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2019.GADA OKTOBRIS

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

Atzīmējot pasaules skolotāju die
nu, 4.oktobrī Mārupes Kultūras 
namā jau piekto reizi pašvaldības 
izglītības iestāžu pedagogiem tika 
pasniegtas balvas izglītībā “Gada 
pedagogs 2019”. Tika sveikti 18 
skolotāji astoņās nominācijās, ku
rus šim godpilnajam titulam izvirzī
jušas izglītības iestādes un skolēni.

Mārupes novada dome 
turpina tradīciju go-
dināt savu pašvaldī-

bas iestāžu pedagogus par aug-
stu profesionālu meistarību, jaunu 
progresīvu metožu ieviešanu, par 
nozīmīgiem izglītojamo sasniegu
miem, pedagoģiskās pieredzes pop-
ularizēšanu, kā arī ieguldījumu izglītī-
bas iestādes vai novada izglītības 
sistēmas attīstībā.

Mārupes novadā strādā 443 zinoši, 
aizrautīgi un mērķtiecīgi pedagogi, 
kuriem reizi gadā pašvaldība vēlas 
pateikties par ieguldīto darbu.

Atklājot svinīgo balvu pas-
niegšanas ceremoniju, skolotājus 
uzrunāja Mārupes novada domes 
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs: 
“Mēs augam un mācāmies ik die-
nas. Skolotājs ir mūsu ceļabiedrs 
pretī nākotnei, kas var mūs motivēt, 
atbalstīt, sniegt nepieciešamās 
zināšanas, prasmes un iemaņas, 
tādēļ esmu gandarīts, ka šodien va-
ru teikt paldies par ieguldīto darbu, 
mīlestību un veltīto laiku mūsu ma-
zo mārupiešu attīstībai.”

Pasākuma laikā klātesošos 
priecēja čellista Marka Viļenska 
un akordeonista Savva Ziha per-
formance.  Savukārt pedagogus 
ar fanfarām apbalvošanā atbalstī-
ja Mārupes mūzikas un mākslas sko-
las audzēknis Kristers Mucenieks. 
Pasākuma izskaņā klātesošie varē-
ja baudīt Raimonda Paula un Andra 
Bērziņa koncertprogrammu “Es šo
nakt sēdēšu uz jumta”.

Pedagogi saņēma īpaši izgatavo-
tu balvu un piemiņas zīmi  sudra-
ba nozīmīti, kuras autors ir māru
pietis, rotkalis Edgars Skulte, kā arī 
domes atzinības rakstu.

Skolotāji tika apbalvoti šādās 

nominācijās  Gada pedagogs 
pirmsskolas izglītības program-
mā, Gada pedagogs sākumskolas 
izglītības programmā, Gada peda-
gogs pamatskolas izglītības pro-
grammā, Gada pedagogs vidus
skolas izglītības programmā, Gada 
pedagogs profesionālās ievirzes pro-
grammā, Gada sporta centra trener-
is, Skolēnu simpātija un Mārupes 
novada Gada pedagogs.

Nominācijā „Gada pedagogs 
pirmsskolas izglītības program-
mā” balvu saņēma Laura Mihailova 
(PII „Zeltrīti”), Evita Beča  (PII 
„Lienīte”), Elita Else – Janele 
(PII “Mārzemīte”), Ieva Medne 

(Jaunmārupes pamatskola), Kaiva 
Gaigala (Mārupes pamatskola) un 
Ilona Rupeika (Skultes sākumskola).

Nominācijā „Gada pedagogs sā-
kumskolas izglītības programmā” 
balva tika pasniegta Marutai Bērziņai 
(Mārupes Valsts ģimnāzija), Līvai 
Prekelei (Jaunmārupes pamatsko-
la) un Regīnai Lēnertei (Mārupes 
pamatskola).

Nominācijā „Gada pedagogs 
pamatskolas izglītības program-
mā” balva tika piešķirta Ingrīdai 
Ļaudamai (Mārupes Valsts ģimnāzi-
ja), Solvitai Lauzējai (Jaunmārupes 
pamatskola) un Viktorijai Ziediņai 
(Mārupes pamatskola).

Nominācijā „Gada pedagogs vi-
dusskolas izglītības programmā” 
balvu saņēma Ingūna Ādmīdiņa 
(Mārupes vidusskola).

Nominācijā „Gada pedagogs profe-
sionālās ievirzes izglītības program-
mā” balva tika pasniegta Marijai 
Karkovskai (Mārupes mūzikas un 
mākslas skola).

Nominācijā „ Gada sporta cen-
tra treneris” balva tika pasniegta 
Mārcim Plienam (Mārupes Sporta 
centrs).

Nominācijā „Skolēnu simpāti-
ja” balvu saņēma Rolands Bāliņš   
(Mārupes Valsts ģimnāzija), Sabīne 
Ozoliņa (Jaunmārupes pamatsko-

la) un Vivita Setkovska (Mārupes 
pamatskola).

Īpašais tituls “Mārupes novada 
Gada pedagogs” šogad piešķirts 
Ingūnai Ādmīdiņai (Mārupes Valsts 
ģimnāzija).

Papildus pašvaldības atzinībām 
pasākuma ietvaros tika pasniegts 
Latvijas Republikas Izglītības un 
zinātnes ministrijas atzinības raksts 
Mārupes Valsts ģimnāzijas peda-
goģei Rutai Straumei par nozīmīgu 
darba ieguldījumu izglītības jomā.

Paldies visiem pedagogiem, un 
novēlam nezaudēt entuziasmu arī 
turpmāk!

SVEIKTI LABĀKIE UN SKOLĒNU 
MĪLĒTĀKIE NOVADA PEDAGOGI

Lai godinātu novadniekus par 
augstvērtīgu rezultātu sasniegšanu 
sportā, ieguldījumu sporta tradīci
ju kopšanā, kā arī veselīga un aktī
va dzīvesveida veicināšanu, 
Mārupes novada pašvaldība aicina 
izvirzīt kandidātus pašvaldības ap
balvojuma  Atzinības raksta 
piešķiršanai par ieguldījumu sportā 
2019. gadā.

Lai pieteiktu kandidātu apbalvoša-
nai, jāaizpilda pieteikuma anketa, kas 
atrodama pašvaldības mājaslapā 
www.marupe.lv sadaļā Sports.

 Aizpildītā anketa jānosūta elek-
troniski uz epastu marupesvestis@
marupe.lv līdz 2019.gada 30.ok-

Lai pateiktos par ieguldījumu sa
biedrības labā, Mārupes novada 
pašvaldība aicina iedzīvotājus pie
teikt novadniekus Goda raksta 
piešķiršanai. Goda raksts ir aug
stākais Mārupes novada pašvaldī
bas apbalvojums, kuru piešķir par 
sevišķiem nopelniem valsts, 
sabied riskajā, kultūras, izglītības, 
zinātnes vai saimnieciskajā darbā 
un mūža ieguldījumu Mārupes 
novada attīstībā. Par nopelniem 
uzskatāms gan atsevišķs izcils 
darbs, gan ilgstoša priekšzīmīga un 
panākumiem bagāta darbība.

Saskaņā ar nolikumu “Par 
Mārupes novada pašvaldības apbal-
vojumiem” novadniekus Goda raksta 
saņemšanai izvirza Mārupes nova-

tobrim plkst.24:00 vai jāiesniedz 
personīgi Mārupes novada domes 
Klientu apkalpošanas centrā, 
Daugavas ielā 29, Mārupē līdz 2019.
gada 31.oktobrim plkst.10.00.

Pieteikumu var iesniegt pats 
sportists par saviem sasniegu
miem, kā arī, iesakot apbalvojuma 
saņemšanai citu fizisku vai juridi-
sku personu. Viens pieteicējs var 
iesniegt pieteikumu par vienu fizisku 
vai vienu juridisku personu.

Pieteikumu vērtēšanu veiks 
domes dibinātā Apbalvojumu iz-
vērtēšanas komisija.

Apbalvojumi tiks pasniegti per-
sonīgi, apbalvojuma saņēmējus godi-
not 2019.gada 29.novembrī Mārupes 
novada Sporta laureāta pasākumā.

da iedzīvotāji. Izvirzītos kandidā-
tus un pamatojumu nominēšanai 
izvērtēs Mārupes novada pašvaldī-
bas Apbalvojumu komisija, bet 
nomināciju ieguvējus apstiprinās 
Mārupes novada domes deputāti. 
Nomināciju ieguvušās personas ap-
balvojuma saņemšanai tiks aicinā-
tas uz Latvijas Republikas proklamē
šanas gadadienas svinīgo pasāku-
mu 17.novembrī, Mārupes Kultūras 
namā.

Pieteikumu pieņemšana norisinās 
līdz 2019.gada 21.oktobrim.

Pieteikuma anketu iespējams aiz-
pildīt elektroniski pašvaldības mā-
jaslapā Sadaļā Ziņas. 

Pieteikumus var iesniegt arī 
rakst veidā, iesniedzot tos Klientu 
apkalpošanas centrā, Mārupes nova-

da domē, Daugavas ielā 29, domes 
darba laikā: pirmdienās, ceturt dienās 
9.0018.00, otrdienās, trešdienās 
9.0017.00 un piektdienās 9.00
15.00. Pieteikumā jānorāda kan-
didāta vārds, uzvārds, dzimšanas 
dati (ja ir zināmi) ieņemamais amats 
vai nodarbošanās, pamatojums kan-
didatūras izvirzīšanai un kontaktin-
formācija, kā arī pieteicēja vārds, uz-
vārds un kontaktinformācija. Ja tiek 
izvirzīta juridiska persona, jānorāda 
nosaukums, reģistrācijas numurs, 
juridiskā adrese, darbības virziens, 
nozīmīgāko nopelnu apraksts, ju-
ridiskās personas kontaktinformāci-
ja, kā arī pieteicēja vārds, uzvārds 
un kontaktinformācija.

Aicina izvirzīt kandidātus apbalvojumam 
par sasniegumiem sportā

Aicina pieteikt novadniekus goda raksta piešķiršanai

Šogad īpašo titulu “Mārupes novada Gada pedagogs 2019”  un naudas balvu 500 eiro apmērā saņēma nominācijas “Gada pedagogs vidusskolas izglītības programmā” ieguvēja 
Mārupes Valsts ģimnāzijas skolotāja Ingūna Ādmīdiņa. Balvu pasniedza Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

NOSLĒGTIE LĪGUMI
Mēbeļu iegāde Mārupes novada 

pašvaldības iestādēm, vispārīgās 
vienošanās ietvaros noslēgts 
līgums ar SIA “Daiļrade EKSPO”, 
SIA “VITRUM mēbeles un iekārtas”, 
SIA “BDF”, līguma summa 143999,99 
eiro bez PVN.

Ventilācijas iekārtu tehniskā 
apkope un uzturēšana (remonts) 
Mārupes novada pašvaldības 
iestādēs, noslēgts līgums ar SIA 
“Inženiercentrs komforts”, līguma 
summa  līdz 41999,99 eiro bez PVN.

Būvprojektu ekspertīzes pakalpo-
jumi (būvprojektiem “Jaunmārupes 
bērnudārza jaunbūve Ozolu ielā 2” un 
“Mārupes pamatskolas piebūve un 
sporta laukuma izbūve”), noslēgts 
līgums ar SIA “AZ service SIA” un 
SIA “PRO VIA”, abu daļu kopējā sum-
ma 23600,00 eiro bez PVN.

Logu un durvju apkope un remont-
darbi pašvaldības iestādēs, noslēgts 
līgums ar SIA “OSE DOMUS”, līguma 
summa līdz 41999,99 eiro bez PVN.

Pagalma labiekārtošanas būvdar-

Kā jau tika informēts, Mārupes 
novada dome 28.augusta domes 
sēdē pieņēma saistošos noteiku
mus, lai turpmāk noteiktā apjomā 
atbalstītu daudzbērnu ģimenes. 
Saistošie noteikumi ir stājušies 
spēkā, pašvaldība aicina vecākus 
pieteikties pabalsta saņemšanai.

Saskaņā ar saistošajiem no-
teikumiem Nr. 17/2019 “Par 
pašvaldības pabalstu daudz-

bērnu ģimenēm Mārupes novadā” 
pašvaldība turpmāk atbalstīs daudz-
bērnu ģimeņu trešos un nākamos 
bērnus, piešķirot divu veidu pabals-
tus  40 eiro apmērā mēnesī bērnam 
no 1,5 gadu vecuma līdz skolas gaitu 
uzsākšanai un 40 eiro apmērā gadā 
bērnam no 1.līdz 9.klasei. 

Daudzbērnu ģimene šo noteiku-
mu izpratnē ir ģimene, kuru piln-
gadīgu locekļu  aprūpē ir vismaz 
trīs bērni, to skaitā aizbildnībā eso ši 
un audžuģimenē ievietoti bērni. Par 
daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatā-
ma arī pilngadīga persona, kas nav 

Testējot dažādus risinājumus 
ceļa seguma uzlabošanai vairākās 
pašvaldības ielās, šogad izmēģināts 
jauns uzturēšanas veids – dubultā 
virsmas apstrāde uz grants ceļa 
seguma. Plānots, ka šo ceļa uz
turēšanas veidu turpmāk varētu 
izmantot uz ceļiem ar nelielu sa
tiksmes intensitāti.

Dubultās virsmas ap-
strādes tehnoloģija šo-
brīd jau izmantota Rudzu 

ielā, Kadiķu ielā, Kļavu ielā un 
Vārpu ielā. Secināts, ka, izmanto-
jot šo tehnoloģiju, tiek paildzināts 
ceļa kalpošanas laiks, nodrošināti 
komfortablāki braukšanas apstākļi, 
segums pilnībā novērš ceļa putēša-
nu un samazinās kopējās ceļu uz-
turēšanas izmaksas, jo ceļš vairs 
nav jāgreiderē.

Seguma kalpošanas ilgums ir at-
karīgs no satiksmes intensitātes 
un no kravas autotransporta pār-
vietošanās biežuma. Autoceļa virs-
mas segums iegūst asfaltam līdzīgu 
segumu, tomēr tas nav pielīdzināms 
asfalta seguma noturībai un nestspē-

bi Liepkalnu ielā, Mārupē, Mārupes 
novadā, noslēgts līgums ar SIA 
“Alejas projekti”, līguma summa 
38728,08 eiro bez PVN.

Peldētapmācība Mārupes Valsts 
ģimnāzijas un Mārupes pamatsko-
las skolēniem (projekta “Veselības 
veicināšanas un slimību profilak-
ses pasākumi Mārupes novadā” 
(Nr.9.2.4.2/16/I/032) ietvaros), 
noslēgts līgums ar SIA “Olimpiskais 
sporta centrs”, līguma summa 
18747,00 eiro bez PVN.

IZSLUDINĀTIE IEPIRKUMI
Mārupes novada pašvaldības ielu 

un ceļu ikdienas uzturēšanas darbi 
ziemas sezonā, iepirkuma piedāvā-
jumu iesniegšana līdz 17.10.2019.

Jaunmārupes parka pārbūves 
2. kārta, iepirkuma piedāvājumu 
iesniegšana līdz 17.10.2019.

Mārupes novada pašvaldības 
ielu pārbūve (2020.gadā), iepirku-
ma piedāvājumu iesniegšana līdz 
28.10.2019.

Domes izpilddirektors K.Ločs

sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā 
iegūst vispārējo, profesionālo vai 
augstāko izglītību.

Kādi ir nosacījumi pabalsta 
saņemšanai?

Pabalsts tiek izmaksāts tad, ja 
visi daudzbērnu ģimenes pilngadī-
gie locekļi, kas aprūpē bērnus, un 
bērni, kuriem tiek prasīts atbalsts, 
ir deklarēti vienā mājsaimniecībā 
Mārupes novada administratīvajā 
teritorijā vismaz vienu gadu pirms 
pabalsta pieprasīšanas.

Kas var saņemt pabalstu?
Pabalstu var saņemt viens no bēr-

na vecākiem vai likumīgais pārstāvis, 
iesniedzot iesniegumu. 

Kā var saņemt pabalstu par 2019.
gadu?

Ja iesniegums tiks iesniegts līdz 
2019.gada  15.decembrim, pabalsts 
tiks izmaksāts par laika periodu, 
sākot no šī gada 1.septembra, pa-
balstu izmaksājot pēc 2020.gada 
budžeta pieņemšanas.

Kur vērsties, lai saņemtu pa
balstu?

Iesniegumi jāiesniedz Mārupes 
novada domes Sociālajā dienestā 

• Daugavas ielā 29, Mārupē, vai 
Mazcenas alejā 33/3, Jaunmārupē, 
3.stāvā pirmdienās un ceturtdienās 
9.00 – 18.00

• Dienas centrā “Skulte”, Skultes 
ielā 31, Skultē, pirmdienās 10.00 – 
14.00, ceturtdienās 14.00 – 19.00

Iesniegumus var iesniegt arī elek-
troniski ar drošu elektronisko parak-
stu, nosūtot to uz epasta adresi so-
cialaisdienests@marupe.lv.

Iesnieguma veidlapas atro-
damas pašvaldības mājaslapā 
www.marupe.lv sadaļā Sabiedrība/
Sociālais atbalsts/Atbalsts daudz-
bērnu ģimenēm.

Ar saistošajiem noteikumiem 
var iepazīties ar šī “Mārupes vēs-
tis” numura 3.lpp vai pašvaldības 
mājaslapā www.marupe.lv.

Informāciju par pabalsta daudz-
bērnu ģimenēm piešķiršanu var 
saņemt, zvanot pa tālr. 25673050.

jai. Intensīva kravas autotransporta 
satiksme vai pārgalvīga manevrēša-
na un driftēšana segumu var sa bojāt. 
Tāpēc dubultās virsmas apstrāde 
tiek veikta uz autoceļiem ar nelie-
lu satiksmes intensitāti.

Pašlaik pašvaldība strādā pie fi-
nansējuma piesaistes pašvaldības 
nozīmes ceļa C9 labiekārtošanai, 
kas sevī ietver gan ceļa nomaļu sa-
kopšanu, ūdens atvades sistēmas 
uzlabošanu un ceļa seguma dubultās 
virsmas apstrādi.

Papildus informējam, ka oktobra 
sākumā uzsākti ceļa uzturēšanas 
darbi Skultes ciema iekšpagalmos. 
Pretī dienas centram “Skulte” tiks 
pārbūvēta ietve, veicot betona ap-
maļu nomaiņu un gājēju celiņa as-
faltēšanas darbus.

Jaunmārupē Mazcenu alejā 
šovasar veikta gājēju celiņa at-
jaunošana, izmantojot ekonomis-
ki izdevīgāku pagaidu risinājumu, 
jo nākotnē tiek plānota apjomīgā-
ka Mazcenu alejas pārbūves pro-
jekta realizācija.

Lēma par zemes ierīcības projektu 
apstiprināšanu, adreses piešķirša-
nu un nosaukumu maiņu vairākiem 
nekustamajiem īpašumiem.

Pieņēma saistošos noteikumus 
Nr.18/2019 „Grozījumi Mārupes 
novada domes 2018.gada 19.de-
cembra saistošajos noteiku-
mos Nr.17/2018 “Par decentral-
izēto kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas un uzskaites kārtību 
Mārupes novadā” un Nr.19/2019  
„Mārupes novada Teritorijas plāno-
juma 2014.2026.gadam ar 2019.ga-
da grozījumiem Teritorijas izman-
tošanas un apbūves noteikumi un 
Grafiskā daļa”.

Lēma finansiāli atbalstīt novada 
sportistus.

Apstiprināja Mārupes novada 
pašvaldības Izglītības attīstības 
stratēģiju 2020.–2026.gadam.

Lēma uzsākt pretendentu pie
teikšanos pašvaldības apbalvoju-
ma – Goda raksta piešķiršanai par 
sevišķiem nopelniem, mūža iegul-
dījumu Mārupes novada izaugsmē 
un attīstībā 2019.gadā.

Ar 2019.gada 25.septembra lē
mumu Nr.14 “Par Izglītības attīstī
bas stratēģijas 2020. – 2026.ga
dam apstiprināšanu” Mārupes 
novada dome ir apstiprinājusi 
Mārupes novada pašvaldības 
Izglītības attīstības stratēģiju 2020. 
– 2026. gadam. 

Tas ir vidēja termiņa noza-
res plānošanas dokuments, 
kurā ir noteikta Mārupes 

novada izglītības attīstības vīzija, 
ilgtermiņa mērķi, rīcības virzieni, 
uzdevumi un sasniedzamie rezultā-
ti. Stratēģijas izstrādes ietvaros tika 
analizētas pašvaldības un privātās 
izglītības iestādes novadā, izstrādā-
tas izglītības attīstības scenāriju al-
ternatīvas, definēti Mārupes nova-
da izglītības nozares stratēģiskie 
ilgtermiņa uzstādījumi – vērtības, 
vīzija, stratēģiskie mērķi, prioritātes 
un izstrādāts rīcības plāns. 

Stratēģijas izstrādes rezultātā 
Mārupes novada izglītības jomas 
attīstībā līdz 2026.gadam izvirzī-
ti trīs galvenie stratēģiskie mērķi: 

Lēma piešķirt biedrībai „Mārupes 
Vizuālās Mākslas studija” finansiā-
lo atbalstu 700 eiro apmērā projek-
ta „Mana glezna 2019” īstenošanai, 
2019.gada 26.oktobrī novadot ra-
došās darbnīcas biedrības telpās 
Zīļu ielā 2, Mārupē, un no 2019.gada 
26.novembra līdz 2019.gada 26.de-
cembrim rīkojot un atklājot izstādi 
Mārupes kultūras nama vestibilā, 
Daugavas ielā 29, Mārupē.

Pieņēma saistošos noteikumus 
Nr.20/2019 „Grozījums Mārupes 
novada domes 2017.gada 22.no-
vembra saistošajos noteikumos Nr. 
29/2017 “Par sociālajiem pabals tiem 
Mārupes novadā” un Nr.21/2019 
„Grozījumi Mārupes novada domes 
2016.gada 27.aprīļa saistošajos no-
teikumos  Nr. 11/2016 „Mārupes 
novada pašvaldības nolikums””.

Apstiprināja grozījumus Mārupes 
novada administratīvajā teritorijā 
iedibinātās balvas izglītībā “Gada 
pedagogs” nolikumā “Nolikums par 
Mārupes novada pašvaldības balvu 
izglītībā “Gada pedagogs”.

Lēma deleģēt dalībai vizītē uz Vīni, 

1. Ikvienam Mārupes iedzīvotā-
jam pieejama kvalitatīva pirms
skolas, pamata, vidējā, interešu un 
pieaugušo izglītība. Tā prioritātes 
ir paaugstināt pirmsskolas, pama-
ta un vidējās izglītības pakalpoju-
mu pieejamību; attīstīt mūsdienīgu, 
inovatīvu un daudzveidīgu interešu 
izglītības klāstu, nodrošinot spe-
cializācijas iespējas; attīstīt pro-
fesionālās ievirzes izglītības pie
ejamību un daudzveidību; stimulēt 
Mārupes novada iedzīvotāju iesaisti 
pieaugušo izglītībā; īstenot iekļaujo-
šo izglītību Mārupes novada izglītī-
bas iestādēs,

2. Radoša, praktiska un inovatī-
va mācību vide, kas atmodina zināt-
kāri un vēlmi mācīties. Augsti indi-
vidualizēta pieeja izglītojamajiem, 
kas daudzpusīgi attīsta ikviena izglī-
tojamā talantus. Tā prioritātes ir 
veicināt izglītojamo motivāciju un 
izpratni par zināšanu radošu pie
lietojamību; nodrošināt kvalitatīvu 
izglītības vidi un materiāltehnisko 
bāzi pirmsskolas, vispārējās un in-
terešu izglītības īstenošanai; veicināt 
pozitīvu emocionālo gaisotni izglītī-

bas iestādēs,
3. Pārvaldība, kas veicina cieņpilnu 

un efektīvu sadarbību starp izglīto-
jamajiem, izglītības iestādi, ģimeni 
un pašvaldību. Tā prioritātes ir no-
drošināt efektīvu atbalstu pedago-
giem un veicināt mācīšanas kvalitā-
ti; atbalstīt un pilnveidot skolvadī-
bas potenciālu; pilnveidot izglītības 
pārvaldību, sadarbību un kvalitātes 
monitoringu; sekmēt pašvaldības pa-
kalpojumu savstarpēju koordināciju.

Stratēģija tika izstrādāta sadar-
bībā ar SIA “Dynamic University” uz 
noslēgtā līguma pamata. Izstrādes 
procesā tika iesaistīti un informēti 
par procesa norisi Mārupes novada 
izglītības konsultatīvās padomes, 
Mārupes novada izglītības iestāžu, 
Mārupes novada Izglītības dienes-
ta, Attīstības nodaļas pārstāvji, kā 
arī Mārupes novada vadība.

Ar Mārupes novada pašvaldī-
bas Izglītības attīstības stratēģiju 
2020. – 2026. gadam var iepazīties 
pašvaldības mājaslapā www.
marupe.lv sadaļā Izglītība/Izglītības 
dienests.

Austrijā, no 2019.gada 25.novembra 
līdz 29.novembrim, Mārupes nova-
da domes priekšsēdētāju Mārtiņu 
Bojāru, ar mērķi piedalīties un 
pārstāvēt Mārupes novada pašvaldī-
bu Rīgas plānošanas reģiona orga-
nizētajā pieredzes apmaiņas brau
cienā.

Lēma izbeigt Mārupes novada 
pašvaldības līdzdalību SIA “Rīgas 
Apriņķa Avīze”, atsavinot Mārupes 
novada pašvaldībai piederošās 1750 
kapitāldaļas.

Apstiprināja nolikumu pašvaldī-
bas apbalvojuma – Atzinības rak-
sta piešķiršanai par ieguldījumu 
sportā 2019.gadā “Mārupes spor-
ta laureāts” saskaņā ar pielikumu, 
paredzot apbalvojuma “Atzinības 
raksts” II pakāpe piešķiršanu četrās 
nominācijās un “Atzinības raksts” 
III piešķiršanu septiņās nomināci-
jās ar attiecīgu finansējumu

Pieņēma saistošos noteikumus Nr. 
17/2019 “Par pašvaldības pabals-
tu daudzbērnu ģimenēm Mārupes 
novadā”.

Noteica maksu par aprūpes mā-

jās pakalpojumu Mārupes  novada 
Sociālā dienestā 7,08 eiro bez PVN 
apmērā.

Lēma organizēt iepirkumu “Skultes 
sākumskolas ēdnīcas piebūves pro-
jektēšana un būvniecība”.

Lēma piedalīties atklātā projektu 
konkursā Lauku attīstības program-
mas 2014.2020.gadam 19.2.pasā-
kuma “Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās at-
tīstības stratēģiju” ietvaros, saga
tavojot un iesniedzot projekta pietei-
kumu projekta „Tirdzniecības vietai 
Mārupē, Bebru ielā 10, pieguļošās 
teritorijas labiekārtošana”, tā iet-
varos paredzot labiekārtot teritori-
ju ap 2020.gadā plānoto tirdzniecī-
bas vietu Mārupē, Bebru ielā 10.

Lēma piedalīties atklātā projektu 
konkursā Lauku attīstības program-
mas 2014.2020.gadam 19.2.pasā-
kuma “Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās at-
tīstības stratēģiju” ietvaros, saga-
tavojot un iesniedzot projekta pie
teikumu „Švarcenieku muižas ēkas 
sakārtošana, paaugstinot pakalpo-

jumu pieejamību un kvalitāti”, tā iet-
varos paredzot muižas kreisā spār-
na telpu remontu (grīdas seguma 
maiņu, sienas krāsojuma atjaunoša-
nu, podiņu krāsns restaurāciju u.c.)

Lēma atļaut biedrībai „Dari la-
bu” uz 5 gadiem bez atlīdzības uz-
stādīt labdarības konteinerus 2m2 
platībā uz pašvaldībai piederošiem 
nekustamajiem īpašumiem Mārupes 
novadā, konkrētās atrašanās vie-
tas saskaņojot ar Mārupes nova-
da Pašvaldības īpašumu pārvaldi.

Apstiprināja pašvaldības izglītī-
bas iestāžu izdevumu tāmes 
savstarpējiem norēķiniem ar citām 
pašvaldībām 2019.gadā (septem-
bris – decembris).

Pieņēma Mārupes novada domes 
saistošos noteikumus Nr.22/2019  
„ Grozījumi Mārupes novada domes 
2019.gada 23.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.2/2019 „Par Mārupes 
novada pašvaldības 2019. gada 
budžeta apstiprināšanu””.

Priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

Domes sēdes lēmumi 25.septembrī

Apstiprināta Mārupes novada pašvaldības izglītības 
attīstības stratēģija

Informācija par Publisko iepirkumu 
likuma kārtībā veiktajiem 
iepirkumiem jūlijā un augustā

Stājušies spēkā saistošie noteikumi par pabalstiem 
daudzbērnu ģimenēm

Ceļu labiekārtošanas darbi novadā
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

piektdiena, 11.oktobris 2019

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Nr. 17/2019
Pieņemti ar Mārupes novada 

domes 2019.gada  28.augusta sēdes  
Nr.11 lēmumu Nr.21.

Precizēti  ar Mārupes novada 
domes 2019.gada  25.septembra 
sēdes  Nr.12  lēmumu Nr.26. 

 Par pašvaldības pabalstu daudz
bērnu ģimenēm Mārupes novadā. 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
7.punktu un 43.panta trešo daļu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi “Par 

pašvaldības pabalstu daudzbērnu 
ģimenēm Mārupes novadā” (turp-
māk – Saistošie noteikumi) nosa-
ka kārtību, kādā Mārupes novada 
pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) 
sniedz materiālu atbalstu daudzbēr-
nu ģimenēm, izmaksājot pabalstu.

2. Pašvaldība materiāli  atbalsta 
tikai tādas daudzbērnu ģimenes, ku-
ru visi pilngadīgi locekļi, kas aprūpē  
Saistošo noteikumu izpratnē at-
balstāmos bērnus, kopā ar aprūpē 
esošiem Saistošo noteikumu izprat-
nē atbalstāmajiem bērni dzīvo vienā 
mājsaimniecībā Mārupes novada 
administratīvajā teritorijā, un šajā 
mājsaimniecībā visi kopā ir deklarē-
juši savu dzīvesvietu nepārtraukti 
vismaz vienu gadu pirms pabalsta 
pieprasīšanas. 

3. Daudzbērnu ģimene šo notei-
kumu izpratnē ir ģimene, kuru piln
gadīgu locekļu  aprūpē ir vismaz 
trīs bērni, to skaitā aizbildnībā es-
oši un audžuģimenē ievietoti bēr-
ni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu 
uzskatāma arī pilngadīga persona, 
kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, 
ja tā iegūst vispārējo, profesionālo 
vai augstāko izglītību.

II. Pabalsta apmērs un iz-
maksāšanas kārtība

4. Pašvaldība finansiāli atbals-
ta Saistošo noteikumu prasībām 
atbilstošās daudzbērnu ģimenes 
trešo un katru nākamo bērnu, kā 
arī divus un vairāk reizē dzimušus 
vienas mātes bērnus, ja pirms viņu 
piedzimšanas ģimenē ir jau vismaz 
viens bērns. 

5. Pabalsta  apmērs ir:
5.1. 40,00 euro (četrdesmit eu-

ro) apmērā mēnesī bērnam no 1,5 
gadu vecuma līdz bērns uzsāk ap-
gūt pamatizglītību vispārējās izglītī-
bas iestādē;

5.2. 40,00 euro (četrdesmit euro) 
apmērā gadā bērnam, kurš iegūst 
pamata izglītību vispārējās izglītī-
bas iestādē. 

III. Pašvaldības pabalsta daudz-
bērnu ģimenēm piešķiršanas kārtība

6. Lai saņemtu pabalstu, Saistošo 
noteikumu 2. un 3.punkta prasībām 
atbilstošs daudzbērnu ģimenes 
pilngadīgs loceklis, kura likumīgā 
aprūpē atrodas Saistošo noteikumu 
4.prasībām atbilstošs bērns, (turp-
māk – Iesniedzējs) aizpilda Mārupes 
novada Sociālajā dienestā iesniegu-
ma pirmo daļu (Pielikums), un pievie-
no dokumentu kopijas, kas apliecina 
pabalsta piešķiršanas pamatu, ja pa-
balsta pieprasīšanai nepieciešamās 
ziņas normatīvajos aktos noteikta-
jā kārtībā  neatrodas pašvaldības 
rīcībā.

7. Ja daudzbērnu ģimenes sastāvā 
ir aizbildnībā esoši un audžuģimenē 
ievietoti bērni, Iesniedzējs iesniegu-
mam pievieno bāriņtiesas lēmuma 
par aizbildnības nodibināšanu vai 
ievietošanu audžuģimenē kopiju. 
Bāriņtiesas lēmums nav jāpievie-

no, ja to pieņēma Mārupes novada 
bāriņtiesa, šajā gadījumā šis apstāk-
lis  ir norādāms iesniegumā, piepra-
sot pabalstu. 

8. Ja vismaz viens daudzbērnu 
ģimenes bērns ir sasniedzis 18 gadu 
vecumu un iegūst augstāko izglītī-
bu, iesniedzējs iesniedz izglītības 
iestādes apliecinājumu par to, ka 
bērns mācās konkrētajā izglītības 
iestādē.

9. Iesniedzējam ir pienākums 
paziņot Pašvaldībai par pabalsta 
piešķiršanas pamata vai atbilstī-
bas pabalsta piešķiršanas nosacī-
jumiem zaudēšanu mēneša laikā no 
minēto apstākļu iestāšanās brīža.

10. Lēmumu par pabalsta 
piešķiršanu pieņem Mārupes novada 
Sociālā dienesta vadītājs, aizpildot 
iesnieguma otro daļu (Pielikums). 
Aizpildītā iesnieguma otrā daļa ir 
pamats pabalsta izmaksai. 

11. Saistošo noteikumu 5.1 apa-
kšpunktā noteikto pabalstu piešķir 
uz vienu gadu ar nākamo mēnesi 
no 10.punktā paredzētā lēmuma 
pieņemšanas brīža, pabalsta regu
lāru  izmaksu  veicot reizi ceturk-
snī par iepriekšējiem pilniem  trīs 
mēnešiem  līdz 15.aprīlim,  līdz 
15.jūlijam,  līdz 15.oktobrim, līdz 
15.janvārim. Lēmuma darbības 
periods ir viens kalendārais gads 
no pabalsta piešķiršanas brīža, pa-
balsta izmaksas periods ir 12 pilni 
kalendārie mēneši. 

12. Saistošo noteikumu 5.2.apa-
kšpunktā noteikto pabalstu piešķir 
vienu reizi gadā Ministru kabine-
ta noteiktā mācību gada ietvaros, 
Iesniedzējam iesniegumu saskaņā 
ar Saistošo noteikumu 6.punktu 
iesniedzot laika periodā no mācī-
bu gada sākuma līdz beigām.

13. Pabalstu atceļ Mārupes nova-

da Sociālā dienesta vadītājs ar lē-
mumu, ja tiek konstatēts, ka:

13.1. ģimene vairs neatbilst 
daudzbērnu ģimenes statusam;

13.2. daudzbērnu ģimenes loce-
kļu deklarētā dzīvesvieta neatbilst  
Saistošo noteikumu 2.punktam;

13.3 ir zudis Saistošo noteikumu 
5.1 apakšpunktā un 5.2 apakšpunk-
tā noteikto pabalstu piešķiršanas 
pamats.

13.4. ir konstatēts, ka Iesniedzējs 
ir sniedzis nepatiesu informāciju, 
un tā bijusi par pamatu pabalsta 
piešķiršanai.

14. Ja pabalsts atcelts, pamato-
joties uz Saistošo noteikumu 13.1 
13.3.apakšpunktiem, pabalsta iz-
maksu pārtrauc ar nākamo dienu 
pēc attiecīga apstākļa iestāšanās.

15. Saskaņā ar Saistošo notei-
kumu 13.4 apakšpunktu pabalstu 
atceļ ar tā piešķiršanas  dienu un 
Iesniedzējam ir pienākums viena 
mēneša laikā atmaksāt Pašvaldībai 
visus saņemtos pabalstus, kuri ti-
ka tam piešķirti, pamatojoties uz 
nepatiesu informāciju. 

IV. Lēmumu apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas kārtība

16. Mārupes novada Sociālā 
dienesta vadītāja  pieņemtos lēmu-
mus un faktisko rīcību Administratīvā 
procesa likuma kārtībā var apstrīdēt 
Mārupes novada domes izpilddirek-
toram. 

17. Mārupes novada domes iz-
pilddirektora lēmums ir pārsūdzams 
Administratīvajā rajona tiesā.

V. Noslēguma jautājumi
18. Piemērojot Saistošo noteiku-

mu 11.punktu 2019.gadā, pabals-
ta izmaksas periodu nosaka (pa-
balstu aprēķina) no 1.septembra, 

ja iesniegums iesniegts līdz 2019.
gada  15.decembrim, šajā gadījumā 
lēmuma darbības periods ir viens 
kalendārais gads no nākamā mēneša 
pēc lēmuma pieņemšanas brīža. 

19. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to pub-
licēšanas vietējā laikrakstā.

Domes priekšsēdētājs 
M.Bojārs 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Nr.20 /2019
Pieņemti ar Mārupes novada 

domes 2019. gada 25.septembra 
sēdes  Nr.12 lēmumu Nr.17.

Grozījums Mārupes novada domes 
2017.gada 22.novembra saistošajos 
noteikumos Nr.29/2017 “Par sociā
lajiem pabalstiem Mārupes novadā”.

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpo-
jumu un sociālās palīdzības liku-
ma 3.panta otro daļu, 33.panta otro 
daļu, 35.panta trešo, ceturto un piek-
to daļu, likuma “Par pašvaldībām” 
43.panta trešo daļu.

Izdarīt Mārupes novada domes 
2017.gada 22.novembra saistošajos 
noteikumos Nr.29/2017 “Par sociā-
lajiem pabalstiem Mārupes novadā” 
(turpmāk tekstā – Saistošie notei-
kumi) šādu grozījumu:

Saistošo noteikumu 6.punk-
tā skaitli “280” aizstāt ar skait-
li “300” un skaitli “340” aizstāt ar 
skaitli “360”.

Domes priekšsēdētājs 
M.Bojārs 

Saistošie noteikumi

Pašvaldība aicina pieteikties līdzfinansējumam centralizētās kanalizācijas pieslēgšanai
Uz pašvaldības līdzfinansējumu 
var pretendēt:Lai veicinātu dzīvojamo māju pieslēgumu izbūvi centralizētajai kanalizācijas sistēmai 

atsevišķām iedzīvotāju grupām, Mārupes pašvaldība izsludina pieteikšanos līdzfinansējuma 
saņemšanai. Mārupes pašvaldība šim mērķim no budžeta līdzekļiem šogad ir paredzējusi 
60 000 eiro.
Fiziskām personām līdzfinansējums tiek piešķirts ne vairāk kā 2 500,00 eiro par viena 
nekustamā īpašuma pieslēgumu.
Ja kopējās pieslēguma izmaksas pārsniedz 2 500,00 eiro, persona var līdzfinansēt 
pieslēguma izbūvi no saviem līdzekļiem.
Līdzfinansējuma apmēra ierobežojums 2 500,00 eiro var tikt palielināts līdz 5 000,00 eiro, 
ja pieslēguma izbūves rezultātā to varēs izmantot vēl ne mazāk kā divi nekustamie īpašumi, 
neskaitot līdzfinansējumu saņēmušās privātpersonas nekustamo īpašumu.
Juridiskām personām līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā no pieslēguma kopējām 
izmaksām, bet ne vairāk kā 5 000,00 eiro par viena nekustamā īpašuma pieslēgumu.

fiziska persona, kurai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz 
nekustamo īpašumu, kuru paredzēts pieslēgt centralizētajai kanalizācijas 
sistēmai, un tās deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu gadu pirms 
pieteikuma iesniegšanas ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā 
prasībām atbilstošajā īpašumā, ja tā vai tās laulātais, vai tās pirmās un 
otrās pakāpes radinieki vai aizbildnis, aizgādnis, aizbildnībā esoša 
personai, aizgādnībā esošā persona, kuru deklarētā dzīvesvieta vismaz 
vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas ir Mārupes novada 
administratīvajā teritorijā prasībām atbilstošajā īpašumā, un atbilst 
vismaz vienam līdzfinansējuma piešķiršanas kritērijam;
juridiska persona, kura uz pārvaldīšanas līguma pamata apsaimnieko un 
pārvalda Mārupes novada administratīvajā teritorijā prasībām atbilstošu 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, ja tai ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu ir piešķirtas tiesības vai uzdots 
pienākums nodrošināt pieslēguma izbūvi šai daudzdzīvokļu dzīvojamajai 
mājai.

Svarīgi zināt!
Pieslēguma izbūve neietver ēkas iekšējās sadzīves kanalizācijas sistēmas izbūvi.
Līdzfinansējumu nepiešķir, ja:

personai ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds Mārupes novadā; 
nekustamajā īpašumā, kuram plānota pieslēguma izbūve, Mārupes novadā normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā konstatēti būvniecības noteikumu pārkāpumi; 
un/vai ja personai ir parādi pašvaldības kapitālsabiedrībai AS „Mārupes komunālie pakalpojumi”.

Piesakoties pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, pārliecinieties, ka:
nekustamais īpašums atrodas Mārupes novadā un tā sastāvā ir ekspluatācijā nodota viendzīvokļa vai 
daudzdzīvokļu dzīvojamā māja;
pa ielu vai ceļu gar šo nekustamo īpašumu jau ir izbūvēts maģistrālais kanalizācijas vads un/vai tas 
atrodas tuvumā šim nekustamajam īpašumam.

Lai pieteiktos līdzfinansējumam, jāiesniedz:
pieteikums (pieejams www.marupe.lv vai domes Klientu apkalpošanas centrā);
dokumenta kopija, kas apliecina iesniedzēja vai viņa ģimenes locekļu atbilstību noteikumu 6.4 – 6.9 un 
6.11. punktos norādītajai kategorijai;
zemes robežu plāns, kurā ir atzīmētas esošās kanalizācijas sistēmas un vēlamā pieslēguma 
atrašanās vieta.

Līdzfinansējuma piešķiršanas kritēriji 
fiziskām personām:
100% apmērā:

personai ir piešķirts trūcīgas personas statuss;
personai ir piešķirts maznodrošinātas personas statuss;
personai ir 3 (trīs) vai vairāk nepilngadīgi bērni vecumā līdz 18 gadiem, ar 
nosacījumu, ka vismaz 3 nepilngadīgo bērnu deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes 
novada administratīvajā teritorijā;
persona ar invaliditāti, vai bērns invalīds;
politiski represēta persona;
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
Afganistānas kara dalībnieks;
Nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;
vientuļais pensionārs.

80% apmērā:
personai, kuras apgādībā ir bērns/-i līdz 18 gadu vecumam, kura/-u deklarētā 
dzīvesvieta ir tajā pašā nekustamajā īpašumā, kuram tiek paredzēta 
pieslēguma izbūve;
pensionārs.

Informācija par konkursu, tostarp saistošie noteikumi pieejami mājaslapā www.marupe.lv 
sadaļā Sabiedrība / Vide un infrastruktūra.
Jautājumu gadījumā lūdzam interesēties pie Attīstības nodaļas vadītājas Ilzes Krēmeres, 
tālr. 67149875, ilze.kremere@marupe.lv. 

Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus jāiesniedz no 2019.gada 14. oktobra līdz 12.novembrim (ieskaitot) 
Mārupes novada domē (Daugavas iela 29, Mārupe, LV-2167) klientu apkalpošanas centrā ar norādi „Pašvaldības 
līdzfinansējuma saņemšanai kanalizācijas pieslēguma izbūvei”. 
Pieteikumi tiek izskatīti to iesniegšanas secībā.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.19 /2019
Pieņemti ar Mārupes novada domes 

2019 gada 25.septembra  sēdes Nr.12 
lēmumu Nr.11.  

„Mārupes novada Teritorijas plāno
juma 2014.2026.gadam ar 2019.gada 
grozījumiem Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām”43. panta pirmo daļu, 
Teritorijas attīstības plānošanas liku-
ma 25. panta pirmo daļu, Ministru kabi-

neta 2014. gada 14. oktobra noteikumu 
Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teri-
torijas attīstības plānošanas dokumen-
tiem” 91. punktu.

1. Apstiprināt Mārupes novada 
Teritorijas plānojuma 2014.2026.gad-
am ar 2019.gada grozījumiem, sais-
tošās daļas:

1.1. Teritorijas izmantošanas un ap-
būves noteikumi;

1.2. Grafiskā daļa – funkcionālais zonē-
jums, teritorijas ar īpašiem noteikumi-

em, pašvaldības kompetencē esošās ap-
grūtinātās teritorijas (tai skaitā ielu sar-
kanās līnijas un citas aizsargjoslas) un 
ciemu robežas.

2.Atzīt par spēku zaudējušiem 
Mārupes novada domes saistošos no-
teikumus Nr.11 „Mārupes novada teri-
torijas plānojuma 2014.2026.gadam 
Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi un Grafiskā daļa”, kas apsti-
prināti ar Mārupes novada domes 2013. 
gada 18. jūnija lēmumu  (sēdes protokols 

Nr.11, pielikums Nr.7). 
3.Noteikt, ka  Mārupes novadā ir spēkā 

ielu sarkanās līnijas un ceļu nodalījuma 
joslas, saskaņā ar Grafiskās daļas karti 
“Aizsargjoslas un apgrūtinājumi” un ar 
spēkā esošiem detālplānojumiem noteik-
tās projektēto iekšējo ielu, kuras nav at-
tēlotas teritorijas plānojuma grafiskajā 
daļā, sarkanās līnijas.

4.Atzīt par spēku zaudējušiem de-
tālplānojumus un attiecīgos Mārupes 
pagasta padomes vai Mārupes novada 

domes saistošos noteikumus, ar kuriem 
tie apstiprināti: 

4.1. Mārupes pagasta teritorijas 
daļas starp K.Ulmaņa gatvi, Upesgrīvas, 
Kantora, Plieņciema ielām un lidos-
tas pievedceļu detālais plānojums,  
09.03.2001. saistošie noteikumi Nr.11; 

4.2. Mārupes pagasta saimniecību 
“Emīlijas” un “Bērzkalni2” detālplāno-
jums, 23.01.2002. saistošie noteiku-
mi Nr.1;

Ar 2019.gada 25.septembra 
Mārupes novada domes pieņem-
to lēmumu par Mārupes novada 
Teritorijas plānojuma 2014.  2026. 
gadam grozījumu apstiprināšanu ir 
noslēdzies 2017.gada vidū uzsāktais 
plānošanas process, kura sākotnē-
jais mērķis bija nodrošināt teritorijas 
plānojuma atbilstību spēkā esoša-
jam normatīvajam regulējumam un 
novērst konstatētās pretrunas ap-
būves noteikumos, vienlaikus vei-
cinot Mārupes novada Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijā paredzēto teri
torijas attīstību.  Šajā nolūkā, teri-
torijas plānojuma grozījumu (turp-
māk  TPG) mērķi iekļāva gan iz-
strādātā Bieriņu purva teritorijas 
atļautās izmantošanas detalizāci-
ju, gan ārpus ciemiem paredzēto dz-
īvojamās apbūves teritoriju atļautās 
izmantošanas pārskatīšanu, kā arī 
zaļo teritoriju īpatsvara palielināša-
nu un derīgo izrakteņu ieguves reg-
ulējuma precizēšanu. Šie mērķi vien-
laikus arī vērsti uz iespēju Mārupes 
novadā veidot pēc iespējas kvali-
tatīvu dzīves vidi, saglabājot dabas 
teritorijas un paredzot labiekārto-
tu publisko ārtelpu dzīvojamās ap-
būves teritorijās, kā arī radot iespē-
ju tirdzniecības un pakalpojumu at-
tīstībai apdzīvojamu centros. 

Grozījumu izstrādes gaitā tika or-
ganizētas vairākas diskusijas par 
konkrētām tēmām, tai skaitā par 
dīķsaimniecību veidošu un ar to 
saistīto derīgo izrakteņu ieguves 
procesa ietekmēm teritorijās pie 
Jaunmārupes, un par Bieriņu un 
Medema purva turpmāko izman-
tošanu. Uzklausot iedzīvotāju un 
īpašnieku viedokļus, diskusiju re-
zultātā ir pieņemti risinājumi, kas 
pamatā saglabā šobrīd atļauto teri-
torijas izmantošanu, taču dod iespē-
ju nodrošināt vienota zaļo teritoriju 
tīklojuma plānošanu Bieriņu purva 
teritorijā, un rekreācijai būtiskāko 

mežu teritoriju saglabāšanu 
Medemu purvā. Bieriņu purva teri-
torijai ir noteikti īpaši noteikumi, kas 
paredz regulējumu īpašumu sada-
lei un kūdras ieguvei līdz teritori-
jas apbūves uzsākšanai, kā arī de-
talizētas prasības attiecībā uz teri
toriju publiskās ārtelpas veidoša-
nu un apbūves raksturu, saglabā-
jot nepieciešamību paredzēt ter-
itorijā publisko apbūvi, bet dzīvo-
jamās teritorijas plānojot vairāk 
teritorijas perifērijā, kas jau šobrīd 
piekļaujas dzīvojamai zonai (skatīt 
1.attēlu).  Medema purvā joprojām 
tiek paredzētas teritorijas rekreāci-
jai, un notiek sarunas ar SIA “Rīgas 
meži” par sadarbības līgumu, uz kā 
pamata turpmāk paredzēt jau konk-
rētu teritorijas labiekārtojuma vei-
došanu ne tikai Medema purvā, bet 
arī citur Mārupes novadā, jo lielākā 
daļa Mārupes novada mežu un dabas 
teri toriju pieder Rīgas pašvaldībai 
vai SIA “Rīgas meži”.

Viens no būtiskiem jautāju miem, 
kas tika risināts TPG ietvaros, ir 
līdz šim noteikto Mazsaimniecību 
apbūves ārpus ciemiem teritori-
ju (DzSM) atļautās izmantošanas 
maiņa, jo iespēju veidot kompleksu 
dzīvojamo apbūvi ārpus ciemu teri-
torijām nepieļauj normatīvais regulē-
jums. Vērtējot saņemtos institūci-
ju nosacījumus un atzinumus, kā 
arī vadoties no normatīvā regulēju-
ma saistībā ar apbūves izvietojumu 
trokšņa līmeņa pārsniegumu zonās, 
atsevišķas teritorijas, kas iepriekš 
bija noteiktas kā mazsaimniecības, 
turpmāk iekļautas ciema teritorijā 
(skatīt 2.attēlu), taču citās noteikts 
Lauksaimniecības teritoriju zonē-
jums (pamatā teritorijas uz rietu
miem no Vētru ciema, kuras ietekmē 
lidlauka radītais troksnis, teritorijas 
ap Jaunmārupi un pie Ieķiem), pieļau-
jot līdzšinējos izmantošanas veidus, 
bet ierobežojot iespēju sadalīt zemi 

nelielos apbūves gabalos.
Mainoties normatīvajam regulē-

jumam, pēc TPG 1.redakcijas pub-
liskās apspriešanas tika iekļauti pa-
pildus uzdevumi saistībā ar trans-
porta sistēmas attīstību novadā, 
jo izmaiņas Zemes pārvaldības li-
kumā deva iespēju ar novada teri-
torijas plānojumu noteikt pašvaldī-
bas nozīmes ielu un ceļu statusu 

tādām ielām un ceļiem, kas vei-
do novada vienoto ceļu tīklu. Šāda 
statusa piešķiršana ļauj pašvaldībai 
turpmāk piedalīties privātīpašumā 
esošu ielu uzturēšanā, savukārt 
iedzīvotājiem nodrošina brīvu piekļu-
vi īpašumam, un risina problemāti-
ku par ciemu teritorijā nodibināto 
privāto ielu  iekļaušanos publiska-
jā ceļu tīklā. Pašvaldības bilancē 
eso šo un pašvaldības nozīmes ceļu 
karte, kā saistošs dokuments, ir ap-
stiprināta teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumu sastāvā, un 
pēc attiecīgu saistošo noteikumu 
pieņemšanas būs par pamatu šo ielu 
un ceļu iekļaušanai ielu uzturēšanas 
programmā, un vēlākā periodā arī in-
vestīciju plānā paredzot to uzlabo-
jumus.  

Papildus arī detalizēti tika izvērtē-
ti esošie un iespējamie pievienoju-
mi valsts autoceļiem, lai mazinātu 
nepieciešamību katra jauna pievie
nojuma izveidošanai izstrādāt de-
tālplānojumus, un šī procesa iet-
varos sadarbībā ar VAS “Latvijas 
valsts ceļi” tika pārskatīti arī at-
sevišķi plānotie ielu pievienoju-
mi. Teritorijas plānojuma grozīju-
mu dokumentācijā ir iekļauts graf-

iskais materiāls par katra pievieno-
juma valsts autoceļam statusu, kas 
izmantojams, lai noskaidrotu, kādas 
ir iespējas paredzēt pievienojumu 
valsts autoceļam, uzsākot teritori-
jas apbūvi. TPG apbūves noteiku-
mu pielikumā iekļauta arī shēma, 
kur noteikta ielu un ceļu klasifikāci-
ja, bet grafiskās daļas Aizsargjoslu 
un apgrūtinājumu kartē noteiktas ie-

lu sarkanās līnijas. Papildus ar TPG 
funkcionālā zonējuma karti ir no-
teikti perspektīvē izbūvējamie ceļi 
un ielas, iezīmējot tos kā teritori-
jas ar īpašiem noteikumiem – ceļu 
teritorijas, kas detalizējamas turp-
mākā plānošanas procesā, saglabā-
jot paredzēto savienojumu. Šādi ceļi 
plānoti tieša savienojuma izveidei no 
Lidostas uz Jūrmalas apvedceļa via-
duktu (pie P132 pievienojuma), kas 
izbūvējams paralēli plānotajai Rail 
Baltica dzelzceļa līnijai, un uzlabotu 
kravas transporta piekļuvi lidostai, 
kā arī jauna ceļa izbūvei, kas kalpo-
tu derīgo izrakteņu izvešanai no teri
torijām aiz Jaunmārupes, neskarot 
Jaunmārupes ciema ielas. Kā būtis-
ka izmaiņa attiecībā uz derīgo izrak-
teņu ieguvi ar TPG noteikta prasība 
izstrādāt detālplānojumu derīgo iz-
rakteņu ieguves gadījumos, ja tas 
tiek paredzēts Lauksaimniecības 
vai Mežu teritorijās, ar mērķi, lai 
detālplānojuma izstrādes procesā 
atbilstoši konkrētajai situācijai iz-
virzītu nosacījumus par pasākumiem 
apkārtējo teritoriju aizsardzībai pret 
piesārņojumu, kā arī lai kontrolētu 
procesus, kas saistīti ar derīgo iz-
rakteņu transportēšanu un ieguves 

vietas rekultivāciju.
Teritorijas plānojuma grozīju miem 

tika izstrādātas divas redakcijas, par 
kurām notika publiskās apsprie
šanas attiecīgi 2018.gada vasarā 
un 2019.gada vasarā. Apspriešanas 
ietvaros sabiedrībai visaktuālākie 
jautājumi ir bijuši par dabas teri-
toriju saglabāšanu – vairāk par 
80 iesniegumiem saistībā ar 1.re-
dakcijā pieļauto kūdras ieguvi ne-
skartā augtā purva daļā mežu teri
torijā blakus “Cenas tīrelim”, un 
ap 200 iesniegumiem saistībā ar 
ieceri mainīt izmantošanu uz pub-
lisko teritoriju īpašumā, kas piekļau-
jas Jaunmārupes dabas parkam un 
kurā bija iecerēta kultūras un sociālā 
garīguma centra būvniecība. Ņemot 
vērā sabiedrības viedokli, teritori-
jas plānojumā šie risinājumi netika 
iekļauti, saglabājot dabas teritori-
jas. Iedzīvotājiem aktuāli bijuši arī 
jautājumi par ielu un ceļu iezīmēša-
nu teritorijas plānojumā un pašvaldī-
bas nozīmes statusa noteikšanu 
tiem, kā rezultātā atsevišķām ielām 
statuss noteikts pamatojoties uz 
iesniegumiem, savukārt daļai tieši 
pretēji, atcelts paredzētais pašvaldī-
bas nozīmes ceļa status, pieņemot 
vairuma šo teritoriju īpašnieku vēlmi 
turpināt pašiem šo ceļu uzturēšanu. 
Kopumā, uzsākot teritorijas plānoju-
ma grozījumu izstrādi un to izstrādes 
gaitā (tai skaitā publiskās apsprie
šanas ietvaros), saņemti vairāk kā 
750 iesniegumu, kas liecina par ļoti 
augstu sabiedrības aktivitāti un vēl-
mi iesaistīties savas dzīves vides 
veidošanā. 

Pieņemot saistošos noteikumus 
par TPG apstiprināšanu, tiek no-
teikta virkne detālplānojumu, ku-
ri zaudē spēku, līdz ar to turpmāk 
šajās teritorijās piemērojamas teri-
torijas plānojuma apbūves noteiku-
mu prasības. Atcelti pamatā ir de-
tālplānojumi, kuru risinājumi jau ir 
īstenoti.

Norādām, ka teritorijas plānojuma 
grozījumi ir apstiprināti ar domes 
lēmumu, taču saistošie noteikumi 
nav īstenojami tikmēr, kamēr nav 
pabeigtas Teritorijas plānošanas 
attīstības likuma 27.panta treša-
jā daļā minētās darbības un tiek 
saņemta par teritorijas plānošanu 
atbildīgās ministrijas vēstule, kurā 
norādīta diena, kad pašvaldība var 
uzsākt attiecīgo saistošo noteiku-
mu īstenošanu. 

Apstiprināti Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumi
Paziņojums par Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.2026.gad

am grozījumu apstiprināšanu.

Mārupes novada dome 2019.gada 25.septembrī ir pieņēmu-
si lēmumu Nr.11 (sēdes protok.Nr.12) “Par Mārupes novada 
Teritorijas plānojuma 2014.  2026. gadam grozījumu apsti-

prināšanu” un pieņēmusi saistošos noteikumus Nr.19/2019 “Mārupes 
novada Teritorijas plānojuma 2014.2026.gadam ar 2019.gada grozījumi-
em Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”. 

Saistošie noteikumi, ar kuriem apstiprināti teritorijas plānojuma grozīju-
mi, stājas spēkā nākamajā dienā pēc attiecīga paziņojuma publicēšanas 
oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Saistošo noteikumu īstenoša-
nu var uzsākt ar dienu, ko noteiks par teritorijas attīstības plānošanu at-
bildīgā ministrija.

Ar apstiprināto Teritorijas plānojuma grozījumu redakciju, Vides pārskatu, 
informatīvo ziņojumu par Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.
2026.gadam 2019.gada grozījumu apstiprināšanu un Vides pārraudzī-
bas valsts biroja atzinumu par vides pārskatu var iepazīties:
• Elektroniskajā vidē Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.

marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Teritorijas plāno-
jums/Teritorijas plānojuma 2014.2026.gadam grozījumu izstrāde un 
Latvijas Vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvia.
lv   sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.

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

Plānošanas dokuments attiecas uz Mārupes novada teritorijas atļau-
to izmantošanu, prasībām apbūvei un teritorijas izmantošanas iespējām 
laika posmam līdz 2026. gadam. Teritorijas plānojuma un Vides pārskata 
izstrādātājs ir SIA “Grupa93” (K. Barona ielā 3–4, Rīgā, info@grupa93.lv, 
www.grupa93.lv, tālrunis 27373939), pamatojoties uz publiskā iepirkuma 
rezultātā 2017. gada 06. septembrī  noslēgto līgumu. Plānošanas doku-
ments izstrādāts sadarbībā ar Mārupes novada pašvaldību (Daugavas 
iela 29, Mārupe, Mārupes novads, marupe@marupe.lv, www.marupe.lv/
lv, tālrunis 67934695).

1.attēls. Bieriņu purva attīstības priekšlikums

2.attēls. Esošās un plānotās ciemu robežas

turpinājums 9.lpp
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Skolotāja 30 gadus strādājusi par latviešu valodas un literatūras skolotāju un 14 gadus par ētikas skolotāju.
Regulāri pilnveido savu profesionālo meistarību pedagogu profesionālās pilnveides un kvalifikācijas kursos, semināros, 

rīkotajās starpnovadu metodiskajā konferencēs un radošajās nometnēs, kā arī pēc savas iniciatīvas pilnveidojusi profe-
sionālās iemaņas, studējot Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē, iegūstot reliģijas un ētikas skolotāju kvalifikāciju.  
Pašlaik skolotāja jaunā mācību satura kontekstā apgūst drāmu kā mācību priekšmetu. Lai praktiski pārbaudītu pedagoga 
darba kvalitāti, ir piedalījusies ESF projekta „Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide” izstrādātā 
Pedagogu profesionālās karjeras attīstības modeļa aprobācijā.

Skolotāja aktīvi iesaistās Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijā, vairāk nekā 10 gadus piedalās latviešu 
valodas centralizēto eksāmenu labošanā.

Ingūna aktīvi iesaista skolēnus jaunradē,  piedaloties dažādos literārajos  konkursos gan novadā, gan valsts mērogā. 
Katru gadu sagatavo skolēnus gan latviešu valodas un literatūras olimpiādēm, gan skatuves runas konkursiem, kuros 
skolēniem ir labi panākumi gan novadā, gan valstī. 

Skolotājas darba rezultāti atspoguļojas arī 9. un 12. klašu skolēnu  latviešu valodas eksāmena vērtējumos. Skolotājas 
personīgā piemēra ietekmē daudz jauniešu ir izvēlējušies studēt latviešu valodu un literatūru. Daudz laika skolotāja velta 
gan individuālajam darbam ar talantīgajiem skolēniem, gan arī ar tiem, kuriem ir grūtības mācību vielas apguvē. 

Skolotāja 2013.gadā ieguva mentores sertifikātu un veic mentores pienākumus, atbalstot gan jaunos pedagogus, gan 
praktikantus, gan sniedzot draudzīgu un profesionālu atbalstu pedagogiem problēmjautājumos.

Šogad īpašo titulu “Mārupes novada Gada pedagogs 2019” saņēma 
nominācijas “Gada pedagogs vidusskolas izglītības programmā” 
ieguvēja Mārupes Valsts ģimnāzijas skolotāja Ingūna Ādmīdiņa
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Laura Mihailova
PII „Zeltrīti”

Laura ir ļoti aktīva, enerģiska un izpalīdzīga. Ar ļoti lie-
lu iniciatīvu piedalās dažādu aktuālu vides jautājumu ris-
ināšanā, aizraujot arī bērnus, ir bērnudārza EKO padomes 
priekšsēdētāja. Labprāt ar bērniem dodas izzinošās un pēt-
nieciskās pastaigās ārpus bērnudārza.

Skolotāja Laura ar savu kolēģi bija viena no nedaudzajām 
skolotājām, kuras mēģināja savā grupā ieviest jauno kom-
petenču pieeju, realizēja kursos iegūtās idejas un pierādīja, 
ka arī mazie trīsgadnieki prot mācīties pašvadīti. Laurai ir 
ļoti labas angļu valodas zināšanas, tāpēc viņa meklē iespē-
jas nest arī  PII Zeltrīti vārdu pasaulē. Kopš 2018.gada no-
vembra Laura iesaistījusies vairākos Erasmus+ kursos un 
projektos. Laura ar nepacietību iegūtajās ierosmēs un  ide-
jās vēlas dalīties ar citām kolēģēm, kā arī  realizēt tās savā 
pedagoģiskajā darbā.

Brīvajā laikā aizraujas ar kokles spēlēšanu.

Ieva Medne
Jaunmārupes pamatskola

Profesionāla, zinoša skolotāja. Pagājušā mācību gadā 
Ieva bija viena no skolotājām, kas ar savu pieredzi bija ga-
tava dalīties ar Pierīgas pirmsskolas izglītības skolotājām. 
Ievai ir izveidojusies laba sadarbība gan ar kolēģiem, gan 
bērnu vecākiem. 

Kā Ievu raksturo kolēģi: “Ieva ir atsaucīga, zinoša un kom-
petenta kā pedagogs. Laba kolēģe. Viņai nav bail uzņem-
ties jaunus izaicinājumus, pārbaudīt tos praksē un pieredzē 
dalīties ar citiem. Ievai ir savs viedoklis par praksē pārbaudītām 
lietām, no kura viņa bez pierādāma pamatojuma neatkāp-
jas. Ir interesanti ar Ievu diskutēt par pirmsskolas izglītību, 
jo no viņas var smelties iedvesmu.”

“Ieva ir par sevi pārliecināts pedagogs. Prasīga. Stingra. 
Ambicioza. Ja ko izdomā, cenšas visiem spēkiem realizēt.”

“Atsaucīga, izpalīdzīga kolēģe ar spēcīgu raksturu, labu 
gaumi un lielu pacietību. Darbā sirsnīga, bet stingra. Akurāta, 
patīk rūpīgi veikts darbs. Ieva labprāt dalās savā pieredzē 
un uzklausa arī citu viedokļus. Ieva ir atvērta pārmaiņām un 
pozitīvu skatu nākotnē!”

Evita Beča
PII „Lienīte”

Evitu raksturo pozitīva attieksme pret visu. Viņa ir apzinī-
ga, profesionāla, atsaucīga un lieliski sastrādājas ar bērniem. 
Kā saka viņas kolēģi: “Pedagogs īstajā vietā.”  

Radoši strādā matemātikas jomā. Ir sarūpējusi daudz-
veidīgus izdales materiālus, lai bērni varētu apgūt ciparus, 
matemātiskās darbības, teksta uzdevumus.

Skolotāja prot ieinteresēt bērnus temata apguvei. Bērni 
apguvuši  skaitāmpantus un interesantas rotaļas.

Prot diplomātiski veidot sadarbību ar vecākiem. Sarunās 
ar vecākiem izceļ katra bērna panākumus un nepieciešamī-
bas gadījumā pārrunā, kā sniegt bērnam atbalstu.

Kaiva Gaigala
Mārupes pamatskola

Kaiva Gaigala strādā par pirmsskolas mūzikas skolotāju. 
Kolēģi Kaivu raksturo kā radošu, idejām bagātu, talantīgu, 
zinošu savas jomas speciālistu.

Skolotāja 2018./2019. mācību gadā piedalījās Pierīgas 
pirmsskolas pedagogu radošajā dienā “Es daru tā!” ar sa-
va darba “Pašdarinātas bungas” prezentāciju, kurā ieguva 
žūrijas Simpātijas balvu. Ar šo prezentāciju Kaiva uzstājās 
arī pirmsskolas mūzikas skolotāju seminārā “Kompetenču 
pieeja bērna muzikālajā darbībā pirmsskolā”.

Veiksmīgi sagatavo pirmsskolas izglītojamos vokālās dz-
iedāšanas konkursiem, piemēram, Mārupes novada vokālais 
konkurss “Cālis 2019”, Ķekavas novada vokālistu un instru-
mentālistu konkurss “Zvaigzne 2019”.

Lai dažādotu mūzikas apguves procesu, Kaiva izstrādā 
interaktīvus materiālus, tādējādi iedzīvinot mūsdienu teh-
noloģijas arī pirmsskolas mācību procesā.

Ārpus darba pirmsskolā Kaiva māca dziedāt mazos māk-
sliniekus Latvijas Radio bērnu vokālajā grupā “Dzeguzīte”, 
kā arī pati dzied muzikālajā apvienībā “Vintāža”.

Brīvajā laikā Kaiva labprāt ceļo un gatavo veselīgus ēdienus.

Elita Else – Janele
PII “Mārzemīte”

Elita ir pirmsskolas pedagogs, šajā mācību gadā strādā 
ar sagatavošanas grupas bērniem. 

Elita ir labs un uzticams kolēģis, atbildīga, taču tajā pašā 
laikā prasīga, radoša personība, ar lieliem mērķiem, gudra. 
Kā kolēģes saka, no viņas pozitīvisms un optimisms sta-
ro, pie Elitas var vērsties pēc padoma, zinot, ka nekad neat-
teiks, labprāt uzklausīs. 

Elitas dzīve ir par un ap bērniem, ne tikai profesionāla-
jā karjerā, bet arī ārpus darba laika, mīļākā sirdslieta ir pa-
vadītais laiks kopā ar mazbērniem. 

Elitai patīk ceļot, kam visvairāk laiks tiek atvēlēts vasaras 
atvaļinājumā.  Pēc garajām darba dienām, kas aktīvi un radoši 
tiek aizvadītas kopā ar mazajiem ķipariem, uzkrāj spēkus, 
labprāt dodoties uz kādiem kultūras pasākumiem. 

Elita ir cilvēks, no kura līdzcilvēki var mācīties lielu dzī
ves skolu!

Ilona Rupeika
Skultes sākumskola
 
Ilona Rupeika strādā Mārupes novada Skultes sākumskolā  

par pirmsskolas skolotāju jau 14 gadus.
Sniedz atbalstu pirmsskolas izglītojamajiem ar  mācīšanās 

grūtībām, sagatavojot individuālos plānus un realizējot at-
balsta pasākumus. 

Savā darbā izmanto IT prasmes, strādājot ar interaktīvo 
tāfeli un veidojot uzskates materiālus pirmsskolas nodar-
bībām. Skolotāja sadarbībā ar citiem skolotājiem sagatavo 
izglītojamos dažādiem  pirmsskolas pasākumiem. 

Ilona ir pozitīvs, pretimnākošs, labsirdīgs cilvēks. Katru ga-
du, regulāri pilnveido savu pedagoģisko meistarību. Skolotāja 
apmeklē seminārus, kursus, un ar iegūtajām zināšanām lab-
prāt dalās ar kolēģiem, vecākiem un skolēniem. 

Šogad septembrī piedalījusies kursos Florencē ERASMUS+ 
“Art as therapy: selfexpression and special needs in art ed-
ucation”.

Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā
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Maruta Bērziņa
Mārupes Valsts ģimnāzija

Maruta mūsu skolā sāk savu 23. mācību gadu.  Maruta ir 
konstruktīvisma un radošuma saplūšanas virsotne. Savā dar-
bā katru dienu ik mazākais sīkums tiek precīzi izdomāts un 
veikts kopā ar bērniem. Marutas radošais gars slēpjas gan 
mācību stundās, kur sarežģītas lietas bērni uzzina sistēmiski 
un šķietami vienkārši. Šāda mācīšanās Marutas skolēniem 
vienmēr ir piedzīvojums un gandarījums. Marutas bērni vien
mēr atšķiras ar to, ka tiek mācīti iznest savu pateicību ār-
pus klases. Piemēram, apsveikt Ziemassvētkos ne tikai vie
ns otru, ģimeni un klases audzinātāju, bet arī skolai svarī-
gus darbiniekus, kuri nav skolotāji. Katru darbu un nedarbu 
Maruta prot izrunāt ar sev raksturīgo mieru, protot palikt mierī-
ga pat tur, kur citam miers jau sen būtu zudis. Kolēģi pazīst 
Marutu kā mierīgu, smaidošu, dziedošu un dāsnu kolēģi, ar 
kuru vienmēr ir prieks un varēšana sastrādāties. 

Marutas vaļasprieki visu mūžu ir bijusi dziedāšana un rok-
darbi. 

Ingrīda Ļaudama
Mārupes Valsts ģimnāzija

Vācu valodas un angļu valodas skolotāja Ingrīda Ļaudama 
Mārupes vidusskolā/Valsts ģimnāzijā strādā kopš 2002. gada. 

Skolotāja Ingrīda pati savulaik absolvējusi Mārupes vidus
skolu, un pēc studijām augstskolā atgriezusies savā skolā jau 
kā skolotāja. Viņa ir mārupiete  savējā, gan dzīvē, gan dar-
bā. Ingrīda vienlīdz sekmīgi skolēnos prot atslēgt durvis gan 
vācu, gan angļu valodas apguvei. Skolai iesaistoties projek-
tā “ Skola 2030”, viņa aktīvi iesaistījusies uz kompetencēm 
balstīta vispārējās izglītības satura ieviešanas aprobācijā. 
Ingrīda ir viena no aktīvākajām skolas pedagogu komandā, 
kura ar savu pieredzi iepazīstina pārējo Latvijas skolu peda
gogus lielajos projekta prezentācijas forumos. Skolai real-
izējot  programmu” Atbalsts pozitīvai uzvedībai”, skolotā-
ja Ingrīda kļuva par vienu no šīs programmas aktīvākajām 
ievie sējām un popularizētājām skolā, lai  atbalstītu pozitīvu, 
atbalstošu un drošu mācību vidi skolēniem.

Ingrīda skolā ienesusi enerģiju un dzīvesprieku. Viņa ir 
fantastiska audzinātāja, kura spēj katram skolēnam atrast 
labu vārdu, vienmēr atrod laiku ar katru savu audzēkni pār-
runāt problēmas un rast risinājumus. Daudzkārt nācies no 
skolēnu puses dzirdēt, ka viņi vēlētos mācīties tieši pie sko-
lotājas Ingrīdas.

Līva Prekele
Jaunmārupes pamatskola

Līvas personiskās īpašības un darba spējas  ir tās, kas ļauj 
būt mūsdienīgai un talantīgai skolotajai. Viņa ir radoša, at-
bildīga un profesionāla pedagoģe. Zina, ko vēlas sasniegt un 
ko iemācīt saviem audzēkņiem, saskarsmē radot skolēniem 
drošības sajūtu, kura balstīta uz savstarpēju uzticēšanos.  
Līvas sagatavotie skolēni  ir pārliecināti, radoši, iedrošināti, 
kas liecina par skolotājas ikdienas darba augļiem.

Mācību stundās skolotāja prasmīgi un daudzveidīgi  izman-
to dažādas  informāciju tehnoloģijas, veidojot  mācību stun-
das dinamiskas un interesantas. Skolotāja pati sev izvirza ar-
vien  jaunus mērķus un  meklē inovatīvu pieeju mācību pro-
cesa pilnveidei. Šogad Līva ir uzņēmusies jaunus izaicinā-
jumus augt kopā ar audzināmo klasi un  pāriet uz mācību 
priekšmetu mācīšanu pamatizglītības posmā.

Skolotāji  Līvu raksturo kā pozitīvu, smaidīgu, sirsnīgu, iz-
palīdzīgu un uz sadarbību vērstu kolēģi, kura labprāt dalās 
ar savām bagātajām idejām un zināšanām. 

Solvita Lauzēja
Jaunmārupes pamatskola

Līdz ar Solvitas ienākšanu Jaunmārupes pamatskolā ne 
tikai skolēniem, bet arī skolotājiem pavērās jauna pasaule 
karjeras izglītības jomā. Pozitīvisms un radošums ir jebku-
ras viņas darbības un uzdevumu īstenošanas pamatā.

Solvitas darbu ir iespējams novērot, ne tikai satiekot skolā 
kārtējo pieaicināto profesionāli, kas stāsta skolēniem par savu 
ikdienu, bet arī caur pašiem skolēniem, kuri stundu laikā at-
klāj jautājumus par to, kādās profesijās iegūtās zināšanas 
varētu noderēt.   

Katrs Solvitas rīkotais pasākums ir pārdomāts un skolēniem 
saistošs, jo viņa prot uzklausīt skolēnu vajadzības, vienmēr 
ir pretimnākoša un laipna. 

Solvita māca arī sociālās  zinības un  ir profesionāla, kompe-
tenta un ļoti atbildīga sava priekšmeta speciāliste. Skolotāja 
patiesi mīl savu darbu, prot aizraut skolēnus, motivēt dar-
boties sev interesējošā jomā un arī pretī saņem skolēnu at-
saucību un mīlestību.

Solvita konsultē un sniedz atbalstu audzēkņiem  skolēnu 
uzņēmumu izveidē un darbībā, virza skolēnus pārstāvēt sko-
lu Latvijas mērogā. Viņas  darbs ir vairākkārt vainagojies 
panākumiem gan novadā, gan valstī.

Solvita ir aktīva, enerģiska, atbildīga un pretimnākoša 
kolēģe, kura nekad neatsaka savu palīdzību. 

Regīna Lēnerte
Mārupes pamatskola

Regīna Lēnerte ir sākumskolas skolotāja. Viens no skolotā-
jas talantiem ir klases kolektīva veidošana. Sākumskolas pos-
mā skolotāja ieaudzina bērnos patstāvību, atbildību par savu 
rīcību, sadarbību, kas ļoti noder tālākajos izglītības posmos.

Kā stipro pusi var minēt arī skolotājas prasmi organizēt mācī-
bu procesu klasē, kurā iekļauti bērni ar īpašām vajadzībām. 
R.Lēnerte veiksmīgi atrod kopīgu valodu ar šiem bērniem un 
ir liels atbalsts bērnu vecākiem. 

Skolotāja vienas klases ietvaros mācību procesā atrod līdz
svaru starp skolēniem ar mācīšanās grūtībām un talantīgajiem 
skolēniem, kuri gūst augstus rezultātus dažādos konkursos.

Kolēģi Regīnu raksturo kā cilvēku ar milzīgām darba spē-
jām, precizitāti un atbildību.

Regīnas bijusī skolniece saka: ”Viņa ir ļoti jauka. Viņa man 
ir iemācījusi tik daudz! Pateicoties Regīnai, es esmu tiku-
si tik tālu.”

Viktorija Ziediņa
Mārupes pamatskola

Viktorija ir angļu valodas skolotāja. Vienmēr ieinteresēta 
mācību procesā, katru skolēnu spēj pieņemt un uzklausīt, 
skaidrot mācību vielu atbilstoši katra skolēna spējām, ir ļoti 
iejūtīga un toleranta. Skolotāja motivē talantīgos skolēnus 
iegūt augstus sasniegumus, kā arī sniedz profesionālu at-
balstu skolēniem ar mācīšanās grūtībām, to pierāda arī izglī-
tojamo sasniegumi Valsts pārbaudes darbos. 2018./2019. 
mācību gadā 9.klases angļu valodas eksāmena rezultāti bi-
ja otrie augstākie starp Pierīgas novadu apvienības skolām.

Skolēni par Viktoriju saka: viņai ir aizraujošs veids, kā mācīt 
angļu vadodu, viņa angļu valodu māca savādāk, viņa ir jau-
ka un jautra stundās, viņa ir interesanta un saprotoša, kā arī 
spēj labi iemācīt, ja ir vajadzība, var būt arī stingra.

Skolotāja skolā strādā arī kā karjeras konsultante, orga-
nizējot dažādus pasākumus, konsultējot skolēnus un klašu 
audzinātājus karjeras jautājumos. 

Kolēģi Viktoriju raksturo kā cilvēku, kuram var uzticēties, 
kurš tur doto vārdu, ar kuru ir pozitīva sadarbība, kura spēj 
lai cīgi diagnosticēt problēmu un meklēt risinājumus. Meklējot 
risinājumus, Viktorija kā prioritāti vienmēr izvirza skolēnu 
un viņa vajadzības.

Viktorijai ļoti patīk fotografēt un ir gatava mērot 8 km ga-
ru ceļu ar kājām, lai apmeklētu Dinozauru muzeju.

Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā

Gada pedagogs pamatskolas izglītības programmā
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Marija Karkovska
Mārupes mūzikas un mākslas skola

Marija Karkovska māca audzēkņiem kompozīciju, vides māk-
slu un tekstilmākslu  zīda apgleznošanu. Zīda apgleznoša-
na ir īpaši audzēkņu iemīļots mācību priekšmets. Tieši šie 
audzēkņu darbi ieguvuši atzinību valsts un starptautiskos 
konkursos. Skolotāja iedvesmo bērnus mācīties un palīdz 
viņiem īstenot savas radošās idejas.

Marija Karkovska savā darbā vienmēr ir pieklājīga, korek-
ta, bet tai pašā laikā aizraujoša, audzēkņi labprāt dalās ar 
skolotāju savos pārdzīvojumos, jo uzticas un ciena viņu. 
Marija sevi apliecina arī kā māksliniece  piedalās skolotāju 
festivālu izstādēs, kā arī izgatavo lieliskus zīda darbus, kurus 
dāvinām skolas rīkotajos konkursos. Skolotājas audzēkņu 
zīda gleznas nereti Mārupes novada pašvaldība izvēlas kā 
dāvanas, uzņemot viesus vai ciemojoties citās pašvaldībās 
vai uzņēmumos. Uz Mariju Karkovsku lieliski attiecas kā-
da LU studenta vārdi par skolotāju – “Skolotāji ir tie cilvē-
ki, kas var izmainīt pasauli, jo viņi tiešā veidā iedarbojas uz 
jaunāko paaudzi. Labs skolotājs var padarīt pasauli labāku.”

Mārcis Pliens
Mārupes Sporta centrs

Mārcis Mārupes sporta centrā strādā kopš 2012. gada, 
trenējot 2009., 2010. gadā dzimušos zēnus, kā arī ar 2008., 
2009. gadā dzimušās meitenes. 

Kolēģi viņu raksturo kā profesionālu treneri ar lielu atbildī-
bas sajūtu, kurš savā darbā vienmēr izmanto jaunākās dar-
ba metodes. 

Saviem audzēkņiem treneris regulāri organizē dienas un 
dien nakts nometnes, kurās ne tikai tiek strādāts pie audzēkņu 
sportisko prasmju paaugstināšanas, bet arī iepazīstina sa-
vus audzēkņus ar citām dzī vei noderīgām prasmēm un ie-
maņām. Piemēram, tādām kā kulinārijas un keramikas pras-
mes, tādā veidā veicinot bērnu daudzpusīgu attīstību.

Gada pedagogs profesionālās 
ievirzes izglītības programmā Gada sporta centra treneris

Ruta Straume
Mārupes Valsts ģimnāzija

Ruta Straume Mārupes vidusskolā/Valsts ģimnāzijā strādā 
kopš 1992.gada par direktora vietnieci ārpusstundu darbā. 
Jau vairāk kā 12 gadus pasniedz arī psiholoģiju vidussko-
las posma klasēs. Bijusi arī klases audzinātāja divām vidus
skolas posma klasēm.

Visi vidusskolas ārpusstundu pasākumi bijuši R. Straumes 
veidoti un pārraudzīti. Izlaidumu, Ziemassvētku un Valsts 
svētku pasākumu scenāriji bijuši pārdomāti un interesan-
ti, iesaistot skolas jauniešus to vadīšanā un organizēšanā. 

Par tradīciju kļuvuši skolas interešu izglītības kolektīvu 
gada noslēguma koncerti, pulcējot līdz 350 dalībniekiem 
uz skatuves. 2019. maijā koncerts norisinājās kultūras pilī 
“Ziemeļblāzma” pārpildītā skatītāju zālē. 

Skolas un Mārupes novada popularizēšanā R.Straumes 
paveiktajā var minēt daudzu gadu garumā veidoto skolas in-
formatīvo izdevumu “Skolas vēstis”, bet pēdējos piecos ga-
dos skolas “Gada grāmata” atspoguļo skolēnu un skolotāju 
darba sasniegumus, ar kuriem varējuši iepazīties Mārupes 
vidusskolas vecāki un novada iedzīvotāji.

Latvijas Republikas Izglītības un 
zinātnes ministrijas atzinības 
raksts

Rolands Bāliņš
Mārupes Valsts ģimnāzija

Skolotājs strādā tikai trešo mācību gadu Mārupes Valsts 
ģimnāzijā, taču skolēnu vidū ir iemantojis cieņu, uzticību un 
mīlestību. Pirms skolas vairākus gadus bijis ķīmiķis – pēt-
nieks. Neskatoties uz to, ka Rolands tikai tagad apgūst ped-
agoģijas pamatus Latvijas Universitātē, viņa prasme iein-
teresēt skolēnus par savu priekšmetu, kā arī spēja patiešām 
būt pedagogam, vēlreiz apliecina to, ka Skolotājs nav pro-
fesija, tas ir aicinājums. Un skolēni to arī novērtē.

Rolands savās stundās vienmēr cenšas veicināt pozitīvu 
atmosfēru, lai skolēni justos droši, brīvi un vēlētos mācīties. 
Iedrošina skolēnus lūgt palīdzību, ja kaut kas nav izprotams, 
kā arī rosina skolēnus uzdod visus sev interesējošos jautāju-
mus, tādā veidā palīdzot skolēniem izprast labāk apgūstamās 
tēmas, kā arī, lai skolēns sajustos novērtēts un drošs ķīmi-
jas un bioloģijas stundās. 

Kopā ar skolēniem skolotājs piedalās LU organizētajās 
Jauno ķīmiķu skolas nodarbībās. 

Skolotājam Rolandam nav disciplīnas problēmu stundās, 
viņš prot veidot tādu atmosfēru mācību stundās, kas skolēnu 
piespiež būt atbildīgam par savām darbībām, kā arī būt at-
bildīgam par savu kopējo devumu klases kolektīva pilnvei-
došanā.

Sabīne Ozoliņa
Jaunmārupes pamatskola

Sabīne  ir skolotāja ar plašu redzesloku, kura jau šobrīd  
var realizēt uz kompetencēm balstītu mācību saturu. Skolā 
māca angļu valodu, Latvijas un pasaules vēsturi, veic audzi
nātājas darba pienākumus un ir angļu valodas un literatūras 
interešu pulciņa skolotāja, kā arī ir interešu izglītības jomas 
metodiskā darba vadītāja pedagogiem.

Sabīne ir  pozitīva un atvērta un kolorīta  personība. Regulāri 
aktīvi atbalsta citus skolotājus, neskopojas ar dažādām  in-
teresantām idejām un apgūtajām  zināšanām.  Skolotāja 
prasmīgi pielieto modernās tehnoloģijas, mūsdienīgas mācību 
metodes, māca skolēniem kritisko domāšanu, tāpēc arī viņas 
mācību stundas vienmēr ir produktīvas, un skolēni uz tām 
iet ar prieku.  Prot motivēt un veiksmīgi sadarbojas ar visu 
vecumposmu skolēniem. Skolēni raksturo  Sabīni kā prasīgu 
pedagogu, kura virza viņus uz pašmotivētu mācīšanos un 
mudina izjust gandarījumu par pašu ieguldīto darbu sev iz-
virzītā mērķa sasniegšanā.

Profesionāla, aizrautīga un entuziasma pilna personība!  
Skolotāja mācību vielas apguvi organizē ne tikai skolas solā, 
bet  muzejos un citos nozīmīgos objektos.

Skolotāja aktīvi iesaistās dažādu svešvalodas un vēstures 
konkursu organizēšanā ne tikai skolas, bet arī novada līmenī. 

Vivita Setkovska
Mārupes pamatskola

Vivita Setkovska ir dabaszinību, bioloģijas un ģeogrāfi-
jas skolotāja.

Skolotāja Vivita Mārupes pamatskolā ir nostrādājusi vienu 
mācību gadu un jau ieguvusi skolēnu simpātijas.

Skolēni par viņu saka: jauka, atraktīva, draudzīga, sko-
lotāja labi visu iemāca, interesanta mācību pieeja un forša 
skolotāja, jautras, interesantas stundas, kur var daudz ko 
iemācīties, uzskata mūs par saviem bērniem un tā arī pret 
mums izturas, neļauj špikot.

Skolotājas vizītkarte ir praktiskas darbības īstenošana mācī-
bu procesā – Saules sistēmas modeļa veidošana, vulkānu 
veidošana u.tml. Mācību temati tiek izklāstīti caur reālām dzī
ves situācijām, ko atzinīgi novērtē skolēni, kolēģi un vecāki. 

Kolēģi Vivitu raksturo kā aktīvu, atbildīgu, radošu, iein-
teresētu skolā notiekošajā, precīzu un ar iniciatīvu apveltītu 
personību. 

Mācību procesā, caur interesantām mācību stundām, 
spēj darbam motivēt gan talantīgos skolēnus, gan bērnus 
ar mācīšanās grūtībām. 

Skolēnu simpātija
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Novadā
Mārupes vēstis

piektdiena, 11.oktobris 2019

Lai sekmētu pilsoniskas un ak
tīvas sabiedrības attīstību, biedrī
bas “Pierīgas Partnerība” paspārnē 
ir izveidots NVO Info punkts. Tā pa
kalpojumus aicinām izmantot ik
vienu Babītes, Mārupes un Olaines 
iedzīvotāju un interešu grupu, bie
drību vai nodibinājumu pārstāvjus. 
NVO Info punkta pakalpojumi ik
vienam, kas darbojas vai vēlas dar
boties nevalstiskajās organizācijās 
un/vai interešu grupās,  ir bez mak
sas.

Pierīgas Partnerības teritorijā 
2019.gadā darbojās 420  or-
ganizācijas. Informācija par 

organizācijām, kas darbojas Pierīgas 
Partnerības teritorijā, ir apkopota 
datu bāzē www.pierigaspartneriba.
lv, kur ikviens interesents var atrast 
sev interesējošās organizācijas pēc 
teri torijas, darbības nozares vai vien-
kārši meklētājā ievadot atslēgvārdu.

NVO Info punkts jebkurā jums 
ērtā laikā, vietā un formātā (klā-
tienē, epastā info@pierigaspartner-
iba.lv, sociālajos tīklos (Facebook, 
Instagram), pa telefonu 28644888) 
sniedz konsultācijas un informāci-
ju par:
• organizāciju dibināšanu un dar-

Vai vēlies attīstīt sabiedriskās 
aktivitātes vai sakārtot apkārtējo 
vidi Mārupes, Olaines un Babītes 
novadu teritorijās? 

Biedrība “Pierīgas partnerī-
ba” no 9. septembra līdz 
9. oktobrim izsludina at-

klāta konkursa projektu iesniegu-
mu pieņemšanas 7. kārtu Lauku at-
tīstības programmas 2014.2020. 
gadam 19.2. pasākuma “Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
ietvaros apstiprinātās sabiedrības 
virzītās vietējās attīstības stratēģi-
jas ieviešanai.

2.1. rīcība „Atbalsts sabiedris-
ko aktivitāšu dažādošanai” — 170 
066,82 EUR 

Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp 
apmācību un interešu klubu, so-
ciālās aprūpes vietu, kultūras, vides 
aizsardzības, sporta un citu brīvā lai-
ka pavadīšanas veidu) dažādošanai.

bības attīstību,
• finanšu piesaistes iespējām
• brīvprātīgā darba organizēšanu un 

iespējām iesaistīties brīvprātīga-
jā darbā,

• iniciatīvu īstenošanu no A līdz Z,
• aktuāliem pasākumiem un 

norisēm sabiedrībā, kur iespē-
jams iesaistīties un/vai saņemt 
atbalstu,

• Ziedotāju klubu, kas izveidots, 
lai veicinātu filantropijas attīstī-
bu Pierīgas partnerības teritorijā,

• Pierīgas Partnerības organizēta-
jiem projektu konkursiem – to 
nosacījumiem un piedāvātajām 
iespējām.
NVO Info punkts iniciē un atbals-

ta sadarbību starp organizācijām, 
pašvaldībām un uzņēmumiem, kas 
darbojas Pierīgas partnerības ter-
itorijā un starp organizācijām, kas 
darbojas citviet Latvijā un citās 
valstīs – studiju vizītes, kontaktu 
apmaiņa, sadarbības un partnerī-
bas veidošanas pasākumi.

NVO Info punkts organizē dažā-
das apmācības un meistarklases, 
seminārus un citus pasākumus jau-
nu zināšanu un prasmju apguvei per-
soniskai pašizaugsmei un orga-
nizācijas kapacitātes stiprināšanai.

3.2. rīcība „Vietējās teritori-
jas, t.sk., dabas un kultūras ob-
jektu, sakārtošana pakalpojumu 
pieejamībai, kvalitātei un sasnie
dzamībai” 140 070,90 EUR

Atbalstāma arī saimnieciskās dar-
bības vides (uzbrauktuves, bezmak-
sas stāvlaukumus, liftus, durvis, tua-
letes, dušas telpas) pielāgošana per-
sonām ar dzirdes, redzes vai kustību 
traucējumiem, riteņkrēslu un ratiņu 
lietotājiem. 

Vēršam uzmanību, ka projekta 
mērķim nav komerciāla rakstura, 
par tā rezultātu netiek prasīta sa-
maksa, un tas ir publiski pieejams. 

Izplāno ideju, nāc uz bezmaksas 
konsultācijām par projektu īstenoša-
nu Olainē (Zemgales iela 31, 3. 
stāvs) vai Jaunmārupē (Mazcenu 
aleja 33/3, Jaunmārupe), iepazīsties 
ar sabiedrības virzītas vietējās at-
tīstības stratēģiju, noteikumiem un 
iesniedz projektu.

Ja Tev ir ideja, kuru vēlies īstenot 
Babītes, Mārupes vai Olaines novadā, 
bet nezini, kā, vai nepieciešams kāds 
atbalsts vai vēlies līdzdarboties, bet 
nevari izlemt, ar ko sākt – NVO Info 
punkts ir vieta, kur atbalstīs! Nāc 
ciemos!

Biedrība „Pierīgas partnerība” ir 
vietējā rīcības grupa, kas darbojas 
Babītes, Mārupes un Olaines nova-
du teritorijā jau 10 gadus! Biedrības 
mērķis  ar savu darbību veicināt 
Babītes, Mārupes un  Olaines novadu 
teritorijās dzīvojošo iedzīvotāju dz-
īves kvalitātes uzlabošanos, sekmē-
jot ilgtspējīgu lauku attīstību, kas iet-
ver gan ekonomiskās un sociālās ak-
tivitātes pieaugumu, gan teritorijas 
apkārtējās vides uzlabošanu un es-
ošo resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

NVO info punkts tiek finansēts 
Sabiedrības integrācijas fonda pro-
jektā „NVO atbalsta stiprināšana 
Babītes, Mārupes un Olaines nova-
dos” no valsts budžeta līdzekļiem.

Biedrības Pierīgas partnerība 
NVO atbalsta punkta koordinators 

Guntis Ruskis

Pierīgas Partnerība – vieta, kur augt Tavām idejām Iesniedz savu projekta ideju

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 21/2019
Pieņemti ar Mārupes novada domes 

sēdes  Nr.12 lēmumu Nr.21.
Grozījumi Mārupes novada domes 

2016.gada 27.aprīļa saistošajos no
teikumos  Nr.11/2016 „Mārupes nova
da pašvaldības nolikums””.

Izdoti pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
1.punktu un 24.pantu.

Izdarīt Mārupes novada domes 2016.

4.3. Tikai daļā, ko ietver sarkanās līni-
jas piebraucamajam ceļam pie Lidostas 
“Rīga” un RB dzelzceļa līnijas būvniecī-
bas laikā pārceļamās autostāvvietas 
izbūvei paredzētā teritorija, saskaņā ar 
grafisko pielikumu TPG apbūves noteiku-
mu  pielikumā – “Detālplānojums “VAS 
“Starptautiskā lidosta “Rīga” ZA sektora 
detālais plānojums”, 22.01.2003. sais-
tošie noteikumi Nr. 1;

4.4. Mārupes pagasta saimniecības 
“Zālītes” 3.zemesgabala detālplānojums, 
26.02.2003. saistošie noteikumi Nr. 3;

4.5. Mārupes pagasta saimniecību 
“Kurpnieki”, “Stibes” un “Jaunlauri1” 
detālplānojums, 15.05.2003. saistošie 
noteikumi Nr. 7;

4.6. Mārupes pagasta saimniecības 
“Sēļi3” detālplānojums, 02.07.2003. sais-
tošie noteikumi Nr.12;

4.7. Mārupes pagasta saimniecības 
“GulbjiB” detālplānojums, 02.07.2003. 
saistošie noteikumi Nr. 10;

4.8. Mārupes pagasta saimniecības 
“Tīrumnieki” 2.zemes gabala detālplāno-
jums, 02.07.2003. saistošie noteikumi 
Nr. 11;

4.9. Mārupes pagasta saimniecības 
“Kalēji” detālplānojums, 02.07.2003. sais-
tošie noteikumi Nr. 8;

4.10. Mārupes pagasta saimniecību 
“Ausekļi” un “AusekļiB” detālplānojums, 
27.08.2003. saistošie noteikumi Nr. 14;

4.11. Mārupes pagasta saimniecības 
“Kālīši” detālplānojums, 27.08.2003. sais-
tošie noteikumi Nr. 13;

4.12. Mārupes pagasta saimniecības 
“Gruntes1” detālplānojums, 29.10.2003. 
saistošie noteikumi Nr. 18;

4.13. Mārupes pagasta saimniecības 
“Zvaigznes” detālplānojums, 29.10.2003. 
saistošie noteikumi Nr. 19;

4.14. Mārupes pagasta saimniecī-
bas “Atvasaras1” detālplānojums, 
29.10.2003. saistošie noteikumi Nr. 20;

4.15. Mārupes pagasta saimniecības 
“Kļaviņas” detālplānojums, 17.12.2003. 
saistošie noteikumi Nr. 22;

4.16. Mārupes pagasta saimniecības 
“Zīraki3” detālplānojums, 28.01.2004. 
saistošie noteikumi Nr. 2;

4.17. Mārupes pagasta saimniecī-
bas “Jaundimanti” detālplānojums, 
28.01.2004. saistošie noteikumi Nr. 3;

4.18. Mārupes pagasta saimniecības 
“Rudiņi” detālplānojums, 28.01.2004. 
saistošie noteikumi Nr. 4;

4.19. Mārupes pagasta saimniecības 
“Lielķirši” detālplānojums, 17.03.2004. 
saistošie noteikumi Nr. 9;

gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos  
Nr.11/2016 „Mārupes novada pašvaldī-
bas nolikums” (turpmāk – Saistošie no-
teikumi) šādus grozījumus: 

1. Izteikt Saistošo noteikumu 
9.1.1.apakš punktu šādā redakcijā: 

“9.1.1. Mārupes Valsts ģimnāzija;”

2. Papildināt Saistošos noteikumus 
ar 91.punktu šādā redakcijā: 

“91. Dome ir izveidojusi kopīgu iestā-

4.20. Mārupes pagasta saimniecības 
“Spocēni” detālplānojums, 17.03.2004. 
saistošie noteikumi Nr. 10;

4.21. Mārupes pagasta saimniecī-
bas “Zeltiņu iela 127” detālplānojums, 
28.04.2004. saistošie noteikumi Nr. 11;

4.2. Mārupes pagasta saimniecības 
“Teteri1” detālplānojums, 28.04.2004. 
saistošie noteikumi Nr. 12;

4.23. Mārupes pagasta saimniecību 
“Silkalni”, “SilkalniB”, “Ingas” un “Takas” 
detālplānojums, 28.04.2004. saistošie 
noteikumi Nr. 13;

4.24. Mārupes pagasta saimniecības 
“Reviņas1” detālplānojums, 28.04.2004. 
saistošie noteikumi Nr. 16;

4.25. Mārupes pagasta saimniecības 
“Saulgrieži” detālplānojums, 28.04.2004. 
saistošie noteikumi Nr. 17;

4.26. Mārupes pagasta saimniecības 
“Kaulupi” detālplānojums, 28.04.2004. 
saistošie noteikumi Nr. 18;

4.27. Mārupes pagasta saimniecību 
“Lielegles” un  “Bīriņi” detālplānojums, 
19.05.2004. saistošie noteikumi Nr. 22;

4.28. Mārupes pagasta saimniecības 
“Kaktiņi” detālplānojums, 19.05.2004. 
saistošie noteikumi Nr. 20;

4.29. Mārupes pagasta saimniecības 
“Mazirbes” detālplānojums, 16.06.2004. 
saistošie noteikumi Nr. 28;

4.30. Mārupes pagasta saimniecību 
“NītauresA”, “Dārzmalas”, “Pūcītes” de-
tālplānojums, 16.06. 2004. saistošie no-
teikumi Nr.29 un 27.08.2004. saistošie 
noteikumi Nr.37 “Grozījumi saistoša-
jos noteikumos Nr.29 Mārupes pagasta 
saimniecību “NītauresA”, “Dārzmalas”, 
“Pūcītes” detālplānojums”;

4.31. Mārupes pagasta saimniecības 
“Auziņas” detālplānojums, 07.07.2004. 
saistošie noteikumi Nr. 32;

4.32. Mārupes pagasta saimniecības 
“Cinīši” detālplānojums, 07.07.2004. sais-
tošie noteikumi Nr. 31;

4.33. Mārupes pagasta saimniecības 
“Purmaļi1” detālplānojums, 27.08.2004. 
saistošie noteikumi Nr. 36;

4.34. Mārupes pagasta saimniecības 
“JaundambeniekiC” detālplānojums, 
03.09.2004. saistošie noteikumi Nr. 38;

4.35. Mārupes pagasta saimniecības 
“Upmalnieki” detālplānojums, 03.09.2004. 
saistošie noteikumi Nr. 39;

4.36. Mārupes pagasta saimniecības 
“Palejas 2.zemes gabals” un Zeltiņu ie-
la 20 detālplānojums, 29.09.2004. sais-
tošie noteikumi Nr. 40;

4.37. “Detālais plānojums teritorijai, ku-
ru ietver valsts autoceļš V122, Bieriņu pur-

di ”Pierīgas izglītības, kultūras un spor-
ta pārvalde” ar Ādažu novada, Babītes 
novada, Baldones novada,  Garkalnes 
novada, Krimuldas novada, Inčukalna 
novada, Mālpils novada, Ropažu nova-
da, Saulkrastu novada, Sējas nova-
da, Siguldas novada, Stopiņu novada 
pašvaldībām saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 99.pantu, lai veiktu dibi
nātājiem kopīgus uzdevumus, orga-
nizētu un sniegtu pakalpojumus izglītī-
bas, kultūras un sporta jomā.”

va pievedceļš, meliorācijas kontūrgrāvis 
K111, sauszemes robeža starp saimniecī-
bu “Purveglītes” un SIA “Mārupe”, me-
liorācijas novads N2, sauszemes robeža 
starp saimniecībām “Vīnkalni”, “Bērni” 
un saimniecību “Kalmes”, valsts auto-
ceļš P132”, 29.09.2004. saistošie no-
teikumi Nr. 41;

4.38. Mārupes pagasta saimniecības 
“Logini” detālplānojums, 24.11.2004. sais-
tošie noteikumi Nr. 43;

4.39. Mārupes pagasta saimniecības 
“Pauļi” detālplānojums, 24.11.2004. sais-
tošie noteikumi Nr. 45;

4.40. Mārupes pagasta saimniecības 
“Stīpnieki” detālplānojums, 24.11.2004. 
saistošie noteikumi Nr. 47;

4.41. Mārupes pagasta saimniecības 
“Ladigi” detālplānojums, 24.11.2004. sais-
tošie noteikumi Nr. 48;

4.42. Mārupes pagasta saimniecības 
“Melezeri” 1.zemes gabals detālplāno-
jums, 22.12.2004. saistošie noteikumi 
Nr. 53;

4.43. Mārupes pagasta saimniecības 
“Bajāri” detālplānojums, 22.12.2004. sais-
tošie noteikumi Nr. 52;

4.44. Mārupes pagasta saimniecības 
“Smiltnieki” detālplānojums, 20.04.2005. 
saistošie noteikumi Nr. 7;

4.45. Mārupes pagasta saimniecības 
“Teteri2” detālplānojums, 30.08.2005. 
saistošie noteikumi Nr. 12;

4.46. Mārupes pagasta saimniecības 
“Jaunbebri” detālplānojums, 28.09.2005. 
saistošie noteikumi Nr. 21;

4.47. Mārupes pagasta saimniecības 
“Akmeņi” detālplānojums, 26.10.2005. 
saistošie noteikumi Nr. 25;

4.48. Mārupes pagasta saimniecī-
bas “Jaunbrīdagi2” detālplānojums, 
26.10.2005. saistošie noteikumi Nr. 26;

4.49. Mārupes pagasta saimniecības 
“Čakaiņi” detālplānojums, 26.10.2005. 
saistošie noteikumi Nr. 27;

4.50. Mārupes pagasta saimniecības 
“Kaktiņi2” detālplānojums, 30.11.2005. 
saistošie noteikumi Nr. 31;

4.51. Mārupes pagasta saimniecības 
“Zvirbuļi” detālplānojums, 27.12.2005. 
saistošie noteikumi Nr. 33;

4.52. Mārupes pagasta saimniecī-
bu “Lieldzintari”, “DravniekiB” un 
“VecozoliB” detālplānojums, 27.12.2005. 
saistošie noteikumi Nr. 32;

4.53. Mārupes pagasta saimniecības 
“Mākoņi1” detālplānojums, 27.01.2006. 
saistošie noteikumi Nr. 2;

4.54. Mārupes pagasta saimniecības 
“Lati” detālplānojums, 22.02.2006. sais-

3. Izteikt saistošo noteikumu 100.
punktu šādā redakcijā: 

“100. Domes priekšsēdētājs, domes 
priekšsēdētāja vietnieks, izpilddirektors 
slēdz līgumus, pamatojoties uz domes 
lēmumu, kā arī:

100.1 uzņēmuma un citus saimnie-
ciskos līgumus par pakalpojumiem 
pašvaldībai;

100.2 iepirkumu līgumus, pamato-
joties uz Iepirkumu komisijas lēmumu, 
Publisko iepirkumu likumā atrunātajā 

tošie noteikumi Nr. 6;
4.55. Mārupes pagasta saimniecības 

“Baltlāči” detālplānojums, 29.03.2006. 
saistošie noteikumi Nr. 10;

4.56. Mārupes pagasta saimniecību 
“Zīraki2” un “Zīraki4” detālplānojums, 
31.05.2006. Nr. 18;

4.57. Mārupes pagasta saimniecības 
“Mauriņi” 6.zemesgabala detālplānojums, 
31.05.2006. saistošie noteikumi Nr. 19;

4.58. Mārupes pagasta saimniecības 
“Dārzmalas” detālplānojums, 31.05.2006. 
saistošie noteikumi Nr. 20;

4.59. Mārupes pagasta saimniecības 
“Boļi1” detālplānojums, 24.07.2006. sais-
tošie noteikumi Nr. 23;

4.60. Mārupes pagasta saimniecības 
“Rūtiņas” detālplānojums, 24.01.2007. 
saistošie noteikumi Nr. 2;

4.61. Mārupes pagasta saimniecī-
bu “Jaunsaulītes1”, “Jaunsaulītes2”, 
“Jaunsaulītes” un “Sauleslīči” detālplāno-
jums, 24.01.2007. saistošie noteikumi 
Nr. 3;

4.62. Mārupes pagasta saimniecības 
“Silāji” detālplānojums, 21.02.2007. sais-
tošie noteikumi Nr. 7;

4.63. Mārupes pagasta saimniecības 
“Gruntes” detālplānojums, 28.03.2007. 
saistošie noteikumi Nr. 9;

4.64. Mārupes pagasta saimniecības 
“Mežāres” 1.zemes vienības un 2.zemes 
vienības detālplānojums, 28.03.2007. 
saistošie noteikumi Nr. 13;

4.65. Mārupes pagasta saimniecības 
“Kārkliņi” 1.zemes vienības un 2.zemes 
vienības detālplānojums,  27.06.2007. 
saistošie noteikumi Nr. 22;

4.66. Mārupes pagasta saimniecības 
“Gaiļpieši” detālplānojums, 29.08.2007. 
saistošie noteikumi Nr. 28;

4.67. Mārupes pagasta saimniecības 
“Lejaszeltiņu iela 1”, “Lejaszeltiņu iela 2”, 
“Lejaszeltiņu iela 3”, “Lejaszeltiņu iela 
4”, “Lejaszeltiņu iela 5”, “Lejaszeltiņu ie-
la 6”, “Lejaszeltiņu iela 7”, “Lejaszeltiņu 
iela 9” detālplānojums, 26.09.2007. sais-
tošie noteikumi Nr. 30;

4.68. Mārupes pagasta saimniecības 
“Šteinerti” 2.zemes vienības detālplāno-
jums, 31.10.2007. saistošie noteikumi 
Nr. 38;

4.69. Mārupes pagasta saimniecī-
bas “Meldriņu iela 20” detālplānojums, 
28.11.2007. saistošie noteikumi Nr. 42;

4.70. Mārupes pagasta saimniecības 
“Mālkalni” detālplānojums, 19.12.2007. 
saistošie noteikumi Nr. 47;

4.71. Mārupes pagasta saimniecības 
“Vilciņi” detālplānojums, 26.03.2008. sais-

kārtībā, ja līguma cena nepārsniedz ie-
priekš ar domes lēmumu akceptēto pare
dzamo līgumcenu šim nolūkam atvēlētā 
pašvaldības budžeta ietvaros;

100.3 cita veida līgumus.”

4. Svītrot Saistošo noteikumu 101.
punktu. 

Domes priekšsēdētājs 
M.Bojārs 

tošie noteikumi Nr. 20;
4.72. Mārupes pagasta saimniecības 

“Bulduri1” detālplānojums, 26.06.2008. 
saistošie noteikumi Nr. 31;

4.73. Mārupes pagasta saimniecību 
“Abavas” un “Pļavmalas” detālplānojums, 
26.06.2008. saistošie noteikumi Nr. 32;

4.74. Mārupes novada saimniecības 
“Kurmales iela 58” detālplānojums, 
27.08.2008. saistošie noteikumi Nr. 36;

4.75. Mārupes pagasta saimniecības 
“Pārslas” detālplānojums, 15.10.2008. 
saistošie noteikumi Nr. 44;

4.76. Mārupes novada nekustamā 
īpašuma “Skudras” (Puķu iela 1) un Puķu 
iela 3 detālplānojums 28.04.2010. sais-
tošie noteikumi Nr. 7;

4.77. Mārupes novada nekustamā 
īpašuma “Majori” Rožleju iela 18 de-
tālplānojums, 18.08.2010. saistošie 
noteikumi Nr. 19;

4.78. Mārupes novada nekustamā 
īpašuma Stīpnieku ceļš 34C detālplāno-
jums, 27.03.2011. saistošie noteikumi 
Nr. 10;

4.79. Mārupes novada saimniecību 
“Brūklenāji” un “Silataures” detālplāno-
jums, 26.09.2012. lēmums Nr. 12;

4.80. Tikai daļā, ko ietver sarkanās līni-
jas piebraucamajam ceļam pie Lidostas 
“Rīga” un RB dzelzceļa līnijas būvniecī-
bas laikā pārceļamās autostāvvietas 
izbūvei paredzētā teritorija, saskaņā 
ar grafisko pielikumu TPG apbūves no-
teikumu  pielikumā – Detālplānojums 
nekustamā īpašuma VAS “Starptautiskā 
lidosta “Rīga”” teritorijas austrumu daļai, 
03.07.2013. lēmums Nr.6.2;

4.81. Mārupes novada nekustamo 
īpašumu Paleju iela 21B un Paleju iela 23 
teritorijas detālplānojums,  28.05.2014. 
lēmums Nr.8.

5. Atzīt par spēku zaudējušiem 
Mārupes novada domes  saistošos no-
teikumu Nr.24/2017 “Lokālplānojuma 
Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla 
un sarkano līniju precizēšanai, ietverot 
priekšlikumus atsevišķu zemes vienī-
bu funkcionālā zonējuma grozīšanai, 
Teritorijas izmantošanas un apbūves no-
teikumi un Grafiskā daļa”, kas pieņemti 
ar Mārupes novada domes 2017.gada 
30.augusta lēmumu Nr.8 (protokols Nr.4).

Domes priekšsēdētājs 
M.Bojārs 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

turpinājums no 4.lpp
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Novadā
Mārupes vēstis

piektdiena, 11.oktobris 2019

Mārupes Jauniešu dome ir 
uzsākusi savu jauno darba sezonu 
ar jauniem dalībniekiem. Kopā 12 
ideju bagāti, aktīvi, zinoši un 
harizmātiski jaunieši, kuri ir gatavi 
darboties Mārupes novadā, lai to iz
krāsotu vēl krāšņāku. Mārupes Jau
niešu dome, uzsākot jauno sezonu, 
izvirzījusi priekšsēdētāju Martu 
Reihmani un viņas vietnieci Annu 
Gabrielu Jūru.

Jauniešu dome šogad kopī-
gi realizējuši projektu 
“Mārupietis”. Šis skolēnu 

mācību uzņēmums veido kreklus 
ar apdruku “mārupietis” un “māru-
piete”, tādējādi popularizējot novadu 
un veicinot iedzīvotāju patriotismu 
savām mājām – Mārupei. Šī uzņē-
muma savāktie līdzekļi tiks izman-
toti jauniešu darbības pilnveidoša-
nai Mārupes novadā.

“Esam lepni dzīvot Mārupē un 

Mārupes novada Senioru biedrī
ba oficiāli tika dibināta 2004.gadā, 
bet vēl ilgi pirms tam 1996.gadā, 
seniori apvienojās un aktīvi piedalī
jās novada dzīvē. Biedrība tika dibi
nāta ar domu noskaidrot, kāda ir se
nioru loma novadā, kā viņi dzīvo, 
kādās aktivitātēs viņi vēlētos pie
dalīties.

Viens no pirmajiem un in-
teresantākajiem pasāku-
miem bija sava novada 

iepazīšana. Tika rīkotas ekskursijas  
un  vākta informācija par vēsturis-
kajām vietām, kas vēlāk tika apko-
pota grāmatās ‘’Līdumnieku zeme 
Mārupe’’ autore Rita Kristsone, re-
daktore Ilze Būmane, kas izdota 
1999.gadā un ‘’Lāsta atburšana’’ 
autori Ilze Būmane, Gunta Lielkāja, 
Anna Ozoliņa, kas izdota 2001.gadā. 
Savukārt 2015.gadā iznāca  Ilzes 
Būmanes grāmata  par mārupiešiem 
‘’Mārupes novads Māras zeme’’. 

Lai apmainītos pieredzē ar citiem 
novadiem un uzzinātu viņu pieredzi 
par aktuāliem jautājumiem, par šiem 
gadiem  seniori  izbraukājusi gan-
drīz visu Latviju: pabūts Jaunpilī, 
Ventspilī, Ērgļos, Valmierā, Gulbenē, 
Līvānos, Cesvainē, Siguldā un vēl 
un vēl, arī ārpus Latvijas: Somijā, 

būt daļai no tās. Ar pozitīvu skatu 
skatāmies nākotnē, kur ar jaunām 
idejām un svaigu redzējumu esam ie-
interesēti Mārupes novada attīstībā. 
Mūsu interesēs ir parūpēties par jau-
niešu viedokļa uzklausīšanu. Viņu 
domas mums ir svarīgas, jo tad mēs 
varam realizēt dažādus pasākumus, 
kuri uzrunātu ne tikai jauniešus, 
bet arī dažāda vecuma cilvēkus. 
Mums ir daudz ideju, kuras esam 
gatavi realizēt un pilnveidot,” stās-
ta Jauniešu domes priekšsēdētāja 
vietniece Anna Gabriela Jūra. 

Aicinām jūs sekot līdzi Jauniešu 
domes darbībai un aktivitātēm arī so-
ciālajos tīklos, Facebook Mārupes 
jauniešiem un Instagram @m_up-
jauniesi un “Mārupietis” uzņēmuma 
kontam @real_marupietis. 

Lepni dzīvot Mārupē un piedalīties 
tās attīstībā!

Mārupes Jauniešu dome

Slovākijā un Igaunijā Tartu.
Viens no emocionālākajiem 

brīžiem bija Likteņdārza apmeklē-
jums, kurā seniori iestādīja pīlādzi 
un egli. Apmeklēta Rundāles pili, LU 
Babītes rododendru dārzu. Bija ļo-
ti skaista un izzinoša ekskursija pa 
Rīgu.  Seniori apmeklēja arī teātra 
izrādes, koncertus.

Senioru tikšanās svētki ir sarīko-
jumi. Parasti tās ir balles par kā-
du tematu. Ir bijušas: Priekšautu, 
Ziedu, Dzintaru, Lakatiņu, Ziedi tēr-
pos un cepurēs, Ar mīlestību sirdī, 
Ko Tu proti un tagad 15.gadu jubi-
lejas balle.

Mārupes seniori ir aktīvi sportotāji 
un piedalās senioru sporta dienās, 
kurās ir gūti vērā ņemami rezultāti.

Senioru biedrībā darbojas  pašdar-
bības kolektīvi, kuri ir guvuši ievēro-
jamus panākumus ne tikai mūsu 
novadā, bet arī ārpus novada: ko-
ris ’’Noktirne’’, sieviešu ansamb-
lis ’’Pīlādzītis’’, sieviešu ansamb-
lis  ‘’Mežābele’’, līnijdeju kolekīvs ’’ 
Vējiem līdzi’’.

Biedrībā darbojas arī daiļamata 
meistari : fantastiskās  cimdu un 
bēbīšu zeķīšu adītājas, gleznotā-
jas, knipelēšanas un floristikas 
meistares.

Viens no aizkustinošākajiem noti-

kumiem ir novada sociālā dienesta 
rīkotais pasākums 80+, kurā līdzdar-
bojas arī senioru biedrība. Tiek go-
dināti seniori par darba mūžu, par 
uzticību savai vietai. Tas ir mīļi un 
patiesi, bez skaļa patosa.

Lai būtu informēti par senioru 
aktivitātēm Latvijā, senioru biedrī-
bas pārstāvji piedalās Pensionāru 
federācijas rīkotajos pasākumos, 
turklāt katru gadu tiekamies savās 
kopsapulcēs, kurās lemjam par kopē-
jiem pasākumiem un aktivitātēm, 
par līdzdarbošanos novada sabie-
driskajā dzīvē.

Viedi ir šie  Aivara Berķa vārdi: 
‘’Mēs  mēģinām saprast un pieņemt, 
ka arī neveiksmes un nelaimes ir dzī
ves neatņemama daļa. Mūsu gars 
ir neļauties bēdām un vaimanām, 
toties dalīties priekos. Censties 
nelūgt, bet dot. Turēt vārdu.’’

Senioru biedrības valde aicina 
visus būt aktīviem, piedalīties un  
piedāvāt savas iniciatīvas.

Viens ir skaidrs, mēs nevaram 
paveikt lielas lietas. Mēs varam 
izdarīt tikai mazas lietas, bet ar 
mīlestību.

Rūta Krastiņa 
Mārupes novada Senioru 
biedrības valdes locekle

31 jūlijā Mārupes seniori bija cie
mos pieredzes apmaiņā pie Sigul
das senioriem. Mūs tur mīļi sagaidī
ja.

Vispirms tika izstāstīts, ko 
dara Sociālais dienests 
Siguldā. Tad apmeklē-

jām kultūras centru “Siguldas 
devons”. Tur mūs centra vadītā-
ja Jolanta Borīte iepazīstināja ar 
centra telpām. Centrā kopumā ir 3 
zāles. Zāle “Devons”, kas paredzē-
ta semināriem, kultūras pasā ku
miem, kino rādīšanai. Šajā zālē 
ir 490 sēdvietas. Zāle “Silva”, kur 
notiek izstādes un balles. Savukārt 
zāle “Radix” domāta gleznošanai, 
teātra izrādes mēģinājumiem, novu-
su spēlēm un dejām. Blakus zālēm ir 
plašas telpas aktieru garderobēm un 
teātru dekorāciju glabāšanai. Centra 
trešajā stāvā ir telpas personālam, 
un pašreiz tur divās istabās apme-
tusies pensionāru biedrība. Līdz šim 
viņiem bija lietošanā no pašvaldī-
bas piešķirta atsevišķa māja, kuru 
viņi tagad pamet protestējot un ar 
dziļām skumjām. 

Oktobra sākumā noslēgušās 
skriešanas sacensības “Rudens 
kross 2019” Jaunmārupes un 
Skultes ciemos. Kopumā abos cie
mos startēja 175 lieli un mazi spor
tot gribētāji. Vairāk sportot gribētā
ju bija Jaunmārupes ciema posmos.

Sacensības organizētas ar 
mērķi popularizēt krosu 
kā daudziem pieejamu ak-

tīvās atpūtas veidu un noskaidrot 
labākos Mārupes novada sportis-

Blakus telpā mazā zālītē mūs 
sagaidīja senioru sieviešu an
samblis “Melodija” ar dziesmām. 
Tur Siguldas pensionāru biedrības 
vadītāja mūs informēja par biedrību 
un tās darbošanos. Tad pusdienās 
bijām skaisti iekoptā dārzā privātā 
pansionātā, kur mūs sagaidīja gide 
un pastāstīja par pils vēsturi, varē-
jām uzkāpt tornī un iepirkties vei-
kaliņos, kuri ierīkoti bijušajos zir-
gu staļļos un saimniecības ēkās. 

Ekskursijas laikā apmeklējām arī 
Ilgas Kumeliņas rožu audzētavu 
“Latroze”. Jau dienas beigās lēnām 
braucām pa Siguldas pilsētu – 
apmek lējām Jāņa tirgu, invalīdiem 
ierīkotu parku, kur viņi siltumnīcā 
vienu metru augstās kastēs audzē 
dārzeņus un puķes. Braucām garām 
domes namam, sportistu Dukuru 
ģimenes mājām, Baltā flīģeļa mā-
jai un citām ievērojamām Siguldas 
celtnēm.

Visu šo dienu ar mums kopā bija 
Siguldas pensionāru vadītāja Vija 
Brikmane, par ko viņai liels paldies!

Lilija Kristapsone

tus skriešanas krosā.
Kopvērtējuma 1. 3. vietu iegu-

vēji tika apbalvoti ar medaļām un 
pārsteiguma balvām.

Rezultāti: www.marupe.lv 
Paldies visiem sacensību dalīb-

niekiem.
Sacensības notika ar Eiropas 

sociālā fonda atbalstu. Projekta 
“Veselības veicināšanas un slimī-
bu profilakses pasākumi Mārupes 
novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/032).

Mārupes senioru pieredzes 
brauciens uz Siguldu

Noslēgušās skriešanas 
sacensības “Rudens kross 2019” 

Mārupes Jauniešu dome uzsākusi 
jaunu darba cēlienu

Mārupes novada Senioru biedrībai 15 gadu jubileja

08:30 – 16:00 Seminārs - darbnīca 
BIZNESS + SOCIĀLAIS MĒRĶIS = 
SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA
19:00 – 21:00 VakarĒŠANA ar ANDRI 
RŪMĪTI

Biznesa Vēstniecība, Tīraine, Jelgavas ceļš 3

13:30 – 15:00 Praktiskā lekcija 
vidusskolēniem Kā meklēt savu 
profesionālo ceļu? (Mārupes izglītības 
iestādēm)

16:00 – 18:00 KONTAKTU 
PĒCPUSDIENA MĀRUPĒ 

Biznesa Vēstniecība, Tīraine, Jelgavas ceļš 3

14.oktobris

13:00 – 15:00 
SMU izstādes atklāšana
Lidostā “Rīga”

19:00 – 21:00
[NE]Veiksmes stāstu vakars #2 un
Smart Games lietišķās biznesa 
spēles
Biznesa Vēstniecība, Tīraine, Jelgavas ceļš 3

Plašāka informācija un pieteikšanās 
semināriem:
http://ej.uz/uznemejudienas2019

17.oktobris

18:00 – 23:00 
Mārupes novada Uzņēmēju gada 
balvas pasniegšanas ceremonija
Mārupes Kultūras nams
(ar ielūgumiem)

18.oktobris

15.oktobris

10:00 – 16:00 Pasākums
Iepazīsti un izmēģini meistara arodu
Mārupes Kultūras nams

Skolēnu ekskursijas uz Mārupes 
novada uzņēmumiem (Mārupes izglītības 
iestādēm)

17:00 – 19:00 Cikls “Par 2 h zinošāks”
lekcija par digitālo mārketingu
Biznesa Vēstniecība, Tīraine, Jelgavas ceļš 3

16.oktobris

Lai informētu sabiedrību par pasākuma norisi, publiskā pasākuma laikā 
iespējama fotografēšana un filmēšana. Bildes un video var tikt ievietoti 
pašvaldības informatīvajos kanālos. Pārzinis un personas datu apstrādes 
nolūki: Mārupes novada pašvaldība (Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes 
novads, LV 2167) veic personas datu apstrādi sabiedrības informēšanai. 
Atrodoties pasākuma teritorijā, ikviens tā apmeklētājs apliecina, ka ir 
informēts, ka var tikt iekļauts vizuālajā materiālā.
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Sports
Mārupes vēstis

piektdiena, 11.oktobris 2019

Ejot līdzi laikam un zinātnes at
klājumiem, arī uztura jomā ir atklāts 
ļoti daudz jauna.

Tikpat daudz ir arī jautāju-
mu – kuri produkti ir organ-
ismam piemērotākie tieši 

senioru vecumā? Kā veikalā tos iz-
vēlēties gudri un ekonomiski? Kā sa-
balansēt ēdienkarti, lai uzturā iekļau-
tu visas nepieciešamās uzturvielas? 
Kas jauns atklāts produktu sagat-
avošanā glabāšanai ziemai?

Atbildes uz šiem un citiem jautā-
jumiem varēsiet uzzināt pusmūža 
un senioru vecuma iedzīvotājiem 

Grūtniecības laikā sievietei jāsas
karas ar dažādām pārmaiņām. Kā
dus produktus labāk lietot uzturā, 
kādus nelietot? Ko iesākt ar fizis
kajām aktivitātēm un vai grūtniec
es drīkst sportot? Kas jāņem vērā 
katrā grūtniecības trimestrī? Kādu 
uzturu un kustību aktivitātes iz
vēlēties pēc dzemdībām? 

Uz šiem un citiem jautā-
jumiem atbildes izskanēs 
semināra laikā –

23. oktobrī plkst. 10.00–15.00 
Mārupes kultūras namā, Daugavas 
ielā 29. 

Semināra laikā pagatavosiet arī 
spēka un enerģijas bumbiņas (mus-
li) un vitamīnu kokteiļsmūtiju!

Programma
10.0010.45 Veselīga uztura pi-

ramīda grūtniecēm. Produkti, no 
kuriem vēlams izvairīties. Vielmaiņa 

paredzētajā uztura seminārā – 30. 
oktobrī plkst. 10.00–14.00 Mārupes 
kultūras namā, Daugavas ielā 29. 

Semināra laikā pagatavosiet 
arī gardus un vērtīgus salātus, kā 
arī priekam uzjauksiet šķiedrvielu 
smūtiju!

Pasākuma programma
10:0011.15 Ievads. Sabalansēts 

uzturs senioriem. Kā izvēlēties ekon-
omiskus un vērtīgus produktus? Kam 
pievērst uzmanību iepērkoties? 
Veselīga uztura piramīda. Šķidrums 
– vai tā var būt par daudz?

11:1511.30 Kafijas pauze
11:30-12.30 Vitamīni, mine

grūtniecības laikā: cik liels pārtikas 
papildinājums nepieciešams ve-
selīgai mazuļa attīstībai?

10.4511.00 Kafijas pauze
11.0012.30 Uzturvielu nozīme 

grūtniecības laikā. Svarīgākie vita-
mīni un minerālvielas grūtniecēm. 
Grūtniecība un vēlme našķoties: cik 
daudz našķu būtu pieļaujami grūt-
nieču uzturā un kā izvēlēties ve-
selīgākos.

12.3012.45 Kafijas pauze
12.4513.30 Meistarklase:
1) Spēka un enerģijas bumbiņas 

(musli); 
2) Vitamīnu kokteiļsmūtiji.
13.3015.00 Kā grūtniecības laikā 

kustēties veselīgā veidā? Kādus vin-

rālvielas ziemā un pavasarī. Kā 
vislabāk saglabāt produktu uz-
turvērtību, gatavojot tos ziemai? 
Gatavošanas tehnoloģijas.

12:3013.00 Meistarklase un de-
gustācija:

1) Gardie, vērtīgie, veselīgie salāti;
2) Šķiedrvielu smūtiji.
13:0014.00 Veselīgas un gar-

das receptes. Noslēgums, diskusija.
Seminārs notiks latviešu valodā. 

Dalība ir bez maksas.
Lūdzam pieteikt dalību seminārā 

līdz  24. oktobrim, zvanot uz tālr. 
26489938. Vietu skaits ierobežots. 

grojumus izvēlēties? Kā noteikt sev 
piemērotu slodzi? Aktivitātes katram 
grūtniecības trimestrim (praktiski 
vingrinājumi). Ēdienkarte un kustī-
bu aktivitātes pēc dzemdībām. 
Jautājumi, atbildes, diskusija.

Seminārs notiks latviešu valodā. 
Dalība ir bez maksas.

Lūdzam pieteikt dalību seminārā 
līdz 17.oktobrim, zvanot uz tālr. 
26489938.

Semināri tiek organizēti Eiropas 
Sociālā fonda un valsts finansēta 
projekta “Veselības veicināšanas 
un slimību profilakses pasākumi 
Mārupes novadā” (9.2.4.2/16/I/032) 
ietvaros. To 100% apmērā finansē 
Eiropas Sociālais fonds un valsts.

Ar saulainu dienu un lielu skatītā-
ju pulku sestdien, 5. oktobrī, tika aiz-
vadīts jau otrais  Lielais Mārupes 
Motokross 2019. 

Šis motokross ir īsta torte ar 
super odziņu virsotnē, divkārtē-
ju Eiropas čempionu, 2019. gada 
Pasaules vicečempionu Edvardu 
Bidzānu motobraucēju vidū. Kas 
var būt garšīgāks par šādu mo-
tokrosu, teiktu kāda populāra per-
sona. To arī novērtēja skatītāji, kad 
devās mājup pēc labi pavadīta lai-
ka Jaunmārupē, “Vilciņu “ motocen-
trā. Jā, te bija ko redzēt!

No piecām valstīm  Latvijas, 
Igaunijas, Lietuvas, Baltkrievijas 
un Krievijas , 140 dalībnieku bija 
ieradušies , lai cīnītos par skaista-
jiem kausiem, ko finansējot atbalstī-
ja Mārupes novada dome. 

Esam finiša taisnē projekta “Pub
liskās ēkas izveide Mārupes BMX 
sporta parkā” realizēšanā.

Projekta mērķis ir labiekār-
tot iedzīvotāju brīvā laika 
pavadīšanas vietu, pava-

dot laiku, aktīvi, veselīgi un droši. 
Parka teritorijā ir pieejamas dažā-
das sporta un aktīvās atpūtas ak-
tivitātes, tāpēc bija nepieciešama 
publiskās ēkas izveide, kas no-
drošinātu parkā pieejamo aktivi-
tāšu informatīvā un tehniskā at-
balsta pieejamību. Publisko ēku 
(kopējā platība 95.8m2) plānots no-
dot ekspluatācijā šī gada rudenī, tā 
nodrošinot būtisku pienesumu ak-
tīvās atpūtas parka aktivitāšu piln-
veidošanai, uzsākoties jau ziemas 
aktivitātēm. Publiskās ēkas izveide 

Mārupes sporta centra 2008. un 2006.g. komandas kopā ar treneriem 
Agri Kokoreviču, Jāni Vilkaušu un Māri Rihertu no no 4.līdz 6.oktobrim 
piedalījās starptautiskā turnīrā Igaunijā, Tartu Santos cup 2019. 

Dažiem Mārupes sporta centra 2008.g. futbolistiem šī bija pirmā 
starptautiskā un vispār turnīru pieredze. Spēlēs bija daudz patīkamu 
saspēļu, vārtu guvumi, kā arī liela motivācija un azarts. Pietrūka 

tehniskie izpildījumi, bet futbolisti, saprata, ka daudz vēl ir jāstrādā līdz 
pirmajiem punktiem.

“Lietainais un aukstais laiks nebija šķērslis puikām, lai parādītu cienī-
jamu futbolu. It sevišķi pēdējās divās spēlēs, spēlējot gudru futbolu, mak-
simāli pieturot bumbu. Rezultāts neizpalika  bija gan zaudējumi, gan uz-
vara. Galvenais, ka bija jūtams komandas spēks,” ar savējo puišu sniegu-
mu apmierināts treneris Agris Kokorevičs.

6.oktobrī Mārupes sporta kompleksā notika turnīrs 3x3 uz abiem gro
ziem “Mārupes Kauss” divās meiteņu grupās. 2010. un 2011.gadā dzi
mušo meiteņu grupās kopā piedalījās 14 komandas no Mārupes novada, 
Ogres pilsētas, kā arī no Rīgas sporta skolām.

Rezultāti 2010 meiteņu grupā: 1.vieta – Jugla A (trenere Liene Jansone), 
2.vieta – Ogres BS (treneris Edgars Ikstens), 3.vieta – BJBS Rīga/Centrs 
(trenere Līga Alilujeva)

Metienu konkursa uzvarētāja: Estere Briede (Mārupes SC).
Rezultāti 2011 meiteņu grupā: 1.vieta – BJBS Rīga/Centrs (trenere 

Līga Alilujeva), 2.vieta – Ogres BS (treneris Edgars Ikstens), 3.vieta – 
RBJSS Rīdzene (trenere Daiga Žvirble).

Metienu konkursa uzvarētāja: Madara Valaine (BJBS Rīga/Centrs)
Mārupes SC piedalījās ar divām komandām: 2010.g.dz.meitenes izcīnī-

ja 4.vietu, bet 2011.g.dz. ierindojās 5.vietā.
Paldies Mārupes sporta centra vadītajai S.Bartuševičai par atbalstu 

turnīra organizēšanā. Paldies Mārupes SC saimniecības un administratī-
vajam korpusam par sportisko uzņēmību, kārtību un morālo atbalstu!

Nākamais Mārupes SC organizētais basketbola pasākums notiks 16.no-
vembrī – “Brīvības cīnītāju piemiņas kauss” 3x3 turnīrs ar patriotiskās 
audzināšanas programmu. Dalībnieki: 2009.gadā dzimušie zēni.

Pašā jaunākajā grupā Rūķīšos 
(bērni līdz 6 gadiem) cīnījās 16 
maziņie sportisti, no kuriem jaunā-
kajam bija tikai 4 gadiņi. Uzvarēja 
Baltkrievijas sportists Daniils 
Zaitsau. 

Kritiena dēļ nedaudz nepave-
icās sešgadīgajam jaunmārupi-
etim Robertam Brantam, kas startē-
ja MX50 klasē (bērni līdz 9 gadiem), 
no 17 sportistiem viņš ierindojās 
5. vietā, bet finišēja divpadsmitais.

Lielo Mārupes kausu MX65 klasē 
pārliecinoši izcīnīja māru pietis Raivo 
Laicāns, otrs mārupietis Toms 
Dankerts ierindojās sestajā vietā, bet 
“Bieriņu” meitene Patrīcija Bērziņa, 
cīnoties ar 15 puišiem sīvā cīņā, uz 
goda pjedestāla stājās 3. vietā.

Veterānos skaistu sacensību aiz-
vadīja vecākais Bidzāns Jānis un 

dos iespēju sarīkot vairāk sporta 
nometnes un sacensību turnīrus, kā 
arī plānota drošas velobraukšanas 
skolas izveide, dodot iespēju apgūt 
velo iemaņas ikvienam, pat pašam 
mazākajam velo entuziastam.

Projekta pieteikums sagatavots 
un guvis atbalstu vietējās rīcības 
grupas biedrības „Pierīgas partnerī-
ba” sabiedrības virzītas vietējās at-
tīstības stratēģijas 2015.—2020. 
gadam izsludinātajā projektu pietei-
kumu iesniegšanas 3. kārtā. Projekts 
tiek īstenots Latvijas Lauku attīstī-
bas programmas 2014.—2020. ga
dam pasākumā „Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietē-
jās attīstības stratēģiju” ar Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai publisko finansējumu 45 
000 eiro apmērā. Valsts un Eiropas 

izcīnīja 2. vietu. Retro175 klasē Jānis 
Leitāns finišēja trešajā vietā. MX 
85 KLASĒ “Bieriņu” puika Daniils 
Kuzmins sīvā cīņā par pirmo vietu 
tomēr piekāpās un nofinišēja otrais.

Jā, ar skaistu uzvaru MX125 
Jauniešu grupā (līdz 18 gadiem) 
savās pirmajās sacensībās vecu-
ma grupā no 14 gadiem uzvaru 
svinēja  mūsu Mārupes zvaigzne 
Edvards Bidzāns. 

Savukārt MXDāmas uzvarēja 
daudzkārtējā Latvijas čempione 
Anna Stecjuka.

Sacensības aizvadītas, aizkars ir 
aizvērts, bet neskumstam, jo 2020.
gadā tiksimies atkal Mārupes Lielajā 
un minī motokrosā. Gaidām ciemos!

Aivars Ābols 

Savienības atbalsta piešķiršanu ad-
ministrē Lauku atbalsta dienests. 
5 000 eiro (10%) līdzfinansējumu 
nodrošina Mārupes novada dome.

Teritorijas sakopšanu, uzturēša-
nu un ilgtspējas nodrošināšanu 
veic biedrība “Mārupes BMX klubs” 
brīvprātīgā darba veidā sadarbībā 
ar sabiedrībai draudzīgiem uzņēmu
miem un Mārupes novada pašvaldī-
bu.

Projekta pabeigšanas fāzē tiks 
rīkota svinīga atklāšana, uz kuru tiks 
aicināti “Pierīgas partnerības” teri
torijas novadu iedzīvotāji, sadarbī-
bas partneri un citi interesenti.

Vairāk informācijas www.bmx-
marupe.lv. 

Biedrība Mārupes BMX klubs

 Jaunmārupes motokrosā - īstas cīņas par uzvarām

Labas ziņas Mārupes BMX sporta parka apmeklētājiem!

Mārupieši rāda futbola prasmes 
Igaunijā

Aizvadītas basketbola sacensības 
meitenēm

Aicina seniorus uz semināru par veselīgu uzturu

Aicina grūtnieces uz semināru par veselīgu uzturu 
un fiziskajām aktivitātēm gaidību laikā

Mārupes ledus hallē atsākas slidotapmācības un šorttreka treniņi. 
Slidotgribētāji gaidīti jebkurā vecumā. Tuvākās nodarbības sestdien 
plkst.19:45 un svētdien 9:15.
Pieteikties var pa tālruni 29372774

SPORTA NOTIKUMI
12.oktobrī plkst. 10.00 Mārupes sporta kompleksā
 Pierīgas novadu sporta spēles basketbolā vīriešiem
19.oktobrī plkst. 10.00 Tīraines sporta kompleksā
Pierīgas novadu sporta spēles volejbolā sievietēm
plkst. 10.00 Mārupes sporta kompleksā
Latvijas čempionāts volejbolā zēniem U15 grupā
20.oktobrī plkst. 10.00 Mārupes sporta kompleksā
Pierīgas novadu sporta spēles basketbolā vīriešiem – 
FINĀLSACENSĪBAS
21.oktobrī plkst. 9.30 Mārupes sporta kompleksā
LJBL spēles basketbolā U14, U15 grupās
22.oktobrī plkst. 11.00 Mārupes sporta kompleksā
LJBL spēles basketbolā U14, U15 grupās
26.oktobrī plkst. 11.00 Mārupes sporta kompleksā
LJBL spēles basketbolā U14, U15 grupās
2.novembrī plkst. 11.00 Mārupes sporta kompleksā
LJBL spēle basketbolā U15 grupā

VINGROŠANAS NODARBĪBAS
MĀRUPes novadā

NODARBĪBAS
BEZ MAKSAS

Mārupes Sporta kompleksā 
Kantora ielā 97, Mārupē

Otrdienās no 20:00 līdz 21:00
TRENERE Krista Jansone / Signe Stepanova

Jaunmārupes pamatskolas sporta zālē
Mazcenu alejā 4a, Jaunmārupē
Trešdienās no 20:20 līdz 21:20

TRENERE Krista Jansone / Signe Stepanova

Skultes sākumskolā
Skultes ielā 25, Skultē

Trešdienās no 19:00 līdz 20:00
TRENERIS Edgars Leja
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Kultūra
Mārupes vēstis

piektdiena, 11.oktobris 2019

Arvīds Šteinerts, dzim. 1933.g.
Ilona Šīļuna, dzim. 1944.g.
Stase Venislovaite dzim. 1942.g.
Voldemārs Dambītis dzim. 1931.g.
Haralds Vilciņš dzim. 1971.g.
Jānis Ezeriņš dzim. 1957.g.
Maija Plenca dzim. 1939.g.

Jurijs Erasmus dzim. 1945.g.
Ārija Aina Grāve dzim. 1938.g.
Silvija Tomāne dzim. 1940.g.
Mārtiņš Rēpiņš dzim. 1954.g.
Velta Hincenberga dzim. 1940.g.
Ņina Bikova dzim. 1939.g.

Reģ. nr. 000702131
Iznāk vienu reizi mēnesī / Tirāža - 

8000 eksemplāru / Bezmaksas.

Izdevumā “Mārupes Vēstis” publicētie 
materiāli ne vienmēr atspoguļo Mārupes 

novada Domes viedokli.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce 

obligāta. 

Laikraksts “Mārupes Vēstis”2019. gada septembrī reģistrētie mirušie DIEVKALPOJUMI 
Katru svētdienu

plkst. 11:00 
Mārupes Mūzikas un 

mākslas skolā,
Mazcenu alejā 39

Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe,
Mārupes novads, LV2167 
Tālrunis: 67149868,
e-pasta adrese: 
marupesvestis@marupe.lv
Avīze pieejama elektroniskā veidā:
www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/izdevums
marupesvestis
Izdevums tipogrāfiski iespiests 
SIA “Poligrāfijas grupa MŪKUSALA”

2019.GADA
SEPTEMBRĪ 913

Zēni Meitenes
17
Laulības

13
Miruši

22
Dzimuši

Jaunmārupē Lāčplēša dienā 
2019. gada 11. novembrī plkst. 
11.00 tiks atklāts piemineklis “Lik
teņu krusta ceļš” latviešu tautas, 
strēlnieku un bēgļu piemiņai, kuri 
šo ceļu izmantoja laika posmā no 
1915.  1949. gadam. Pieminekļa 
atrašanās vieta pie Ķurbju dzimtas 
(“Adieņu  Upmalu”) mājvietas 
blakus golfa laukumam “Viesturi”.

Ķurbjiem puse mājas bija at-
dota armijas apavu remon-
ta darbnīcai no 1917.1919. 

gadam. 1919. gada 9. jūlijā šeit bija 
izvietotas pagaidu valdības bruņoto 
spēku Ziemeļu un Dienvidu brigādes. 
Novērtēt no Anglijas saņemto kara-
vīru apģērbu un bruņojumu atbrauca 

9.novembrī no 12.00 līdz 15.00 Jaunmārupes dabas parkā un apkārt
nē notiks tematiskā Latvijas Brīvības cīņu notikumu atceres orientēšanās 
spēle “Skrējiens uz brīvību”. Aicinām ikvienu piedalīties aizraujošā un iz
zinošā komandu orientēšanās spēlē visai ģimenei, izbaudot vēstures garšu!

Paralēli orientēšanās spēlei Jaunmārupes Dabas parkā laukumā 
pie skatuves apmeklētājiem būs iespēja apmeklēt “Frontes māk-
slas darbnīcu”, atklāt kara laika virtuves noslēpumus, piedalīties 

slepeno ziņojumu atšifrēšanā, Brīvības cīņu ieroču un ekipējuma demon-
strēšanā, tam laikam pienācīgas telts uzcelšanā, militārajā stafetē lieliem 
un maziem, mācību granātu mešanā un citās aktivitātēs. Uz skatuves 
priecēs muzikāli pārsteigumi. Dalībniekus un viesus cienāsim ar siltu zu-
pu. Lai saudzētu dabu, aicinām paņemt līdzi savu trauciņu zupai!

Spēlē var pieteikt komandas, kuru sastāvā ir no 3 līdz 6 personām. 
Vecumam un fiziskajai sagatavotībai nav nozīmes, gaidām arī ģimenes ar 
bērniem. Spēles sākumā komandām tiks izsniegta karte ar uzdevu miem, 
kuri būs jāveic vai jāatrisina spēles gaitā, orientējoties Jaunmārupes da-
bas parkā un apkārtnē. Tiks pārbaudīts gan prāta asums, gan koman-
das saliedētība un veiklība. Lūdzam parūpēties par laika apstākļiem at-
bilstošu apģērbu. Pirmās komandas starts plkst.12.15.

Lūdzam pieteikt savu komandu dalībai orientēšanās spēlē līdz 4.no-
vembrim.

Pieteikšanās elektroniski pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv.
Vietu skaits ierobežots, tādēļ aicinām pieteikties laikus. Dalība pasā-

kumā bez maksas. 

Latvijas ministru prezidents Kārlis 
Ulmanis ar ģenerāli Jāni Balodi. 
1919. gada 10. jūlijā Rīgā sanāca 
kārtējā Ministru kabineta sēde, kurā 
piedalījās ministru prezidents Kārlis 
Ulmanis, apsardzības ministrs Jānis 
Zālītis, kā arī citi tā laika pagaidu 
valdības ministri. Pēc Jāņa Zālīša 
ierosinājuma ieceļ Latvijas armi-
jas virspavēlnieku ģenerāli Dāvidu 
Sīmansonu (Tēvijas sargs Nr. 7, jū
lijs 2017.g.).

Nacionālajos bruņotajos spēkos 
veidojas jauna tradīcija  10. jūlijā 
atzīmēt armijas dzimšanas dienu, 
un šogad tā ir simtā.

Visvaldis Dumpis

Jaunmārupē tiks atklāts piemineklis

Aicinām piedalīties aizraujošā 
orientēšanās spēlē ar vēstures garšu 
“Skrējiens uz brīvību”

Mārupes Kultūras nams
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, 
67149864 / kulturas.nams@marupe.lv

KULTŪRAS AFIŠA
12.oktobris plkst. 13.00 Mārupes Kultūras namā
Mārupes novada Senioru biedrības 15 gadu jubilejas 
balle
Pasākumā: draugu pulkā pie galdiem baudīsim vakara 
programmu ar uzrunām, apsveikumiem, muzikāliem 
priekšnesumiem, dejām un dzīvo mūziku. 
Autobusi: plkst. 12:00 Skulte, plkst. 12:10 Jaunmārupe 
(tālāk gar Mārupes vidusskolu), plkst. 12:30, Tīraine. 
Sīkāka informācija pie Veras tālr. + 371 2 8323287

18.oktobris plkst. 19.00 Mārupes Kultūras namā
Mārupes novada Uzņēmēju gada balvas 2019 
pasniegšanas ceremonija 
Pasākumā ieeja ar ielūgumiem

26.oktobris plkst. 11.00 Mārupes Kultūras namā
Mārupes novada jaundzimušo sveikšanas pasākums 
“Esmu mazais mārupietis”
Tiks sveikti Mārupes novadā deklarējušies mārupieši, 
kas piedzimuši 2019. gada maija, jūnija, jūlija un 
augusta mēnešos.

26.oktobris plkst. 18.00 Mārupes Kultūras namā
Grupas “NARO” koncertprogramma “Ceļš”
Biļetes iespējams iegādāties Biļešu paradīzes kasēs un 
www.bilesuparadize.lv 
Biļetes cena 5.00 eiro

6.novembris plkst. 13.00 Mārupes Kultūras namā
Senioru godināšanas pasākums 

24.novembris plkst. 18.00 Mārupes Kultūras namā
Mārcis Auziņš koncertprogrammā “Aizrautība”
Biļetes iespējams iegādāties Biļešu paradīzes kasēs un 
www.bilesuparadize.lv 
Biļetes cena 10.00 eiro

2019. gadā, godinot Latvijas valstiskumam nozīmīgus 
notikumus, valsts simtgades programmas kodolu 
veido norises, kas veltītas Brīvības cīņām un Latvijas 
armijas dibināšanai. Par šī gada svētku programmas 
vērtībām izvēlētas varonība un drosme, aicinot līdzās 
dzīvības glābējiem un valsts brīvības sargiem īpaši 
godināt arī mūsdienu Latvijas varoņus - cilvēkus, kuri, 
nereti spītējot grūtībām, izvēlas savu darbu darīt ar 
lepnumu un degsmi. Vairāk par pasākumiem lasiet 
afišā “Novembra valsts svētki Mārupes novadā”

15.novembrī
19:00 Mārupes kultūras namā 
Latvijas Valsts proklamēšanas 
gadadienas svinīgais pasākums

16.novembrī
21:00 Mārupes kultūras namā 
Svētku balle kopā ar grupu “Lauku 
muzikanti”
Galdiņus iespējams rezervēt līdz 8. 
novembrim, kulturas.nams@marupe.lv, 
67149864. 
Galdiņu/vietu skaits ir ierobežots!

19.novembrī
19:00 Mārupes Kultūras namā
Svētku koncerts „Manai tautai”
Uz vienas skatuves satiksies leģendārie 
dziedātāji Armands Birkens, Lorija Cinkuss 
(Vuda) un Ieva Akuratere – mākslinieki, kuri 
caur savu daiļradi stiprinājuši latviešu 
pašapziņu un, no jauna iededzot latviešu 
tautas dvēselisko uguni, apvienoja visu 
latviešu tautu.
Biļetes iespējams iegādāties BIĻEŠU 
PARADĪZE kasēs un www.bilesuparadize.lv 
Biļetes cena 15.00 EUR

9.novembrī
12:00-15:00 Jaunmārupes dabas parkā 
Tematiska Latvijas Brīvības cīņu 
notikumu atceres orientēšanās spēle 
"Skrējiens uz brīvību"
Aicinām ikvienu piedalīties aizraujošā 
orientēšanās spēle visai ģimenei ar 
vēstures garšu. Paralēli pasākumā 
darbosies dažādas darbnīcas “Frontes 
mākslas darbnīca”, “Kara laika virtuves 
noslēpumi”, Slepeno ziņojumu atšifrēšana, 
Brīvības cīņu ieroču un ekipējuma 
demonstrēšana, militārā stafete un citas 
aktivitātes. Cienāsim ar siltu zupu.

14:00 muzicēs Juris Kaukulis
Dalība pasākumā bez maksas
Pietiekšanās www.marupe.lv

11.novembrī 
11:00 Jaunmārupē pie golfa kluba 
"Viesturi"
Atceres brīdis pie piemiņas akmens 
latviešu karavīriem un jauna 
piemiņas akmens atklāšana
Lāčplēša dienas lāpu gājiens

17:00 dziesmots brīdis un  pulcēšanās 
lāpu gājienam kopā ar Zemessardzes 
17.kaujas atbalsta bataljonu

18:00 Piemiņas brīdis latviešu 
karavīriem pie Mārupes kapiem

19:00 Mārupes Kultūras namā
Lāčplēša dienas koncerts 
“Spēka dziesmas”
Uzstāsies mūziķis, Līvu dibinātājs Juris 
Pavītols ar dēlu Matīsu Pavītolu
Ieeja bez maksas

Novembra valsts
svētku pasākumi

Mārupes novadā

Turpinot 2017. gadā aizsākto tradīciju godināt  novada stiprās 
ģimenes, Mārupes pašvaldība aicina atsaukties pārus, kas šogad svin 
zelta kāzas – laulību 50 gadu jubilejas.

Zelta kāzu pāri tiks sveikti 14.decembrī svinīgā pasākumā “Zelta 
pāru godināšana”.
Dalību pasākumā var pieteikt līdz 30.novembrim Mārupes novada 
domes Dzimtsarakstu nodaļā, Daugavas ielā 29, Mārupē, vai zvanot pa 
tālruni 67149878, kā arī rakstot epastu  dzintra.klintsone@marupe.lv 

Aicina pieteikties Zelta kāzu jubilārus


