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Pedagogi – sirdsdarba darītāji
7. oktobrī Mārupes Kultūras namā norisinājās Gada balvas izglītībā pasniegšanas ceremonija “Gada pedagogs 2022”, apbalvojot 30 Mārupes novada pašvaldības iestāžu peda-
gogu, kuru darbu augstu novērtējuši kolēģi un skolēni.

Tradīcijaīpašāceremonijāgodināt
labākospedagogusMārupesnova-
dapašvaldībā turpinās jauastoto
gadu.ŠogadkonkursāvērtētiMāru-
pesnovadapašvaldībassešuskolu,
sešupirmsskolu,divuprofesionālās
ievirzesskoluunsportacentrupeda-
gogi.Pedagoguvērtēšanaatbilstoši
nolikumamnorisinājāsvisupagāju-
šomācībugadu.
Balvu pasniegšanas ceremoni-

jasatklāšanānominantusuzrunāja
Mārupesnovadapašvaldībasdomes
priekšsēdētājsAndrejsEnce,uzsve-
rotto,kaskolotājadarbsirļotiatbil-
dīgs,betgandarījumusniedzskolē-
nupanākumiturpmākajādzīvē-it
sevišķibrīžos,kadskolēniatgriežas
piesaviemskolotājiem,pateicoties
parsniegtajāmzināšanām.“Paldies
jums,skolotāji,parieguldījumu,snie-
dzotskolēniemzināšanasunarīie-
vadotdzīvē,dodotgudruspadomus,
laiviņitālākneapjuktusavādzīves
gaitās!”
Mārupes novada pašvaldības

domespriekšsēdētājapirmaisviet-
nieksMārtiņšBojārssavāuzrunā
akcentēja to, ka skolotāja darbs
nav viegls, bet tas ir sirdsdarbs.
“Jūs esat tie, kuri ikdienā saņem
ļotidaudz“labrīt”, “paldies”.Unarī

esvēlospievienotiesšiem“paldies”!
Paldiesparto,kajūsesatpedagogi,
jonevisiemtasirdots,nevisivar
touzņemties!Paldies,kaesatšeit,
Mārupesnovadā,unveicatšolielo
misiju“Skolotājs”.
Pedagogi balvās saņēma īpaši

izgatavotupiemiņaszīmi-sudraba
nozīmīti,kurasautorsirmārupietis,
rotkalisEdgarsSkulte,kāarī“Gada
pedagogs2022”balvu,pateicības
rakstuunīpašikatramnominantam
sagatavotudāvanunokonkursaat-
balstītāja“AAptieka”.

Skolotājitikaapbalvotišādāsno-
minācijās-“Gadapedagogspirms-
skolasizglītībasprogrammā”,“Gada
pedagogs sākumskolas izglītības
programmā”, “Gadapedagogspa-
matskolas izglītības programmā”,
“Gadapedagogsvidusskolasizglītī-
basprogrammā”,“Gadapedagogs
profesionālāsievirzesprogrammā”,
“Gada sporta treneris”,  “Skolēnu
simpātija”unīpašāsbalvas–“Par
mūžaieguldījumuizglītībā”un“Gada
pedagogs”(izvirzažūrijaskomisija
novisiembalvaipieteiktajiempeda-

gogiem).
Komisijapēcnominantuuzklau-

sīšanasvienprātīgisecināja,kaMā-
rupesnovadsirbagātsarvērtībās
balstītiem skolotājiem, kuri veic
sirdsdarbu, nododot bērniem vēr-
tības, kas turpmāk veidos vietējo
kopienu,kurādzīvosim.
“Paldies, ka piederat Mārupes

novadasaimei,paldies,kaveidojat
nākamopaaudzi, paldiespar tām
vērtībām, ko jūsdodat nākamajai
paaudzei,paldiesparto,kajūses-
at,”pasākumanoslēgumāpateicību

Mārupesnovadapedagogiempau-
daIzglītībaspārvaldesvadītājaLiene
Šmite.
Svinīgo “Gada pedagogs 2022”

apbalvošanas ceremoniju vadīja
MārupesKultūrasnamavadītājaIra
Dūduma,betskolotājusceremonijas
laikāarmuzikāliempriekšnesumiem
priecējaAndaunKasparsZemīši.

Par “Gada pedagogs 2022” balvas 
ieguvējiem vairāk lasiet 7. – 10. lpp. 

“Gadapedagogs2022”balvasieguvēji.

Īpašaistituls“MārupesnovadaGadapedagogs2022”šogadpiešķirtsMārupes
pamatskolasdabaszinībuskolotājaiDaigaiKrieviņai.ParmuzikālopasākumanoformējumurūpējāsAndaunKasparsZemīši.



2 Pirmdiena, 17. oktobris, 2022

Mārupes novada pašvaldības domes sēdēs pieņemtie lēmumi
2022. gada 28. septembrī notika Mārupes novada pašvaldības domes kārtējā sēde, kurā izskatīti 40 darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti  

Lēmumi īsumā
 Apstiprinātzemesierīcībasprojek-
tus.Projektētajāmzemesvienībām
piešķirtadreses.Atļautnonekusta-
māīpašumazemesvienībasatdalīt
detālplānojumāprojektētāszemes
vienības,piešķirotadresesunne-
kustamāīpašumalietošanasmēr-
ķus.Noteiktunmainītnekustamo
īpašumuzemesvienībāmnekus-
tamāīpašumalietošanasmērķus.
Izsniegtizziņasparzemesgabalu
iegūšanuīpašumā.

 Piešķirtpašvaldībasnozīmesielas
statusuIrbeņuunTūjuielai(zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu
8076 011 1786), neiekļaujot ielu
unceļuuzturēšanassarakstā.

 Nodotpubliskajaiapspriešanaiun
atzinumusaņemšanai izstrādāto
detālplānojumaprojektunekusta-
māīpašuma“Apsēni”,kadastraNr.
80480080717,zemesvienībasar
kadastra apzīmējumu 8048 008
0717Sēbruciemā,Babītespagastā,
teritorijai.

 Nodotnekustamāīpašuma“Zvaig-
znāji” Vētrās, Mārupes pagastā
(kadastraNr.80760120736)de-
tālplānojumaprojektupubliskaiap-
spriešanaiuninstitūcijuatzinumu
saņemšanai.

 Uzsākt detālplānojuma izstrādi
nekustamāīpašuma“Jaunpūces”,
kadastraNr.80760030060, ze-
mes vienībai “Silnieku iela 44” ar
kadastra apzīmējumu 8076 003
2630Mārupē.

 Noteikt nekustamā īpašuma
“Austras” Mārupes pagastā (ka-
dastraNr. 80760080089) zemes
vienībasarkadastraapzīmējumu
80760080499detālplānojumaiz-
strādesdarbauzdevumaderīguma
termiņu–2023.gada28.augusts.

 Apstiprināt nekustamā īpašu-
ma “Loka ceļš 44” Jaunmārupē,
Mārupes pagastā (kadastra Nr.
80760111779),  detālplānojuma
1.1.redakcijukāgalīgo.

 Apstiprināt nekustamā īpašuma
“Beikas”, kadastra Nr. 8048 007
0104, Skārduciemā, Babītes pa-
gastā, detālplānojumu atbilstoši
interaktīvajaigrafiskajaidaļai.

 Nodot iesniegtā lokālplānojuma,
kas ietver nekustamo īpašumu
Jūrmalas iela 13A (kadastra Nr.
80480030262), Priedaines iela
4 (kadastra Nr. 80480031485),
Piejūras iela 1 (kadastra Nr.
80480031012),Piejūrasiela2(ka-
dastraNr.80480031015),Piejūras
iela3(kadastraNr.80480031013),
Piejūras iela 4 (kadastra Nr.
80480031014)unPiejūrasiela(ka-
dastraNr.80480031010)(Piņķos,
Babītespagastā)teritoriju,projektu
publiskaiapspriešanaiuninstitūciju
atzinumusaņemšanai.

 Ar vienu personu slēgt servitūta
līgumu,nodibinotgaismastiesību
servitūtupašvaldībasnekustama-
jamīpašumam“Ūdensrozes”Māru-
pespagastā,kadastraNr.8076011
0642,parlabugarāžasizvietošanai
nekustamajāīpašumā“Mežrozes”
Mārupes pagastā, kadastra Nr.
80760110365,tuvākparčetriem
metriemnoabuīpašumurobežas.

 Pārjaunot noslēgto līgumu “Par
zemesvienības“Notekas”,Piņķos,
Babītespagastā,Babītesnovadā,
nodošanubezatlīdzībaslietošanā”.

 Apstiprināt“Rīcībasplānuatkritu-
mu apsaimniekošanas sistēmas
pilnveidošanai Mārupes novadā
2021.–2024.gadam”.

 Apstiprinātnoteikumus“Noteikumi
parMārupesnovadapašvaldības
atkritumuapsaimniekošanassis-
tēmasnovērtēšanu”.

 Piešķirt sportistiem finansiālu
atbalstu 268,  374,12, 720, 490,
494,63 un 500  eiro apmērā, lai
segtu izdevumus, kas saistīti ar
viņudalībuINWApasaulesčem-
pionātānūjošanāPolijā,pasaules
čempionātāairēšanāItālijā,sacen-
sībās“Bytomskigolf”Polijā,pasau-
lesčempionātāmotokrosāSomijā,
EiropasčempionātāpūlāSlovēnijā,
Baltijas autošosejas čempionātā
“Dzintaraaplis2022”.

 Piešķirtamatierufutbolakomandai
tiesībasizmantotBabītesSporta
kompleksasportazāli(ziemasse-
zonā)unPiņķufutbolalaukumu(va-
sarassezonā),personuapvienībām
unbasketbolakomandai-tiesības

izmantotBabītesSportakomplek-
salielosportazāli,amatierunovu-
sa komandai - tiesības izmantot
Babītes Sporta kompleksamazo
sportazāli,tautasklasesvolejbo-
la komandai - tiesības izmantot
MārupesValstsģimnāzijassporta
zāli,fiziskoperonuapvienībaiunko-
mandai-tiesībasizmantotTīraines
sportakompleksasportazālipar
samazinātunomasmaksu,jami-
nētajossportaobjektosnavplānoti
citisportapasākumiunnodarbības.

 Piešķirtjauktajamkorim“Maska”fi-
nansiāluatbalstu5450eiroapmērā,
laisegtuceļaizdevumusdalībai53.
StarptautiskajākorukonkursāSpā-
nijāno2022.gada26.oktobralīdz
3.novembrim.

 Izdarītgrozījumuspirmsskolasiz-
glītībasiestādes“Zīļuks”nolikumā.

 Izdarīt grozījumus noteikumos
“Kārtība, kādā Mārupes novada
pašvaldībāsadalavalstsbudžeta
mērķdotāciju pašvaldības izglītī-
basiestādēmbērnunopiecugadu
vecuma izglītošanā nodarbināto
pedagogu,pamataunvispārējās
vidējāsizglītībasiestāžupedagogu
darbasamaksaiunvalstssociālās
apdrošināšanasobligātajāmiemak-
sām”.

 Nepieņemt lēmumuparsaistošo
noteikumu“Kārtība,kādāMārupes
novadapašvaldībalīdzfinansēcitu
pašvaldībudibinātoizglītībasiestā-
župrofesionālāsievirzesizglītības
programmuapguvi”apstiprināša-
nu.

 SaglabātvēsturiskosMārupesno-
vadaunBabītesnovadaģerboņus,
virzotizskatīšanaiValstsHeraldi-
kas komisijā un apstiprināšanai,
tostarp reģistrēšanai kā pagastu
(Mārupes un Babītes) ģerboņus
Kultūrasministrijā.

 Apstiprinātizdevumutāmes:
 Mārupes Valsts ģimnāzijas iz-
maksasuzvienuskolēnumēnesī
ir56,48eiro;

 Mārupespamatskolasizmaksas
uzvienuskolēnumēnesīir80,52
eirounpirmsskolasizmaksasuz
vienuaudzēkniir271,58eiro;

 Skultes sākumskolas izmaksas

uzvienuskolēnumēnesīir364,09
eirounpirmsskolasizmaksasuz
vienuaudzēknimēnesīir421,44
eiro;

 Jaunmārupes pamatskolas iz-
maksasuzvienuskolēnuir99,06
eiro;

 PII „Lienīte” izmaksas uz vienu
audzēknimēnesīir256,94eiro;

 PII „Zeltrīti” izmaksas uz vienu
audzēknimēnesīir228,48eiro;

 PII„Mārzemīte”izmaksasuzvienu
audzēknimēnesīir227,35eiro;

 Babītesvidusskolasizmaksasuz
vienuskolēnumēnesīir86,06eiro;

 Salassākumskolasizmaksasuz
vienuskolēnumēnesī ir 247,22
eirounpirmsskolasizmaksasuz
vienuaudzēknimēnesīir390,57
eiro;

 PII “Saimīte” izmaksasuzvienu
audzēknimēnesīir282,44eiro;

 BabītesPIIizmaksasuzvienuau-
dzēknimēnesīir312,55eiro;

 PII„Zīļuks”izmaksasuzvienuau-
dzēknimēnesīir326,24eiro.

 Nodot atsavināšanai Mārupes
novadapašvaldībaipiederošune-
kustamoīpašumu“Āboluiela26”
Kūdrā, Salas pagastā, kadastra
Nr.80880010158,sastāvošuno
zemesvienības0,0320haplatībā
arkadastraapzīmējumu8088001
0158,pārdodottoelektroniskāiz-
solēaraugšupejošusolie-izsoļu
vietnēhttps://izsoles.ta.gov.lv/.

 Atzīt2022.gada9.augustakusta-
māsmantas–automašīnasVolvo
S60arvalstsreģistrācijasNr.KB
7176izsludinātoizsoliparneno-
tikušu.Uzdotizsoleskomisijaior-
ganizētatkārtotu(trešo)automašī-
nasizsoli,pārdodottoelektroniskā
izsolēaraugšupejošusolie-izsoļu
vietnēhttps://izsoles.ta.gov.lv/.

 Atsavināt Mārupes novada paš-
valdībaipiederošunekustamoīpa-
šumu“Skultes iela15a-1”Skultē,
kadastranumurs80769003626.
UzdotNekustamoīpašumunovēr-
tēšanaskomisijainoteiktatsavinā-
mā nekustamā īpašuma vērtību,
pieaicinotsertificētuvērtētāju.

 Apstiprināt saistošos noteikumu
Nr.42/2022“ParMārupesnovada

pašvaldībasdomes2021.gada24.
novembrasaistošonoteikumuNr.
26/2021“Parnekustamoīpašumu
uzturēšanuunsabiedriskokārtību
Mārupesnovadā”atcelšanu”.

 SlēgtpirkumalīgumuarSIA“Jur-
malaGolfEstate”partaipiedero-
šunekustamoīpašumu“Baltāiela”
Piņķos,Babītespagastā(kadastra
Nr.80480030541)un“Mežaparka
iela”Piņķos,Babītespagastā(ka-
dastraNr.80480030543)iegādi,
nosakot,kakatras ielaspirkuma
cenair1eirobezPVN21%apmērā.

 Izdarīt grozījumusJaunmārupes
pamatskolasunBabītesKultūriz-
glītībascentra,PII“Saimīte”amatu
sarakstā.

 Apstiprināt nekustamā īpašuma
“Priežuparks” Piņķos, Babītes
pagastā, kadastra Nr. 8048 003
0169,kassastāvnozemesvienī-
ba0,5707haplatībāarkadastra
apzīmējumu80480031001,2022.
gada9.septembraizsolesrezultā-
tus,apstiprinotizsolesuzvarētāju
un īpašuma tiesību ieguvēju par
nosolītosummu80500eiro.

 Atbalstītiesniedzējasieceriparsa-
viemlīdzekļiemizstrādāt,saskaņot,
pārbūvēt, uzmērīt un nodot eks-
pluatācijāinfrastruktūrasobjektu.
Pārbūvētoinfrastruktūrasobjektu
pieņemtMārupesnovadapašval-
dībasīpašumā.

 Atbalstīt iesniedzējas ieceri par
saviem līdzekļiem izstrādāt, sa-
skaņot,pārbūvēt,uzmērītunnodot
ekspluatācijāautomašīnustāvlau-
kumuDzirnieku ielā, Lidostā “Rī-
ga”, Mārupes pagastā. Izbūvēto
automašīnustāvlaukumupieņemt
Mārupesnovadapašvaldībasīpa-
šumā.

 ApstiprinātMārupesnovadapaš-
valdībassaistošosnoteikumusNr.
43/2022“GrozījumiMārupesno-
vadapašvaldības2022.gada26.
janvāra saistošajos noteikumos
Nr.6/2022„ParMārupesnovada
pašvaldības2022.gadabudžeta
apstiprināšanu””.

2022. gada 5. oktobrī notika Mārupes novada pašvaldības domes ārkārtas sēde, kurā izskatīti trīs darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti.

Lēmumi īsumā
 Pieņemt no Korejas Republikas
vēstniecībasziedojumā8179ei-

ro korejiešu valodas apmācības
nodrošināšanaiJaunmārupespa-
matskolā.

 PiešķirtLigitaiBalevičaiMārupes
novadapašvaldībasapbalvojumu
„Par mūža ieguldījumu izglītībā”,

izmaksājotnaudasbalvu600eiro
apmērāpēcnodokļunomaksas.

 Izsniegt izziņu par zemesgabala
iegūšanuīpašumā.

Andrejs Ence, 
Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Ar domes sēžu protokoliem var iepazīties pašvaldības mājaslapas www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes.

Par ceļu un ielu uzturēšanu un būvdarbiem 
PabeigtibūvdarbiKunguielāTīrai-

nē,Mārupespagastā,unobjekts10.
oktobrīpieņemtsekspluatācijā.
Ņemot vērā satiksmes intensi-

tātespalielināšanos,veiktiČiekuru
ielas Jaunmārupē seguma atjau-
nošanasbūvdarbi–veiktaasfalta
segumaizlīdzinošāfrēzēšana,izbū-
vētsjaunsasfaltbetonasegumsun
nesaistītuminerālmateriāluseguma
nomales,uzstādītasceļazīmesun
uzklātsceļahorizontālaisapzīmē-
jums.
Pabeigti būvdarbi objektā “Pie-

braucamāsielaspārbūveCentraielā
2,Piņķos,Babītespagastā”-veikta
brauktuvesunstāvvietupārbūve,iz-
būvētsapgaismojums,kāarīgājēju
celiņuposmiCentraunSaulesielās.
VeiktaSebruielaspievienojuma

autoceļamC-65,Dzilnuciems–Piņķi,
Sēbruciemā,Babītespagastā,rādi-
usunomaļunostiprināšanaarkalto
granītabruģi,lainovērstuiesēdumu
veidošanos.
Turpinās ceļu un ielu ikdienas

uzturēšanasdarbinovadā-asfalta
bedrīšuremonts,klātņuplanēšana,

nomaļu iesēdumu remonts, satik-
smesorganizācijastehniskolīdzekļu
uzturēšanauncitidarbi.
Noslēgts būvdarbu līgums par

pašvaldības autoceļa C-5,Masīva
ceļa1.posmanoautoceļaA9,Rī-
ga-LiepājalīdzCielavāmnesaistīta
minerālmateriālu seguma dilum-
kārtasatjaunošanu,darbusplānots
paveiktoktobrī/novembrī.

Pašvaldības īpašumu pārvalde

Publisko iepirkumu likuma kārtībā 
noslēgtie līgumi
 AutoceļaV-22(Bašēni–Mežgaļi),
Mārupē, pārbūvesbūvprojekta iz-
strādeunautoruzraudzība,noslēgts
līgumsarSIA“BM-projekts”,līguma
summa22900eirobezPVN.

 Elektromontāžasdarbipašvaldības
iestādēm, noslēgts līgumsar SIA
“EDS”, līguma summa 169999,99
eirobezPVN.

 Jaunmārupespamatskolassporta
laukuma pārbūves un labiekārto-
šanasbūvprojektaizstrādeunau-
toruzraudzība,noslēgts līgumsar
SIA“BM-projekts”,līgumasumma
27920eirobezPVN.

 Kondicionierupiegādeunmontāža
Mārupes pamatskolā un Tīraines
dienascentrā,noslēgts līgumsar
SIA“Inženiercentrskomforts”,līgu-
masumma17540eirobezPVN.

 PašvaldībasautoceļaC-5,Masīva
ceļaposmanesaistītaminerālma-
teriālusegumadilumkārtasatjau-
nošanaBabītespagastā,Mārupes
novadā(1.kārta),noslēgtslīgumsar
PS“V1VX”,līgumasumma77478,96
eirobezPVN.

Kristaps Ločs, Mārupes novada 
pašvaldības izpilddirektors
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Laiks iesaistīties!
No 18. oktobra līdz 6. novembrim ikviens aicināts balsot par kādu no 
16 projektu idejām, ko Mārupes novada iedzīvotāji ierosinājuši līdz-
dalības budžetam. Balsojums notiks Mārupes novada mobilajā lie-
totnē. Balsot var Mārupes novadā deklarēti iedzīvotāji no 16 gadu 
vecuma. Katrs balsotājs var atdot vienu balsi par vienu projektu. Ie-
dzīvotāji, kuri nelieto viedtālruni, varēs nobalsot pašvaldības Klien-
tu apkalpošanas centros Piņķos (Centra ielā 4) un Mārupē (Dauga-
vas iela 29). 

Mārupes novada iedzīvotāji ko-
pumāiesniedza28idejasarierosi-
nājumiemsevtuvākasvaitālākas
apkārtnessakārtošanai.Saskaņāar
konkursanolikumaadministratīva-
jiemkritērijiem,konkursakomisijas,
speciālistuatzinumiemunapkaimju
konsultatīvāspadomesvērtējumu,
iedzīvotāju balsojumam nodotas
16 idejas.Tikai iedzīvotājiarsavu
balsojumu noteiks, kuras no tām

tiksīstenotas.Arfinansējumulīdz
50000eirokatraiidejaipašvaldība
īstenospiecasieceres.
Idejas,kasieguvušasiedzīvotāju

atbalstu, taps zināmas līdz 2023.
gada13.janvārim,kadtikspaziņoti
rezultāti.Projektuīstenošanupare-
dzētsuzsākt2023.gadā.

 

Grantu programmā “(ie)dvesma” šogad pieteiktas 47 jaunas biznesa idejas
SEB bankas, Jūrmalas pilsētas, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ropažu un Siguldas novadu kopīgi rīkotajā grantu programmā “(ie)dvesma” šogad saņemti 47 pieteikumi jaunu 
biznesa ideju īstenošanai Pierīgā. 

Uzņēmēju ieceres un darbības
jomassaistītasardažādāmnoza-
rēm–visvairākjaunuidejušogad
iesniegtstūrismaunaktīvāsatpūtas
jomā,kāarīsaistītasarspecializētu
pārtikasprodukturažošanuunvides
risinājumiem.
Aktualitāti saglabā arī biznesa

idejas,kassaistītasarmedicīnasun

veselībasaprūpespakalpojumiem,
izglītību,digitālajiemrisinājumiem,
kāarīapģērbuunmēbeļuražošanu.
Visvairākjaunubiznesaidejušogad
iesniegtsRopažunovadā–saņem-
ti 12 pieteikumi, kā arī Mārupes
novadā(10projektupieteikumi)un
Jūrmalaspilsētā(8pieteikumi).Ķe-
kavasunSiguldasnovadoskatrāsa-

ņemti7pieteikumi,savukārtOlaines
novadā–3.
SEBbankasvaldesloceklisArnis

Škapars:“Redzam,ka,neraugoties
uz šī brīža izaicinājumiem, plāni
parsavabiznesauzsākšanuvaijau
esošāattīstīšanunetiekatlikticerībā
sagaidītstabilākusunprognozēja-
mākuslaikus.Irprieksparvisiem,
kuri arī sarežģītos apstākļos spēj
saskatīt izaugsmespotenciāluun
jaunas iespējas. Žūrijai būs grūts
uzdevumsizvēlētieslabākos,jošo-
gadredzamļotikvalitatīvusunlabi

pārdomātusprojektus,kasaplieci-
nacilvēkumērķtiecībuīstenotsavas
idejas.”
Saņemtoprojektubiznesaidejas

potenciāluunkonkurētspējutālāk
vērtēsuzņēmējdarbībasprofesionāļi
unpašvaldībupārstāvji.Maksimālā
naudassumma,uzkovarpretendēt
viensgrantasaņēmējs,ir10000ei-
ro,unkopējaispieejamograntuap-
mērsšogadir70000eiro.Granta
līdzekļus varēs izmantot saimnie-
ciskiem mērķiem esošā biznesa
attīstīšanaivaiarījaunauzņēmuma

izveidei. Rezultātu paziņošanaun
uzvarētājuapbalvošananotiks15.
novembrī.
Grantuprogramma“(ie)dvesma”

norisinās jausesto reizi. Līdzšim
programmāatbalstusavas idejas
īstenošanaisaņēmuši40jaunieuz-
ņēmējiPierīgā.

Elīna Neimane, SEB bankas 
Korporatīvās komunikācijas 

pārvaldes uzņēmumu komunikācijas 
vadītāja

Nobalso par
ideju!

16 idejas.
Iedzīvotāju

balsojums noteiks,
kuras pašvaldība

īstenos. 

18.10. - 06.11

IEPAZĪSTIES AR
IESNIEGTAJĀM

IDEJĀM 

Kur balsot? 

Pašvaldības mobilajā
aplikācijā sadaļā

BALSOJUMI (pārliecinies, ka
lieto aplikācijas jaunāko

versiju).

Klātienē -  klientu
apkalpošanas centros

Mārupē un Piņķos.  

Informācija:
lidzdaliba@marupe.lv vai

pa tālr. 67914377

marupe.lv/lidzdaliba

Balsojumam nodotā ideja Iesniedzējs
1 Skolēnu autobusa pietura Babītē

Izbūvēt bērniem drošu autobusa pieturu ar nojumi.
Vieta: Rožu ielas krustojumā ar Smilšu un Priežu ielu, Babītes apkaime

Juris Ozols

2 Sporta klājuma un aprīkojuma uzstādīšana
Esošo bērnu rotaļu laukumu un volejbola laukumu papildināt ar sporta aprīkojumu - pievilkšanās stieņiem, 
āra trenažieriem, basketbola grozu, sporta laukuma segumu.
Vieta: Meldriņu iela 3, Tēriņu apkaime

Irēna Lapsa

3 Ātrumvaļņa izbūve 
Izbūvēt ātrumvalni Meldriņu ielā, lai samazinātu autotransporta pārvietošanās ātrumu.
Vieta: Meldriņu ielā posmā starp 7. un 11. māju, Tēriņu apkaime

Ingita Sapunova

4 Babītes ezera dabas aizsardzības plāna (DAP) izstrāde
Izstrādāt Babītes ezera DAP, lai nodrošinātu ezera pieejamību un apkārtnes attīstību - atbilstoši tam veiktu 
ezera krastu labiekārtošanu un padarītu ezeru pieejamu Mārupes novada iedzīvotājiem un tūristiem.
Vieta: Babītes ezers

Mārtiņš Rikšis

5 Jaunas vizuālās identitātes un mājaslapas izstrāde Mārupes pamatskolai 
Izveidot skolas vizuālo identitāti un logo. Mūsdienīgas, ātras, drošas, adaptīvas, viedierīcēm, dažādiem 
lietotājam draudzīgas mājaslapas izstrāde, izmantojot ērtu satura vadības sistēmu.
Vieta: Mārupes pamatskola, Tīraines apkaime

Agris Locs-Dārznieks

6 Gājēju ceļš pār dzelzceļu Rīga - Jelgava pie Jelgavas ceļa 
Gājējiem un velosipēdistiem drošas infrastruktūras izveide pie dzelzceļa Rīga-Jelgava pārbrauktuves. Ietves 
izbūve Mārupes pusē līdz pārbrauktuvei.
Vieta: Dzelzceļa pārbrauktuve, Tīraines apkaime

Aigars Rozenbergs

7 Ielu apgaismojums Paleju ielā
Ielas apgaismojuma izbūve, lai paaugstinātu satiksmes drošību. 
Vieta: Paleju ielā, posmā no Sniķeru ielas līdz Meldriņu ielai, Tēriņu apkaime

Iļja Mihailovs

8 Suņu pastaigu laukums un soliņi pie Piņķu ūdenskrātuves 
Izveidot un labiekārtot nožogotu teritoriju suņu pastaigu laukumam. Izvietot suņu apmācību aprīkojumu. 
Ērtu atpūtas solu izvietošana gar celiņu ap Piņķu ūdenskrātuvi.
Vieta: Piņķu ūdenskrātuves apkārtne, Piņķu apkaime

Kaspars Turks, Ināra 
Gerasako

9 Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana 
Bērnu laukumiņa atjaunošana. Jaunu bērnu laukuma iekārtu uzstādīšana.
Vieta: Mazās Zemturu ielas 7., 9., 18. un Mauriņu ielas 29.a nama pagalmā, Tīraines apkaime

Kristaps Peters

10 Bērnu rotaļu laukuma izbūve Spilvē* 
Dažāda vecumu bērniem piemērota bērnu rotaļu laukuma Spilvē izbūve.
Vieta: Spilves apkaime
*atbilstoši Mārupes novada teritorijas plānojumam

Jānis Zīle

11 Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana 
Atjaunot esošo bērnu rotaļu laukumu un uzstādīt jaunas rotaļu iekārtas.
Vieta: Zeltrītu iela 4, Tīraines apkaime

Diāna Kapteine

12 Mazcenu alejas labiekārtošana un apzaļumošana 
Mazcenu alejai piegulošās teritorijas no ūdenstorņa līdz Mārupes Mūzikas un mākslas skolai labiekārtošana 
un apzaļumošana - soliņi, atkritumu tvertnes un apstādījumi.
Vieta: Jaunmārupes apkaime

Ints Pīrāgs

13 Basketbola laukuma pilnveidošana Jaunmārupē 
Esošās basketbola groza konstrukcijas pilnveidošana, lai to varētu izmantot arī mazāki bērni. Izveidot 
novietni, kurā glabāt publiski pieejamas dažāda izmēra basketbola bumbas, kā arī inventāru basketbola 
laukuma uzkopšanai.
Vieta: Basketbola laukums pie skeitparka, Jaunmārupes apkaime

Ints Pīrāgs

14 Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana Spuņciemā 
Esošā bērnu laukumiņa “Krēsliņi” atjaunošana, paredzot arī veloceliņa/velotrases elementus.
Vieta: Spuņciems, Salas apkaime

Jeļena Kalnmale

15 Ātruma samazināšanas elementi Gaujas ielā 
Gaujas ielā posmā no Vecozolu ielas līdz Gaujas ielas 49. namam divu interaktīvo ceļazīmju uzstādīšana un 
divu ātrumvaļņu pārbūve.
Vieta: Gaujas iela, Tīraines apkaime

Valdis Čerpakovskis

16 Spēļu laukuma izveide pie Mārupes Valsts ģimnāzijas 
Labiekārtot brīvo teritoriju pie Mārupes Valsts ģimnāzijas sporta laukuma, izveidojot modernu rotaļu 
laukumu.
Vieta: Mārupes Valsts ģimnāzijas teritorija, Tēriņu apkaime

Kitija Rūmīte



4 Pirmdiena, 17. oktobris, 2022

Par  īpašuma “Apsēni” Sēbruciemā, Babītes pagastā, detālplānojuma 
nodošanu publiskajai apspriešanai   

Mārupes novada pašvaldības
(turpmāk–MNP)dome28.09.2022.
pieņēmusilēmumuNr.8(prot.Nr.
18)“Parnekustamāīpašuma“Apsē-
ni”,kadastraNr.80480080717,Sē-
bruciemā,Babītespagastā,Mārupes
novadā,detālplānojumanodošanu
publiskajaiapspriešanaiunatzinu-
musaņemšanai”.
Publiskās apspriešanas termiņš: 
18.10.2022. – 18.11.2022. 
Publiskās apspriešanas 
sanāksme:  24.10.2022. plkst. 
17.00 ZOOM platformā.
Saiteuzsanāksmi:ej.uz/publiska-ap-
spriesana-marupe
ID:8176795216
Parole:Aps24
Arlēmumuundetālplānojumare-

dakcijuiespējamsiepazīties:
 MNP tīmekļa vietnes

www.marupe.lvsadaļāPašvaldība/ 
Attīstība un plānošana/ Detālplāno-
jumi/ Publiskajā apspriešanā esošie 
detālplānojumi;

 ģeoportālawww.geolatvija.lv sada-
ļāTeritorijasattīstībasplānošana,
saiteuzdokumentu:https://geolat-
vija.lv/geo/tapis#document_22365.

 klātienē izdrukas formātāMNP
Attīstībasunplānošanasnodaļā
(Daugavasielā29,Mārupē,Māru-
pesnovadā)pirmdienās,ceturt-
dienāsnoplkst.9.00līdz18.00.
Kopsavilkumsparrisinājumuiz-

vietotspubliskajāārtelpāpieieejas
pašvaldības administrācijas ēkās
Daugavasielā29,Mārupē,unCen-
traielā4,Piņķos,Babītespagastā.
Rakstiskus ierosinājumus var 
iesniegt līdz 18.11.2022:
 papastu:Daugavasiela29,Mā-
rupe,Mārupesnovads,LV-2167;

 arelektroniskoparakstuuze-pas-
taadresi:marupe@marupe.lv;

 pastkastēpiepašvaldībasadmi-
nistrācijasēkām:Daugavasielā
29,Mārupē,unCentraielā4,Piņ-
ķos,Babītespagastā;

 reģistrējoties ģeoportālā
www.geolatvija.lv,ievadotpriekš-
likumusadaļā“Teritorijasattīstī-
basplānošana”(ievadotmeklētāja
logāplānošanasdokumentano-
saukumuunizvēloties“Iesniegt
priekšlikumu”).

Iesniegumāfiziskāmpersonām
jānorādavārds,uzvārdsunadrese,
juridiskāmpersonām–nosaukums,
reģistrācijasnumurs,adrese.
Kontaktinformācija: MNP Attīs-

tībasunplānošanasnodaļasTeri-
torijas plānotāja Svetlana Buraka
(tālruņanumurs67511291,e-pasta
adrese:svetlana.buraka@marupe.lv)
speciālistukonsultācijulaikāpirm-
dienās un ceturtdienās no plkst.
9.00līdz18.00.

Detālplānojuma izstrādes 
pamatojums un īss risinājuma 
apraksts: 
Detālplānojuma(turpmāk-DP)mēr-
ķis-veiktīpašumasadaliapbūves
gabalossavrupmājuapbūvei,veidot
vienotu ielu tīkluarpiegulošajiem
īpašumiem,detalizētteritorijas iz-
mantošanasunapbūvesnoteiku-
mus.
DP risinājums – īpašuma teri-

torijas (1,99ha)sadale11zemes
vienībās–septiņaszemesvienības
-savrupmājuvaidivudzīvokļuin-
dividuālodzīvojamomājuapbūvei,
vienazemesvienība-labiekārtotai
ārtelpai un trīs zemes vienības -
transporta infrastruktūrai. Trans-
portaorganizācijanopašvaldības
autoceļaC-65Dzilnuciems–Piņķi.
DPparedzprettrokšņapasākumus
unbrīvupiekļuviDzilnupītei.

Par īpašuma “Zvaigznāji” Vētrās, Mārupes 
pagastā, detālplānojuma projekta nodošanu 
publiskajai apspriešanai

Mārupes novada pašvaldības
(turpmāk–MNP)dome28.09.2022.
pieņēmusilēmumuNr.9(prot.Nr.
18)“Parnekustamāīpašuma“Zvaig-
znāji” Vētrās, Mārupes pagastā,
Mārupesnovadā(kadastraNr.8076
0120736),detālplānojumaprojekta
nodošanupubliskajaiapspriešanai”.
Publiskās apspriešanas termiņš: 
18.10.2022. – 17.11.2022. 
Publiskās apspriešanas 
sanāksme:  31.10.2022. plkst. 
17.00 ZOOM platformā.
Saiteuzsanāksmi:ej.uz/publiska-ap-
spriesana-marupe
ID:8176795216
Parole:Zva31
Arlēmumuundetālplānojumare-

dakcijuiespējamsiepazīties:
 MNP tīmekļa vietnes

www.marupe.lvsadaļāPašvaldība/ 
Attīstība un plānošana/ Detālplāno-
jumi/Publiskajā apspriešanā esošie 
detālplānojumi;

 ģeoportālawww.geolatvija.lv sada-
ļāTeritorijasattīstībasplānošana,
saiteuzdokumentu:https://geolat-
vija.lv/geo/tapis#document_21796.

 klātienē izdrukas formātāMNP
Attīstībasunplānošanasnodaļā

(Daugavasielā29,Mārupē,Māru-
pesnovadā)pirmdienās,ceturt-
dienāsnoplkst.9.00līdz18.00.
Kopsavilkumsparrisinājumuiz-

vietotspubliskajāārtelpāpieieejas
pašvaldības administrācijas ēkās
Daugavasielā29,Mārupē,unCen-
traielā4,Piņķos,Babītespagastā.

Rakstiskus ierosinājumus var 
iesniegt līdz 17.11.2022.:
 papastu:Daugavasiela29,Mā-
rupe,Mārupesnovads,LV-2167;

 arelektroniskoparakstuuze-pas-
taadresi:marupe@marupe.lv;

 pastkastēpiepašvaldībasadmi-
nistrācijasēkām:Daugavas ielā
29,Mārupē,unCentraielā4,Piņ-
ķos,Babītespagastā;

 reģistrējoties ģeoportālā
www.geolatvija.lv,ievadotpriekš-
likumusadaļā“Teritorijasattīstī-
basplānošana”(ievadotmeklētāja
logāplānošanasdokumentano-
saukumuunizvēloties“Iesniegt
priekšlikumu”).
Iesniegumāfiziskāmpersonām

jānorādavārds,uzvārdsunadrese,
juridiskāmpersonām–nosaukums,
reģistrācijasnumurs,adrese.
Kontaktinformācija:MNPAttīstī-

basunplānošanasnodaļasTerito-
rijasplānotājaAndaSprūde(tālruņa
numurs67149862,e-pastaadrese:
anda.sprude@marupe.lv)speciālistu
konsultācijulaikāpirmdienāsunce-
turtdienāsnoplkst.9.00līdz18.00.

Detālplānojuma izstrādes 
pamatojums un īss risinājuma 
apraksts: 
Detālplānojuma(turpmāk-DP)mēr-
ķis:veikt īpašumasadaliapbūves
gabalos,piekuriempiekļuveiveido-
jamasielas.
DPrisinājums–īpašumaterito-

rijas(5,1793ha)sadale42zemes
vienībās–31zemesvienība-sav-
rupmājuvaidvīņumājuapbūvei,di-
vaszemesvienības–savrupmāju
vaidvīņumājuapbūveiarpapildiz-
mantošanupubliskaiapbūvei,viena
zemesvienība-labiekārtotaiārtelpai
unastoņaszemesvienības-trans-
porta infrastruktūrai. Transporta
organizācija:pievienojuminoiekšē-
jascaurbraucamas ielas,piekļuve
nopašvaldībasielas–Rožuielas,
savienojumsarZiedoņkalnuielu.

Par īpašuma “Loka ceļš 44” Jaunmārupē, 
Mārupes pagastā, detālplānojuma 
apstiprināšanu
Mārupes novada pašvaldības

(turpmāk–MNP)dome28.09.2022.
pieņēmusilēmumuNr.12(prot.Nr.
18)“ParnekustamāīpašumaLoka
ceļš44Jaunmārupē,Mārupespa-
gastā,Mārupesnovadā (kadastra
Nr.80760111779),detālplānojuma
apstiprināšanu”. Detālplānojums
stājas spēkā pēc tā paziņoša-
nas oficiālajā izdevumā „Latvijas
Vēstnesis” (paziņojums publicēts
11.10.2022.),oficiālāspublikācijas
Nr.2022/197.10(saite:https://www.
vestnesis.lv/op/2022/197.10).
Lēmums un detālplānojuma

redakcija pieejama ģeoportāla
www.geolatvija.lv sadaļā “Terito-

rijas attīstības plānošana” (saite:
https://geolatvija.lv/geo/tapis#do-
cument_25168). Ar lēmumu var
iepazītiesarīMNPtīmekļavietnes
www.marupe.lvsadaļāPašvaldība/ 
Attīstība un plānošana/ Detālplāno-
jumi. 
Kontaktinformācija: MNP At-

tīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja p.i. Dace Žīgure (tālruņa
numurs67149862,e-pastaadrese:
dace.zigure@marupe.lv) speciālis-
tukonsultācijulaikā–pirmdienās
unceturtdienāsnoplkst.9.00līdz
18.00.

Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu īpašumu Jūrmalas iela 
13A, Priedaines iela 4, Piejūras iela 1, Piejūras iela 2, Piejūras iela 3, Piejūras 
iela 4 un Piejūras iela, Piņķos, Babītes pagastā, teritorijā, projekta nodošanu 
publiskajai apspriešanai

Mārupes novada pašvaldības
(turpmāk–MNP)dome28.09.2022.
pieņēmusilēmumuNr.14(prot.Nr.
18)“Parlokālplānojuma,kasietver
nekustamoīpašumuJūrmalasiela
13A (kadastraNr. 80480030262),
Priedaines iela 4 (kadastra Nr.
80480031485),Piejūrasiela1(ka-
dastraNr.80480031012),Piejūras
iela2(kadastraNr.80480031015),
Piejūras iela 3 (kadastra Nr.
80480031013)Piejūrasiela4(ka-
dastraNr.80480031014)unPiejū-
rasiela(kadastraNr.80480031010)
Piņķos,Babītespagastā,Mārupes
novadā,teritoriju,projektanodošanu
publiskajaiapspriešanai”.
Publiskās apspriešanas termiņš: 
24.10.2022. – 22.11.2022. 
Publiskās apspriešanas 
sanāksme:  3.11.2022. plkst. 
17.00 ZOOM platformā.
Saiteuzsanāksmi:ej.uz/publiska-ap-
spriesana-marupe 
ID:8176795216
Parole:LokJPP3
Arlēmumuunlokālplānojumare-

dakcijuiespējamsiepazīties:
 MNP tīmekļa vietnes

www.marupe.lvsadaļāPašvaldība/ 
Attīstība un plānošana/ Lokālplāno-
jumi;

 ģeoportālawww.geolatvija.lv sada-
ļāTeritorijasattīstībasplānošana,
saiteuzdokumentu:https://geolat-
vija.lv/geo/tapis#document_20361. 

 klātienē izdrukas formātāMNP
Attīstībasunplānošanasnodaļā
(Daugavasielā29,Mārupē,Māru-
pesnovadā)pirmdienās,ceturt-
dienāsnoplkst.9.00līdz18.00.
Kopsavilkumsparrisinājumuiz-

vietotspubliskajāārtelpāpieieejas
pašvaldības administrācijas ēkās
Daugavasielā29,Mārupē,unCen-
traielā4,Piņķos,Babītespagastā.

Rakstiskus ierosinājumus var 
iesniegt līdz 22.11.2022.:
 papastu:Daugavasiela29,Mā-
rupe,Mārupesnovads,LV-2167;

 arelektroniskoparakstuuze-pas-
taadresi:marupe@marupe.lv;

 pastkastēpiepašvaldībasadmi-
nistrācijasēkām:Daugavasielā
29,Mārupē,unCentraielā4,Piņ-
ķos,Babītespagastā;

 reģistrējoties ģeoportālā
www.geolatvija.lv,ievadotpriekš-
likumusadaļā“Teritorijasattīstī-
basplānošana”(ievadotmeklētāja
logāplānošanasdokumentano-
saukumuunizvēloties“Iesniegt
priekšlikumu”).
Iesniegumāfiziskāmpersonām

jānorādavārds,uzvārdsunadrese,
juridiskāmpersonām–nosaukums,
reģistrācijasnumurs,adrese.
Kontaktinformācija: MNP At-

tīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja p.i. Dace Žīgure (tālruņa
numurs67149862,e-pastaadrese
dace.zigure@marupe.lv) speciālis-
tukonsultācijulaikā–pirmdienās

unceturtdienāsnoplkst.9.00līdz
18.00.

Lokālplānojuma izstrādes 
pamatojums un īss risinājuma 
apraksts: 
Lokālplānojuma(turpmāk-LP)mēr-
ķis:mainītfunkcionālozonējumuuz
tādu,kaspieļautusavrupmājuap-
būvesattīstībuarminimālozemes
vienību platību 800 m2, paredzēt
priekšnosacījumusblīvākasapbū-
ves veidošanai esošās apbūves
teritorijās.
LPrisinājums–paredzētsveidot

savrupmāju apbūves dzīvojamo
teritoriju(DzS4),daļāīpašumapa-
redzotarī jauktascentruapbūves
teritorijas,kurizvietojamapakalpo-
jumuobjekti (JC4), kāarīdaļāno
jauktāscentruapbūves teritorijas
pieļaujamsizvietotarīrindumājuvai
daudzdzīvokļumājuapbūvi(JC3).
Kābuferzonastarpsavrupmājute-
ritorijāmunjauktacentraapbūves
teritorijāmveidotapubliskāsārtel-
paszonējumajosla(DA3).Teritorijā
nodrošinātsiekšējaisielutīkls,Eka-
tegorijasielasarsarkanolīnijukori-
doraplatumu12m.Piekļuveveidota
noJūrmalasielasunnoPriedaines
ielas.Sarkanolīnijunovietojumsīpa-
šumateritorijātiekmainītsattiecībā
pretspēkāesošoteritorijasplānoju-
mu,betkopumāsaglabājotiepriekš
plānotosavienotoielutīklu.Ielasiz-
dalītasatsevišķāszemesvienībās,
paredzottransportainfrastruktūras
zonējumu.Zemesvienībudalījums
ietverts kā priekšlikums, iekļauti
nosacījumi īpašuma sadalei tikai
pēcieluungalvenoinženierkomu-
nikācijuizbūvesunnodošanaseks-
pluatācijā.

http://ej.uz/publiska-apspriesana-marupe
http://ej.uz/publiska-apspriesana-marupe
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22365
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22365
http://ej.uz/publiska-apspriesana-marupe
http://ej.uz/publiska-apspriesana-marupe
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_21796
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_21796
https://www.vestnesis.lv/op/2022/197.10
https://www.vestnesis.lv/op/2022/197.10
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25168
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25168
http://ej.uz/publiska-apspriesana-marupe
http://ej.uz/publiska-apspriesana-marupe
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20361
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20361
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Izsaki viedokli par
Mārupes pilsētas 
identitāti

https://ej.uz/izsakiviedokli

Par īpašuma “Austras” Mārupes pagastā 
1. zemes vienības detālplānojuma darba 
uzdevuma termiņa pagarinājumu
Mārupes novada pašvaldības

(turpmāk–MNP)dome28.09.2022.
pieņēmusilēmumuNr.11(prot.Nr.
18)”Parnekustamāīpašuma“Aus-
tras”Mārupespagastā,Mārupesno-
vadā(kadastraNr.80760080089),
1.zemesvienībasarkadastraap-
zīmējumu80760080499detālplā-
nojumadarba uzdevuma termiņa
pagarinājumu”.Detālplānojumaiz-
strādesdarbauzdevumaderīguma
termiņšpagarinātslīdz2023.gada

28.augustam.
Ar pieņemto lēmumu var ie-

pazīties MNP interneta vietnes
www.marupe.lv sadaļāPašvaldība/ 
Attīstība un plānošana / Detālplāno-
jumi/Detālplānojumi izstrādes stadijā 
unLatvijasģeotelpiskāsinformāci-
jasportālawww.geolatvija.lvsadaļā
Teritorijasattīstībasplānošanaht-
tps://geolatvija.lv/geo/tapis#docu-
ment_16066).

Par īpašuma “Beikas” Skārduciemā, Babītes 
pagastā, detālplānojuma apstiprināšanu
Mārupes novada pašvaldības

(turpmāk–MNP)dome28.09.2022.
pieņēmusilēmumuNr.13(prot.Nr.
18) “Par detālplānojuma apstipri-
nāšanunekustamajamīpašumam
“Beikas”, kadastra Nr. 8048 007
0104,Skārduciemā,Babītespagas-
tā, Mārupes novadā”. Detālplāno-
jumsstājasspēkāpēc tāpaziņo-
šanasoficiālajāizdevumā„Latvijas
Vēstnesis” (paziņojums publicēts
10.10.2022.),oficiālāspublikācijas
Nr.2022/196.19(saite:https://www.
vestnesis.lv/op/2022/196.19).
Lēmums un detālplānojuma

redakcija pieejama ģeoportāla

www.geolatvija.lv sadaļā “Terito-
rijas attīstības plānošana” (saite:
https://geolatvija.lv/geo/tapis#do-
cument_25151). Ar lēmumu var
iepazītiesarīMNPtīmekļavietnes
www.marupe.lv sadaļāPašvaldība/ 
Attīstība un plānošana/ Detālplāno-
jumi. 
Kontaktinformācija:MNPAttīstī-

basunplānošanasnodaļaszemes
ierīcībasspeciālisteDainaKlauģe
(tālruņanumurs67913758,e-pasta
adrese: daina.klauge@marupe.lv)
speciālistukonsultācijulaikā–pirm-
dienās un ceturtdienās no plkst.
9.00līdz18.00.

Mārupes novada jauniešiem būs savs podkāsts
Sadarbībā ar jauniešu organizāciju “Move up”  ir apstiprināts projekts par jauniešu podkāsta “M-up” iz-
veidošanu un darbības nodrošināšanu Mārupes novadā. 

Projektā plānots attīstīt jaunu
medijuplatformu -podkāstus.Tā
irpapilduiespējauzrunātneaktīvos
jauniešus, kā arī veicināt karjeras
izglītībuunbrīvprātīgodarbuMā-
rupes novadā, pievēršot vietējās
sabiedrības uzmanību jauniešu
problēmjautājumiem, pilsoniskās
līdzdalībasiespējāmunradotvietu
diskusijāmparjauniešiemaktuāliem
jautājumiem.

Projektā plānots īstenot šādas 
aktivitātes:
 Neformālāsizglītībasapmācības

videounaudioprasmjuunkom-
petenčuuzlabošanaimultimediju
jomasprofesionāļuvadībā,iesais-
tot20jauniešus;

 Pieredzesbrauciensuzizglītības
iestādēmunorganizācijām,kuru
darbībairsaistītaarmultimediju
jomu.Mācībāsplānotsiesaistīt20
jauniešus;

 Jauniešu veidoti podkāsti tieš-
saistē, vismaz deviņi raidījumi
par jauniešiemaktuāliemjautā-
jumiemMārupesnovadā;

 Projektanoslēgumapasākumsun
projektaizvērtējumatikšanās.

Projektāpiesaistītaisfinansējums
ir7000eiro,kaspilnībātiekfinan-
sētsIzglītībasunzinātnesministri-
jasJaunatnespolitikasvalstsprog-
rammas2022.-2024.gadamvalsts
budžetafinansējumaietvaros.

Saziņai: Einārs Ervīns Deribo,
MārupesnovadapašvaldībasIzglī-
tībaspārvaldesvecākaisjaunatnes
lietu speciālists, projekta “M-up
podkāsts”vadītājs(e-pastaadrese:
einars.deribo@marupe.lv;tālruņanu-
murs:29854280)

Noslēgušās tematiskās 
diskusijas par topošo teritorijas 
plānojumu 
ŠīgadaaprīlīpieņemtslēmumsparMārupesnovadaTeritori-

jasplānojuma2024.-2036.gadamizstrādi.Teritorijasplānojuma
izstrādeslaikā2022.gadaseptembrīnotikatrīstematiskāsdis-
kusijasganklātienē,ganparalēliZOOMplatformā:
 8.septembrīMazcenasbibliotēkāpar Transporta sistēmas at-

tīstību;
 15.septembrīMārupesKultūrasnamāpar Mārupes pilsētas 

identitātes veidošanu;
 22.septembrīBabītesKultūrizglītībascentrāpar Apdzīvojuma 

struktūras attīstību.

Artematiskodiskusijuprezentācijāmunprotokoliemvariepa-
zītiesMārupesnovadapašvaldībasmājaslapaswww.marupe.lv 
sadaļāMārupes novada pašvaldība/ Attīstība un plānošana/ Teritorijas 
plānojums/ Mārupes novada teritorijas plānojuma 2024.-2036.gadam 
IZSTRĀDE.

Jaunā Mārupes novada teritorijas plānojuma 2024. - 2036. 
gadam izstrādes procesā ļoti svarīgs ir iedzīvotāju viedok-
lis un priekšlikumi par Mārupes pilsētas identitātes veido-
šanu, tāpēc līdz 21. oktobrim aicinām aizpildīt aptauju par 
tematiskajā diskusijā aktualizētajiem jautājumiem par pil-
sētas struktūras attīstības virzienu un pilsētas robežas pār-
skatīšanu.

Paldiesvisieminteresentiemparaktīvudalībunovadaattīstības
jautājumuaktualizēšanā!

Piešķirts pašvaldības nozīmes ielas statuss Irbeņu un Tūju ielām 
Jaunmārupē, Mārupes pagastā

Mārupes novada pašvaldības
(turpmāk–MNP)dome28.09.2022.
pieņēmusi lēmumu Nr. 6. (prot.
Nr.18) “Par pašvaldības nozīmes
ielasstatusanoteikšanuIrbeņuun
Tūju ielai Jaunmārupē, Mārupes
pagastā,Mārupesnovadā”, lemjot
piešķirtpašvaldībasnozīmesielas
statusuIrbeņuunTūjuielai(zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu
80760111786)saskaņāargrafisko
pielikumu(skatītattēlu),neiekļaujot
ieluunceļuuzturēšanassarakstā.
IrbeņuunTūjuielasirizveidotas

saskaņāar2014.gada24.septem-
brīapstiprinātānekustamoīpašu-
mu“Gundegas-1”un“Jaunklūgas”
detālplānojumarisinājumiem.Paš-
valdībasnozīmesielasstatusspie-
šķirtsuzieluīpašniekaierosinājuma
pamatasaskaņāarAdministratīvā
līgumapardetālplānojumaīsteno-
šanunosacījumiemarmērķiveidot
vienotuielutīklupašvaldībasterito-
rijāunnodrošinātvienādutiesisku
piekļuvivisiempieIrbeņuunTūju
ielāmpiegulošiemīpašumiem.Vien-
laikusMNPdome,ņemotvērā2021.

gada27.oktobrasaistošonoteiku-
muNr.19/2021“ParMārupesnova-
dapašvaldībasdalībupašvaldības
nozīmesceļuunielubūvniecībāun
uzturēšanā”(turpmāk–Noteikumi)
5.2.punktāietvertoregulējumu,lē-
musineiekļautIrbeņuunTūjuielas
pašvaldības ieluunceļu sarakstā
unnepiedalītiestāsuzturēšanā,ie-
vērojot,kapatlabanapbūveteritori-
jāīstenotatikaidaļēji,unvēlilgstoši
turpināsiesintensīvsmājokļubūv-
niecības process, kas sadārdzina
ielasuzturēšanasizmaksas.
Ņemot vērā pieņemto lēmumu,

Irbeņu un Tūju ielas būs publiski
pieejamas,īpašniekiembūsaizliegts
ierobežottopubliskulietošanu,kā
arīpašvaldībasdomeiirtiesības,in-
formējotīpašniekus,ierīkotjaunas
inženierkomunikācijas– iekārtas,
ietaises,tīklusunlīnijas,jatasne-
pieciešams sabiedrības interešu
īstenošanai.
Ar domes lēmumu iespējams

iepazīties MNP tīmekļa vietnes
www.marupe.lvsadaļāSabiedrība/
Vide un infrastruktūra/Ielas un ceļi.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašuma “Jaunpūces” zemes 
vienībai “Silnieku iela 44” Mārupē, Mārupes pagastā

Mārupes novada pašvaldības
(turpmāk–MNP)dome28.09.2022.
pieņēmusilēmumuNr.10(prot.Nr.
18)“Pardetālplānojumaizstrādes
uzsākšanu nekustamā īpašuma
“Jaunpūces”kadastraNr.8076003
0060,zemesvienībaiSilnieku iela
44(kadastraapzīmējums8076003
2630)Mārupē,Mārupesnovadā”.
Detālplānojuma(turpmāk–DP)

teritorija:zemesvienībaSilniekuiela
44,platība1,2561ha,atrodasfunk-
cionālajāzonāSavrupmājuapbūves

teritorija(DzS),kurminimālāzemes
vienības platība ir 0,1200 ha. DP
izstrādesmērķis: sadalīt apbūves
gabalos,paredzotpiekļuvipa ielu,
veidojotsavienojumuarpašvaldības
nozīmesSilniekuielu.DPizstrādes
ierosinātājs: īpašnieks– juridiska
persona.
Arlēmumuundarbauzdevumu

variepazītiesMNPtīmekļavietnes
www.marupe.lv sadaļāPašvaldība/
Attīstība un plānošana/Detālplānoju-
mi/Detālplānojumi izstrādes stadijā, 

unģeoportālawww.geolatvija.lv sa-
daļāTeritorijasattīstībasplānoša-
na (saite: https://geolatvija.lv/geo/
ta  pis#document_25317).
Rakstiskus ierosinājumus var

iesniegt līdz14.11.2022:papastu
vaiklātienē:Daugavasiela29,Mā-
rupe, Mārupes pagasts, Mārupes
novads, LV-2167; ar elektronisko
parakstu,sūtotuzuze-pastaadre-
si:marupe@marupe.lv;pastkastēpie
pašvaldībasadministrācijasēkām:
Centraielā4,Piņķos,Babītespagas-
tā,unDaugavasielā29,Mārupē,Mā-
rupespagastā.Iesniegumāfiziskām
personāmjānorādavārds,uzvārds
unadrese,juridiskāmpersonām–
nosaukums,reģistrācijasnumurs,
adrese.
Kontaktpersona:MNPAttīstības

unplānošanasnodaļasTeritorijas
plānotājaSvetlanaBuraka(tālruņa
numurs67511291,e-pastaadrese:
svetlana.buraka@marupe.lv)speciā-
listukonsultācijulaikā–pirmdienās
unceturtdienāsnoplkst.9.00līdz
18.00.

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16066
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16066
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16066
https://www.vestnesis.lv/op/2022/196.19
https://www.vestnesis.lv/op/2022/196.19
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25151
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25151
https://geolatvija.lv/geo/ta--pis#document_25317
https://geolatvija.lv/geo/ta--pis#document_25317
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Iedzīvotāji bez maksas varēs nodot 
savāktās rudens lapas 
Sākot ar 21. oktobri, vairākās nedēļas nogalēs Mārupes novada ie-
dzīvotāji Piņķos un Tīrainē bez maksas varēs nodot pārstrādei dār-
zu bioloģiskos atkritumus.

Ja dzīvojat lielu koku tuvumā
unsavā īpašumānevarat izveidot
pietiekama apjoma lapu kompos-
tēšanas vietu, savāktās koku un
krūmulapas,kāarīlakstaugusbūs
iespējamsnoteiktoslaikosnogādāt
Mārupesnovadapašvaldībasorga-
nizētajāsbioloģiskodārzaatkritumu
pieņemšanasvietās.

Tīrainē - Vecozolu ielā 103
Pieņemskokuunkrūmulapas,no-
grieztuslakstaugusunzāli(bezjeb-
kādaizmēratūjuskujām,zariemun
cituatkritumupiemaisījumiem):
 Sestdien, 29. oktobrī, no plkst.
10.00līdz13.00;

 Sestdien,5.novembrī,noplkst.
10.00līdz13.00;

 Sestdien,12.novembrī,noplkst.
10.00līdz13.00.
Norādītajoslaikosatvestāslapas,

zāleunlakstaugipašiembūsjāizber
nomaisiematkritumusavākšanas
mašīnā (specializētajā transportlī-
dzeklī). Maksimālais nododamais
atkritumudaudzums–līdz1m3 no 
mājsaimniecībasvienādienā.Ārpus 
norādītā laika atkritumus atstāt 
nedrīkst! 

Piņķos - “Notekās” (Meistaru 
ielā pie notekūdeņu attīrīšanas 
stacijas)
Pieņemskokuunkrūmulapas,no-
grieztus lakstaugus, zāli unzarus
(bezcituatkritumupiemaisījumiem):
 Piektdien,21.oktobrī, noplkst.
15.00līdz17.00;

 Sestdien, 22. oktobrī,  no plkst.
10.00līdz14.00;

 Piektdien,28.oktobrī, noplkst.
15.00līdz17.00;

 Sestdien, 29. oktobrī, no plkst.
10.00–14.00;

 Piektdien,4.novembrī,noplkst.
15.00līdz17.00;

 Sestdien,5.novembrī, noplkst.
10.00līdz14.00;

 Piektdien,11.novembrī,noplkst.
15.00līdz17.00;

 Sestdien,12.novembrī,noplkst.
10.00līdz14.00.
Maksimālaisnododamaisatkritu-

mudaudzums–līdz1m3nomāj-
saimniecības vienā dienā. Ārpus 
norādītā laika atkritumus atstāt 
nedrīkst! 
Atkritumunodošanaparedzētati-

kaifiziskāmpersonām,nododama-
jiemdārzaunzaļajiematkritumiem
jābūtbezpiemaisījumiem.

Pašvaldības īpašumu pārvalde

Septembrī mārupieši nodevuši 6,2 tonnas videi kaitīgo 
un 13 tonnas lielgabarīta atkritumu
Mārupes pilsētā un pagastā noslēgusies kārtējā vides apsaimniekošanas uzņēmuma SIA “Eco Baltia 
vide” rīkotā elektronikas, lielgabarīta un citu videi kaitīgo atkritumu savākšana. Septembrī mārupieši 
otrreizējai pārstrādei nodeva vairāk nekā 3,2 tonnas nolietotās elektrotehnikas, trīs tonnas automašīnu 
riepu, kā arī vairāk nekā 13 tonnas dažāda veida lielgabarīta atkritumu.

Šādaveidaelektrotehnikas, liel-
gabarītaunbīstamoatkritumusa-
vākšana nomājsaimniecībām un
uzņēmumiemSIA“EcoBaltiavide”
MārupespilsētāunMārupes,kāarī
BabītesunSalaspagastosrīkoregu-
lāriarmērķiveidotilgtspējīguvidiun
novērstdažādubīstamoatkritumu
nonākšanudabā.Septembrī iedzī-
votājinodevaganmājsaimniecībās
uzkrātolieloelektrotehniku–ledus-
skapjus,plītis,veļasmašīnas,tele-
vizorus,ganarīmazosadzīvesteh-
niku,piemēram,tosterus,gludekļus
u.c.Tāpatkācitusgadus,arīšogad
iedzīvotāji izrādīja īpašu aktivitāti,
nododot nolietotās autoriepas un
lielgabarītaatkritumus,piemēram,
dīvānus,skapjus,plauktusuncita
veidamēbeles.
Arīseptembrarezultātiliecina,ka

cilvēkivēlasšķirotuntodaraaktīvi,
rūpējotiesne tikaiparvidi,betarī
parsavuveselību.“EcoBaltiavide”
atgādina,kaelektrotehniku,tāpatkā
autoriepasuncitusbīstamosatkri-
tumuveidus,kāarīmēbelesnekādā
gadījumānedrīkstizmestsadzīves
atkritumosvaiatstātpiekonteine-
riem.Bezatbildīgi izmesta tehnika
uncitiatkritumivaratstātnegatīvu
ietekmiganuzvidi,ganapdraudēt

cilvēkuveselību.
Mārupespilsētā,Mārupes,Babītes

unSalaspagastoselektronikasbez-
maksassavākšanaiedzīvotājiemun
uzņēmumiemtieknodrošinātaarīik-
dienā.Tovarpieteikt,zvanotuztālru-
ņanumuru8717vairakstotuze-pa-
staadresi:marupe@ecobaltiavide.lv 
vai babite@ecobaltiavide.lv.  
“EcoBaltiavide”izsakapateicību

Mārupes iedzīvotājiempar līdzda-

lībuvidesilgtspējasveidošanā,kā
arīaicinabūtaktīviemunpiedalīties
šķirošanasakcijāsarīturpmāk.
Aktuālā informācija par SIA

“Eco Baltia vide” sniegtajiem pa-
kalpojumiem, kā arī atkritumu
šķirošanas iespējām pieejama
www.ecobaltiavide.lv.

SIA “Eco Baltia vide” 

SIA “Eco Baltia vide” piedāvātās iespējas bioloģisko 
atkritumu šķirošanai Mārupes novadā
Atkritumu šķirošana gadu no gada tiek būtiski attīstīta. Līdz ar dažāda veida iepakojumu, stikla taras, 
elektrotehnikas un citu atkritumu veidu šķirošanu, vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Bal-
tia vide”  jau vairākus gadus saviem klientiem Mārupes novadā nodrošina arī bioloģisko atkritumu da-
lītu vākšanu.

Iedzīvotājiem,kuriemnaviespē-
jasveidotpiemājaskompostu,uz-
ņēmumspiedāvāvairākusrisināju-
mus-dažādaizmērakonteinerus,
priekšapmaksasmaisus,kāarīcitus
individuālus risinājumus lielākam
bioloģiskoatkritumuapjomam.
Mārupes novada privātmāju ie-

dzīvotāji,namuapsaimniekotājiun
uzņēmumibioloģiskoatkritumušķi-
rošanaivarpieteikt0,12m3, 0,24m3 
un0,66m3izmērukonteinerus,kuru
izvešanatieknodrošinātasaskaņā
argrafikiem.Privātmājuiedzīvotā-
jiempieejami arī priekšapmaksas
speciālie maisi (120l). Izmaksas
parvienumaisu,iekļaujotarītoiz-
vešanupēciepriekšējapieteikuma,
pieejamaswww.ecobaltiavide.lv.Lie-
lākamsezonālobioloģiskoatkritumu
apjomamSIA“EcoBaltiavide”piedā-
vāiespējupasūtītarīlielākatilpuma
specializētoskonteinerus.
Laibioloģiskieatkritumibūtude-

rīgipārstrādei,būtiskiievērotvien-
kāršuspareizasšķirošanaspamat-
principus.Pievirtuvesunpārtikas
atkritumiemdrīkstizmestauguun
dzīvniekuizcelsmesvirtuvesatkritu-
mus–augļus,tomizasunkauliņus,
kafijas,tējasbiezumusbeztoiepa-
kojumiemvaifiltriem,pienaproduk-
tus(bezšķidruma),gaļasproduktu
kaulus u.c. Savukārt pie zaļajiem
dārzaatkritumiemdrīkstšķirot la-
pas,nelieluszariņus,zāliu.c.
Nevienā no bioloģisko pārtikas

vaidārzaatkritumušķirošanaskon-
teineriem, kā arī speciālajosmai-

sosnedrīkstizmestjebkādaveida
šķidrumus,koku,papīraizstrādāju-
mus, pelnus, tekstilu, plastmasas
izstrādājumus,tostarpmaisusu.c.
Savukārt tiek pieļauts, ka biolo-
ģiskieatkritumikonteinerātiek ie-
vietoti biodegradējamā vai papīra
maisā. Tāpat pie zaļajiem dārza
atkritumiemnedrīkstizmesttūjas,
jotāsspecializētajās iekārtāsnav
iespējams pārstrādāt. Pilna infor-
mācijaparbioloģiskinoārdāmoat-
kritumupareizušķirošanupieejama
www.ecobaltiavide.lv. 

Privātmājuiedzīvotājiunuzņēmu-
mi(tirdzniecībasvietas,kafejnīcas,
restorāniu.c.)bioloģiskoatkritumu
šķirošanaivarpieteikties,zvanotuz
SIA“EcoBaltiavide”klientucentru
uztālruņanumuru8717vairakstot
uze-pastaadresi:
 Mārupes pilsētas un pagasta 

klienti - marupe@ecobaltiavide.lv, 
 Babītes un Salas pagasta klienti 

- babite@ecobaltiavide.lv. 
Savukārt daudzdzīvokļu namu

iedzīvotājibioloģiskoatkritumušķi-
rošanaivarpieteikties,vēršotiespie
savanamuapsaimniekotāja.
Uzņēmumāatgādina,ka,pareizi

šķirojotmājsaimniecībāradītosat-
kritumus, ir iespējams samazināt
izmaksasparnešķirotoatkritumu
apsaimniekošanu,jobioloģiskoat-
kritumuizvešanatieknodrošināta
parzemākumaksunekāsadzīves
atkritumiem,savukārt iepakojuma
unstiklataras,kāarīelektrotehnikas

untekstilaapsaimniekošanatiekno-
drošinātabezmaksas.

Plašāka informācija par SIA
“EcoBaltiavide”piedāvātajāmat-
kritumu šķirošanas iespējām un
citiem pakalpojumiem pieejama
www.ecobaltiavide.lv,zvanotuztālru-
ņanumuru8717vairakstotuze-pasta
adresēm:marupe@ecobaltiavide.lv 
unbabite@ecobaltiavide.lv.

SIA “Eco Baltia vide” 

Izmaiņas dārza atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumos
Saskaņā ar Mārupes novada pašvaldības domes 2022. gada 25. mai-
ja saistošo noteikumu Nr. 27/2022  “Par sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu Mārupes novadā” grozījumiem, kas stājas spēkā 
27. septembrī, turpmāk  oktobrī un aprīlī, kopjot dārzus, ir pieļauja-
ma kaitēkļu bojātu zaru un augu daļu sadedzināšana, ja tas netrau-
cē apkārtējos cilvēkus un nerada draudus cilvēku dzīvībai un ve-
selībai, videi, kā arī personas mantai. Pirms ķerties pie dedzināša-
nas, pārliecinieties, vai izvēlētā dedzināšanas vieta neatrodas pārāk 
tuvu būvēm (savām vai kaimiņu), kokiem (vai uguns un karstums 
nebojās koka saknes un zarus, stumbru)! 

Atcerieties!
 Ugunskuradūmivarradītnopiet-
nuveselībasstāvokļapasliktinā-
šanoslīdzcilvēkiem!

 Ievērot ugunsdrošības noteiku-
mus!

 Visekonomiskākāunpraktiskākā
irdārzaatkritumukompostēšana
uzvietasungatavākompostaiz-
mantošanaturpatdārzā!

Uzziniet vairāk:
 saistošajos noteikumos Nr.
38/2022“GrozījumiMārupesno-
vada pašvaldības domes 2022.
gada 25. maijā apstiprināta-

jos saistošajos noteikumos Nr.
27/2022“Parsadzīvesatkritumu
apsaimniekošanuMārupesnova-
dā””(stājāsspēkā2022.gada27.
septembrī);

 saistošajos noteikumos Nr.
27/2022“Parsadzīvesatkritumu
apsaimniekošanuMārupesnova-
dā”(stājāsspēkā2022.gada16.
jūlijā).
Atrodamiwww.marupe.lv sadaļā

Normatīvie dokumenti/ Saistošie no-
teikumi.

Pašvaldības īpašumu pārvalde

BIO
atkritumi
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Mārīte Segliņa
„Gada pedagogs pirmsskolas izglītības 
programmā”, PII “Zīļuks”

Mārīteirskolotājaarlielupieredzidarbā
pirmsskolasizglītībasjomā,kasatspoguļojas
kāprofesionālapieejagandarbapienākumu
veikšanā,ganattiecībuveidošanāarbērniem,
gankomunikācijāarvecākiem.Kolēģiaugstu
vērtēarīMārītesatsaucībuunizpalīdzību,da-
līšanospieredzēunsadarbībasveidošanugan
arsavasgrupaskomandu,ganarīarpārējiem
kolēģiemiestādē.Neaizstājamsirlaikādots
padoms,kālabākpalīdzētbērniem,kamir
mācīšanāsgrūtībasunuzvedībasproblēmas,
kāarīviņasprasmeargumentētunpamatot
savuviedokliunrīcību.Mārīteiraksturīgāhu-
moraizjūtaunsituācijasredzējumspalīdz
uzturētmožugaruikdienāarīviņaskolēģiem.
Pozitīvaisskatījumsuzlietāmpalīdztiktpāri
arīšķēršļiemungrūtībām.

Daiga Krieviņa
“Gada pedagogs 2022”
„Gada pedagogs pamatskolas izglītības 
programmā”, Mārupes pamatskola

Mārupespamatskolāstrādākopš2013.ga-
da2.septembrapardabaszinātņu(bioloģija,
ķīmija,fizika)skolotāju.Irizstrādājusiunvada
interešuizglītībasprogrammu„Teātramāksla
brīvaspersonībasattīstīšanai”pamatskolas
8.,9.klašuskolēniem.Kopš2021.gadasep-
tembraorganizēSkolēnupadomesdarbu.
Daigairpierādījusisevikāatbildīgu,profe-
sionālu,radošuskolotāju.Skolotājaipiemīt
izcilasorganizatoriskāsprasmes,viņaskolā
organizēdažādusārpusstundupasākumus.
Pagājušāmācībugadamaijāpēcskolotājas
iniciatīvasunsadarbībāarSkolēnupadomi
skolānotikaārpusstundupasākums„Māru-
pespamatskolasfestivāls”,kurāvisuklašu
skolēniembija iespēja izstrādātzinātnisku
projektu,piedalītiessportaaktivitātēs,vikto-
rīnā.Daigakopš2018.gadairEiropasdabas-
zinātņuskolotājuorganizācijas“Scienceon
stage”žūrijaskomisijā,kasreizidivosgados
organizēSTEMjomasskolotājupasaulesmē-
rogafestivālu,kurākonkursarezultātātiekiz-
vērtētiunnoteiktiprogresīvākieunradošākie
jomasskolotājiEiropāunpasaulē.Skolotāja
D.Krieviņapiedalāsdarbu izvērtēšanāne-
klātieneskārtāunklātienēEiropaslīmenīun
Latvijā.KāžūrijaslocekleDaigatikaizvirzīta
pēcdalības2017.gadastarptautiskajākon-
kursā,kadviņasunkolēģesprojektsstartēja
konkursāUngārijā, Debrenecāun saņēma
atzinībusadaļā“skatuvesprezentācijas”.No
2022.gada,paplašinotLatvijas“Scienceon
stage”organizāciju,DaigapiedalāsarīLatvi-
jas“Scienceonstage”pasākumuplānošanā,
kasnotieksadarbībāarZemgales reģiona
Kompetenčuattīstībascentru(atbildīgāor-
ganizācijaLatvijā).2022.gadālaikaposmā
no2.līdz7.maijamskolotājapiedalījāsValsts
izglītībasattīstībasaģentūraskoordinētajos

Erasmus+fondaprojektafinansētajosjaunat-
nesdarbiniekuapmācībaskursosBriselē,ku-
rumērķisbijaveicinātskolotājuizpratnidarbā
arbērniemunjauniešiem,kamirdažādasva-
jadzībasunmultikulturālasnepieciešamības.
ŠobrīdDaigairekspozīcijasplānošanasun
inovācijuekspertsĶemeruDaudzfunkcionālā
dabascentraceltniecībā,laipielāgotucentru
untāekspozīcijasskolēnumācīšanāsvaja-
dzībāmunapmeklētājuinteresesveicināša-
nai.Skolotāja2021./2022.mācībugadalaikā
spējasagatavotlieluskaituskolēnudalībai
dažādumācībupriekšmetu(ķīmija,ģeogrāfi-
ja)olimpiādēs,skolēnitajāsguvaarīaugstu
novērtējumu,piemēram,8.aklaseieguva1.
vietuģeogrāfijaskonkursā“Mežotājs”,savu-
kārt8.aklasesskolēns-2.vietuPierīgasķīmi-
jasolimpiādē,sadarbībāarkolēģisagatavoja
skolēnusjaunopētniekuforumam“Skolēni
eksperimentē–2022”unieguvadivaspirmās
vietas,Eiropaseksperimentālozinātņuolimpi-
ādēskolēnsiekļuvastarp12labākajiemvalstī
trīskārtāsunieguva6.vietustarptautiskajā
atlasē.Daigakādabaszinībuskolotājaarīpati
izvēlasvideidraudzīgudzīvesveidu–pavasarī
unrudenīuzdarbunoOlainesbraucarvelo-
sipēdu,ikdienāļotidaudzpārvietojaskājām.

Egija Šumska
„Gada pedagogs pirmsskolas izglītības 
programmā”, Salas sākumskola

Egijaarmazajiemķipariemdarbojasjau
15gadus.SkolotājaisirdijtuvairMontessori
pieejaunaudzināšanasmetodes.Egijalab-
prātarsavāmzināšanāmdalāsarkolēģēm,ar
savāmidejāmaktīviiesaistāspirmsskolasor-
ganizētajāsaktivitātēs,metodiskāskomisijas
sapulcēs.Vienanoskolotājassirdslietāmir
radošādarbošanās,sākotargrupasnoformē-
šanu,floristikuunbeidzotardažādiemizzino-
šiemmācībumateriāliem.Egijairpedagogs
otrajāpaaudzē.Ikdienāirveselīgadzīvesveida
piekritēja.Ļotinosvērta.Izcilspedagogs!

Kristina Seļivanova
„Gada pedagogs pirmsskolas izglītības 
programmā”, Mārupes novada Skultes 
sākumskola

Kristinasniedzatbalstupirmsskolasizglīto-
jamajiemarmācīšanāsgrūtībām,kāarīpro-
fesionāliunradošistrādāarbērniem,kuriem
irsmagigarīgāsattīstībastraucējumi-saga-
tavoindividuālosplānusunīstenoatbalsta
pasākumus.Savādarbāizmantoinformācijas
tehnoloģijuprasmes,strādājotarinteraktīvo
tāfeliunveidojotuzskatesmateriāluspirms-
skolasnodarbībām.Skolotājasadarbībāar
citiemskolotājiemsagatavoizglītojamosda-
žādiempirmsskolaspasākumiem.Kristinair
pozitīva,pretimnākošaunlabsirdīga.Katru
gadu regulāri pilnveido savu pedagoģisko
meistarību-apmeklēseminārus,kursusun

ariegūtajāmzināšanāmlabprātdalāsarko-
lēģiem,vecākiemunskolēniem.

Dagmāra Bindere
„Gada pedagogs pirmsskolas izglītības 
programmā”, Babītes pirmsskolas izglītības 
iestāde

TādupedagogukāDagmāravarnovēlēt
ikvienai izglītības iestādei. Ar izcilām ko-
munikācijasunsadarbībasprasmēm–kā
pedagoģiskajāsēdēizteicāskolēģes-“mēs
visasvēlētosstrādātgrupāpārīarDagmā-
ru”.Dagmāralieliskinoorganizēsunnovadīs
jebkuruiestādespasākumubērniem–dzie-
dās,dejos,spēleskoklivaiklavieres,iejutīsies
jebkurātēlā.Ganesošāpieredze,zināšanas,
prasmes,ganelastīgaisprātsļaujpasākumu
saorganizēt“tūlītuntagad”.Aktīviiesaistās
Erasmus+projektosuntoaktivitāšuīsteno-
šanā, piedāvājot savas idejas. Problēmsi-
tuācijasrisinakonstruktīvi,piedāvājotsavus
risinājumusunredzējumu,vienmēriratvērta
jaunajam,nebaidāsatzīt,kakautkonezinavai
neizprot.Nekadneatsakapadomukolēģiem,
tajāpašālaikājautāunieklausāspadomos

arīpati.Labprātapmeklēdažāduskursus-ne
tikaipedagoģiskozināšanupapildināšanai,
betarīpersonībasizaugsmei.Apbrīnojams
irDagmāraspozitīvismsunoptimisms,kādu
ikdienāviņaienesiestādeskolektīvā.Unvi-
sampāri-izcilsdarbsarbērniem!Aizrautīgi
organizēmācīšanosdabā,ārateritorijā,ved
bērnusekskursijās.

Elvis Saulīts
„Gada pedagogs pirmsskolas izglītības 
programmā”, PII “Mārzemīte”

KolektīvsaugstunovērtēElvjaprofesionā-
lomeistarību,kasveicinabērnuinteresipar
sportuunizaugsmi.Elvissevilieliskiparādīja
netikaikāsportaskolotājs,betarīaizvieto-
jotgrupuskolotājus.Darbojotiesarbērniem
grupā, īstenojotmācību un audzināšanas
uzdevumus,redzamaElvjaprofesionalitāte,
entuziasmsun īstenaaizraušanāsbūtpar
skolotājumaziembērniem.Atzinīginovērtē-
taElvjasadarbībaarkolēģiemunvecākiem.
Kāpierādījumstamirļotipozitīvasatsauks-
mesparElvikāparskolotājuunkolēģi,kuršir
enerģisks,radošs,atsaucīgs,vienmērgatavs
iesaistīties,atbalstītunpalīdzēt.Paralēlisko-
lotājadarbamElvisstrādāMārupesSporta
centrā,kurtrenējaunosvolejbolistus.Vasarā
aktīviorganizēbērnuunjauniešusportano-

metnes,kurāslietinoderprofesionālāszinā-
šanas.Elvislieliskidzied,spēlēdažādusmū-
zikasinstrumentus–ģitāru,ukuleli,džambu.
Jarodasiespēja,labprātiesaistāsmuzikālos
projektosunuzstājaspublikaspriekšā.

Kristīne Bierande
„Gada pedagogs pirmsskolas izglītības 
programmā”, PII “Lienīte”

Kristīne māca iepazīt mūzikas pasauli
pašiemmazākajiemiestādesaudzēkņiem-
saklausītunatšķirtdažādasskaņasmūzikā.
Muzikālajāsrotaļāsskolotājabērniemsniedz
priekuungandarījumu.Kristīneiratsaucīga,
saprotoša,katrambērnamprotsniegtviņam
viennepieciešamoatbalstu.Skolotājaaktīvi
iesaistāsiestādeskopējospasākumos-va-
dapasākumus, iesaka idejas iestādespe-
dagoģiskādarbaplānam,piedalāsbērniem
domātosuzvedumos,arīpatiplānounvada
pasākumus.KolēģiKristīnivērtēkājauku,ak-
tīvu,radošupersonību.Skolotājaieguldalielu

darbu,irpacietīgaunizpalīdzīga,radošuideju
pilnagandarbāarbērniem,ganorganizējot
pasākumus.
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Nataļja Andrianova
„Gada pedagogs pirmsskolas izglītības 
programmā”, PII “Zeltrīti”

Nataļja ikdienā veiksmīgi īsteno jauno
kompetenčupieejupirmsskolaspedagoģijā.
Atsaucīga,uzviņuvienmērvarpaļauties.Lab-
prātdalāspedagoģiskajāpieredzē,populari-
zējotiestādinovada,valstsvaiEiropaslīmenī.
Vienmērpiedalāsdažādoskonkursos,kaspa-
redzētipirmsskolasvecumabērniem.Bijusi
darbavērošanābērnudārzā“LittleWonders”
Kiprā,LimasomāErasmus+projektā“Īpašais
laiksīpašiembērniem”.DarbavērošanāNataļ-
jaguvaidejas,kāstrādātarbērniem,kuriem
irīpašasvajadzības,kāarīdalījāsartāmar
Pierīgaspirmsskolukolēģēm.Savābrīvajā
laikāskolotāja“Zeltrītu”bērniemdeviņusga-
dusvadījalatviešuunkrievuvalodasinterešu
izglītībaspulciņus.Radoša,uztursavudigitālo
mācībulīdzekļuvietni,iestādēdalāsarvisiem
saviemizveidotajiemdigitālajiemmetodiska-
jiemmateriāliem.Nataļjaskaistiglezno,viņas

gleznojumipriecēarīiestādi-dziedoši“Zeltrī-
tu”putniņinošulīnijāskatrudienubērnusun
darbiniekussagaidamūzikaskabinetā,bet
speciālāpedagogakabinetā-Latvijasdabas
gleznojums.AtgūtenerģijuunspēkuNataļjai
palīdzmežs-patīksēņot,dārzkopība–audzē
puķesuntomātus.Nodarbojasarfloristiku,zī-
mēšanu,rokdarbiem.Patīkceļot.Kolektīvsno-
vērtēNataļjukāatbildīgu,profesionālu,zinošu
savājomā,orientētuuzvislabākorezultātu.

Andra Rožukalne
“Gada pedagogs sākumskolas izglītības 
programmā”,  Mārupes Valsts Ģimnāzija

KatrusavuaudzināmoklasiAndraapvijar
mātišķugādību,mācotcentīgistrādāt,būt
labiemcilvēkiem,visiematrodotvajadzīgos
vārdusunpieeju.Andrairnotiempedago-
giem,kurisavudarbudaraarsirdi,domājot
parto,kasnepieciešamsbērniem,neskaitot
minūtesunstundas,kaspavadītassarunās,
darotpapildudarbus,koneprasa,betkuriir
nepieciešamipēcskolotājasieskatiem.Andra
vienmērirprogresīva,atvērtajaunajam.Arī
pārejotuzattālinātajāmmācībāmunikdienā,
Andraātrimācāsjauno,izmantotoprofesio-
nāli.IkdienāAndrailietinoderkrievuunangļu
valodaszināšanas,laigūtupieredzi,atlasītu
materiālusstundām.Viņasredzējumsirvis-
aptverošs–parsituācijām,procesiem,bēr-
niem.Andra,balstotiesuzsavāmzināšanām
unpieredzi,vienmēratrodlabākorisinājumu
dažādāmproblēmsituācijāmunprotcieņpilni,

rāmiunpamatotiieteikttoarīcitāmkolēģēm
unadministrācijai.Andraircilvēks,kurapvie-
nojasizcilaprofesionalitāteuncilvēcīgums.
To pierāda arī vecāku pieprasījums katru
gadu,kadtiekkomplektētas1.klases.Kolēģi
Andraiveltašādusvārdus:“Turadisajūtu,ka
strādāarvieglumu.Tavāklasēvissnotiekit
kāpatsnosevis,rimti,bezsteigas.”Kolektīvs
lepojasarkolēģiAndru,kurairvienanoskolas
lielākajāmvērtībāmnetikaiprofesionalitātes
uncilvēcīgumadēļ,betarītādēļ,kairstabila
vērtība,uzkuruvarpaļauties.

Ginta Šenfelde
“Gada pedagogs sākumskolas izglītības 
programmā”, Salas sākumskola

Skolotājaar lieloburtu.Gintassirdslieta
viennozīmīgi irsports.GintaSalassākum-
skolāpasniedzsportuunveselībuno1.līdz
6.klasei,kāarīpirmsskolā.Gintasportaak-
tivitātēsaktīviiesaistanetikaiskolēnusun
pedagogus,betarīvietējokopienu.Sporta
aktivitātēsOlimpiskajādienā,Sniegadienā,
orientēšanāskausāSiguldā,organizējotpār-
gājienus,rogainingasacensībās,Latvijassko-
luZiemasfestivālā,Velodienas,minihand-
bolasacensības,orientēšanaspasākumus
vietējāciemā.Sportiskajāsaktivitātēs tiek
iesaistītipedagogi,vecākiunvietējieciema
iedzīvotāji.Gintacenšaskatrāskolēnāielikt
visutolabāko–atbildībupretmācībupriekš-
metu,izdarītpareizāsdzīvesizvēles,izvirzīt
sasniedzamusmērķus.Kāklasesaudzinātāja
iedziļināskatrajauniešaizaugsmē.Gintaak-
tīviiesaistāsSpuņciemaikdienasdzīvē,do-
mājotparfiziskāmaktivitātēmiedzīvotajiem

–orientēšanaspasākumi,mājaspārvaldības
lietāsutt.Gintaaktīvipiedomāpiesavasper-
sonībaspilnveidošanas,pagājušāgadāapgu-
vainformācijutehnoloģijuprasmesunšogad
startēkāpirmsskolasizglītībasinformācijas
tehnoloģijumentors.Kāarīpilnveidosavas
valodasprasmes,laipilnvērtīgivarētustar-
tētErasmus+aktivitātēs.Gintakopāarkolēģi
šogadorganizēdabasspēles–orientēšanās
projektu,kasieguvafinansējumukonkursā
“Mārupe-mūsumājas”.Gintairpedagogs,ar
kurumēskāiestāde,darbakolēģiunvecāki
lepojamies.

Gundega Adītāja
“Gada pedagogs sākumskolas izglītības 
programmā”, Jaunmārupes pamatskola

Gundegairaizrautīga,zinoša,prasīga,sa-
protošaskolotāja.Savuskolotājas karjeru
sākusinopirmsskolasizglītībasposma,kas
ļāvis padziļināti izprast skolēnus nākama-
jā-sākumskolasposmā,bērnupsiholoģiju,
vajadzībasunintereses.Vadasākumskolas
metodiskokomisijušajānetikvieglajāpārejā
uzkompetenčupieeju,kāarīspējusisaglabāt
optimismu,radošugaruCovidlaikā.Lieliski
sadarbojasarsavasaudzināmāsklasessko-
lēniemunvecākiem.Profesionālesavājomā.
Izcilaklasesaudzinātāja,kuraļotiiedziļinās
mācībuvielā,laispētudotlabākāszināšanas
saviemskolēniem.Vienmērpadalīsiesarsa-

viemizstrādātajiemmācībumateriāliem,dos
padomu,nekadneatteikssavupalīdzību.Ļoti
atbildīgiveicsavudarbu.Regulāripilnveido
savaszināšanas,dalāspieredzēarkursosgū-
tajāmatziņām.Gundegairpozitīva,enerģiska,
radoša,atsaucīga,izpalīdzīga.Spridzeklis!Tā
turpināt!

Ņikita Andrianovs
“Gada pedagogs sākumskolas izglītības 
programmā”, Mārupes novada Skultes 
sākumskola

Ņikitairsportaskolotājs,kuršstrādāgan
pirmsskolasgrupās,gansākumskolasklasēs,
ganinterešuizglītībaspulciņos,gankoriģējo-
šāsnodarbībāsbērniemarspeciālāmvajadzī-
bām.“Darbuskolā”Ņikitasākajaudivugadu
vecumā,sēžotmammasklasēpēdējāsoliņā,
zīmējotunuzmanīgiklausoties,kasnotiekap-
kārt.Skolotājsirļotiatbildīgs,centīgs,zinošs,
radošs,protatrastpieejukatramskolēnam,
sportastundasvienmērirļotiinteresantasun
profesionālas.Arsavuatraktivitātiunradošu-
muŅikitaiedvesmonetikaibērnus,betarī
kolēģus,vienmērirautoritāteskolēnuvidū.

Skolotājampiemītmilzīgsenerģijaspoten-
ciāls,viņšorganizēsacensības,sportapasā-
kumusbērniemunviņuvecākiem,fotoorien-
tēšanosarinteresantiemkvestiemciematā,ir
ārpusskolaspasākumuvadītājs.Skolotājam
ļotilabasadarbībaarvecākiemunkolēģiem,
kāarīpiemītizteiktapatriotismaizjūta.

Sandra Vīksne
„Gada pedagogs pirmsskolas izglītības 
programmā”, Mārupes pamatskola

Sandrairradoša,zinoša,izpalīdzīga,vien-
mēr atsaucīga un ar idejām bagāta. Ja ir
vajadzīgskādspadoms,viņavienmērzinās,
kounkāieteikt.Protstrādātkomandā,kas
irļotisvarīgi,laigrupiņābūtugaišaunmīļa
vide.Skolotāja ikdienasmācībuprocesam
veido dažādus mācību materiālus, didak-
tiskāsspēles,uzskateslīdzekļus.Arkursos
iegūtajām zināšanām dalās ar kolēģiem.
Sandralabprātiesaistāspirmsskolaspasā-
kumuorganizēšanāunvadīšanā.Šogadpati
pieteicāsvadītiestādesvokālistukonkursu
“Cālis2022”,atraktīviiejūtotiespuķumeitenes
lomā.Savuaktrisestalantuapliecinaarīcitos
pasākumos,īpašunozīmipievēršottēlam,ko
atveido.Māmiņdienāmammāmorganizēja
rokdarbudarbnīcu.Sandrairrokdarbniecear
bagātīguiztēli.Šogadkopāarsagatavošanas
grupasbērniemgadagarumāgatavojapār-

steigumumammāmizlaidumā.BērniSandras
vadībānoaudaspilventiņusuzSandraspaš-
gatavotajāmstellēm.Dāvanatikapasniegta
mammāmizlaidumā.PateicotiesSandrasiz-
domai,tapa“sajūtutaka”grupiņā.Organizējot
bērnuizglītībasprocesu,skolotājaiveidojas
labasadarbībanetikaiarpašiembērniem,bet
arīarviņuvecākiem.

Vita Kalvāne
„Gada pedagogs pirmsskolas izglītības 
programmā”, PII “Saimīte”

Skolotājairļotimērķtiecīgaunapņēmīga-
arlieluatbildībassajūtuattiecaspretdarbu
unveicamajiempienākumiem.Vitaipiemīt
īpašasdarbaspējas-arsavumieruunno-
svērtībupanāklabusrezultātus,sagatavojot
bērnusskolasdzīvei.Vitairenerģiska,zino-
ša,vienmērgatavajauniemizaicinājumiem.
PatlabanVitaapgūst izglītības tehnoloģiju
mentorakursus,apmācītukolēģusdigitālo
rīkulietošanasprasmēsunlietotdažādasmā-
cīšanāsplatformasmācībuprocesaorgani-
zēšanā.Problēmsituācijasrisinakonstruktīvi,
piedāvājotsavusrisinājumusunredzējumu.
Vitairļotikoleģiāla,izpalīdzīgaunatsaucīga
-izveidojusiespozitīvasadarbībaarskolotā-

jām,bērniem,bērnuvecākiem,administrāciju.
Vitasvaļaspriekiirceļošana,tačupatlaban
Vitairpilnasslodzesvecmāmiņa,kasaizņem
lielākodaļubrīvālaika.

Ieva Bauble
“Gada pedagogs sākumskolas izglītības 
programmā”, Babītes vidusskola

Ievaaraugstuatbildībassajūtuizturaspret
sevuzticētajiempienākumiem.Jaudaudzus
gadusirtopošopedagogupraksesvadītājaun
mentorsBabītesvidusskolasjaunajiempeda-
gogiem.Labprātiesaistāsmetodiskajādarbā.
Daudzlaikaieguldamācībustunduplānošanā
unvadīšanā,dalāspieredzēarizveidotajiem
metodiskajiemmateriāliem.Labasadarbība
arizglītojamovecākiem,organizēpasākumus
ganizglītojamajiem,ganvecākiem.Pārzina
unievēroiekšējosunārējosnormatīvosaktus.
Regulāripapildinasavaszināšanastālākiz-
glītībaskursosunsemināros.Pieņemprofe-
sionālosizaicinājumus.Irapguvusidatorikas

pedagogakvalifikāciju.Savasprofesionālās
darbībaspilnveidošanaiizmantosvešvalodu
zināšanas.Brīvajālaikāpatīkaktīvaatpūta,
ceļošanaunSPAprocedūras.
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Sandra Nastaja
“Gada pedagogs sākumskolas izglītības 
programmā”, Mārupes pamatskola

Skolotājasavumācībupieejubalstasadar-
bībāstarpskolēnuunpedagogu,tāspama-
tāirsapratneuncieņa.Sandrasavādarbā
izmantovairākasindividualizācijasundife-
renciācijasmetodes(piemēram,daudzveidīgi
skaidrouzdevumus,regulāriorganizēdarbu
komandās,ļaujskolēnambūtparskolotāju
u.tml.), neaizmirstotganpar talantīgajiem
skolēniem,ganarīskolēniem,kuriemikdie-
nasmācībuprocesānepieciešamsatbalsts.
Skolotājasstundāsregulāritiekveiktidažādi
eksperimenti,kurāskolēniemiriespējaneti-
kairedzētdemonstrējumus,betarīpašiem
piedalītieseksperimentaplānošanā,īsteno-
šanāunizvērtēšanā.Skolēnostasattīstapēt-
nieciskoprasmi,tāpēcskolotājaaktīvimudina
bērnuspētītsevinteresējošustematus.Vēl
vienanoSandraspedagoģiskādarbastipra-
jāmpusēmirskolēnusagatavošanadalībai

dažādiemkoncertiem,konkursiem,olimpi-
ādēm.Skolotājauzskata,katasirveids,kā
iedvesmot katram skolēnam īstenot savu
talantuunattīstītuzstāšanāsprasmes,kas
ceļskolēnapašvērtējumu.Sandraspējattīstīt
arīliterārotalantu–skolēnurakstītiedzejoļiir
publicētigrāmatā“Nosirsniņassirsniņā”,bet
stāsti-grāmatā“Mansgrāmatplauktastāsts”.
Sandrairskolas“kalendārs”,jozinaikviena
darbiniekavārdadienasundzimšanasdie-
nasdatumus,organizējotkolēģusveikšanu
svētkos.

Līga Ābele
“Gada pedagogs vidusskolas izglītības 
programmā”, Babītes vidusskola

LīgaBabītesvidusskolāstrādāparķīmijas,
bioloģijasskolotājuunirarīklasesaudzinā-
tāja.Līgairakurāta,arlieluatbildībassajūtu
pildasevuzticētospienākumus.Viņavada
dabaszinātņumācībujomu.Labprātiesais-
tāsskolēnuzinātniskipētnieciskajādarbībā.
Daudzlaikaieguldamācībustunduplānošanā
unvadīšanā.Pārzinaunievēroganiekšējos,
ganārējosnormatīvosaktus.Regulāripapildi-
nasavaszināšanastālākizglītībaskursosun
semināros.Sadarbojasarkolēģiemundalās
savāpieredzē.Savasprofesionālāsdarbības

pilnveidošanaiizmantosvešvaloduzināša-
nas.Līgaprasmīgiizmantoinformācijasun
komunikācijutehnoloģijas.Brīvajālaikāpatīk
aktīvaatpūta,ceļoarmotocikluunpievēršas
dārzadarbiem.

Līga Lagzdkalne
“Gada pedagogs vidusskolas izglītības 
programmā”, Mārupes Valsts ģimnāzija

LīgaMārupesValstsģimnāzijāstrādākopš
1984.gadakāģeogrāfijasskolotāja.Māru-
pesValstsģimnāzijairLīgaspirmāunvienī-
gādarbavieta.Laikamejot,skolotājaapguva
zināšanasarīekonomikāunkomerczinībās.
Skolotājaprotiedrošinātunmotivētskolēnus
spertpirmossoļusuzņēmējdarbībasiema-
ņuapgūšanā,saprastsavasstiprāsunvājās
puses.Skolēnumotivēšanapiedalīties„Ēnu
dienās”,skolēnumācībuuzņēmumu(SMU)
organizēšanaunvadība,skolēnuiesaistīšana
biznesaunreklāmaskonkursosirskolotājas
ikdienas darba sastāvdaļa, kas skolēniem
dodvērtīgaszināšanasstudijāmaugstskolā
unpraktiskas iemaņaspatstāvīgajādzīvē.
SkolotājasvadībāMārupesValstsģimnāzi-
jakopš1997.gadairjauniešuekonomiskās
biznesaorganizācijas“JuniorAchievement
Latvia”dalībskola.KatrugaduSMUiegūstat-
zinībasungodalgotasvietasLatvijasskolu
SMUgadatirgos.Līgaveiksmīgisadarbojasar
Mārupesnovadauzņēmējiem,kuriarsavām
atziņām,padomiemunbalvāmpiedalāsSMU
izvērtēšanāunapbalvošanā.SkolotājaLīga
šogadtikaizvirzītanominācijai“Gadalabākā

uzņēmējdarbībasskolotāja2022”.Balvāiegu-
vabraucienuuzBriseli.Tāirjautrešāreize,
kadorganizācija“JuniorAchievementLatvija”
viņuizvirzašaiprestižajainominācijai.Māru-
pesValstsģimnāzijasskolēnikatrugaduir
starplabākajiemPierīgasmācībuolimpiādēs
ekonomikā.12.klasesskolēnstikaizvirzīts
dalībaivalstsolimpiādē.Ceļošana,orientē-
šanās sports, grāmatu lasīšana un rūpes
parpieciemmazbērniemirLīgaspievienotā
vērtībadzīvesundarbaikdienai.KolēģiLīgu
raksturokāzinošuprofesionāli,cilvēku,ku-
ramvarpajautātjebko,kālabupadomdevē-
ju.ApbrīnasvērtairLīgasprasmeapvienot
atbildīgosdarbapienākumusarcilvēcīgumu
unsirdsgudrību,mierasajūtasradīšanupat
vistrauksmainākajosapstākļos.

Lāsma Pommere
„Gada pedagogs profesionālās ievirzes 
izglītības programmā”, Babītes Mūzikas skola
Lāsmairvienanoaktīvākajāmunpama-

nāmākajām skolas skolotājām. Pedagoga
profesijāstrādājau10gadus,ikdienāirļoti
sirsnīga,aizrautīga,bērnusmīlošaunrado-
šaskolotāja.Viņasvadībākoraklasepēdējo
gadulaikāirskaitliskiunkvalitatīviaugusi.
Ganskolasdarbā,ganārpustāLāsmaaktīvi
darbojasarīkākordiriģente.Viņaspieredze
šajāarodāirjauvairāknekā15gadi.Lāsma
irZemessardzeskoradiriģente,kāarīpatiir
zemessargsjaudeviņusgadus,Strasbūras
latviešukoramākslinieciskāvadītāja,Jaunpils
koradiriģente,Studenšuprezidijakonventa
mākslinieciskāvadītāja,kāarīpatidziedOpe-

reteskorī.Skolotājalieliskiiekļaujaskolektī-
vā,vienmēriratvērtasadarbībaiunjauniem
projektiem,kāarīacumirklīkļūstparkatras
kompānijasdvēseli.

Anna Vitjuka
„Gada pedagogs profesionālās ievirzes 
izglītības programmā”, Mārupes Mūzikas un 
mākslas skola
Skolotājuvarapbrīnotparviņaspacietību,

izpratniunneatlaidīburezultātusasniegša-
nā.Šogadulaikāskolotājasaudzēkņiregulāri
piedalījušiesunguvušipanākumuskonkur-
sos,koncertos.Annalieliskiapmācanetikai
solistus,betarīarmazovijolniekuansambli
unorķestri.Neskatotiesuzaizvadītāgada
izaicinājumiemattālinātomācībudēļ,Anna
iedvesmojaunmotivējaunarlabusniegumu
sagatavojatrīsabsolventes,kurasarīšogad
papildinaskolaskamerorķestri,un2.klases
audzēknivairākiemkonkursiem,audzēknim
gūstotlaureātadiplomus.Annairatvērtasa-
darbībaiarkolēģiem,vienmēratsaucīgapado-
miem,kāarīlabprātapmeklēkolēģustundas,
laikrātupieredzi.Skolotājaarīpatikoncertē
skolaspedagogukamerorķestrī.KolēģiAnnu

vērtēkākompetentu,draudzīgu,zinošu,viņa
bērniemirkāotramamma-pilnībāuzņemas
atbildībuunsniedznesavtīgupalīdzībuvisu
mācībulaiku.Mācotvijoļspēli,irļotirūpīga
profesionālajājomā,betvienlaikus-arīprasī-
ga.Annaiiraugstassaskarsmesspējas.

Gunta Potaša
„Gada pedagogs pamatskolas izglītības 
programmā”, Mārupes Valsts ģimnāzija

GadulaikāGuntasevipierādījusikāizcilu
skolotāju,prasmīguaudzinātājuunatbalsto-
šukolēģi.Skolotājastrādāļotiradoši,nepār-
trauktidažādojotmācībuprocesu.Guntair
apkopojusisavadarbapieredziunizveidojusi
metodiskomateriāluskolēnulasītprasmesat-
tīstīšanai.Arsaviemizstrādātajiemmācību
materiāliemdāsnidalāsarkolēģiem.Guntas
mācībustundasirpārdomātas,profesionā-
las,piepildītasarsaturu,kasirsaistošssko-
lēniem.SavāsmācībustundāsGuntanetikai
attīstaunpilnveidoskolēnuprasmesmācību
priekšmetā,betarīdaudzuzmanībasvelta,
lai skolēni apgūtu un pilnveidotu savstar-
pējāssaskarsmesunsadarbībasprasmes,
izmantojotaktivitātes,kurāsskolēniizsaka
savuviedokliunmācāsuzklausītcitus,veido
pozitīvusadarbībugrupu,pārudarbosunko-
pīgosmācībuprojektos.Guntasprioritāteir

vienmērprecīziunizpildāminoteikumiskolē-
niem,kururespektēšanāunievērošanāGunta
patiirpozitīvsparaugs.KolēģiGunturaksturo
kāapzinīgu,kārtīgu,pieejamu,atbalstošu,ļoti
inteliģentuungudru.Savāsatsauksmēspar
Guntujauniekolēģiarpateicībuparatbalstu
raksta,kaapbrīnoviņassistemātiskumu,sa-
kārtotību,pacietību,prasmistrādātardažā-
diemskolēniemunperfektiizstrādātosma-
teriālusundarbalapas.Guntaviennozīmīgiir
GadaskolotājsNr.1pamatskolasgrupāvisa
kolektīvavārdā.

Kristīne Jukša
„Gada pedagogs pamatskolas izglītības 
programmā”, Babītes vidusskola

Kristīne darbu Babītes vidusskolā sāka
kāsākumskolaspedagogs,bet ir ieguvusi
arīlatviešuvalodasunliteratūraspedagoga
kvalifikāciju.Patlabanstrādāparlatviešuva-
lodasunliteratūraspedagogu4.–6.klasēs,
irarīklasesaudzinātāja.Kristīnearaugstu
atbildībassajūtuizturaspretsevuzticētajiem
pienākumiem.Viņairpieņēmusiizaicināju-
mubūtpar“Mācītspēks”mentoruBabītes
vidusskolas jaunajiem pedagogiem. Vada
valodumācību jomu. Daudz laika iegulda
mācībustunduplānošanāunvadīšanā,da-
lāspieredzēarizveidotajiemmetodiskajiem
materiāliem.Vienmērirpozitīvaunatvērtasa-
darbībaiarkolēģiem.Veiksmīgasadarbībaarī
arizglītojamovecākiem,organizēpasākumus

ganizglītojamajiem,ganvecākiem.Pārzina
unievēroiekšējosunārējosnormatīvosaktus.
Regulāripapildinasavaszināšanastālākizglī-
tībaskursosunsemināros.Savasprofesio-
nālāsdarbībaspilnveidošanaiizmantosveš-
valoduzināšanas.Kristīnejēgpilniizmanto
informācijasunkomunikācijutehnoloģijas.
Brīvajālaikāpatīklasītgrāmatasunpavadīt
laikuarģimeni.

Sarmīte Norenberga
„Gada pedagogs pamatskolas izglītības 
programmā”, Jaunmārupes pamatskola

Sarmīteirģeogrāfijasskolotāja,kurabēr-
niemsaistošāunmūsdienīgāveidāpalīdz
apgūt ģeogrāfiju. Viņai piemīt svarīgākās
pedagogapersonībasīpašības-profesiona-
litāte,koleģialitāte,sirsnīgums,atsaucīgums,
radošums,atbildība,taisnīgums,cieņaunla-
bahumoraizjūta.Sarmīteirskolotāja,kura
palīdzskolēniemizprast,izzinātpasaulino
ģeogrāfiskāunekonomiskāskatījuma.Spēj
piesaistīt skolēnu uzmanību gan stundas
laikā,ganārpustās.Klasesaudzinātāja,ko
skolēnimīlunnovērtē.Neatlaidīgaprasībās
pretsaviemaudzināmajiem.Vienmērirarra-

došāmidejām,tostarppārdomātinoformējot
klasi.Skolotāja,kurasavudarbuveicnosirds
unaugstāprofesionālālīmenī.Noskolēniem
dzirdētasatsauksmes,kastundasirsaplāno-
taslīdzsmalkākajainianseiunirļotiaizraujo-
šas.Sarmīte-inteliģenta,iedvesmojošaun
iejūtīgapersonība,skolaslepnums!
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Aleksejs Petrovs
“Gada sporta treneris”, Babītes Sporta 
komplekss

ParalēlitreneradarbamAleksejsirarīspor-
taskolotājsRīgas8.pirmsskolasizglītības
iestādē.Kopš2019.gadatrenerisiruzaici-
nātsLatvijasmeiteņu(WU-17)valstsvienības
komandastrenerukolektīvā.Savuprofesio-
nalitātipilnveido,regulāriapmeklējotkursus
unseminārus.IegūtaA-UEFAfutbolatrenera
kategorija.Savasfutbolatrenerakarjeraslai-
kāAleksejsirieguldījislieludarbu,sekmējis
vairākujaunofutbolistuiekļaušanudažāda
vecuma valstvienības izlasēs. Aleksejs ar
darbakvalitāti,raksturastingrībuunpozitīvo
attieksmiiriemantojisnetikaikolēģucieņu,
bet arī audzēkņuun viņu vecākuatzinību.
Prioritātetreneradarbā irbērnuun jaunie-

šuemocionālaisbaudījumsnodarbotiesar
konkrētosportaveidu,attīstītsavuvispārējo
fiziskosagatavotībuunapgūtsportaveida
pamatus.Augstisasniegumiungodalgotas
vietasnavmazsvarīgsfaktorsunirkāpapildu
gandarījumspaveiktajamdarbam,unAlek-
sejsveiksmīgitoīsteno.

Kristaps Muižnieks
“Gada pedagogs “Skolēnu simpātija””, Babītes 
vidusskola

KristapsdarbuBabītesvidusskolāuzsāka
2016.gadākādatorikas,programmēšanas
pedagogsunirarīklasesaudzinātājs.Savā
darbāirinovatīvs.Mācībustundāsizmanto
dažādasmācībumetodes,pielietoinformā-
cijas tehnoloģijas. Ir bijis prakses vadītājs
studentiem.Labskontaktsarizglītojamajiem.
Viņšvadatehnoloģijasmācībujomu.Regu-
lāripapildinasavaszināšanastālākizglītības
kursosunsemināros.Savasprofesionālās
darbībaspilnveidošanaiizmantosvešvalodu

zināšanas.Brīvajālaikāpatīkspēlēthokeju
unnodarbotiesarcitiemaktīviemsportavei-
diem.

Raisa Petrova 
“Gada pedagogs “Skolēnu simpātija””, Mārupes 
pamatskola

Raisairkrievuvalodasskolotājaar44gadu
lielupedagoģiskostāžu.Skolēniparskolotāju
saka:“Ļotilabsirdīgaskolotāja,vienmērirga-
tavapalīdzēt,miermīlīga,vienmērieteikstikai
labu,uztraucasparskolēniemkāparpašas
bērniem,jautra,patīkamakomunikācijā,lielis-
ka,mīļa,ļotilabimāca,irsaprotošaunatbal-
stoša,saprotamiizskaidrotēmas.”Skolotāja
irtoleranta,pozitīvauncieņpilniizturaspretiz-
glītojamajiem.Neskatotiesuzsavuilggadējo
pedagoģiskopieredzi,skolotājanepārtraukti
pilnveidosavuprofesionalitāti,lainodrošinātu
mūsdienīguuninovatīvumācībuprocesu.Or-
ganizējotsavasstundas,skolotājaregulāriiz-
strādādažādusinteraktīvosmateriālus,t.sk.,
spēles,kasjēgpilnipapildinamācībuvielas
apguvi.Jebkurasseminārosvaikursosiegū-
tāsjaunāszināšanasunprasmesskolotāja
nekavējotiesvēlasnodotpārējiemkolēģiem.
7.klasēsskolotājairizstrādājusisavumetodi
“Māciesmācīties”,laiskolēnipašiuzņemtos
atbildībupar regulāruunpatstāvīgumācī-
šanos,nevissekundāriizpildītuuzdevumu.

Skolēniiemācāsstrukturētsavaszināšanas,
prasmesunvajadzības,aktīviiesaistāsmācī-
buprocesāunizprotmācīšanāsnepiecieša-
mību.Laiveicinātumācīšanāsmotivācijuun
radītuinteresiparapgūtozināšanusaistību
arreālodzīvi,Raisaizstrādātādusmājasuz-
devumus,kasbalstītiuzģimenesvērtībām.
Skolotājaapkārtējovidiuzskataparmācību
procesasvarīguveicinātāju,noformējotsavu
mācībukabinetuuzdažādiemsvētkiem.Ko-
lēģiRaisuraksturokāmīļu,pozitīvu,atvērtu,
dāsnu,radošu.Pateicotiesskolotājasnozīmī-
gākajamhobijam,skolaskolektīvsiriepazinis
ziemaspeldēšanassportaveidu.

Ligita Baleviča
“Par mūža ieguldījumu izglītībā”, Babītes 
vidusskola 

Ligita darbu Babītes vidusskolā uzsāka
1980.gadākāmatemātikasskolotāja.Viņas
pedagoģiskaisdarbastāžsir42gadi.Savā
darbāirpatstāvīga,korektaunerudīta.Mācī-
bustundāsizmantodažādasmācībumeto-
des,pielietoinformācijastehnoloģijas.Irbijusi
praksesvadītājastudentiem.Labskontakts
arizglītojamajiem.Ligitacenšasiemācītmī-
lētmatemātiku.Viņaatrodindividuālupieeju
katramizglītojamajam,laiiedrošinātudomāt,
analizētunatrastlikumsakarībasskaitļulīk-
ločos.Savosdarbagadosvairākiemsimtiem
Babītesnovadaiedzīvotājuiriemācījusimate-
mātiku,kāarīcitasnepieciešamāsiemaņas
dzīvei. Devusi būtisku ieguldījumunovada
attīstībā.Ligitasizglītojamieregulāriuzrāda
augstussasniegumusValstspārbaudesdar-
bosunolimpiādēs.Skolotājalabprātiesais-
tāsskolēnuzinātniskipētnieciskajādarbībā.

Araugstuatbildībassajūtuizturaspretsev
uzticētajiempienākumiem.Viņa irvadījusi
matemātikas metodisko komisiju. Daudz
laikaieguldamācībustunduplānošanāun
vadīšanā, dalās pieredzē ar izveidotajiem
metodiskajiemmateriāliem.Regulāripapil-
dinasavaszināšanastālākizglītībaskursos
unsemināros.Savasprofesionālāsdarbības
pilnveidošanaiizmantosvešvaloduzināša-
nas.Brīvajālaikāpatīkceļot.

Oskars Zurkovs
“Gada sporta treneris”, Mārupes Sporta centrs

Trenerisregulāripiedalāsdažādossemi-
nāros,pieredzesapmaiņaspasākumos,kā
arī-Latvijasjaunatnesizlašusagatavošanas
darbā.Savādarbāizmantojaunākāstreniņu
metodes,koaizguvisnospeciālistiemLatvi-
jasizlasē.Oskarsizvirzaatbilstošusmērķus
unsastādastrukturizētusuzdevumus,kas
palīdzsasniegtaugstusrezultātus.Treneris
veicfiziskostestuspēcjaunākajāmLatvijas
Basketbolasavienībasizstrādātajāmvadlī-
nijām.Regulāriizvērtētreniņus,tostarp,iz-
mantojotvideoanalīzi.Trenerisiesaistāsda-
žādosprofesionālāspilnveidespasākumos,
piemēram,irLatvijasnacionālāsU16izlases
trenerukorpusā.Treneriraksturoprofesionāla
attieksme,koapstiprinaarīlabasatsauksmes
noaudzēkņuvecākiem.Vienanotrenerano-

vērtētākajāmīpašībāmirlabaskomunikācijas
prasmes,taiskaitāarkolēģiem.Trenerimir
labasaskarsmearsaviemaudzēkņiem,ko
pierāda augstais treniņu apmeklējums un
saliedētieaudzēkņi.TreneravadībāLatvijas
JaunatnesbasketbolalīgāU-16grupaizcīnī-
jusi1.vietu,U17-3.vietu.

Aija Gavare
“Gada pedagogs “Skolēnu simpātija””, 
Jaunmārupes pamatskola

Aijairradošauniniciatīvasbagātaperso-
nība.Skolotāja aizrauj bērnus,mācotma-
temātikuunfizikuarmūsdienīgāmmācību
metodēm.Skolēninovērtējuši,kaskolotāja
Aijairjauka,enerģiska,godīga,izpalīdzīgaun
atsaucīga.Viņaiedvesmo,paslavē,atbalsta,
izskaidro,jatasnepieciešams,vienmērpalīdz
unprotskolēnusmotivētarīuzpatstāvību.
Skolēniatzīst,kavēlasviņailīdzināties,joviņa
irmoderna.Aijairskolotāja,kuraarmilzīgu
mīlestībuundegsmiiesaistāsskolasdzīvē

unpasākumos.Aijairiedvesmaskolēnam!

Dina Švīpiņa
“Gada pedagogs “Skolēnu simpātija””, Mārupes 
Valsts ģimnāzija

Dina par latviešu valodas un literatūras
skolotājuMārupesValstsģimnāzijāstrādā
kopš2015.gada.Ļotiatraktīva, iedvesmo-
joša, saprotoša, visā ieinteresēta, skolotā-
ja-“spridzeklis”pozitīvānozīmē.“Mūžīgais
dzinējs,kasvienaldzīguneatstājneskolēnu,
nekolēģi,”tāparDinuizsakāsviņaskolēģi.
Pateicotiessavāmdarbametodēm,pozitīvai
attieksmeipretskolēniemunmīlestībaipret
dzimtovalodu,Dinaraisījusiskolēnospastip-
rinātuvēlmiuninteresiapgūtlatviešuvalodu
unliteratūru.Katramācībustundairkājauna,
aizraujošaizrādearskolēnuunskolotājaspie-
dalīšanos.Skolotājaregulāriskolēnusiesaista
projektosunkonkursos,kurtievarseviaplie-
cināt,gūstotpanākumusunpaplašinotsavu
redzesloku.Skolotājaveicinājusiskolēnusek-
mīgudalībuPierīgasunLatvijasmērogamā-
cībuolimpiādēs.Audzinot9.klasi,skolotājato
izveidojusiparenerģisku,saliedētu,motivētu
unuzizaugsmitendētukolektīvu.Skolēnipar
skolotājuDinusaka:“SkolotājaDinairpilna
arentuziasmuunprieku,ar“mugurkaulu”-
viņainavbailpateiktto,kodomā.Viņamāca
arsmaidu,kasdodskolēniemstimulumā-

cīties.Skolotājaprotsavudarbu,kāarīspēj
izveidotciešusaikniarsaviemskolēniem,
izpalīdzot,uzklausot,saprototunatbalstot.
Skolotājastundāsirdzīvespriecīgaunrado-
ša,kasvienmēruzlabogarastāvokli.Labāku
skolotājusatiktnaviespējams!Vienmērtic
skolēniem,arītad,jairredzams,kaietgrūti,
viņacentīsiespalīdzētuniemācīt.Skolotāja
irļotizinošasavājomā,mācībustundasir
interesantas,citreizsmieklīgas,tomērjaunieši
iemācāsvajadzīgovielu.Katrudienucenšas
saliedētaudzināmoklasi,uzlabotatmosfēru,
kasviņaiļotilabiizdodas,joarsavujautro
unmotivējošoentuziasmuspējuzmundrināt
jebkuru.”



11Pirmdiena, 17. oktobris, 2022

Babītes vidusskolas izglītojamie 
gatavojas dalībai starptautiskā 
konkursā par vides un ekoloģijas 
jautājumiem vācu valodā
Babītes vidusskolas 11. klašu izglītojamie, kuri apgūst vācu valo-
du, jau kopš septembra aktīvi gatavojas, lai 31. oktobrī kā komanda 
startētu Gētes institūta iniciētā starptautiskā skolu jaunatnes kon-
kursā. 

Savuerudīcijuunspriestspējupar
videiunekoloģijaisvarīgiemjautāju-
miemjauniešivarēspārbaudīt,pie-
dalotiesgandrīzpiecustundugarā
virtuālātiešsaistesspēlē„Klimane-
utralStadt”.
Piedalīšanāsspēlēprasanetikai

pamatīgas tematiskas iestrādes
vācuvalodā,betarījauniešusaga-
tavošanuizlēmīgiemspriedumiem
par vides problemātikas jautāju-
miemjauglobālākāizpratnē.Tāpēc
vācuvalodasskolotājaMaijaLevāne
starpdisciplināraisadarbībaiirpie-
saistījusiganBabītesvidusskolas
ģeogrāfijasskolotāju InesiGavari,
ganarīvēsturesunsociālozinību
skolotājuKristuKristapsoni.Neno-

liedzami lielu priekšrocību dalībai
projektāsniedzarīekoskolassta-
tuss, jo tas nozīmē, ka skola jau
savāikdienāapzinātipievēršuzma-
nībuvidesaizsardzībaiunilgtspējai,
kassavukārtietverdomāšanupar
enerģētiku,transportu,mobilitāti,ve-
selību,atkritumušķirošanu,trokšņu
mazināšanuutt.
Vācuvalodasgrupasizglītojamie

atzīst,kaspēles„KlimaneutralSta-
dt”idejāredznetikailieliskuiespēju
nodarbotiesarattiecīgosaturuvācu
valodā,bettāarīļaujrisinātsarežģī-
tusjautājumusrotaļīgāveidā.

Babītes vidusskolas 11. klašu vācu 
valodas grupa

Mārupes Valsts ģimnāzijas skolēni 
piedalās Erasmus+ projekta 
aktivitātēs Rumānijā

Pēdējā septembra nedēļā Mārupes Valsts ģimnāzijas skolēni (Dār-
ta Dzene, Martins Miks Laiviņš, Emīls Kurpnieks, Romija Roze) un 
skolotājas (Dagnija Kalvāne un Ieva Griķe) devās Erasmus+ apmai-
ņas programmas braucienā uz Rumānijas pilsētu Targu Jiu, kur pa-
vadīja nepilnas septiņas dienas, izpētot pilsētu un pildot projek-
ta “Atkarības” (“Addictions”) - “To be or not to be addicted?” uzdevu-
mus. Projektā piedalījās skolēni un skolotāji no Austrijas, Francijas, 
Turcijas, Portugāles, Latvijas un Rumānijas.

Vairākudienugarumātikaveidoti
plakātipretatkarībāmunapmeklē-
tasdažādaslekcijaspartām.Iegū-
tasjaunaszināšanasunprasmes,
kāarīpapildinātsvārdukrājumsar
vairākuvaloduvārdiem.Tāpatskolē-
niiepazināsarīarpilsētasarhitektū-
ruunslavenumāksliniekudarbiem,
kāarīapskatījadažādusmuzejus.
Apskatotpilsētu,visvairākuzmanība
tikapievērstaConstantinBrâncuși
slavenajām skulptūrām - “Infinity
Column”, “The Gate Of The Kiss”
un“TableofSilence”,aplūkojotarī
skulptūristadzīvesvietuunizpētot
viņabiogrāfiju.Skolēniielūkojāsarī

rumāņuvēsturēunkultūrā,apmek-
lējotdažādusmuzejus.Tikaiepazī-
tane tikai rumāņu,betarī franču,
austriešu,portugāļu,turkukultūras,
spēlējotdažādasbrīvdabasspēles
unsavstarpējikomunicējot.Tomēr
patssvarīgākais-iegūtijaunidrau-
giunatmiņas,kasnekadnetiksaiz-
mirstas.

Romija Roze, Mārupes Valsts 
ģimnāzijas 11. b klases skolniece

Babītes vidusskolā viesojas Erasmus+ projekta 
dalībnieki
Īstenojot Erasmus+ skolu apmaiņas partnerību projektā “Learning in Circles”, Babītes vidusskolā no 19. 
līdz 22. septembrim norisinājās projekta noslēdzošā – ceturtā skolēnu mobilitāte.

ProjektuvadaASSOCIATIONDE
SAINT-SAUVEURDEMAZAMET,sko-
lanoMazametasFrancijā.Sadarbī-
baspartneriirIstitutod’Istruzione
SuperioreStatale“PascalComandi-
ni”noČesenasItālijāunVLiceum
Ogolnoksztalcace im.Jana IIISo-
bieskiegonoKališasPolijā.Babītes
vidusskolas delegācijas sastāvu
šoreizveidojaizglītojamāsVanesa
Krasta,EvelīnaKalniņa,AnnijaGaile,
EmīlijaRunceunMadaraKrievako-
pāarskolasdirektoriIlziRozenbergu
unprojektuvadītājuLinduŠenfeldi
-Inanu.
Šīsmobilitātesnosaukumsbija

“Perpektīvas”,liekotuzsvaruuzapri-
tesekonomikasunzaļādzīvesveida
risinājumiemunattīstībasiespējām
nākotnē.Projektadalībniekuvizīte
sākāsarMārupesnovadapašvaldī-
basdomespriekšsēdētājaAndreja
EncesunBabītesvidusskolasdirek-
toresIlzesRozenbergasuzrunām.
Pasākumalaikātikaatklātaprojekta
fotoizstādearvisudalībvalstuizglī-
tojamo uzņemtajām fotogrāfijām
par aprites ekonomiku. Līdz šim
izstādebijapieejamatikaidigitālā
formātā.
Pēcekskursijaspaskoluunstun-

duvērošanasdelegācijasapmeklēja
SIA“GetliņiEKO”-lielākocietosa-

dzīvesatkritumupoligonuBaltijas
valstīs,kasirviensnomodernāka-
jiemEiropā.Izglītojamieiepazinās
ar atkritumu pārstrādes procesu,
struktūru,kāunkādiatkritumitiek
šķirotiLatvijā,kāarī-kātiekizman-
totssiltums,kasrodaskāblakuspro-
duktsgāzesdedzināšanasprocesā.
Ekskursiju noslēdza viktorīna un
diskusija, kuras laikā izglītojamie
salīdzināja,kādiapritesekonomikas
unzaļādzīvesveidainstrumentitiek
izmantotiprojektadalībvalstīs.
Mobilitātes norises laikā izglī-

tojamie attīstīja starpkultūru ko-
munikācijas,sadarbības,līderības,
komandas un problēmu risināša-
nasprasmes,strādājotgrupāsun
veidojotgalaproduktu–muzikālu
priekšnesumu,kasvērstusabiedrī-
basuzmanībuuznepieciešamību
efektīvāk un apdomīgāk izmantot
resursus. Projekta noslēgumā Ei-
ropas mājā delegācijas uzrunāja
Andris Gobiņš, biedrības „Eiropas
Kustība Latvijā” prezidents, kurš
paskaidroja,arkādieminstrumen-
tiemjauniešivarvērstsabiedrības
unvaldībasuzmanībuuzaktuāliem
jautājumiem.
Izglītojamieprojektagaitāizstrā-

dātos ieteikumus un risinājumus
starpkultūruvidēapkopojapetīcijā,

kastikaadresētaunnosūtītaEiro-
pasParlamentam.
Laibagātinātuārzemjuviesuiz-

pratniparLatvijasvēsturi,kultūruun
neatkārtojamodabu,tikaorganizē-
tasekskursijasVecrīgā,Jūgendstila
kvartālā,LožmetējkalnāunJūrmalā.
Viesunamā“Irbēni”uzugunskura
tikavārītazupa,ceptuvē“Lāči”iepa-
zītamīlestībapretmaiziundarbu,
Babītesvidusskolas telpās “Rīgas
Danču” pavadībā apgūta latviešu
folklorauntautasdejusoļi.
Ārzemjudelegācijuviesiatzinīgi

novērtējaBabītesvidusskolas tel-
pas,toaprīkojumu,pedagoguaug-
stokvalifikācijuunmācībudarbu.
No26.līdz29.septembrimBabī-

tesvidusskolasizglītībasiestādes
direktore IlzeRozenberga unpro-
jektuvadītājaLindaŠenfelde-Inana
devasuzČesenuItālijā,laiarpart-
neraugstskolupārstāvjiemizvērtētu
projektanorisi,sasniegtosrezultā-
tus,kāarīapspriestunākotnessa-
darbībasiespējas.

Linda Šenfelde – Inana, Babītes 
vidusskolas projektu vadītāja

Babītes vidusskola dalās pieredzē par iekļaujošo 
izglītību
16. septembrī jau trešo reizi pēc kārtas profesionālās pilnveides kursos “Skola katram bērnam” tikās iz-
glītības iestāžu un pašvaldības speciālisti no visas Latvijas, tostarp no Babītes vidusskolas pasākumā 
piedalījās Kristīne Tene, Dace Lapiņa, Līga Rutule, Daiga Broka, kā arī Izglītības pārvaldes pārstāve Eri-
ta Rutkovska. 

Ar savu pieredzi un zināšanām
konferencēdalījāspirmsskolasiz-
glītībasiestāžu,skoluunpašvaldī-
bupārstāvji–kopumāaptuveni300
dalībnieku.Pasākumuatklājaklīnis-
kāunizglītībaspsiholoģe,“Autisma
centra”dibinātājaZaneKronberga,
kuradalījāspieredzēparpraktisku
palīdzībubērniemarautiskaspek-
tra traucējumiem skolā, savukārt
pardarbuarapdāvinātiembērniem
stāstījaApdāvinātobērnufakulta-
tīvāsskolasvaldesloceklisMarks
Gitermans.
Pasākuma otrajā daļā skolotāji

piedalījāsdarbagrupās,kurtrīsse-
sijāsklausījāsundalījāsarsaviem
pieredzesstāstiempar iekļaujošo
izglītību.Tevarējauzzinātparme-
todēmundidaktiskajiempaņēmie-
niemundažādiemkomunikācijas
veidiem,kāstrādātardažādavei-

dabērniem,tāpatnovadapārstāvji
varējadalītiesarsaviem labajiem
darbiemiekļaujošāsizglītībasveici-
nāšanādažādāsizglītībasiestādēs.
Dalībniekipapildinājazināšanaspar
iekļaujošās izglītības jautājumiem
dažāduikdienassituācijurisināša-
nā,tāpatbijaiespējaaktualizētsa-
vupieredzipariekļaujošāsizglītības
nozīmiizglītojamoizaugsmē,kāarī
paplašinātsavuredzējumuparie-
kļaujošāsizglītībaslomudažādības
pieņemšanāunrespektēšanā.Tā-
patinteresantibijauzzinātcituiz-
glītības iestāžupārstāvjupieredzi
atbalstapasākumunodrošināšanā
iekļaujošajāizglītībā.
ArīBabītesvidusskolaspārstāves

arsavuskolaspieredzesstāstuda-
lījāsdarbasesijā“Dažādībasatpa-
zīšanaunrespektēšanaiekļaujošas
izglītības veidošanā”. Konferencē

Babītesvidusskolaskomandaaktu-
alizējaiekļaujošasskolaskultūras
iezīmesnoprogresīvasskolasskatu
punkta,kassaskanarīarskolasvīzi-
juunmisiju-personālssadarbojas
savāstarpā,pastāvpartnerībastarp
personāluunvecākiem.
Babītesvidusskola  turpinavei-

dotiekļaujošumācīšanāskopienu,
strādājotpiekopīgaredzējumapar
to,ko ikviensvardarīt, laiveidotu
iekļaujošuskolu.
Laisasniegtukursāizvirzītomēr-

ķi,Babītesvidusskolaveidoskolēna
portfolio,kasirbalstītsuzskolēna
izvirzītajiemmērķiem,laisekmētu
viņa atbildību un sadarbību starp
skolēnu-vecākiem-pedagogiem.

Babītes vidusskola
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Personas apliecības (eID karte) 
kā obligāts personu apliecinošs 
dokuments un identifikācijas rīks
No 2023. gada  1. maija personas apliecība (eID karte) būs obligāts 
personu apliecinošs dokuments Latvijas pilsonim un nepilsonim, 
kurš sasniedzis 15 gadu vecumu.  

GrozījumiPersonuapliecinošudo-
kumentulikumānosaka,kaLatvijas
iedzīvotāji,kuriempersonuaplieci-
nošudokumentuderīgumatermiņš
irbeidziesno2020.gada1.marta,
varēsizmantotšosdokumentussa-
vupamattiesībuīstenošanaivalsts
iekšienēvēllīdzpat2023.gada30.
aprīlim.Tādējādiminētajālaikape-
riodācilvēkiardokumentiem,kuriem
derīgumatermiņšbeidziesnesenāk
kā2020.gada1.martā,varēs,pie-
mēram,saņemtpakalpojumusvese-
lības,labklājības,sociālajā,izglītības,
tiesībuaizsardzībasjomā,kāarīpie-
dalītiesSaeimasvēlēšanās.
eIDkarte irpersonuapliecinošs

dokumentsjebelektroniskāsidenti-
fikācijasrīkspakalpojumusaņemša-

naidigitālāunfiziskāvidē.eIDkarte
2023.gadākļūsparuniversāluat-
slēgupiekļuveivalstspārvaldesun
privātāsektorapakalpojumiem,kas
ļaujattālinātinokārtotformalitātes,
parakstīt līgumus,pārvaldīt savas
finanses, apmaksāt rēķinus inter-
netbankā, izmantot savu oficiālo
elektroniskoadresiportālāLatvija.
lv,kāarīdigitāliapliecinātidentitāti,
saņemot klātienes pakalpojumus,
piemēram,sabiedriskajātranspor-
tā.Ņemotvērā,kadaudzivalstsun
privātāsektorapakalpojumi irērti
pieejamidigitāli,tadirjānodrošina
iedzīvotājiemiespējatiembrīvipie-
kļūt–ardrošudigitālorisinājumu
-eIDkartespalīdzību.
Pilsonības un migrācijas lietu

pārvaldeaicinaiedzīvotājusneatlikt
dokumentunoformēšanuuznāka-
mopavasari,laineveidotosļotilielas
rindaspēcpersonuapliecinošajiem
dokumentiem,unnāktnoformētdo-
kumentuslaikus–jautagad.Arītie
klienti,kuriempasesvaieIDkartes
derīgumatermiņšbeigsiestikainā-
kamāgadapavasarī,vasarāvairu-
denī,iraicinātijaunusdokumentus
noformētjautagad.

 

Valsts atbalstam apkures izmaksu sadārdzinājuma kompensācijai var pieteikties elektroniski 
vai klātienē
Valsts atbalstam malkas, granulu, brikešu un elektroenerģijas apkures izmaksu sadārdzinājuma kompensācijai iedzīvotāji var pieteikties, prioritāri izmantojot e-pakalpoju-
mu portālu www.epakalpojumi.lv. Klātienē to ir iespējams izdarīt klientu apkalpošanas centros Mārupē un Piņķos pirmdienās un ceturtdienās no pulksten 9.00 līdz 18.00.

 Iesniegumuparatbalstumājsaim-
niecībaiarmalkasapkuribezmak-
sājuma apliecinoša dokumenta
iesniedzlaikposmāno2022.ga-
da1.oktobralīdz2022.gada30.
novembrim.Malkai,kasiegādāta
līdz2022.gada31.augustamun
kurainavmaksājumuapliecinoša
dokumenta, valsts kompensēs
vienreizējufiksētuatbalstu60eiro
apmērāvienammājoklim.

 Iesniegumuparatbalstumājsaim-
niecībaiarmalkasapkuriarmak-
sājumuapliecinošu dokumentu
iesniedzlaikposmāno2022.gada
1.oktobralīdz2023.gada30.ap-

rīlim.Atbalstaperiodsnoteiktsno
2022.gada1.maijalīdz2023.ga-
da30.aprīlim–proti,laisaņemtu
atbalstu,čekavaicitamaksājumu
apliecinošadokumentadatumam
irjābūtšajāperiodā.

 Iesniegumu par atbalstu māj-
saimniecībaiarkoksnesgranulu
unbrikešuapkuriiesniedzlaikpos-
māno2022.gada1.oktobralīdz
2023.gada30.aprīlim.Atbalsta
periodsnoteiktsno2022.gada
1.maija līdz2023.gada30.ap-
rīlim–laisaņemtuatbalstu,čeka
vaicitamaksājumuapliecinoša
dokumentadatumamirjābūtšajā

periodā.
 Jaapkureiizmantoelektroenerģi-
ju,kompensācijaivarēspieteikties
no1.novembra.Atbalstaperiods
noteiktsno2022.gada1.oktob-
ralīdz2023.gada30.aprīlim.Lai
saņemtuatbalstu,rēķinaparelek-
troenerģijumaksājumadatumam
irjābūtperiodāno2022.gada1.
novembralīdz2023.gada31.mai-
jam.

 Jaapkureiizmantodabasgāzivai
to nodrošina centralizētā siltu-
mapgāde,atbalststikspiemērots
automātiskirēķinos.

E-pakalpojumu portālā
www.epakalpojumi.lv ir iespējapie-
teiktiesvalstsatbalstamsiltumener-
ģijas izmaksu segšanai, ja māj-
saimniecībākāapkuresveidstiek
izmantotamalkas,granulu,brikešu
vaielektroenerģijasapkure.
Minētajamvalstsatbalstamvar

pieteiktiesarīvalstsunpašvaldības
vienotajos klientu apkalpošanas
centrosMārupesnovadā-Dauga-
vasielā29,Mārupē,unCentraielā4,
Piņķos,Babītespagastā,pirmdienās
unceturtdienāscentrudarbalaikā.

Kontaktinformācija saziņai: 
 speciāliste energoresursu at-

balsta jautājumos Anita Struje-
viča,tālr.nr67933737,mob.tālr.
nr.29624403,e- pastaadrese:
anita.strujevica@marupe.lv (Mā-
rupe);

 speciālists energoresursu at-
balsta jautājumos Edvards 
Poņemeckis, mob. tālr. nr.
29639332, e – pasta adrese:
edvards.ponemeckis@marupe.lv 
(Piņķi).

Valsts atbalstu centralizētajai siltumapgādei iedzīvotāji saņems kā maksājuma 
samazinājumu rēķinos
Informējam, ka valsts atbalsts par centralizētās siltumapgādes pakalpojumiem mājsaimniecībām tiks piemērots automātiski kā maksājuma samazinājums rēķinos un tā sa-
ņemšanai nav jāpiesakās. 

Atbalstscentrālajaisiltumapgādei
mājsaimniecībāmtiksnodrošināts
no2022.gada1.oktobralīdz2023.
gada30.aprīlim,piemērojotmaskas
samazinājumu:
 50%apmērānostarpībasstarp
apstiprinātosiltumenerģijastari-
fu2022./2023.gadaapkuresse-
zonā,jatasnepārsniedz150eiro/
MWh,unnoteiktotarifacenu68
eiro/MWh;

 90%apmērānostarpībasstarp
apstiprinātosiltumenerģijastarifu
un150eiro/MWh,jasiltumener-
ģijas tarifspārsniedz 150eiro/
MWh.

Jacentrālāssiltumapgādespa-
kalpojumasniedzējatarifsnavap-
stiprinātsregulatorāvaipašvaldībā,
atbalstupiemērolīdztarifarobežai
-350eiro/MWh.
Piedāvājam ielūkotiesMārupes

novada centrālās siltumapgādes
pakalpojumusniedzējuaprēķinos,
ņemotvērāSabiedriskopakalpoju-
muregulēšanaskomisijā(SPRK)ap-
stiprinātostarifusunvalstsnoteikto
atbalstu.

SIA “Mārupes komunālie 
pakalpojumi”
SPRK apstiprinātais siltumenerģi-

jas tarifs - 312,79 eiro/MWh.
Pēcvalstsnoteiktajiematbalsta

pasākumiemaprēķinsbūtušāds:
 312,79-150,00=162,79eirox90%
=146,51eiro,kompensācijavirs
150eiro/MWh;

 150-68=82eirox50%=41eiro/
MWh, kompensācija no 68-150
eiro/MWh;

 146,51eiro+41eiro=187,51ei-
ro/MWh,pilnākompensācijano
valstsatbalsta.
TARIFA APRĒĶINS AR VALSTS 

ATBALSTU: 312,79 eiro – 187,51 
eiro = 125,28 eiro/MWh.

SIA “BABĪTES SILTUMS”
SPRK apstiprinātais siltumenerģi-
jas tarifs -  270,12 eiro/MWh.
Pēcvalstsnoteiktajiematbalsta

pasākumiemaprēķinsbūtušāds:
 270,12-150,00=120,12eirox90%
=108,10eiro,kompensācijavirs
150eiro/MWh;

 150-68=82eirox50%=41eiro/
MWh,kompensācijano68-150ei-
ro/MWh;

 108,10eiro+41eiro=149,10ei-
ro/MWh,pilnākompensācijano
valstsatbalsta.
TARIFA APRĒĶINS: 270,12 eiro 

– 149,10 eiro = 121,02 eiro/MWh.

SIA “Mārupes komunālie pakal-
pojumi”unSIA“BABĪTESSILTUMS”
šobrīdspēkāesošietarifiirbalstīti
uzkurināmāresursa(gāzes)iepir-
kumacenāmabosuzņēmumos,kur
piedāvātācenairspēkālīdz2022.
gada31.decembrim.Abiuzņēmumi
oktobrīveiksjaunuiepirkumu,kāarī
irizvērtējušiiespējuiegādātiesalter-
natīvasdabasgāzei,laisamazinātu
pakalpojumacenu.
Centrālāssiltumapgādespakalpo-

jumusniedzējiematbalstaapmērs,
kas piemērots mājsaimniecībām,
tiksadministrētsBūvniecībasvalsts
kontrolesbirojā.

FOTO:PILSONĪBASUNMIGRĀCIJASLIETU
PĀRVALDE
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Noslēdzies velopiedzīvojums “EXIT RĪGA ripo”
Šī gada pavasarī, sadarbojoties tūrisma organizatoriem no septiņām novadu pašvaldībām, tapa 270 ki-
lometru garais maršruts apkārt visai Pierīgai. Latvijas iedzīvotāji, it sevišķi rīdzinieki, gada siltajos mē-
nešos bija aicināti doties ceļā, izbraucot četrus maršruta posmus. Katrs posms ir līnijveida, tas sākas 
un beidzas vilciena pieturās, piedāvājot velobraucējiem doties  60-75 kilometrus garā piedzīvojumā. 
Visa maršruta garumā bija iespēja apskatīt 92 unikālus apskates objektus Mārupes, Olaines, Ķekavas, 
Ogres, Salaspils, Ropažu un Ādažu novados.

Pierīgas tūrisma organizatori ir
vienisprātis,kašismaršrutsuntā
turpmākāattīstībavarkļūtparnozī-
mīgusaiti,kassasvstarpējisavienos
Pierīgasnovadus.Piedzīvojumukā-
ramceļotājamrobežaseksistē,lai
tāspārvarētu.Jauzrobežunorāda
ceļazīme,rodasvēlmedotiestālāk,
izzinātvairāk.

Pavisam kopā “EXITRĪGA ripo”
maršruti lejupielādēti1023 reizes,
parpopulārākokļuvis1.maršruts
Babīte-Olaine,kaslejupielādēts294
reizes.Izlozeikvalificējās106dalīb-
nieki,nokuriembalvasieguva:Airisa
Freimane,IngusRiņķis,MadyunJu-
risG.Galvenobalvuieguvabraucējs
arsegvārduKaaja.Savukārtpārstei-

gumabalvupardalīšanossociāla-
jostīklosarsaviempiedzīvojumiem,
izmantojot#EXITRĪGAripo,ieguvis
VyacheslavDanilov.
Arīturpmākmaršrutibūspieejami

LatvianRoutes(POSTNOS)aplikā-
cijā.
Liels paldies par sadarbību un

balvām veikaliem “Veloprofs.lv”,
“Ceļotājs”un“Dechatlon”,kāarīAS
“Pasažieruvilciens”paridejasunin-
formatīvoatbalstu.PaldiesPierīgas
novadapašvaldībāmuntotūrisma
organizatoriem par aktīvu iesais-
tīšanos maršruta izveidē, kā arī
POSTNOSkomandaipar tehnisko
nodrošinājumu.
Izlozes ieraksts pieejams šeit:

https://bit.ly/3CDQso3 
TiekamiesPierīgā!EXITRĪGA ir

tepatblakus!

Pierīgas tūrisma asociācija

Pierīgastūrismaasociācijaspārstāvjiarsarūpētajāmdāvaniņāmizlozesuzvarētājiem.

Olaines un Mārupes novada 
jauniešus aicina piedalīties 
pārgājienā “Ejam purvā!”
Eurodesk informācijas punkts - biedrība “Pierīgas Partnerība” - sa-
darbībā ar organizāciju “Creative Minds for Culture” 27. oktobrī ai-
cina Olaines un Mārupes novada jauniešus piedalīties pārgājienā ar 
purva kurpēm pa Cenas tīreli. Pasākuma mērķis ir veicināt jauniešu 
sadarbību starpnovadu līmenī, radīt kopīgas idejas vietējās teritori-
jas attīstībā, iepazīstināt jauniešus ar līdzdalības iespējām Olaines 
un Mārupes novados un par mobilitātes iespējām Eiropā.

MārupesunOlainesnovadajau-
niešivecumāno13līdz30gadiem
aicinātidotiespārgājienāpaCenas
tīreliarpurvakurpēmkopāarpārgā-
jienavadītājuKristapuKiziku,kurš
iepazīstināsardabasvērtībām,toat-
tīstībuunpārmaiņāmgadulaikā,vei-
cinotizpratnipardabasresursiem,
tonozīmi.Pārgājienalaikāatraktīvā
veidājauniešiemtiksdotiuzdevumi
unjautājumiparjauniešumobilitā-
tesiespējāmEiropāarmērķijaunie-
šusmotivētpiedalītiesmobilitātes
programmās, kā arī radīt kopīgas
idejasvietējāsteritorijasattīstībā.
Pārgājiena sākums – pulksten

12.00, bet noslēgums paredzēts
pulksten16.00.Maršruts-aptuveni
četruskilometrusgarš.Dalībniekiem
tiksnodrošinātstransportsunuzko-
dupaciņa.Iepriekšēja pieteikšanās 
pasākumam obligāta, aizpildot pie-
teikuma formu līdz 23. oktobrim: 
https://ej.uz/Ejam_purva(vietuskaits
ierobežots).

Pasākuma programma:
11.00-tikšanāspieautobusaMāru-
pē(jauniešucentrs“Hēlijs”);
11.00-tikšanāspieautobusaOlai-

nē(jauniešucentrs“Popkorns”);
11.30 - pasākuma dalībnieku

reģistrācijapie ieejasCenas tīreļa
purvā,uzkodupaciņasizsniegšana;
12.00-ievadinstruktāžaparpa-

sākumadrošībasunkārtībasjautā-
jumiem;
12.10 -dalībniekudošanāspār-

gājienāarpurvakurpēmpaCenas
tīreļapurvuarprofesionālugidu;
13.30-14.00-pusdienupauze,

interaktīvassarunasunuzdevumi
parjauniešumobilitātesiespējām;
15.30-noslēgums,izvērtēšana-

anketa,dalībniekudošanāsmājās;
16.30-atgriešanāsOlainē/Mā-

rupē.
Pārgājiens “Ejam purvā!” notiks

jauniešumobilitātiveicinošajākam-
paņā“TimetoMove”arJaunatnes
starptautiskoprogrammuaģentūras
unEiropasjaunatnesinformācijas
tīkla “Eurodesk”  finansiālo atbal-
stu.Pasākumasadarbībaspartneri:
biedrība“CreativeMindsforCulture”,
Olainesjauniešucentrs“Popkorns”,
Mārupesjauniešucentrs“Hēlijs”.

Biedrība “Pierīgas Partnerība”

Vērienīgi nosvinēts aktīvās tūrisma sezonas 
noslēgums 
24. septembrī Mārupes novadā ar vērienu tika noslēgta aktīvā tūrisma sezona, aicinot apmeklēt orien-
tēšanās spēli “Pupuķi meklējot”, “Suņu burziņu”, Rudens ražas gadatirgu, kā arī koncertprogrammu 
“Satikt Čaku”.

Diena iesākās ar orientēšanās
spēli “Pupuķimeklējot”, kurap30
komandudevāsizzinošāpastaigā
paJaunmārupi,meklējotapslēptos
pupuķusunatrisinotmīklu.Dienas
vidūnorisinājāspirmais“Suņubur-
ziņš”Mārupesnovadā.Apmeklētāji
kopāarsaviemčetrkājainajiemmī-
luļiempiedalījāsdažādāsaktivitātēs,
sacensībās, izglītojošās lekcijās,
spēlēs,kāarīsatikadomubiedrus.
“Suņuburziņš”tikaorganizētskopā
arsuņuapmācībastreneriAnetiSi-
lu,labdarībasfondu“Sofi”,lieldraugu
“Animu.lv”uncitiematbalstītājiem,
kopā pulcējot ap 400 suņu un to
saimnieku.
DienasotrajāpusēpieMārupes

Kultūrasnamanotikaorientēšanās
spēlesdalībniekuapbalvošana,izlo-
zējot11komandas,kasieguvapār-
steigumabalviņasno“Animu.lv”un
EiropasKomisijas“EiropasSporta
nedēļas”ietvaros.

Vakaradaļānorisinājāstradicio-
nālais Rudens ražas gadatirgus,
mārupiešiemunviesiempiedāvājot
dažādus mākslinieku, amatnieku,
mājražotājuunēdinātājugardumus
undarinājumus,savukārtMārupes
Kultūras nama zāli pieskandināja

koncertprogramma “Satikt Čaku”.
Paldiesvisiemparkopābūšanu!

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa
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Sporta ziņas īsumā
Veterānu sports
ItālijaspilsētāTrento15.septembrī
norisinājāsUCIpasaules“GranFon-
do”(amatieruunsenioru)čempio-
nātsriteņbraukšanā.Otrogadupēc
kārtasparčempionukunguM80–
84grupākļuvamārupietisMečislavs
Bartuševičs.
Latviju čempionātā individuālā

braucienasacensībāspārstāvējatrīs
sportisti-ĢirtsVēvers,ĢirtsCirvelis
unMečislavsBartuševičs.19,6kilo-
metrusgarātrasebijaardaudziem
asiemlīkumiemunpagriezieniem.
No latviešiem lielākais panākums
bijaMārupesnovadasportistamM.
Bartuševičam,kuršizcīnījazeltame-
daļuM80–84grupassacensībās.
Cienījamaiskungstrasiveicapēc34
minūtēmun54sekundēm.Tuvāko
sekotājuHerbertuLaknerunoAus-
trālijasmūsusportistsapsteidzapar
2minūtēmun51sekundēm.

Vieglatlētika
25.septembrīTukumānotikaTuku-
manovadaunTukumavieglatlētikas
kluba rudensatklātās sacensības
vieglatlētikāU10,U12unpieaugušo
vecumagrupā.Aratzīstamiemrezul-
tātiemstartējaMārupesSportacen-
travieglatlētikassekcijasaudzēkņi
-U10grupā3.vietuizcīnījaDaniela
Ostrovska300mskrējienā(1:01,11)
bet,U12grupādivas3.vietas-60m
(9.66)LindaiSiliņaiun300m(55.87)
LaumaiVaitkevicai;savukārtpieau-
gušogrupā2.vietuizcīnījaRadrigo
Belasouvs400mskrējienā(1:03,00),
bet3.vietu400mskrējienā(1:05,19)
izdevāsiegūtTomamMarkoLehto-
nenam.Audzēkņussacensībāmsa-
gatavojatrenereLīgaJansone.
Mārupesnovadajaunievieglatlēti

SibillaunRūdolfsVanadziņikļuvuši
parLatvijasU16čempioniemkrosā.
8.oktobrīpieĀraišuvējdzirnavām
Latvijas skrējēji cīnījās par 2022.
gada sezonas Latvijas čempionā-
tapēdējomedaļukomplektiemun
čempionutituliem.Šogadparčem-
pionātamedaļāmuntituliemcīnī-
jāsLatvijasskrējējipiecāsvecuma
grupās.ZēniemunmeitenēmU16
vecumagrupāparuzvarētājiemkļu-
vaMārupesnovadajaunieskrējēji-
brālisunmāsa:RūdolfsVanadziņš
–6:34(2km)unSibillaVanadziņa
-7:23(2km).Abisportistiirkvalifi-
cējušiesarīdalībaiBaltijasčempio-
nātā,kasnotiksĀraišos22.oktobrī.

Orientēšanās
14.un21.septembrīnorisinājāsdivi
projektukonkursā“Mārupe–mūsu
mājas”organizētieaktīvāsatpūtas
unorientēšanāsapmācībupasāku-
mi“Dabasspēles–orientēšanās”,
kurumērķisbijadotiespējumācīties
orientētiesganlieliem,ganmaziem

unparādīt,kāvardažādotsavasfi-
ziskāsaktivitātes,kāorientēšanās
sportsvarkļūtparlabuceļabiedru
ikvienaikdienā.Pasākumosnotika
teorētiskāsapmācības,divasorien-
tēšanāsspēles(bērniem3-6gadi,
bērniemunpieaugušajiem6-100
gadi),kāarībijaiespējaveiktdivas
orientēšanāsdistances(īsāaptuveni
vienukilometrugara,garā–aptuve-
nidivuskilometrusgara)paciemu
individuāli,grupāvaiarģimeni.Jau-
naszināšanasuniemaņasguvavai
jauesošāsprasmesorientēšanās
sportā pilnveidoja kopumā vairāk
nekā 200 dalībnieku. Dalībnieku
vidūbijaganģimenesarbērniem,
ganseniori,ganskolēni,ganiesācēji,
ganorientēšanāssportaentuziasti.
Īpašsprieksbijapardalībniekiem,
kuriapmeklējaabus“Dabasspēles
– orientēšanās” pasākumus gan
Spuņciemā,ganPiņķos.Īpašiuzsve-
ramsirMārupesnovadapedagogu
ieguldījums–Salassākumskolasun
Babītesvidusskolassportaskolotā-
jiunklašuaudzinātājiradaiespēju
organizēt un atvest skolēnus uz
orientēšanās apmācībāmmācību
procesaietvaros.

 
Basketbols
MārupesSportacentrsotrogadu
pēc kārtas piedalīsiesReģionālās
Basketbolalīgas(RBL)čempionātā.
Iepriekšējāsezonākomandassastā-
vuveidoja14MārupesSportacentra
audzēkņiuntrīspieredzējušispēlētā-
ji.MārupesSportacentrakomanda
bijavisjaunākākomandavisā tur-
nīrā, jo lielākādaļanospēlētājiem
ir15-17gaduvecumā.Komandai
netikaizvirzītisportiskiemērķi,bet
galvenaisuzdevumsbijaiegūtspē-
ļupieredzipieaugušobasketbolā.Šī
gadakomandaskodoluveidosMā-
rupesSportacentraaudzēkņi,kuri
dzimušino2005.līdz2007.gadam.
Jauniešusagatavošanāpalīdztre-
neriAivarsVīnbergs,RolandsRullis,
RihardsZēbergsunJurģisEglītis.
Vēlamizturībuunpanākumusvisas
sezonasgarumā!

Volejbols
1. un 2. oktobrī Tīraines sporta
kompleksānotikavolejbolaturnīrs
“Mārupesrudenskauss2022”U13
vecumagrupāzēniemunU14ve-
cumagrupāmeitenēm.Ciemosbija
ieradušāskomandasnoRīgasVo-
lejbolaskolas,Jelgavas,Jūrmalas
unTukumapilsētām.Mārupesko-
mandāmturnīrāveicāsļotilabi-U13
zēnugrupāizcīnīta2.vieta,savukārt
meiteņukomandaierindojās4.vietā.
8.oktobrīMārupesSportakomplek-
sānotikavolejbolaturnīrs“4pret4”.
Turnīrāpiedalījāsastoņaskoman-
das,kastikasadalītasdivāsapakš-

grupās,aizvadotapļaturnīru.Finālā
nokļuva “MMD&CO” un “Buldogu”
komandas.Spēlēpartrešovietusa-
centās“Vecirši”pret“Carnikavu”.Ļoti
saistošāssacensībāstikaizcīnītas
šādasvietas:1.vieta-“MMD&CO”,
2.–“Buldogi”,3.–“Carnikava”,4.
–“Vecirši”, 5.–“MārupesSporta
centrs-1”,6.–“Mārupe”,7.–“You-
ngchidai”, 8. – “Mārupes Sporta
centrs-2”. Paldies komandām par
dalībuturnīrāunuztikšanosnāka-
majospasākumos!

Skriešana
“Sprīdīšaskrējiens”irkross,kasno-
risinājāsTērvetē2.oktobrī.Krosā
startēja interešu izglītības grupas
triatlonā,dalībniekuskaitsbijane-
liels, taču sasniegumi bija lieliski.
Dalībniekus sagatavojis treneris
IgorsGucanovičs.SofijaBindere6
kmdistancēieguva3.vietu,Katrīne
Gucanoviča3kmdistancē-2.vietu,
IgorsGucanovičs6kmdistancē-1.
vietu.
NoslēdziesBabītesSportakom-

pleksa 2022. gada pasākums
“Skriešanasvakari”.Lielsprieksun
paldiesiedzīvotājiem,kuripiedalījās
pasākumatrīsposmos.Kopāvisos
posmos piedalījās 82 dalībnieki.
Vislielākopateicībupardalībupel-
nījisBrunoLiberts,86gadusvecais
dalībnieks,kuršdivosposmosno-
gājis14kmunNecitaPundure,72
gadusvecādalībniece,kuradivos
posmosnūjojotpieveica17km,kā
arī3.posmā-StaņislavsKojalovičs,
kuršdevāstrasē88gaduvecumā.
Šiecilvēkiirparaugsmumsvisiem,
kakustībairvisapamatāunnekad
nevajagpārtrauktkustēties.Kustība
irganskriešana,gannūjošanagan
vienkāršaiešanalēnātempā.Ceram,
kanākamajosskriešanasvakaros
būsimvēlkuplākāskaitāuniedves-
mosimkustībaiviensotru.

Peldēšana
Neformālā grupa “Mārupes auk-
stumpeldētāji”savāiecienītajāpeld-
vietā“JIPMārupīte”jaupiektogadu
uzsākušiaktīvoziemaspeldēšanas
sezonu.Šogadsezonasatklāšanas
pasākumsaizvadītsīpašikrāšņiun
vērienīgi, pateicoties saņemtajam
finansējumam projektu konkursā
“Mārupe-mūsumājas2022”unat-
saucīgajiemsadarbībaspartneriem.
Kopīgaiesildīšanāsundošanāspel-
dēvisiemvienlaicīgiirpatsgalvenais
pasākumaelements–šoreizpasā-
kumspulcēja īpaši daudz ziemas
peldēšanasinteresentu.Pasākuma
vadītājalomāiejutāsjautraisimpro-
vizācijasteātraekspertsunpraktiķis
ViestursVizulis.Iesildīšanāsunak-
tivitātesbērniemtikanodrošinātas
sadarbībāarMārupesSportacentru

unenerģiskotreneriBaibu.Īpašiprie-
cīguatmosfēruradījadejupriekšne-
sumsgrupas“Dzirnas”izpildījumā,
pasakutēlsOlafsno“Pasakunama”,
PāvelaIgnatjevavirtuozāakordeona
spēleun“Dabassaldumumaģijas”
mājaskūka.Parviesmīlībuunsiltu,
garduzupurūpējās“JIPMārupīte”
saimnieki, par priecīgu muzikālo
noformējumu-MārupesKultūras
nams.“Mārupesaukstumpeldētāji”
sezonasgaitāorganizēsvēlvairākus
publiskuspasākumus,kaspieejami
ikvienam interesentam, tāpat visi
laipniaicinātipievienotiesiknedēļas
peldēmsvētdienās.

Informējam, ka Babītes Spor-
ta kompleksa peldbaseinā 
jaunā peldēšanas sezona 
un peldēšanas nodarbības 
bērniem un jauniešiem sā-
kušās 10. oktobrī. Pagaidām 
apmeklētājiem slēgtas būs 
kompleksā pieejamās pirtis.

Motosports
25.septembrīMārupēnorisinājās
Mārupeslielaismotokross,kasirarī
noslēdzošais,piektais,posmsMā-
rupeskausaizcīņaiMini-motokrosā.
UzgrandiozopasākumuJaunmāru-
pēmotocentrā“Vilciņi”bijaieradies
161dalībnieksnočetrāmvalstīm.
Pasākumāpiedalījāsdalībnieki,sā-
kotnočetrugaduvecumalīdzpat
59gadiem.Savušarmupasākumam
piešķīramotoveterānusalidojums,
kuradalībniekiuzmundrinājajauno
motopaaudzi,kasMārupē ir labā
līmenī. Interesi noteikti raisīja arī
Zeltamopēdaklasesbrauciens,kur
piedalījāsretromopēdi.Pasākuma
dienabijasaulainaunsilta,kastā
vien sauca baudītmotoru rūkoņu
unsportistubraucienus.Pasākums
deva pozitīvas emocijas arī liela-
jamskatītājupūlim,kasatbalstīja
dalībniekus. Veterānu salidojuma
pārstāvjiuzmundrinājajaunouzle-
cošo Latvijasmotokrosa zvaigzni
EdvarduBidzānu, kurš rādījaaug-
stākomeistarībubraukšanā.Kājau
ierasts,mārupiešiuzrādījalabusun
izcilusrezultātus.Paruzvarētājiem
savāsgrupāsunklasēskļuvavairāki
motokluba“Bieriņi”pārstāvji-Leo
Veinbergs,TomsDankerts,Roberts
Brants,RaivoLaicāns,EdvardsBi-
dzāns,RinaldsRečsunvēldaudzi
mārupieši,kurikāpauzgodapjedes-
tāla.Skaistiunpatīkaminoslēdzās9.
lielaisMārupesmotokross,gaidām
visusuzjubilejasdesmitgadusa-
censībām2023.gadā.

Autosports
LatvijasrallijkrosapilotsJānisBau-

manis9.oktobrīBeļģijānodrošināja
otrovietušīgadaEiropasčempionā-
taRX1klaseskopvērtējumā.Spor-
tistspēdējākvalifikācijasbrauciena
startāpalikaaizkonkurenta,tačuda-
rījavisu,laifinišābūtulabsrezultāts.
J.Baumanissasniedzatrešovietu
kopējāieskaitē,kaskvalifikācijukop-
summāļāvaierindotiesotrajam.Par
izšķirošopavērsienapunktucīņāpar
Eiropasvicečempionanoskaidroša-
nukļuvaprogresakārta.J.Bauma-
nimtānesagādājaproblēmas,ka-
mērmājinieksEncoIdeaizkavējās
startā un savā braucienā finišēja
pēdējais. Apsveicam sportistu ar
izcilosasniegumu.

Eiropas Sporta nedēļa
VisāEiropāno23.līdz30.septem-
brimnorisinājāsEiropasKomisijas
rīkotāEiropasSportanedēļa.Tāir
nedēļa,kurānotiekdaudzundažā-
dassportaunaktīvādzīvesveidaak-
tivitātesunpasākumi,laisabiedrību
mudinātusportotunbūtaktīviem.
Šādauzaktīvuunsportiskudzīves-
veiduaicinošanedēļanorisinājāsjau
sestogaduunnujauirkļuvusipar
visugaidītutradīciju.
Šajā gadā arī Mārupes novads

piedalījāsEiropasSportanedēļāar
vairākiem pasākumiem. Mārupes
novadāEiropasSportanedēļasākās
arorientēšanāsspēli“Pupuķimek-
lējot”,kasnorisinājāsTūrismasezo-
nasnoslēgumapasākumaun“Su-
ņuburziņa” laikā.Volejbolaturnīrs
tautasklasei,koppeldearMārupes
aukstumpeldētājiem,golfastafete
undažādassportanodarbībasiedzī-
votājiem–sportaaktivitāšupiedā-
vājums,kasaktīvipavadītbrīvolaiku
aicinājamārupiešus.Paldiesvisiem,
kuriiesaistījāsEiropasSportanedē-
ļasaktivitātēs.Cerams,katāssti-
mulēsiedzīvotājusturpmākikdienā
nodarbotiesarfiziskāmaktivitātēm.
Sevišķilielspaldiespariesaistīšanos
EiropasSportanedēļasaktivitāšu
vadīšanāunpopularizēšanā Ingai
Velmereiparfiziskāssagatavotības
(pilates)treniņu,SantaiLingaipar
fiziskāssagatavotības(bodytoning)
treniņu,UldimOzolamparspeciā-
lāsfiziskāssagatavotības(fitboxing)
treniņu,JurimKajakamparvolejbola
turnīra(tautasklasei)organizēšanu,
BaibaiVerleiparvingrošanasnodar-
bībāmiedzīvotājiem,SandraiOpītei
pargolfastafetesorganizēšanuun
orientēšanāsspēles“Pupuķimeklē-
jot”organizatorukomandai.

Apkopoja Sabiedrības iesaistes un 
mārketinga nodaļa

LaiveicinātuveselīgudzīvesveiduunMārupesno-
vadaiedzīvotājuiesaistīšanossportiskajāsaktivitā-
tēs,aicināmLatvijasRepublikāreģistrētasjuridiskas
personas līdz1.novembrimpieteikties pašvaldības
līdzfinansējumam sabiedriski nozīmīgu pasākumu
organizēšanaiMārupesnovadā.

Pašvaldība atzīst pasākumu par sabiedriski no-
zīmīgu un atbalsta tā rīkošanu, ja tas atbilst šādām 
prasībām:
 pasākumsnotiekMārupesnovadaadministratīvajā
teritorijāpubliskāvietā;

 pasākumsiriekļautsLatvijasvalstsun/vaistarptau-
tiskopasākumukalendārā;

 pasākumsatbilstPubliskuizklaidesunsvētkupasā-
kumudrošībaslikumaprasībāmuntamirizsniedza-
maatļaujašālikumanoteiktajākārtībā;

 pasākumaizziņošanaiunpārraidīšanaitiekizmanto-

taplašamedijukampaņa,kurāiriekļautinemazāk
kā3(trīs)dažādimedijukampaņasveidi,konkrētus
veidusnosakotatkarībānopasākumamērķaudito-
rijas;

 pasākumalaikāirparedzētabezmaksasizklaides
programmapasākumaapmeklētājiem.
Izvērtējotpasākumus,papildustiksņemtsvērā,vai

Mārupesnovadāiratbilstošainfrastruktūrapasākuma
vajadzībām,ciklielāapmērāorganizatoripiedalāsar
savufinansējumu,kāarīpieredzepasākumuorgani-
zēšanāMārupesnovadāutt.

Jautājumugadījumā lūdzamsazināties ar spor-
ta pārvaldības speciālisti Evu Krastiņu, e-pasts
eva.krastina@marupe.lv.Laipieteiktos,lūdzamaizpildīt
pasākumaidejaspieteikumaveidlapu,kasatrodama
www.marupe.lv,sadaļāSports.

Pašvaldība aicina sporta organizācijas pieteikties
pasākumu organizēšanai 2023. gadā
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Koris “Noktirne” nosvinējis 50 gadu pastāvēšanas 
jubileju
Ar sirsnīgu koncertu 17. septembrī Mārupes Kultūras namā nosvinēta kora “Noktirne” 50 gadu pastāvē-
šanas jubileja.

Sieviešu(senioru)kora“Noktirne”
pirmaismēģinājumsnotika1972.
gada20.martā-dienā,kadsākās
pavasaris.Laikamtāpēcarīdziedā-
tājasirpavasarīgapriekapilnasun
rosīgas - allaž gatavas koncertēt.
Tasvisssākāsardesmitdziedātā-
jām,betnujaušisskaitlisirčetrkār-
šojies.Koradarbībairļotispraiga,
unjauvairākusgadus“Noktirne”ir
seniorukorupriekšgalā.Mēģinājumi
paietnetikaidziedot,betarīatzīmē-
jotkoristujubilejas,kopīgipačalojot
unapspriežotjaunumusMārupē.
Sieviešukora“Noktirne”dalībnie-

ces,tāpatkācitiMārupesnovada
kolektīvi,nesēžmalā,arī“Noktirne”
irapceļojusipasauli-dziedātsAngli-
jā,VācijāunItālijā.Katrugadukoris
piedalāsskatēsunseniorudziesmu
svētkos.Parkori“Noktirne”uzņemta
arīfilma“Vecmāmiņukoris”.
Nopirmāsdienaskorivadadiri-

ģente IlgaBērziņa. Ilgai irprasme
izprast,kovēlasdzirdētklausītājs,
unsagatavotdziesmutā,laitoveik-
smīgiizpildītupublikai.
Pirmais koncerts notika 1972.

gada 6. maijā. Pēc tam koncerti
sekoja viens pēc otra – Latvijas
Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā,
Mazcenu kapos, Mārupes skolā,
MārupesKultūrasnamā,arīpansio-
nātos.Tālajospadomjugadoskorim
izveidojāssadraudzībaarDrāmas
(tagadējoNacionālo)teātri,kurtika
sniegtiMārupespašdarbniekukon-
certi.Deviņdesmitiegadinebijaviegli
nevienānozarē,arīkorimpārmaiņas
negājasecen-korisgandrīzizjuka,
notika tikai mēģinājumi. Aktīvāka
darbībaatsākās1996.gadā,kaduz
koriatnācaRasmaRudēvica,kura
komponējadziesmas.Pateicoties
Rasmai, korim izveidojās saikne
ar Zemgales pašvaldības invalīdu

biedrību,kurtovienmērlaipniuzņē-
ma,novērtējotkoradziedātprieku.
Gadiemritot,korasastāvsirdabiski
mainījies,tomērkoradzīvesritms
unmīlestībapretdziesmuirsagla-
bājusies*.

Par godu kora 50 dziesmoto ga-
du jubilejai izdota grāmata “Kopā ar 
jums…50” (D. Zabočija). Tā ir pie-
ejama Mārupes novada bibliotēkā 
un visās filiālēs.
Koramēģinājuminotiekotrdienās

MārupesKultūrasnamalielajāzālē,
koncertmeistare-MadaraKalniņa,
vokālaispedagogs-ValdaRupeika.
Kora“Noktirne”moto:“Galvenaisir
dziedātarpriekuunnosirds–tad
jauvissirizdevies!”

*Izmantotā literatūra: D. Zabočija 
“Kopā ar jums…50”, Mārupe, 2022

Mārupes Kultūras nams

Dzejas dienas Piņķos
28. septembra pievakarē Mārupes novada bibliotēkā pulcējās dzejas 
cienītāji uz dzejas un mūzikas dialogu “Arvien ziedēt”.

Uz tikšanos bija aicinātas dzej-
niecesIneseTora,kuradiemžēluz
pasākumu nevarēja ierasties, un
GintaPētersone,kāarīmūziķisUģis
Pētersons.
Dzejas lasījumimijās ar instru-

mentālumūziku.PasākumāGinta
PētersonenolasījavairākusIneses
Torasdzejoļus,pēctam-savusgan
nokrājuma “Esgribunesteigties”,
gankrājumāneietvertos.
Interesantsbijadzejolis“PieTevis

atbraucuesdzejot”,kasirkāsaruna
arLudviguvanBēthovenu.Dzejolis
tapa,kādulaikudzejnieceidzīvojot
Vīnē,kadviņapētījaBēthovenadzī-
vesvietas,koviņšnabadzībasdēļ
bijaspiestsbiežimainīt.
NoGintasPētersonesdzejoļiem

virmo patiesums, spēja saskatīt
skaistoikdienišķāslietās,domudzi-
ļumsunvalodasvieglums.Klausī-
tājiembijaiespējaiegādātiesdzejas

krājumu“Esgribunesteigties”,bet
bibliotēka tikapie jaunadāvināju-
ma–GintasPētersonesgrāmatas
“Kustīgāsdziesmas”.

Mārupes novada bibliotēka

Aicinām kaimiņus un draugus uz 
Mārtiņiem Mārupē!
Projektā “Tradīciju skola 2022 -

MārtiņiMārupē”plānotidivipasā-
kumi.
Mārtiņu darbnīca 
29. oktobrī no plkst. 13.00 līdz 
14.30MārupesKultūrasnamā
Darbnīcāinteresentipieredzējušu

tradīcijupraktiķuvadībāvarēsizzi-
nātMārtiņdienastradīcijas,uzzināt
parrudenstradicionālajiemmasku
gājieniem,parVidzemesSpalvaino
Mārtiņutradīciju(Vidzeme).Darbnī-
cātiksapzinātimārupieši,kasgri-
bētupiedalītiesSpalvainoMārtiņu
gājienāvaiuzņemtmaskotossavās
mājās.Darbnīcuvadīstradīcijukopa
“RADI”.
Mārtiņu svinēšana Mārupē 
5. novembrī no plkst. 16.00 līdz 
20.30 
No plkst. 16.00 līdz 18.30Spalvai-
noMārtiņumaskugājienspaMā-
rupi.Masku gājienu vadīsmasku

tradīcijugrupa“Budēļukiligunda”.
No plkst. 18.30 līdz 21.00Mārtiņu
svinēšanaarkopīgasaberugalda
klāšanu,gaiļazupasvārīšanu,dzies-
māmundančiem “Mārupesalus”
pagalmiņāAmatasielā9.Svētkus
vadīstradīcijukopa“RADI”,dančus
spēlēsdančukapella“Brička”.

Kas jāņem līdz? Rudens veltes
Mārtiņusaberugaldamungaiļazu-
pai,ērtiapavidejāmunpiemērotu
apģērbusvinībāmārā.
Pasākumspiemērotsģimenēmar

bērniem.
Projekts,,Tradīcijuskola2022–

MārtiņiMārupē”tiekīstenotsarMā-
rupesnovadapašvaldībasprojektu
konkursā ,,Mārupe - mūsumājas
2022”saņemtofinansiāloatbalstu.
Pasākumsirbezmaksas.

Projekta “Tradīciju skola 2022 - 
Mārtiņi Mārupē” īstenotājiPiņķos aizvadīts Starptautiskajai senioru dienai veltīts 

pasākums
Par godu Starptautiskajai senioru dienai, kas jau 13. gadu Latvijā ir iekļauta atzīmējamo dienu saraks-
tā,  sestdien, 1. oktobrī, Babītes Kultūrizglītības centrā Piņķos uz svētku koncertu pulcējās Mārupes no-
vada seniori. 

Pasākumā Mārupes novada
pašvaldībasdomespriekšsēdētājs
Andrejs Ence savā uzrunā pauda
gandarījumu par iespēju satikties
unklātesošosaicinājaizbaudītsa-
gatavotosvētkuprogrammu.
Pasākumaorganizatoribijaparū-

pējušiesparprogrammudažādām
gaumēm.Svētkukoncertuatklāja
BabītesMūzikasskolasaudzēkņi-
klātesošospriecējagansolistu,gan
koklētājuansambļa“Balti”(vadītāja
ValdaBagāta)priekšnesumi.
Savu debiju jaunajā sastāvā uz

BabītesKultūrizglītībascentraska-
tuvespiedzīvojaapvienība“JUMIS”
(kokle, balss - novadniece Lauma
Matule,balss-UģisRozeunakor-
deonsEinārsJaunbrālis).Latviešu
tautasdziesmāspaustādzīvesziņa
aizkustināja,aicinājadziedātlīdziun
sajustkopībassajūtu.
Pēcgrupas“JUMIS”uzstāšanās

lustīgā noskaņa turpinājās kopā
ar Babītes vidusskolas mūzikas
skolotājuSandruSestuli,kurabija
sagatavojusi “dziesmugrāmatas”,
unseniorivarējavienotieskopkorī,

akordeona skaņās kopā izdziedot
skaistākāslatviešudziesmas.
Parsenioru labsajūtubijaparū-

pējusiesarīvalstsakcijusabiedrība
“Starptautiskālidosta“Rīga””,katru
uzpasākumuatnākušosenioruie-
priecinotarmedusburciņuunap-
sveikumakartīti.
Sadarbībapašvaldībaiarlidostu

jau ir četrus gadus, un arī nupat
septembrīatjaunotajāMārupesno-
vadapašvaldībasunvalstsakciju
sabiedrība “Starptautiskā lidosta
“Rīga””sadarbībasmemorandālid-
ostaapņēmusiessniegtieguldījumu
vietējāskopienasiedzīvotājudzīves
kvalitātēdažādosprojektos,tostarp
atbalstotnovadaseniorus.
PasākumaorganizatoreBabītes

KultūrizglītībascentravadītājaBiru-
taGrīnfeldeizsakapateicībulidostai
“Rīga”parsarūpētajiemsveicieniem
unsenioriem,kurišopasākumuap-
meklējakuplāskaitāunmājāsdevās
arsmaiduuzlūpām.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa
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PASĀKUMU AFIŠA
22. oktobrī plkst. 18.00
Mārupes Kultūras namā (Daugavas ielā 
29, Mārupē)
Mārupes Kultūras nama jauktā 
kora “Mārupe” 45 gadu jubilejas 
koncerts

25. oktobrī plkst. 19.00
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē Sa-
las pagastā “Vietvalži” (Spuņciemā)
Kino otrdienu randiņvakars pie gal-
diņiem - filma “Neona pavasari”
Ieeja-2eiro.Līdzidrīkstņemtgro-
ziņus!

28. oktobrī plkst.19.00 
Babītes Kultūrizglītības centrā (Jūrmalas 
ielā 14A, Piņķos, Babītes pagastā)
Koncerts rudens noskaņās “Savādā 
meitene”
Ieeja-6eiro.(Biļetes-pieadminis-
tratorēmno17.oktobra).

29. oktobrī no plkst. 13.00 līdz 
14.30
Mārupes Kultūras namā (Daugavas ielā 
29, Mārupē)
Mārtiņu darbnīca

31. oktobrī plkst. 19.00 (saulrietā)
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē Sa-
las pagastā “Vietvalži” (Spuņciemā) 
Ikgadējais spokošanās pasākums 
ģimenēm ar bērniem
Raganasunrēgiatkalsoļospa“Vie-
tvalžu”sētu.Līdzijāņemlukturīši.

Līdz 31. oktobrim
Mārupes novada bibliotēkā  (Jūrmalas 
ielā 14A, Piņķos)
Novadpētniecības izstāde par no-
vadnieci, vides žurnālisti, gidi un 
zaļā dzīvesveida vēstnesi Anitru 
Toomu 

Līdz 31. oktobrim
Mārupes novada bibliotēkā  (Jūrmalas 
ielā 14A, Piņķos)
Rīgas porcelāna servīžu izstāde  
‘’Trauslā aizraušanās jeb Rīgas 
porcelāns atkal modē’’ no Marijas 
Skripko kolekcijas.

Līdz 31. oktobrim 
Mārupes novada bibliotēkā  (Jūrmalas 
ielā 14A, Piņķos)
Novadnieces Aijas Pabērzas gleznu 
izstāde

1.novembrī plkst. 19.00
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē Sa-
las pagastā “Vietvalži” (Spuņciemā)
Kino otrdienu randiņvakars pie 
galdiņiem - varēs noskatīties filmu 
“Upurga”
Ieeja-2eiro.Līdzidrīkstņemtgro-
ziņus!

4. novembrī plkst. 19.00
Babītes Kultūrizglītības centrā (Jūrmalas 
ielā 14A, Piņķos, Babītes pagastā)
LED gaismu šovs “Nākotnes cirks” 
ar jaunu aizraujošu programmu 
“Cirks no citas planētas”
Biļetespieejamaswww.bilesupara-
dize.lvun”Biļešuparadīze”kasēs,
kāarīstundupirmsizrādes.Cena
- 8 eiro.

5. novembrī no plkst. 16.00 līdz 
20.30
Mārtiņu svinēšana Mārupē 
No plkst. 16.00 līdz 18.30 Spal-
vaino Mārtiņu masku gājiens pa
Mārupi.
No plkst. 18.30 līdz 21.00Mārtiņu
svinēšanaarkopīgasaberugalda
klāšanu,gaiļazupasvārīšanu,dzies-
māmundančiem “Mārupesalus”
pagalmiņāAmatasielā9.

6. novembrī plkst. 12.00 un 14.00
Mārupes Kultūras namā (Daugavas ielā 
29, Mārupē)
Muzikāls uzvedums bērniem “Hops 
un čiks”
Biļetespieejamaswww.bilesuparadi-
ze.lv“Biļešuparadīze”kasēs.Cenas:
9,10un12eiro.

10. novembrī plkst.19.00 
Mārupes Kultūras namā (Daugavas ielā 
29, Mārupē)
Koncertuzvedums “Šveiks - toreiz 
un tagad”
Biļetespieejamaswww.bilesupara-
dize.lvun”Biļešuparadīze”kasēs.

11. novembrī plkst. 11.00
Pie golfa kluba “Viesturi” (“Viesturi 1”, 
Jaunmārupē)
Piemiņas brīdis Brīvības cīņās kri-
tušajiem varoņiem kopā ar vēstur-
nieku Māri Ribicki. 

11. novembrī plkst. 18.00
Pie Mārupes Valsts ģimnāzijas (Kantora 
iela 97, Mārupe) 
“Mārupes Lāčplēša diena 2022”
Plkst. 18.30-“Lāpugājiens”(pulcē-
šanāsnoplkst.18.00)noMārupes
Valstsģimnāzijasuzpiemiņasstēlu
MārupesnovadaLāčplēšaordeņa
kavalieriem(Mārupeskapos“Kriš-
kalnos”,Mārupē).MuzicēsHaralds
Sīmanis.

No 11. līdz 19. novembrim
Pretim Piņķu Sv. Jāņa luterāņu baznīcai
Gaismas objekts Latvijas kontūras 
formā 

Lāčplēša dienā, 11. novembrī,  
plkst.19.00 
Aicinām iedzīvotājus pievienoties
gaismasobjektaveidošanā,atnākot
unaizdedzinotsavusvecīti,pieminot
LāčplēšadienuungodinotLatvijas
Brīvībascīņudalībniekus, latviešu
karavīrus un patriotus, un uz sa-
dziedāšanos kopā ar novadnieku
FēliksuĶiģeli.

11. novembrī plkst. 17.00 
Tradicionālais “Gaismas ceļš”
Gājiens no “Vietvalžiem” (Babītes
KultūrizglītībascentrafiliāleSalas
pagastā, Spuņciemā) cauri Spuņ-
ciemam;noplkst. 19.00 līdz 21.00 
ikviensiraicinātsnāktuz“Vietval-
žiem”klausītiesradioteātraierak-
stu “Mūžībasskartie”, sildītiespie
ugunskura,kamvarēspiemestlīdzi
paņemtomalkaspagalīti.

12. novembrī plkst. 9.00
Mārupes novadā
“Brīvības rogainings 2022”
SacensībucentrsatradīsiesJaun-
mārupes pamatskolas teritorijā
(Mazcenualejā4a,Jaunmārupē).

12. novembrī plkst. 10.00
Babītes Sporta kompleksā (Jūrmalas ielā 
17, Piņķos, Babītes pagastā)
Babītes Sporta kompleksa 2022. 
gada turnīrs “Galda spēļu daudz-
cīņa”

12. novembrī plkst. 12.00 
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē Sa-
las pagastā “Vietvalži” (Spuņciemā)
Patriotiski muzikāla mistērija  - 
stāsts par Brīvības cīņām “Mūžības 
skartie”
Autori:AleksandrsČaks,JānisLū-
sēns, Mārtiņš Vilsons. Scenārijs
balstīts Aleksandra Čaka poēmu
ciklā“Mūžībasskartie”.Aicināmlai-
kussaņemtbezmaksasielūgumus
-vietuskaitszālēirierobežots.

12. novembrī no plkst. 20.00 līdz 
24.00
Babītes Kultūrizglītības centrā (Jūrmalas 
ielā 14A, Piņķos, Babītes pagastā) 
Balle kopā ar grupu “Ballīšu orķes-
tris”
Ieeja10eiro.Galdiņurezervācijaun
ieejasbiļetesno31.oktobra-piead-
ministratorēm.Līdzijāņemgroziņi.

13. novembrī plkst. 11.00
Mārupes novadā
Interaktīvs pārgājiens “Bermontiā-
de Mārupes novadā” kopā ar Māri 
Ribicki
SākumspieZiemassvētkukaujupie-
miņasvietasBabītespagastā.Mar-
šruts aptuveni 10 kilometrugarš.
Pieteikšanās,rakstotuze-pastaad-
resi:turisms@marupe.lvvaizvanot
uztālruņanumuru27047566.

17. novembrī plkst. 18.00
Mārupes Kultūras namā (Daugavas ielā 
29, Mārupē)
Latvijas Republikas proklamēšanas 
104. gadadienai veltīts svinīgs sa-
rīkojums

18. novembrī plkst. 17.00
Babītes Kultūrizglītības centrā (Jūrmalas 
ielā 14A, Piņķos)
Latvijas  Republikas proklamēša-
nas gadadienai  veltīts koncerts “Jo 
dziedāju, jo skanēja”

Vokālāgrupa“LatvianVoices”
Bezmaksasieejaskartesvarēssa-
ņemtno1.novembrapieadminis-
tratorēm.

Līdz 21. novembrim
Babītes Kultūrizglītības centra filiāles 
Salas pagastā “Vietvalži” (Spuņciemā) 
Muzeja krājuma izstāde “Saimnie-
košana Salas pagastā” un Ingas 
Sarmas veidotā izstāde “Jūrmalas 
zemeņu stāsti”. Digitālā ekspozī-
cija “Burvju spogulis” papildināta 
ar jaunu sižetu “Skološanās”, kurā 
stāstīts par izglītošanās vēsturi Sa-
las pagastā.

25. novembrī  plkst. 19.00
Babītes Kultūrizglītības centrā (Jūrmalas 
ielā 14A, Piņķos, Babītes pagastā)
Kino seanss “Janvāris”
Ieeja2eiro.

Pastāvīgi
Mārupes novada bibliotēkā  (Jūrmalas 
ielā 14A, Piņķos, Babītes pagastā)
Informatīvs stends “Mēs esam ko-
pā, Ukraina!”

Apmeklētāju ievērībai! 
Ieejapasākumosirbezmaksas,iz-
ņemottos,kurnorādītscitādi.
Arpasākumuaprakstuaicināmiepa-
zītieswww.marupe.lvsadaļāsKultūra, 
Sports, Tūrisms. 
Pasākumu laikā iespējama fotogra-
fēšana un filmēšana. Fotogrāfijas un 
video var tikt ievietoti pašvaldības 
informatīvajos kanālos. Pārzinis un 
personu datu apstrādes nolūki: Mā-
rupes novada pašvaldība (Daugavas 
iela 29, Mārupe, Mārupes novads, 
LV-2167) veic personas datu apstrādi 
sabiedrības informēšanai. Atrodoties 
pasākuma teritorijā, ikviens tā apmek-
lētājs apliecina, ka ir informēts, ka var 
tikt iekļauts vizuālajā materiālā.

15  Reģistrētas laulības

13 Reģistrēti mirušie

17 Reģistrēti jaundzimušie

6
Zēni

11
Meitenes

2022.gada septembris
Dzimtsarakstu nodaļā

Aleksandra Smorodina (dzimusi 1941. gadā)
Ruta Kuike (dzimusi 1925. gadā)
Dzidra Paula (dzimusi 1942. gadā)
Jekaterina Gūre (dzimusi 1931. gadā)
Jekaterina Puga (dzimusi 1944. gadā)
Māra Rūmane (dzimusi 1950. gadā)
Ruta Kaļasa-Artmane (dzimusi 1937. gadā)
Artu Mikaels Airiainens (dzimis 1966. gadā)
Bernarda Elfrīda Dakševica (dzimusi 1931. gadā)
Baiba Kūla (dzimusi 1972. gadā)
Jānis Buks (dzimis 1949. gadā)
Eduards Jakušins (dzimis 1959. gadā)
Rolands Morkāns (dzimis 1965. gadā)

Aicina pieteikties 
Zelta kāzu jubilārus
Lai godinātu stiprās ģimenes un veicinātu ģimenes kā vērtī-
bas saglabāšanu, Mārupes novada pašvaldība aicina pieteik-
ties Zelta kāzu jubilārus.

Pašvaldībaīpašāpasākumā2022.gada3.decembrīplānosveikt
pārus,kas2022.gadāatzīmēlaulību50gadujubilejas.
Dalībupasākumāvarpieteikt,zvanotuzMārupesnovadaDzimt-

sarakstunodaļu(tālruņanumurs67149878)vairakstotuze-pasta
adresi:dzimtsaraksti@marupe.lv.

Pieteikumus gaidām līdz 18. novembrim.

Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļa

Mārupes novada mājražotājiem godalgotas vietas 
konkursā “Novada garša” 
Mārupes novada mājražotāji SIA “MārLapiņi” (Māris un Inta Lapiņi), “Dabas saldumu maģija” (Ilze Kup-
ča), “SimMaize” (Simona Ģērmane) un zemnieku saimniecība “Mārtiņrozes” (Liepiņu ģimene) ieguvuši 
godalgotus novērtējumus pārtikas produktu garšas konkursā “Novada Garša”.

Zemniekusaimniecība“Mārtiņro-
zes”ieguvadivasbronzasmedaļas
paraugļu-ogupastilāmunābolukar-
stodzērienu,savukārt“Dabassaldu-

mumaģija”-divassudrabamedaļas
parķirbju-cidonijugardumiemunvī-
riešugardumiem,“SimMaize”-sud-
rabamedaļupar“Sierāboliņa”maizi,

betSIA“MārLapiņi”-zeltamedaļu
parmārrutkuželejuarčili.
“NovadaGarša”irLatvijaslauku

konsultācijuunizglītībascentrara-
dītspasākumsarmērķiiepazīstināt
Latvijasiedzīvotājusunviesusarga-
dalabākajiemvietējāsprodukcijas
ražotājiem,mājražotājiemunēdiena
gatavotājiem.
Lepojamiesarmūsumājražotāju

sasniegumiem!

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

SIA“Mārlapiņi”godalgotiarzeltamedaļukonkursā“Novadagarša”.

Iznāk vienu reizi mēnesī / 
Tirāža – 12 900 eksemplāru / Bezmaksas

“MārupesVēstis”publicētiemateriāli
nevienmēratspoguļoMārupesnovada

pašvaldībasviedokli.
Pārpublicēšanasgadījumāatsauce

obligāta.

Pašvaldības informatīvais izdevums “Mār upes Vēstis”
Adrese:Daugavasiela29,Mārupe,
Mārupesnovads,LV-2167
Tālrunis:67149868
e-pasts:marupesvestis@marupe.lv
Izdevums pieejams elektroniskā veidā:
www.marupe.lvsadaļāPašvaldība/
IzdevumsMārupesVēstis
Izdevums tipogrāfiski iespiests
SIA“PoligrāfijasgrupaMŪKUSALA”

https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/izdevums-marupes-vestis
https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/izdevums-marupes-vestis

