevienu, škiet, nepārsteigs tas, ka ik ga-

dus  skolā tiek rīkoti jauki māmiņām un 
vecmāmiņām veltīti  koncerti. Taču nu bija 
pienākusi  kārta arī  pirmsskolas  grupiņu 
„Mārītes” (skolotājas Kristīne Feldmane un 
Ilona Rupeika) un  „Saulītes”(skolotāja Ira 
Troņenkova un  skolotājas palīdze Leonīda 
Škilņaka)   bērnu  tētiem.   Tās pašas die-
nas vakarā viņi  pulcējās skolas zālē, 
lai piedalītos kopīgā Tēvu dienai veltītā 
pēcpusdienā. 

Atbilstoši  zāles noformējumam  – 
dažādiem tehnikas darinājumiem – bija arī 
koncertuzveduma numuri.  Jautrība valdīja 
tad, kad  tēvi spēlēja jautru cepuru spēli. Bet  
vislielākā atsaucība šajā vakarā bija kopīgai 
rotaļai „Gribam zināt, ko mans mīļais tētis 
dara”.  Sastājušies aplī, tēvi, tāpat kā  visiem  
zināmajā Ādama septiņdēlu rotaļā, rādīja  
savas nodarbes. Viens auklēja savu bērnu, 
cits lasīja avīzi, bet vēl kāds tētuks parādīja, 
ka viņš vienkārši  guļ... un visi kā viens tur-
pat zālē nometās uz grīdas. 

Šis    nebūtu bijis īsts  Tēvu dienai  veltīts 
pasākums, ja viņi kopā ar saviem bērniem 
nebūtu izdarījuši Skultes ciemata vīru 
cienīgu  darbu, proti,  kopā ar bērniem no 
papīra salocījuši lidmašīnas. Ar tām, do-
doties mājup no pasākuma, tika izrotāti 
Skultes sākumskolas ieejas vārtiņi. 

Arī Tēvu dienai veltītā interaktīvi   radošā 
pasākuma idejas autore, mūzikas skolotāja 
Dace Niedra bija aktīva tā dalībniece – 
vadīja, muzicēja,  uzmundrināja rotaļniekus 
un smaidīja…  

Valdis Čeičs, latviešu valodas un 
literatūras skolotājs

Kultūras notikumi

10.oktobrī plkst.12:00, 
Mārupes Kultūras namā, izrāde bērniem 

MINJONI DETEKTĪVI
Informācija par biļetēm pa tālr. 

67149864, 29211645

16.oktobrī plkst. 19:00, 
Mārupes Kultūras namā, izrāde 
BRUŅOTA UN BĪSTAMA

Biļetes iespējams iegādāties “Biļešu 
paradīzes” kasēs 

17.oktobrī plkst. 17:00, 
Mārupes Kultūras namā,

grāmatas “Mārupes novads Māras zīmē” 
(autore I.Būmane) atvēršanas svētki.

Pasākuma īpašie viesi grupa “Framest”, 
ar kuru kopā atvērsim senču gara manto-

jumu - Dainu skapi. Ieeja brīva!

24.oktobrī plkst. 17:00, 
Mārupes Kultūras namā,

Mārupes Kultūras nama jauktā kora 
“Mārupe” draugu koncerts “Draugu lokā”. 

Ieeja brīva!

31.oktobrī, 16:00, 
Mārupes Kultūras namā, 

Mārupes Kultūras nama meiteņu 
koris  RESONO sniedz koncertu “Mēs 
Mārupei”, kas veltīts par godu Mārupes 
novada 90 jubilejas gadam. Ieeja brīva!

4.novembrī plkst. 13:00, 
Mārupes Kultūras namā, 

Senioru godināšanas pasākums

Jaunmārupes pamatskolā rudens svētki! 
Miķeļdienas izstāde “Maza bite – 

krāsainu formu veido” un ikgadējais 
Miķeļdienas tirdziņš.

Katru gadu mūsu iestādē notiek rudens 
izstāde, kas veltīta Miķeļdienai. Darbu krāsas, 
formas un līnijas apskatāmas skolas pagalmā! 
Izmantojot dāsnās rudens veltes, ļaujot vaļu 
fantāzijai un čaklajām rokām, skolotājas kopā 
ar bērniem uzmeistaroja krāsainu dekoratīvu 
darbu.

Liels paldies izstādes dalībniekiem par pa-
gatavotajiem darbiem, idejām un radošumu! 

Papildus krāšņumam skolas pagalmā, 
skolas klasēs un gaiteņos aktīvi darbojās 
pircēji un pārdevēji! Piektdien, 25.septembrī, 
Jaunmārupes pamatskolā notika ikgadējais 
Miķeļdienas tirdziņš. Skolā tas ir ļoti gaidīts 
pasākums gan lieliem, gan maziem. 

Skolēni, vecāki un skolotāji labprāt 

iegādājās un nobaudīja piedāvāto gadatirgus 
sortimentu. Mūsu skolas tirdziņā bija ļoti plaša 
dažādu pašgatavotu ēdienu izvēle, neredzēti 
un orģināli rokdarbi, rotas un citas preces. Bet 
tālredzīgākie varēja iegādāties krājumus zie-
mai – sulas, ievārījumus, marinējumus, medu.

Pasākums sniedza pozitīvas emocijas gan 
skolēniem, gan skolotājiem, gan skolēnu 
vecākiem un vecvecākiem. Skolēni varēja 
pilnveidot matemātiskās, sadarbības un 
komunikatīvās prasmes. Vecāki un bērni ne 
tikai domāja par ēdiena kvalitāti, bet arī par 
etiķetes noformējumu un produkcijas no-
saukumu. Prieks, ka gadatirgu apmeklēja arī 
skolēnu vecāki, kas ierādīja dažādas tirgošanās 
prasmes saviem bērniem. Gadatirgus bija 
jauks septembra nogales pasākums.

Paldies visiem tirgotājiem, pircējiem un tir-
gus koordinātoriem skolotājiem! 
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Svētki turpinās
Biedrībai Mārupes radošā laborato-

rija šī vasara bija emocijām bagāta un 
krāšņa. Laikā, kad svinam Mārupes 
novadam 90, biedrības mākslinieki 
kopā ar novada bērniem gleznoja plašā 
pulkā Jaunmārupes ainavas, viesojās 
saimniecībās “Imakas”, “Lielceri”. 

Svētku plenēru ietvaros jūnijā Tīraines 
iedzīvotājiem rīkojām Māla dienas 
publiskajā skvērā pie Dienas centra, kur 
katrs varēja izmēģināt māla burvību tēlnieka 
Aigara Zemīša vadībā. Savukārt jūlijā no-
vada ģimenes varēja iejusties gleznotāja Van 
Goga lomā pasākumā “Lauku impresion-
isms” Jaunmārupē pie jaunās bibliotēkas. 
Un kādi gan svētki un māksla bez kopīgiem 
piknikiem? Te ir stāsts par to, ka daudz 
labu cilvēku strādā Mārupes uzņēmumos. 
Restorāns “32.augusts”’ ar ekoloģisko, gardo 
virtuvi dāvāja kopības un svētku sajūtu mūsu 
radošajos pasākumos. Plenēru ietvaros mēs 
iepazināmies ar Doles salu, Bastejkalna parku, 
maizes ceptuvi “Lāči” un citām skaistām 
vietām, kur gleznojām dažādās tehnikās. 

Paldies par atsaucību un dāsno atbalstu bērnu 
un jauniešu radošajos pasākumos sakām SIA 
“Vērsis Ro “. Jau tradicionāli mūsu biedrība 
mākslas pasākumos veiksmīgi sadarbojas ar 
SIA „Kreiss” un starptautisko lidostu “Rīga”. 
Tikai pateicoties sadarbībai ar tādiem patrio-
tiskiem, atsaucīgiem uzņēmumiem, var būt 
attīstība kultūrā, jo kultūra ir trauslākā joma 
sabiedrības dzīvē, bet tieši tā rada pilnvērtīgu 
vidi mūsu bērnu un jauniešu attīstībai 
nākotnē. Liels paldies Mārupes novada Do-
mei un Mārupes Mūzikas un mākslas skolai 
par atbalstu bērnu mākslas nodarbēs vasarā.

Arī rudenī svētki turpinās. Gatavo-
jam svētku kalendāru ar labākajiem 
plenēru mākslas darbiem un novada 
uzņēmumu novēlējumiem. 

Jau 10. novembrī aicinām visus mārupiešus 
un novada viesus uz izstādes ‘’Saules teri-
torija - Mārupei 90” atklāšanu Mārupes 
kultūras namā, iepazīsimies ar jaunajiem 
māksliniekiem un atbalstītājiem.

Ieva Markēviča-Caruka, māksliniece, MMMS 
pasniedzēja, Mārupes radošā laboratorija

KULTūRA

Mārupes eksotisko deju studija “Mistērijas” 
uzņem jaunus dalībniekus. Nodarbības otrdienās, ceturtdienās. 

Tuvāka informācija pa tel.29440021

“Krīta dienas” prieki

Šogad septembris Mārupes Mūzikas 
un mākslas skolā aizritēja savādāk kā 
citus gadus. Vizuāli plastiskās mākslas 
nodaļas audzēkņi bija “izlikti uz ielas”. 
Gaidot jaunās telpas, mazie mākslinieki 
devās plenērā, meklējot skaisto 
apkārtnes ainavā. Atsaucoties lidostas 
“Rīga” piedāvājumam radīt zīmējumus 
kalendāram, apmeklēja lidostu, nokļūstot 
vietās, kur parasti nevienu neielaiž – tā 
teikt – iepazina lidostas dzīvi no iekšpuses. 
Tapa liels daudzums interesantu skiču, 
kas nu jau pārvērtušās gatavos mākslas 
darbos. 

“Krīta diena” jeb zīmēšana uz asfalta 
ir skolas ilggadēja tradīcija. Šogad  bērni 
skolas priekšā pulcējās 23. septembrī. 
Ieradās arī audzēkņi no MMS Tīraines 
grupas. Kā vienmēr zīmētāju vidū netrūka 
topošo mūziķu. Varbūt tāpēc šogad as-
faltu rotāja tik daudz nošu atslēgu? Kris-
tianam Grasbergam izdevās pati lielākā un 
skaistākā. Laikam tāpēc, ka Kristians gan 
flautu spēlē, gan glezno un zīmē. Arī sita-
minstrumentu klases audzēknis Mārtiņš 
Kalējs centās tikt galā ar sarežģīto sol 
atslēgas vijumu. Lība Baiba Ozoliņa, kura 
tikai šogad sākusi savas gaitas mūzikā un 
mākslā, rotāja asfaltu ar nošu līnijām un pat 
uzzīmēja savu instrumentu – flautu. 

Asfalta laukums daudzkārt pārsniedz 
ierasto lapas formātu. Dažam tāpēc bija 
pagrūti “iekarot” jaunus plašumus, bet 
lielākā daļa zīmētāju tomēr izmantoja 
izdevību lielākam atvēzienam. Māsas Lība 
Baiba un Paula Lote Ozoliņas pat vienojās 
kopīga darba radīšanā, meitenes uz asfalta 
izplaucēja pavasarīgu zaru, kurā katra no 
viņām iezīmēja ziedus savā rokrakstā, tā 
apliecinot, ka mākslinieka individualitāte 

izpaužas jau mazotnē. 
Interesanti zīmējumus veidoja Sofja un 

Bogdana Motrenko, Marija Lastovska, 
Katrīna Ivbule, Alise Alisha Pudane un… te 
vēl būtu daudzu vārdi rakstāmi.

Daļa autoru savus darbus bagātināja ar 
īpašu paņēmienu, kad pat parasta slota kļūst 
par mākslinieka instrumentu, un krīts tiek 
ieberzēts asfaltā kā pagleznojums. 

Vairāku bērnu darbos atspoguļojās 
Mārupes novada jubilejas gada noskaņa. 
Sestā kursa audzēknes Katrīna Letiņa, 
Katrīna Bērziņa un Karīna Eva Putirska ar 
savu vareno jubilejas skaitli iezīmēja lau-
kuma centru. Daudzas rokas rakstīja burtus 
vārdā Mārupe. Tika zīmēts Mārupes karogs, 
dažādos veidos apspēlēts jubilejas skaitlis 
90. Laura Stūrmane to drosmīgi uzzīmēja 
daudz lielāku par sevi pašu. Pie tam tas 
nebija tikai vienkāršs ciparu savienojums, 
Lauras neparastā fantāzija, kas izpaužas 
zīmējumos, raisījās arī uz asfalta.

To, ka zīmēt uz asfalta ir interesanti jebkurā 
vecumā, atzina piektā kursa audzēkne Ance 
Ilze Murāne. Par to, ka viņas trīs mākonīšus 
ar varavīksnes mēlēm noskalos lietus, viņa 
nesatraucās, zīmējumiem uz asfalta jau 
ir tāds liktenis, īsu brīdi sagādāt prieku 
zīmētājiem un garāmgājējiem un atstāt 
atmiņās daudz pozitīvā vismaz vēl kādu 
laiku.

Mārupē aug radoši un darboties griboši 
bērni. Todien to varēja pamanīt ikviens, 
kam ceļš veda garām Mārupes Mūzikas un 
mākslas skolai. Bērni mīl savu novadu un ir 
lepni tajā dzīvot, apliecinājums tam - viņu 
zīmētie veltījumi. Domāju, pēc gadiem mēs 
par daudziem no viņiem dzirdēsim un tad 
varēsim lepoties, sakot - mūsējie, mārupieši.  

Maija Matīsa, mākslas skolotāja

Kolektīvs Vadītājs, tel. Nodarbību laiki
Vidējas paaudzes deju 

kolektīvs
MĀRUPIEŠI

Vadītāja: Gunta Skuja
Tālr. +371 2 6514130

Pirmdienās un Trešdienās
No 20:30 līdz 23:00

Mārupes Kultūras namā

Jauniešu deju kolektīvs
MĀRUPE

Vadītājs: Rolands 
Levics

Tālr. +371 2 6350809

Pirmdienās un Trešdienās
No 19:00 līdz 22:00
Mārupes vidusskolā

Bērnu deju studija
PĒRLĪTES

 (mazā grupa: 3-4 gadi)

Vadītāja: Sarmīte 
Enģele

Tālr. +371 2 0201234

Pirmdienās un Trešdienās
No 18:00 līdz 18:30

Mārupes Kultūras namā
Bērnu deju studija

PĒRLĪTES
 (vidējā grupa: 5-7 gadi)

Vadītāja: Sarmīte 
Enģele

Tālr. +371 2 0201234

Pirmdienās un Trešdienās
No 18:40 līdz 19:20

Mārupes Kultūras namā
Bērnu deju studija

PĒRLĪTES
 (lielā grupa: 5-7 gadi)

Vadītāja: Sarmīte 
Enģele

Tālr. +371 2 0201234

Pirmdienās un Trešdienās
No 19:30 līdz 20:20

Mārupes Kultūras namā

Līnijdeju grupa
VĒJIEM LĪDZI

Vadītāja: Dzintra 
Rozīte

Tālr. +371 2 9299585

Pirmdienās no 19:00 līdz 
21:00

Ceturtdienās no 17:15 līdz 
18:30

Mārupes Kultūras namā
Hip-Hop un Break dance deju 

studija
CHILL OUT

(iesācēju un iesācēju ar 
pieredzi grupa)

Vadītāja: Madara Ante
Tālr. + 371 2 7147056

Pirmdienās un Trešdienās
No 15:00 līdz 16:00

Mārupes Kultūras namā

Hip-Hop un Break dance deju 
studija

CHILL OUT
(junioru grupa)

Vadītāja: Madara Ante
Tālr. + 371 2 7147056

Pirmdienās un Trešdienās
No 16:00 līdz 17:00

Mārupes Kultūras namā

Hip-Hop un Break dance deju 
studija

CHILL OUT
(iesācēju grupa (7-10 gadi))

Vadītāja: Madara Ante
Tālr. + 371 2 7147056

Pirmdienās un Trešdienās
No 17:00 līdz 18:00

Mārupes Kultūras namā

Hip-Hop un Break dance deju 
studija

CHILL OUT
(atvērtā nodarbība un 

turpinātāju un junioru grupa)

Vadītāja: Madara Ante
Tālr. + 371 2 7147056

Pirmdienās un Trešdienās
No 15:00 līdz 16:00

Mārupes Kultūras namā

Eksotisko deju studija
MISTĒRIJAS

Vadītāja: Sigita 
Vēvere

Tālr. + 371 2 9440021

Otrdienās un Ceturtdienās
No 19:30 līdz 21:20

Mārupes Kultūras namā

Jauktais koris 
MĀRUPE

Vadītājs: Kalvis 
Ozoliņš

Tālr. + 371 2 9490928

Otrdienās 
No 18:00 līdz 21:00

Mārupes Kultūras namā

Jauniešu jauktais koris
UNIVERSUM

Vadītājs: Rihards 
Rudzītis

Tālr. +371 2 9141636

Ceturtdienās
No 19:00 līdz 21:00

Jaunmārupes pamatskolā

Sieviešu koris
RESONO

Vadītāja: Irēna 
Račevska

Tālr. +371 2 9619549

Trešdienās
No 19:00 līdz 21:00
Rīgas 3.vidusskolā

Sieviešu (senioru) koris
NOKTIRNE

Vadītāja: Ilga Bērziņa
Tālr. +371 2 6131501

Ceturtdienās
No 12:00 līdz 16:00

Mārupes Kultūras namā

Sieviešu vokālais ansamblis
DZELDE

Vadītāja: Sandra Gaide
Tālr. +371 26438127

Trešdienās 
No 18:00 līdz 20:30

Jauniešu Domes telpās, 
Daugavas ielā 29/1

Bērnu vokālā studija
MAZĀ SIRDS

Vadītāja: Diāna Kra-
vale

Tālr. +371 2 8249874

Ceturtdienās
No 17:30 līdz 19:45

Mārupes Kultūras namā

Bērnu vokālā studija
(līdz 6 gadu vecumam)

Vadītāja: Diāna Kra-
vale

Tālr. +371 2 8249874

Otrdienās
No 17:15 līdz 18:00

Mārupes Kultūras namā

Ārstnieciskā vingrošana Trenere: Ilga Gļauda
Tālr. +371 29658809

Pirmdienās un Ceturdienās
No 11:00 līdz 12:00

Mārupes Kultūras namā

Mārupes Kultūras nama kolektīvi uzņem dalībniekiem

Konkursā Vecmāmiņa 2015 startē mārupiete 
Aviva Kvite

Līdz 29. novembrim 12 skaistas sievietes 
cīnīsies par titulu “Vecmāmiņa 2015” un 
unikālu kroni. 

Konkursā startē arī mārupiete Aviva Kvite. 
Aviva jau 17 gadus dzīvo Mārupes novadā, 
viņas abi bērni absolvējuši Mārupes viduss-
kolu. Aviva ir ļoti sabiedrisks cilvēks, piedalās 
dažādu pasākumu vadīšanā. Šī gada pavasarī 

saņēmusi arī sertifikātu kā diplomēta gide.
Novēlam Avivai veiksmi konkursā un bal-

sosim par labāko vecmāmiņu portālā www.
voteon.eu.

Konkursa mērķis ir koncentrēt sabiedrības 
uzmanību     sievietei - vecmāmiņai        kā sirsnības  un 
labestības simbolam, kā arī ģimeniskām 
vērtībām, apvienojot paaudzes. 
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Mārupes aktīvā tūrisma sezona 
noslēgusies ar velobraucienu pa 

aviācijas tūrisma objektiem

Tālāk maršruts veda uz Skultes ciemu, 
kurā viesus sagaidīja stāsts par šeit esošo 
reta tipa pieminekli – padomju laika reaktīvo 
bumbvedēju IL-28. Turpat blakus esošajā 
Skultes dienas centrā visiem bija iespēja 
apskatīt arī īpaši pasākumam izvietoto 
ekspozīciju par lidmašīnu, tās ekipāžu 
un citiem ar aviācijas vēsturi saistītiem 
notikumiem Skultes ciemā. Pasākuma 
dalībnieki uzzināja kas ir untas un kapon-
ieri, kā arī atpūtas brīdī nobaudīja armijas 
stila pusdienas ar šrapneli (grūbu putra) 
un kaltētu augļu kompotu. Visbeidzot, 
piedzīvojuma noslēgumā velobraucējiem 
tika dota iespēja apmeklēt lidostas “Rīga” 
lidlaukam blakus esošo inversijas teritori-
ju, kurā vēsturiski atradušās lielās militārās 
lidmašīnas un dzīvojusi to apkalpe. Šeit vēl 
joprojām atrodas Pirmā Pasaules kara vācu 
armijas koka lidmašīnu angārs ar sarežģītu 
metāla konstrukcijas jumtu. Velobrauciena 
noslēgumā pie Mārupes novada kultūras 
nama visi finišējušie riteņbraucēji kā 
nelielu piemiņu no dienas piedzīvojuma 
saņēma nozīmīti. Katrā nākošajā aktīvās 
atpūtas pasākumā aicināsim ierasties ar 
iepriekš saņemtajām nozīmītēm, tās laika 
gaitā krājot un parādot, kurš ir aktīvākais 
mārupietis un novada viesis! 

Turpinājums no 1.lpp. Pasākuma mērķis bija veicināt veselīgu 
dzīvesveidu, popularizējot riteņbraukšanu 
kā vienu no aktīvās atpūtas veidiem, kā 
arī iepazīstināt velobrauciena dalībniekus 
ar tūristu piesaistes objektiem Mārupes 
novadā. Velobraucienā piedalījās 70 visu 
vecumu riteņbraucēji – gan mārupieši, 
gan viesi no Rīgas un apkārtējiem kaimiņu 
novadiem. Paralēli velobraucienam visas 
dienas garumā darbojās Konrādu skvēra 
amatnieku un mājražotāju tirdziņš. 

Mārupes novada dome saka lielu paldies 
par palīdzību pasākuma organizēšanā 
Mārupes novada pašvaldības polici-
jas priekšniekam Jurim Jēkabsonam 
un pārējiem policijas darbiniekiem, 
Skultes sākumskolas novadpētniecības 
pulciņa vadītājam Valdim Čeičam un 
vēsturisko notikumu lieciniekam Nikola-
jam Guščinam, Aviācijas tehnikas muze-
ja vadītājam Viktoram Talpam un viņa 
kolēģiem Valentīnam Leitānam un Alek-
sandram Borščam, Skultes Dienas centra 
vadītājai Vladai Larionovai, Jauniešu do-
mei un Latvijas Mājražotāju biedrībai. 

Paldies visiem dalībniekiem par lieliski 
pavadīto dienu un tiekamies nākošajā 
aktīvās atpūtas pasākumā pavasarī!

Elīna Brigmane, Mārupes domes 
tūrisma organizatore

Iesaki sportistu 
nominācijai 

“Sporta Laureāts 
2015”

Mārupes Sporta centrs aicina 
iedzīvotājus un organizācijas pieteikt 
kandidātus Mārupes novada “Sporta 
Laureātam 2015”. Apbalvoti tiks šī gada 
labākie sportisti, treneri, komandas, sporta 
pasākumu organizētāji katrā sporta veidā.

Aizpildītās anketas līdz 2.novembrim 
lūgums sūtīt uz e-pastu sports@marupe.lv 
vai  nodot Mārupes sporta kompleksā, Kan-
tora ielā 97, vai Tīraines sporta kompleksā, 
Viršu ielā 7, pie administratorēm.

Pieteikuma anketa atrodama pašvaldības 
mājaslapā www.marupe.lv sadaļā Sports.             

SPORTS

Aizvadīts pirmais 
rudens kross Mārupē
1.oktobrī pie Jaunmārupes stadiona 

notika skriešanas sacensību “Rudens 
Kross Mārupē” 1.posms. Svaigs 
gaiss, pozitīvs noskaņojums un cītīga 
apņemšanās radīja lielisku gaisotni 
sacensību laikā.

Labākie rezultāti pa grupām: 
V9 grupā 1 km – Ričards Jankovskis 3:30 
S12 grupā 2 km – Sindija Jankovska 8:56 
V16 grupā 3 km – Dāvids Bērziņš 8:35 
S35 grupā 2 km – Inese Tama 7:31 
S40 grupā 2 km – Inga Cirse 7:43

Skriešanas sacensības “Rudens Kross 
Mārupē” notiek piecos posmos un 
dalībniekiem ir iespēja startēt 20 dažādās 
vecuma grupās, no 3 līdz 80 gadu vecumam, 
katram vecumam atbilstošā distancē. 
Sacensību mērķis ir popularizēt krosu kā 
daudziem pieejamu aktīvas atpūtas veidu 
un noskaidrot labākos Mārupes novada 
sportistus skriešanas krosā.

Krosa 2.posms notiks 2015. gada 
8.oktobrī, starts no 16.00 – 17.30. Pulcēšanās 
pie Jaunmārupes stadiona. Dalībnieku 
pieteikšanās un numuru izsniegšana 
sacensību vietā no plkst. 15.30-16.00. 
Katrā posmā startējošie dalībnieki 
finišā saņems veicināšanas balvu. 
Kopvērtējuma 1. – 3. vietu ieguvēji katrā 
vecuma grupā tiks apbalvoti ar diplo-
miem un medaļām, kā arī pārsteiguma 
balvām visaktīvākajās vecuma grupās. 
Nākamie krosa posmi no-
tiks – 8., 15. 22. un 29.oktobrī. 
Sacensībās tiek gaidīti visi Mārupes no-
vada iedzīvotāji un viesi!

Kaspars Šķepasts, treneris

Noslēgusies Mārupes Kausa Izcīņa 
mini motokrosā 

Mārupes novada sportistu sasniegumi septembrī
Kā nozīmīgākie panākumi jāmin 

Mārupes novada vīriešu basketbola 
(treneris M.Pliens) un vīriešu volejbola 
komandu (treneris J.Galuza) izcīnītā 
1.vieta Pierīgas novadu sporta spēļu 
Finālsacensībās. Šajā sezonā Mārupes 
novada komandām jāpiedalās vēl 
4 sporta veidos: sieviešu volejbols, 
šautriņu mešana, peldēšana un zolītes 
turnīrs. Uz 2015.g. 7.oktobri Mārupes 
novads kopvērtējumā atrodas 1.vietā ar 
217,5 punktiem. Tālākajās vietās seko 
Babītes novads (198.p.), Salaspils no-
vads (187.p.).

Septembra mēnesī Mārupes SC U10 
jaunie basketbolisti izcīnīja 1.vietu 
starptautiskajā turnīrā “Kohila Cup ‘2015” 
Igaunijā.

Futbolistiem labākie rezultāti U9 grupā 

(treneris S.Rutkaste) - 1.vieta turnīrā “Kai-
zer Cup”, U10 futbola komandai (treneris 
A.Kokorevičs) 1.vieta Salaspils turnīrā.

Taekvondo sacensībās “Riga Open” 
labākais rezultāts K.Kāģim (treneris 
V.Lepins – Žagars), kurš izcīnīja uzvaras 
visās cīņās un ieguva 1.vietu.

BMX braucēju rezultātu ar izcīnītajām 
1.vietām SMScredit.lv BMX čempionāta 
8.posmā priekšgalā atrodas Domorackis 
Markuss B5-6 grupā, Allers Emīls B8 
grupā, Zadraks Mārtiņš B11 grupā un 
Liberts Edvards Emīls – B12 grupā. Vi-
sus puišus sacensībām sagatavojis teneris 
K.Ozoliņš.

Arī oktobra mēnesis būs aktīvs ar daudz 
sacensībām dažādos sporta veidos.

Matīss Vārna, treneris, 
Mārupes sporta darba organizators

Sporta notikumi

14. oktobris plkst. 21.00 
LBL2 Mārupes SC – Gulbenes 

BJSS, Mārupes Sporta kompleksā

15.oktobris plkst. 19.15 un 21.45
MNBL JJS – T-Team Hellmann – 

Concombres, Jaunmārupes pamats-
kolas sporta zālē

16.oktobris plkst. 21.00 
MNBL Pētera dzīve - HAVAS 

Europe, Jaunmārupes pamatskolas 
sporta zālē

17.oktobris plkst. 11.00 
LJBL U15 Mārupes SC – Roja, 

Mārupes Sporta kompleksā

18. oktobris plkst. 9.30 
Atklātais 1:1 turnīrs King of the 

rock, Mārupes Sporta kompleksā

19.oktobris plkst. 21.00
 MNBL Jaunmārupe – JJS, 

Jaunmārupes pamatskolas sporta 
zālē

22.oktobris plkst. 19.15 un 21.45 
MNBL F-Team – Concombres 

un MIG – Tomega, Jaunmārupes 
pamatskolas sporta zālē

23.oktobris plkst. 21.00 
MNBL Hellmann – Pētera Dzīve, 

Jaunmārupes pamatskolas sporta 
zālē

24.oktobris plkst. 10.00 
LJBL U12 un U13, Mārupes 

Sporta kompleksā

26.- 27. oktobris plkst. 10.00 
LJBL sacensības „Kāruma kauss” 

1.posms    U-11 un U – 10, Mārupes 
Sporta kompleksā

26.oktobris plkst. 21.00
MNBL Jaunmārupe – Tomega, 

Jaunmārupes pamatskolas sporta 
zālē

29.oktobris plkst. 19.15 un 21.45 
MNBL F-Team – MIG un  

Concombres – HAVAS Europe, 
Jaunmārupes pamatskolas sporta 
zālē

30.oktobris plkst. 21.00 
MNBL SK Babīte / Gaismas,  

Maģija - Pētera dzīve, Jaunmārupes 
pamatskolas sporta zālē

Svētdien, 4. oktobrī, Jaunmārupē 
“Vilciņos” norisinājās noslēdzošais 
5.posms Mārupes Kausa izcīņā Mini 
motokrosā, kā arī paralēli norisinājās 
Bieriņu kausa izcīņa pieaugušo klasēs 
un motosporta veterānu saiets.  

Uz šīm sacensībām bija ieradies rekord-
liels dalībnieku skaits abās sportistu 
grupās, bērnu grupā - 82 un pieaugušo - 93 
motokrosisti, kopā 175 dalībnieki. Trases 
malā tika noorganizēta telts veterānu saie-
tam, kas sapulcināja 50 motosporta vec-
meistaru, starp kuriem bija arī četrpadsmit 
mārupiešu.

Sacensības tika noorganizētas 
visaugstākā līmenī, ko apliecināja moto 
kluba vadītāji, sportistu treneri un vecāki, 
jo labais noskaņojums, kas valdīja starp 
bērniem,  bija redzams arī starp visiem 

lielajiem motosportistiem, kas, protams, 
veicināja pozitīvās noskaņas. 

Pirmās Mārupes Kausa izcīņas 
Minimotokrosā veiksmīgi aizvadītas ar 
lieliem motokrosa svētkiem moto trasē 
“Vilciņi”. 

Kā sacensību vadītājs motosportistu 
vārdā izsaku lielu pateicību Mārupes 
novada vadībai, Mārupes Sporta cen-
tra vadītājai Silvijai Bartašēvicai, trases 
īpašniekam Modrim Kļaviņam, Latvijas 
motosporta federācijas vadītajam Dzin-
taram Jaundžeikeram un motokluba X-
KROSS vadītājam Ritvaram Stāmeram par 
sniegto atbalstu.

Rezultāti apskatāmi LaMSF mājas lapā.

Aivars Ābols, Mārupes Auto Moto 
Kluba «Bieriņi» vadītājs
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Laikraksts “Mārupes Vēstis”. Reģ. nr. 000702131
Iznāk vienu reizi mēnesī. 

Tirāža - 7000 eksemplāru. Bezmaksas.
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, 

Mārupes novads, LV-2167
Izdevumu sagatavoja: Uva Bērziņa, 

Jolanta Grosberga - Gernere
Tālrunis: 67149868, fakss: 67149858

e-pasta adrese: marupesvestis@marupe.lv
Avīze pieejama elektroniskā veidā:

www.marupe.lv/lv/marup/aktuali/marupes-vestis/
Izdevumā “Mārupes Vēstis” publicētie materiāli 
ne vienmēr atspoguļo Mārupes novada Domes 
viedokli. Par faktu un skaitļu pareizību atbild 

rakstu autori.

 Mārupes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti jaundzimušie

Markus Dambergs (dzimis 24.08.2015.)
Roberts Linde (dzimis 30.08.2015.)
Keita Timrota (dzimusi 25.08.2015.)
Aleksandrs Sorokins 

(dzimis 31.08.2015.)
Miloļika Žukova (dzimusi 03.09.2015.)
Alise Jūlmane (dzimusi 03.09.2015.)
Elīna Jūlmane (dzimusi 03.09.2015.)
Paulis Roberts Kļavis 

(dzimis 31.08.2015.)
Gustavs Millers (dzimis 12.09.2015.)
Džūlija Beņislavska 

(dzimusi 13.09.2015.)
Henrijs Stepčenko (dzimis 13.09.2015.)
Marks Straume (dzimis 10.09.2015.)
Emma Šalkovska (dzimusi 10.09.2015.)
Estere Lāpsele (dzimusi 08.09.2015.)
Amēlija Fioki (dzimusi 15.09.2015.)
Monta Rušmane (dzimusi 15.09.2015.)
Amēlija Žukova (dzimusi 24.09.2015.)
Miķelis Prindulis (dzimis 22.09.2015.)
Arturs Ļahs (dzimis 24.09.2015.)
Dans Akmeņkalns (dzimis 22.09.2015.)

Mūžībā aizgājuši

Regīna Rasma Marovska 
(20.06.1922 - 02.09.2015.)

Ērika Paegle 
(17.11.1916. - 05.09.2015.)

Jurijs Jeļisejevs 
(25.11.1939. - 08.09.2015.)

Jeļena Krivicka 
(29.01.1969. - 08.09.2015.)

Valda Antonova 
(20.12.1942. - 15.09.2015.)

Vita Jaunbērziņa 
(06.03.1978. - 23.09.2015.)

Zinaida Cibuļnikova 
(18.11.1925. - 28.09.2015.)

 Mārupes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

noslēgtas laulības

04.09.2015.
Armands Vietnieks un Anna Tomševica
Ivans Višņovs un Oļesja Maksimeņa

18.09.2015.
Sergejs Zankovičs un Jekaterina Buševska
Sergejs Gorbunovs un Alise Gūtmane 

19.09.2015.
Romans Šklenniks un Dagne Rušeniece
Velerijs Čerkovskis uin Aleksandra Firsova
Agnis Erps un Alla Kazakeviča

24.09.2015.
Pauls Bensons un Eelīna Kandevica

25.09.2015.
Jānis Vildiņš un Kristīne Brūvere
Edmunds Melderis un Anita Baumane
Juris Krūmiņš un Ieva Lukše

26.09.2015.
Ričards Opmanis un Katrīna Vintere

NOVADĀ
Katoļu baznīcas dievkalpojumi 

notiks
2015. gada 11.un 25.oktobrī

plkst. 11.00
Mārupes novada Mūzikas 

un mākslas skolas zālē
(Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē), 

kurus svinēs 
priesteris Imants Medveckis.

Visi laipni aicināti!

Senioru koris “Noktirne” 
uzņem dziedātājas.

Gaidīsim 
Mārupes Kultūras namā otrdienās 

no plkst. 12.00 līdz 15.00

Kora administrācija

Mārupes novada Jauniešu Domes jaunieši atgādina: 
ikviens novada jaunietis ir aicināts piebiedroties Jauniešu Domes 

kolektīvam un līdzdarboties dažādu pasākumu un aktivitāšu 
organizēšanā un atbalstīšanā. Raksti: jauniesu.dome@marupe.lv

Jau no 29.augusta 
katru sestdienu 
no 9:00 - 15:00

Mazcenu alejā 13, (pagalmā) Jaunmārupē

notiek Mājražotāju tirdziņš
Tieši Jums no mājražotājiem:

• piens un piena izstrādājumi;
• maize un citi bakalejas produkti;
• kūpinātas zivis;
• medus;
• ziedi un stādi;
• svaiga gaļa;
• u.c.

Sveicam septembra 
jubilārus!

Vilmāram Bražem 1. 
septembrī palika 85 gadi
Ritai Kristsonei 3. septembrī 
palika 85 gadi 
Alexey Svichkan 4. 
septembrī palika 80 gadi  
Lūcijai Smilgai 5. septembrī 
palika 99 gadi
Ņinai Zalpēterei 5. 
septembrī palika 85 gadi
Annai Miroņenkovai 
7.septembrī palika 80 gadi

Antonam Vucānam 10. septembrī palika 92 gadi 
Margarietai Sērumai 10. septembrī palika 80 gadi 
Victor Poddubnyak 12. septembrī palika 80 gadi 
Ļubovai Solovjovia 12. septembrī palika 80 gadi 
Annai Pleišai 15. septembrī palika 80 gadi
Veltai Ribkinskai 15. septembrī palika 85 gadi 
Verai Lūsei 17. septembrī palika 91 gadi
Valentīnai Rožkalnai 17. septembrī palika 80 gadi
Ilmai Kārkliņai 23. septembrī palika 90 gadi
Jeļizavetai Deņisovai 25. septembrī palika 85 gadi 
Elgai Lasmanei 27. septembrī palika 90 gadi
Aleksandram Trifonovam 29. septembrī palika 80 gadi


