2018.GADA NOVEMBRIS

MĀRUPES NOVADA DOMES BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

MĀRUPES NOVADA UZŅĒMĒJU DIENĀS GŪTA
JAUNA PIEREDZE, ZINĀŠANAS UN PASNIEGTAS
BALVAS UZŅĒMĒJDARBĪBĀ
Jau trešo gadu veiksmīgi aizritējušas “Mārupes novada uzņēmēju
dienas 2018” ar visdažādākajām
aktivitātēm un pasākumiem.
Mārupes novada Dome sadarbībā ar
biedrību “Mārupes uzņēmēji” un
“Biznesa Vēstniecību” visas nedēļas
laikā no 15. līdz 19.oktobrim intere
sentiem nodrošināja iespēju iesaistīties plaši organizētos pasākumos.

U

zņēmēju dienu pirmajā die
nā - 15. oktobrī Tīrainē no
tika “Biznesa Vēstniecības”
(Jelgavas ceļš 3) atvērto durvju die
na, kuras īpašniece Silva Jeromano
va-Maura visas dienas garumā
piedāvāja apskatīt jaunās telpas,
sniedza informāciju par dažādajām
iespējām un līdzšinējām norisēm, kā
arī turpmākajiem plāniem.
Jaunie uzņēmēji varēja izmantot
iespēju bez maksas strādāt kop
strādes (coworking) telpās, kā arī
jebkuram pakalpojuma sniedzējam
bija iespēja izmantot četrus atse
višķus kabinetus, kur praktizēties un
piedāvāt klientam savu pakalpoju
mu. Atvērto durvju dienas apmeklē
ja arī Mārupes vidusskolas 12.
klases skolēni, gūstot plašāku in
formāciju par piedāvātajām iespē
jām arī pašiem šeit nākt un dar
boties, kā arī izmēģināt savas bizne
sa idejas.
Papildus 12.klases skolēniem tika
organizēts seminārs “Dizaina
domāšanas pielietošana savas dz
īves un karjeras veidošanā”.
Semināra lektore Zane Geidmane
stāstīja par dizaina domāšanu, gal
venajām metodēm, soļiem savas
profesionālās dzīves veidošanā
(sava kompasa atrašana, esošās
situācijas un pārliecību analīze, prā
ta kartēšana, iespējamo scenāriju
vizualizācija, prototipu veidošana,

testēšana, alternatīvas klasiskajai
darba meklēšanai u.c.). Semināra
noslēgumā skolēni ar lielu interesi
zīmēja paši savas prāta dizaina
kartes.
Katram apmeklētājam bija eks
kluzīva iespēja apmeklēt individuā
lo iepazīšanās supervīzijas bezmak
sas sesiju pie Lienas Dumaranes
(iekšējā spēka apzināšana, robežu
un šķēršļu noteikšana un pārvarēša
na, lai veiksmīgi virzītos tālāk, pro
fesionālās efektivitātes veicināša
na). Profesionāla trenere (koučs)
Inta Santa piedāvāja jauniešiem pie
dalīties Nodoma izpētē. Izpētes

veikšanai tika piedāvātas trīs
metodes: transformācijas spēle,
meditācija, koučinga kārtis.
16.oktobrī uzņēmējiem bija iespē
ja apmeklēt semināru “Uzņēmēj!
Dod iespēju praktizēties savā uzņē
mumā, un saņem ES naudu”, kas
norisinājās “Biznesa Vēstniecības”
telpās. Latvijas Darba devēju kon
federācijas pārstāves Jolanta
Vjakse (projekta vadītāja) un Sani
ta Bērziņa (darba vidē balstītu mācī
bu apakšprojekta vadītāja) informē
ja uzņēmējus par iespēju iesaistīties
ESF projektā “Profesionālo izglītī
bas iestāžu audzēkņu dalība darba

vidē balstītās mācībās un mācību
praksēs uzņēmumos”, tādā veidā ie
interesējot uzņēmējus būt ak
tīvākiem un iesaistīt mācību pro
cesā jauniešus, dodot iespēju teori
jas zināšanas papildināt ar praksi
uzņēmumos, kas vairotu nākotnes
darbaspēka kompetenci atbilstoši
darba tirgus prasībām, mazinātu
jauniešu bezdarbu un paaugstinātu
profesionālās izglītības prestižu.
Trešajā dienā, 17.oktobrī biedrība
“Mārupes uzņēmēji” organizēja
skolēnu mācību uzņēmumu iz
stādes atklāšanu, kas notika VAS
“Starptautiskā lidosta “Rīga”” tel

pās. Izstādē ikviens lidostas apme
klētājs var apskatīt Mārupes vidus
skolas skolēnu radošos darbus.
Vēl šajā dienā tika organizēts
seminārs uzņēmējiem “Par divām
stundām zinošāks”. Tā tēma - “Kā
netikt sodītam – praktiski ieteikumi
datu aizsardzības pārbaudes gadī
jumos”. Tā ietvaros “Biznesa Vēst
niecības” telpās Datu valsts inspek
cijas ekspertes Kristīne Baltiņa (per
sonas datu apstrādes uzraudzības
nodaļas vadītāja) un Arta Vīgante
(vecākā eksperte) prezentēja
uzņēmējiem būtiskāko informāciju
datu aizsardzības jautājumos.
turpinājums 3.lpp

Godināti Mārupes novada iestāžu pedagogi

Paziņojums par lēmumu pilnveidot Mārupes novada
teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu redakciju
Mārupes novada Dome 2018.
gada 31.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 17 (prot. Nr.14) ”Par Mārupes
novada Teritorijas plānojuma 2014.
- 2026. gadam grozījumu 1. redakcijas pilnveidošanu”.

M

ārupes novada Teritorijas
plānojuma grozījumu 1.
redakcijas publiskā ap
spriešana notika laikā no 2018.

12.oktobrī Skolotāju dienas
svinīgā pasākuma ietvaros Mārupes
Kultūras namā jau ceturto reizi
pašvaldības izglītības iestāžu peda
gogiem tika pasniegtas balvas
izglītībā “Gada pedagogs 2018”.
Tika sveikti 17 skolotāji astoņās
nominācijās, kurus šim godpilnajam
titulam izvirzījušas izglītības
iestādes un skolēni.

N

ovada 90 gadu jubilejas iet
varos Mārupes novada
dome aizsāka tradīciju go
dināt savu pašvaldības iestāžu
pedagogus par augstu profesionā
lu meistarību, kas veicinājusi izglī
tojamā izaugsmi, jaunu progresīvu
metožu ieviešanu, par nozīmīgiem
izglītojamo sasniegumiem, peda
goģiskās pieredzes popularizēšanu,
kā arī ieguldījumu izglītības iestādes
vai novada izglītības sistēmas at
tīstībā.
turpinājums 4.lpp

piektdiena, 9.novembris 2018

gada 18. jūlija līdz 31. augustam.
Apspriešanas laikā ir saņemti vairāk
kā 370 iesniegumi ar priekšlikumi
em un iebildumiem par funkcionālā
zonējuma grozījumiem un citiem
jautājumiem. Visvairāk iebildumu
saņemti jautājumā par iespējamo
kūdras ieguvi purva teritorijā pie
Olaines novada robežas, kā arī
iesniegumi pret jauktas centra teri
torijas veidošanu Vētras ciemā, kas

tika iecerēts, lai veicinātu teritorijas
daudzveidīgāku izmantošanu un vi
etējas nozīmes centra veidošanos.
Būtiskus iebildumus izteikušas arī
institūcijas, kas sniedza nosacīju
mus plānojuma grozījumu izstrādei,
tai skaitā jautājumos par transpor
ta plānu, mežu teritoriju izmantoša
nu un Lidostas teritorijas attīstību.
turpinājums 5.lpp

Dome pasniegs Goda rakstus par sevišķiem nopelniem
Lai godinātu novadniekus par sevišķiem nopelniem un mūža ieguldījumu Mārupes novada izaugsmē un attīstībā, Mārupes novada dome oktobrī aicināja ikvienu pieteikt pretendentus Mārupes pašvaldības augstākā
apbalvojuma “Goda raksts” saņemšanai.

M

ārupes novada dome 2018.gada 31.oktobra domes sēdē lēmu
si par īpašiem nopelniem piešķirt pašvaldības augstāko apbal
vojumu “Goda raksts” kopā ar naudas balvu Ilzei Būmanei, Agi
tai Pāvulei, Jānim Lagzdkalnam un Ivaram Punculim. Goda raksti tiks pas
niegti Latvijas Valsts simtgadei veltītajā svinīgajā pasākumā “Es esmu Lat
vija!”, kas notiks 17.novembrī plkst. 17.00 Mārupes Kultūras namā.

1

Pašvaldība
Mārupes vēstis

Domes lēmumi
31. oktobra sēdē
Lēma par zemes ierīcības projek
tu apstiprināšanu, adreses un no
saukuma piešķiršanu un lietošanas
mērķu maiņu vairākiem nekustam
ajiem īpašumiem.
Lēma iesniegt Lauku atbalsta
dienestā projekta „Ceļa C-10 pār
būve” iesniegumu līdzfinansējuma
saņemšanai.
Lēma pieņemt saistošos noteiku
mus Nr. 17/2018 „Par decentralizē
to kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtību
Mārupes novadā”.
Apstiprināja nekustamā īpašuma
Zeltiņu iela 128, Mārupē, komisijas
2018. gada 9. oktobra izsoles rezul
tātus.
Saskaņoja Mārupes vidusskolas
interešu izglītības programmu
„Spāņu
valodas
pulciņš”
2018./2019. mācību gadam.
Lēma par finansiālu atbalstu
Mārupes novada sportistiem.
Lēma piešķirt biedrībai „Mārupes
Vizuālās Mākslas studija” finansiā
lo atbalstu 700,00 eiro apmērā pro
jekta „Mana glezna 2018” īstenoša
nai, 2018. gada
23. oktobrī novadot ceļojošās ra
došās darbnīcas Mārupes Konrādu
parkā un Vecozolu pļavās, un no
2018. gada 18. decembra līdz 2019.
gada 22. janvārim rīkojot un atklā
jot izstādi Mārupes ģimenes
restorānā „Hercogs”.
Pieņēma saistošos noteikumus
Nr. 18/2018 „Mārupes novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības
nodrošināšanas
funkcijas
īstenošanas kārtība”.
Lēma piešķirt tiesības pirmssko
las vecuma bērniem, kuri apgūst
pirmsskolas izglītību un kuriem ir
pedagoģiski medicīniskās komisijas
atzinums vai veselības un darbspē
ju ekspertīzes ārstu atzinums, un
kas ir vismaz ar vienu no vecākiem
deklarēti Mārupes novada adminis
tratīvajā teritorijā ne mazāk kā vienu
nepārtrauktu
gadu,
saņemt
pašvaldības apmaksātus audiolo
gopēda, Montessori pedagoga,
speciālās izglītības pedagoga,
smilšu terapijas, mūzikas un māks
las terapijas, ABA terapijas, runas

Mārupes novads atzīts par investīcijām
draudzīgāko pašvaldību Latvijā
attīstības korekcijas pakalpojumus,
apmaksājot tos 50 % apmērā, bet ne
vairāk kā 100,00 eiro mēnesī.
Apstiprināja grozījumus Pierīgas
izglītības, kultūras un sporta pārval
des nolikumā.
Lēma piešķirt apbalvojumu “Goda
raksts” kopā ar naudas balvu Ivaram
Punculim par ieguldījumu novada
izaugsmē un attīstībā.
Lēma piešķirt apbalvojumu “Goda
raksts” kopā ar naudas balvu Ilzei
Būmanei par ieguldījumu kultūras
jomā.
Lēma piešķirt apbalvojumu “Goda
raksts” kopā ar naudas balvu Jānim
Lagzdkalnam par ieguldījumu izglītī
bas un sporta jomā.
Lēma piešķirt apbalvojumu „Goda
raksts” kopā ar naudas balvu Agitai
Pāvulei par ieguldījumu saimniecis
kajā un kultūras jomā.
Apstiprināja grozījumus nolikumā
„Par Mārupes novada domes
priekšsēdētāja, priekšsēdētāja viet
nieka, patstāvīgās komitejas
priekšsēdētāja un Mārupes novada
domes
deputātu
atlīdzības
sistēmu”.
Izveidoja darba grupu Mārupes
novada attīstības programmas
2013. - 2019. gadam rīcības plāna
un investīciju plāna aktualizācijai
2017.– 2019. gadam.
Lēma nodot Nodrošinājuma
valsts aģentūrai bezatlīdzības
lietošanā nedzīvojamās telpas Kon
rādu ielā 5, Mārupē, ar mērķi no
drošināt Valsts policijas Rīgas
reģiona pārvaldes Olaines iecirkņa
darbību.
Apstiprināja noteikumus par
Mārupes novada domes iepirkumu
plānošanu, veikšanu un kontroli.
Lēma organizēt iepirkumu
„Mārupes pamatskolas piebūves
būvprojekta izstrāde, būvniecība un
autoruzraudzība”, „Jaunmārupes
pamatskolas un Mārupes pamatsko
las moduļa tipa būves būvprojekta
izstrāde, būvniecība un autoruz
raudzība”.
Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs

7.novembrī Latvijas Biznesa sa
vienības iniciatīvas “Atbalsti mazo
biznesu” sadarbībā ar Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA “LURSOFT”
ietvaros paziņotas un apbalvotas
investīcijām draudzīgākās republikas pilsētas un pašvaldības. 2018.
gada indeksā par investīcijām
draudzīgāko pašvaldību ar vietējās
nozīmes attīstības centru atzīts
Mārupes novads. Indeksa rezultāti
uzrāda pašvaldības mērķtiecīgu
ieguldījumu uzņēmējdarbības vides
uzlabošanā un nodarbinātības
veicināšanā, sekmējot uzņēmumu
finanšu ekonomiskos rādītājus.

I

ndekss
“Investīcijām
draudzīgākā
pašvaldība”
balstās uz reģionu apkopoto
pašvaldību pašnovērtējumu, aktivi
tāti uzņēmējdarbības atbalsta infra
struktūras veidošanā un pašvaldību
teritorijā esošo uzņēmumu finanšu
- ekonomiskajiem rādītājiem.
Par investīcijām draudzīgākas re
publikas nozīmes pilsētu atzīta
Ventspils, kurai seko Valmiera, bet
trešajā vietā ierindojas Liepāja, lieci
na Latvijas Biznesa savienības šo
dien prezentētais indekss “Investīci
jām draudzīgākā pašvaldība”.
Savukārt
par
investīcijām
draudzīgāko novadu ar vietējās

nozīmes attīstības centru 89
pašvaldību konkurencē atzīts
Mārupes novads, otro vietu šajā
nominācijā ieguvis Olaines novads,
bet trešajā vietā ierindojies Jelga
vas novads.
Par investīcijām draudzīgāko
novadu ar reģionālās nozīmes at
tīstības centru atzīts Aizkraukles
novads, otro vietu ieguvis Dobeles
novads, bet trešo vietu - Kuldīgas
novads.
Mārupes
novada
domes
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs:
“Iegūtā atzinība apliecina, ka tiešām
esam labvēlīgam lidojumam teica
ma starta vieta. Mārupes novads ir
bagāts ar jaunajām ģimenēm un ide
jām, kā arī uzņēmīgiem un
konkurētspējīgiem uzņēmējiem.
Esmu gandarīts par indeksa rezul
tātiem. Šī tiešām ir iespēja uz brīdi
apstāties un paraudzīties uz
pašvaldības un mūsu uzņēmēju
paveikto. Paldies jāsaka arī bied
rībai “Mārupes uzņēmēji”, kas
novadā darbojas jau 7 gadus un ir
nozīmīgs sadarbības partneris un
tilts starp pašvaldību un uzņēmē
jiem.”

Atklāts atjaunotais skeitparks Jaunmārupē
22.oktobrī Jaunmārupē, spītējot
lietum, sportiskā gaisotnē atklāts
atjaunotais un uzlabotais skeitparks. Atgādinot jauniešiem par
drošu skeitparka lietošanu, paraugdemonstrējumus BMX frīstailā rādīja Reinis Janulis, kurš ir viens no
Latvijas labākajiem šī sporta veida
pārstāvjiem.

S

ākotnējā pašvaldības iecere
bija atjaunot Jaunmārupes
skeitparka rampu virsmas,
bet, apsekojot konstrukcijas, tika
konstatēts būtisks rampu nolieto
jums. Šogad tika veikta pilnīga veco
konstrukciju demontāža un uzstādī
tas jaunas rampas.
Mārupes novada Pašvaldības
īpašumu pārvalde kopā ar SIA “CITY

PLAYGROUNDS” pārstāvjiem izvei
doja jauno rampu skices un kopējo
vīziju, ievērojot visas jaunākās šī
sporta veida tendences. Jaun
mārupes skeitparkā uzstādītas ram
pas, kuras ir aprīkotas ar speciālu
virsmu, un nodrošinās šī skeitparka
ilgāku ekspluatācijas periodu.
SIA “CITY PLAYGROUNDS”
pārstāvis Kristaps Pipars, novēlot
saglabāt sportisko garu, papildinā
ja: “Šāds Jaunmārupes skeitparka
rekonstrukcijas projekts ir pirmais
Latvijā, jo rampu pārklājumā izman
tots unikāls ilgnoturīgs segums, kas
līdz šim pasaulē izmantots tikai vie
nā no Zviedrijas skeitparkiem.”
Mārupes
novada
domes
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs:
“Novadā, kur ik gadu piedzimst

ievērojams skaits bērnu, pašvaldī
bas pienākums ir rūpēties, lai
bērniem ir vieta, kur kvalitatīvi un
sportiskās aktivitātēs pavadīt brīvo
laiku. Ņemot vērā, ka jaunais ob
jekts ir ekstrēmā sporta veida
cienītājiem, vēlētos atgādināt par at
bilstoša drošības ekipējuma lietoša
nu. Vienmēr atcerieties par
aizsargķiveri, ceļu un elkoņu sar
giem, lai gūtu no šī parka vairāk prie
ka.”
Skeitparka jauno rampu izgata
vošanu un uzstādīšanu Jaun
mārupē veica SIA “CITY PLAY
GROUNDS”. Projekta kopējās iz
maksas – 19884,12 eiro bez PVN.
Skeitparka skrituļošanas laukums
ir 455 m2, atjaunots arī strītbola lau
kums 140 m2 platībā.

Informācija par Publisko iepirkumu likuma
kārtībā veiktajiem iepirkumiem

Noticis iedzīvotāju informatīvais pasākums projekta
“Co2mmunity” ietvaros

IZSLUDINĀTIE IEPIRKUMI
Ietves izbūve no Loka ceļa līdz
Jaunmārupes pamatskolai, pie
ņemts lēmums par līguma
slēgšanas tiesību piešķiršanu SIA
“BALTIJAS BŪVE”.

Mārupes novada pašvaldībai iesaistoties projektā “Co2mmunity”
par vietējo iedzīvotāju grupu (ko
pienu) atjaunojamās enerģijas projektu kopradīšanu un kopfinansēšanu, š.g. 25.oktobrī tika organizēta
diskusija ar iedzīvotājiem par energoefektivitātes
risinājumiem
novadā. Projekta mērķis ir palielināt
sabiedrības zināšanas par kopienu
enerģijas projektu attīstību un
veicināt atjaunojamo energoresursu plašāku un efektīvāku izmantošanu.

Rotaļu laukuma aprīkojuma
iegāde un uzstādīšana publiskajā
skvērā Tīraines ielā 14, pieņemts lē
mums par līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu Sabiedrībai ar ierobežo
tu atbildību “GoPlay”.
Tautas tērpu piegāde Mārupes
novada pašvaldības iestādēm,
piedāvājumu iesniegšana līdz
13.11.2018.
Būvprojekta izstrāde un autoruz
raudzība pirmskolas izglītības
iestādes jaunbūvei Jaunmārupē,
notiek sarunu procedūra.
Labiekārtojuma elementu izgata
vošana un uzstādīšana Mārupes
novadā, notiek sarunu procedūra.

piegāde un uzstādīšana, notiek
piedāvājumu vērtēšana.
NOSLĒGTIE LĪGUMI
Sabiedrība ar ierobežotu atbildī
bu “TILTS” par Jaunmārupes parka
pārbūvi, līguma summa 968540,08
eiro bez PVN.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildī
bu “RS Būvnieks” par Jaunmārupes
parka pārbūves būvuzraudzība, līgu
ma summa 18 684,00 eiro bez PVN.
Akciju sabiedrība “FERRUS” un
IKU EDUARDS SIA par Tehnikas
piegādi
Mārupes
novada
pašvaldībai, līguma summa 17
815,00 eiro bez PVN.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildī
bu “RDL” par Mūzikas instrumentu
iegādi Mārupes mūzikas un māks
las skolai un Mārupes vidusskolai,
līguma summa 32 115,00 eiro bez
PVN.

Dažādi elektromontāžas darbi
Mārupes novada teritorijā un
pašvaldības iestādēs, notiek
piedāvājumu vērtēšana.

SIA “MK dizains”un SIA “Jūrma
las mežaparki” par Rotaļu laukumu
aprīkojumu iegādi un uzstādīšanu,
līguma summa 5377,00 eiro bez
PVN.

Videonovērošanas sistēmas pro
grammatūras, kameru un servera

Domes izpilddirektora p.i.
Kristaps Ločs
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P

ar kopienu enerģijas projek
tiem sauc projektus, ko vei
do, ievieš un līdzfinansē
paši iedzīvotāji sadarbībā ar
pašvaldību, biznesa sektoru u.c. Tie
ir fundamentāli svarīgi un sniedz
būtisku ieguldījumu augstāka at
jaunojamās enerģijas īpatsvara sa
sniegšanai enerģijas ražošanā
Eiropā. Projekta ietvaros Mārupes
novada pašvaldībā plānots izveidot
vietējo iedzīvotāju grupu (kopienu)
atjaunojamās enerģijas projektu
kopradīšanai un īstenot kopienu
enerģijas pilotprojektu.
Pasākumā kopumā piedalījās ap
20 dalībnieki, kuri tika iepazīstināti
ar š.g. septembrī notikušo iedzīvotā
ju aptauju novadā. Tās mērķis bija
noskaidrot novada iedzīvotāju iein

teresētību energoefektīvu risināju
mu ieviešanā, kā arī enerģētisko re
sursu taupīšanas un optimizācijas
paradumus. Aptaujā kopā piedalījās
42 novada iedzīvotāji. Aptaujas re
zultāti parādīja, ka 76% responden
tu vēlas vairāk izprast energoefek
tivitātes pamatprincipus un uzzināt,
kā būt energoefektīvam ikdienā,
pārējie jau ir pietiekami labi informē
ti. Nedaudz vairāk kā 70 % aptaujā
to nākotnē būtu interese izmantot
kādus inovatīvus risinājumus ener
ģijas patēriņa samazināšanai savā
mājvietā. Šie rezultāti norāda uz to,
ka daļai novada iedzīvotāju ir liela
interese par energoefektivitātes ris
inājumiem.
Pasākuma ietvaros projekta ek
sperts Agris Kamenders prezentēja
informāciju par situāciju Latvijā un
kaimiņvalstīs, kā arī finansējuma
iegūšanas iespējām (ALTUM u.c.)
energoefektīvu projektu realizācijai.
Latvijas Saules Kolektoru Asociāci
jas pārstāvis Raivis Šķērstens
iepazīstināja klātesošos ar atjauno
jamo energoresursu izmantošanas
iespējām iedzīvotāju kopienas iet
varos.
Kā minēja Rīgas plānošanas
reģiona ES struktūrfondu informāci
jas centra vadītāja Dace Grīnberga,
mērķis,
izveidot
privātmāju
īpašnieku kopienu, ir ambiciozs, bet

īstenojams. Pirmais solis pretim
veiksmīgai projekta izpildei ir to
priekšnoteikumu apzināšana, kas ir
pamatā iedzīvotāju kopienu vei
došanās procesā.
Kā diskusiju laikā tika secināts,
šāda pilotprojekta realizēšanai
svarīgs ir ne tikai pašvaldības finan
siāls un/vai informatīvs, kā arī ad
ministratīvs atbalsts, bet arī līderu
identificēšana novada iedzīvotāju
vidū. Iedzīvotāju savstarpējā komu
nikācija, ticība idejai un vēlme dzī
vot ekoloģiski tīrā, sakoptā vidē ir
vieni no būtiskākajiem priekšnotei
kumiem energoefektīvu kopienu vei
došanai.
Esam priecīgi par iedzīvotāju at
saucību,
ierosinājumiem
un
dalīšanos pieredzē, kas sniedza
jaunas atziņas ne tikai uzsāktā pro
jekta īstenošanai, bet arī novadā ak
tuālo jautājumu risināšanā ener
goefektivitātes jomā. Aicinām ikvie
nu novada iedzīvotāju, kuru interesē
energoefektīvu risinājumu ievieša
na kopienas ietvaros, sekot līdzi in
formācijai www.marupe.lv, iesūtīt
savas idejas vai priekšlikumus At
tīstības nodaļas vadītājai Ilzei
Krēmerei, ilze.kremere@marupe.lv.,
jo darbs “Co2mmunity” projekta iet
varos turpināsies līdz 2020.gadam.

piektdiena, 9.novembris 2018

Pašvaldība
Mārupes vēstis

MĀRUPES NOVADA

UZŅĒMĒJU DIENAS 2018
turpinājums no 1.lpp

“IEKĀPT UZŅĒMĒJU
KURPĒS”
18.oktobris bija īpaša un intere
santa diena jauniešiem. Pateicoties
lielajai uzņēmēju atsaucībai, visas
dienas garumā notika skolēnu ek
skursijas uz Mārupes novada uzņē
mumiem. Ekskursijās piedalījās
Jaunmārupes pamatskolas 9.a un
9.b klases skolēni, Mārupes
pamatskolas 7.klases, 8.klases, 9.
klases skolēni un Mārupes vidus
skolas 10.b klases skolēni.
Jauniešiem bija iespēja pabūt
vairākos uzņēmumos, redzēt uzņē
mumu telpas, ražošanas procesus
un iedvesmoties no uzņēmēju veiks
mes stāstiem. Jaunieši bija
pārsteigti par plašo Mārupes
uzņēmējdarbības spektru.
Ekskursijas laikā tika apmeklēta
AS “Air Baltic Training” pilotu māja,
SIA “UAV FACTORY”, kas ražo teh
noloģiski attīstītus un konkurētspē
jīgus bezpilota lidaparātus, metāla
konstrukciju ražošanas, montāžas
uzņēmums SIA “S.B.C.”, kosmētikas
ražotājs SIA “Madara Cosmetics”,
uzņēmums SIA “Polipaks”, kas spe
cializējas elastīgā iepakojuma ma
teriālu ražošanā un iepakojuma risi
nājumu tirdzniecībā, uzņēmums SIA
“Silja”, kas nodarbojas ar lauksaim
niecības tehnikas un traktortehni
kas tirdzniecību un remontu. Jau
niešiem tika dota iespēja iekāpt lie
lajos traktoros, lai izjustu to ap
mērus un redzētu, cik šāda tehnika
mūsdienās ir moderni aprīkota. Tika
apmeklēts SIA “Rolling”, kas ir pilna
servisa uzņēmums, veic plaša pro
fila biroja tehnikas servisu, biroja
tehnikas, izejmateriālu, kancelejas,

saimniecības un pārtikas preču
tirdzniecību un piegādi birojiem.
Jauniešus uzņēma arī SIA
“Kompānija NA” - uzņēmums, kas
uzstāda lielās skatuves, nodrošina
ar gaismas un skaņas ierīcēm lielos
koncertus, piemēram, grupas “Prā
ta Vētra” koncertos, dziesmu svēt
kos utt. Iepazīti tika arī Mārupē
daudziem zināmais ģimenes
restorāns SIA “Hercogs M”, trans
porta un loģistikas uzņēmumi SIA
“Beweship Latvia” un SIA “Kreiss”.
Apmeklējot uzņēmumus, skolēni
guva ieskatu dažādu uzņēmumu
darbā un profesiju daudzveidībā,
izzināja uzņēmuma darba vidi, at
tīstības iespējas un tālāko redzēju
mu valsts ekonomikas kontekstā.
“Tā ir vienreizēja un neatkārtojama
pieredze jauniešiem mācīties, gūt
jaunas zināšanas. Tā mudina ļau
ties izaicinājumiem, liek piespiest
uzdrīkstēties vairāk un sniedz
milzīgu gandarījumu, sasniedzot
iecerēto. Paldies pašvaldībai un
uzņēmējiem par šādu sniegto iespē
ju,” par gūtajiem iespaidiem stāsta
Jaunmārupes pamatskolas sociālo
zinību skolotāja, karjeras konsul
tante Solvita Lauzēja. Vienlaikus
skolēni uzklausīja uzņēmēju kar
jeras stāstus un redzēja ražošanas
procesus, tādā veidā paplašinot
savu redzesloku par profesijām un
darbu dažādās nozarēs.
Skolotājas atzina, ka Mārupē ir
vajadzīgi izglītoti speciālisti
dažādās jomās. Darba devēji
mudināja jauniešus mācīties un
uzsvēra, ka gaida viņus savos uzņē
mumos. Ļoti vērtīgi, ka skolēni šīs
atziņas dzirdēja no pašiem uzņēmē
jiem.

Jauniešiem bija iespēja “airBaltic” Training pilotu mājā izbaudīt evakuācijas simulāciju

IZMĒĢINĀTI
MEISTARU ARODI
Mārupes Kultūras nama zālē ikvi
enam Mārupes iedzīvotājam un sko

Jauniešus ar uzņēmuma specifiku iepazīstina SIA Rolling, kas nodarbojas ar biroja
tehnikas servisu un preču tirdzniecību

tuveni 200 Mārupes novada izglītī
bas iestāžu skolēnu. Tajā varēja sa
stapt astoņus lieliskus meistarus,
iepazīt un izmēģināt viņu arodus.
Māris Lapiņš ar zīmolu “Mārlapiņi”,
kas nodarbojas ar mārrutku pārstrā

Meistara arodus tikko izmēģinājuši Jaunmārupes pamatskolas audzēkņi

Gleznotājs Gundars Sviķis rāda skolēniem, kā izgatavot skaistas gleznas

Kūku meistare Ilze Kupča bērniem ļauj izmēģināt kulinārijas prasmes

GODINĀTI LABĀKIE
UZŅĒMĒJI

Jaunieši “Madara Cosmetics” iepazīst kosmētikas ražošanu

lu audzēkņiem bija iespēja apmeklēt
pasākumu “Iepazīsti un izmēģini
meistara arodu”, kur vienkopus bija
pulcējušies vairāki mājražotāji,
amatnieki un mākslinieki.
Kopumā pasākumu apmeklēja ap

Mārupes novada uzņēmēju dienu
noslēgumā 19.oktobrī notika svinīgs
pasākums “Mārupes novada
uzņēmēju gada balva 2018”, kas
norisinājās Mārupes Kultūras namā.
Jau otro gadu Mārupes pašvaldība
pasniedza balvas labākajiem
uzņēmējiem septiņās nominācijas.
Lai izvēlētos uzņēmējus atbilstoša
jām nominācijām, vērtēšanai tika iz
raudzīta vērtēšanas komisija.
Svinīgā ceremonijā tika godināti
izcilākie novada uzņēmēji šādās
nominācijās - novada strauji au
gošais ražotājs, novada inovācija,
novada mājražotājs, novada meis
tars, novada sadarbības partneris,
novada gada pārsteigums un nova
da aizrautība.
Uzņēmējiem tika pasniegtas
īpašas mākslinieka Arvīda Endziņa
izgatavotas balvas. Tajās apkopoti
vairāki simboli, piemēram, eiro nau
das zīme, kas atspoguļo uzņēmēj
darbības vienu no mērķiem - ap
grozījuma palielināšanu un peļņas

maksimizēšanu. Iezīmējas arī vēja
virziena rādītāja līnijas, kas sim
bolizē tālredzību, jo uzņēmējam lai
kus jāpamana tirgus tendences. Bal
vas forma ietver arī Hogarta līkni,
kas atspoguļo uzņēmējdarbības at
tīstību, virzību uz priekšu, pārvarot
dažādos šķēršļus biznesā un vir
sotņu sasniegšanu.
Par svinīgu noskaņu pasākumā
rūpējās Mārupes Kultūras nama di
rektore Ira Dūduma, pasākumu at
klāja koklētāju trio skolotājas Dita
Neilandes vadībā, bet īpašu odziņu
vakaram piešķīra Manguļu ģimene
un duets “Santehniķi”, kā arī grupa
“Flame & The Rolltones”.
Svinīgajā ceremonijā gada balvas
šogad saņēma:
Nominācijā NOVADA STRAUJI
AUGOŠAIS RAŽOTĀJS balva pa
sniegta SIA “Polipaks”. Uzņēmums
POLIPAKS jau vairāk nekā 20 gadus
specializējas elastīgā iepakojuma
materiālu ražošanā un iepakojuma
risinājumu tirdzniecībā. POLIPAKS
ir lielākais elastīgā iepakojuma
ražotājs Latvijā. Uzņēmums POLI
PAKS saviem partneriem piedāvā
plašu plastmasas iepakojuma

di un ražošanu, interesentiem
piedāvāja pamēģināt nomizot un sa
malt mārrutkus. Meistares Evitas
Bundules, kas darbojas zem zīmola
“Evitta rotas” un izgatavo oriģinālas
un skaistas pašdarinātas rotaslie
tas, vadībā meitenēm bija iespēja
izgatavot katrai pašai savu per
sonīgo rotu. Koka amatnieks Ro
lands Janeks deva iespēju jau
niešiem izmēģināt virpošanu un
grebšanu. Gleznotājs Gundars
Sviķis katrai izglītības iestādes kla
sei palīdzēja izveidot gleznu.
Mārtiņš Dancis ar zīmolu “Lelu”, kas
piedāvā dažādas un interesantas
dizaina un apģērba smukumlietas,
informēja apmeklētājus par savu
ideju un procesu savu darbu
radīšanā. Ilze Kupča iepriecināja ar
vafelēm, kas tika ceptas uz vietas,
un garšīgiem zefīriem. Enerģētiskās
zīmēšanas meistare Aelita Zāle
deva iespēju kopīgi izveidot zīmēju
mu ar labo domu lidojumu kosmosā.
Kristīne Kauliņa ar savu uzņēmumu
Kart carved candles/grieztās sve
ces ļāva izmēģināt adventes vaina
gu veidošanu. Apmeklētāji visu
meistaru darinātos darbus varēja arī
uz vietas iegādāties.

ražošanas risinājumu spektru, sākot
no vispiemērotāko tehnoloģisko risi
nājumu piedāvājuma un beidzot ar
dizaina izstrādi un dizaina īstenoša
nu komerciālā paraugā. Uzņēmumu
veido SIA “Polipaks”, meitas uzņē
muma SIA “Polipaks NT” (abi plast
masas iepakojuma ražotāji) un SIA
“Multipack” ( vairumtirdzniecība),
kuri kopā nodrošina vairāk kā 300
darbavietas. SIA “Polipaks” ir
lielākais ražotājs Mārupes novadā,
un saskaņā ar SIA Lursoft datiem
2017.gadā atkal spējis kāpināt savu
apgrozījumu.
Nominācijā NOVADA INOVĀCIJA
balva pasniegta bezpilota lidaparātu
ražotnei SIA “UAV FACTORY”. Uzņē
mums no 2016.gada nogales ir
reģistrēts un atrodas Mārupes
novadā. Nodarbina vairāk kā 60
darbiniekus, 2019.gadā uzņēmums
plāno palielināt darbinieku skaitu
vismaz par 30%, kā arī palielināt
ražošanas apjomu apmēram divas
reizes. Līdz ar to Mārupes novadā ir
parādījies nopietns un augošs ino
vators - uzņēmums, kas ražo teh
noloģiski attīstītus un konkurētspē
jīgus bezpilota lidaparātus.
turpinājums nākošajā lpp.
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turpinājums no iepriekšējās lpp.

UAV FACTORY ir līderis starp dro
nu ražošanas nozares lielākajiem
uzņēmumiem. Savu unikālo, inovatī
vo produktu uzņēmums pamatā ek
sportē, kopumā produkciju piegādā
jot klientiem vairāk nekā 50 valstīs.
Nominācijā
NOVADA MĀJ
RAŽOTĀJS balva pasniegta Mārim
Lapiņam, kurš radījis preču zīmi
“Mārlapiņi” un piedāvā mūsu pašu
mārrutkus. Mārrutku pārstrādei
Māris, kurš pēc profesijas ir jurists,
iepriekš nebija plānojis pievērsties.
Uz to pamudinājusi nejaušība meitām skolā vajadzējis sagatavot
“kārumu” tradicionālajam Miķeļdie
nas tirdziņam. Burciņas ar sarīvēta
jiem mārrutkiem izpirktas pusstun
das laikā. Māris saka – šajā mirklī
sapratuši, ka mājās rīvēti mārrutki
ir manta, ko cilvēki novērtē un pēc
kā tīko. Māris ar kundzi aktīvi pie
dalās
novada
organizētajos
tirdziņos. Māra ražotie mārrutki kļu
vuši par lielisku, mūsu novadā radītu
reprezentācijas preci pašvaldībai.
Mārrutku izlase šajā vasarā aizceļo
jusi arī pie Latvijas valsts preziden
ta, viņa vizītes laikā Mārupē. Kopš
mājražotāja darbības uzsākšanas,
Māris ar zīmolu “Mārlapiņi” ir biežs
varonis dažādos avīžu un žurnālu
rakstos, dalībnieks pārtikas produk
tu izstādēs, tirdziņos, šādi ar patie
si kvalitatīvu un inovatīvu produktu
popularizējot arī Mārupes novadu.
Nominācijā NOVADA MEISTARS
apbalvota audēja Edīte Začeste.
Daudzi Edīti pazīst kā audēju Latvi
jas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja
audēju mājā “Lejasboļi”. Kopš Rīgas
Lietišķās mākslas vidusskolas ab
solvēšanas meistare visu mūžu
nodarbojusies ar aušanu. Edīte ir lie
liska audēja un prot noaust visu, ko
vien savā radošumā spēj ie
domāties. Savus audumus cenšas
izgatavot atbilstoši modes ten
dencēm. Pārsvarā Edīte nodarbojas
ar mājas tekstila izstrādājumu
radīšanu – auž galdsegas, salvetes,
galda celiņus, aizkarus, pārvalkus,
to starp tiek radītas arī burvīgas
šalles un lakati. 2017.gadā Mārupes
pašvaldības projektu konkursa
„Mārupe – mūsu mājas” ietvaros
mārupiete un audēja Edīte Začeste
iniciēja īpašu aktivitāti, radot
Mārupes novadam pašam savu tau
tisku brunču rakstu un jostu.
Kā NOVADA SADARBĪBAS PART

NERIS apbalvota VAS “Starptau
tiskā Lidosta “Rīga””. Lidosta “Rīga”
ir lielākais Baltijas aviācijas uzņē
mums – tā ir nepastrīdama aksio
ma, ko apliecina uzņēmuma darbī
bas rezultāti – augošais pasažieru
un kravu pārvadājumu apjoms, am
biciozie attīstības un investīciju
plāni, vairākkārtējs augsts vērtē
jums Eiropas straujāk augošo lidos
tu pirmajā pieciniekā. Lidosta ik die
nu apkalpo teju 20 000 pasažieru un
viesu. Tikai lidosta pati dod darbu
1200 cilvēkiem, no kuriem liela daļa
ir apkārtējo novadu – Mārupes un
Babītes – iedzīvotāji. Šogad lidosta
ir atzīta par taisnīgāko atalgojuma
maksātāju Latvijas darba tirgū un
vienu no unikālākajiem Latvijas
pašmāju zīmoliem, un tas nav tikai
goda nosaukums – mums ir tikai
viena starptautiskā lidosta, un tā
atrodas Mārupes novadā. Veiksmīgā
sadarbība izpaužas kopīgi risinot
saimnieciskus jautājumus, iesais
toties dažādos projektos, risinot
dažādas ar novada attīstību saistī
tas situācijas – lidostas apkārtnes
teritorijas attīstību, ceļu uzturēšanu
un sabiedriskā transporta kustību
u.tml. Visa gada laikā lidosta aktīvi
atbalstījusi pašvaldības organizētos
pasākumus un aktivitātes.
NOVADA GADA PĀRSTEIGUMS
šogad viennozīmīgi ir aktīvās atpū
tas vieta “JIP Mārupīte” ar “Saulrie
ta koncertiem”. Aktīvās atpūtas par
ka “JIP Mārupīte” īpašnieks un par
ka saimnieks Ilmārs Jasinskis kopā
ar sievu Lindu Jasinsku no 2016.
gada attīsta parka teritoriju, kur var
atpūsties no ikdienas steigas vie
natnē vai kopā ar ģimeni un drau
giem. Teritorijā ir pludmale, atpūtas
zona un piknika vietas. Šovasar ak
tīvās atpūtas parkā “JIP Mārupīte”
ar 14 saulrieta koncertiem tika iedi
binātas jaunas tradīcijas un
bagātināti trešdienu vakari, piedāvā
jot kvalitatīvu atpūtu Mārupes nova
da iedzīvotājiem un viesiem. Pasā
kums ar dažādu mākslinieku kon
certiem veicinājis lielu interesi par
šo atpūtas vietu, tai skaitā populari
zējot arī Mārupes novadu un radot
jaunu pasākumu ciklu.
Nominācijā NOVADA AIZRAUTĪ
BA balva pasniegta veikborda un ak
tīvās atpūtas parkam “Mārupes
Wake Park”. Parka īpašnieks Kri
staps Gredzens ir enerģisks,

mērķtiecīgs un uzņēmīgs jaunietis,
kas izveidojis brīnišķīgu vietu ak
tīvai atpūtai “Mārupe Wake Park” te
pat Jaunmārupē. Veikborda un ak
tīvās atpūtas parks ir viens no plašā
kajiem lineārajiem kabeļu veikbor
da parkiem Baltijā ar trim
braukšanas trasēm, pielāgotām
dažādiem sagatavotības līmeņiem.
Veikparka attīstībai, izmantojot Eiro
pas Savienības fondu finansējumu,
«Mārupe Wake Park» ir izveidots
pūšļu parks, kas ir piesaistījis un aiz
rāvis daudzus un šobrīd kļuvis pat
pieprasītāks nekā pats veikparks.
Aktīvās atpūtas parkā šobrīd tiek
piedāvāts veikbords, SUP dēļi, āra
sporta batuts, skeitošanas un
skrituļošanas mini rampa, bērnu ro
taļu laukums, ielu vingrošanas lau
kums, vasaras bārs - kafejnīca, plud
male ar volejbola laukumu, kā arī
pirts.
Mārupes novada Dome izsaka lie
lu pateicību visiem, kas līdzdarbo
jās, piedalījās un atbalstīja “Mārupes
novada uzņēmēju dienas 2018” ak
tivitātes un pasākumus. Īpašu pal
dies sakām par sadarbību un aktīvu
dalību biedrībai “Mārupes uzņēmē
ji” un “Biznesa Vēstniecībai”. Pal
dies visiem uzņēmējiem, kas deva
iespēju skolēniem būt viņu uzņēmu
mu telpās, ražotnēs un dalījās ar
savu pieredzi uzņēmējdarbībā. Pal
dies viesiem mājražotājiem, amat
niekiem, meistariem un mākslinie
kiem par dalīšanos savā arodā.
Veiksmīgu ar cēliem mērķiem
pārpildītu turpmāko laiku! Tieka
mies nākamajās uzņēmēju dienās!
Jolanta Kursiša, uzņēmējdarbī
bas attīstības konsultante

Pieņemti ar Mārupes novada
domes 2018. gada 31. oktobra
sēdes Nr. 14 lēmumu Nr.12
Par Mārupes pagasta padomes
2007. gada 28. marta saistošo noteikumu Nr. 10 „Mārupes pagasta
saimniecības „Silkalni-1” un „Silkalni-2” detālplānojums” atcelšanu

Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām”43. panta pirmo daļu
1. Atcelt Mārupes pagasta pa
domes 2007. gada 28. marta sais
tošos noteikumus Nr. 10 „Mārupes
pagasta saimniecības „Silkalni-1”
un „Silkalni-2” detālplānojums de
tālplānojums”.
2. Atzīt, ka Mārupes pagasta
saimniecību „Silkalni-1” un „Sil
kalni-2” detālplānojums zaudē
spēku ar šo saistošo noteikumu
spēkā stāšanās brīdi, atstājot spēkā
Kurmales ielas un projektētās ielas

(savieno Ventas ielu un Kurmales
ielu pa nekustamā īpašuma „Sil
kalni-2” austrumu un dienvidu
robežām) sarkanās līnijas, kuras
nostiprinātas ar 2017. gada 30. au
gusta saistošajiem noteikumiem Nr.
24/2017, ar kuriem apstiprināts
„Lokālplānojums Mārupes un
Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano
līniju precizēšanai, ietverot priekšli
kumus atsevišķu zemes vienību
funkcionālā zonējuma grozīšanai”.
Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs

Ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūves darbi Mārupē
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” informē, ka Eiropas Savienības, Mārupes novada domes un AS
“Mārupes komunālie pakalpojumi”
līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Mārupē,
4.
kārta”
(Nr.
5.3.1.0/16/I/003) ietvaros uzsāktā
iepirkuma procedūra par centralizēto ūdens un kanalizācijas tīklu izbūvi Mārupes, Tīraines un Vētras
ciematos ir noslēgusies bez rezul
tāta. Lai turpinātu ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstību, š.g.
oktobrī ir izsludināts atkārtots
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iepirkums.

B

alstoties uz iepirkuma pro
cedūras rezultātiem, lēmu
mu par būvdarbu līguma
slēgšanu plānots pieņemt 2019.
gada 1.cetruksnī. Paredzētais līgu
ma izpildes termiņš ir 18 mēneši,
neieskaitot ziemas tehnoloģiskos

Balvas uzņēmējiem pasniedza Mārupes novada domes vadība

Uzņēmējdarbības attīstības konsultante Jolanta Kursiša pateicas uzņēmējiem par
atsaucību un atbalstu

“Biznesa vēstniecība” īpašniece Silva Jeromanova-Maura – sadarbības partneris
Uzņēmēju dienās

Saistošie noteikumi
Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.
16/2018
Mārupē

Biedrības “Mārupes uzņēmēji” valdes priekšsēdētājs Kārlis Bodnieks savā uzrunā
uzsvēra veiksmīgo sadarbību ar pašvaldību

pārtraukumus no 1.novembra līdz
15.martam. Informējam, ka provizo
riskais darbu izpildes grafiks būs
pieejams tikai pēc līguma par būv
darbu izpildi noslēgšanas un tas tiks
publicēts gan Mārupes novada mā
jaslapā www.marupe.lv, gan AS
“Mārupes komunālie pakalpojumi”
mājaslapā www.mkp.lv.

Paziņojums par lēmumu pilnveidot
Mārupes novada teritorijas
plānojuma 2014.-2026.gadam
grozījumu redakciju
turpinājums no 1.lpp

Visi iesniegumi un atzinumi tika
izvērtēti pašvaldības izveidotās dar
ba grupas publiskā sanāksmē 2018.
gada 25.septembrī.
Izvērtējot publiskās apspriedes
laikā saņemtos iedzīvotāju iebildu
mus un priekšlikumus, kā arī in
stitūciju sniegtos atzinumus,
Mārupes novada Dome ir lēmusi pil
nveidot teritorijas plānojuma grozī
jumu redakciju. Ar pieņemto lēmu
mu, priekšlikumu izvērtēšanas
sanāksmes protokolu un ziņojumu
par saņemtajiem priekšlikumiem un
atzinumiem var iepazīties Mārupes
novada pašvaldības mājaslapā
www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/
Attīstība un plānošana / Teritorijas
plānojums, kur tiek publicēta arī
pārējā informācija, kas saistīta ar
teritorijas plānojuma grozījumu iz
strādi. Ziņojumā par iesniegtajiem
iebildumiem un priekšlikumiem iet
verts darba grupā pieņemtais
priekšlikums par katra saņemtā
ierosinājuma vērā ņemšanu vai no
raidīšanu.
Visus iesniegumu iesniedzējus un
citus
interesentus
aicinām
iepazīties ar atbildēm uz katru

iesniegumu šajā vietnē, bet vienlai
kus vēršam uzmanību, ka šajā brīdī
nav iespējams viennozīmīgi pateikt,
kāda būs teritorijas plānojuma
grozījumu 2.redakcija, līdz ar to ziņo
jumā norādītā atbilde ir tikai infor
matīva, un konkrēts risinājums tiks
izstrādāts pilnveidotās redakcijas
sagatavošanas gaitā. Tuvākajā
laikā iesniegumu iesniedzēji
saņems arī individuālas vēstules ar
norādi par publicētajām atbildēm.
Informējam, ka teritorijas plāno
juma grozījumu pilnveidotā redakci
ja pēc tās izstrādes tiks atkārtoti no
dota publiskai apspriešanai, ne
pieciešamības gadījumā atkārtoti
būs iespēja sniegt priekšlikumus.
Paredzams, ka 2.redakcija apspri
ešanai tiks nodota 2019.gada jan
vārī - februārī. Aicinām sekot līdzi
grozījumu izstrādes turpmākai gai
tai gan Mārupes novada pašvaldī
bas interneta vietnē www.marupe.
lv sadaļās par Sabiedriskajām ap
spriedēm un par Teritorijas plānoju
mu, gan oficiālajā izdevumā
“Mārupes vēstis”, kā arī Latvijas ģe
otelpiskās informācijas portālā
www.geolatvija.lv.
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turpinājums no 1.lpp

GODINĀTI

MĀRUPES
NOVADA
IESTĀŽU
PEDAGOGI
Atklājot svinīgo balvu pas
niegšanas ceremoniju, apsveikuma
vārdus pedagogiem Skolotāju dienā
teica Mārupes novada domes
priekšsēdētāja vietniece Līga
Kadiģe: “Skolotājs ir viena no
svarīgākajām personām mūsu dz
īvē, kas liek pamatus tālākajām ka
tra cilvēka dzīves gaitām. Būt sko
lotājam tā ir liela atbildība, tādēļ
vēlos jums no sirds pateikties par
ieguldīto darbu un novēlēt arī turp
māk savā darbā tiekties būt labāka
jiem. Jūsu darbs ir nozīmīgs kā
novada, tā arī visas valsts mērogā,
jo skolotāji ir tie, kas veicina mūsu
jaunās paaudzes izcilību.”
Skolotāju sirsnīgo sveikšanu Lat
vijas simtgades gadā atklāja ar
īpašu džeza vokālistes Rūtas Dūdu
mas priekšnesumu. Klātesošos
priecēja Raimonds Macats ar virtu
ozo vijolnieku Raimondu Ozolu. Va
kara izskaņā skolotāju sirdis sildīja
džentlmeņu ansamblis “Daile”.
Skolotāji tika apbalvoti šādās
nominācijās - Gada pedagogs
pirmsskolas izglītības programmā,
Gada pedagogs sākumskolas izglītī
bas programmā, Gada pedagogs
pamatskolas izglītības programmā,
Gada pedagogs vidusskolas izglītī
bas programmā, Gada pedagogs
profesionālās ievirzes programmā,
Skolēnu simpātija un Mārupes nova
da Gada pedagogs.
Pedagogi balvās saņēma īpaši
izgatavotu piemiņas zīmi un sudra
ba nozīmīti, kuras autors ir mārupi
etis, rotkalis Edgars Skulte, kā arī
atzinības rakstu.
Nominācijā „Gada pedagogs
pirmsskolas izglītības programmā”
balvu saņēma Ivaise Pļaveniece (PII
„Zeltrīti”), Zane Stupele (PII
„Lienīte”), Iveta Groskopa (PII
“Mārzemīte”), Janeta Pekulesa
(Jaunmārupes pamatskola) un San
dra Vīksne (Mārupes pamatskola).
Nominācijā „Gada pedagogs sā
kumskolas izglītības programmā”
balva tika pasniegta Elitai Voicišai
(Mārupes vidusskola), Anitai Līda
kai (Jaunmārupes pamatskola), In
gai Bitei (Mārupes pamatskola) un
Andrai Spurei (Skultes sākumsko
la).
Nominācijā „Gada pedagogs
pamatskolas izglītības programmā”
balvu saņēma Ingūna Grīnerte
(Mārupes vidusskola), Rūta Rozen
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felde (Jaunmārupes pamatskola) un
Kristaps Purviņš (Mārupes pa
matskola).
Nominācijā „Gada pedagogs vi
dusskolas izglītības programmā”
balvu saņēma Dina Švīpiņa
(Mārupes vidusskola).
Nominācijā „Gada pedagogs pro
fesionālās ievirzes izglītības pro
grammā” balva tika pasniegta Pēte
rim Pētersonam (Mārupes mūzikas
un mākslas skola).
Nominācija „Gada sporta centra
treneris” balva tika pasniegta
Mārupes Sporta centra vieglatlēti
kas trenerei Anete Sorokina.
Nominācijā „Skolēnu simpātija”
balvu saņēma Dina Švīpiņa
(Mārupes vidusskola), Daina Mediņa
(Jaunmārupes pamatskola) un San
ta Zariņa (Mārupes pamatskola).
Šogad tituls “Mārupes novada
Gada pedagogs” piešķirts Anitai Lī
dakai, Jaunmārupes pamatskolas
direktores vietniecei mācību un
audzināšanas darbā. Gada peda
gogam īpašu balvu, portatīvo dato
ru, bija sarūpējusi Mārupes novada
biedrība “Latvijas Ilgtspējīgas būv
niecības padome”.
Radoši, darbīgi, talantīgi un pro
fesionāli – tādi ir mūsu novada
pedagogi un mēs no sirds ar viņiem
lepojamies! Apsveicam laureātus!

Svinīgajā balvu pasniegšanas ceremonijā tika sveikti arī novada izglītības iestāžu vadītāji un
izglītības dienesta vadītāja Sarmīte Antiņa (attēlā pa vidu)

Pasākumā pedagogiem bija iespēja baudīt Raimonda
Macata un virtuozā vijolnieka Raimonda Ozola izcilo
sniegumu

Apsveikuma vārdus pedagogiem teica Mārupes novada priekšsēdētāja
vietniece Līga Kadiģe

Biedrības “Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome” pārstāve Maija Križmane dāvina portatīvo
datoru Jaunmārupes pamatskolas pedagoģei Anitai Līdakai

Pasākuma viesus priecē atraktīvais džentlmeņu ansamblis “Daile”
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Ivaise Pļaveniece

Nominācija „Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā”
PII “Zeltrīti”
Ivaise strādā PII “Zeltrīti” kopš iestādes atvēršanas, kopē
jais pedagoģiskais stāžs – vairāk kā 23 gadi.
I.Pļaveniece piedalās ES struktūrfondu projekta ‘’Kompe
tenču pieeja mācību saturā’’ pasākumā ‘’Kompetenču pieejā
balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana’’.
Šī projekta ietvaros viņa piedalās eksperimentālā pētījumā,
kura mērķis ir pārbaudīt oriģināli izstrādātā atbalsta materiā
la efektivitāti, lai pārliecinātos, ka bērniem ar nepietiekamu
lasītprasmes līmeni piedāvātie atbalsta pasākumi ir efektīvi.
Vada arī Pierīgas logopēdu metodisko apvienību un ir arī Lat
vijas audiologopēdu asociācijas biedrs.
Logopēdiskais kabinets vienmēr tiek bagātīgi nodrošināts
ar pašdarinātiem metodiskiem materiāliem un spēlēm.
Skolotāja aktīvi darbojas atbalsta komandas sastāvā, regu
lāri sadarbojas ar iestādes medmāsu, psiholoģi un adminis
trāciju. Ļoti labprāt dalās savā pieredzē ar kolēģiem, ir snie
gusi padomus, atbalstījusi individuālajās konsultācijās, mo
tivējusi skolotājas un vecākus par bērnu ar runas vai valodas
traucējumu veiksmēm vai neveiksmēm mācību procesā.
Arī pēc savas iniciatīvas, pedagogu vai vadības pieprasīju
ma, iestādē organizē sapulces, konsultējot skolotājas un
sniedzot ierosinājumus par aktuālākajām tēmām bērnu valo
das attīstībā.
“Atsaucīga, izpalīdzīga, profesionāla un vienmēr taktiska
kolēģe,” saka Ivaises kolēģi.

Janeta Pekulesa

Nominācija „Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā”
Jaunmārupes pamatskola
Janeta strādā Jaunmārupes pamatskolā par logopēdi tikai
otro gadu, bet spējusi iemantot kolektīva atzinību ar savu
sirsnību un atsaucību.
Savu darbu skolotāja veic profesionāli un ar lielu atbildību,
izrāda iniciatīvu sadarbībā ar kolēģiem, veiksmīgi komunicē
gan ar bērniem, gan vecākiem.
Janeta labprāt dalās savā pieredzē gan ar iestādes peda
gogiem, gan iesaistoties ar savām radošajām idejām Pierīgas
novada pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķu un logopēdu
pieredzes seminārā, kas 2017./2018.m.g. tika organizēts
Jaunmārupes pamatskolā.
Pēc Janetas iniciatīvas tika noorganizētas pasaku lasīšanas
piecminūtes sagatavošanas grupu bērniem pusdienlaikā, kur
savukārt lasītāji bija sākumskolas skolēni.
Par Janetu var teikt, ka viņa izstaro iekšēju mieru visās
situācijās, ko pati, iespējams, gūst no mīlestības pret dabu
un savas aizraušanās ar piedalīšanos pārgājienos, kas dažreiz
notiek visai ekstrēmos apstākļos.
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Zane Stupele

Nominācija „Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā”
PII “Lienīte”
Zane Stupele strādā PII “Lienīte” par pirmsskolas mūzikas
skolotāju. Zane spēj aizraut un iesaistīt rotaļās, dejās un dzie
dāšanā pašus mazākos pirmsskolas vecuma bērnus. Sko
lotāja ir atsaucīga, saprotoša, katram bērnam prot sniegt
viņam vien nepieciešamo atbalstu. Aktīvi iesaistās iestādes
kopējos pasākumos: vada pasākumus, iesaka idejas iestādes
pedagoģiskā darba plānam, piedalās bērniem domātos uzve
dumos.
Kolēģi Zani vērtē kā skolotāju ar ļoti interesantu un radošu
pieeju mūzikas nodarbību veidošanā. Kā brīnišķīgu, atsaucīgu
pedagogu, kurš prot lieliski sastrādāties ar kolēģiem. Skolotā
ja ir atraktīva, ar labām organizatoriskām spējām, palīdz, ie
saka, ir atsaucīga. “Dzirkstelīte, kas uzbur degsmi arī pārē
jiem,” tā Zani vērtē kolēģi.

Sandra Vīksne

Nominācija „Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā”
Mārupes pamatskola
Sandra Vīksne strādā Mārupes pamatskolā par pirmssko
las skolotāju. Mīļa, sirsnīga, kā arī prasīga noteikumu
ievērošanā, kas bērniem dod drošības un piederības sajūtu
grupai – tā par Sandru teic kolēģi.
Veidojot nodarbības, skolotājai ļoti svarīgi organizēt vidi tā,
lai bērni paši pēc iespējas vairāk varētu izzināt, izmantojot vi
sas maņas: redzi, dzirdi, tausti, ožu, garšu, kā arī veikt dažā
dus eksperimentus.
Savās nodarbībās skolotāja lielu vērību pievērš tautisko
tradīciju iedzīvināšanai. S.Vīksne labprāt iesaistās pirmssko
las pasākumu organizēšanā un vadīšanā, īpaši svētkos, kas
saistīti ar latviešu tautas gadskārtām.
Skolotāja ikdienas mācību procesam veido dažādus mācī
bu materiālus, didaktiskās spēles, uzskates līdzekļus. Orga
nizējot bērnu izglītības procesu, skolotājai veidojas laba sadar
bība ne tikai ar pašiem bērniem, bet arī ar viņu vecākiem.
Kolektīvs Sandru vērtē kā atsaucīgu, sirsnīgu, kas sadarbo
jas ar kolēģiem, dalās pieredzē ar savām un kursos aizgūtām
idejām, vienmēr smaidīga un pozitīvā noskaņojumā.

Iveta Groskopa

Nominācija „Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā”
PII “Mārzemīte”
I.Groskopa ir gudra, sirsnīga, saprotoša, atsaucīga, izpalīdzī
ga, enerģiska, aktīva un vienmēr smaidīga kolēģe – tā Ivetu
raksturo PII “Mārzemīte” kolektīvs.
Iveta jau 29 gadus strādā pirmsskolā par mūzikas skolotā
ju. Vienmēr mērķtiecīgi un rezultatīvi plāno un organizē gru
pu muzikālās nodarbības, vokālā ansambļa un individuālo
darbu ar bērniem, veicina sadarbību ar kolēģiem un vecākiem.
Ļoti atbildīgi veic svētku plānošanu, organizēšanu un telpu
noformējumu svētkiem, sadarbojoties ar iestādes un grupu
personālu. Skolotāja ir radoša un orientēta uz pozitīvām pār
maiņām. Regulāri pilnveido savu izglītību un profesionālo
kvalifikāciju, dalās pieredzē ar pārējiem pedagogiem un
vecākiem.

Elita Voiciša

Nominācija „Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā”
Mārupes vidusskola
Elita Voiciša Mārupes vidusskolā strādā kopš 1991.gada.
Visus šos gadus Elitas skolēni ir bijuši izcili gan mācību
priekšmetos, gan attieksmē pret mācībām. Elita katru savu
mācību stundu vada un izplāno precīzi līdz detaļai.
Elitas darbaspējas ir apbrīnojamas. Viņa ir ļoti prasīga pret
sevi un prasīga arī pret citiem. Katrā skolas pārmaiņā, jauni
nājumā un attīstības posmā viņa ar entuziasmu un atbildību
pieņem jauno, daudz domā un strādā pie tā, lai bērni gūtu mak
simāli daudz zināšanu, prasmju un izpratnes par mācību sa
turu un dzīvi, izmantojot jauninājumu priekšrocības.
2011.un 2016.gadā Elita saņēma Mārupes novada domes
pateicības par darbu ar tehnoloģijām un skolēnu izglītošanu,
bet 2012.gadā kļuva par mēneša skolotāju izdevniecībā
“Lielvārds”.
Vairākus gadus Elita sadarbojās ar izdevniecību, radot
daudz interaktīvu materiālu, ko izmanto arī citi Latvijas sko
lotāji. Šobrīd, iesaistoties kompetenču projektā, Elitas mācī
bu materiāli un stundu plāni top par paraugiem jaunajai mācī
bu pieejai citu skolu tālākizglītības semināros, kursos. “Elita
noteikti ir mūsu Zelta fonds, “ saka kolēģi.
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Inga Bite

Anita Līdaka

Nominācija „Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā”
Jaunmārupes pamatskola
A. Līdaka strādā par direktores vietnieci mācību un audzi
nāšanas darbā 1.-3.klasēs.
Pieredzes bagāta skolotāja. Jaunmārupē strādā kopš sko
las dibināšanas. Profesionāla, atbildīga, labi pārzina jomu,
kurā darbojas. Patiesi mīl bērnus. Ir radoša, izpalīdzīga, sirsnī
ga, apzinīga un smaidīga. Vienmēr dalās ar savām zināšanām
un palīdz ar padomu. Iesaista darbā jaunos pedagogus. Ani
tai var prasīt padomu pedagoģisko jautājumu risināšanā, jo
viņa nekritizēs, bet tieši otrādi - palīdzēs atrisināt konkrētu
situāciju. Viņa rūpējas ne tikai par skolotājiem, bet arī par
skolēniem, ikdienā pieejot klāt un apjautājoties, kā viņi jūtas.
Anita sadarbojas ar citiem priekšmetu pedagogiem, palīdzot
skolā ieviest dažādus pasākumus, lai attīstītu visdažādākās
skolēnu prasmes.
Kolēģi atzīst, ka no Anitas vienmēr staro pozitīvisms.

Nominācija „Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā”
Mārupes pamatskola
Skolotājas attieksme un pieeja darbam saskan ar viņas uz
vārdu – čakla kā bite.
Kolēģi skolotāju Ingu Biti raksturo kā atbildīgu savu pienā
kumu veikšanā, atsaucīgu, koleģiālu, izpalīdzīgu saskarsmē
ar kolēģiem, saprotošu un sirsnīgu pret saviem skolēniem.
Arī sadarbība ar vecākiem veidojas pozitīva, vecāki skolotā
ju raksturo kā ļoti racionālu, konstruktīvu, jo skolotāja
uzņemas atbildību savas kompetences ietvaros. Kā klases
audzinātāja vienlaicīgi spēj būt draudzīga un prasīga pret sa
viem skolēniem.
Skolotāja strādā ar lielu atdevi, nepārtraukti meklējot jaunas
idejas mācību procesa uzlabošanai. Mācību procesa
dažādošanai skolotāja veido uzskates materiālus, didaktiskās
spēles, darba lapas un interaktīvos materiālus. Inga nepado
das grūtību priekšā, bet meklē risinājumus jebkurai situācijai.
Šajā mācību gadā skolotāja ar savu 2.b klasi uzsāka dalī
bu projektā “Sporto visa klase”. Skolotāja izvēlas videi
draudzīgu dzīvesveidu un mudina to darīt arī savas klases
skolēniem.

Ingūna Grīnerte

Nominācija „Gada pedagogs pamatskolas izglītības programmā”
Mārupes vidusskola
Skolotāja Ingūna ir projekta “Kompetenču pieeja mācību
satura” aprobācijas komandas dalībniece, projekta mācībās
viņa aktīvi iesaistās grupas darbā, sniedz priekšlikumus. Skolā
vada mazo grupu, kurā dalās ar projektā iegūtām zināšanām
ar pārējiem kolēģiem.
Ingūna Grīnerte Mārupes vidusskolā strādā kopš 2013.gada.
jau no pirmajām dienām uzņemoties audzināt klasi. Mācību
gadu beidzot, skolēni no skolotājas Ingūnas izlaidumā atvadī
jās ar asarām un liela daļa no viņiem atgriezās skolā kā 10.
klases audzēkņi.
Šobrīd skolotāja Ingūna audzina klasi, kura padziļināti ap
gūst matemātiku. Neskatoties uz to, šie skolēni ar aizrautību
apgūst arī angļu valodu, kur skolotāja Ingūna piemeklē tādu
saturu, kas ieinteresētu arī matemātiķus.
Skolotāja savā darbā pielieto CLIL metodi, integrējot angļu
valodā matemātiku, dabaszinātnes, meklējot saikni ar latviešu
valodu un literatūru. Angļu valodas stundās kopā ar skolēniem
apgūst arī angļu tradīcijas, piemēram, rīkojot sarunas pie tē
jas tases angļu stilā.
Divu gadu garumā vadīja ERASMUS+ projektu “Game”.
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Andra Spure

Nominācija „Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā”
Mārupes novada Skultes sākumskola
Andra Spure strādā par skolotāju jau 13 gadus, pēdējos
četrus no tiem - Mārupes novada Skultes sākumskolā kā sko
lotājs logopēds, vada atbalsta personāla komandu skolā, kā
arī ir LIZDA pirmorganizācijas vadītāja skolā.
Aktīvi piedalās visās LIZDA aktivitātēs. Organizē darbinie
kiem dažādus pieredzes apmaiņas braucienus.
Andru kolēģi vērtē kā pozitīvu, pretimnākošu, labsirdīgu cil
vēku. Skolotāja katru gadu regulāri pilnveido savu pedagoģis
ko meistarību, apmeklē seminārus, kursus, un ar iegūtajām
zināšanām labprāt dalās ar kolēģiem, vecākiem un skolēniem.
Skolotāja sadarbībā ar citiem skolotājiem sagatavo izglītoja
mos dažādiem sākumskolas un pirmsskolas pasākumiem.
Ik gadu papildina logopēdijas kabinetu ar pašdarinātām di
daktiskām spēlēm.

Kristaps Purviņš

Rūta Rozenfelde

Nominācija „Gada pedagogs pamatskolas izglītības programmā”
Jaunmārupes pamatskola
Rūta strādā par dabaszinību un bioloģijas skolotāju. Kolēģi
teic, ka Rūta ir skolotāja, kurai mācāmais priekšmets ir sirds
darbs. Spēj aizraut, motivēt bērnus. Darbā izmanto dažādas
metodes, ir radoša. Organizē un vada dažādus konkursus, ga
tavo skolēnus olimpiādēm. Saprotoša, profesionāla, atsaucī
ga, pozitīva un darbīga skolotāja. Visas skolas skolēnus ie
saistīja projektā - Rožu dobes izveide. Ar viņas gādību vēl šo
brīd skolas priekšā plaukst un zeļ rožu dobe.
Profesionāla, aizrautīga un entuziasma pilna personība!
Mācību process tiek veidots ļoti pārdomāts un skolēniem sais
tošs. Ar sirdi un dvēseli mīl savu mācāmo priekšmetu. Bērni
gaida viņas stundas, jo mācību procesā izmanto mūsdienī
gas tehnoloģijas, kuras aizrauj un interesē skolēnus. Tajā pašā
laikā daudz praktisko nodarbību ir dabā. Viņa mudina vērot
putnus, kukaiņus, atpazīt augus un pētīt mūsu vietējo ūdens
tilpņu kvalitāti. Jau šobrīd viņa pilnībā īsteno kompetenču
pieeju. Organizē konkursus skolas un novada mērogā. Rūta
ir cilvēks, kuram no sirds rūp un patīk tas, ko viņš dara!

Nominācija „Gada pedagogs pamatskolas izglītības programmā”
Mārupes pamatskola
Kristaps Purviņš strādā Mārupes pamatskolā par matemā
tikas skolotāju.
Kolēģi Kristapu raksturo kā ļoti aktīvu, ieinteresētu skolā
notiekošajā. Veiksmīgi sadarbojas gan ar skolēniem, gan
kolēģiem. Daudz dara, lai skolēniem mācību process būtu
daudzveidīgs un interesants, spēj motivēt skolēnus darbam.
Ļoti izpalīdzīgs, atsaucīgs. Nekad nestāv uz vietas, vienmēr
gatavs gūt jaunas zināšanas, prasmes un ar prieku nodod tās
tālāk saviem kolēģiem un skolēniem. Kristaps aktīvi iesaistās
skolas pasākumu organizēšanā. Kolēģi ir vienisprātis – Kris
taps nekad un nevienam neatsaka, viņš vienmēr visu var.
Skolotājs gan gatavojoties mācību stundām, gan mācību
procesā bieži izmanto dažādas interneta vietnes, mobilās ap
likācijas, piemēram, Dropbox, Kahoot.com, ClassDojo, Plick
ers, u.c.
Jau otro mācību gadu Kristaps koordinē Skolēnu padomes
darbu. Skolotājam izdodas darbu organizēt tā, lai Skolēnu pa
domes dalībnieki paši uzņemtos atbildību par savu ideju reali
zēšanu dzīvē. Skolotājs sagatavo skolēnus mācību priekšme
ta olimpiādēm, kurās tiek iegūti augsti rezultāti.
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Izglītība

Mārupes vēstis

Mārupes novada iestāžu

GADA PEDAGOGS

Dina Švīpiņa

Nominācija „Gada pedagogs vidusskolas izglītības programmā”
Mārupes vidusskola
Dina Švīpiņa Mārupes vidusskolā strādā kopš 2015.gada
septembra, kā latviešu valodas un literatūras skolotāja. Sko
lotājai uzreiz tikusi uzticēta 4.e klases audzināšana, kas
Mārupes vidusskolā notiek pirmo reizi, ka “mazos” audzina
kāds vecākā mācību posma skolotājs. Pirms darba gaitām
Mārupes vidusskolā skolotāja aizvadījusi sabiedrībā augsti
novērtētu pedagoģisko darbību Remtē un Saldū.
“Ļoti atraktīva, iedvesmojoša, saprotoša, visā ieinteresēta,
skolotāja “spridzeklis” pozitīvā nozīmē. Mūžīgais dzinējs, kurš
vienaldzīgu neatstāj ne skolēnu, ne kolēģi,” tā par skolotāju
Dinu izsakās viņas darba kolēģi Mārupes vidusskolā.
Pateicoties savām darba metodēm, pozitīvai attieksmei pret
skolēniem un mīlestībai pret dzimto valodu, raisījusi skolēnos
pastiprinātu vēlmi un ieinteresētību apgūt dzimto valodu un
literatūru. Skolotāja skolēnus iesaista projektos un konkur
sos, kur tie var sevi apliecināt un paplašināt savu redzes loku.
Skolotāja sekmējusi skolēnu sekmīgu dalību Pierīgas un
Valsts mēroga mācību olimpiādēs, kur iegūtas godalgotas
vietas. Audzinot 6. klasi, skolotāja to izveidojusi par enerģi
sku, motivētu un uz izaugsmi tendētu kolektīvu. Skolas pro
jektu nedēļas noslēguma prezentācijās vienmēr var sagaidīt
kādu īpašu pārsteigumu, ”odziņu” audzināmās klases izpildī
jumā.

Pēteris Pētersons

Nominācija „Gada pedagogs profesionālās ievirzes izglītības programmā”
Mārupes Mūzikas un mākslas skola
Pēteris Pētersons skolā strādā no 2012.gada 3.septembra.
Tieši šo datumu arī jāuzskata par Mārupes Mūzikas un māk
slas skolas pūtēju orķestra dibināšanas datumu. Pēteris uzsā
ka šo darbu no nulles, pamazām piesaistot un ieinteresējot
jauniešus pūtēju orķestrim. Pirmie sasniegumi jau bija pēc di
viem gadiem Pierīgas kolektīvās muzicēšanas festivālā. 2014.
gadā orķestris devās uz Spāniju, kur ar atzinību piedalījās Eiro
pas jauniešu mūzikas festivālā. Taču par vislielāko sasniegu
mu uzskatāms šis gads, kad orķestris pirmo reizi piedalījās
dziesmu svētku skatē un izcīnīja dalību dziesmu svētkos uz
lielās estrādes. Tas ir skolotāja pacietīga darba rezultāts.
Pēteris Pētersons ir arī tubas, eifonija un trombona spēles
pedagogs. Mūsu audzēkņi ir pieprasīti vadošajos pūtēju
orķestros. Skolotājs aizrauj talantīgos jauniešus, viņi ar prieku
muzicē ne tikai orķestrī, bet veido arī ansambļus. Pūtēju orķes
tris ir arī neiztrūkstoša daļa novada svētkos.

Anete Sorokina

Nominācija „Gada sporta centra treneris”
Mārupes Sporta centrs
Anete Sorokina strādā Mārupes sporta centrā tikai trešo
gadu, taču ir pierādījusi sevi kā prasmīgu treneri, kas spēj at
rast kopīgu valodu ar audzēkņiem, katram cenšoties atrast
individuālu pieeju. Vada fiziskās sagatavotības treniņus gan
sporta centra audzēkņiem, gan fitnesa nodarbības pieauguša
jiem.
Piedaloties Vieglatlētikas savienības izsludinātajā konkursā,
ieguvusi iespēju novembrī piedalīties starptautiskā konfe
rencē Somijā.
Trenere izvirzījusi sev mērķi – strādāt ar audzēkņiem tā, lai
katram radītu pārliecību par savām spējām.

Santa Zariņa

Nominācija „Skolēnu simpātija”
Mārupes pamatskola
Santa Zariņa ir latviešu valodas skolotāja, 7.b klases audzi
nātāja.
Skolēni ir izvirzījuši skolotāju skolēnu simpātijas nomināci
jai, jo viņa ir “izpalīdzīga, labsirdīga, jauka, labi paskaidro, mīļa,
dzīvespriecīga, vienmēr labā garastāvoklī, skaista, mīl bērnus
un palīdz visiem, uzklausa, jautra, jauki un mīļi iemāca visu,
labi izturas pret visiem; patīk, kā viņa māca latviešu valodu;
mierīga, nekad nepaceļ balsi; daudz ko atļauj, ir tikai jāmāk
pamatot, kāpēc kaut kas nepieciešams; viņa daudz ko mēģi
na, lai mēs saprastu; pateicoties Santai, latviešu valoda ir vie
na no manām mīļākajām stundām.”
Skolotāja jau otro mācību gadu projekta “Atbalsts izglītoja
mo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros motivē
skolēnus attīstīt savus talantus, neskatoties uz veiksmēm un
neveiksmēm mācību procesā. Skolotājai ir pārliecība, ka ka
trā no mums ir talants, kurš palīdz celt savu pašapziņu.
Šajā mācību gadā Santa kopā ar kolēģi – literatūras sko
lotāju izstrādāja un vadīs interešu izglītības programmu “Laiks
kultūrai”, kurā skolotājas vēlas radīt audzēkņos interesi par
dažādām mākslas jomām, kā arī veicināt skolēnus apzināties,
ka kultūra ir Latvijas vērtība.
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Dina Švīpiņa
Daina Mediņa

Nominācija „Skolēnu simpātija”
Jaunmārupes pamatskola
Daina ir angļu valodas skolotāja, svešvalodu metodiskās
komisijas vadītāja, 9.a klases audzinātāja bērniem, kuri nu jau
ir Jaunmārupes pamatskolas absolventi. Daina ir prasīga un
atbalstoša, sadarbībai un personiskais saskarsmei atvērta
personība un lielisks cilvēks. Daina ir atdzīvinājusi svešvalo
du metodiskās komisijas darbu, padarījusi šo komisiju daudz
aktīvāku un radošāku. Dainā ir apvienojies ideju ģenerators
un prasmīgu ideju realizētājs. Ar savu pieredzi viņa dalās ar
skolas un novada skolotājiem.
Skolēni novērtējuši, ka skolotāja Daina ir ar vissaulaināko
smaidu. Viņa ir jauka, atraktīva, radoša, enerģiska, taisnīga,
gudra, atbildīga. Skolotāja Daina ir personība, kura izstaro
pozitīvismu un ir paraugs visiem skolēniem. Viņa iedvesmo,
paslavē, atbalsta, ja tas nepieciešams, vienmēr palīdz un prot
skolēnus motivēt uz patstāvību.
Daina ir paraugs ikkatram skolēnam!

•
•
•
•
•
•
•

Nominācija „Skolēnu simpātija”
Mārupes vidusskola
Skolēni par skolotāju saka:
Viņa tevi uzklausa, atbalsta, palīdz, ja kaut nesaproti, padarīs
stundas interesantas, lai būtu prieks mācīties;
Ar šo skolotāju tēmas var visvieglāk saprast, ir ļoti mīļa, cil
vēcīga. Ļoti radoša un ar radošiem veidiem pieiet stundām.
Mīl savus skolniekus;
Viņa labi māca, ir ļoti smieklīga un interesanta, kā arī aktī
va, un daudz ved ekskursijās. Viņa ir superīga;
Dina ir ļoti jauka un mīļa skolotāja. Viņa iemāca daudz un
ir jauka pret skolēniem. Viņa vienmēr būs par, un viņa vien
mēr atbalstīs un uzklausīs skolēnus;
Ļoti optimistiska, uzmundrinoša un vienmēr atrod risināju
mu problēmām. Priecājās par skolēnu panākumiem ne ti
kai mācībās, bet arī ārpusskolas pulciņos un konkursos;
Šī skolotāja no visas sirds iejūtas savā darbā, atbalsta un
vienmēr grūtā brīdī pareizos vārdus rast;
Pats jaukākais, saprotošākais un dzīves gudrākais skolotā
js. Vienmēr un visur gatava palīdzēt, paskaidrot un iemācīt.
Viennozīmīgi viņa ir vienīgā tieši šāda mūsu skolā.
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Novadā

Mārupes vēstis

Mārupes seniori piedalās konferencē Gulbenē
līdzcilvēkus.
Viens no svarīgākajiem jautājum
iem, kas izskanēja no runātājiem
šajā konferencē, bija: kā risināt fi
nansiālo atbalstu, lai tas nebūtu
ierobežojums īstenot senioru
vēlmes satikties. Ir jāatrod ceļš, kā
sadarboties ar novada pašvaldību.

Šā gada 10.oktobrī Gulbenē tika
rīkota Vidzemes reģiona apvienību
konference ‘’Esi aktīvs- laikā un telpā’’, ko organizēja Gulbenes novada pensionāru biedrība ‘’Atspulgs 5’’
sadarbībā ar Gulbenes novada
pašvaldību.

K

onferencē piedalījās 27
pašvaldību
pārstāvji.
Mārupes novada senioru
labdarības biedrību pārstāvēja val
des locekļi Vera Stumbure, Mārīte
Rjabkova un Rūta Krastiņa.
Konferencē uzstājās Gulbenes,
Ķeguma, Siguldas, Alūksnes, Ma
donas un Latgales novadu senioru
biedrību pārstāvji. Apkopojot datus,
var secināt, ka senioru skaits bie
drībās vidēji ir no 130-180 biedriem.
Biedrību pamatdoma ir radīt se
nioros pozitīvisma, piederības un va
jadzības sajūtu. Veicināt senioru ak
tīvu līdzdalību novada dzīvē. Neiero
bežot sevi ‘’laikā un telpā’’. Tika
runāts par senioru lomu novadā: kā
viņi dzīvo, kādās aktivitātēs ie
saistās. Ar pieredzi dalījās novadu
pārstāvji.
Pagastos rūpi par senioriem uz
tur kultūras un sociālie darbinieki.
Svarīgi ir, cik aktīvs esi pats, lai
palīdzētu un būtu vajadzīgs citiem.
Redzēt, dzirdēt un neaizmirst savus

Un šie ceļi ir dažādi:
1. Telpas, kur senioriem satikties
un risināt savus jautājumus.
Siguldā pašvaldība senioriem at
vēlējusi divstāvu namiņu, kas ir
piepildīts ar dažādām aktivitātēm
katru dienu. Ķeguma pašvaldība
nodevusi senioru rīcībā divas telpas
un pēc vajadzības sporta zāli. Savās
telpās tiekas Alūksnes pilsētas se
niori.
2. Pašvaldības speciālisti, iz
strādājot projektus, pieaicina seni
oru biedrības pārstāvjus, kā šo pro
jektu lietotājus. Gulbenes novada
seniori pabijuši Beļģijā un Anglijā
(apmaiņas programmas ietvaros).
Pateicoties Ķeguma pašvaldības un
senioru iniciatīvai, šogad jau realizē
ti trīs projekti. Vienam no šiem pro
jektiem ‘’Ko varam dot Latvijas simt
gadei’’ ir tikšanās ar vecākā gada
gājuma senioriem, kas vēl var
pastāstīt par Ķegumu. Šie stāsti tiks
apkopoti, lai Ķeguma vēsture neaiz
iet zudībā.
3. Transports.
Seniori ir aktīvi ceļotāji. Ķeguma
novada seniori šogad jau apceļo
juši Gulbeni, Alūksni, Kolku, Dunda
gu.
Ar savu pieredzi dalījās arī Lat
gales reģiona senioru pārstāve. Vie
ns no lielākajiem notikumiem Lat
gales senioru dzīvē ir Latgales dzie
smu un deju svētki, kuros viņi aktīvi
līdzdarbojās. Daudzi seniori dzejo,

raksta dzīves stāstus , tāpēc tiek
domāts par Latgales literāro balvu.
Lai neaizmirstu savu vēsturi un
par godu Latvijas simtgadei tiks
izdota cilvēku dzīves stāstu grāma
ta.
Līdzīgi kā pie mums Mārupes
novadā, praktiski visos novados ir
aktīva senioru pašdarbība: darbojas
vairāki pašdarbības kolektīvi, dzie
dātāju kori, ansambļi, darbojas
teātri, dejotāju grupas un daiļamat
nieku pulciņi. Tiek sveikti seniori ju
bilejās. Gulbenes novads apsveic arī
tos seniorus, kas tikko aizgājuši pel
nītā atpūtā, tiek rīkotas tematiskas
balles.
Nobeigumā konferences vadītāja
Anita Birzniece runāja par
brīvprātīgo darbu. Galvenie izaicinā
jumi, ar ko saskaras ir vecāku
gadagājuma cilvēku sociālā izolētī
ba, atstumtība un vientulība. Viens
no veidiem, kā palīdzēt būt sabie
driski aktīviem un sadarboties ar ci
tiem, ir sabiedriskais darbs. Tas
sniedz iespēju justies vajadzīgiem,
novērtētiem, attīstīt jaunas iemaņas
un izmantot savu dzīves pieredzi,
sniedzot palīdzību citiem.
Konferences dalībniekiem tika
parādīta īsfilmiņa ‘’Kas priekš Tevis
ir brīvprātīgais darbs’’, un galvenās
atziņas ir šādas: atklāšana, būt daļai
no komandas, drosme, mācīšanās,
nebūt vientuļam, mīlestība, kopā
rast risinājumu problēmai.
Seniori ir sabiedrības daļa ar vis
bagātāko pieredzi un ir jārod tai
īpaša vieta, lai tā var aktīvi līdzdar
boties visā pagasta dzīvē.
Rūta Krastiņa
Mārupes novada Senioru labdarī
bas biedrības valdes locekle

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Rēviņas” Mārupē 2. zemes
vienības, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai
Mārupes novada Dome 2018.
gada 31.oktobrī ir pieņēmusi lēmu
mu Nr.13 (protokols Nr.14) “Par
nekustamā īpašuma „Rēviņas” 2. ze
mes vienības (kadastra apzīmēju
ma Nr. 80760070602) detālplānoju
ma projekta nodošanu publiskajai
apspriešanai”. Detālplānojuma iz
strādes mērķis ir veikt zemesgaba
la sadalīšanu savrupmāju apbūvei
ciema teritorijā.
Publiskā apspriešana notiks no
20.11.2018 līdz 21.12.2018.
Publiskās apspriešanas sa
nāksme notiks 2018.gada 13. decembrī plkst.17.00 Mārupes nova
da Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29,
Mārupē.
Ar detālplānojuma projektu pub
liskās apspriešanas laikā varēs

iepazīties Mārupes novada Attīstī
bas nodaļā (Daugavas iela 29,
Mārupe), pašvaldības darba laikā.
Elektroniskajā vidē ar detālplānoju
ma projektu varēs iepazīties
Mārupes novada pašvaldības inter
neta vietnē www.marupe.lv sadaļā
Pašvaldība/Attīstība un plānošana/
Detālplānojumi/Detālplānojumi iz
strādes stadijā sākot no 20.11.2018.
Informācija tiek publicēta arī Latvi
jas ģeotelpiskās informācijas
portālā www.geolatvija.lv
Priekšlikumus lūdzam iesniegt
rakstiski līdz 21.12.2018. Mārupes
novada domei Daugavas iela 29,
Mārupe, Mārupes novads, LV 2167,
nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot
klātienē Klientu apkalpošanas cen
trā. Elektroniski priekšlikumi

iesniedzami ar elektronisko parak
stu, iesūtot tos uz elektroniskā pas
ta adresi: marupe@marupe.lv.
Iesniegumā jānorāda iesniedzēja
vārdu, uzvārdu un adresi, bet ju
ridiskām personām jānorāda nosau
kumu, adresi un reģistrācijas num
uru. Priekšlikumus iespējams iesūtīt
arī reģistrējoties Teritorijas attīstī
bas plānošanas informācijas
sistēmā (TAPIS).
Neskaidrību gadījumā griezties
Mārupes novada Attīstības nodaļā
pie Teritorijas plānotājas Daces
Žīgures – e-pasts: dace.zigure@
marupe.lv, tālr.67149862 vai klā
tienē apmeklētāju pieņemšanas
laikā – pirmdienās un ceturtdienās
no 9.00- 18.00.

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Rasmas”, Mārupē, detālplānojuma
projekta nodošanu publiskajai apspriešanai
Mārupes novada Dome 2018.
gada 31.oktobrī ir pieņēmusi lēmu
mu Nr.14 (protokols Nr.14) “Par
nekustamā īpašuma „Rasmas”,
Mārupē, Mārupes novadā (kadastra
Nr. 80760072076), detālplānojuma
projekta nodošanu publiskajai ap
spriešanai”. Detālplānojuma iz
strādes mērķis ir veikt zemesgaba
la sadalīšanu savrupmāju apbūvei
ciema teritorijā.
Publiskā apspriešana notiks no
20.11.2018 līdz 21.12.2018.
Publiskās apspriešanas sa
nāksme notiks 2018.gada 10.decembrī plkst.17.00 Mārupes nova
da Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29,
Mārupē.
Ar detālplānojuma projektu pub
liskās apspriešanas laikā varēs

piektdiena, 9.novembris 2018

iepazīties Mārupes novada Attīstī
bas nodaļā (Daugavas iela 29,
Mārupe), pašvaldības darba laikā.
Elektroniskajā vidē ar detālplānoju
ma projektu varēs iepazīties
Mārupes novada pašvaldības inter
neta vietnē www.marupe.lv sadaļā
Pašvaldība/Attīstība un plānošana/
Detālplānojumi/Detālplānojumi iz
strādes stadijā sākot no 20.11.2018.
Informācija tiek publicēta arī Latvi
jas ģeotelpiskās informācijas
portālā www.geolatvija.lv
Priekšlikumus lūdzam iesniegt
rakstiski līdz 21.12.2018. Mārupes
novada domei Daugavas iela 29,
Mārupe, Mārupes novads, LV 2167,
nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot
klātienē Klientu apkalpošanas cen
trā. Elektroniski priekšlikumi

iesniedzami ar elektronisko parak
stu, iesūtot tos uz elektroniskā pas
ta adresi: marupe@marupe.lv.
Iesniegumā jānorāda iesniedzēja
vārdu, uzvārdu un adresi, bet ju
ridiskām personām jānorāda nosau
kumu, adresi un reģistrācijas num
uru. Priekšlikumus iespējams iesūtīt
arī reģistrējoties Teritorijas attīstī
bas plānošanas informācijas
sistēmā (TAPIS).
Neskaidrību gadījumā griezties
Mārupes novada Attīstības nodaļā
pie Teritorijas plānotājas Daces
Žīgures – e-pasts: dace.zigure@
marupe.lv, tālr.67149862 vai klā
tienē apmeklētāju pieņemšanas
laikā – pirmdienās un ceturtdienās
no 9.00- 18.00.

Paziņojums par nekustamā īpašuma
„Saulesciems” Mārupes novadā
detālplānojuma apstiprināšanu
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Minis
tru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 124.punktu
Mārupes novada dome paziņo, ka 2018.gada 31.oktobrī ir pieņemts lē
mums Nr.15 (sēdes prot. Nr.14) “Par nekustamā īpašuma „Saulesciems”,
Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760060095), detālplānojuma apstiprināša
nu”.
Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums
par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstne
sis”. Detālplānojuma īstenošana var tikt uzsākta pēc tam, kad parakstīts
Administratīvais līgums par detālplānojuma īstenošanu. Ar detālplānoju
ma gala redakciju varēs iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.
lv, ģeoportālā www.geolatvija.lv un Mārupes novada pašvaldības Attīstī
bas nodaļā, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā.

Paziņojums par nekustamā īpašuma Rožu iela
31, Mārupē, detālplānojuma projekta nodošanu
publiskajai apspriešanai
Mārupes novada Dome 2018. gada 31.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu
Nr.11 (protokols Nr.14) “Par nekustamā īpašuma Rožu iela 31, Mārupē,
Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760120657) detālplānojuma projekta no
došanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt
zemesgabala sadalīšanu savrupmāju apbūvei ciema teritorijā.
Publiskā apspriešana notiks no 2018.gada 20.novembra līdz 21.decembrim.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 29.novembrī
plkst.17.00 Mārupes novada Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē.
Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīties
Mārupes novada Attīstības nodaļā (Daugavas iela 29, Mārupe), pašvaldī
bas darba laikā. Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma projektu varēs
iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv
sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi/Detālplānoju
mi izstrādes stadijā, sākot no 2018.gada 20.novembra. Informācija tiek
publicēta arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv
Priekšlikumus lūdzam iesniegt rakstiski līdz 2018.gada 21.decembrim.
Mārupes novada domei Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV
2167, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē Klientu apkalpošanas
centrā. Elektroniski priekšlikumi iesniedzami ar elektronisko parakstu, iesū
tot tos uz elektroniskā pasta adresi: marupe@marupe.lv. Iesniegumā
jānorāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām
jānorāda nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru. Priekšlikumus iespē
jams iesūtīt arī reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informāci
jas sistēmā (TAPIS) www.geolatvija.lv.
Neskaidrību gadījumā griezties Mārupes novada Attīstības nodaļā pie
Teritorijas plānotājas Daces Žīgures – e-pasts: dace.zigure@marupe.lv,
tālr.67149862 vai klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās
un ceturtdienās no 9.00- 18.00.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu nekustamo īpašumu Lielā iela 2,
Lielā iela 4 un I-128 Kalmju iela teritorijā
Mārupes novada Dome 2018.
gada 31.oktobrī ir pieņēmusi lēmu
mu Nr.16 (prot. Nr.14) “Par de
tālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamo īpašumu Lielā iela 2 (ka
dastra Nr. 8076 003 0028), Lielā iela
4 (kadastra Nr. 80760030072) un
I-128 Kalmju iela (kadastra Nr.
80760030385) Mārupē, Mārupes
novadā, teritorijā”.
Detālplānojuma teritorija ir īpašu
mu Lielā iela 2, Lielā iela 4 un I-128
Kalmju iela teritorija, aptuveni
8,5754 ha kopplatībā. Saskaņā ar
Mārupes novada teritorijas plānoju
mu 2014. -2026. gadam, nekusta
mais īpašums atrodas Jauktas cen
tra apbūves teritorijā, apakšzonā
JC2 – teritorija Lielās ielas un K. Ul
maņa gatves krustojuma tuvumā.
Detālplānojuma izstrādes mērķis
ir nodrošināt priekšnoteikumus
īpašuma izmantošanai tirdzniecī
bas centra attīstībai un ar to
saistītās infrastruktūras un labiekār
tojuma izveidei, tai skaitā grozīt ielu
sarkanās līnijas un precizēt apbūves
tehniskos rādītājus un citus nosacī
jumus. Detālplānojuma izstrādes
ierosinātājs ir juridiska persona,
nekustamā īpašuma īpašnieka piln
varotā persona.
Ar lēmumu un darba uzdevumu,
kā arī turpmāko detālplānojuma iz
strādes
dokumentāciju
var
iepazīties Mārupes novada Domes
mājas lapā sadaļā Pašvaldība/At
tīstība un plānošana/Detālplānoju
mi, kā arī Latvijas ģeotelpiskās in

formācijas portālā Geolatvija.lv
sadaļā Teritorijas attīstības plānoša
na.
Rakstiskus priekšlikumus var
iesniegt līdz 2018.gada 7.decem
brim Mārupes no-vada domē Dau
gavas iela 29, Mārupe, Mārupes
novads, LV-2167, nosūtot tos pa pas
tu vai iesniedzot klātienē. Elektroni
ski priekšlikumi iesniedzami ar elek
tronisko parakstu, iesūtot tos uz
elektroniskā pasta adresi: marupe.
info@marupe.lv. Iesniegumā noteik
ti jānorāda iesniedzēja vārdu, uzvār
du un adresi, bet juridiskām per
sonām jānorāda nosaukumu, adre
si un reģistrācijas numuru.
Neskaidrību gadījumā griezties
Mārupes no¬vada Attīstības nodaļā
pie Teritorijas plānotājas Daces
Žīgures – e-pasts: dace.zigure@
marupe.lv, tālr.67149862 vai klā
tienē apmeklētāju pieņemšanas
laikā – pirmdienās un ceturtdienās
no 9.00- 18.00.

9

Novadā

Mārupes vēstis

Jaunmārupes bērni iesaistās pasaules
lielākajā mācību stundā

PII “Zeltrīti” piedalās Ekoskolu “Rīcības dienās”
No 29.oktobra līdz 2.novembrim
pirmsskolas izglītības iestāde “Zelt
rīti” tradicionāli piedalījās Ekoskolu Rīcības dienās, kuru kopīgā tēma
šogad ir “Nē vienreiz lietojamai
plastmasai!”. Rīcības dienu galvenais uzdevums bija izprast plastmasas piesārņojuma problēmu it
sevišķi Baltijas jūrā un ne tikai, pēc
tam - popularizēt videi draudzīga
iepakojuma lietošanas aktualitāti
mājās, pirmsskolā un sabiedrībā.

Jaunmārupes pamatskolas 4.c
klase šogad iesaistījās UNESCO Pasaules lielākajā mācību stundā.
Šogad Pasaules lielākās mācību
stundas vadmotīvs ir “līdzdalība”.
Aktivitātēm, iesaistoties Pasaules
lielākajā mācību stundā, jātiecas uz
ANO noteiktajiem Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ko pasaules val
stis, tostarp Latvija, apņēmušās sa
sniegt līdz 2030. gadam.

Š

ajā nedēļā katra grupa atbil
stoši savam vecumam, ska
toties videomateriālus –
“Plastmasas maisiņa ceļš”, “Plast
masas pasaule”, “Plastmasas
piesārņojums dabā – ūdenī”, piln
veidoja zināšanas par plastmasu,
tās ietekmi uz apkārtējo vidi, cilvēku
veselību, augu un dzīvnieku valsti.
Darbojoties pie interaktīvās tāfeles,
varēja spēlēt spēli, kurā super
varonim jāpalīdz izvēlēties pār
strādājamos atkritumus, un tos, ku
rus var mest pie sadzīves atkritum
iem. Bērni izpētīja savas telpas, me
klējot plastmasas izstrādājumus,
pētīja to īpašības un domāja, kuras
plastmasas lietas var aizstāt ar citu
materiālu, kuras - izmantot otrreiz.
Otrdien grupās notika radošās
darbnīcas, kurās bērni gatavoja gan
Ziemassvētku dekoru no plastma
sas maisiņiem, ar ko tiks rotātas
grupas durvis, gan rotaļlietas no otr
reiz izmantojamiem materiāliem, un
daudzi apgleznoja auduma un pa
pīra maisiņus. Stāsta “Zvirbulīši”:
“Ar bērniem secinājām, ka ābolus,
ko ikdienā saņemam no ēdnīcas,
mums arī dod plastmasas maisiņā.
Nolēmām izgatavot paši savu
maisiņu. Tapa divi maisiņi, vienu ie
dosim ēdnīcā glabāšanai, un saņe
mot ābolus tajā, dosim pretī tukšo.”
Rīcības dienu ietvaros “Zeltgal
vīšu”, “Strazdiņu”, “Dzenīšu”, “Lak
stīgalu” un “Stārķīšu” audzēkņi

I

devas uz Mārupes veikaliem ar savi
em jaunajiem iepirkumu maisiņiem.
Grupas apmeklēja lielveikalus, tir
dziņu, ekoveikalu, lai salīdzinātu tur
pieejamos preču iesaiņojumus un
iepirkumu maisiņu izvēli. Uz ielas un
veikalos satiktie cilvēki smaidīja,
viņiem patika bērnu gatavotie mai
si. Arī pārdevējus ieinteresēja mūsu
akcija. Pašu gatavotus plakātus,
kas aicina neizmantot vienreizlieto
jamo plastmasu, izvietojām arī pie
bērnudārza ieejas.
Ceturtdien notika kopīga tēmas
aktualizēšana caur pasaku tēliem
un izglītojošām aktivitātēm “Izglāb
manas mājas!”, kad visi kopā
devāmies glābt Vārnu, Vardi un Kur
mīti no neapdomīgu cilvēku atstāta
jiem atkritumiem, lielākie bērni varē
ja arī izmantot savas zināšanas par
atkritumu šķirošanu. Uzdevumi
stacijās bērniem patika, pasaku tēli
vēlreiz atgādināja, kādu kaitējumu
dabai nodara nesavākti atkritumi, kā
no tiem cieš putni un dzīvnieki.
Noslēgumā visas grupas saņēma
diploma un veselīgu cienastu no
Kurmīša dārzā izaudzētiem labu
miem.
Rīcības dienu nedēļas beigās bēr

ni aplūkoja veikto eksperimentu re
zultātus, piemēram, noskaidroja,
kas notiek ar papīru un plastmasu,
ja tie 5 dienas atrodas ūdenī. Bērni
secināja, ka ar plastmasu nav noti
cis nekas, tā ir tāda, kāda tā bijusi
(plastmasas korķīši, maisiņš u.c.),
toties papīra salvete ir sadalījusies
un sākusi izšķīst. Izrunājām, ka arī
ūdenstilpnēs šī izmestā plastmasa
nekur nepazūd, bet krājas un rodas
vides piesārņojums.
Rīcības dienas ir ikgadēja Ekosko
lu programmas aktivitāte, kurā rīko
to pasākumu mērķis ir pievērst bēr
nu, vecāku un plašākas sabiedrības
uzmanību videi draudzīgam dzīves
veidam. Arī katrs pirmsskolas vecu
ma bērns var veidot savu priekšsta
tu par vides saudzēšanu, tāpēc mēs
visi Rīcības dienu noslēgumā
apņēmāmies izmantot savas jaunās
zināšanas, samazinot vienreizējās
plastmasas izmantošanu. Aicinā
sim to darīt arī citiem un ne
piesārņot vidi ar plastmasas atkri
tumiem.
Diāna Lācīte-Daniševska, PII
“Zeltrīti” vadītājas vietniece

Seminārs mācību jomu pārstāvjiem Jaunmārupes pamatskolā
2018. gada 26. oktobrī Pierīgas
izglītības, kultūras un sporta pārvalde sadarbībā ar Jaunmārupes
pamatskolu organizēja semināru,
lai aktualizētu mācību pieejas
maiņu izglītībā, kā arī lai atbalstītu
skolotājus pārmaiņu ceļā. Kompetenču pieeja izglītības saturā visās
skolās tiks ieviesta, sākot ar 2020.
gada 1. septembri, bet pirmsskolas
izglītības posmā jaunais kompetenču izglītības saturs un pieeja
tiks ieviesta visātrāk- no 2019.gada
1.septembra, tāpēc tiek plānoti
semināri, kursi, diskusijas aptverot
pēc iespējas vairāk pedagogu
Pierīgā.

S

eminārā pulcējās 257 peda
gogi no visām Pierīgas
novadu apvienības izglītī
bas iestādēm - gan skolām, gan bēr
nudārziem. Ar skolotājiem nodar
bībās strādāja 7 lektori, 14 mācību
jomu koordinatori, kā arī 18 Pierīgas
izglītības iestāžu pedagogi, kuri dalī
jās pieredzē ar kolēģiem.
Semināra dalībniekus viesmīlīgi
sagaidīja Jaunmārupes pamatsko
las komanda, bija padomāts gan par
telpu nodrošinājumu un vizuālo no
formējumu, gan par iespēju gūt
ieskatu Jaunmārupes pamatskolas
pedagogu darbā.
Semināra pirmajā daļā ar savu
redzējumu par pedagoga profe
sionālo identitāti dalījās Jaun
mārupes pamatskolas direktores
vietniece izglītības jautājumos Lau
ra Buravcova, bet V. Zālīša sā
kumskolas skolotājas Iveta Kojāne
un Agnese Sarkane stāstīja par
caurviju būtību un to realizēšanu

10

mācību stundā.
Semināra otrajā daļā skolotāji
darbojās 12 grupās pa mācību
jomām, kur katras jomas koordina
tors informēja par aktualitātēm pro
jektā “Kompetenču pieeja izglītības
saturā”, bet nodarbības turpinājumā
tikās ar ekspertiem, dalījās pieredzē
un diskutēja par pārmaiņām
izglītībā. Paldies par sadarbību
semināra otrās daļas organizēšanā
jomu koordinatorēm Ilzei Graudiņai,
Jaunmārupes pamatskolas direkto
ra vietniecei izglītības jomā, un sko
lotājai Ingunai Rakulei.
Vairums skolotāju atzina, ka
seminārs ir bijis noderīgs un gūtas
vērtīgas idejas un ierosinājumi turp
mākajam darbam, par to paldies
visiem mācību jomu koordinatoriem
un skolu pedagogiem, kuri dalījās
pieredzē ar kolēģiem.
Šajā reizē vispārizglītojošo skolu
pedagogiem pievienojās arī speciā
lie pedagogi, izglītības psihologi un
pirmsskolu pedagogi.
Speciālo pedagogu jomas koordi
natore, Gaismas internātpamatsko
las skolotāja, Aelita Žučkova un
izglītības psihologu koordinatore
Ilona Laizāne atzinīgi novērtēja
šādu iespēju - tikties seminārā kopā
ar skolu pedagogiem, mācību jomu
pārstāvjiem.
Pirmsskolas posmā pagājušajā
gadā vairāk tika strādāts ar PII
vadītājiem un metodiķiem, bet šajā
mācību gadā mērķauditorija ir
pirmsskolas skolotāji. Seminārs
Jaunmārupes pamatskolā bija pir
mais visa mācību gada blokā, kurā
pirmsskolas skolotājas pārrunāja
apgūstāmās caurviju prasmes

pirmsskolā. Lektore Aiga Jankevica,
Jelgavas izglītības pārvaldes psi
holoģe un Skola 2030 eksperte,
izskaidroja izmaiņu būtību, informē
ja par projekta aktualitātēm un
“Skola 2030” piedāvājumiem. Ļoti
vērtīga bija praktiskā pieredze, kurā
dalījās Ieva Medne un Ieva Reiziņa
- Jaunmārupes pamatskolas “Pie
nenīšu” grupas skolotājas. Paldies
kolēģēm no Jaunmārupes par ide
jām un
darbā izmantojamām
metodēm. Paldies par sadarbību
semināra otrās daļas organizēšanā
Sandrai Belcānei, Jaunmārupes
pamatskolas direktora vietniecei
izglītības
jomā
pirmsskolā.
Semināra beigās aktīvākie pirms
skolas skolotāji iepazinās ar Jaun
mārupes pamatskolas pirmsskolas
grupu darbu un guva iedvesmu turp
mākajam darbam.
Lielākā daļa no semināra dalīb
niekiem, kuri piedalījās seminārā,
atbalstīja ideju vienu reizi gadā or
ganizēt kopēju semināru visiem
Pierīgas pedagogiem- no pirmssko
las līdz vidusskolai, lai veiksmīgāk
ieviestu pēctecības principu visās
izglītības pakāpēs.
Pierīgas izglītības, kultūras un
sporta pārvalde izsaka pateicību
visam Jaunmārupes pamatskolas
kolektīvam par atbalstu semināra
organizēšanā.

esaistīties Pasaules lielākajā
mācību stundā varēja divos vei
dos: nodarbībā “Ikviens var būt
mērķu sargs” 4.c klases skolēni vei
doja paša portretu, spriežot par sev
raksturīgākajām prasmēm un
iezīmēm, raksturojot sevi kā globā
lo mērķu sargu. Un nodarbībā “Laiks
rīkoties” skolēni rīkojās un paveica
labus darbus savā apkārtnē, saviem

līdzcilvēkiem un dzīvniekiem, un
palīdzēja Latvijai.
Sociālajās
zinībās skolēni grupās diskutēja par
to, kādus labu darbus var veikt
ievērojot globālos mērķus, un
prezentēja savu veikumu klasei. UN
ESCO Pasaules lielākās mācību
stundas noslēgums notika 31.okto
brī, kad 4.c klase prezentēja savu
veikumu par labajiem darbiem. Tie
bija - vecu cilvēku apciemošana,
palīdzība dzīvnieku patversmēm,
bērnu namiem, papīra šķirošana,
Mārupes kapu sakopšana, cukura
daudzuma produktos noteikšana,
atkritumu savākšana, drēbju zie
došana. Paldies skolēniem un viņu
ģimenēm par labajiem darbiem.
Solvita Lauzēja, sociālo zinību
skolotāja

Karjeras nedēļā skolēni
gūst vērtīgas atziņas
Šī gada Karjeras nedēļas (8.-12.
oktobris) tēma bija karjeras vadības
prasmes, kas aicināja skolēnus,
viņu vecākus, pedagogus iepazīt
karjeras vadības prasmes, to lomu
karjeras plānošanā, izvēloties
skolēnam nākotnes profesiju un
izglītības ceļu atbilstoši savām
prasmēm, interesēm un iespējām.
Skolēni tikās ar dažādu profesiju
pārstāvjiem gan savās klašu telpās,
gan apmeklējot darba vietas, piedalījās diskusijās, aizpildīja pašizpētes testus. Lūk, ieskats dažās
Karjeras nedēļas aktivitātēs.

S

ākumskolas klasēs pie
bērniem ciemojās vecāki,
lai plašāk pastāstītu par
savām profesijām.
6.c klases skolēni kopā ar saviem
vecākiem un klases biedriem centās
noskaidrot, kādas svarīgākās īpašī
bas nepieciešamas, lai strādātu sevi
interesējošās profesijās.
6.e klase ar savu klases audz
inātāju Dinu Švīpiņu aizvadīja noti
kumiem bagātu Karjeras nedēļu –
9.oktobrī tikās ar Elīnu Tomasu Baltijas filiāles vadītāju Spectrum
Brands Baltijas struktūrai, kas
pastāstīja par bateriju ražošanas
procesu, lietderīgāko izvēli, sadzīves
un elektrotehnikas iegādes iespē
jām Latvijas veikalos, par pasūtīju
mu plānošanu (pat veselam
kalendārajam
gadam!),
par
speciālistu apmācību, par ārzemju
komandējumiem, lai apgūtu visu
jauno savā darbības nozarē. Atziņa
- cītīgi jāmācās svešvalodas,
matemātika, kā arī loģiskā domāša
na. 12.oktobrī klase devās uz Paula
Stradiņa Universitātes Klīnisko
slimnīcu, lai iepazītos ar speciālisti
em, kuri strādā šajā slimnīcā. Gal
venā māsa Dace Kancāne, kura bija
izplānojusi visas tikšanās, pastāstī
ja arī par Stradiņu slimnīcas vēstu
ri. Bija tikšanās gan ar valdes
priekšsēdētāju Ilzi Kreicbergu, gan
galveno ārsti Evu Strīķi. Atziņa - ve
selīgi jādzīvo un jādomā jau šobrīd,
mācoties 6.e klasē, kā arī

jāuzdrošinās meklēt savu ceļu kar
jerā. Interesanta tikšanās bija ar
drošības daļas vadītāju Mārtiņu
Melni, kurš parādīja reālu ikdienas
darbu – skolēni vēroja monitoros,
kāda ir drošība jebkurā vietā. Ju
ridiskās daļas vadītāja Ieva Līce
stāstīja par dažādiem pacientu
sūdzību veidiem, kā tos likumīgi
atrisināt. Visjautrāk un arī nopietnāk
bērni jutās Sterilizācijas daļā, kuras
vadītājs G. Lācis demonstrēja un
rādīja apstrādājamos instrumentus.
17.oktobrī bija tikšanās ar zvērinātu
advokātu Vigo Krastiņu, kurš
pastāstīja par jurista profesiju, par
katra speciālista pienākumiem.
Uzsvēra, ka skolā labi jāmācās ne
tikai valodas, bet arī gramatika, jo
reizēm nepareizi ielikts komats var
nogalināt cilvēku. Apžēlot nevar
nošaut - slavenā frāze izsaka visu!
10.d klase Karjeras nedēļā ap
skatīja un analizēja pieprasītākās
un nepieprasītākās šī brīža pro
fesijas, ar tām saistītos mācību
priekšmetus, atalgojumu, kā arī
pildīja dažādus personības testus
un apsprieda, kādas profesijas
varētu atbilst skolēniem pēc šo
testu rezultātiem.
11.b klases skolēni klases stundā
aizpildīja pašizpētes testus, kā arī
notika individuālas sarunas ar
skolēniem par nākotnes profesiju iespējām un turpmāko plānu, kā re
alizēt ieceres un sasniegt mērķus.
15.oktobrī klase apmeklēja uzņēmē
jdarbības konferenci Ķīpsalā.
11.d un 10.c klasē ciemojās Dār
ta Kamilla Kambala, Go Beyond jau
niešu attīstības programmas orga
nizatore, kura jauniešiem vadīja di
skusiju nodarbību “Nākotnes pras
mes” – par kritisko domāšanu,
radošumu, emocionālo inteliģenci,
lēmumu pieņemšanu u.c.
Paldies visiem skolēniem, viņu
vecākiem, skolotājiem un dažādu
profesiju pārstāvjiem par ieguldīto
darbu Karjeras nedēļas norisēs!
Informāciju sagatavoja peda
gogs-karjeras konsultants llze
Rūtenberga un Elita Lecko

Erita Rutkovska, Pierīgas izglītī
bas, kultūras un sporta pārvaldes
galvenā speciāliste izglītības
jautājumos

piektdiena, 9.novembris 2018

Kultūra

Mārupes vēstis

Ministru kabineta atzinību saņēmusi
vidējās paaudzēs TDK “Mārupieši”
vadītāja Gunta Skuja
23. oktobrī Latvijas valsts valdība pieņēma lēmumu par Ministru
kabineta Atzinības rakstu piešķiršanu izcilām Latvijas personībām, kas
ar savu darbu sniegušas nozīmīgu
ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības, izglītības un kultūras attīstībā.
Viņu vidū arī XXVI Vispārējo latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētku deju
virsvadītāja un mūsu VPDK
„Mārupieši” kolektīva vadītāja Gunta Skuja.

A

ugstais apbalvojums Gun
tai piešķirts par nozīmīgu
ieguldījumu, nodrošinot
mākslinieciski augstvērtīgu sniegu

mu Latvijas valsts simtgades XXVI
Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI
Deju svētkos.
Pateicoties Guntai Skujai, VPDK
„Mārupieši” ir viens no vadošajiem
deju ansambļiem Latvijā. Ar savu
enerģiju, oriģinalitāti un diplomāta
talantu viņa ir likusi kustēties
„Mārupiešu” pulksteņa rādītājam
jau vairāk kā 20 gadu.
Apbalvojumu piešķiršana notiek
saskaņā ar Ministru kabineta 2010.
gada 5. oktobra noteikumiem Nr.
928 “Kārtība, kādā dibināmi valsts
institūciju un pašvaldību apbalvoju
mi”.

Vidējās paaudzes deju kolektīva “Mārupieši”
repetitoram Aleksandram Kolbinam piešķir
Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru
Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Ordeņu kapituls
2018. gada 19.oktobrī nolēma par
sevišķiem nopelniem Latvijas valsts
labā piešķirt Triju Zvaigžņu ordeņa
IV šķiru un iecelt par ordeņa
virsnieku ilggadējo baleta mākslinieku un dejas mākslas pedagogu
Aleksandru Kolbinu.

Š

ī ir laba vēsts arī Mārupes
novadam, jo Aleksandrs
Kolbins ir mūsu Mārupes

Kultūras nama vidējās paaudzes
deju kolektīva “Mārupieši” deju
repetitors.
Triju Zvaigžņu ordenis ir visaug
stākais valsts apbalvojums. Triju
Zvaigžņu ordenis nodibināts 1924.
gadā par piemiņu Latvijas valsts
tapšanai un atjaunots 1994.gadā.
Tā devīze ir Per aspera ad astra Caur ērkšķiem uz zvaigznēm.

Uzstādīta piemiņas zīme par godu Latvijas Brīvības cīņās
kritušajiem Mārupes novada Lāčplēša ordeņa kavalieriem
LR Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes un informācijas centra iniciētā projekta “Atceries Lāčplēšus” iecere
ir apzināt Lāčplēša kara ordeņu kavalierus, kas varonīgi cīnījās par Latvijas valsti, un uzstādīt piemiņas zīmi
stēlas veidolā – kā pateicību no Latvijas tautas. Latvijas valsts pirmais un augstākais apbalvojums – Lāčplēša
Kara ordenis – piešķirts 7 Mārupes novadniekiem. Viņu vārdi un dzimšanas dati iegravēti piemiņas zīmē, kas
11.novembrī, plkst.18:00 tiks atklāta pie Mārupes kapiem un kalpos kā valsts atpazīstamības simbols un vieta, kur Lāčplēša dienā pulcēties tautai, aizdedzot svecītes par Latvijas Brīvības cīņās kritušajiem kavalieriem.
Stēlā iegravētie kavalieri dzimuši, apbedīti vai kādā dzīves posmā dzīvojuši tagadējā Mārupes novada teritorijā.

Lāčplēša kara ordeņa kavalieri Mārupes novadā

Kapteinis Nikolajs Ošiņš,
1901-1941
Seržants 9. Rēzeknes kājnieku
pulkā. Apbalvots par 1919.g. 15.ok
tobra cīņām Bolderājas rajonā. Dzi
mis 1901.g. 5.augustā. Dzīvojis
Mārupes novadā, Cērtenes ielā. Rīgā
tirgotāja ģimenē. NKVD apcietināts
1941.g. martā. PSRS Augstākās tie
sas kara kolēģija 1941.g. 29.jūlijā
Maskavā notiesāja uz nāvi. Ordenis
piešķirts 1924.g.

Vecākais apakšvirsnieks Dāvids
Kretulnieks, 1892-1970
Vecākais apakšvirsnieks 1. Dau
gavgrīvas latviešu strēlnieku pulkā.
Apbalvots par kauju 1916.gada 23.
decembrī starp Mangaļiem un Skan
galiem. Dzimis Ezeres pagastā.
Miris Latvijā, apbedīts Mārupes ka
pos. Ordenis piešķirts 1924.g.

Virsseržants Jānis Krūmiņš,
1893-1968
Virsseržants 8. Daugavpils kā
jnieku pulkā. Apbalvots par cīņām
1919.g. 19.-21. novembrī pie
Līvbērzes. Ordenis piešķirts 1921.g.
Dzimis 1893.g. 16.decembrī. Bieriņu
pagastā, Rīgā. Miris 1968.g. 26. jan
vārī Beerfelden, Vācijā.

Kareivis Eduards Ābele, 18991944
Kareivis 11. Dobeles kājnieku
pulkā. Apbalvots par izlūku gājienu
1920. g. 11. jūnija naktī pie Kras
nojes ciema Osvejas rajonā Latgalē.
Ordenis piešķirts 1920.g. 1899.g.
30. janvārī Rīgā. Atvaļināts 1922.g.
20. janvārī. Dzīvojis Mārupes pag.
Tēriņu ciema Caunās, strādājis par
mašīnistu. Vietējās aizsargu
nodaļas dalībnieks. Par turpmāko
likteni ziņu nav.

Dižkareivis Eduards Stebers,
1890-1970
Kareivis 1. (4.) Valmieras kājnieku
pulkā. Apbalvots par 1919. g. 7.
aprīļa sakaru atjaunošanu uz Rī
gas-Pleskavas šosejas pie Jaun
laicenes skolas starp mūsu un ig
auņu vienībām. Ordenis piešķirts
1921.g. Dzimis 1890.g. 26.maijā
Stāmerienas pag. Mūža nogalē pen
sionārs. Miris 1970.g. 2.jūlijā
Mārupes pag.

Kareivis Arvīds Vuškalns, 19021958
Kareivis 6. Rīgas kājnieku pulkā.
Apbalvots par cīņu 1919.g. 9. okto
brī pie Ziepniekkalna, Rīgas rajonā.
Cīņā smagi ievainots. Ordenis
piešķirts 1922.g. Dzimis 1902.g. 28.
jūn. Jaunlaicenes pag. Miris 1958.g.
4. jūlijā Rīgā, apbedīts Mārupes ka
pos.

KULTŪRAS AFIŠA
11.novembrī Mārupes novadā, Mārupes kapos un Mārupes Kultūras namā
Lāčplēša dienas Lāpu gājiens, piemiņas brīdis un koncerts
plkst. 17:00 pulcēšanās pie Mārupes vidusskolas
plkst. 17:30 lāpu gājiens no Mārupes vidusskolu uz Mārupes kapiem
plkst. 18:00 piemiņas brīdis Mārupes kapos un piemiņas Stēlas atklāšana
plkst. 19:00 Mārupes Kultūras namā
Lāčplēša dienas koncerts kopā ar IEVU AKURĀTERI

Latvijai 100 Mārupes novadā.
Redzi. Dzirdi. Jūti.
14.novembrī Mārupes Mūzikas un mākslas skolā

plkst. 17:00 Pedagogu koncerts veltīts Latvijas simtgadei “Mīlot, ticot un
cerot”

16.novembrī Jaunmārupes pamatskolā (Mazcenu aleja 4a, skolas teritorijā)

plkst. 17:30 Jaunmārupes pamatskolas Valsts svētku pasākums
“Mana sirds ir Latvija!”
Koncertā piedalās pirmsskolas un 1.-2. klašu ansamblis, tautas deju kolektīvs
“Ozolēni”, 2.-4 klases, 5.-.9. klases koris un citi pārsteigumi.
Pasākumā: Jaunmārupes pamatskolas audzēkņu instalāciju parāde, radošās
darbnīcas, video projekcijas, kopīga mākslas darba tapšana, foto stūrītis
(maksas), tējas degustācija un našķi, skolēnu mācību uzņēmumu tirgus
kvartāls, tūrisma un militārā pulciņa paraugdemonstrējumi, izstāde “Mārupes
stiprās ģimenes” un citi pārsteigumi.

17.novembrī Mārupes Kultūras namā

plkst. 17:00 Latvijas Valsts simtgadei veltīts svinīgais pasākums “Es Esmu
Latvija!”

18.novembrī Jaunmārupes sporta stadionā (Īvju iela 5/7)

plkst. 08:11 Latvijas simtgades akcija “Cimdotā Latvija”
Uzadi, sarūpē, dāvini rakstainus cimdus un 18.novembrī- valsts 100.
dzimšanas dienā sasildi sevi un Latviju! Mārupieši, ieskandināsim Latvijas
dzimšanas dienu. Uzvelkam dūraiņus un tiekamies saullēktā no plkst. 08:11
līdz plkst. 08:45. Imants Ziedonis ir rakstījis: “Latvieši iziet pasaulē ar
rakstainiem cimdiem un met tos tautas kultūras dārgumu krātuvē pie persiešu
paklājiem, indiešu un japāņu zīda audumiem, ķīniešu porcelāna un krievu
kokgriezumiem...”

7.-15.decembrī “Biznesa Vēstniecībā” (Jelgavas ceļš 3)

“Mārupes Ziemassvētku POP-UP veikaliņš”, kurā vienuviet varēs atrast
visdažādākās mūsu novada meistaru radītās preces

Advente laiks Mārupes Kultūras namā
9.decembrī Mārupes Kultūras namā

plkst. 13:00 Bērnu advente “Šreka Ziemassvētki”
Izrāde bērniem, radošās darbnīcas, rotaļas u.c. pārsteigumi
Lai apmeklētu pasākumu nepieciešams izņemt ieejas karti (bez maksas.)
Mārupes Kultūras namā no 20.novembra 10:00 - 17:00 (pirmdienās, otrdienās,
trešdienās un ceturtdienās), kā arī iepriekš zvanot un rezervējot ieejas kartes
pa tālr. 67 149864.

16.decembrī Mārupes Kultūras namā un Mārupes Kultūras nama
iekšpagalmā
plkst. 13:00 Mārupes novada Baltā advente
Mārupes Kultūras nama koru koncerts kopā ar mācītājiem
No plkst.12:00 līdz plkst.15:00 Ziemassvētku tirdziņš
23.decembrī Mārupes Kultūras namā

plkst. 13:00 Mārupes Mūzikas un Mākslas skolas kamerorķestra un solistu
koncerts “Lai visas sirdis gavilē”
Mārupes Kultūras nams
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads,
tālrunis: 67149864, e-pasts: kulturas.nams@marupe.lv
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Kaprālis Herberts Resnais, 1989-1946
Kaprālis 1. partizānu pulka Atsevišķā eskadronā. Apbalvots par 1919.g. 9. jūnija cīņu pie Borchu (Atašienes)
stacijas. Ordenis piešķirts 1923.g. Dzimis 1898.gada 27.augustā Rīgā. Apcietināts 1945.g. 25.janvārī Rīgas
apriņķa Babītes pagasta “Liberos”. 1941.g. 14.jūnijā deportēts.
Stēlas granīta sagatavi pašvaldība saņēmusi dāvinājumā no LR Aizsardzības ministrijas, gravēšanas un uz
stādīšanas darbus īstenojusi pašvaldība. Izpēti par novada Lāčplēša ordeņa kavalieriem veikusi novada iedzīvotā
ja Gunta Lielkāja un pašvaldības tūrisma organizatore Elīna Brigmane. Pateicība arī Latvijas Kara muzeja Izglītī
bas un informācijas nodaļas vadītājam Mārtiņam Mitenbergam par informācijas pārbaudi.
“Kamēr trijas zvaigznes stāv, Mēs nepiederam šķirstam”
/Broņislava Martuževa/

Aicina pieteikties Zelta kāzu jubilārus
Turpinot 2017. gadā aizsākto tradīciju godināt novada stiprās
ģimenes, Mārupes pašvaldība aicina atsaukties tos pārus, kas
šogad svin zelta kāzas – laulību 50 gadu jubilejas.
Zelta kāzu pāri tiks sveikti 8.decembrī svinīgā pasākumā “Zelta
pāru godināšana”.
Dalību pasākumā var pieteikt līdz 25.novembrim Mārupes
novada domes Dzimtsarakstu nodaļā, Daugavas ielā 29, Mārupē,
vai zvanot uz tālruni 67149878, kā arī rakstot e-pastu dzintra.
klintsone@marupe.lv

11

Sports

Mārupes vēstis

Mārupietis Dāvis Dudelis UK Flatland BMX
Mārupieši veiksmīgi startējuši Pierīgas novadu sporta spēles
pasaules mēroga čempionātā izcīna 3. vietu peldēšanā
27.oktobrī aizvadītas 2018.gada
Pierīgas novadu sporta spēles
peldēšanā
un
kopvērtējumā
Mārupes novads izcīnījis godpilno
3. vietu. Pirmā vieta sporta spēlēs
peldēšanā tiek Stopiņu novadam,
otrajā vietā aiz sevis atstājot
Babītes novadu.

S

ieviešu konkurencē 50 m
brīvajā stilā 4.vecuma
grupā 3. vietu ieguva
Mārupes novada pārstāve Vizma
Feldberga. Vīriešu konkurencē 50 m
brīvajā stilā 5.vecuma grupā 4.vietu
izcīnīja Viktors Prucevs, 6.vietu - Lai
mons Lācis, 4.vecuma grupā 4/5.

vieta - Aivaram Laipniekam, 1. vecu
ma grupā 1.vieta - Ģirtam Feldber
gam un 2.vieta - Rinaldam Puķītim.
Sieviešu un vīriešu 4x50m kom
pleksā Mārupes novada komanda
ar 18 punktiem ieguvusi 2.vietu.

Aizvadīts Latvijas čempionāts un Babītes novada atklātais
čempionāts krosā

Laika periodā no 12. līdz 14. oktobrim Harrogeitā, Jorkšīrā, norisi
nājās Apvienotās Karalistes visaizraujošākais velo šovs – izstāde
“Yorkshire Cycle Expo”.

P

asākumā piedalījās dažādu
disciplīnu, budžetu un in
terešu velo sportisti. Paralē

li dažādām aktivitātēm aizvadītas
virkne sacensības, kurās piedalījās
sportisti no visas pasaules.
Arī mums ir ar ko lepoties! “York
shire Cycle Expo” ietvaros 13. okto
brī notikušajā UK Flatland BMX pa
saules mēroga čempionātā māru
pietis Dāvis Dudelis izcīnījis 3.vietu
profesionāļu klasē. Apsveicam!

Komanda “Mārupe” piedalījusies Baltijas
lielākajā sporta bridža turnīrā Viļņā

19.oktobrī, ļoti saulainajā rudens
dienā, Piņķos norisinājās Latvijas
čempionāts un Babītes novada atklātais čempionāts krosa skrējienā.
Šajās sacensībās piedalījās arī
Mārupes Sporta centra jaunie
vieglatlēti.
Viņi
sagādāja
neaizmirstamas emocijas, no
viņiem strāvoja cīņasspars un neatlaidība. Katrs sportists šajās sacensībās parādīja savu labāko
sniegumu.

M

ārupes Sporta centra
vieglatlēti no šīm sa
censībām atgriezās ar 4
godalgām.
Mazākajā vecuma grupā 1.-2.
klašu grupā Mārupes Sporta centra

vieglatlētiem bija viss medaļu kom
plekts. Šai vecuma grupai bija jāveic
300 m. Puišu grupā uz augstākā pa
kāpiena kāpa Džeimss Straubergs
(1.vieta 1:01). Meitenēm 2. vietu

Mārupes sporta centra taekvondo audzēkņi atved medaļas no
sacensībām Polijā
No 19. līdz 21.oktobrim Polijas
pilsētā Legionowo notika starptautiskās taekvondo sacensības. Tajās
piedalījās 550 bērni un jauniešu no
Polijas, Lietuvas, Slovākijas, Baltkrievijas, Ukrainas un Latvijas.

M

ārupes Sporta centru
pārstāvēja 5 sportisti, divi
no tiem var lepoties ar

izcīnītām godalgotām vietām.
Roberts Daukšta pirmajā sacensī
bu dienā izcīnīja bronzas godalgu
svara kategorijā līdz 37 kg kadetiem.
Viņš uzvarēja divās cīņās un pus
finālā ar 13:8 piekāpās ļoti tehni
skam Polijas sportistam. Otrajā die
nā Dāvids Bērziņš startēja U-21
vīriešu konkurencē svarā līdz 63 kg
un izcīnīja divas uzvaras un pirmo

SPORTA NOTIKUMI

T

urnīra ietvaros trīs dienu
garumā no 19. līdz 21.okto
brim norisinājās pāru
turnīrs ar matchpoint (MP) ieskaiti,
komandas turnīrs, kā arī pāru turnīrs
ar international matchpoint (IMP)
ieskaiti. Pāru turnīrus aizvadīja
Jānis Bethers spēlējot vienā pārī ar
Jāni Bendiku, savukārt komandas
turnīrus komandas MĀRUPE sas
tāvā (J.Bethers, U.Bethers, J.Ben
diks, J.Balašovs).
Viļņas kauss noris katru gadu, un
pēdējos gados šis turnīrs ir arī daļa
no Polijas turnīru seriāla Grand Prix

Polski Par, tāpēc tajā ir liela Polijas
spēlētāju pārstāvniecība.
Turnīrā sasniegtie rezultāti:
• Komandu turnīrs: 26.vieta 46 ko
mandu konkurencē (67.09 VP);
• MP pāru turnīrs: 43.vieta 132
pāru konkurencē (52.33%);
• IMP pāru turnīrs: 9.vieta 70 pāru
konkurencē (33.70 IMP).
Šis bija trešais ārvalstu turnīrs ko
mandai MĀRUPE šogad, pavasarī
komanda piedalījās Vācijas lielāka
jā bridža festivālā, bet vasarā Zvie
drijas lielākajā bridža festivālā.
Lielākie sportiskie panākumi šogad
komandai ir sudraba medaļas Lat
vijas komandu čempionātā un piek
tā vieta Latvijas lielākajā bridža
turnīrā Riga Invites.

2018.GADA

OKTOBRĪ

Septembrī reģistrētie mirušie
Silvija Priede – 1944. gads
Roberts Ēriks Sličus – 1933. gads
Kārlis Stapāns – 1942. gads,
Osvalds Dīlendorfs – 1928. gads
Vasilijs Sizs – 1926. gads
Lija Vaičulēna – 1935. gads
Raisa Biseniece – 1941. gads
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Mārupes Mūzikas un
mākslas skolas zālē
(Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē)

Visi laipni aicināti!

Plkst.20.00, Mārupes sporta kompleksā
Latvijas kauss sievietēm volejbolā, Mārupes SC : VK
Gulbene

1.decembris

Plkst.10.00 – 20.00 Tīraines sporta kompleksā
Basketbols, LJBL U13 zēni sabraukuma spēles
Plkst. 10.00-18.00 Mārupes sporta kompleksā
Mārupes novada atklātās sacensības, “Basketbola
tehnikas diena” U10, U11, U12 grupām

plkst. 10.00 Mārupes sporta kompleksā
Basketbols, LJBL U14 zēni Nacionālā līga, Mārupes SC :
Liepāja

2. decembris

17. novembris

Plkst.10.00 – 20.00 Mārupes sporta kompleksā
Basketbols, LJBL U13 sabraukuma spēles

plkst. 10.00 kafejnīcā “Mārupīte”, Daugavas ielā 27A
Mārupes novada “Prāta spēles” veltītas Latvijas simtgadei
plkst. 10.00 Mārupes sporta kompleksā
Basketbols, LJBL U14 zēni, Superlīga, Marupes SC :
Jaunpils

7. decembris

Plkst. 19.00 Mārupes Kultūras namā, Daugavas ielā 29
“Mārupes novada Sporta laureāts” un “Mārupes sporta
centram 10”. Ieeja ar ielūgumiem.

24. novembris

8. decembris

Plkst. 10.00 – 20.00 Mārupes sporta kompleksā
Basketbols, LJBL U12 zēni sabraukuma spēles
Plkst. 9.00 – 14.00 Jaunmārupes sporta kompleksā
Futbols 3X3, Mārupes SC 2008. gada dz. zēniem

Dzimuši

Mārupes katoļu draudzes
dievkalpojums notiks
11. un 25. novembrī
plkst.11.00

29. novembris

11. novembris
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Zēni

Vitālijs Lepins

Plkst. 10.00 – 20.00, Mārupes sporta kompleksā
Basketbols, LJBL U12 zēni sabraukuma spēles

plkst. 10.00 Mārupes sporta kompleksā
Mārupes novada 3x3 Basketbola turnīrs “Brīvības cīnītāju
piemiņas kauss 2018”.
plkst. 10.00 kafejnīcā “Mārupīte”, Daugavas ielā 27A
Pierīgas novadu sporta spēles, sacensības zolītē.
plkst. 10.00 kafejnīcā “Mārupīte”, Daugavas ielā 27A,
Mārupes novada galda tenisa sacensības Mārupes novada
iedzīvotājiem

Dzimuši

vietu! Vēl šajās sacensībās startēja
Mārupes Sporta centra sportisti
Agate Žīgure, Aleksis Ķeviņš un
Alekss Ribčenko. Viņiem neizdevās
pārvarēt pirmo cīņu, un ar minimā
lu pārsvaru pretinieki bija priekšā.

25. novembris

10. novembrī

No 19. līdz 21.oktobrim norisinājās Baltijas lielākais sporta bridža
turnīrs “Viļņas kauss 2018”.

izcīnīja Marija Mežaraupa (1:01) un
3. vietu Katrīna Gedroviča (1:02).
3.-4. klašu grupā 1 km garā dis
tancē augsto 3. vietu izcīnīja Ro
berts Straubergs (3:41).

Plkst. 13.00 Tīraines sporta kompleksā
Latvijas Nacionālās līgas sacensības volejbolā sievietēm,
sabraukuma spēles
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Laulības

Meitenes

9

Miruši

7

Laikraksts “Mārupes Vēstis”
Mirušo piemiņas diena,
svecīšu vakars
Mārupes kapos notiks

2018.gada 25.novembrī

Reģ. nr. 000702131
Iznāk vienu reizi mēnesī / Tirāža 8000 eksemplāru / Bezmaksas.
Izdevumā “Mārupes Vēstis” publicētie
materiāli ne vienmēr atspoguļo Mārupes
novada Domes viedokli.
Par faktu un skaitļu pareizību
atbild rakstu autori.

Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe,
Mārupes novads, LV-2167
Tālrunis: 67149868,
e-pasta adrese:
marupesvestis@marupe.lv
Avīze pieejama elektroniskā veidā:
http://www.marupe.lv/
aktuali/marupes-vestis/
Izdevums tipogrāfiski iespiests
SIA “Poligrāfijas grupa MŪKUSALA”

piektdiena, 9.novembris 2018

