
1piektdiena, 13.oktobris 2017

M Ā R U P E S  N O V A D A  D O M E S  B E Z M A K S A S  I N F O R M A T Ī V A I S  I Z D E V U M S

2017.GADA OKTOBRIS

Piektdien, 6.oktobrī,  Skolotāju 
dienas svinīgā pasākuma ietvaros 
Mārupes Kultūras namā jau trešo 
reizi pašvaldības izglītības iestāžu 
pedagogiem tika pasniegtas balvas 
izglītībā “Gada pedagogs 2017”. 
Tika sveikti 18 skolotāji astoņās 
nominācijās, kurus šim godpilnajam 
titulam izvirzījušas izglītības 
iestādes un skolēni.

Mārupes novada Dome 
turpina tradīciju godināt 
savu pašvaldības iestāžu 

pedagogus par augstu profesionā-
lu meistarību, jaunu progresīvu 
metožu ieviešanu, par nozīmīgiem 
izglītojamo sasniegumiem, peda-
goģiskās pieredzes popularizēšanu, 
kā arī ieguldījumu izglītības iestādes 
vai novada izglītības sistēmas at-
tīstībā.

Atklājot svinīgo balvu pasnieg
šanas ceremoniju, apsveikuma vār-
dus pedagogiem Skolotāju dienā te-
ica un par darbu pateicās Mārupes 
novada Domes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Bojārs: “Labs skolotājs ir 
mūsu bagātība, jo tieši skolotāju 
rokās ir mūsu tagadne un pamatu 
likšana mūsu nākotnei. Pedagoga 
darbs tā ir liela atbildība, tādēļ ir 
būtiski šādi brīži, kad varam teikt 
paldies un godināt mūsu skolotājus. 
Novēlu ikvienam pedagogam sagla-
bāt radošumu, degsmi, izturību, 
strādājot ar mūsu mazajiem 
mārupiešiem.”

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, 
Par mūža ieguldījumu izglītībā, 

Skolēnu simpātija un Mārupes nova-
da Gada pedagogs.

Nominācijā „Gada pedagogs 
pirmsskolas izglītības programmā” 
balvu saņēma Baiba Zadraka (PII 
„Zeltrīti”), Inga Briede (PII „Lienīte”), 
Indra Pedece (PII “Mārzemīte”), Bai-
ba Strēle (Jaunmārupes pamatsko-

la) un Ilona Magiča (Mārupes 
pamatskola).

Nominācijā „Gada pedagogs sā-
kumskolas izglītības programmā” 
balva tika pasniegta Inesei Gašai 
(Mārupes vidusskola), Diānai 
Zemītei (Jaunmārupes pamatsko-
la), Sandrai Nastajai (Mārupes 
pamatskola) un Kristīnei Feldmanei 

(Skultes sākumskola).
Nominācijā „Gada pedagogs 

pamatskolas izglītības programmā” 
balva tika piešķirta Intai Stāmurei 
(Mārupes vidusskola), Laurai Burav-
covai (Jaunmārupes pamatskola) 
un Mārai Miķelsonei (Mārupes 
pamatskola).

turpinājums 5.lpp

GODINĀTI UN SVEIKTI MĀRUPES NOVADA
LABĀKIE PEDAGOGI

11.oktobrī Mārupes vidusskolas 
bibliotēkā svinīgā gaisotnē parak-
stīti līgumi par Mārupes vidussko-
las stadiona pārbūvi, būvuzraudzī-
bu un projekta autoruzraudzību. 

Mārupes novada Domes 
izsludinātajā atklātajā 
konkursā par uzvarētāju 

atzīts un Mārupes vidusskolas sta-
diona pārbūvi īstenos SIA “Lem-
minkainen Latvija”, savukārt darbu 
būvuzraudzību veiks SIA “P.M.G.”, 
bet autoruzraudzību – SIA “BELLS”.

Mārupes vidusskolas esošā sta-

Informējam, ka saskaņā ar Mārupes novada Domes 2017.gada 29.mar-
ta saistošo noteikumu Nr.13/2017 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumu piešķiršanas kārtība Mārupē” 26.punktu, daudzbērnu ģimenei, pre-
tendējot uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, pamatojoties uz 
iepriekš minēto saistošo noteikumu 6.8.punktu, no 2018.gada 1.janvāra 
atvieglojums tiks piešķirts tikai par to īpašumu, kurā deklarēti ne mazāk 
kā trīs bērni.

Atgādinām arī, ka saskaņā ar Mārupes novada Domes 2016.gada 31.au-
gusta saistošo noteikumu Nr.30/2016 “Par nekustamā īpašuma nodokļa 
piemērošanas kārtību Mārupes novadā” 15.punktu, būvei, kuras būvniecībā 
pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas il-
gums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mē-
nesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, nekustamā 
īpašuma nodokļa likme ir 3% no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtī-
bas: būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās 
vērtības.

Oktobra sākumā ekspluatācijā pieņemta Jaunmārupes pamatskolas 
peldbaseina ēka. Fakultatīvās nodarbības peldēšanā tiks atsāktas pēc 
skolēnu rudens brīvdienām.

Jau iepriekš informēts, ka, rūpējoties par bērnu drošību, Jaunmārupes 
pamatskolas  peldbaseins 2016./2017. mācību gadā tika slēgts. 2017.
gada sākumā tika noslēgts līgums par skolas peldbaseina ēkas jumta pār-
būvi un skolēnu vasaras brīvlaikā, netraucējot mācību procesu, īstenota 
jumta demontāža un izbūve.

Plašāka informācija par fakultatīvo nodarbību atsākšanu un nodarbību 
laikiem būs pieejama www.eklase.lv.

diona teritorijā paredzēts rekon-
struēt stadiona zonu, veidojot jau-
nu futbola laukuma un skrejceļa 
virsmu klājumu, kā arī rekonstruēt 
sporta laukumu ar mākslīgo segu-
mu. Papildus esošā stadiona pār-
būvei paredzēta jaunu ar vieglu jum-
ta konstrukciju daļēji segtu tribīņu 
izbūve, nodrošinot 300 sēdvietas, 
publiskās BIO tualetes un noliktavas 
sporta inventāram. Stadionā 
paredzēts uzstādīt arī brīvdabas 
trenažierus.

Kopējā Mārupes vidusskolas sta-
diona pārbūves līguma summa ir 

1 281 655,89 EUR bez PVN, tajā 
skaitā iekļaujot 5% pasūtītāja fi-
nanšu rezervi. Būvdarbus saskaņā 
ar līgumu plānots noslēgt un objek-
tu nodot ekspluatācijā 2018.gada 
1.jūlijā. 

Vienlaikus noslēgts līgums ar SIA 
“P.M.G.” par būvuzraudzību, darbu 
izmaksas objekta būvniecības laikā 
14 500,00 EUR bez PVN. Būvprojek-
ta autoruzraudzību veiks SIA 
“BELLS” par kopējo līguma summu 
6 500,00 EUR bez PVN.

Mārupes novada Domes priekš
sēdētājs Mārtiņš Bojārs, sveicot 
klātesošos vidusskolas vēsturiska-
jās telpās, uzsvēra: “Novadam strau-
ji attīstoties un pieaugot iedzīvotā-
ju skaitam, līdztekus aug arī vajadzī-
bas un nepieciešamība pēc mūs
dienu prasībām atbilstošas sporta 
infrastruktūras. Mārupes vidussko-
las stadions ir kalpojis skolas va-
jadzībām vairāk kā 40 gadus, līdz ar 
to stadiona pārbūve ir ļoti aktuāla.  
Ceram, ka šajā stadionā savas gai-
tas uzsāks daudzi mūsu jaunie spor-
tisti, kas nesīs novadam un Latvijai 
olimpiskos panākumus.” 

Ilze Žunde

Tiks veikta Mārupes vidusskolas stadiona pārbūve Par nodokļu atvieglojumu piešķiršanas kārtību

Atsāksies peldēšanas nodarbības 
Jaunmārupes pamatskolas peldbaseinā

Palīdzi noskaidrot ģimenei 
draudzīgāko pašvaldību un 
laimē vērtīgas balvas

>2 lpp

Aicinām dalīties ar 
stāstiem un atbalstīt 
projektu “Omītes leģendas”
 

>10 lpp

Piedalies! Atsākas 
bezmaksas fitnesa 
nodarbības Mārupē telpās
 

>11 lpp

No labās: Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, SIA “Lemminkainen 
Latvija” pārstāvis Andris Velmunsks, SIA “BELLS” pārstāvis Kaspars Ziediņš
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

Izsludinātie iepirkumi

Liepkalnu ielas pagalma labiekār-
tošanas būvniecība un izglītojošu 
nodarbību organizēšana Mārupes 
pašvaldības pirmskolas izglītības 
iestādēs un vispārējās izglītības 
iestādēs – notiek piedāvājumu iz-
vērtēšana.

Noslēgti līgumi ar:

SIA ‘Edinburgas skola” (PPII “Zel-
ta rasa”) un SIA “Rāga1” (PPII 
“m’Kripatiņas”) par tiesībām slēgt 
deleģēšanas līgumu un saņemt 
pašvaldības  finansējumu pirmssko-
las izglītības pakalpojuma sniegša-
nai, līguma summa 3 686 400,00 eiro 
bez PVN, līguma darbības termiņš 
03.10.2022.

SIA “Lemminkainen Latvija” par 
Mārupes vidusskolas stadiona pār-
būvi, līguma summa 1 281 655,89 
eiro bez PVN, līguma izpildes ter-
miņš 01.07.2018.

SEB bankas, Jūrmalas pilsētas, 
kā arī Olaines un Mārupes novadu 
kopīgi rīkotajā grantu programmā 
(ie)dvesma saņemts 31 pieteikums 
par kopumā gandrīz 250 tūkstošiem 
eiro.

Mārupes iedzīvotāji un jau-
nie uzņēmēji iesnieguši 
12 projektus, jūrmalnieki 

– 11 pieteikumus, bet no Olaines 
saņemtas astoņas biznesa idejas.

Uzņēmēju biznesa idejas ir saistī-
tas ar dažādām nozarēm – IT pa-
kalpojumiem, tūrismu, pārtikas un 
rūpniecības preču ražošanu, izglītī-
bu, sportu, kosmētiku un amatniecī-
bu. Vairums ideju fokusētas uz Lat-
vijas tirgu, taču vairāki biznesa pro-
jekti plāno savus produktus vai pa-
kalpojumus eksportēt uz Eiropas 
valstīm, ASV un citiem tirgiem.

Iesniegtos projektus vērtēs žūri-
jas komisija, kuras sastāvā ir gan 
uzņēmējdarbības profesionāļi, gan 
pašvaldību pārstāvji. Rezultātu 
paziņošana un uzvarētāju apbal-

AS “Ceļu pārvalde” par Rožu ielas 
un ceļa C6 (Vecais ceļš) pārbūvi, 
līguma summa 1 099 391,67 eiro 
bez PVN, līguma izpildes termiņš 
01.07.2018.

SIA “Grupa 93” par Mārupes nova-
da teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrādi, līguma summa 31 930,00 
eiro bez PVN, līguma izpildes ter-
miņš 30.09.2018.

SIA “P.M.G.” par Mārupes vidus
skolas stadiona būvuzraudzību, 
līguma summa 15 200,00 eiro bez 
PVN, līguma izpildes termiņš 
01.07.2018.

SIA “RDL” par mūzikas instrumen-
tu iegādi Mūzikas un mākslas sko-
lai, līguma summa 24 786,00 eiro 
bez PVN, līguma izpildes termiņš 
17.10.2017.

SIA “Revidents un grāmatvedis” 
par tiesībām veikt finanšu revīziju 
Mārupes novada domē, tās iestādēs 
un struktūrvienībās un sniegt zvēr
ināta revidenta ziņojumu, līguma 

vošana plānota novembra sākumā. 
Grantu programmas mērķis ir at-
balstīt gan Jūrmalas pilsētā, jeb 
Olaines vai Mārupes novados jau 
strādājošus jaunuzņēmumus, gan 
vēl neīstenotas biznesa idejas, 
piešķirot līdz 40 tūkstošiem eiro to 
attīstīšanai.

Granta maksimālais apmērs no-
teikts 10 tūkstošu eiro apjomā, un 
kopējais gada laikā programmā 
pieejamo līdzekļu apmērs ir 40 tūk-
stoši eiro. Šo finansējumu vienādās 
daļās nodrošina visi četri grantu 
programmas partneri. Granta līdzek
ļus programmas uzvarētāji varēs 
izmantot saimnieciskiem mērķiem 
sava esošā biznesa attīstīšanai vai 
jauna uzņēmuma izveidei savas biz
nesa idejas īstenošanai.

Žūrijas komisijā darbojas pārstāv-

summa 30 000,00 eiro bez PVN, līgu-
ma izpildes termiņš 01.06.2020.

SIA “Abi 2” par karogu un vimpeļu 
izgatavošanu un piegādi, līguma 
summa līdz 41 999,99 eiro bez PVN, 
līguma darbības termiņš 05.10.2019.

SIA “Krone IB” un SIA “Windows 
Factory” par alumīnija konstrukciju 
un pilnstikla sienu izgatavošanu un 
uzstādīšanu Daugavas ielā 29 un 
Konrādu ielā 5. Līguma summa 29 
216,25 eiro bez PVN. 

SIA “DARDEDZE K” par mazlieto-
tu automašīnu iegādi Pašvaldības 
īpašumu pārvaldei, līguma summa 
29 975,00 eiro bez PVN, līguma iz-
pildes termiņš 25.09.2017.

SIA “Isliena V” par Rožu ielas un 
ceļa C6 (Vecais ceļš) pārbūves 
būvuzraudzību, līguma summa 18 
637,50 eiro bez PVN, līguma izpildes 
termiņš 01.07.2018.

Ivars Punculis,
Domes izpilddirektors 

ji no SEB bankas, Jūrmalas pilsētas 
domes, Mārupes novada domes, 
Olaines novada pašvaldības, Latvi-
jas Tirdzniecības un rūpniecības 
kameras, attīstības finanšu in-
stitūcijas ALTUM, Jūrmalas bizne-
sa inkubatora, Jūrmalas uzņēmēju 
konsultatīvās padomes, Mārupes 
novada Uzņēmējdarbības atbalsta 
konsultatīvās padomes un Olaines 
novada uzņēmējdarbības atbalsta 
centra.

Saņemtie pieteikumi tiks atlasīti 
trīs kārtās, izvērtējot gan to atbilstī-
bu programmas kritērijiem, gan biz
nesa plānu un idejas potenciālu, kā 
arī dalībnieku prezentācijas un at-
bildes uz žūrijas jautājumiem.

Plašāka informācija par grantu 
programmu un tās nosacījumiem 
pieejama www.seb.lv/iedvesma.

29.septembra Domes sēdē

Lēma par zemes ierīcības projek-
ta apstiprināšanu, adreses pie
šķiršanu un lietošanas mērķa no-
teikšanu vairākiem nekustamajiem 
īpašumiem.

Apstiprināja grozījumus Pierīgas 
izglītības, kultūras un sporta pārval-
des  nolikumā.

Deleģēja darbam Pierīgas izglītī-
bas, kultūras un sporta pārvaldes 
Uzraudzības padomē Mārupes 
novada domes priekšsēdētāja viet-
nieci Līgu Kadiģi.

Lēma finansiāli atbalstīt vairākus 
novada sportistus.

Pieņēma saistošos noteikumus 
Nr. 26/2017  „Par vienreizējā pabals-
ta krīzes situācijā piešķiršanu 
Mārupes novadā”.

Saskaņoja Mārupes vidusskolas 
interešu izglītības programmu 
„Aerobika” 2017./2018.mācību ga
dam un interešu izglītības program-
mu „Šahs”  2017./2018. un 2018. 
/2019. mācību gadam.

Lēma piešķirt biedrībai „Mārupes 
Vizuālās Mākslas studija” finansiā-
lo atbalstu 711,00 eiro apmērā pro-
jekta „Mana glezna” īstenošanai 
2017. gadā.

Apstiprināja grozījumus Dzimt
sarakstu nodaļas nolikumā.

Lēma apturēt  iepirkuma „Peldba-
seina un autostāvvietu Kantora ielā 
97 un Vītiņu ielā, Mārupē, būvprojek-
ta izstrāde un autoruzraudzība” or-

Mārupes novada Dome ir saņēmu-
si Ziemeļvalstu un Baltijas valstu 
mobilitātes programmas “Valsts ad-
ministrācija” finansējumu projekta 
„Zaļā iepirkuma, teritorijas plānoju-
ma un vides infrastruktūras attīstī-
bas pieredzes apmaiņa Zviedrijā un 
Dānijā” īstenošanai, kurā paredzē-
tas divas Mārupes pašvaldības 
pārstāvju vizītes Ziemeļvalstīs.

No 3. līdz 5. oktobrim Mār
upes pašvaldības speciālis-
ti devās pieredzes ap-

maiņas vizītē uz Jēvles (Gävle) 
pašvaldību Zviedrijā, lai  tiktos un 
dalītos pieredzē ar Zviedrijas 
pašvaldības darbiniekiem par teri-

Mārupes novada Domes Attīstī-
bas nodaļa saskaņā ar 2017.gada 
27.septembra Domes lēmumu Nr.24 
“Par peldbaseina būvniecību 
Mārupes novadā” ir uzsākusi izpē-
ti par alternatīvu iespēju izvērtēša-
nu, piesaistot peldbaseina 
būvniecībai 100 % privātos finanšu 
līdzekļus. 

Šāds lēmums pieņemts, ņe-
mot vērā ierobežotos 
pašvaldības budžeta līdze-

kļus un prioritātes, kā arī pēdējā 
gada laikā izrādīto interesi no privā-

Mūsu pašvaldība piedalās Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrijas (VARAM) orga-
nizētajā konkursā “Ģimenei draudzī-
ga pašvaldība”. Šajā konkursā 
svarīgs ir arī jūsu viedoklis, tāpēc 
aicinām balsot par pašvaldības 
sniegtajiem pakalpojumiem ģi-
menēm. Balsot varēs no 2. līdz 
31.oktobrim jaunajā vietnē  www.
vie tagimenei.lv.

Lai noteiktu pašvaldības, kas 
nodrošina lielāko atbalstu, 
daudzveidīgākos un pie

ejamākos pakalpojumus ģimenēm 
ar bērniem, VARAM šogad pirmo 
reizi rīko konkursu „Ģimenei draudzī-
ga pašvaldība”. Pašvaldību sniegto 
atbalstu ģimenēm vērtē gan konkur-
sa komisija, balstoties uz pašvaldī-
bu iesniegto informāciju, gan ik
viens Latvijas iedzīvotājs, kuru vie-
doklis  tiks ņemts vērā, izvēloties 
konkursa uzvarētājus.

Laikā no 2017. gada 2. oktobra 
līdz 31. oktobrim ikviens var novērtēt 
vienas, divu vai pat trīs pašvaldību 
sniegto atbalstu ģimenēm dažādās 
jomās. Priecāsimies arī par jūsu 
ierosinājumiem par to, kādu atbals-
tu ģimenēm no mūsu pašvaldības 
vēlaties vēl saņemt. To varēsiet ie
rakstīt balsojuma anketā.

Lai sniegtu vērtējumu, ir ne-

ganizēšanu līdz attiecīga domes lē-
muma pieņemšanai, uzdodot 
Mārupes novada domes Adminis-
trācijas Attīstības nodaļai izskatīt 
alternatīvas iespējas izbūvēt peld-
baseinu Mārupes novadā,  piesais-
tot ārpakalpojumu ar pašvaldības fi-
nansējumu ne lielāku par 200 000 
eiro (bez PVN) gadā. 

Ievēlēja Mārupes novada Vēlēša-
nu komisijas locekļus.

Pieņēma Mārupes novada domes 
saistošos noteikumu Nr. 27/2017 
„Grozījumi Mārupes novada domes 
2017. gada 18. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. 4/2017 „Par 
Mārupes novada pašvaldības 2017. 
gada budžeta apstiprināšanu””.

Saskaņoja Mārupes novada 
Skultes sākumskolas Attīstības 
plānu 2017. 2020. gadam.

Sakarā ar balvas piešķiršanu 
nominācijā “Par mūža ieguldījumu 
izglītībā” Mārupes novada pašvaldī-
bas balvas izglītībā „Gada peda-
gogs” ietvaros lēma piešķirt 
Mārupes Mūzikas un mākslas sko-
las pedagoģei Baibai Niedriņai nau-
das balvu  1000 eiro apmērā pēc no-
dokļu nomaksas.

Lēma organizēt iepirkumu 
„Mārupes novada pašvaldības ielu 
un ceļu ikdienas uzturēšanas darbi 
ziemas sezonā”.

Mārupes novada Domes 
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

torijas plānošanu, vides infrastruk-
tūras attīstību, tajā skaitā arī de-
gradētas vides infrastruktūras at-
tīstību un zaļā iepirkuma īstenoša-
nu.

Vizītes laikā Mārupes pašvaldī-
bas delegācija tikās ar Jēvles (Gäv-
le) pilsētas mēru, vides kontroles, 
stratēģiskās un pilsētas plānošanas, 
kā arī iepirkuma speciālistiem.

2018. gada martā paredzēta 
tikšanās ar Kolding pašvaldības 
speciālistiem Dānijā.

Projektu 4390 EUR apjomā līdzfi-
nansē Ziemeļvalstu un Baltijas vals-
tu mobilitātes programma “Valsts 
administrācija”.

to investoru puses. Izpēte par alter-
natīvu iespēju izvērtējumu tiks veik-
ta līdz 2018.gada 1.martam. 
Vērtēšanas procesā par pašvaldībai 
būtiskiem kritērijiem noteikta gan 
potenciālā peldbaseina atrašanās 
tuvumā kādai no vispārējās izglītī-
bas iestādēm, gan konkrēti veikto 
darbību apliecinājumi no privāto in-
vestoru puses. 

Atbildīgā persona par izpētes 
veikšanu  Attīstības nodaļas vadītā-
ja Ilze Krēmere, epasts ilze.
kremere@marupe.lv, tālrunis 
67149875.

pieciešams reģistrēties ar savu 
Facebook vai Draugiem profilu vai 
epasta adresi. Balsot var ne tikai 
par tām 55 pašvaldībām, kas pie-
dalās konkursā, bet arī par jebkuru 
citu pašvaldību. Šis balsojums gan 
netiks ņemts vērā konkursā, bet 
noderēs pašvaldībām atbalsta pasā-
kumu plānošanā ģimenēm ar 
bērniem.

Aktīvi balsojot, jūs arī palīdzēsiet 
sev un savai pašvaldībai tikt pie jau-
na rotaļu laukuma. To, papildus 
VARAM balvai, iegūs kāda no tām 
četrām pašvaldībām, kas tiks atzī-
tas par ģimenei draudzīgākajām, un 
kuras iedzīvotāju  balsotāju īpats-
vars būs lielāks pret kopējo pašvaldī-
bas iedzīvotāju skaitu. Pašvaldībai 
tikai būs jāpiemeklē bērniem drošu 
un piemērotu vidi rotaļu laukuma 
ierīkošanai. Rotaļu laukumu dāvinās 
SIA “Jūrmalas Mežaparki”, kas kā 
ģimenes uzņēmums augstu vērtē 
ģimeniskās vērtības sabiedrībā un 
savos produktos.

Tāpat katrs, kas sniegs vērtējumu 
kaut vai par vienu pašvaldību, pie-
dalīsies izlozē, kurā katru nedēļu var 
laimēt dāvanu karti 50 eiro vērtībā 
ģimenes izklaidei un citas jaukas 
balvas. Piemēram, katru nedēļu izlo-
zēs trīs mobilo sakaru operatora 
laimīgām ģimenēm Amigo dāvātās 
mobilo tālruņu uzlādes baterijas un 

starptautiskās izstādes Baltic Beau-
ty 2017 divas ieejas biļetes (katra 2 
cilvēkiem), kas notiks 3.5. novem-
brī Rīgā, Ķīpsalas hallē kā arī trīs 
Rimi dāvanu kartes katru 10 EUR 
vērtībā.

Aicinām sekot konkursa jaunum
iem sociālajos tīklos Facebook, 
Draugiem.lv un Twitter un rakstot 
ziņas izmantot #vietagimenei.

Vietnē www.vietagimenei.lv at-
radīsiet informāciju gan par mūsu, 
gan citu pašvaldību sniegto atbals-
tu ģimenēm  ne tikai pabalstiem, 
sabiedrisko transportu skolēniem, 
ēdināšanu skolās, bet arī interešu 
izglītību, rotaļu laukumiem, pasāku-
miem ģimenēm pašvaldībās, ēku 
pieejamību un citām pašvaldību ini-
ciatīvām ģimeņu atbalstam. Pa-
gaidām, vietnē ir pieejama in-
formācija tikai par tām 85 
pašvaldībām, kas ir iesniegušas da-
tus, tomēr informācija tiek regulāri 
papildināta.

Konkursa norisi atbalsta: Konkur-
sa lieldraugs  SIA “Jūrmalas 
Mežaparki”, mobilo sakaru opera-
tors laimīgām ģimenēm Amigo, SIA 
“Rimi Latvia”, SIA “ZAAO”, starptau-
tiskā izstāde Baltic Beauty, “Māmiņu 
klubs”, Latvijas vecāku organizāci-
ja “Mammamuntetiem.lv”.

Domes sēdes lēmumi

Mārupes pašvaldības pārstāvji vizītē 
Zviedrijā

Par peldbaseina būvniecību 
Mārupes novadā

Palīdzi noskaidrot ģimenei draudzīgāko pašvaldību un laimē 
vērtīgas balvas

Saimnieciskie darbi  septembrī un oktobrī

Grantu programmā (ie)dvesma saņemts 31 pieteikums
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Novadā
Mārupes vēstis

piektdiena, 13.oktobris 2017

Vasaras mēnešos un septembrī 
novadā notika vairāki pasākumi, 
kuri projektā “Mārupe – mūsu mā-
jas” bija saņēmuši pašvaldības fi-
nansējumu.

Visas sezonas garumā no 
jūnija beigām līdz oktobrim 
otrdienās un ceturtdienās 

Skultes ciema sporta stadionā no-
tika ārpustelpu fitnesa nodarbības, 
kuras organizēja SIA “Rodess”. 
Kopējais skaits – 28 nodarbības, ku-
ras kopumā apmeklēja ap 30 dalīb-
nieku. Nodarbības vadīja profe-
sionāli fitnesa treneri, ņemot vērā 
dalībnieku vecumu un fizisko saga-
tavotību, kā arī laika apstākļus. 
Nodarbību noslēgumā dalībnieki 
atzina, ka ir uzlabojušās fiziskās 

darba spējas, par ko liecina veselī-
bas rādītāji – liekā svara korekcija, 
stāja, mugurkaula un locītavu lo-
kanība, kā arī uzlabojies emo-
cionālais stāvoklis.

9.septembrī Mārupes pamatsko-
las sporta laukumā Tīrainē norisinā-
jās pirmais Fitnesa maratons, kuru 
organizēja biedrība „Veselībai un at-
tīstībai”. Četri profesionāli fitnesa 
treneri vadīja astoņas meistarklases 
ar dažādu pasaulē populāru fitnesa 
novirzienu demonstrējumiem – 
Warm up, Nike+trading club endu
rance, Nike+Trading club strength, 
Cardio dance, HITT, Lesmills Body-
combat, Slow&Strong, Cool down. 
“Tas bija īsts izturības pārbaudī-
jums visiem sportotājiem, kuri visu 
vasaru bija vingrojuši brīvā dabā 

Mārupē, Jaunmārupē, Tīrainē un 
Skultē. Fitness veicināja jaunas 
draudzības, saliedēja un stiprināja 
pozitīvo garu,” atzīst biedrības „Ve-
selībai un attīstībai” pārstāve Anda 
Radziņa.

17.septembrī Jaunmārupes skeit-
parkā notika biedrības “Baltic BMX 
School” organizētās JM GAMES, 
kas ir ekstrēmo sporta veidu pasā-
kums ar BMX Frīstaila un BMX Flat-
land sacensībām, skeitparka spor-
ta veidu paraugdemonstrējumiem, 
Street Workout sacensībām un 
paraugdemonstrējumiem, veselīga 
uztura un sporta darbnīcām, dažād
iem konkursiem sportistiem un 
skatītājiem. Pasākumā kopumā pie-
dalījās ap 100 apmeklētāju, ap 50 
no tiem kā sacensību dalībnieki. JM 

GAMES plānots turpināt kā pasāku-
mu sēriju, pulcējot bērnus un jau-
niešus no Mārupes un citiem Latvi-
jas novadiem.

Mārupes novada pašvaldība jau 
otro gadu pēc kārtas rīkoja projek-
tu konkursu “Mārupe – mūsu mā-
jas”, kurā savus projektus varēja 
iesniegt ikviens mārupietis maza 

mēroga sabiedriska labuma infra
struktūras izveidei vai aktivitātes 
īstenošanai. Konkursā projektu 
īstenošanai kopējais finansējums 
bija 20 000 eiro, ar iespēju katram 
projektam saņemt līdz 2 000 eiro fi-
nansējumu vai līdzfinansējumu. As-
toņi projekti saņēma pašvaldības fi-
nansējumu.

Oktobra numurā uzzināsi, kā vie
nus no populārākajiem svētkiem 
ASV svin senlatviešu kultūrā; atradī-
si iedvesmas stāstu, kā tiekties pēc 
saviem mērķiem un sev mazās, 
nozīmīgās lietas padarīt par kaut ko 
lielu un lietderīgu sabiedrībai; varē-
si lasīt par aizvadīto alternatīvo dze
jas lasījumu ciklu “Connected” ar im-
provizācijām; uzzināsi sīkāku in-
formāciju par jauno Mārupes Jau-
niešu domes veidoto klubiņu “Meme 
klubs”, kas ir pirmais un vienīgais 
šāda veida klubiņš Latvijā, kurā 

Karjeras nedēļa – tā ir tradīcija, 
kas ik gadu notiek oktobra mēnesī. 
2017. gadā Valsts izglītības attīstī-
bas aģentūra ir nodevusi visas tiesī-
bas rīkot Karjeras nedēļu katrai 
pašvaldībai.

Uzņēmēju dienu 2017 ietvaros 
Mārupes novada izglītības iestāžu 
skolēniem Karjeras nedēļā no 16. 
līdz 20.oktobrim Mārupes novada 
uzņēmēji piedāvās apmeklēt dažā-
dus Mārupes novada un Pierīgas 
uzņēmumus un iestādes.

Lai piedalītos karjerizglītības 
pasākumā, jauniešiem jāpiesakās 
pie savas skolas pedagoga – kar-

Sākot ar 2017. gada 1. jūliju, 
glikēmijas teststrēmelēm VivaChek 
Ino Valsts kompensējamo medicīni-
sko ierīču sarakstā ir noteikta refer-
ences cena. Lai nodrošinātu iespē-
ju lietot  teststrēmeles ar zemāko 
pacienta piemaksu, “Latvijas aptie-
ka” savās aptiekās ir uzsākusi gli-

apvie nojas memes cienītāji; atradī-
si jauniešiem interesējošus kultūras 
pasākumus, kurus apmeklēt okto-
brī, kā arī aprakstu par “Mārupes 
Jauniešu lasītāju klubiņa” 10. 
nodaļu dzejas ieskaņās.

Oktobra numuru internetā var 
lasīt www.jaunatnemarupe.lv.  

Ja vēlies par katru “Mārupes Jau-
niešu Vēstu” numura iznākšanu 
saņemt paziņojumu ar saiti uz 
izdevuma elektronisko versiju, rak-
sti uz epastu marupes.jauniesu.
vestis@gmail.com!

jeras konsultanta.
Karjeras nedēļas ietvaros 

skolēniem būs iespēja praktiski dar-
boties meistarklasēs, iepazīt darba 
un ražošanas procesus klātienē 
reālā darba vidē, tikties ar dažādu 
profesiju pārstāvjiem, uzzināt, kā-
das zināšanas un prasmes ne-
pieciešamas konkrētajā profesijā.

Daļu no Karjeras nedēļas iz
devumiem plānots segt no projekta 
Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras at-
balsts izglītojamiem vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” fi-
nansējuma.

kometru izsniegšanu bez maksas. 
Glikometra saņemšanai aptiekā 

jāuzrāda recepte insulīna iegādei. 
Papildus informācija “Latvijas ap-

tieka” aptiekās vai pa tālruni 
26160099. 

Izsniedzamo glikometru un ad a
tiņu skaits ir ierobežots. 

Iznācis “Mārupes Jauniešu Vēstis” 
oktobra numurs

Karjeras izglītības pasākums Mārupes 
novada skolēniem “Pielaiko profesiju”

Informācija diabēta pacientiem

MĀRUPES NOVADA

UZŅĒMĒJU DIENAS
2017

 

19.OKTOBRĪ
9.00–13.00

Skolēnu mācību ekskursijas uz 
uzņēmumiem 

27.OKTOBRĪ
9.00–11.00
Sabiedriskajā ēkā /Mazcenas bibliotēkā, 
Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupē  

Seminārs “Sociālā uzņēmējdarbība. 
Iespējas un izaicinājumi!”

13.00–15.00
VAS ”Starptautiskajā lidostā “Rīga”

Skolēnu mācību uzņēmumu izstādes 
atklāšana 

10.00–12.00
Mazcenas alejā 33/3, Jaunmārupē

Mārupes novada NVO gadatirgus

18.00–22.00
ierašanās no plkst. 
17.30–18.00
Mārupes kultūras namā, Daugavas ielā 
29, Mārupē

Uzņēmēju dienu noslēguma pasākums 
Jaunā Mārupes novada video pirmizrāde 
“Mārupes novada gada uzņēmējs” apbalvošana
Mārupes uzņēmēja, SIA "X-Infotech" īpašnieka
Aleksandra Popova veiksmes stāsts
Kontaktu veidošana un saviesīgā daļa

Lai piedalītos, reģistrējies: http://ej.uz/uznemejudiena2017 
Plašāk lasi: www.marupe.lv

Aicinām uzņēmējus piedalīties Mārupes novada 
Uzņēmēju dienu pasākumos

Tikšanās ar  Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības 
asociācijas vadītāju Madaru Ūlandi, NEW DOOR 
programmas direktori Diānu Lapkisu un citiem 
sociālajiem uzņēmējiem  

Uzņēmumi, kuri vēlas uzņemt vecāko klašu audzēkņus savos uzņēmumos, 
aicināti pieteikties rakstot uz: liena.adamsone@marupe.lv.  

Īstenoti pašvaldības projekta “Mārupe – mūsu mājas” pasākumi

 Jaunmārupes skeitparkā pulcējās un savas iemaņas 
demonstrēja ekstrēmo sporta veidu cienītāji.

Foto: Arvis Belovs

Skultes sporta stadionā ikvienam bija iespēja piedalīties fitnesa nodarbībās 

Fitnesa maratons Tīrainē šogad pulcēja lielu dalībnieku skaitu
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

piektdiena, 13.oktobris 2017

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Nr. 25/2017
Mārupē

Apstiprināti ar Mārupes novada 
domes 2017. gada  30. augusta

sēdes Nr. 4 lēmumu Nr. 12
 

Grozījumi Mārupes novada 
domes 2013. gada 25. septembra 
saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 
„Par līdzfinansējumu Mārupes 
Mūzikas un mākslas skolā”

Izdoti pamatojoties uz Izglītības li-
kuma 12. panta 2.1daļu

 
Izdarīt Mārupes novada domes 

2013. gada 25. septembra saistoša-
jos noteikumos Nr. 18/2013 „Par 
līdzfinansējumu Mārupes Mūzikas 
un mākslas skolā” (turpmāk tekstā 
– Saistošie noteikumi) šādus grozī-
jumus: 

1. Izteikt Saistošo noteikumu 4. 
punktu šādā redakcijā: 

Mārupes novada teritorijas plāno-
juma 2014.-2026.gadam grozījumu 
izstrāde uzsākta ar mērķi novērst 
pretrunas dažādās apbūves notei-
kumu sadaļās,  nodrošināt teritori-
jas plānojuma atbilstību spēkā eso-
šajam normatīvajam regulējumam 
attiecībā uz funkcionālā zonējuma 
prasībām, kā arī veikt teritorijas 
funkcionālā zonējuma grozījumus 
atsevišķās teritorijās. 

Lai risinātu atsevišķu Mārupes 
novada teritoriju, kurās pat
reizējais teritorijas funk-

cionālais zonējums un apbūves no-
teikumi rada iespējamus interešu 
konfliktus starp dažādiem teritori-
jas izmantotājiem, tiek paredzētas 
diskusijas ar iedzīvotājiem un 
uzņēmējiem. Diskusijās piedalīsies 
Mārupes novada pašvaldības un 
Teritorijas plānojuma grozījumu iz-
strādātāja SIA “Grupa93” pārstāvji, 
kā arī tiek aicināti piedalīties kon
krēto teritoriju zemes īpašnieki. Dis
kusijas rezultāti tiks izmantoti teri-
torijas plānojuma grozījumu iz-
strādē.

Diskusijas tiek plānotas par 
šādām tēmām:

• Izstrādātā Bieriņu purva 
turpmākā attīstība – 2017.gada 6. 
novembrī plkst. 15.0017.00, 

„4. Līdzfinansējuma apmērs tiek 
noteikts katrai Skolā īstenotai pro-
fesionālās ievirzes izglītības pro-
grammai un interešu izglītības pro-
grammai atbilstoši programmu 
īstenošanas izmaksām šādā ap-
mērā:

4.1. EUR 10,00 mēnesī par profe-
sionālās ievirzes izglītības program-
mas apguvi;

4.2. EUR 15,00 mēnesī par in-
terešu izglītības programmas apgu-
vi, kuru atbilstoši Mārupes novada 
domē apstiprinātai interešu izglītī-
bas programmai apgūst Skolas 
audzēknis.”

2. Izteikt Saistošo noteikumu 10. 
punktu šādā reakcijā:

„10.Līdzfinansējuma samazinā-
jums, kā arī atbrīvojumi no līdzfi-
nansējuma, netiek piemēroti sagat-
avošanas nodarbību apmaksai.”.

3. Izslēgt no Saistošajiem notei-
kumiem pielikumu „TabulaNr.1”.

Domes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Bojārs

Mārupes novada Kultūras namā, 
Daugavas iela 29, Mārupe;

• Dīķsaimniecību veidoša-
na/derīgo izrakteņu ieguve – 2017.
gada 9. novembrī plkst. 15.00 – 
17.00, Mazcenas bibliotēkā, 
Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe;

• Medema purva teritorijas 
izmantošana rekreācijai – 2017.
gada 13. novembrī plkst. 15.00
17.00, Mārupes novada Kultūras 
namā, Daugavas iela 29, Mārupe.

Mārupes novada Dome aicina 
novada iedzīvotājus, nevalstiskās 
organizācijas un citus interesentus 
iesaistīties teritorijas plānojuma 
grozījumu izstrādē, piedaloties aug-
stāk minētajās diskusijās, kā arī iz-
sakot savu viedokli par teritorijas 
plānojuma grozījumu projektu, kad 
tas tiks nodots publiskajai apsprie
šanai. Paziņojumi un izstrādātā pro-
jekta dokumentācija tiks publicēta 
pašvaldības tīmekļa vietnē sadaļā 
Pašvaldība/Attīstība un plānošana/
Teritorijas plānojums/Mārupes no
vada Teritorijas plānojuma 2014.
2026.gadam grozījumu izstrāde, 
izdevumā “Mārupes vēstis” un viet-
nē www.geolatvija.lv. 

 
Papildus informāciju skatīt arī 

Mārupes novada mājas lapā www.
marupe.lv un Facebook lapā www.
facebook.com/marupesgrozijumi.

Mārupes novada Dome 2017.
gada 27.septembrī ir pieņēmusi lē-
mumu Nr.10 (prot. Nr.6) “Par 
nekustamo īpašumu Vienības gatve 
133 (kadastra Nr. 80760070011), 
„Dzidras A” (kadastra 

Mārupes novada Dome 2017.
gada 27.septembrī ir pieņēmusi lē-
mumu Nr.8 (prot. Nr.6) “Par 
nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 43, 
Mārupē, Mārupes novadā (kadastra 
Nr.80760030847), detālplānojuma 
izstrādes turpināšanu, izdodot jau-
nu darba uzdevumu”.

Ar minēto lēmumu atļauts 
turpināt detālplānojuma izstrādi 
saskaņā ar jaunu darba uzdevumu. 

Mārupes novada Dome 2017.
gada 27.septembrī ir pieņēmusi lē-
mumu Nr.6 (prot. Nr.6) ”Par 
nekustamā īpašuma Kantora iela 
107,  Mārupē, Mārupes novadā (ka-
dastra Nr. 8076 003 0372), de-
tālplānojuma izstrādes darba 

Mārupes novada Dome 2017.
gada 27.septembrī ir pieņēmusi lē-
mumu Nr.6 (prot. Nr.6) ” Par 
nekustamā īpašuma Ozolu iela 63, 
Jaunmārupe, Mārupes novads (ka-
dastra Nr. 8076 011 0940), de-

Paziņojam, ka Mārupes novada 
domes informatīvā izdevuma 2017.
gada 8.septembra numurā pub-
licētajos paziņojumos par 
nekustamā īpašuma „Mazāvas”,  
Mārupes novadā (kadastra Nr. 8076 
005 0001) un  nekustamā īpašuma 
„Lielās Āvas”, Mārupes novadā (ka-
dastra Nr. 8076 005 0003), 1. zemes 
vienības (kadastra apzīmējums 

Nr.80760070928) un „Jaundzidras” 
(kadastra Nr. 80760070873), 
Mārupē, Mārupes novadā, de-
tālplānojuma izstrādes uzsākšanu”.

Detālplānojuma teritorija ir 
nekustamo īpašumu Vienības gatve 
133, „Dzidras A” un „Jaundzidras” 
teritorija 5,1560 ha kopplatībā. Sas-
kaņā ar 18.06.2013. apstiprināto 
Mārupes novada teritorijas plānoju-
mu 2014. 2026. gadam, nekusta-
mais īpašums atrodas Savrupmāju 
apbūves teritorijas apakšzonā 
Savrupmāju apbūve (DzS), bet daļa 
teritorijas noteikta kā Autotranspor-
ta infrastruktūras objektu teritorija 
(TR).

Detālplānojuma izstrādes mērķis 
ir īpašumu robežu pārkārtošana un 
zemesgabala sadale, lai veidotu dz-
īvojamo apbūvi ciema teritorijā. De-
tālplānojuma izstrādes ierosinātājs 
ir fiziskas personas, nekustamo 
īpašumu īpašnieki.

Ar lēmumu un darba uzdevumu, 
kā arī turpmāko detālplānojuma iz-
strādes dokumentāciju var 
iepazīties Mārupes novada Domes 

Detālplānojuma teritorija ir 
nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 43, 
Mārupē teritorija 1,5946 ha kop-
platībā. Saskaņā ar 18.06.2013. ap-
stiprināto Mārupes novada teritori-
jas plānojumu 2014. 2026. gadam, 
nekustamais īpašums atrodas 
Savrupmāju apbūves teritorijas apa-
kšzonā Savrupmāju apbūve (DzS).

Detālplānojuma izstrādes mērķis 
ir veikt zemesgabala sadalīšanu ap-

uzdevuma termiņa pagarinājumu un 
aktualizāciju”. Detālplānojuma iz-
strādes darba uzdevuma derīguma 
termiņš pagarināts līdz 2018.gada 
27.septembrim. Ar pieņemto lēmu-
mu var iepazīties Mārupes novada 
pašvaldības interneta vietnē www.

tālplānojuma izstrādes darba 
uzdevuma termiņa pagarinājumu”. 
Detālplānojuma izstrādes darba 
uzdevuma derīguma termiņš pa-
garināts līdz 2018.gada 27.septem-
brim. Ar pieņemto lēmumu var 

8076 005 003) un 2. zemes vienības 
(kadastra apzīmējums 8076 005 
0026) detālplānojumu izstrādes dar-
ba uzdevumu termiņa pagarināju-
mu ieviesusies kļūda, nepareizi 
norādot, ka darba uzdevumu ter-
miņš pagarināts līdz 2017.gada 
30.augustam. 

Saskaņā ar Mārupes novada 
domes 2017.gada 30.augustā 

mājaslapā 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 2017.gada 13.novem-
brim Mārupes novada Domē Dauga-
vas iela 29, Mārupe, Mārupes 
novads, LV2167, nosūtot tos pa pas-
tu vai iesniedzot klātienē. Elektroni-
ski priekšlikumi iesniedzami iesūtot 
tos uz elektroniskā pasta adresi: 
marupe.info@marupe.lv. 
Iesniegumā noteikti jānorāda 
iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adre-
si, bet juridiskām personām jānorā-
da nosaukumu, adresi un reģistrāci-
jas numuru.

Neskaidrību gadījumā griezties 
Mārupes novada Būvvaldē pie Teri-
torijas plānotājas Daces Žīgures – 
epasts: dace.zigure@marupe.lv, 
tālr.67149862 vai klātienē apmek
lētāju pieņemšanas laikā – pirmdie
nās un ceturtdienās no 9.00 18.00.

būves gabalos, lai veidotu dzīvoja-
mo apbūvi ciema teritorijā. De-
tālplānojuma izstrādes ierosinātājs 
ir juridiska personas, nekustamā 
īpašuma īpašnieks.

Ar lēmumu un jauno darba 
uzdevumu, kā arī turpmāko de-
tālplānojuma izstrādes doku-
mentāciju var iepazīties Mārupes 
novada Domes mājas lapā sadaļā 
Pašvaldība/Attīstība un plānošana/
Detālplānojumi, kā arī Latvijas ģeo-
telpiskās informācijas portālā Geo-
latvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības 
plānošana.

Neskaidrību gadījumā griezties 
Mārupes novada Būvvaldē pie Teri-
torijas plānotājas Daces Žīgures – 
epasts: dace.zigure@marupe.lv, 
tālr.67149862 vai klātienē apmek
lētāju pieņemšanas laikā – pirmdie
nās un ceturtdienās no 9.00 18.00.

marupe.lv sadaļā Pašvaldība/At-
tīstība un plānošana/Detālplānoju-
mi un Latvijas ģeotelpiskās in-
formācijas portālā www.geolatvija.
lv.

iepazīties Mārupes novada pašvaldī-
bas interneta vietnē www.marupe.
lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un 
plānošana/ Detālplānojumi un Lat-
vijas ģeotelpiskās informācijas 
portālā www.geolatvija.lv.

pieņemtajiem lēmumiem Nr. 5. un 
Nr.6 , minēto īpašumu detālplānoju-
mu izstrādes darba uzdevuma ter-
miņi pagarināti par 1(vienu) gadu no 
lēmuma pieņemšanas dienas, at-
tiecīgi līdz 2018.gada 30.augustam. 
Lēmumi publicēti Mārupes novada 
pašvaldības interneta vietnē  sadaļā 
“Detālplānojumi izstrādes stadijā”.

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Nr. 16/2017
Mārupē

Apstiprināti ar Mārupes novada 
domes2017. gada  26. aprīļa 
sēdes  Nr.  6  lēmumu Nr. 13

 
Grozījums Mārupes novada 

domes 2016. gada 30. novembra 
saistošajos noteikumos Nr. 42/2016 
„Par kultūras un kultūrizglītības pro-
jektu, un radošo darbību atbalstu 
Mārupes novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 43. panta trešo daļu

Izdarīt Mārupes novada domes 
2016. gada 30. novembra sais-
tošajos noteikumos Nr. 42/2016 
„Par kultūras un kultūrizglītības 
projektu, un radošo darbību atbals-
tu Mārupes novadā” (turpmāk tek-
stā – Saistošie noteikumi)  šādu 
grozījumu:

Izteikt Saistošo noteikumu 34., 
35. un 36. punktus šādā redakcijā: 

„34. Pretendents, kurš saņēmis 
pašvaldības finansējumu, adminis-
tratīvajā līgumā atrunātajā kārtībā 
iesniedz Pašvaldībai  piešķirtā fi-
nansējuma izlietojuma atskaiti.

35. Ja piešķirtais finansējums 
tiek izlietots iepriekš neparedzēta-
jiem mērķiem, netiek izlietots vispār 
vai tiek izlietots daļēji, tad finansē-
juma saņēmējs atmaksā neizlieto-
tu finansējuma daļu vai neatbilstoši 
piešķiršanas mērķim izlietotu fi-
nansējumu Pašvaldībai adminis-
tratīvajā līgumā atrunātajā kārtībā. 

36. Ja finansējuma saņēmējs 
neatmaksā saņemto finansējumu 
35. punktā paredzētajos gadījumos 
administratīvajā līgumā atrunātajā 
kārtībā, Mārupes novada domes iz-
pilddirektors uzsāk piespiedu izpil-
di saskaņā ar Administratīvā proce-
sa likumu.”

Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs

Saistošie noteikumi

Notiks diskusijas par aktuālajiem jautājumiem 
Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.

gadam grozījumu izstrādes ietvaros

Paziņojums par nekustamo īpašumu Vienības gatve 133, „Dzidras A” un 
„Jaundzidras”, Mārupē, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes turpināšanu nekustamam 
īpašumam Zeltiņu iela 43, Mārupē

Paziņojums par nekustamā īpašuma Kantora iela 107,  Mārupē, 
detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu un 

aktualizāciju

Paziņojums par nekustamā īpašuma Ozolu iela 63, Jaunmārupē, 
detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu 

Paziņojums par kļūdu labojumu
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Balva par mūža ieguldījumu izglītībā, kā arī naudas balva 
1000 eiro apmērā tika pasniegta Mārupes Mūzikas un māk-
slas skolas pedagoģei Baibai Niedriņai.

B. Niedriņa skolā strādā par klavierspēles pedagogu kopš 
2003. gada. Pedagoģiskais darba stāžs 52 gadi, kas arī redz
ams pedagoģes darba rezultātā  labas sekmes audzēkņiem, 
regulāra dalība un sasniegumi valsts un starptautiskos 
konkursos.

Skolotāja ikdienas darbā ir prasīga, tajā pašā laikā atsaucī-
ga un iejūtīga, kas liek audzēkņiem ar prieku doties uz 
stundām, neatlaidīgi strādāt un tiekties uz sasniegumiem. 
Skolotājai ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar savu audzēkņu 
ģimenēm. 

Ilgus gadus skolotāja ir arī taustiņinstrumentu spēles meto-
diskās komisijas vadītāja.  Ar savu pieredzi palīdz kolēģiem, 
nekad neatsaka padomu un prot sekmīgi plānot un organizēt 
nodaļas darbu! Skolotājas darbs ir ievērojams ieguldījums 
skolas attīstībā, kā arī Mārupes novada popularizēšanā un 
Latvijas mūzikas izglītības sistēmas attīstībā, par ko arī sko-
lotājai šogad pasniegta balva par mūža ieguldījumu izglītībā.

Mārupes pamatskolas pedagoģe Sandra Nastaja saņēma 
balvu nominācijā Gada pedagogs sākumskolas izglītības pro-
grammā un titulu Mārupes novada Gada pedagogs 2017.

Mārupes pamatskolā strādā kopš 2008.gada, māca bērniem 
dabaszinības. Ir izstrādājusi un vada interešu izglītības apa-
kšprogrammu „Mazais pētnieks”. Skolotāja mācību priekšme-
tos veido interaktīvus mācību materiālus un dalās ar tiem viet-
nē www.activboard.lv. 

Sagatavo sākumskolas skolēnus dažādiem konkursiem un 
mācību olimpiādēm, kurās skolēni iegūst augstus rezultātus. 
Arī citus pedagogus motivē nebaidīties piedalīties dažādos 
konkursos un olimpiādēs. 2016./2017.m.g. piedalījusies peda
gogu meistarības konkursā “Radi. Rādi. Redzi.”

Skolotājas vadītais interešu izglītības pulciņš “Mazais pēt-
nieks” ir iecienīts sākumskolas skolēnu vidū. Šajā pulciņā sko-
lotāja kopā ar bērniem iepazīst apkārtējo vidi un tajā notie-
košos dabas procesus, noskaidro vides ietekmi uz cilvēku un 
cilvēka ietekmi uz vidi. Kolēģi par viņu saka – skolotāja – 
virzītājspēks. Sandra savukārt teic – jāļauj bērniem pašiem 
darboties un pašiem rast atbildes uz jautājumiem.

Skolotāja ir aktīva skolas pedagogu sabiedriskās dzīves or-
ganizētāja.

un mākslas skola).
Tituls “Mārupes novada Gada pedagogs” piešķirts Sandrai 

Nastajai (Mārupes pamatskola).
Pedagogus Skolotāju dienā sveica arī Mārupes novada bie-

drības “Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome” 
priekšsēdētājs Gints Miķelsons, kas Mārupes novada Gada 
pedagogam, Sandrai Nastajai, dāvanā pasniedza portatīvo 
datoru. Pasniedzot balvu, biedrības pārstāvis uzsvēra: “Bied
rība, kuras sastāvā ir nekustamo īpašumu attīstītāji, arhitek-
ti, būvnieki, materiālu ražotāji, rūpējas par ekoloģisko, zaļo 
būvniecību, par nākotnes būvniecību. Laimīga sakritība, ka 

par Mārupes novada gada pedagogu izvēlēta tieši dabas
zinātņu skolotāja, jo šīs zinātnes sakrīt ar mūsu pārstāvētās 
industrijas vajadzībām. Paldies pedagogiem, kuri veido mūsu 
jauno nozares pārstāvju profesionālās zināšanas.” 

Skolotājus pasākumā priecēja Ievas Kerēvicas fantastiskais 
vokāls un džeza pianista Madara Kalniņa performances.

Pedagogi balvās saņēma īpaši izgatavotu piemiņas zīmi, 
sudraba nozīmīti, kuras autors ir mārupietis, rotkalis Edgars 
Skulte, kā arī atzinības rakstu.

turpinājums no 1.lpp

Mārupes novada

GADA PEDAGOGS
2017

Mārupes novada 
Gada pedagogs 2017 

Sandra Nastaja

Balva nominācijā par mūža 
ieguldījumu izglītībā pasniegta

Baibai Niedriņai

Nominācijā „Gada pedagogs vidusskolas izglītības program-
mā” balvu saņēma Inese Freimane (Mārupes vidusskola).

Nominācijā „Gada pedagogs profesionālās ievirzes izglītī-
bas programmā” balva tika pasniegta Ditai Neilandei (Mārupes 
mūzikas un mākslas skola).

Nominācijā „Skolēnu simpātija” balvu saņēma Līga Lisne-
re (Mārupes vidusskola), Jolanta Grosberga  Gernere (Jaun-
mārupes pamatskola) un Viktorija Ziediņa (Mārupes pamatsko-
la).

Nominācijā „Par mūža ieguldījumu izglītībā” balva šogad 
tika pasniegta pedagoģei Baibai Niedriņai (Mārupes Mūzikas 

Godināti un sveikti Mārupes novada labākie pedagogi

Svinīgajā sarīkojumā tika godināta arī Mārupes novada izglītības iestāžu vadība. No kreisās: Mārupes vidusskolas direktors Jānis Lagzdkalns, Jaunmārupes pamatskolas direktore Iveta Timule, Mārupes pamatskolas direktore 
Sigita Sakoviča, Mārupes Mūzikas un mākslas skolas direktore  Dace Štrodaha, Mārupes novada Skultes sākumskolas direktore Gaļina Grizāne, PII “Lienīte” vadītāja Biruta Antoneviča, PII “Zeltrīti” vadītāja Iveta Jirgensone, PII 

“Mārzemīte” vadītāja Ilze Celma

Skolotājus sagaidīja un balvas pasniedza Mārupes novada Domes 
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs (no labās), Izglītības dienesta vadītāja 

Sarmīte Antiņa un priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe

Ievas Kerēvicas fantastiskais vokāls un džeza improvizācijas bija 
patīkams muzikāls baudījums pasākuma viesiem
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Baiba Zadraka, PII “Zeltrīti” pedagoģe.
Balva nominācijā Gada pedagogs pirmsskolas izglītības 

programmā.
Skolotājas Baibas Zadrakas pedagoģiskais stāžs vairāk kā 

deviņi gadi, šobrīd studē maģistratūrā. Radoša, ar savu vie-
dokli, nebaidās no netradicionāliem risinājumiem. Viņas 
vadītie pasākumi ir oriģināli un pārdomāti. Pēc skolotājas ide-
jas pagatavots īpašs galds ar iestrādātām gaismas virsmām, 
kā arī liels un košs koka leļļu teātris, koka galds rotaļām ar 
smiltīm un ūdeni u.c. 

Ikdienā ar bērniem ir iejūtīga, audzina bērnos patstāvību un 
atbildību. Pastāvīgi sevi pilnveido. Ārpus darba laika papildi-
na savas angļu valodas prasmes. 

Skolotāja vienmēr ir atsaucīga un piedalās dažādos projek-
tos, tai skaitā 2016./17. gadā Ekoskolas īstenotajā projektā 
“Ēdam atbildīgi” čakli darbojās arī ar saviem trīsgadīgajiem 
audzēkņiem.

Baiba vienmēr veidojusi labu sadarbību ar vecākiem, orga-
nizējot gan svētkus, kopīgas pēcpusdienas un aizraujošas 
eks kursijas bērniem ar ģimenēm, gan grupas dalību radošo 
darbu konkursos, piemēram, par godu “Tēvu dienai”, kā arī, 
regulāri aicinot vecākus uz individuālajām sarunām grupā, lai 
labāk iepazītu bērnus un kopīgi darbotos. 

Baiba labprāt dalās savā pieredzē ar kolēģiem, vada atklātās 
rotaļnodarbības. Pagājušajā mācību gadā uzņēmās veikt LIZ-
DA pirmorganizācijas PII “Zeltrīti” arodbiedrības priekšsēdētā-
jas pienākumus.

Baiba Strēle, Jaunmārupes pamatskolas pedagoģe.
Balva nominācijā Gada pedagogs pirmsskolas izglītības 

programmā.
Pirmsskolas skolotāja savu darbu veic ar lielu atbildības 

sajūtu un entuziasmu. Ir radoša un izrāda iniciatīvu peda-
goģiskā darba organizēšanā un plānošanā.

Baibai ir lielisks kontakts ar bērniem un viņu vecākiem. Viņa 
ir sirsnīga, dzīvespriecīga, ļoti mīl bērnus, un tas arī veido šīs 
pozitīvās attiecības. Sadarbībā ar kolēģiem Baiba vienmēr ir 
atsaucīga, pretimnākoša, vienmēr sniedz padomu jaunajiem 
pedagogiem. Kolēģi par Baibu saka: “Viņa izstaro prieku, 
pozitīvismu un ar to dalās.” 

Baiba ir spilgta personība ne tikai darbā, bet arī citās jomās. 
Viens no viņas vaļaspriekiem ir dziedāšana. Un šo talantu viņa 
izpauž, dziedot Jaunmārupes jauniešu korī “Universum”. 
Kolēģi Baibu ir iepazinuši arī kā lielisku aktrisi. Viņa ir piedalī-
jusies dažādos teātra uzvedumos gan iestādē, gan ārpus tās. 

Ilona Magiča, Mārupes pamatskolas pedagoģe.
Balva nominācijā Gada pedagogs pirmsskolas izglītības 

programmā.
Ilona Magiča strādā par pirmsskolas skolotāju grupā, kurā 

ir neliels izglītojamo skaits un tā paredzēta arī bērnu ar īpašām 
vajadzībām iekļaušanai. Skolotāja veiksmīgi sniedz ne-
pieciešamo atbalstu bērniem, sadarbojas ar skolas atbalsta 
personālu.

Skolotāja veiksmīgi strādā ar visām pirmsskolas vecuma 
grupām – gan pašiem mazākajiem, gan topošajiem skolēniem. 
Organizējot bērnu izglītības procesu, laba sadarbība ir arī ar 
bērnu vecākiem, kas nodrošina bērnu labos sasniegumus.

Skolotāja veido dažādus mācību materiālus (īpaši didak-
tiskās spēles), uzskates līdzekļus. 2016./2017.m.g. skolotā-
ja piedalījusies Pierīgas novadu apvienības pirmsskolu peda
gogu radošo darbu skatē ar interaktīvo mapi “Sniegpulk-
stenītes” un ieguvusi atzinību, žūrijas balvu un kolēğu simpāti-
ju balvu. Labprāt iesaistās pirmsskolas pasākumu 
organizēšanā un vadīšanā.

Skolotājai patīk rokdarbi, kas labi redzams ir arī grupas no-
formējumā. 

Skolotāja uzskata, ka ar mērķtiecību var panākt visu un aici-
na nekad nepadoties, savukārt par bērniem viņa saka: “Visi 
bērni ir kā taureņi. Cits varbūt lido augstāk, bet katrs to dara 
pēc savām spējām.”

Inese Gaša, Mārupes vidusskolas pedagoģe.
Balva nominācijā Gada pedagogs sākumskolas izglītības 

programmā.
Mārupes vidusskolā strādā kopš 2009.gada. Skolā Inese ir 

pierādījusi sevi kā ļoti precīzu, tolerantu un zinošu pedagogu, 
kuru ļoti ciena kolēģi, mīl bērni un kuru saviem bērniem piepra-
sa vecāki. 

Inese savā ikdienas darbā gan ar kolēģiem, gan arī ar 
bērniem ir izcili mierīga, mērķtiecīga un sirsnīga. Katra klase, 
ko audzina Inese, ir zinoša, saliedēta, atvērta attīstībai un 
mācībām. Neskatoties uz bagāto pieredzi, Inese nekad neap-
stājas, vienmēr atrod jaunus profesionālus izaicinājumus un 
nepārtraukti attīsta savas profesionālās iemaņas, “aug” kat-
ru gadu un sasniedz arvien augstākas virsotnes. 

Inese prot strādāt ar bērniem un panākt to, ka katrs dzird 
skolotāju arī tad, ja skolotāja stundā runā ļoti klusi un mierī-
gi. Tikpat mierīgi un klusi Ineses vadībā ikdienā top fantastis-
ki radoši bērnu darbi, pasākumi, projekti, idejas stundām un 
“dzīves” stundas, kurās sastopas skolas zināšanas un reālā 
dzīve. Tieši pateicoties Ineses talantam likt bērniem domāt, 
analizēt savu mācīšanos, iedziļināties mācību priekšmetā, 
saistīt to ar dzīvi un padarīt mācības personiski nozīmīgas 
katram skolēnam, visi skolēni visus sākumskolas gadus sagla-
bā dabīgo vēlmi mācīties, uzzināt un nepārtraukti tiekties pēc 
jaunām zināšanām, uzdot daudz jautājumu un meklēt uz tiem 
atbildes. Inese ir viena no skolotājiem, kas 2016./2017.mācī-
bu gadā piedalījās Rīgas pilsētas, Pierīgas novadu un Jūrma-
las pilsētas pedagoģiskās meistarības konkursā “Radi. Rādi. 
Redzi.” un ieguva 3.vietu. Tieši pateicoties savai inovatīvajai 
mācību pieejai un pedagoģijas filozofijai, Inese ir viena no 
tiem, kas strādā pie jaunā kompetenču pieejas satura. Par 
sevi viņa teic: “Neviens kalns nav par augstu un grūtu, ja ka-
tru dienu uztver kā brīnumu!”

Inga Briede, PII “Lienīte” pedagoģe.
Balva nominācijā Gada pedagogs pirmsskolas izglītības 

programmā.
Skolotājas pedagoģiskā darba pieredze ir 12 gadi, strādā 

bērnudārzā par sporta skolotāju. Ieguvusi izglītības zinātņu 
maģistra grādu pedagoģijā.

Skolotāja prot aizraut kā pašus mazākos pirmsskolas vecu-
ma bērnus, tā arī lielākos. Skolotāja ir atsaucīga, saprotoša, 
katram bērnam prot sniegt viņam vien nepieciešamo atbals-
tu. Aktīvi iesaistās iestādes kopējos pasākumos  iesaka ide-
jas pedagoģiskā darba plānam, vada pasākumus, piedalās 
bērniem domātos uzvedumos, kuros parasti uzņemas tēlot 
vadošo lomu. Plāno un vada sporta pasākumus  Olimpisko 
dienu, Sniega dienu, Sporta dienu pašiem mazākajiem u.c. 
Pēc iespējas cenšas vadīt sporta nodarbības svaigā gaisā. 
Nodarbības bērniem veido caur kustībām un rotaļām, lai vien-
laikus sekmētu bērnu emocionālo attīstību un veicinātu 
savstarpējo komunikāciju. Bērni ļoti gaida sporta nodarbības 
pie skolotājas Ingas.

Skolotājai ir labas IT prasmes, kuras pielieto ikdienas dar-
bā.

Ingas vaļasprieki ir ceļošana, sportošana un līnijdejas. Pie-
dalās taku skrējienu seriālā “Stirnu buks”. Dejo līnijdeju grupā 
“Jautrie zābaciņi”. Ar līnijdeju grupu piedalījusies vairākās 
starptautiskajās sacensībās.

Pēc skolotājas iniciatīvas bērnudārzā izveidota Sajūtu taka 
no dažādiem dabas materiāliem, kas katru tiek papildināta.

Indra Pedece, PII “Mārzemīte” pedagoģe.
Balva nominācijā Gada pedagogs pirmsskolas izglītības 

programmā.
Skolotāja savu darbu veic ļoti apzinīgi, ir iniciatīvas bagā-

ta, radoša, darbā izmanto dažādas mācību metodes, in-
formācijas tehnoloģijas. 

Indras nodarbības ir interesantas, radošas, tajās tiek izman-
totas daudzveidīgas mācību metodes un rotaļuzdevumi.  
Grupā vienmēr ir gaumīgs noformējums. Ar metodisko darbu 
“Attēlu izmantošana valodas sekmēšanai 3 gadīgiem bērniem” 
piedalījusies Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes 
organizētajā Pierīgas novadu pirmsskolas pedagogu radošo 
darbu skatē un ieguvusi žūrijas komisijas balvu.

Skolotāja sekmīgi organizē sadarbību ar bērnu vecākiem  
veic individuālas konsultācijas, pārrunas, organizē vecāku 
sapulces un radošās darbnīcas. Par sevi un savu darbu sko-
lotāja saka: “Atslēga uz bērnu un vecāku sirdīm ir personīga, 
cieņpilna attieksme.”

Indra ir atvērta visam jaunajam  labprāt papildina savas 
zināšanas pirmsskolas metodikās un audzināšanas jautāju-
mos. Šobrīd studē maģistratūrā.

Arī ārpus darba skolotājai patīk aktīvs dzīvesveids – viņai 
patīk skriet, ir piedalījusies maratonā. Labprāt apmeklē dažā-
dus kultūras pasākumus, kopā ar ģimeni iepazīst mūsu Lat-
viju.

Mārupes novada

GADA PEDAGOGS
2017
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Māra Miķelsone, Mārupes pamatskolas pedagoģe.
Balva nominācijā Gada pedagogs pamatskolas izglītības 

programmā.
Mārupes pamatskolā strādā kopš 2013.gada par latviešu 

valodas skolotāju. Kopā ar kolēģi ir izstrādājusi un vada in-
terešu izglītības apakšprogrammu „Pētāmais objekts”.

Skolotāja jau trešo mācību gadu vada pamatskolas sko-
lotāju metodisko komisiju, tādejādi aktīvi iesaistoties skolas 
darba plānošanā un organizēšanā.

2016.gadā skolotāja piedalījusies Latvijas dabaszinātņu 
skolotāju radošo ideju konkursā “Zinātne uz skatuves”, kurā 
ieguvusi 1.vietu un iespēju pārstāvēt Latviju starptautiskā 
konkursā. No 2017.gada vasarā M.Miķelsone kopā ar kolēģi 
piedalījās Eiropas valstu dabaszinātņu skolotāju konferencē 
– festivālā “Science on stage 2017” Debrecenā Ungārijā.

Skolotāja ir atvērta sadarbībai ar citiem priekšmetu sko-
lotājiem, veidojot kopīgus starppriekšmetu projektus, orga-
nizējot kopīgus ārpusstundu pasākumus – Zinātnieku nakti, 
Fantāzijas čempionātu, u.c.

Otro gadu M.Miķelsone ir arī klases audzinātāja.
Pulciņa “Pētāmais objekts” skolēnus skolotāja kopā ar 

kolēģi 2016./2017.m.g. sagatavoja Jauno vides pētnieku fo-
rumam “Skolēni eksperimentē 2017”, kurā skolēni ieguva 
atzinību.

M.Miķelsone nepārtraukti meklē iespējas, kā pierādīt 
skolēniem, ka latviešu valodas zināšanas nav tikai latviešu 
valodas priekšmets, bet gan iespēja izpausties visdažādāka-
jās jomās.

Skolotāja M.Miķelsone skolā strādā ar entuziasmu, īsteno-
jot dažādas idejas un reizēm nedomājot par to, cik ilgs laiks 
ārpus darba ir nepieciešams ideju realizācijai.

Kristīne Feldmane, Mārupes novada Skultes sākumskolas 
pedagoģe.

Balva nominācijā Gada pedagogs sākumskolas izglītības 
programmā.

Par sevi viņa saka: ”Esmu skolotāja no dzimšanas. Es mīlu 
savus bērnus un man pašai ļoti patīk darbs, ko daru. Nesaku, 
ka tas ir viegls, reizēm pat ļoti grūts, taču gandarījums par 
saviem bērniem un paveikto to visu atsver.” Paldies, ka esat 
mana sirdsapziņa! – tā skolotāja saka saviem audzēkņiem. 
Labestīga un sirsnīga, ļaujot bērniem justies kā savējiem, vien
mēr drošībā, vienmēr samīļotiem. 

Kristīne Feldmane strādā par skolotāju 11 gadus, no tiem 
Mārupes novada Skultes sākumskolā  četrus. Audzina klasi, 
vada interešu izglītības pulciņus (dejas un tautas dejas). Or-
ganizē un vada deju pasākumus skolā un pirmsskolas grupās, 
sagatavo skolēnus dalībai Mārupes novada un Pierīgas nova-
du skolēnu konkursos. 

2016./2017.m.g. organizēja un palīdzēja organizēt dau dzus 
ārpusstundu pasākumus, t.sk., izglītojamo karjeras dienu eks
kursijas uz maizes ceptuvi „Ādažu čipsi”, konservu cehu 
„Spilva”, zirgu staļļiem Mārupes novadā, mācību ekskursiju 
uz Valguma pasauli, “Baskāju taku” u.c. 

“Kristīne ir pozitīvs, pretimnākošs, labsirdīgs cilvēks un sko-
lotājs pēc aicinājuma,” tā par skolotāju saka viņu kolēģi. Kat-
ru gadu, regulāri pilnveido savu pedagoģisko meistarību, kā 
arī radošo potenciālu. Mācību stundās, pulciņu, ārpusstundu 
pasākumos ieguldīto darbu tieši sasaista ar dzīvi, ikdienu. 
Skolotāja apmeklē seminārus, kursus, un ar iegūtajām 
zināšanām labprāt dalās ar kolēģiem, vecākiem un skolēniem.

Diāna Zemīte, Jaunmārupes pamatskolas pedagoģe.
Balva nominācijā Gada pedagogs sākumskolas izglītības 

programmā.
Diāna ir atsaucīga, draudzīga un izpalīdzīga skolotāja. Šajā 

mācību gadā bija mentors, palīdzēja jaunajiem pedagogiem 
dokumentācijas aizpildīšanā, pārbaudes darbu izstrādē. Pie-
dalījās Pierīgas novadu skolu apvienības konkursa “Erudīts” 
un Mārupes novada sākumskolas klašu olimpiādes orga-
nizēšanā un uzdevumu veidošanā. 

Vada matemātikas pulciņu, kurā tiek dota iespēja izpaus
ties talantīgajiem skolēniem, pulciņā iegūtās iemaņas palīdz 
skolēniem iegūt augstus apbalvojumus konkursos, olimpiādēs. 
Skolotāja ir radoša, izpalīdzīga, vienmēr atsaucīga, pozitīva 
kolēģe. Profesionāli pilda savus pedagoga pienākumus, ga
tava izpalīdzēt ar idejām dažādu skolas un ārpusskolas pasā-
kumu organizēšanā. Zinoša, stingra, tajā pašā laikā ar humo-
ru apveltīta, sirsnīga un izpalīdzīga skolotāja. Vienmēr gata-
va pieņemt jaunas vēsmas un izaicinājumus.

Inita Stāmure, Mārupes vidusskolas pedagoģe.
Balva nominācijā Gada pedagogs pamatskolas izglītības 

programmā.
Latviešu valodas un literatūras skolotāja Inita Stāmure 

Mārupes vidusskolā strādā kopš 2011. gada. 
Skolotāja vada latviešu valodas un literatūras skolotāju 

metodisko komisiju, labprāt dalās savā pieredzē ar kolēģiem. 
Gatavojoties izglītības reformai, viņa aktīvi iesaistījusies uz 
kompetencēm balstīta vispārējās izglītības satura ieviešanas 
aprobācijā. 

Inita prot ieraudzīt bērnos talantus un tos attīstīt, gūstot 
godalgotas vietas mācību olimpiādēs un konkursos. Viņas 
rosināts, skolā turpinās Mārupes novada skolu skatuves runas 
konkurss, kuru savulaik iedibināja skolotāja Inese Ļaksa. 

Inita skolā ienesusi enerģiju un dzīvesprieku. Viņa ir fantas-
tiska audzinātāja, kura spēj katram skolēnam atrast labu vār-
du, vienmēr atrod laiku ar katru savu audzēkni pārrunāt prob-
lēmas un rast risinājumus. Initas veselīgais humors uzlādē 
un dod enerģiju gan kolēģiem, gan skolēniem.

Savās mācību un klases stundās ar audzināmo klasi sko-
lotāja  izmanto mūsdienīgas metodes, un tehnoloģijas, lai ro
sinātu skolēnus aktīvi iesaistīties stundā notiekošajos pro-
cesos. Daudzkārt nācies no skolēnu puses dzirdēt, ka sko-
lotājas Stāmures stundas ir ļoti interesantas.

Laura Buravcova, Jaunmārupes pamatskolas pedagoģe.
Balva nominācijā Gada pedagogs pamatskolas izglītības 

programmā.
Skolotāja ir mērķtiecīga, precīza, operatīvi risina problēmas, 

enerģiju izstarojoša, prot motivēt kolēģus, patiesa, neliekuļo, 
izsaka savu viedokli, neaizskarot citu personību, objektīva. 

Elastīga, vērsta uz pārmaiņām, mērķtiecīga, laipna, izpalīdzī-
ga, zinoša, enerģiska, prasīga pret sevi un citiem. Redz lietas 
kopsakarībās, kā arī spēj iedziļināties detaļās. Ir savs viedok-
lis, kuru prot pamatot. 

Vienmēr pozitīva, spēj iedvesmot turpmākam darbam. “Sko-
la ir viņas dzīve. Viņa skolai velta ļoti daudz laika, darba un 
savas enerģijas. Laurai ir stratēģiskā domāšana, mērķtiecīgi 
attīstot un ieviešot inovatīvus risinājumus, neapstājoties pie 
sasniegtā un turpinot popularizēt skolas vārdu. Ir vienmēr 
kompetenta visos jautājumos un domā vairākus soļus uz 
priekšu. Atsaucīga, vienmēr gatava palīdzēt, uzklausīt un 
sniegt atbalstu arī morāli. Lielisks cilvēks un tas ir pats gal-
venais,” tā par Lauru teic viņas kolēģi.

Skolotāja veicina skolēnus apgūt un radoši lietot jaunās 
tehnoloģijas. Skolā ir ieviesusi un aprobējusi datorikas mācī-
bu programmu jau no 1.klases. Kā pedagogs aktīvi darbojas 
Tehnoloģiju un zinātņu pamatu metodiskajā komisijā, kur vada 
diskusijas par skolas darbības un skolēnu mācību sasniegu-
mu uzlabošanu.

Motivē un rosina arī skolotājus veiksmīgam darbam. Vien-
mēr atrod laiku sniegt atbalstu jaunajiem kolēģiem. Ir inicia-
tore jaunu pieeju ieviešanai skolā. 

Laura ir cilvēks, kurš neskaita savas darba stundas, bet gūst 
gandarījumu par skolas attīstību un prot priecāties arī par ka-
tra kolēģa paveikto skolēnu un skolas labā.

Mārupes novada

GADA PEDAGOGS
2017

Inese Freimane, Mārupes vidusskolas pedagoģe.
Balva nominācijā Gada pedagogs vidusskolas izglītības 

programmā.
Inese Freimane kopš 2006. gada strādā Mārupes vidus skolā 

par matemātikas skolotāju. Radoša, enerģiska, atbildīga, re-
zultātā ieinteresēta skolotāja. Skolotāja Inese arī no saviem 
skolēniem prasa atbildīgu, nopietnu attieksmi pret mācību 
procesu. Daudz laika velta tam, lai skolēniem ne tikai iemācītu 
matemātiku, bet arī ieaudzinātu sabiedrībā pieņemtās uzvedī-
bas un atbildības normas. Skolotājas Ineses audzināmo kla-
si pasākumos vienmēr var atpazīt pēc apģērbu stila un pieklā-
jīgas uzvedības. 

Skolotājas Ineses skolēniem matemātikas olimpiādēs vie
nmēr ir godalgotas vietas, vairāku gadu garumā Ineses skol-
nieces pārstāvēja Mārupes vidusskolu arī valsts matemāti-
kas olimpiādē. Skolotājas stundas ir labi izplānotas, intere-
santas, bieži tiek izmantotas tehnoloģijas. Mērķtiecīgi strādā 
ar vecākiem. 

Skolotāja ir apbalvota ar goda rakstu kā aktīvākā portāla 
“Uzdevumi.lv” lietotāja. Labprāt dalās pieredzē ar jaunākiem 
kolēģiem, nekad neatsaka palīdzību un padomu. Vada atklātās 
stundas, meistarklases, prasmīgi vada mācību stundu analīzi. 
2016./2017. mācību gadā vadīja skolas mazo mācīšanās gru-
pu, kur skolotāji visa gada garumā analizēja savu darbu 
stundās, plānoja turpmāko darbu, runāja par efektīvākām 
metodēm.

Aktīvi iesaistās skolas pasākumos, bieži arī pati izrāda ini-
ciatīvu dažādu pasākumu organizēšanā. Ar audzināmo klasi 
piedalās dažādos pasākumos ārpus skolas, organizē mācību 
ekskursijas, vairākus gadus piedalās “Zelta Zivtiņas čempio
nātā”, kur viņas klase ir viena no labākajām.

Skolotāja ar odziņu – tā par Inesi saka skolas kolektīvs. 
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Līga Lisnere, Mārupes vidusskolas pedagoģe.
Balva nominācijā Skolēnu simpātija.
Latviešu valodas skolotāja Līga Lisnere Mārupes vidus skolā 

strādā piekto gadu. Ikdienā skolotāja neizceļas ar skaļām 
runām un visiem acīs krītošiem mācību darba sasniegumiem. 
Taču neskatoties uz to, šogad daudzi vidusskolas skolēni 
savas balsis atdeva par skolotāju Līgu Lisneri nominācijā “Sko-
lotāja skolēnu Simpātija”. Kāpēc?

Nesatricināms miers, ikviena skolēna uzklausīšana neat-
karīgi no viņa uzvedības un  mācību sekmēm . Ikviens pie sko-
lotājas var saņemt atbalstu un uzmundrinošus vārdus brīžos, 
kad ir grūti, kad šķiet  tevi neviens nesaprot. Ir sajūta, ka ik
viens skolēns, ar kuru skolotājai ir saskarsme, var justies kā 
skolotājas pašas bērns. 

Audzināmā  klase, skolotājas atbalstīta, projektu nedēļas 
ietvaros spēja iepriecināt un palutināt ar gardumiem ne-
skaitāmus mūsu “mazos brāļus” dzīvnieku patversmē 
“Ulubele”. Sev jaunas mājas un saimnieka atbalstu ieguva 
vairāki vientulībai nolemti četrkājainie draugi.

Dzimtās latviešu valodas spēks, sportam atdotie gadi  un 
rūdījums,  nesot Latvijas vārdu pasaulē, startējot TTT meis-
tarkomandas sastāvā, un joprojām ar sekmēm nesot Latvijas 
vārdu pasaules veterānu basketbola sacensībās, ir vieni no 
skolotājas skolēnu mīlestības un cieņas iemantošanas stūrak-
meņiem.

Jolanta Grosberga-Gernere, Jaunmārupes pamatskolas 
pedagoģe.

Balva nominācijā Skolēnu simpātija.
Jolanta ir ļoti radoša, ideju pilna, talantīga, dzīvespriecīga 

un enerģiska vizuālās mākslas skolotāja. Skolotājai ir izvei-
dojies ļoti labs kontakts ar skolēniem. Viņa iedvesmo, paslavē, 
atbalsta un vienmēr palīdz. Skolēni viņas klātbūtnē jūtas brīvi 
un nepiespiesti. Viņa prot strādāt komandā, nekad neatsaka 
palīdzību. 

Mācību stundās tiek izmantotas dažādas metodes un in-
teraktīva vide. Lai mācību procesu padarītu interesantāku un 
skolēniem saistošāku, skolotāja aktīvi iesaista pašus 
skolēnus. Jolanta vienmēr ir pretimnākoša, atsaucīga, atbildī-
ga, izpalīdzīga un smaidīga. Neviens skolas pasākums nav 
bez Jolantas līdzdalības, skolotāja ir arī skolas vizuālā tēla 
veidotāja, vienmēr iesaistās pasākumu organizēšanā, no-
drošinot ar mūziku, video un foto uzņemšanu. 

Jolanta popularizē skolas tēlu, veidojot skolas mājas lapu. 
Ir atvērta jaunām idejām un prasmīgi tās īsteno darba pro-
cesā.

Viktorija Ziediņa, Mārupes pamatskolas pedagoģe.
Balva nominācijā Skolēnu simpātija.
Par angļu valodas skolotāju bērni saka – viņa ir mīļa, jau-

ka, smieklīga un forša, labi vada stundas, ar jokiem savalda 
skolēnus. Saprotoša, mīļa, bet arī stingra. Aizstāv un palīdz 
vienmēr, kad tas ir nepieciešams. 

Skolotāja ir ļoti ieinteresēta mācību procesā, katru skolēnu 
spēj pieņemt un uzklausīt, skaidrot mācību vielu atbilstoši ka-
tra skolēna spējām, ir ļoti iejūtīga un toleranta. Skolotājai ar 
skolēniem veidojas ļoti laba sadarbība gan mācību procesā, 
gan ārpusstundu pasākumos. 

Jau otro mācību gadu skolā strādā arī kā karjeras konsul-
tante, organizē dažādus pasākumus, konsultē skolēnus un 
klašu audzinātājus karjeras jautājumos.

V.Ziediņa ir Mārupes pamatskolas patriote, kura savu pir-
mo darba vietu uzskata par pašu labāko un lieliskāko skolu.

Skolotājas raksturīgākā iezīme skolā ir tieši viņas smaids 
un labais garastāvoklis!

V.Ziediņa ir viena no tiem pedagogiem, kura pilnībā atbals-
ta visas skolas administrācijas inovatīvās idejas. Kā saka pati 
skolotāja: “Jā! Ejam un darām!”

Skolotāja 2016./2017.m.g. piedalījās pedagogu meistarī-
bas konkursā “Radi. Rādi. Redzi.”

Dita Neilande, Mārupes Mūzikas un mākslas skolas peda-
goģe.

Balva nominācijā Gada pedagogs profesionālās ievirzes 
izglītības programmā.

Strādā par kokles pedagogu kopš 2007.gada. Skolotāja sevi 
pierādījusi kā mērķtiecīga, atvērta un aktīva darbiniece. 
2016./2017.mācību gads skolotājai bijis īpaši radošs un panā-
kumiem bagāts. Skolotāja iesaistījusi skolas koklētāju ans-
ambli lielos Latvijas koklētāju mūzikas pasākumos – festivālā 
“Gaismas ceļš” Lielvārdē un Rīgā, Pierīgas koklētāju ansam-
bļu koncertā, Mazākumtautību biedrības pasākumā, kā arī 
daudzos citos valsts un skolas organizētos pasākumos. Dita 
ir arī Apvienoto koklētāju orķestra virsdiriģente un šo pasāku-
mu iniciatore un organizatore. 

Skolotājas pārziņā ir  strinkšķināmo stīgu instrumentu 
nodaļa. Ļoti labi organizē metodisko darbu, veicinot savstarpē-
jo sadarbību, pedagoģisko metožu pilnveidi un attīstību. Laba 
sadarbība ar audzēkņiem un viņu ģimenēm. Skolotāja motivē 
un aizrauj talantīgos audzēkņus gan ikdienas darbā, gan kon-
certos un konkursos. Veicina skolēnos motivāciju mācīties, 
pašdisciplīnu, mīlestību pret mūziku, patriotismu un latviešu 
tautas nemateriālās kultūras vērtību apzināšanu. 

Viņas darbība skolā ir liels ieguldījums skolas attīstībā, kā 
arī novada popularizēšanā un Latvijas mūzikas izglītības 
sistēmas attīstībā.

Skolotāja ir aktīva skolas pedagogu sabiedriskās dzīves or-
ganizētāja.

Mārupes novada

GADA PEDAGOGS
2017

Mārupes novada Gada pedagogs Sandra Nastaja saņēma īpašu balvu  portatīvo datoru, ko pasniedza biedrības “Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības 
padome” priekšsēdētājs Gints Miķelsons

Šogad svinīgo ceremoniju vadīja Domes darbinieki, jaunie talanti  
Dagnija Rjapalova un Sandis Zolts

Pedagogi balvās saņēma īpaši izgatavotu piemiņas zīmi  sudraba 
spalvas piespraudi, kuras autors ir mārupietis, rotkalis Edgars Skulte
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24.septembrī, pēdējā nedēļas no-
galē pirms vispasaules starptau-
tiskās tūrisma dienas, Mārupes 
novadā ar krāšņu Rudens ražas ga-
datirgu un atpūtas velobraucienu 
“Ieripo rudenī”, apceļojot novada 
jaunākos tūrisma objektus, noslē-
gusies aktīvā tūrisma sezona.

Mārupes novada Domes 
iekšpagalmā iedzīvotājus 
un viesus sagaidīja jau 

tradicionālais Rudens ražas gadatir-
gus, kur varēja iegādāties gan 
Mārupes novada mājražotāju, amat
nieku un mākslinieku produkciju, 
gan ciemiņu darinājumus. Tirdziņā 
piedalījās 46 meistari. Par svinīgu 
muzikālu noskaņu gadatirgū rūpē-
jās folkloras kopa “Laiksne”.

Apmeklētāji varēja iesaistīties 
dažādās radošajās aktivitātēs lie
liem un maziem. Mazcenas bibliotē-
ka kopā Mārupes jauniešiem rosījās 
grāmatu maiņas punktā “Lasītājs 
lasītājam”. Mazos apmeklētājus 
priecēja radošās darbnīcas – Rolan-
da Janeka koka rotaļlietu darbnīca 
bērniem un Jaunrades skolas “RIPO 
AUTO” koka automodeļu autodarb-
nīca, kurā katrs varēja saskrūvēt un 
apgleznot savu automašīnas mod-
elīti un pēc tam ar to piedalīties 
ātrumsacīkstēs. Mārupes meitenes 
no “Call Me Sister Flowers” dalījās 
ar vieglā Japāņu polimērmāla rotu 
gatavošanas noslēpumiem.

Savukārt kungi bija ņēmuši vērā 
aicinājumu un līdz tirdziņam paspē-
juši ataudzēt bārdas. “The Beard 
Cosmetics” sadarbībā ar “The Beard 
Barbershop” tirdziņa ietvaros pucē-
ja mārupiešu bārdas bez mitas. Tika 
izmēģināti arī novadā ražotie bār-
das kopšanas līdzekļi.

Noslēdzot tūrisma sezonu, teju 
200 aktīvās atpūtas cienītāji metās 
piedzīvojumā, piedaloties atpūtas 
velobraucienā “Ieripo rudenī”. Dalīb-
nieki mēroja nedaudz vairāk kā 25 
km un viesojās jaunākajās Mārupes 
novada aktīvās atpūtas vietās.

Peintbola un lāzertaga parkā “Ar
ejs” mazākajiem bija iespēja 
iemēģināt roku lāzeraprīkojuma 
izmantošanā un šaušanā pa mērķi 
ar peintbola šauteni.

Zirgu stallis “Ventas Vēji” apmek

Šajā mācību gadā Ekoskolu pro-
grammā 134  Latvijas izglītības 
iestādes par īpašiem panākumiem 
ilgtspējīgas attīstības, vides izglītī-
bas un vides aizsardzības 
veicināšanā skolā un tās apkārtnē 
saņēmušas starptautisko Ekosko-
las nosaukumu un Zaļā Karoga bal-
vu, tai skaitā Mārupes novada 
Pirmsskolas izglītības iestāde 
“Zelt rīti”, kura saņēma savu pirmo 
“Zaļo karogu”!  Ikgadējais Ekosko-
lu apbalvošanas pasākums notika 
12. septembrī, Latvijas Nacionāla-
jā bibliotēkā.

Aizvadītajā mācību gadā 
Mārupes novada PII “Zeltrī-
ti” sekmīgi startēja Ekosko-

lu programmas pilotprojektā “Ēdam 
atbildīgi!”, kuras mērķis bija izglītot 
bērnus un pieaugušos par atbildīgu 
pārtikas patēriņu ikdienā ģimenē un 
izglītības iestādē, pievērst apkārtē-
jo iedzīvotāju uzmanību mūsu 
patēriņa izvēļu ietekmēm uz planē-
tas vidi un cilvēkiem. 2016./2017.
mācību gads iestādē bijis ļoti ra-
došs, videi draudzīgu aktivitāšu 
pilns, kas sekmējis bērnu domāša-
nu un izpratni vides izglītības jautā-
jumos. Mūsu bērni gan devās iz
zinošās ekskursijās uz apkārtējiem 

Pirmsskolas izglītības iestādē 
“Mārzemīte” 2017.gada 27.septem-
brī notika Mārupes novada pirmss-
kolas izglītības iestāžu bērnu spor-
ta diena “Krāsainais rudentiņš”. 
Sporta dienā piedalījās bērni no 
Mārupes PII “Lienīte”, PII “Zeltrīti”, 
Jaunmārupes pamatskolas pirms-
skolas grupas, PPII “Zelta rasa” un 
“Namiņš”.

Sporta dienas mērķis bija 
pozitīvas attieksmes vei-
došana pret fiziskām aktivi

tātēm āra apstākļos un sporta at-
tīstības un sadarbības veicināšana 
starp pirmsskolas izglītības iestāžu 
audzēkņiem un pedagogiem.

Sporta diena tika rīkota plašajā 
PII “Mārzemīte” āra teritorijā. 
Rudens dienā saule jau no rīta mūs 
lutināja ar saviem siltajiem stariem.                                                

Svētkos piedalījās pats Rūķu 
prezidents (sporta skolotājs Edgars 
Vanags) un čaklie darba rūķi. Maza-
jiem sportistiem kopā ar rūķiem va-
jadzēja cītīgi pastrādāt, bija jāizpil-
da vairāki uzdevumi: ar ķerrām 
jāpārved ķirbji, jāpalīdz sakopt pie-
gružotais mežs, no lauka jānovāc 
kartupeļu un burkānu raža.

Bērni ne tikai čakli strādāja, bet 
arī sportoja ar krāsaino izpletni, lēca 
ar kartupeļu maisiem un brauca ar 
“traktoriem”, izvairoties no bedrēm 
un celmiem.

Pēc labi padarīta darba bija laiks 
arī kopīgai, lustīgai dejai.

Par sportisku un aktīvu dar-
bošanos dalībnieki saņēma diplo-
mu, medaļu un salduma balviņu. 
Sporta dienas noslēgumā, baudot 
silto sauli, mazie un lielie sportisti 
cienājās ar svētku kliņģeri. Paldies 

Ar pārgājienu uz starptautisko 
lidostu “Rīga” un tās apkārtni, kā arī 
līdz šim lielāko dalībnieku skaitu, 
16.septembrī, sestdienā, noslē-
gusies šajā vasarā organizētā 
pārgājienu sērija pa Mārupes nova-
da ciemiem. 

Pārgājiena “Iepazīsti lidostu 
“Rīga” un tās apkārtni” 
maršruta garums bija 17 

km, ilgums 7 stundas. Tikšanās vie
tā pie Mārupes vidusskolas tika ap-
skatīta skolas jaunajā ēkā iebūvētā 
1824.gadā klasicisma stilā celtā Ra-
utenfeldu muižas medību pils un 
dižkoki. Ceļā uz lidostu pārgājiena 
dalībnieki apmeklēja pie Mārupes 
kapiem 2007.gadā atklāto un ies-
vētīto Piemiņas ansambli totalitāro 
režīmu upuriem, tālāk namu kom-
pleksu “Vecais Kapteinis” un 
Mārupes novada mājražotāju SIA 
“Turaidas pils” gaļas kūpinājumu 
veikaliņu un ražotni. 

Lidostas apkārtnē tika pastāstīts 
par tās tuvumā  novietoto meteo-
roloģisko radaru, kurš šeit darbojas 
kopš 2006.gada 1.novembra. Ra-
dars gaisa masu novērošanai 
izmanto Doplera efektu un tā darbī-
bas rādiuss ir 250 km no lidostas. 
Spilgtākie aviācijas objekti šajā 
pārgājienā bija Baltijas valstīs 
lielākā civilās un militārās aviācijas 
tehnikas kolekcija lidostas teritori-
jā izvietotajā Aviācijas tehnikas 
muzejā, kā arī ekskursija pašā 
lidostā “Rīga”, kuras laikā bija iespē-
jams iepazīties ar lidostas vēsturi, 
tās attīstību, aviosabiedrībām, 
maršrutiem un citu ar lidojumiem 
saistītu informāciju. Metot cilpu 
cauri daļai Rīgas pilsētas, pārgājie-
na dalībnieki apskatīja arī lidostas 

lētājus sagaidīja ar burkānu gar-
dumiem, lai apmeklētāji paši varētu 
pacienāt zirdziņus. Mazākie dalīb-
nieki aktīvi izmantoja iespēju uzkāpt 
un fotografēties ponija mugurā.

Velobrauciena noslēgumā atpū-
tas vietā “JIP Mārupīte” dalībnieki 
mielojās ar siltu zupu un iemēģinā-
ja roku disku golfa šķīvīšu mešanā 
Mārupes jaunākajā izklaides vietā. 
Te pieejama Latvijā garākā diska 
golfa trase.

Pateicamies par velobraucēju 
uzņemšanu savos objektos  peint-
bola un lāzertaga parka “Arejs” 
saimniekam Raimondam Zemītim, 

Mārupes veikaliem, kur pētīja pro-
duktu izcelsmi un sastāvu, gan 
grupās kopā ar vecākiem apzināja 
savus iepirkšanās paradumus. Rīcī-
bas dienās novembrī iepazināmies 
ar “Ēdam atbildīgi”  tēliem – Kāmju 
ģimeni, kas visa gada garumā 
palīdzēja apgūt atbildīga pārtikas 
patēriņa principus. Mācību gads arī  
vainagojās ar Ekoskolas žūrijas vizī-
ti 2017.gada 13. jūnijā, lai izvērtētu 
Mārupes novada PII “Zeltrīti” pie
teikto kandidatūru Ekoskolas “Zaļa-
jam karogam,” jo Iestāde jau 
2015./2016. mācību gadā bija iegu-
vusi Latvijas Ekoskolas nosaukumu 
un diplomu. Ļoti lepojamies par 
savas Iestādes sasniegumiem un 
kopīgi paveikto, jo Ekoskola apvie-
no gan izglītojamos un iestādes 
darbiniekus, gan arī izglītojamo 
vecākus. Paldies kolēģiem, 
vecākiem un Iestādes Padomei par 
atbalstu ceļā uz “Zaļo karogu”. Jau-
najā mācību gadā PII “Zeltrīti” real-
izēs aktivitātes, izglītojošos uzdevu-
mus un praktiskās nodarbības 
bērniem, kas saistās ar Ekoskolu 
programmas virzienu “Veselīgs dz-
īvesveids.”  stāsta Mārupes novada 
PII “Zeltrīti” vadītājas vietniece, 
Iestādes Ekoskolas koordinatore L. 
SeņkāneSoste.

Mārupes Sporta centram un PII 
“Mārzemīte” darbiniekiem par at-
balstu šī pasākuma sagatavošanā 
un norisē.

Esam jau saņēmuši atsauksmes 
no mūsu ciemiņiem par bērnu spor-
ta dienu “Krāsainais rudentiņš”:

“Mūsu bērniem ļoti patika darba 
Rūķi. Kustību aktivitātes bija ļoti in-
teresantas, jo bija padomāts ne ti-
kai par bērnu fizisko attīstību, bet arī 
pievērsta uzmanība dabas aizsardzī-
bas jautājumiem. Skolotājām ļoti 
patika augļu un dārzeņu meklēšana 
zem konusiem, jo šī aktivitāte ros-
ināja bērnus domāt un attīstīja at-
miņu. Ļoti labi organizēts pasā-
kums.” (Jaunmārupes pamatskolas 
pirmsskolas sporta skolotāja Ruta 
Ļešņičija).

“Kustību aktivitātes atbilstošas 
rudens tēmai, tāpat arī pasākuma 
tēli, mūzika. Bija ļoti jauki svētki!” 
(PII “Zeltrīti” komanda).

“Bija ļoti jauka diena un labi noor-
ganizēts pasākums” (PII “Lienīte”).

“Paldies par radošu pieeju, orga-
nizējot sporta spēles! Esam priecī-
gi par savu dalību un ciemošanos 
“Mārzemītē”. Ļoti patika darboties 
ar īstiem dārzeņiem  tematiski ļoti 
sasaistītas aktivitātes un atbil-
stošas bērnu spējām. Ļoti lietderīgs 
bija “Rūķis boss”, kurš koordinēja 
komandu rotāciju. Fantastiski 
paveikts darbs.

Sportisti ļoti gandarīti un priecīgi 
par bagātīgajām balvām” (PPII 
“Namiņš” metodiķe un grupas audz-
inātāja Elga Varekoja).

 
PII “Mārzemīte” sporta skolotāja 

Jolanta Aldersone

skrejceļam pieguļošo mazdārziņu 
teritoriju, kurā darbojas dārzkopju 
apvienība “Ķegums”. Atgriežoties 
Mārupes novadā, tika apmeklēta arī 
“Best Western” starptautiskās 
viesnīcu ķēdes viesnīca “Māra” un 
biznesa komplekss “Baltais Vējš”.   

Aviācijas tematika no visiem 
pārgājieniem izraisīja vislielāko 
novada iedzīvotāju un viesu intere-
si. Ekskursijai lidostas “Rīga” ēkā 
drošības apsvērumu dēļ ir dalīb-
nieku skaita ierobežojums, tādēļ 
visiem interesentiem nebija iespēja 
piedalīties šajā pārgājienā. Kopējais 
interesantu skaits bija vairāk par 
150 cilvēkiem. Ņemot vērā lielo in-
teresi par aviācijas tematiku, šādi 
tematiski pārgājieni tiks organizēti 
arī nākamajā gadā.    

Kopā pārgājienu cikla ietvaros 
laikā no šā gada jūnija līdz septem-
brim notikuši pieci pārgājieni – 
“Iepazīsti Jaunmārupes apkārtni”, 
“Iepazīsti Skultes apkārtni”, “Iepazīs-
ti Vētras ciemu”, “Iepazīsti Mārupes 
ciema apkārtni” un “Iepazīsti lidos-
tu “Rīga” un tās apkārtni”. Tajos pie-
dalījušies 150 dalībnieki no 
Mārupes, Olaines un Babītes novad
iem, Salaspils, Carnikavas, Rīgas, 
Jelgavas, Valmieras. Pārgājienus or-
ganizēja Mārupes novada pašvaldī-
ba, vadīja novada gids Miķelis 
Jakunovs un tūrisma organizatore 
Elīna Brigmane. Sakām lielu paldies 
visiem Mārupes novada tūrisma ob-
jektiem, kuri uzņēma pie sevis 
pārgājiena dalībniekus! Pateicība arī 
gidam Miķelim Jakunovam par 
līdzdalību pārgājienu organizēšanā 
un to vadīšanu! 

Tūrisma organizatore
Elīna Brigmane

zirgu stallim “Ventas Vēji” un tā 
saimniekiem Antoņinai un German-
am, kā arī atpūtas vietas “JIP 
Mārupīte” saimniekam lmāram Ja-
sinskim un Mārupes disku golfa par-
ka vadītājiem Sandim Eņģelim un 
Ingridai Bondarei.

Paldies arī biedrības “Pierīgas 
Partnerība” pārstāvēm Alīnai Luk-
jancevai un Nadīnai Millerei par 
palīdzību velobrauciena dalībnieku 
reģistrēšanā.

Uz tikšanos pavasarī Mārupes 
novada Aktīvā tūrisma sezonas at-
klāšanā!

Starptautisko Zaļā karoga balvu 
saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā 
laika posmā spēj demonstrēt izcilas 
aktivitātes vides jomā, savukārt Lat-
vijas Ekoskolas nosaukums un dip-
loms ir nacionāla līmeņa balva 
skolām, kuras ir ceļā uz Zaļo karogu.

Programmā var piedalīties ikvie-
na izglītības iestāde, kas gatava 
savā darbā pievērsties vides 
aizsardzības un ilgtspējīgas attīstī-
bas jautājumiem. Vides izglītības 
fonds skolām nodrošina metodis-
kos materiālus, sniedz atbalstu un 
iespēju piedalīties dažādās ap-
mācībās, pieredzes apmaiņas foru-
mos un nacionāla un starptautiska 
līmeņa projektos. Dalība Ekoskolu 
programmā ir vērtīgs ieguvums ne 
tikai skolas kolektīvam, bet arī 
pašvaldībām, jo līdztekus citiem 
mērķiem programmā aktīvi tiek 
veicināta arī sabiedrības līdzdalība 
apkārtējās vides pārvaldībā.

Ekoskolu Programmu Latvijā īste-
no Vides izglītības fonds, kas no-
drošina visu Starptautiskā Vides 
izglītības fonda (Foundation for En-
vironmental Education – FEE Inter-
national) programmu darbību un at-
tīstīšanu.

Ar gadatirgu un velobraucienu noslēgusies 
aktīvā tūrisma sezona

PII “Zeltrīti” saņem “Zaļo karogu”

Mārupes novada pirmsskolas izglītības 
iestāžu bērnu sporta diena 

“Krāsainais rudentiņš”

Noslēgusies pārgājienu sērija pa 
Mārupes novada ciemiem
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2017.gada 14.septembrī bie-
drībai “Radīts Mārupē” apritēja 
apaļš gadiņš. Laicīgi plānota, šī 
dzim šanas diena tika nosvinēta un 
baudīta Valmieras novadā, jo gribē-
jās ne tikai svinēt, bet uzzināt ko 
jaunu, padalīties pieredzē. 

Pavisam sapulcējāmies as-
toņi interesenti un mūsu rīts 
sākās ar Raunu, kur 

vispirms ciemojāmies “Latnature”. 
Saimniece Zane mums izstāstīja, 
kāpēc  ir nonākusi pie šādas idejas, 
kā izveidotajā ražotnē top dārzeņu 
čipsi un dārzeņu sausmaizītes, kas 
gatavoti pēc īpašas receptes tos 
kaltējot zemā temperatūrā – no 
sele rijām , bietēm, burkāniem, ķirb-
jiem un kalē kāpostiem. Degustējām 
šos veselīgos gardumus un baudī-
jām gardo piparmētru tēju

Tālāk jau ceļš turpat Raunā veda 
pie mājražotājiem, kurus vieno no-
saukums Latvijas Ķiploks. 
Pārliecinājāmies, kā “strādā” leģen-
da – vai tiešām, ja ievelk pilnu krūti 
šī aromātiskā, ķiplokiem pilnā gai-
sa, var sajust kā vīrusi atkāpjas. 
Klausījāmies kā notiek ĶIPLOKA 
brīnumainās pārvērtības, top dažā-
di gardi un veselīgi produkti, godā 
tiek celts un slavināts Latvijā audzis 
ķiploks. Ar lielu interesi klausījāmies 
kā divas jaunas uzņēmības pilnas 

30.septembrī Mārupes Kultūras 
namā notika biedrības “Ievas radošā 
darbnīca” mākslas projekta “Mājas 
sajūtas” ietvaros izveidotās iz-
stādes “Durvis” atklāšana. Izstādes 
“Durvis” ietvaros var iepazīsties ar 
simtgadīgiem novada dokument iem 
un kartēm, kā arī gleznām, kas ta-
pušas, izzinot novada vēsturi. 

Par izstādes ideju stāsta tās 
kuratore un projekta īste-
notāja, māksliniece Ieva 

Emocijām bagāts un krāšņs bijis 
senioru gads. Tas sākās ar krāšņu 
balli februārī, kur par mūsu labsa-
jūtu gādāja Ēriks Gruzniņš, savukārt 
martā notika saturīga un vērā 
ņemama lekcija senioriem par da-
biskās redzes atjaunošanu ar lek-
tori Viju Bušu. 

Kā katru gadu notika arī mūsu 
kopsapulce, kur biedrība 
atskaitījās par 2016.gadā 

paveikto un pastāstīja par nākotnes 
plāniem. 

Jāpriecājas par mūsu pulciņu dar-
bu – par Skultes dziedātājām, kuras 
vada Dace Niedra. Vienīgi žēl, ka 
viņas nav tikušas vēl arvien pie sav-
iem tērpiem. Par Jaunmārupes ans-
ambli “Pīlādzis”, kuras piedalījās se-
nioru pasākumā “Kopā būt”, kas 
norisinājās Salaspilī. Nevar ne-
pieminēt mūsu čaklās rokdarbnie
ces, kuras saadījušas zīdaiņu 
zeķītes un zābaciņus. Šos adījumus 
mēs dāvinām mūsu novada jaundzi-
mušajiem. Materiālu iegādei nau-
das līdzekļus mums piešķir no 
domes budžeta. 

Skaisti un ar lielu dzīvesprieku 
27.maijā Jaunmārupes pamatsko-
las sporta laukumā notika mūsu 
gadskārtējās senioru sporta spēles. 
Mūsu pašu sportisti un viesi no 
Ķekavas, Baložiem, Olaines atzina, 

Biedrība «Ievas radošā darbnīca»  
aicina ikvienu mārupieti piedalīties 
un atbalstīt projektu “Omītes leģen-
das”. Gaidīsim vēstījumus par Jūsu 
ģimenes senioriem - vecmāmiņām, 
vecvecmāmiņām, opīšiem - esejas, 
sacerējumus, īsas biogrāfijas, dze-
ju.

Gatavojoties Latvijas simta-
jai dzimšanas dienai, tiek 
apzināti Mārupes novada 

omīšu stāsti, jo tā ir arī mūsu kopē-
jā vēsture  kā dzīvoja, kā strādāja, 
kā sapņoja un mīlēja. Stāstiem klāt 
labprāt gaidīsim arī interesantas fo-
togrāfijas no seniem ģimeņu albu-
miem.

Biedrība ”Mārupes radošā laboratorija” un jaunā māksliniece Anna ir 
sagatavojuši skaistu rudens programmu novada bērniem un jauniešiem - 
dažādas meistarklases un gardumu degustācijas. 

23.oktobrī  “Illuzion”  ekskursija uz Ilūziju muzeju Cosmos un radošās 
darbmīcas.

24.oktobrī  “Aizkulisēs”  ceļojums uz Rīgas Leļļu teātra darbnīcām, 
ieskats mēģinājumā, zīmējumi.

25.oktobrī  “Eksperiments” mūsdienu mākslas darbnīca Vecrīgā. Gar-
dumu degustācija kafejnīcā Tapas Tapas.

Vairāk informācijas pa tālr. 29724715, 29760482

sievietes ir tik daudz sasniegušas. 
Tikām cienāti ar dažādiem gardu
miem, kuru sastāvdaļa pavisam no-
teikti ir  ķiploks, baudījām interesan-
to ķiploku  ingvera tēju un ķiploku 
medu. Īpaši interesants bija stāstī-
jums par Raunas novada Domes 
iein teresētību un pretimnākšanu, lai 
abas uzņēmējas var realizēt savas 
idejas. Tā, kopēji sadarbojoties, 
vecā, nolaistā ēka ir ieguvusi jaunu 
“dzīvi” un kļuvusi par sava veida 
māj ražotāju un amatnieku centru, 
jo tieši ar Domes atbalstu šeit vietu 
ir atradis arī vietējo amatnieku un 
mājražotāju veikaliņš. 

Tālāk jau mūsu ceļš veda uz Bren-
guļu “Abullāčiem 2”. Ciemojāmies 
saimniecībā, kurā audzē krūmmel-
lenes. Abullāči ir ģimenes uzņē-
mums, tās   īpašnieks ir Pauls 
Kantāns. 1996. gada maijā saim-
niecībā tika iestādīti 2050 krūm-
melleņu stādi, šis bija pirmais krūm-
melleņu komercstādījums Latvijā. 
Pirmā raža bija tikai 1999.gadā. Pēc 
pirmās ražas lēnām sākās Latvijas 
patērētāju iepazīstināšana ar šīm 
ogām un radīta interese arī citiem 
par to audzēšanu. Klausoties saim-
nieka stāstītajā gardu muti tiesājām 
lielās, saldās ogas. Pielikuši pilnus 
vēderus, katrs vēl salasījām pilnus 
trauciņus priekš mājiniekiem.

Vai dzimšanas dienas svinības 

Caruka: “Kādas ir Mārupes novada 
durvis? Protams – modernas, mūs-
dienu dizaina. Novadā ir daudz jau-
no projektu un reti var sastapt seno 
arhitektūru. Man bija prieks, ka šis 
projekts pavēra durvis uz Mārupes 
vēsturi Latvijas Valsts simtgades 
kontekstā. Senāko durvju meklēju-
mos nonācām Lapiņmuižas vēstur-
iskajā teritorijā, kur iemūžinājām fo-
tosesijā muižas seno klētiņu, 
šķūnīšu, pagrabu durvis un slēdžus. 
Prieks, ka izdevās iepazīties ar 
muižas teritorijas mantiniekiem un 
fiksēt, kopēt senos, 18.gadsimta 
muižas dokumentus.

Man prieks atrast mūsu leģendu 
par brašo brīvzemnieku Lapiņu, kurš 
atpirka muižu no vācu kungiem un 
attīstīja kolosālu saimniecību, 
audzēja šķirnes zirgus, tirgoja pienu 
un dārzeņus Rīgā. Atklāt leģendu 
par mīlestību, par pēdējo muižas 
saimnieci Astru un viņas skaisto 
parku. Projekta ietvaros notika arī 
sarunas ar novada uzņēmējiem par 
dabas parka izveides iespējām šajā 
teritorijā.

Tepat Tīrainē atradu skaisto ek-

ka šis pasākums bija mājīgs un labi 
organizēts. Pēc sporta spēlēm dalīb-
niekus priecēja jautra zaļumballe ar 
labu mūziku. Par to jāpateicas 
Mārupes Sporta centra darbiniek-
iem. 

Mūsu senioru komandas piedalī-
jās arī Ķekavas senioru sporta 
spēlēs. Startējām ar labiem panāku-
miem gan individuāli, gan komandā. 
Šis pasākums mums ir kļuvis jau par 
labu tradīciju. Ķekavā sadraudzē-
jāmies ar Ķeguma komandu, kura 
solīja kuplināt turpmāk arī mūsu 
sporta spēles. Mēs savukārt solī-
jām, ka brauksim ciemos pie viņiem. 
Domāju, ka solījumu pildīsim. 

Šogad esam braukuši arī vairākos 
izklaides braucienos – bijuši trīs 
braucieni pa Latviju un viens pa 
Baltkrieviju. 

14.oktobrī paredzēta “Rudens bal-
le” un lekcija par zālēm, kuru vadīs 
Latvijas aptieka. Par datumu un lai-
ku informēsim.

Visiem aktīvajiem Mārupes nova-
da senioriem gribu novēlēt arī turp-
māk nezaudēt interesi par senioru 
pasākumiem, būt aktīviem un tad 
jau panākumi neizpaliks. 

Maija Sprūde, 
Senioru biedrības vadītāja

Stāstus uz 12 A4 lapas rakstītā 
vai drukātā formā gaidīsim līdz 
19.oktobrim.

Iesūtītos darbus vērtēs rakstnieks 
Māris Bērziņš. 

Dalībnieki tiks aicināti un labākie 
sveikti 31.oktobrī izstādes “Omītes 
leģendas” atklāšanas pasākumā, 
Mārupes Kultūras namā.

Materiālus izstādei sūtīt uz epas-
ta adresi: caruka@inbox.lv.

Tālr. informācijai 29760482
Aktivitāte tiek īstenota, pateico-

ties Mārupes novada Domes projek-
tu konkursā “Mārupe mūsu mājas” 
iegūtajam finansējumam.

var notikt bez vīna darītavas apme-
klējuma? Nē! Tāpēc devāmies 
baudīt gardos mājas vīnus Kocēnu 
novada vīna darītavā “Matilde” Tā 
tik bija degustācija! Beidzot varējām 
izbaudīt īstus dažnedažādus mājas 
vīnus, iepazīt to radīšanas procesu. 
Daudziem redzētais – daudzie stik-
la vīna baloni atsauca atmiņā vec-
māmiņas mājās pieredzēto – naktī 
pamosties no klusa trokšņa – pok, 
pok, pok… 

Mūsu zinātkārei nebija vēl gana, 
jo devāmies uz Vaidavas pagasta 
“Zvirgzdiem”  pie medus vīra Valda. 
Klausījāmies saimnieka stāstījumu 
par medu, kā tapa “Medus kāre”, 
noskatījāmies filmiņu par bitēm un 
baudījām medu.  

Garā diena paskrēja bez pusdienu 
pauzes, tāpēc lēmām, ka visiem 
tomēr vajadzētu piesēst un paēst. 
Tā sanāca kopīgas vakariņas Incie-
ma Pansija ‘’Kafejnīca ēdnīcā’’. 

Jau tumsā atgriezāmies Mārupē 
– noguruši, bet laimīgi. Viena diena 
ar tik daudz jaunumiem un vērtīgām 
atziņām. Bijām sasmēlušies zinī-
bas, varējām atgriezties pie savām 
ikdienas gaitām. Vēlreiz paldies 
visiem Valmieras novada mājražotā-
jiem, paldies pirmās “dzimmenītes” 
svinētājiem un īpašais paldies Agi-
tai Lesniecei un Ievai Sprižai.

spozīcijas objektu  pirmskara 
durvis  un aizņēmos no  kaimiņa, 
metālmākslinieka Alvila Dālberga 
seno lādi  skolas kasti. Tajā pirms 
simt gadiem skolnieks ņēma no mā-
jām uz skolas sezonu līdz provian-
tu – speķi, maizi, žāvētus ābolus. 
Tāpat arī Dālbergu ģimene īpaši iz-
stādei aizdeva 1907.gada Latvijas 
karti, kur redzama toreizējā novada 
teritorija, kur Tīraine vēl ir kā Tjūren-
hoffe.

Izstādē piedalās dažāda vecuma 
un nodarbes radošie Mārupes 
iedzīvotāji: Linda Zēģele, Liene 
Zēģele, Egija Straujuma, Aiga Pīgo-
zne, Ance Pīgozne, Simona Ģēr-
mane, Ieva Caruka, Edgars Līv
zinieks, Sofija Kampe, Gita Kotāne, 
Ilze Bērziņa, Elīza Ozola, Eva Smil-
ga, Pauls Staņislavskis, Vineta Nied-
ola, Anna Marija Caruka.

Izstāde īstenota pašvaldības pro-
jektu konkursa “Mārupe – mūsu mā-
jas” ietvaros, kurā savus projektus 
varēja iesniegt ikviens mārupietis 
maza mēroga sabiedriska labuma 
infrastruktūras izveidei vai aktivi-
tātes īstenošanai.

Mārupes novada amatnieku un mājražotāju biedrībai 
“Radīts Mārupē” jau gadiņš

Kultūras nama foajē skatāma izstāde “Durvis”

Mārupes novada seniori ir 
aktīvi un bauda dzīvi

Mārupieši aicināti iesaistīties projektā 
“Omītes leģendas”

Skolēnu brīvlaikā notiks radošās 
darbnīcas”Ilūziju māksla”

Mārupes Kultūras nams
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, tālrunis: 
67149864, e-pasts: kulturas.nams@marupe.lv

KULTŪRAS AFIŠA
20.oktobrī plkst.19:00, Mārupes Kultūras namā
Jāņa Stībeļa koncerts “Sajūti”
Koncerta īpašais viesis Normunds Rutulis
Biļetes iespējams iegādāties Biļešu paradīzes 
kasēs. Biļešu cenas 12 EUR, 15 EUR un 20 EUR.
21.oktobrī plkst.12:00, Mārupes Kultūras namā
Valmieras kino studijas izrāde bērniem “Rotaļlietu 
stāsts” 
Izrāde pārcelta no 7.oktobra uz 21.oktobri! 
Pasākuma apmeklētāji, kas iegādājās biļetes uz 
7.oktobra izrādi, varēs tās izmantot 21.oktobrī! 
Biļetes iepriekšpārdošanā 4 EUR, pasākuma dienā 
5 EUR. Atvainojamies par sagādātājām neērtībām!
27.oktobrī plkst.18:00, Mārupes Kultūras namā
Mārupes novada Uzņēmēju dienas noslēguma 
pasākums 
8.novembrī plkst.13:00, Mārupes Kultūras namā
Mārupes novada Senioru godināšana
10.novembrī plkst.18:00, Mārupes Kultūras 
namā
Filmas “Vectēvs, kurš bīstamāks par datoru” 
demonstrēšana
Biļetes cena 2 EUR

11.novembrī
Lāčplēša diena Mārupes novadā
Plkst. 17:00 pulcēšanās pie Mārupes vidusskolas
Plkst. 17:30 Lāpu gājiens no Mārupes vidusskolas 
uz Mārupes kapiem 
Plkst. 18:00 Piemiņas mirklis Mārupes kapos
Plkst. 19:00 Kārļa Kazāka koncerts Mārupes 
Kultūras namā
17.novembrī, plkst.18:00, Mārupes Kultūras 
namā
Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienas 
svētku pasākums
17.novembrī, plkst.22:00, Mārupes Kultūras 
namā
Mārupes novada Svētku balle kopā ar grupu 
“Bellakords”
Galdiņu rezervācija pa tālr. + 371 29211645 vai 
e-pastu kulturas.nams@marupe.lv . Galdiņu/ vietu 
skaits ir ierobežots!

Egijas Straujumas glezna “Durvis”
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Sports
Mārupes vēstis

piektdiena, 13.oktobris 2017

Mārupes novada vīriešu basket-
bola komanda izcīnījusi 1.vietu 
Pierīgas novadu sporta spēlēs bas-
ketbolā. 

Turnīra priekšsacīkstēs tika 
uzvarētas Olaines, Salaspils 
un Inčukalna komandas. 

Finālā, kurš norisinājās 23.septem-
brī Mārupes sporta kompleksā, tika 
uzvarētas Stopiņu un Ropažu ko-
mandas, tādējādi uzvarot visā 
turnīrā. Komandu  veidoja  “Kursa 
MRU/Mārupe” komandas dalībnie-

7.oktobrī lieliskā atmosfērā tika 
aizvadīts SEB MTB maratona 
noslēdzošais posms, kas šajā se-
zonā tika organizēts Jaunmārupē, 
pulcējot kuplu dalībnieku skaitu no 
Latvijas un citām valstīm. 

Sacensību dalībniekiem tika 
sagatavotas interesantas 
trases bez nopietniem 

kāpumiem, tomēr savu iespaidu bija 
atstājuši aizvadītajās dienās 
piedzīvotie nokrišņi, kas meža ceļus 
un takas bija padarījuši dubļiem 

7.oktobrī Salaspilī notika 
taekvondo turnīrs, kurā piedalījās 
ap 200 dalībnieku, kā iesācēji, tā arī 
pieredzējuši sportisti no Latvijas un 
Igaunijas.

Mārupes Sporta centra jau-
nie taekvando sportisti 
sacensībās izcīnīja čet-

ras pirmās vietas, divas otrās vietas 
un vienu trešo vietu.

Medaļu ieguvēji ir:

Oktobra sākumā noslēgušās 
skriešanas sacensības “Rudens 
kross 2017” Jaunmārupes un 
Skultes ciemos. Kopā abos ciemos 
startēja 88 dalībnieki 17 dažādās 
vecuma grupās, no 3 līdz pat 60 
gadu vecumam. Vairāk sportot 
gribētāju bija Jaunmārupes ciema 
posmos.

Sacensības organizētas ar 
mērķi popularizēt krosu kā 
daudziem pieejamu aktīvās 

atpūtas veidu, kā arī noskaidrot 
labākos Mārupes novada sportistus 
skriešanas krosā.

Kopvērtējuma 1.–3. vietu ieguvē-
ji attiecīgajās vecuma grupās tika 
apbalvoti – otrās un trešās vietas 
ieguvēji saņēma medaļas, savukārt 
pirmās vietas ieguvēji tika pie kau-
sa un pārsteiguma balvām.

Ar sacensību rezultātiem var 
iepazīties pašvaldības mājaslapā 
sadaļā Sports/Sporta ziņas.

Paldies visiem gan lieliem, gan 
maziem veselīga dzīvesveida pie
kritējiem un uz tikšanos pavasarī!

7.oktobrī Mārupes Sporta kom-
pleksā aizvadīts Pierīgas novadu 
2017.gada sporta spēļu fināls vole-
jbolā vīriešiem. Pēc divu gadu pār-
traukuma Pierīgas novadu sporta 
spēļu čempionu titulu ieguvuši 
Mārupes novada volejbolisti, kuri 
uzvarēja abās spēlēs nedēļas no-
galē Mārupes sporta kompleksā no-
tikušajā finālturnīrā.

Nespējot nokomplektēt sas-
tāvu Pierīgas četru labāko 
komandu turnīram, no dalī-

bas atteicās Babītes novada vienī-
ba. Līdz ar to ieplānotā izslēgšanas 
turnīra (divi pusfināli un finālspēles) 
vietā pārējās trīs komandas aizvadī-
ja viena apļa turnīru. Tas izdevās itin 
intriģējošs, jo nevienā spēlē uz-
varētāju noteikšanai ar trim setiem 
nepietika.

Laukuma saimnieki mārupieši 
turnīru sāka ar uzvaru četros setos 
pār pēdējo divu gadu Pierīgas spor-
ta spēļu čempioniem Stopiņu nova-
da volejbolistiem – 3:1 (12:25, 
25:14, 25:19, 25:9). Nākamajā spēlē 
Stopiņu komanda piedzīvoja vēl vie
nu zaudējumu pret Ķekavas novada 
komandu 2:3 (18:25, 25:23, 25:19, 
19:25, 13:15) un palika trešajā vietā.

Līdz ar to čempionu titula ieguvē-
ji kļuva zināmi Mārupes un Ķekavas 
komandu savstarpējā spēlē. Mā-
jinieki, uzvarējuši pirmajā un zaudē-

ki un tā tika pastiprināta ar Mārupes 
novadā strādājošajiem un dzīvo-
jošajiem sportistiem. Komandā 
spēlēja: Māris Skulte, Renārs Uz-
raugs, Raimonds Feldmanis, Jānis 
Saliņš, Emīls Raiks, Edgars Rudzis, 
Mārtiņš Teters, Ģirts Spēlmanis, 
Normunds Mucenieks, Madars Vār-
na, Kaspars Šnepers. Komandu 
vadīja Māris Skulte.

Paldies Mārupes SC vadītājai un 
apkalpojošam personālam par at-
balstu!

bagātus.
Dabas baudītāji, kā arī zēnu un 

meiteņu grupu braucēji veica “Mam-
madaba” veselības distanci. Tikmēr 
īpaši padomāts tika par “Rasēns” 
bērnu brauciena dalībniekiem, 
kuriem bija ne tikai bezmaksas dalī-
ba, bet arī īpašas piemiņas medaļas, 
piepūšamās atrakcijas, radošās 
darbnīcas un citas aktivitātes. Se-
zonas noslēgumā dalībnieki pēc 
finiša baudīja arī grupas “Otra Puse” 
koncertu.

1.vietas: Kārlis Gatis Pļave-
nieksjuniori, Agate Žīgurekadetes, 
Kirills Gatčins kadeti, Roberts 
Daukšta  bērnu grupā.

2.vietas: Alekss Ribčenkojuniori, 
Ernests Gustavs Kalniņš  bērnu gru-
pa.

3.vieta: Kristers Everts Kalniņš 
bērnu grupa.

Treneris Vitālijs Lepins

Aktivitāti Mārupes novada Domes 
uzdevumā īstenoja SIA “Medsport”.

“Pavasara kross 2017” tika īste-
nots pateicoties Eiropas Savienības 
finansējumam projekta “Veselības 
veicināšanas un slimību profilakses 

pasākumi Mārupes novadā” (Nr. 
9.2.4.2/16/I/032) aktivitātes “Fizis-
ko aktivitāšu jautājumu popular-
izēšana Jaunmārupes un Skultes 
ciemos” ietvaros.

juši otrajā setā, abu nākamo setu 
galotnē bija mazliet veiksmīgāki un 
svinēja uzvaru 3:1 (25:16, 21:25, 
25:23, 25:23).

Komanda tika veidota uz “Lidos-
ta Rīga” bāzes un pastiprināta ar 
Mārupes novadā strādājošajiem un 
dzīvojošajiem sportistiem. Koman-
dā spēlēja: Edgars Točs, Oskars 
Puga, Maksims Paršins, Reinis Otto, 
Valērijs Tolkačevs, Oļegs Postnovs, 
Jānis Sola, Ilgvars Ozoliņš, Andrejs 
Bundzis, Vladimirs Obodovs, Arnis 
UzulsPetrovskis.

Turnīra kopvērtējumā ceturto vie

tu ieguva Babītes novads, bet dalītu 
piekto vietu – priekšsacīkšu turnīru 
neveiksminieki Salaspils un Mālpils 
novadu volejbolisti.

Svētdien, 15. oktobrī, no plkst. 
10.00 Tīraines sporta kompleksā, 
Viskalnu ielā 7,  notiks Pierīgas 
novadu sporta spēļu volejbola 
turnīrs dāmām, kuram pieteikušās 
četras komandas no Mārupes, Krim-
uldas, Babītes un Ropažu novadiem. 

Paldies Mārupes sporta centra 
vadītājai un darbiniekiem par atbals-
tu!

Mārupes novada vīriešu basketbola 
komanda izcīna uzvaru

SEB MTB maratona Jaunmārupes posmā 
spraigas cīņas, dabas baudīšana un 

izklaides

Taekvondo sportisti atgriežas ar 
medaļām

Sportiskā gaisotnē noslēdzies Rudens kross Mārupes novadā

Volejbolistiem pirmā vieta Pierīgas sporta spēlēs

Foto: Roberts Ivanāns



Pašvaldība
Mārupes vēstis

12 piektdiena, 13.oktobris 2017

Mārupes katoļu draudzes 
dievkalpojums notiks

8. un 22.oktobrī plkst.11:00
Mārupes Mūzikas un mākslas skolas zālē

(Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē)

Visi laipni aicināti!

Mārupes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti jaundzimušie
Marta Deksne (01.09.17.)
Andris Rūķis (28.08.17.)
Karolina Jasa (21.08.17.)
Emīls Katkovskis (30.08.17.)
Deivids Miks Kornis (04.09.17.)
Herta Luīze Kalniņa (01.09.17.)
Markuss Jānis Rems (05.09.17.)
Annija Liepiņa (06.09.17.)
Artemijs Zankovičs (01.09.17.)
Ansis Ķibermanis (28.08.17.)
Paula Krūziņa (06.09.17.)
Denis Artjomovs (05.09.17.)
Marks Morozovs (06.09.17.)
Arnolds Pastars (10.09.17.)
Pēteris Buls (08.09.17.)
Klāvs Valters Esterliņš (08.09.17.)
Anna Maria Kubareva (05.09.17.)
Jēkabs Krieviņš (16.09.17.)
Valters Zvīdriņš (05.09.17.)
Adriana Noela Zālīte (14.09.17.)
Dārta Pavloviča (09.09.17.)
Amelija Ladigina (20.09.17.)
Leo Šacs (18.09.17.) 

Mārupes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētas laulības
01.09.2017.
Kristaps Basovs un Diāna Kudrjavceva
02.09.2017.
Artūrs Freimanis un Santa Pokule;
Edgars Krūze un Evita Vilšķērste
08.09.2017.
Māris Svikša un Tatjana Koloskova
11.09.2017.
Jānis Drivinieks un Antoņina Taube
15.09.2017.
Eduards Murujevs un Iveta Pavlova;
Vaids Damidavičs un Nataļļa 
Pincikava
16.09.2017.
Imants Līcis un Ērika Vinceva;
Jānis Bružāns un Ilze Madara 
Platniece;
Iļja Trofimovs un Eļnara Rzajeva
21.09.2017.
Raimonds Feldmanis un Ieva Rimša
22.09.2017.
Vazgens Stepanjans un Karīna 
Glušņova;
Indulis Goldmanis un Varvara Seile
25.09.2017.
Alberts Bušinskis un Inta Kozinda;
Lauris Buls un Alise Krisberga
29.08.2017.
Uldis Ratnieks un Ivanda Rozenberga
30.09.2017.
Raivo Skujiņš un Kristīne Tirāne;
Egons Silenieks un Madara Berga;
Raimonds Blagovs un Diāna Klasepa;
Elvis Kvalbergs un Dace Rumpe

Sveicam novada seniorus
Georgam Geidmanim 
2.septembrī palika 90 gadi
Annai Čepakai  
8.septembrī palika 85 gadi
Aldonim Baldiņam 
9.septembrī palika 80 gadi
Aivaram Vildem  
9.septembrī palika 80 gadi 
Antonam Vucānam 
10.septembrī palika 94 gadi
Broņislavai Budenko 
15.septembrī palika 91 gads 
Vasily Siz 
16.septembrī palika 91 gads 
Verai Lūsei 
17.septembrī palika 93 gadi
Austrai Urtānei 
17.septembrī palika 85 gadi  
Ilmai Kārkliņai 
23.septembrī palika 92 gadi
Elgai Lasmanei 
27.septembrī palika 92 gadi

Jurijs Masorins
13.06.45.    02.09.17
Velta Bērziņa
20.04.45.   04.09.17
Vadims Grinbergs
05.03.74.   09.09.17
Vasilijs  Golča
17.08.59.   16.09.17
Viktors Gudiļins
17.06.79.   17.09.17
Antons Rudovičs
01.12.55.   22.09.17
Eleonora Barkāne
27.07.29.   23.09.17

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. 

Laikraksts “Mārupes Vēstis”
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe,

Mārupes novads, LV2167 
Tālrunis: 67149868, fakss: 67149858

e-pasta adrese: 
marupesvestis@marupe.lv

Avīze pieejama elektroniskā veidā:
http://www.marupe.lv/

aktuali/marupesvestis/
Izdevums tipogrāfiski iespiests 

SIA “Poligrāfijas grupa MŪKUSALA”

Mūžībā aizgājuši

Ar grandioziem motokrosa svēt-
kiem noslēgušās Mārupes Kausa 
izcīņas sacensības mini-motokrosā 
un retro motokrosā.

Ja pirmais posms iesākās ar 
nelielu dalībnieku skaitu, tad 
5. posms noslēdzās jau ar 

grandiozu rekordu  uz noslēguma 
sacensībām minimotokrosā bija 
ieradies 101 jaunais sportists un 69 
pieaugušie dalībnieki, kopā 170 
sporta cienītāju, kas ir absolūtais 
sacensību rekords “Vilciņu” moto 
trasei.

Kuplais sacensību dalībnieku 
skaits priecēja gan sacensību orga-
nizatoru Aivaru Ābolu, gan arī tra ses 
īpašnieku Modri Kļaviņu. Bija gan-
darījums, ka lielais darbs sacensību 
organizēšanā nav veltīgi padarīts, 
ko ar pateicības vārdiem apliecinā-
ja arī sacensību apmeklētāji.

Veterānu salidojumā jautrību uz-
turēja Mārupes motokrosa leģenda, 
starptautiskais sporta meistars, 
daudzkārtējais PSRS Čempions Ar-
vis Ozoliņš.

Šogad pirmo reizi notika arī Lat-
vijas Čempionāts motokrosā 
dāmām, bija ieradušās trīs spor-
tistes no Lietuvas un sešas Latvijas 
daiļā dzimuma pārstāves.

Par Latvijas Čempioni kļuva Anna 
Stecjuka, Eiropas Čempionāta dalīb-

niece, atstājot aiz sevis Lietuvas 
ātrāko sportisti Adriju Skudutyti, 
trešajā vietā alternatīvās motokro-
sa asociācijas līdere Sintija Buklā-
gina. Pati jaunākā dalībniece as-
toņus gadus vecā Patrīcija Bērziņa 
spēja izcīnīt augsto 4. vietu no 
deviņām sportistēm. Malacis!

Ļoti veiksmīgi nostartēja Mārupes 
iedzīvotāji un BIERIŅU sportisti. Tā 
Artis Egle grupā veterāni 40+ izcīnī-
ja 1. vietu, viņa dēls Mārtiņš Egle 
Amatieru grupā  1. vietu, Edvards 
Bidzāns 1. vietu 85cc klasē, Toms 
Dankers 2. vietu 50cc Jaunākā 
grupā. Leitāns Jānis  1. vieta Retro 
175, Veterāni 50+ 1. vieta Atim Alžā-
nam, 3. vieta Aināram Medinam un 
65cc klasē 3. vieta Tomasam Saicā-
nam.

Lielie svētki trasē noslēgušies, at-
liek tikai 25. novembrī, apbal-
vošanas pasākumā BJC “IK AUSEK-
LIS” Rīgā, skaistos uzvalkos un 
smukās kleitās saņemt kopvērtēju-
ma kausus.

Izsakām pateicību Mārupes nova-
da Domei, LAMSF, Modrim Kļaviņam 
un pārējiem atbalstītājiem  Artim 
Eglem, Jānim Vinteram, Ritvaram 
Stāmeram, SIA “Ziedu ekspress“, 
Uģim Laicānam un Andrejam Bae-
vam par atbalstu!

Aivars Ābols

Mini motokross Mārupē noslēdzies

Saskaņā ar Ģimenes valsts poli-
tikas pamatnostādnēm 2011. - 
2017. gadam, ir izstrādāta Pirm-
slaulību mācību programma per-
sonām, kuras vēlas reģistrēt laulību 
dzimtsarakstu nodaļā (turpmāk – 
apmācības programma), kuras 
mērķis ir veicināt ģimeņu stip-
rināšanu, stabilitāti, labklājību un 
sekmēt dzimstību, kā arī stiprināt 
laulības institūtu un tās vērtības sa-
biedrībā.

Apmācības personām, kuras 
vēlas noslēgt laulību, ir 
bezmaksas un brīvprātī-

gas. Plānots, ka apmācības būs 
pieejamas līdz pat š.g. 30. novem-
brim.

Pieteikties apmācībām var jeb-
kurā dzimtsarakstu nodaļā (dzimt
sarakstu nodaļu kontaktinformāci-
ja pieejama Tieslietu ministrijas mā-
jaslapā vai Tieslietu ministrijas Dz-
imtsarakstu departamentā, 
aizpildot pieteikuma veidlapu, kas 
atrodama pašvaldības mājaslapā 
www.marupe.lv un norādot vēlamo 
apmācības norises vietu (reģionu, 
pilsētu), apmācības norises laiku.

Apmācības programma sastāv no 
četriem moduļiem – katrs sešas 
akadēmiskās stundas:

1. modulis – Finanšu pratība.
2. modulis – Laulības tiesiskie as-
pekti.
3. modulis – Laulības psiho
loģiskie un ētiskie aspekti. 
4. modulis – Vecāku pienākumi 
un atbildība.

Moduļa satura izklāsts tiek īste-
nots profesionāla lektora vadībā, kā 
pamata metodi izmantojot abpusē-
jas diskusijas par konkrētu tēmu, 
viedokļu apmaiņu, situāciju analīzi, 
pieredzes stāstus, praktiskus 
uzdevumus un refleksijas, respektē-
jot katra pāra individuālo dzīves 
pieredzi un izpratni. 

2017. gadā apmācības program-
ma tiek īstenota kā pilotprojekts, 
šādu iespēju piedāvājot 50 pāriem. 
Ņemot vērā, ka minētais pasākums 
nav plānots kā masu pasākums, bet 
gan ar individuālu pieeju noteiktam 
cilvēku skaitam vienā reizē, dalīb-
nieku skaits vienā grupā būs 5 līdz 
10 pāri.

Plašāku informāciju par izglītības 
iestādēm, kas realizēs apmācības, 
var iegūt Mārupes pašvaldības mā-
jaslapā www.marupe.lv sadaļā 
Novada ziņas.

Tieslietu ministrijas Dzimtsarak-
stu departamenta kontaktinformāci-
ja: 67216032, 67830681, 67226222. 
Epasts dzimts.dep@tm.gov.lv.

Aicina apmeklēt pirmslaulību apmācības

14.oktobrī plkst. 10.00 Mārupes sporta kompleksā
Mārupes novada sacensības 3x3 basketbolā "Mārupes Kauss” U10 
grupā zēniem un meitenēm

15.oktobrī plkst. 10.00 Mārupes sporta kompleksā
Mārupes novada sacensības 3x3 basketbolā "Mārupes Kauss” U9 
grupā zēniem un meitenēm

15.oktobrī plkst. 10.00 Tīraines sporta kompleksā
Pierīgas novadu sporta spēles volejbolā sievietēm

21.oktobrī plkst. 11.00 Mārupes sporta kompleksā 
LJBL čempionāts U13, U12 grupā 1.kārta

24.oktobrī plkst. 10.00 Tīraines sporta kompleksā
Sporta diena PII "Mazulītis Rū"

25.oktobrī plkst. 10.00 Mārupes sporta kompleksā 
Mārupes novada sacensības volejbolā U15 zēnu  grupā "Mārupes 
Kauss"

25.oktobrī plkst. 10.00 Tīraines sporta kompleksā
LJBL basketbola turnīrs "Kāruma Kauss" 1.posms

26.oktobrī plkst. 10.00 Mārupes sporta kompleksā 
LJBL basketbola turnīrs "Kāruma Kauss" 1.posms

28.oktobrī plkst. 10.00 Mārupes sporta  un atpūtas centrā 
Mārupes atklātais turnīrs  novusā  “Mārupes kauss 2017”

29.oktobrī plkst. 11.00 Mārupes sporta kompleksā 
LJBL čempionāts U13, U12 grupā 1.kārta

4.novembrī plkst. 9.30 Mārupes sporta kompleksā
Mārupes novada sacensības basketbolā "Tehnikas diena”

4.novembrī plkst. 10.00 Tīraines sporta kompleksā
Mārupes atklātais galda tenisa turnīrs bērniem un jauniešiem 
“Mārupes kauss 2017 ”

5.novembrī plkst. 10.00 Tīraines  sporta kompleksā 
Mārupes novada sacensības volejbolā 4x 4  U13 grupā "Mārupes 
Kauss"

11.novembrī plkst. 10.00 Mārupes sporta kompleksā
Mārupes novada sacensības 3x3 basketbolā "Brīvības cīnītāju 
piemiņas kauss” zēniem un meitenēm

12.novembrī plkst. 9.00 Mārupes  sporta kompleksā 
Mārupes sporta centra sacensības futbolā  zēniem  3x 3  U8, 
U9,U10 vec. grupā 

SPORTA NOTIKUMI

Lai godinātu novada stiprās 
ģimenes un ģimenes kā vērtības 
saglabāšanu, Mārupes novada 
Dome  aicina pieteikties Mārupes 
Zelta pārus, kas laulībā nodzīvojuši 
50 gadu - pārus, kas 2017. gadā  
atzīmē Zelta kāzu jubileju. 

Pieteikties iespējams, zvanot uz 
Mārupes novada Dzimtsarakstu 
nodaļu pa tālruni 67149878, vai sū-
tot elektroniski uz epastu dzintra.
klintsone@marupe.lv  

Zelta pāru godināšanas pasā-
kums plānots 2.decembrī.

Pašvaldība aicina pieteikties Zelta pārus

Pirmo reizi notika Minimotokrosa sacensības arī dāmām

Foto: Jānis Mickevičs


