
S A R G Ā  S E V I  U N  L Ī D Z C I L V Ē K U S !  

TĪRI VIRSMAS UN OBJEKTUS,
KURĀM NESEN 

PIESKĀRUŠIES CILVĒKI 
VĒDINI TELPAS

IEVĒRO NE MAZĀK
KĀ 2 METRU

DISTANCI

BIEŽI MAZGĀ ROKAS
AR ZIEPĒM

VISMAZ 20-40 SEKUNDES

KLEPOJOT UN ŠĶAUDOT
NOSEDZ MUTI UN DEGUNU

AR VIENREIZLIETOJAMO SALVETI
VAI ŠĶAUDI IEKŠĒJĀ

ELKOŅA LOCĪTAVAS VIRSMĀ

AIZLIEGTS PULCĒTIES
IZVAIRIES NO PĀRPILDĪTĀM

 PUBLISKĀM VIETĀM

#paliecmājās

Mārupes novada dome līdz ārkārtas situācijas 
beigām klientus klātienē neapkalpo un aicina 
izmantot attālinātās saziņas iespējas

Pašvaldības īpašumu pārvalde
67687148         

ipasumu.parvalde@marupe.lv
Mazcenu aleja 35, Jaunmārupe

Izglītības dienests
25448489         

sarmite.antina@marupe.lv

Būvvalde
67149863         

marupe.bv@marupe.lv

Pašvaldības policija
Tālruņi dežūrdaļā 67933470, 
25423038

marupes.pp@marupe.lv

Bāriņtiesa
67149872, 28305978 

barintiesa@marupe.lv

Kā var iesniegt dokumentus?
ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu marupe@marupe.lv

pa pastu, adrese Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

portālā latvija.lv, sadaļā “Iesniegums iestādei” 

izmantojot Mārupes novada domes e-adresi: address=DEFAULT@90000012827 

atstājot pastkastē pie Mārupes Kultūras nama durvīm, Daugavas ielā 29

Sociālais dienests
socialaisdienests@marupe.lv

Sociālie darbinieki 26467993 
(Daugavas ielā 29, Mārupē) vai 
26182588 (Jaunmārupē, Mazcenu 
alejā 33/3)

Ārkārtas situācijas laikā ir iespēja 
saņemt psihologa atbalstu pa tālr. 
28314497

Mārupes novada Valsts un 
pašvaldības vienotais klientu 
apkalpošanas centrs (VPVKAC)

67934695         

marupe@marupe.lv

Nodokļu inspektori
67149870          

nodokli@marupe.lv

NĪN iespējams samaksāt portālā 
www.epakalpojumi.lv

Dzimtsarakstu nodaļa
67149878         

dzintra.klintsone@marupe.lv

Dzīvesvietu var deklarēt elektroniski 
portālā www.latvija.lv, sadaļā 
“Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana”

Dzimšanas un miršanas fakta reģistrācija 
notiek klātienē, iepriekš telefoniski 
vienojoties par pieņemšanas laiku

2m

NEPIESKARIES SEJAI 
AR NEMAZGĀTĀM

ROKĀM

gados jaunākos iedzīvotājus pievērst uzmanību kaimiņos dzīvojošajiem senioriem, palīdzēt 
viņiem, vai ziņot sociālajam dienestam. 
Lūdzam atsaukties tos cilvēkus, kuriem nav tuvinieku vai kuru tuvinieki uz laiku atrodas 
karantīnā un kuriem nepieciešama palīdzība ēdiena un medikamentu nodrošināšanā. 
Sociālais dienests risinās palīdzības sniegšanu ārkārtas situācijā un nepieciešamības 
gadījumā šīm personām tiks piegādāta sociālā dienesta nodrošinātā krīzes pārtikas paka.

Mārupes novada Sociālais dienests aicina

Svarīgākā kontaktinformācija
COVID-19 jautājumos

Uzziņai

Vienotais bezmaksas tālrunis 
palīdzēs rast atbildes uz biežāk 
uzdotajiem jautājumiem par 
COVID-19

8345 24/7
Lai pieteiktos valsts apmaksātu COVID-19 analīžu veikšanai, 
ja persona ir atgriezusies no ārzemēm un 14 dienu laikā pēc 
atgriešanās ir parādījušies viegli saslimšanas simptomi 
(paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums), kā arī 
SPKC epidemiologu noteiktajām kontaktpersonām, kuras 
atrodas karantīnā un kurām 14 dienu laikā ir parādījušies 
saslimšanas simptomi

8303
Katru dienu 9.00-18.00

Ja nepieciešama policijas palīdzība, ziņošanai 
pa iespējamiem likumpārkāpumiem

110 24/7

Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis akūtu saslimšanu un 
traumu gadījumos, kā arī hronisku slimību saasinājuma brīžos

66016001 24/7

Bezmaksas atbalsta tālruņa līnija "Parunāsim", kas paredzēta 
nevis psiholoģiska atbalsta sniegšanai krīzes gadījumā, bet gan 
vienkārši cilvēcīgām sarunām. 

26564564
P-Pk: 11.00 - 19.00.

Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapa
Informatīvajā lapā par COVID-19 izplatību Latvijā: covid19.gov.lv 

spkc.gov.lv

E. Gulbja laboratorijai, lai pieteiktos valsts apmaksātām 
COVID-19 analīzēm (ja bijis ārzemēs, ir simptomi) vai pieteiktos 
maksas analīzēm

67801112
Katru dienu 8.00-20.00

Ja saslimšanas simptomi ir smagi 
(ļoti augsta temperatūra, elpas trūkums)

113 24/7

67387661
P-Pk: 8.30 - 21.00
S-Sv: 8.30 - 17.00
SPKC informatīvais tālrunis, ja ir 
jautājumi par saslimšanu ar 
COVID-19, profilaksi, pašizolāciju 
un karantīnu

Aizdomu gadījumā par Covid-19

Citi noderīgi kontakti

Ārkārtējā situācija valstī 
pagarināta līdz 12.maijam

ceturtdiena, 9. aprīlis, 2020

2020.GADA APRĪLIS

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

1



2 ceturtdiena, 9. aprīlis, 2020

Pašvaldība
Mārupes vēstis

Noslēgts līgums ar SIA “SENERGO” par elektroenerģijas piegādi, līguma 
summa līdz 500 000 eiro bez PVN.

Noslēgts līgums ar SIA “RDL” par mūzikas instrumentu piegādi Mārupes 
novada pašvaldības iestādēm, līguma summa līdz 41999,99 eiro bez PVN.

Noslēgts līgums ar SIA “Mūsa Motors Rīga” par operatīvā transportlīdze-
kļa piegādi Mārupes novada pašvaldības policijai, līguma summa 28396,90 
eiro bez PVN.

Pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu SIA “VELVE” 
jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai Jaunmārupē. Piedāvātā 
līgumcena 9 597 012 eiro bez PVN.

Domes izpilddirektors K.Ločs

Mārupes novada dome 2020.
gada 6.aprīļa ārkārtas domes sēdē 
pieņēma lēmumu nodrošināt ar 
brīvpusdienām, izsniedzot bērna 
likumiskajam apgādniekam pār-
tikas paku mēnesim, kas paredzē-
ta vienam izglītojamajam  no 
trūcīgas, maznodrošinātas vai 
daudzbērnu ģimenes. Bērnam ir 
jābūt deklarētam Mārupes novadā  
un jāmācās no 1. līdz 9.klasei neat-
karīgi no izglītības iestādes at-
rašanās vietas.

Aicinām  līdz 2020.gada 
15.aprīlim pieteikties brīvpus-

dienu pārtikas pakām mēnesim, aiz-
pildot pieteikumu pašvaldības mā-

jaslapā www.marupe.lv. Brīvpusdienu 
pārtikas pakas daudzbērnu ģimenes 
varēs saņemt pieteikumā norādīta-
jos kontaktpunktos 21. un 28.aprīlī 
no plkst. 10.00 līdz 14.00 un 23. un 
30.aprīlī no plkst. 15.00  līdz 18.00.

Saskaņā ar 2020.gada 12.marta 
Ministru kabineta rīkojumu Nr.103 
“Par ārkārtējās situācijas izsludināša-
nu” visā valsts teritorijā ar mērķi iero
bežot Covid19 izplatību noteikto 
ārkārtas situāciju, visās Mārupes 
novada vispārējās izglītības iestādēs 
no 2020.gada 13.marta pārtraukts 
mācību process klātienē un tas tiek 
nodrošināts attālināti.

Saskaņā ar minētā rīkojuma 2020.
gada 31.marta grozījumiem valsts 

piešķirto mērķdotāciju skolēnu 
ēdināšanā var izlietot 1., 2., 3. un 4. 
klašu skolēniem, kas nāk no trūcīgām, 
maznodrošinātām vai daudzbērnu 
ģimenēm. Savukārt, ja visi līdzekļi 
šim mērķim nebūs izlietoti, tos var 
atvēlēt arī 5., 6., 7., 8. un 9. klašu at-
tiecīgo mērķgrupu skolēniem.

Vienlaikus valdība noteikusi, ka 
pašvaldība var izvēlēties piemērotāko 
ēdiena nodrošināšanas veidu – brīv-
pusdienu piegāde bērniem mājās, pār-
tikas pakas bērna ģimenei, zupas vir-
tuves pakalpojumi vai cits ēdiena 
piegādes veida risinājums.

Sīkāka informācija Izglītības 
dienestā pa tālr. 25448489 vai 
Sociālajā dienestā pa tālr. 25673050.

25.marta domes sēde
Lēma par zemes ierīcības projek-

ta apstiprināšanu, nosaukuma un 
lietošanas mērķa maiņu, piešķirša-
nu un noteikšanu vairākiem nekusta
majiem īpašumiem.

Lēma piedalīties atklātā projektu 
konkursā Lauku attīstības program-
mas 2014. – 2020.gadam 19.2. pasā-
kuma “Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstī-
bas stratēģiju” ietvaros ar projektu 
“Sporta laukuma labiekārtošana”, tā 
ietvaros paredzot fragmentāru cietā 
seguma ieklāšanu, atpūtas soliņa un 
atkritumu urnas ierīkošanu.

Lēma piedalīties atklātā projektu 
konkursā Lauku attīstības program-
mas 2014. – 2020.gadam 19.2.pasā-
kuma “Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstī-
bas stratēģiju” ietvaros ar projektu 
“Jauniešu centra izveide”, tā ietvaros 
paredzot publiska jauniešu centra 
būvniecību.

Lēma piedalīties atklātā projektu 

konkursā Lauku attīstības program-
mas 2014.2020.gadam 19.2.pasā-
kuma “Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstī-
bas stratēģiju” ietvaros, sagatavo-
jot un iesniedzot projekta “Atpūtas 
vietas labiekārtošana Mārasciemā” 
pie teikumu.

Lēma piedalīties atklātā projektu 
konkursā Lauku attīstības program-
mas 2014. – 2020.gadam 19.2.pasā-
kuma “Pamatlīdzekļu iegāde ārtelpu 
tirdzniecības apstākļu uzlabošanai 
novada rīkoto pasākumu ietvaros”, 
vie tas pievilcības veidošanai, pakalpo-
juma pieejamības nodrošināšanai 
novada iedzīvotājiem”, tā ietvaros 
iegādājoties pārvietojamās ugun-
skura vietas, pārvietojamus infor-
matīvos stendus un maināmas in-
formatīvās planšetes stendiem

Lēma piešķirt finansiālu atbalstu 
vairākiem novada sportistiem.

Apstiprināja pašvaldības izglītības 
iestāžu izdevumu tāmes.

Lēma par automašīnu pārdošanas 

izsoles rīkošanu un apstiprināja 
izsoles noteikumus.

Saskaņoja Mārupes pamatskolas 
Attīstības plānu 2019.2024.gadam.

Lēma par nekustamā īpašuma 
nodokļa samaksas termiņa pa-
garinājumu 2020. gadā, nosakot, ka 
nekustamā īpašuma nodoklis maksā-
jams ne vēlāk kā 31.maijā, 15.sep-
tembrī, 15.novembrī un 15.decembrī 
— vienas ceturtdaļas apmērā no no-
dokļa gada summas. Nodokli var no-
maksāt arī reizi gadā avansa veidā.

Lēma atbrīvot no nomas maksas 
par telpu nomu uzņēmējus, kas no-
drošina izglītojamo ēdināšanas pa-
kalpojumu pašvaldības izglītības 
iestādēs, kā arī izglītības iestāžu 
un Mārupes Kultūras nama telpu 
nomniekus, kas nodrošina interešu 
izglītības programmu mācību proce-
sa īstenošanu uz likuma “Par valsts 
apdraudējuma un tā seku novēršanas 
un pārvarēšanas pasākumiem sa-
karā ar Covid19 izplatību” darbības 
laiku, sākot ar 2020.gada 12.martu. 

Lēma Mārupes Sporta centram pār-
traukt Vispusīgās fiziskās sagatavotī-
bas interešu izglītības apakšprogram-
mas, Vieglatlētikas interešu izglītī-
bas apakšprogrammas, Futbola in-
terešu izglītības apakšprogrammas, 
Volejbola interešu izglītības apakšpro-
grammas, Basketbola interešu izglītī-
bas apakšprogrammas, Taekvondo 
interešu izglītības apakšprogrammas 
īstenošanu. Biedrībai “Mārupes BMX 
klubs” pārtraukt interešu izglītības 
programmas „BMX riteņbraukšanas 
apakšprogramma”’ īstenošanu.  

Lēma atbrīvot privātpersonas no 
līdzmaksājuma veikšanas pienākuma 
saskaņā ar  Mārupes novada domes 
2019.gada 26.jūnija lēmumu Nr.19 
(sēdes prot.Nr.8) Ministru kabineta 
izsludinātās ārkārtējās situācijas 
spēkā esamības laikā.

Lēma atbrīvot no nomas mak-
sas par Mārupes sporta kompleksa, 
Tīraines sporta kompleksa, Mārupes 
Valsts ģimnāzijas, Jaunmārupes 
pamatskolas, Mārupes pamatsko-

las, Mārupes novada Skultes sā-
kumskolas sporta zāļu un laukumu 
nomu sporta nodarbību organizēša-
nai uz likuma “Par valsts apdraudē-
juma un tā seku novēršanas un pār-
varēšanas pasākumiem sakarā ar 
Covid19 izplatību” darbības laiku, 
sākot ar 2020.gada 12.martu. 

Pieņēma saistošos noteikumus 
Nr.8/2020 „Grozījumi Mārupes nova-
da domes 2016.gada 27.aprīļa sais-
tošajos noteikumos Nr.11/2016 
„Mārupes novada pašvaldības no-
likums””.

6.aprīļa ārkārtas domes sēdē
Lēma 2020.gada aprīlī valsts 

budžeta dotāciju brīvpusdienu no-
drošināšanai izlietot, nodrošinot 
pārtikas pakas skolēniem no maz-
nodrošinātām, trūcīgām un daudzbēr-
nu ģimenēm, kuri deklarēti Mārupes 
novadā un mācās no 1.līdz 9.klasei.

Priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

Domes sēžu lēmumi

Informācija par Publisko iepirkumu 
likuma kārtībā veiktajiem 
iepirkumiem 2020. gada martā

Pašvaldība skolēnu brīvpusdienu vietā izsniegs pārtikas 
pakas bērniem no trūcīgām, maznodrošinātām un 
daudzbērnu ģimenēm

Ņemot vērā epidemioloģisko 
situāciju valstī, lai pasargātu 

pacientus un mediķus no iespējamas 
inficēšanās ar COVID19, Nacionālais 
veselības dienests atkārtoti aicina 
iedzīvotājus gadījumos, kad ne-
pieciešama medicīniska palīdzība, 
vispirms sazināties ar ģimenes ārstu 
vai ārstniecības iestādi telefoniski vai 
elektroniski. Uz ārstniecības iestādi 
vai pie ģimenes ārsta bez iepriekšē-
ja pieraksta doties nedrīkst, tostarp 
gadījumos, ja ir ģimenes ārsta nosūtī-
jums pie speciālista!

Informācija par veselības aprūpes 

pakalpojumu sniedzējiem ārkārtas 
situācijas laikā pieejama vietnē www.
rindapiearsta.lv. Ar apzīmējumu “IR” 
norādīti ārstniecības pakalpojumu 
sniedzēji, kas nodrošina pakalpoju-
mu saņemšanu ārkārtas situācijas 
laikā, savukārt ar apzīmējumu “NAV” 
 ārstniecības pakalpojumu sniedz
ēji, kas savu darbību uz ārkārtējās 
situācijas laiku ir pārtraukuši.

Nacionālais veselības dienests 
aicina iedzīvotājus rīkoties atbildīgi, 
ievērojot veselības nozares speciālis-
tu un Slimības un profilakses kont
roles centra norādījumus.

Pirms došanās pie ārsta jāsazinās 
un jāvienojas par pakalpojuma 
saņemšanas kārtību

Pieņemšanas, pabalstu 
izmaksas

Saistībā ar valstī izsludināto 
ārkārtējo situāciju visā valsts teritorijā 
Mārupes novada Sociālais dienests 
ierobežo klientu apkalpošanu klātienē. 
Aicinām iesniegumus iesniegt at-
tālināti, izvēloties vienu no ērtāka-
jiem saziņas veidiem – elektroniski, 
sūtot informāciju ar drošu elektroni-
sko parakstu uz epastu socialais-
dienests@marupe.lv, sūtot atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām noformē-
tus dokumentus pa pastu vai atstā-
jot pastkastē pie Mārupes novada 
domes durvīm. Pašvaldība nodroši-
na pabalstu piešķiršanas nepārtrauk-
tību, pārskaitot pabalstus klientiem 
vai pakalpojuma sniedzējiem.

Kontakttālruņi saziņai: 26467993 
(Daugavas iela 29), 26182588 
(Jaunmārupe)

Trūcīgas un maznodrošinātas 
personas/ģimenes statuss

Ja ārkārtas situācijas laikā beidz
as trūcīgas vai maznodrošinātas per-
sonas izziņa, tā automātiski tiek pa-
garināta. Izsniegtās izziņas ir derī-
gas līdz 31.05.2020., ja esat sazinā-
jušies ar sociālo darbinieku un pa-
garinājuši deklarācijas derīguma ter-
miņu.  Minētajā laikposmā ģimenei 
(personai) saglabājas visi pašvaldī-
bas un valsts piešķirtie pabalsti un 
atvieglojumi, uz kuriem šai ģimenei 
(personai) ir tiesības kā trūcīgai vai 
maznodrošinātai.

Pabalsts krīzes situācijā
Krīzes situācijā ģimene vai perso-

na, kas atbilst noteiktiem kritērijiem, 
var saņemt pašvaldības pabalstu.

Kritēriji pabalsta saņemšanai:
1) ģimenei (personai) saistībā ar 

ārkārtējo situāciju nav ienākumu, 
(piemēram, persona ir bezalgas 
atvaļinājumā, personai ir piešķirts 
bezdarbnieka statuss, bet vēl nav 
saņemts bezdarbnieka pabalsts, 
pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma 
līguma, vai uz cita veida līguma pa-
mata nodarbinātas personas – pa-
kalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši 
ienākumu avotu, u.c.);

2) ģimenei (personai) ir radušies 
papildu izdevumi, ko tā pati nespēj 
segt, atrodoties pašizolācijā saistībā 
ar atgriešanos no COVID19 skarta-
jām valstīm/šobrīd jebkuras citas 
valsts (piemēram, ienākumi un uz-
krājumi iztērēti papildus mājoklim, 
viesnīcai, transportam, u.c.);

3) ģimene (persona) atrodas vai ir 
atradusies karantīnā, un tai nav iz-
tikas līdzekļu.

Lai saņemtu pabalstu krīzes situāci-
jā, jāiesniedz iesniegums Mārupes 
novada Sociālajā dienestā, izmanto-
jot elektroniskos saziņas līdzekļus, 
pievienojot pierādījumus, kas aplieci-
na personas apgalvojumus par at-
bilstību pabalsta saņemšanai, elek-
troniski epastā vai WhatsApp uz tālr. 
26467993 atsūtot aviobiļetes, kas 
apliecina atgriešanos no COVID19 
skartajām valstīm/šobrīd jebkuras 
citas valsts, rīkojumu par bezalgas 
atvaļinājuma piešķiršanu, kas būs 
pierādījumi lēmuma pieņemšanai.

Saskaņā ar Mārupes novada 
domes lēmumu Nr.29 „Par pabals-

tu krīzes situācijā” ir noteikts pabalsts 
krīzes situācijā 64 eiro apmērā vie-
nai personai, ja izsludinātās ārkārtas 
situācijas dēļ tā nespēj nodrošināt 
savas pamatvajadzības.

Sarkanā Krusta pārtikas pakas
Pārtikas pakas trūcīgie Mārupes 

iedzīvotāji var saņemt kā līdz šim, 
stingri ievērojot visas drošības prasī-
bas. Sociālā darba speciālisti ar 
Jums sazi nāsies par ērtāko veidu, 
kā saņemt vai piegādāt paku. Tāpat 
iedzīvotājiem, kuri nonākuši bezize-
jas situācijā, tiks nodrošināta iespē-
ja saņemt pārtikas paku, sazinoties 
ar Sociālo dienestu.

Psiholoģiskais atbalsts
Ārkārtas situācijas laikā ir iespēja 

saņemt psihologa atbalstu pa tālr. 
28314497.

Asistenta pakalpojums
Tā kā ārkārtējās situācijas laikā 

asistenta pakalpojuma saņēmējiem 
ir ierobežotas iespējas doties ārpus 
savām mājām, personām ar invalidi
tāti joprojām tiek sniegts asistenta 
atbalsts un asistentiem saglabāts ie-
priekš saņemtās atlīdzības apmērs. 
Aicinām arī personu ar invaliditāti 
asistentu atskaišu nodošanu orga-
nizēt, iespēju robežās izvairoties no 
saskarsmes klātienē, un sazināties ar 
saviem speciālistiem rakstot epastu 
vai pa tālruņiem 6749869 (Daugavas 
iela 29) vai 67933706 (Jaunmārupe).

Sociālā palīdzība krīzes situācijā

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju sakarā ar vīrusa COVID 
19 izplatību un tās prognozējamo iespaidu uz valsts ekonomiku, 

Mārupes novada pašvaldība 2020.gada 25.marta domes sēdē lēmusi sniegt 
atbalstu novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem, pagarinot nekustamā īpašu-
ma nodokļa samaksas termiņus. 

Saskaņā ar domes lēmumu 2020.gadā nekustamā īpašuma nodoklis 
maksājams ne vēlāk kā 31.maijā, 15.septembrī, 15.novembrī un 15.de-
cembrī — vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. Nodokli 
var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā. 

Atgādinām, ka februārī novada iedzīvotāji un uzņēmēji saņēma paziņo-
jumus par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu, un termiņš, līdz kuram 
bija jāsamaksā gada maksa vai 1. ceturkšņa maksājums no aprēķinātā 
nodokļa, bija 31. marts. 

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Mārupes novada domes 
nodokļu inspektoriem pa tālr. 67149870 vai rakstot uz epastu nodokli@
marupe.lv.

PAGARINA NEKUSTAMĀ 
ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀŠANAS 
TERMIŅUS

15.
decembris

15.
novembris

15.
septembris

31.
maijs
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Mārupes novada dome paziņo, 
ka ar 2020.gada 25.marta lēmu-
mu Nr.15 (prot. Nr.5) ir apstiprināti 
saistošie noteikumi Nr.7/2020 „Par 
Mārupes pagasta padomes 2008.
gada 26.jūnija saistošo noteikumu 
Nr.32 „Mārupes pagasta saimniecības 

Pamatojoties uz 2020. gada 25. 
marta rīkojumu Nr. 119 “Grozījumi 
Ministru kabineta 2020. gada 12. mar-
ta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās 
situācijas izsludināšanu”” (turpmāk 
– Rīkojums) tiek pagarināts Mārupes 
novada teritorijas plānojuma 2014.
2026.gadam grozījumu 3.redakcijas 
publiskās apspriešanas norises laiks. 
Saskaņā Rīkojuma 4.41.punktā no-
teikto, līdz 23. martam uzsākto sa-
biedrisko vai publisko apspriešanu 
termiņos netiek ieskaitīts laiks, kad 
valsts teritorijā ir noteikta ārkārtējā 
situācija (saskaņā ar šobrīd noteik-
to līdz 12.05.2020), līdz ar to pub-
liskās apspriešanas periods tiek pa-
garināts. Pakārtoti, arī publiskās ap-
spriešanas sanāksme, kas iepriekš 
tika plānota 26.03.2020, nav notikusi 
un tiek pārcelta uz šobrīd nenoteiktu 
datumu periodā, kad būs beigusies 
Latvijā noteiktā ārkārtējā situācija.

Par turpmākām publiskās ap
spriedes norisēm aicinām sekot līdzi 
Mārupes novada pašvaldības tīme-
kļa vietnē www.marupe.lv, vienotajā 
ģeotelpiskās informācijas sistēmas 
vietnē www.geolatvija.lv . 

Mārupes novada dome 2020.gada 25.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.14 
(prot. Nr.5) “Par nekustamā īpašuma „Dzērvju pļavas” Mārupes novadā (ka-
dastra Nr.80760020062) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”.

Detālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma „Dzērvju pļavas” teri-
torija 6,01 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes 
novada teritorijas plānojumu 2014. 2026. gadam, īpašums atrodas ār-
pus ciemu teritorijas, funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritori-
jas apakšzonā Mazsaimniecību apbūve ārpus ciemiem (DzSM). Īpašums 
iekļaujas VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” lidlauka turpmākajai attīstībai 
nepieciešamajā teritorijā. 

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir detalizēt teritorijas atļauto izmantoša-
nu atbilstoši novada teritorijas plānojumā noteiktajai atļautajai izmantoša-
nai un radīt priekšnosacījumus dzīvojamās apbūves un tai nepieciešamās 
infrastruktūras izveidei. Apakšzonā noteiktā minimāla jaunveidojamās zemes 
vienības platība ir 0,3 ha. Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji ir fiziskas 
personas, nekustamā īpašuma īpašnieki.

Ar lēmumu un darba uzdevumu, kā arī turpmāko detālplānojuma iz-
strādes dokumentāciju var iepazīties Mārupes novada domes mājaslapā 
sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, kā arī Latvijas 
ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstī-
bas plānošana.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2020.gada 11.maijam Mārupes 
novada domē Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV2167, nosūtot 
tos pa pastu vai ievietojot pastkastītē pie Kultūras nama durvīm. Elektroniski 
priekšlikumi iesniedzami ar elektronisko parakstu, iesūtot tos uz elektroni-
skā pasta adresi: marupe@marupe.lv. Iesniegumā noteikti jānorāda iesnie
dzēja vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosau-
kumu, adresi un reģistrācijas numuru.

Neskaidrību gadījumā griezties Mārupes novada Attīstības nodaļā pie 
teritorijas plānotājas Daces Žīgures   tālr. 67149862, epasts: dace.zigu
re@marupe.lv.

„Abavas” un “Pļavmalas” detālplāno-
jums” atcelšanu”. Detālplānojums 
zaudē spēku ar šo saistošo notei-
kumu spēkā stāšanās brīdi.

Ar lēmuma un saistošo noteikumu 
pilnu saturu var iepazīties pašvaldības 
tīmekļa vietnē www.marupe.lv  sadaļā 

Ņemt vērā, ka ārkārtējās situāci-
jas periodā no 23.03.2020. līdz 
12.05.2020. plānojuma grozījumu  
dokumentācija un konsultācijas 
pieejamas tikai attālināti.

Aktuālie publiskās apspriešanas 
norises laiki:

Publiskā apspriešana notiek peri-
odā  no 2020.gada 16.marta līdz 
27.maijam. 

Publiskās apspriešanas sanāksme 
tiek pārcelta uz šobrīd nenoteiktu 
laiku pēc 12.05.2020.

Rakstveida  priekšlikumus var 
iesniegt līdz 2020.gada 27.maijam:

• pa pastu vai iesniedzot klātienē 
Mārupes novada domes Klientu 
apkalpošanas centrā (pastkastītē 
pie ieejas Kultūras namā), adrese 
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes 
novads, LV2167;

• elektroniski priekšlikumus var 
iesniegt, iesūtot tos uz elektronis
kā pasta adresi: marupe@marupe.
lv. Iesniegumā jānorāda iesniedzē-
ja vārds, uzvārds un adrese, bet ju-
ridiskām personām jānorāda nosau-
kums, adrese un reģistrācijas numurs, 
iesniegumam jābūt parakstītam vai 

Pašvaldība/Attīstība un plānošana/
Detālplānojumi, Latvijas ģeotelpiskās 
informācijas portālā www.geolatvi-
ja.lv  un pēc ārkārtējās situācijas at-
celšanas arī klātienē Mārupes nova-
da domē, Daugavas ielā 29, Mārupē, 
Mārupes novadā.

iesniegtam ar elektronisko parakstu.
• reģistrējoties Teritorijas at-

tīstības plānošanas informācijas 
sistēmā www.geolatvija.lv.

Atgādinām, ka ar sagatavoto teri-
torijas plānojuma grozījumu pilnvei-
doto (3.0) redakciju un Vides pārska-
ta redakcionāli precizēto redakciju 
publiskās apspriešanas laikā var 
iepazīties:

• Elektroniskajā vidē   Mārupes 
novada pašvaldības interneta vietnē 
www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/
Attīstība un plānošana/Teritorijas 
plānojums/Teritorijas plānojuma 
2014.2026.gadam grozījumu iz-
strāde un Latvijas Vienotajā ģeotel-
piskās informācijas portālā www.geo
latvia.lv   sadaļā Teritorijas attīstī-
bas plānošana. 

• Klātienē (pēc 12.05.2020.) izdru-
kas formātā  Mārupes novada 
pašvaldības Klientu apkalpošanas 
centrā  (Daugavas iela 29, Mārupe), 
pašvaldības darba laikā. 

Paziņojums par saimniecību „Abavas” un “Pļavmalas” 
2008.gada detālplānojuma atcelšanu 

Izmaiņas Teritorijas plānojuma grozījumu 3.redakcijas publiskās 
apspriešanas termiņos un sanāksmes norisē

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Dzērvju 
pļavas” detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Mārupes novada dome 2020. 
gada 25.martā ir pieņēmusi lē-
mumu Nr.17 (protokols Nr.5) “Par 
nekustamā īpašuma „VazdiķiB”, 
Mārupē, Mārupes novadā (kadas-
tra Nr.80760080067) detālplāno-
juma projekta nodošanu publiska-
jai apspriešanai”. Detālplānojuma 
izstrādes mērķis ir radīt priekšno-
teikumus daudzdzīvokļu māju 
būvniecībai, paredzot zemes vienī-
bu sadalījumu un transporta risinā-
jumus.  Publiskās apspriešanas ter-
miņš noteikts 4 nedēļas. 

Saskaņā ar 2020.gada 25.marta 
Ministru kabineta rīkojumu Nr.119 
“Grozījumi Ministru kabineta 2020.
gada 12.marta rīkojumā Nr.103 “Par 
ārkārtējās situācijas izsludināša-
nu”, detālplānojuma publiskā ap-
spriešana tiks uzsākta pēc ārkārtē-
jās situācijas atcelšanas. Par pub-
liskās apspriešanas norises periodu 
un sanāksmes laiku paziņojums tiks 
publicēts atsevišķi. Aicinām sekot 
līdzi informācijai Mārupes novada 
pašvaldības informatīvajā izdevumā 
“Mārupes vēstis”, tīmekļa vietnē www.

marupe.lv sadaļā “Sabiedriskās ap-
spriedes” un Latvijas ģeotelpiskās in-
formācijas portālā www.geolatvija.lv.

Uzsākoties publiskajai apsprieša-
nai ar detālplānojuma projektu varēs 
iepazīties:

 Klātienē: Mārupes novada 
Attīstības nodaļā  (Daugavas iela 
29, Mārupe), pašvaldības darba laikā. 

 Elektroniskajā vidē: Mārupes 
novada pašvaldības interne-
ta vietnē www.marupe.lv sadaļā 
Pašvaldība/Attīstība un plānoša-
na/Detālplānojumi/Detālplānojumi 

izstrādes stadijā un Latvijas ģeotel-
piskās informācijas portālā www.ge-
olatvija.lv , sadaļā Teritorijas attīstī-
bas plānošana.

Rakstiskus priekšlikumus varēs 
iesniegt visā publiskās apspriešanas 
periodā adresējot tos Mārupes novada 
domei, nosūtot tos pa pastu (adrese: 
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes 
novads, LV 2167) vai iesniedzot klā-
tienē Klientu apkalpošanas centrā. 
Elektroniski priekšlikumi iesniedza-
mi ar elektronisko parakstu, iesū-
tot tos uz elektroniskā pasta adre-

si: marupe@marupe.lv. Iesniegumā 
jānorāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu 
un adresi, bet juridiskām personām 
jānorāda nosaukumu, adresi un reģis-
trācijas numuru. Priekšlikumus 
iespējams iesūtīt arī reģistrējoties 
Teritorijas attīstības plānošanas in-
formācijas sistēmā (TAPIS).

Neskaidrību gadījumā griezties 
Mārupes novada Attīstības nodaļā pie 
Teritorijas plānotājas Daces Žīgures 
– epasts: dace.zigure@marupe.lv, 
tālr.67149862.

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Vazdiķi-B”, Mārupē, 
detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru 
kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 124.punktu Mārupes nova-
da dome paziņo, ka 2020.gada 25.martā pieņemts lēmums Nr.16 (sēdes 
prot. Nr.5) “Par nekustamā īpašuma „Lapiņas2”, Mārupē, Mārupes novadā 
(kadastra Nr.80760070689) detālplānojuma apstiprināšanu”. 

Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums 
par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā  “Latvijas 
Vēstnesis”. Detālplānojuma īstenošana var tikt uzsākta pēc tam, kad parak-
stīts Administratīvais līgums par detālplānojuma īstenošanu. Ar detālplāno-
juma gala redakciju var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.
lv, ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Lapiņas-2”, 
Mārupē, detālplānojuma apstiprināšanu

3.aprīlī Mārupes pamatskolas 
jaunās piebūves pamatos tika 
iemūrēta kapsula ar vēstījumu 
nākamajām paaudzēm.

Kopā ar pašvaldības izdevuma 
“Mārupes Vēstis” marta nu

muru un mazā mārupieša monētiņu 
kapsulā ielikts arī video sveiciens no 
Mārupes pamatskolas skolotājiem, 
skolēniem un vecākiem, kā arī ga
baliņš interneta kabeļa, tādējādi sim-
bolizējot šodienas aktuālāko saziņas 
līdzekli, kas valsts ārkārtas situāci-
jā palīdz uzturēt komunikāciju starp 
skolēniem un skolotājiem.

Mārupes novada domes 
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs: 
“Mārupes pamatskolas jaunās 
piebūves būvniecība ir viens no šī 
gada vērienīgākajiem pašvaldības in-
vestīciju projektiem un tā realizēšana 
ir vitāli nepieciešama. Mūsu novadā 
jau vairāku gadu griezumā raugoties 
ir vieni no augstākajiem dzimstības 
rādītājiem valstī un, neskatoties uz 
jau veiktajām investīcijām izglītības 

infrastruktūrā, vēl joprojām trūkst vie
tas bērniem izglītības pakalpojuma 
nodrošināšanai. Man ir patiess prieks, 
ka neskatoties uz to, ka šobrīd ārkār-
tas situācijas dēļ jāievēro virkne iero
bežojumu, esam spējuši pielāgoties 
un darbs turpinās.”

Kā ziņots iepriekš, pagājušā gada 
martā tika parakstīts līgums ar SIA 
“Arčers” par Mārupes pamatskolas 
jaunās piebūves un sporta laukuma 
projektēšanu, būvniecību un autoruz-
raudzību. Šis ir viens no pirmajiem šā-
da apmēra projektiem Mārupes nova-
da pašvaldībā, kas veidots, izmanto-
jot Būvju informācijas modelēšanu 
(BIM). BIM ļauj integrēt būves pro-
jektēšanas un būvniecības procesus 
vidē, kā arī palīdz precīzāk un skaidrāk 
noformulēt nepieciešamos darbu ap-
jomus, izvairoties no neparedzētiem 
darbiem, kas sadārdzinātu projektu 
būvniecības laikā.

Būvprojekts tiks realizēts divās 
kārtās  1.kārtā tiks uzbūvēta jaunā 
skolas piebūve, labiekārtota apkārtne, 
izbūvētas autostāvvietas un rekreāci-

jas zona, savukārt 2.kārtā – izbūvē-
ti āra sporta laukumi.

SIA “Arčers” valdes locekle Maija 
Baltgalve: “Esam priecīgi, ka spējam 
nodrošināt būvniecības uzsākšanas 
darbus, neskatoties uz ārkārtas 
situāciju valstī un daudzajiem iero
bežojumiem, kas tiek stingri ievēroti. 
Digitalizācijas nozīmīgums šim pro-
jektam no Mārupes pašvaldības pu
ses tika piešķirts jau sākotnēji, un tā 
projektēšana norisinājās BIM vidē. Ir 
tikai likumsakarīgi, ka jaunākās teh-
noloģijas tiek lietotas tur, kur augs un 
attīstīsies mūsu jaunākā paaudze.”

Jaunā piebūve būs četru stāvu 
ēka ar kopējo platību 6200 m2. Tajā 
plānots izvietot 37 mācību klases, 
laboratorijas un darbnīcas 5.līdz 
9.klašu skolēniem, bibliotēku, de-
jošanas zāli, kā arī telpas atbals-
ta centram un skolas administrāci-
jai. Tādējādi skolā kopumā tiks no-
drošināta iespēja mācības apgūt 
1000 skolēniem, kas ir gandrīz di-
vas reizes vairāk nekā šobrīd.

Mārupes pamatskolas jaunā korpusa pamatos 
iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm

Pamatojoties uz izsludināto ārkārtas situāciju valstī, atbalstot Latvijas 
Republikas valdības ieteiktos pasākumus iespējamās krīzes seku āt-

rai un efektīvai pārvarēšanai, AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” klien
tiem, kuri ārkārtas situācijas dēļ, nevarēs veikt savlaicīgu rēķinu (par 2020. 
gada februāri, martu un aprīli)  apmaksu, maksājumu kavējuma nauda ne-
tiks piemērota līdz 31.05.2020.

AS “Mārupes komunālie 
pakalpojumi” informē
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Ligita Ajute–Petrova dzim.1940g.
Jurijs Šaldenkovs dzim.1940g.
Lilija Caunīte dzim.1945g.
Anna Kaša dzim.1928g.

Elvīra Pilāte dzim.1922g.
Harijs Vilcēns dzim.1948g.
Ļubova Zaiceva dzim.1951g.
Nadežda Medovščikova dzim.1940g.

2020. gada martā 
reģistrētie mirušie Reģ. nr. 000702131

Iznāk vienu reizi mēnesī / Tirāža - 8500 eksemplāru 
/ Bezmaksas.

“Mārupes Vēstis” publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo 
Mārupes novada domes viedokli. 

Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta. 

Pašvaldības  informatīvs izdevums “Mārupes Vēstis”
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe,
Mārupes novads, LV-2167 
Tālrunis: 67149868
e-pasta adrese: marupesvestis@marupe.lv
Izdevums pieejams elektroniskā veidā: www.marupe.lv 
sadaļā Pašvaldība /Izdevums Mārupes Vēstis
Izdevums tipogrāfiski iespiests 
SIA “Poligrāfijas grupa MŪKUSALA”

2020.GADA
MARTS 85

Zēni Meitenes
8
Laulības

8
Miruši

13
Dzimuši

Mārupes novada izglītības 
iestādes valstī izsludinātās ārkār-
tas situācijas laikā uzsākušas 
darbu attālināti. Jau trešo nedēļu 
mācības notiek intensīvā režīmā, 
ir jāapgūst daudz jaunu prasmju, 
kas prasa izturību visām ie-
saistītajām pusēm – skolotājiem, 
skolēniem un pat vecākiem. 

Mārupes Valsts ģimnāzijas 
direktors Jānis Lagzdkalns 

stāsta, ka pēdējās nedēļas visiem 
aizrit neierastos darba, mācību 
un dzīves izaicinājumu apstākļos. 
Mārupes Valsts ģimnāzijas skolēnu, 
pedagogu un vecāku kolektīvs kopīgi 
mācās, kļūdās un meklē labākos risi
nājumus: “Katrai nedēļai aizpildām 
mācību darba plānojuma tabulu, kur 
norādīti uzdevumi visos priekšme-
tos, saziņas veidi, izpildīto uzdevumu 
iesniegšanas termiņi un vietnes. Tas 
viss atrodams Eklasē. Lai uzturētu 
komunikāciju un izskaidrotu apgūsta-
mo mācību vielu, skolotāji cenšas ie-
plānot arī videotiešsaistes. Tā kā šāds 
darba formāts ir pirmoreiz, arī rezul
tāti ir dažādi. Skolotājiem sākumā 
grūtības radīja atbilstošas slodzes 
plānošana skolēniem. Arī tehniskais 
nodrošinājums mājās ir ļoti atšķirīgs, 
nākas bieži datoru dalīt ar vecākiem, 
kuri arī strādā no mājām. Skola ir arī 
parūpējusies par nepieciešamās da-
tortehnikas nodrošināšanu gan sko-
lotājiem, gan skolēniem, kopumā 
izsniedzot 19 datorus.

Katras dienas beigās skolēni elek-
troniski aizpilda refleksijas anketas, 
kurās norāda dienā paveikto, kas 
sagādājis grūtības, kāda palīdzība 
nepieciešama – pēc anketām klašu 
audzinātāji, priekšmetu skolotāji un 
grupu kuratori nosaka problēmas 
un cenšas tās risināt. Liels pald-
ies vecākiem par atbalstu, līdzdar-
bošanos savu bērnu izglītošanā un 
sapratni, jo visi mēs šādā situāci-
jā esam pirmo reizi un no kļūdām 
mācāmies! Paldies kolēģiem par iz-
turību!”

Jaunmārupes pamatskolas di-
rektores vietniece izglītības jomā 
Laura Buravcova uzsver, ka šajā 
jaunajā izaicinājuma laikā liela uz-
manība jāvelta tieši sadarbībai un 
atbalstam. “Ikdiena ir kļuvusi citādā-
ka mums visiem. Ļoti sajūtam, ka 
bērniem pietrūkst skolas dzīve, drau-

gi un skolotāji. Šīs sajūtas nedaudz 
apkopojām arī mūsu skolas mā-
jaslapā www.jmsk.lv. Skolēniem ļo-
ti pietrūkst skolas notikumi un ie-
plānotie pasākumi, kuru līdzautori 
ir arī viņi paši. Daudziem bērniem 
bažīgi jautājumi par nākotni, īpaši 
9.klases skolēniem, kas notiks ar 
eksāmeniem, skaistāko un īpašāko 
notikumu viņu skolas dzīvē – izlaidu-
mu. Arī skolotājiem ir vēl ļoti daudz 
jautājumu, jo nav skaidrības kā plānot 
nākotni. Ļoti daudz skolotāju spēka 
un enerģijas tiek veltītas bērniem un 
vecākiem, pat reizēm aizmirstot par 
savām ikdienas lietām. Šobrīd sajū-
tam nelielu emocionālu izsīkumu, arī 
fizisku nogurumu, jo darba vide no 
aktīvas un dinamiskas ikdienas ar 
bērniem ir pārgājusi sēdošā režīmā 
pie viedierīcēm. 

Paralēli darbam ar bērniem un 
vecākiem, notiek ļoti regulāra un in-
tensīva skolotāju savstarpējā sadar-
bība. Kolēģu atbalsts ir ļoti būtisks 
un vitāli nepieciešams, tas dod sa-
jūtu, ka neesi viens ar savām raizēm 
un problēmām,” stāsta L.Buravcova. 

Mārupes pamatskolā katrs rīts 
iesākas ar uzmundrinošu video 
“Mārupes pamatskolas rīta ziņas 
un vingrošana ar brašo skolotāju”, 
kas iedvesmo uzsākt dienas darbus. 
Par to, kā veicas attālināti mācoties, 
stāsta direktora vietnieks izglītības 
jomā Kristaps Purviņš: “Pēc pirmās 
attālināto mācību nedēļas vei cām 
aptauju, kas liecināja par to, ka sko-
lotājiem šāda veica mācību process 
ir izaicinājums un galvenās grūtības, 
ar ko nākas sastapties ikdienā, ir at-
griezeniskās saites iegūšana, jo tas 
ir laikietilpīgi; dažādas ar informāci-
ju tehnoloģijām saistītas lietas – 
piemēram, jaunu programmu un rīku 
apguve un pašu skolotāju ģimenes 
situācija, ņemot vērā, ka daudziem 
pedagogiem mājās ir mazi bērni, 
tomēr skolotāji ir motivēti un prieka 
pilni apgūt jauno, lai nodrošinātu pēc 
iespējas efektīvāku un interesantāku 
mācību procesu. Lielākā daļa skolēnu 
(vairāk nekā 85%) atzina, ka mācī-
bu vielu apgūt šādā veidā ir intere-
santi un daudz problēmu tas ne-
sagādā. Bērniem patīk ar skolotā-
jiem un klases biedriem komunicēt 
Whatsapp, ZOOM un citās lietotnēs, 
jo tā ir iespēja redzēt vienam otru un 
būt klāt vismaz attālināti. 73% skolēnu 

mācībām velta aptuveni 3 – 5 stun-
das dienā (neskaitot pusdienlaiku un 
atpūtas brīžus). Kā galvenās grūtī-
bas skolēni atzina problēmas ar laika 
plānošanu kā arī sagurumu, kas ro-
das no ilgas sēdēšanas pie datora/
viedtālruņa. Skolēni saka lielu pald-
ies skolotājiem un ļoti ilgojas pēc 
skolas, kur var samīļot skolotāju un 
satikt klasesbiedrus.”

Skultes sākumskolas direktore 
Gaļina Grizāne uzsver, ka šī jaunā 
dzīves pieredze liek skolotājiem 
būt ļoti radošiem, īpaši domājot, kā 
piesaistīt mazāko bērnu uzmanību. 
Procesā daudz nākas iesaistīt arī 
vecākus. “Bērniem sākumā bija grūti 
tehniski organizēt savu darbu, jo sā-
kumskolas vecuma bērniem vēl nav 
nepieciešamo iemaņu, lai strādātu ar 
datoru, taču kopā ar vecākiem mēs 
to veiksmīgi atrisinājām. Lai arī jaunā 
pieredze šķiet interesanta, visiem, tai 
skaitā bērniem, ļoti pietrūkst klātienes 
komunikācijas. Dzīvā saskarsme sko-
las mācību procesā tomēr ir ļoti būtis-
ka,” stāsta G.Grizāne.

Attālinātais darbs pirmsskolā
Attālināti strādā arī visas Mārupes 

novada pirmsskolas izglītības 
iestādes. 

Lai gan PII “Mārzemīte” līdz 20. 
aprīlim slēgts  karantīnas dēļ sa-
karā ar darbiniekam pēc viegliem 
saslimšanas simptomiem apsti-
prinātu saslimšanu ar COVID19 
vīrusu, attālinātais mācību darbs 
turpinās.

Vadītājas vietniece izglītības jomā 
Indra Pedece stāsta, ka attālinātais 
darbs tiek organizēts, galvenokārt 
sazinoties ar vecākiem eklasē un 
WhatsApp grupās. “E  klasē skolotā-
ji reizi nedēļā  sagatavo un nosūta 
informatīvu vēstuli savas grupas 
vecākiem un bērniem ar  ieteicamiem 
materiāliem   uzdevumiem, darba 
lapām,  interneta saitēm dažādās 
mācību  jomās, lai nodrošinātu iespē-
jas mācīties attālināti, bērniem un 
vecākiem pieņemamā laikā. Kaut arī 
šiem uzdevumiem  ir ieteikuma rak-
sturs, mēs tomēr aicinām vecākus, 
iespēju robežās  veltīt tiem noteiktu 
laiku dienā, lai veicinātu sava bērna 
mācīšanos. Liels ir prieks saņemt no 
vecākiem atgriezenisko saiti, gan fo-
togrāfijās, kur redzami bērnu izpildītie 
darbiņi, gan īsi un kodolīgi rakstītais 

vai sacītais: ”Paldies, tas ir noderīgi!” 
Papildus iepriekš minētajam peda-

gogi, logopēdi, speciālais pedagogs, 
izglītības psihologs aicina vecākus, 
vajadzības gadījumā, sazināties per-
sonīgi, lai atrastu labāko veidu un 
laiku komunikācijai. Arī PII “Zeltrīti” 
vadītāja Iveta Jirgensone atzīst, ka 
attālinātā mācību procesa orga-
nizēšana ir jauna pieredze visiem. 
“Katru nedēļu grupu pedagogi, spor-
ta un mūzikas pedagogi, strādājot at-
tālināti, izstrādā, un pirmdienās nosū-
ta visus nepieciešamos materiālus 
audzēkņu vecākiem  attālinātam 
mācību procesam. Motivē un ko-
municē ar vecākiem par uzdevumu 
izpildi un atgriezeniskās saites no-
došanu. Arī logopēds, izglītības psi-
hologs un speciālais pedagogs izvei-
dojis sadarbību attālinātai mācībai ar 
vecākiem, kā arī komunicē un atbals-
ta grupu pedagogus. Paldies visiem 
pedagogiem par ātru pielāgošanos 
attālinātam pedagoģiskam darbam, 
un vecākiem milzīgs paldies par sap-
ratni, izrādīto interesi, realizējot pe
dagogu uzdevumus, darbojoties ar 
bērniem mājās.”

Stāsta PII “Lienīte” vadītājas viet-
niece izglītības jomā Sarmīte Egle: 
“Vecāki saņem izstrādātu mācību 
plānu ar sasniedzamajiem rezultā
tiem katrā mācību jomā. Pielikumos 
skolotājas ir sagatavojušas uzdevu-
mus, kuri bērniem jāveic kopā ar 
vecākiem. Ja sagatavotos uzdevu-
mus vecākiem nav iespējams iz-
printēt, esam paredzējuši iespēju 
tos saņemt iestādē pie dežuranta. 
Mūzikas skolotāja E klasē nosū-
ta  dziesmas un rotaļas, lai bērni 
neaizmirstu iepriekš mācīto. Esam 
ļoti priecīgi saņemt no vecākiem un 
bērniem foto un video, kuros redzams, 
kā viņiem veicas ar mājas uzdevumu 
pildīšanu. Pašlaik gaidām Lieldienas. 

Lieldienās bērni un vecāki saņems 
mūsu skolotāju iestudētās Lieldienu 
lugas video. Vēlam visiem sagaidīt 
mierīgas un, galvenais, veselīgas 
Lieldienas. Un ceram, ka šis laiks 
kādreiz beigsies.”

Vai vijoļspēli var apgūt attālināti?
Mārupes mūzikas un mākslas sko-

las direktore Dace Štrodaha stāsta, ka 
pēc pirmajām divām nedēļām vēl ne-
varam novērtēt, cik kvalitatīvi un piln-
vērtīgi būs darba rezultāti. Taču tas ir 
izaicinājums visiem – bērniem, peda
gogiem un vecākiem. “Individuālās in-
strumentu spēles stundas lielākā daļa 
pedagogu vada tiešsaistes zvanos 
WhatsApp, Skype vai Zoom. Bērniem 
sākumā tas šķiet interesanti, pirmajā 
nedēļā pat likās, ka ir lielāka uzmanī-
ba un darbs. Tomēr šajā nedēļā jau 
varam novērtēt problēmas – grūtības 
ir ar mazajiem bērniem, kuriem ka-
trā stundā jāpalīdz pie roku stāvokļa, 
stājas korekcijas, kur pedagoga klāt-
būtne ir neaizvietojama, kā arī jauna 
nošu materiāla apguves. Pedagogiem 
ir grūti arī ilgstoši klausīties tiešraides 
skaņas, kuras ir nekvalitatīvas, griezī-
gas, sakaru dēļ kavējošas. Telefoni 
diem žēl neuz tver un nepārraida 
labākās kvalitātes mūzikas skaņas. 
Mākslas nodaļas audzēkņiem arī 
eklasē doti uzdevumi un to izpil-
des termiņi. Vecāki ir ļoti atsaucīgi 
un palīdz. Kopā mācīsimies atrast 
labāko variantu.

Diemžēl situācijas dēļ jāatliek 
skolas 20 gadu jubilejas pasākums 
25.aprīlī. Bet mēs esam optimisti, 
un galu galā jubilejas gads vēl nav 
beidzies, tāpēc esam izvēlējušies jau-
nu datumu – 17.oktobri”, atzīmē D. 
Štrodaha. 

Attālinātais mācību darbs novada izglītības iestādēs

Noslēgusies projektu pieteikumu 
vērtēšana projektu konkursā “Mārupe 
– mūsu mājas 2020”. Šogad konkursā 
tika saņemtas deviņpadsmit pro-
jektu idejas, no kurām 2020.gada 
26.februāra domes sēdē pieņemts 
lēmums atbalstīt trīspadsmit. 

Rīcībā “Sabiedriskās aktivitātes” 
piešķirts finansējums šādiem pro-
jektiem:
• Biedrības “Par zaļu Pierīgu” projek-

tam “Sabiedrības veselības pasā-
kumi, izmantojot latviskās pirts 
tradīcijas (300 punkti)  2200 eiro

• Biedrības “Jaunmārupe skrien” pro-

jektam “Tautas skrējiens „Mārupe 
2020”” (223 punkti)  2499,88 eiro

• Biedrības “Džudo klubs Mārupe” 
projektam “Džudo diena Mārupē 
2020” (168 punkti) – 1966 eiro

• Biedrības “Sporta klubs virsotne” 
projektam “Drošs skrituļslidotājs 
– vesels skrituļslidotājs! Drošas 
skrituļslidošanas skola – ap-
mācība, pilnveidošana, drošība 
uz slidām” (165 punkti) – 2386 eiro

• Guntas Siliņas – Jasjukevičas 
projektam “Tradīciju skola 2020 
– Pēterdienas danču nakts” (136 
punkti) – 2500 eiro

• Jēkaba Tutiņa projektam 

“Muzikālās jaunrades attīstība 
Mārupes novadā” (135 punkti)  
2495,80 eiro

• Signes Lesiņas projektam 
“Enerģisks un laimīgs mārupie
tis!”(130 punkti)  2081,10 eiro

• SIA “Brazīlija” projektam “Pludmales 
sporta diena Mārupes iedzīvotā-
jiem” (124 punkti) – 2497 eiro

• Biedrības “Biznesa Vēstniecība” 
projektam “Bezmaksas lekciju 
un meistarklašu cikls Mārupes 
iedzīvotājiem” (84 punkti) – 2500 
eiro

• Elīnas Puncules projektam 
“Mārupes aukstumpeldēšanas 

kustības popularizēšana un at-
tīstīšana” (81 punkti) – 2500 eiro.
Kopējais piešķirtais finansējums 

šajā rīcībā 23 625,78 eiro.

Rīcībā “Maza mēroga infrastruk-
tūra” finansējums piešķirts šādiem 
projektiem:
• Lāsmas Luksas projektam 

“Mārupes labiekārtotais rotaļu lau-
kums ģimenēm ar bērniem” (326 
punkti)  4901,11 eiro

• Jaunmārupes iedzīvotāju biedrības 
projektam “Aktīvās atpūtas zona, 
bērnu rotaļu laukums un sporta lau-
kums jauniešiem un pieaugušiem 

Jaunmārupes ciemā (5.kārta) (258 
punkti)  3956,70 eiro

• Biedrības “Krones iela 56” pro-
jektam “Spēles “Panna” laukums 
– Krones 56, Mārupē, Mārupes 
novadā” (177 punkti) – 5000 eiro.
Kopējais piešķirtais finansējums 

šajā rīcībā 13 857,81 eiro.

Pēc valstī izsludinātā ārkārtas 
stāvokļa beigām ar katru no projekta 
īstenotājiem tiks atkārtoti saskaņots 
un, ja nepieciešams, pārskatīts pro-
jektā plānoto aktivitāšu ieviešanas 
laika grafiks, lai projektu rezultāti tik-
tu sasniegti atbilstoši mērķim. 

Noskaidroti konkursa “Mārupe – mūsu mājas 2020” uzvarētāji


