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JAUNĀ BĒRNUDĀRZA “ZĪĻUKS” PAMATOS
SVINĪGI IEMŪRĒTS PAMATAKMENS
6.oktobrī Jaunmārupē jaunā
bērnudārza pamatos, klāt esot
pašvaldības un būvnieku pārstāvjiem, svinīgi iemūrēts pamatakmens. Jaunā Mārupes novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde Ozolu ielā ar nosaukumu “Zīļuks”, kuras būvniecības
darbi uzsākti jūlijā, būs viena no
energoefektīvākajām pašvaldības
jaunbūvēm novadā.
Mārupes
novada
domes
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, uzrunājot klātesošos, uzsvēra, ka
Mārupes pašvaldība ir viena no retajām pašvaldībām, kurā ir augsti dzimstības rādītāji, līdz ar to
pašvaldībai nepārtraukti nākas domāt
risinājumus, lai mazos mārupiešus
varētu nodrošināt ar iespēju iegūt
pirmsskolas izglītību. “Šis projekts
nodrošinās vietu 384 bērniem, turklāt
tas ir īpašs arī ar to, ka tajā plānots
izmantot būvniecības tehnoloģijas,
kas ļaus šo ēku saukt par gandrīz
nulles patēriņa enerģijas ēku. Pēdējos
gados projektējot un būvējot visus
jaunos infrastruktūras objektus, energoefektivitāte un mūsdienīgi tehnoloģiskie risinājumi Mārupes novadā
ir prioritāte.”
“Lai cik grandiozas būves būvētu
cilvēki, vispārsteidzošākā būve ir dabas radīta: cilvēks, kas no maza bērna pieaug par zinošu, radošu, iedvesmojošu personību. Tomēr mums ir
jāpalīdz bērniem izaugt. SIA “Velve”
vienmēr ar gandarījumu iesaistās
skolu un bērnudārzu, arī “Zīļuka”
būvniecībā, sagatavojot drošu, ērtu un iedvesmojošu vidi, kur augt

nākotnes paaudzēm. Turklāt no dabas mēs varam daudz mācīties ne tikai filosofiski, bet arī apgūstot tās resursus un pilnveidojot arvien jaunas
metodes, kā radīt dabai un cilvēkam
vienlīdz draudzīgas ēkas,” norāda SIA
“Velve” valdes priekšsēdētājs Kaspars
Rokens.
Mārupes novada domes izpilddirektors Kristaps Ločs: “Šodien ir
nozīmīga diena, kad jaunākās izglītības iestādes pamatos liekam pamatakmeni. Šoreiz, ierastās laika kapsulas vietā, liekam akmeni kā stabilu fundamentu nākotnei un ilgtspējai. Akmens neregulārā un nejaušā
forma simbolizē daudzšķautņainību,
spēju mainīties un pielāgoties jaunajiem dzīves apstākļiem. Vēlamies, lai

arī mūsu bērni nākotni redz stabilu,
savukārt, paši aug par daudzpusīgām,
gudrām un uz izaugsmi orientētām
personībām. Šī ir tikai maza atšķelta daļa no izvēlētā akmens. Vienu no
daļām liekam šodien pamatos, vēl
vienu nākotnē izvietosim bērnudārza
telpās kā atgādinājumu par šodienu
un vēstījumu audzēkņiem, pedagogiem un apmeklētājiem.”
Mārupes pašvaldības jaunā bērnudārza būvniecības projekta kopējās plānotās būvdarbu izmaksas ir
11,9 miljoni eiro, no tiem 4,6 miljoni
eiro tiks ņemti kā aizņēmums Valsts
kasē, bet 7,3 miljoni būs pašvaldības budžeta līdzfinansējums. Atklāta
iepirkumu konkursa “Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecī-

ba Jaunmārupē” rezultātā līgums
noslēgts ar SIA “VELVE”. Ēku projektēja SIA “Arhitekta G. Vīksnas birojs”.
Būvuzraudzību īsteno SIA “Marčuks”.
Jaunā ēka tiek būvēta kā gandrīz
nulles enerģijas ēka. Tās apsilde tiks
nodrošināta ar zemes siltumsūkņiem
no 24 urbumiem. Mūsdienīgā siltum
apgādes sistēma paredz, ka 6200
kvadrātmetru plašo ēku pie āra temperatūras līdz mīnus 10 grādiem spēj
apsildīt zemes siltumsūkņi, un tikai
nepieciešamības gadījumā tiek ieslēgta gāzes apsildes sistēma. Sarēķināts,
ka, neskatoties uz lielākiem ieguldījumiem zemes siltumsūkņu izbūvē, 15
gadu periodā salīdzinājumā ar gāzes
apsildi tiks ietaupīti 94 tūkstoši eiro.
Tiek domāts arī par saules paneļu

uzstādīšanu.
Jauzsver, ka šis ir jau otrais
pašvaldības objekts, kas tiek reali
zēts būvniecības informācijas modelēšanas (turpmāk - BIM) vidē, kas
dod iespēju daudz ātrāk un kvalitatīvāk sagatavot un realizēt būvprojektu. Projektējot BIM vidē, ir iespējams sagatavot precīzu būvprojektu, kas samazina nepieciešamību veikt izmaiņas būvniecības procesā. Būvnieki var strādāt, nerodas
papildu izdevumi par neplānotiem
darbiem, gan veicot izmaiņas pašā
projektā, gan objektā. Izveidoto digi
tālo 3D modeli, kurā iekļautas arī visas komunikācijas, varēsim izmantot
ne tikai būvniecības procesā, bet arī
ēkas turpmākajā apsaimniekošanā.

Atklātas Švarcenieku muižas renovētās telpas un vēstures ekspozīcija
18. septembrī Jaunmārupē ar
dzeju un mūziku tika svinēti
Švarcenieku muižas svētki – atklājām muižas atjaunotās telpas,
vēstures ekspozīciju un jaunizveidoto interaktīvo spēļu sienu.
Muižas parka liepu ielokā bija
iespēja klausīties jauniešu muzikālos priekšnesumus, radoši darboties un cienāties ar kūkām un
ozolzīļu kafiju. Savukārt, vēlākā
pēcpusdienā dzejas dienu ietvaros romantiskās noskaņās
baudījām Aspazijas dzeju un
mūziku operas solistes Ievas
Paršas, čellista Jāņa Rinkuļa un
pianistes Veronikas Rinkules izpildījumā.
Šī bija lieliska iespēja vērot arī
Mārupes jauno talantu uzstāšanos.
Plašākai publikai uzstājās Annija
Timma, Estere Gūtmane, Mārtiņš
Zariņš, Kārlis Bērziņš, Liene Zēģele
un jauniešu grupa “Baseins”, kā
arī grupa “Drudzis” no Jelgavas.
Pasākuma viesiem bija iespēja piedalīties konkursiņos, tikties ar pašu
muižnieku Švarcu un, lai saglabātu
atmiņas par šo dienu, uzņemt tematisku momentfoto. Paldies visiem
iesaistītajiem par svētku noskaņas
radīšanu! Paldies arī Mārupes jauniešiem, kas bija sarūpējuši īpašu
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jauniešu programmu.
Švarcenieku muižas vēsture ir rai
ba – tā kalpojusi gan kā muižnieka
Švarca Pierīgas vasaras mītne, kas
tikusi izmantota medību un atpūtas
mērķiem, gan pieredzējusi Mazcenas
pamatskolas audzēkņu ikdienišķos
nedarbus, gan Otrā Pasaules kara
laikā kā hospitālis uzņemusi cietušos,
tās telpās atradusies arī bibliotēka.
Kopš 2008. gada Švarcenieku muižu
apdzīvo Jaunmārupes dienas centra
“Švarcenieki” bērni. Mārupes nova-

da vecākajā ēkā, Švarcenieku muižā,
kas pēc pašvaldības iniciatīvas 2016.
gadā tika pie vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa statusa, šķ
iet nav nevienas taisnas sienas. Par
muižas lielo gadu nastu (ēka celta
1826. gadā) liecina ne tikai sienas,
bet, kā tas aprakstīts Švarcenieku
muižas kungu mājas arhitektoniski mākslinieciskajā inventarizācijā,
kas veikta 2018. gadā, arī durvis un
koka kāpnes uz bēniņiem.
Šī gada pavasarī un vasarā die-

nas centrā “Švarcenieki”, kas pazīstama kā senākā Mārupes novada ēka Švarcenieku muiža jeb Švarcekmuiža,
notika renovācijas darbi, atjaunojot
iekštelpas ēkas kreisajā spārnā.
Saglabājot savus senatnīgos vaibstus, muižas ēka vienlaikus ieguvusi
mūsdienīgākas aprises. Remontdarbu
laikā atjaunots koka grīdas segums,
pārkārtoti iekšējie elektrotīkli,
restaurētas koka iekšdurvis un sienas paneļi, vienlaikus cienot muižas
vēsturi un arhitektoniski mākslinieciskajā inventarizācijā fiksētās vērtības, uzstādīta ugunsdzēsības signali
zācija un jauni gaismekļi.
Sadarbībā ar SIA “Overly” vienā no
muižas telpām izveidota interaktīva siena, kur spēlējot kādu no īpaši
Mārupes novadam izstrādātajām
spēlēm, ikviens apmeklētājs varēs
labāk iepazīt Mārupes novada vēsturi, pārbaudīt savas zināšanas par
Mārupes vietām un notikumiem, kā
arī uzzināt dažādus, varbūt līdz šim
nezināmus, faktus par dzīvi un cilvēkiem, kas novadā dzīvojuši pirms
desmitiem gadu.
Projekta īstenošanai pašvaldī-

ba ir piesaistījusi finansējumu no
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai 41855,05 eiro apmērā. Līdzfinansējumu nodrošinās
pašvaldība. Projekta kopējās izmaksas ir 46972,19 eiro.
Projekts guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģijas 2015. - 2020.
gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas kārtā. Projekts
tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. ga
dam pasākumā „Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu un pašvaldības
līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.
Švarcenieku muižas labiekārtošanas darbi veikti projekta “Kultūras
pieminekļa Švarcenieku muižas ēkas
sakārtošana, paaugstinot pakalpojumu pieejamību un kvalitāti” (Nr.
19-04-AL04-A019.2205-000004)
ietvaros.
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

Domes sēžu lēmumi
30.septembra domes sēdē
Lēma uzsākt kopīga jaunveidojamā Mārupes novada pašvaldības
administratīvās struktūras projekta izstrādi, kurā ietverti ar jaunveidojamā Mārupes novada pašvaldības darbības organizāciju un reorganizāciju saistītie jautājumi un iesniegt
Valsts reģionālās attīstības aģentūrā
pieteikumu par valsts mērķdotācijas
piešķiršanu projekta izstrādei.
Lēma par adreses piešķiršanu,
lietošanas mērķa noteikšanu, nosaukuma piešķiršanu.
Apstiprināja Olaines sadarbības teritorijas civilās aizsardzības
komisijas nolikumu jaunā redakcijā.
Pieņēma saistošos noteikumus
Nr.16/2020 „Grozījumi Mārupes
novada domes 2012.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.
24/2012 “Noteikumi par Mārupes
novada simbolikas izmantošanu”,
precizētajā redakcijā.
Pieņēma saistošos noteikumus
Nr.18/2020 „Grozījumi Mārupes
novada domes 2010.gada 21.jūnija
saistošajos noteikumos Nr. 14/2010
“Par tirdzniecību publiskajās vietās
Mārupes novadā ” precizētajā redakcijā.
Lēma izveidot Mārupes novada un
Babītes novada pašvaldību apvienoto
darba grupu jaunveidojamā novada
teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādei.
Lēma izveidot darba grupu
Mārupes novada attīstības programmas 2020. - 2026. gadam rīcības plāna un investīciju plāna aktualizācijai
2021. - 2023. gadam.

Lēma piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai 45 personām par
kopējo summu 39911,43 eiro.
Lēma piešķirt finansiālu atbalstu
novada sportistiem.
Lēma piešķirt biedrībai „Mārupes
Vizuālās Mākslas studija” finansiālo atbalstu 700 eiro apmērā projekta „Mana glezna 2020” īstenošanai, 2020.gada 17.oktobrī novadot
Mākslas plenēru pie sporta centra “Motivācija”, un laika posmā no
2020.gada 24.novembra līdz 20.decembrim, rīkojot un atklājot izstādi
Mārupes kultūras nama vestibilā,
Daugavas ielā 29, Mārupē.
Apstiprināja izmaiņas Apbalvojumu
izvērtēšanas komisijas sastāvā
un lēma uzsākt pretendentu pie
teikšanos pašvaldības apbalvojuma – Goda raksta piešķiršanai par
sevišķiem nopelniem, mūža ieguldījumu Mārupes novada izaugsmē un
attīstībā 2020.gadā.
Apstiprināja grozījumus Mārupes
novada Skultes sākumskolas nolikumā “Mārupes novada Skultes sākumskolas nolikums”.
Apstiprināja pašvaldības izglītības
iestāžu izdevumu tāmes savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām
2020.gadā.
Apstiprināja Mārupes novada
Jaunatnes politikas attīstības plānu
2020.-2025.gadam.
Lēma piešķirt Raisai Petrovai par
iegūto nomināciju “Par mūža ieguldījumu izglītībā” apbalvojumu “Goda
raksts”, izmaksājot naudas balvu sa

skaņā ar Nolikumu par Mārupes novada pašvaldības balvu izglītībā “Gada
pedagogs”.
Lēma piešķirt Ludmilai Čaupenokai
– Sidorovai par iegūto nomināciju
“Mārupes novada Gada pedagogs”
I pakāpes apbalvojumu “Atzinības
raksts” un naudas balvu.
Apstiprināja Mārupes novada
izglītības iestāžu Karjeras izglītības
attīstības plānu 2020. – 2025.gadam.
Apstiprināja nekustamā īpašuma
“Skultes pirts” 2020.gada 4.septembra izsoles rezultātus saskaņā ar
2020.gada 14.septembrī noslēgto
nomas līgumu.
Pieņēma Mārupes domes saistošos noteikumus Nr. 20/2020„
Grozījumi Mārupes novada Domes
2019.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.41/2019 „Par
Mārupes novada pašvaldības 2020.
gada budžeta apstiprināšanu””.
Lēma atcelt Mārupes novada
Būvvaldes izsniegto būvatļauju
Nr.BIS-BV-4.1-20120-4942 “Kairos”
kultūras un garīguma centra
būvniecībai, uzdodot Mārupes novada būvvaldei izvērtēt nepieciešamību
rīkot publisku apspriešanu.
Lēma organizēt iepirkumu “Kungu
ielas pārbūve”.
Saskaņoja Mārupes Valsts ģimnāzijas interešu izglītības programmas
2020./2021. un 2021./2022.mācību gadam.
Priekšsēdētājs M.Bojārs

Apstiprināti divi attīstības dokumenti
Mārupes novada domes 2020.
gada 30.septembra domes sēdē
apstiprināts Mārupes novada
izglītības iestāžu karjeras izglītības plāna 2020. – 2025.gadam.
Plāna izstrādes procesā piedalījās Izglītības dienesta speciālisti,
novada izglītības iestāžu pedagogi karjeras konsultanti, Attīstības
nodaļas speciālisti un Izglītības
konsultatīvās padomes dalībnieki.
Plāna mērķis ir Mārupes pašvaldības izglītības iestādēs ieviest strukturēti pēctecīgu, visiem skolēniem

pieejamu karjeras izglītības sistēmu,
pilnveidot un padziļināt skolēnu karjeras vadības prasmes un sniegt
iespējas katram skolēnam tās apgūt viņam vispiemērotākajā veidā,
sniegt skolēniem iespēju saņemt
profesionālu pedagoģiskā personāla karjeras attīstības atbalstu. Karjeras izglītības programma
Mārupes novada izglītības iestādēm
paredzēta 2020./2021., 2021./2022.,
2022./2023., 2023./2024. mācību gadiem, nosakot tematiskos virzienus
un aktivitātes uzdevumu izpildei.
2020. gada 30. septembra Mārupes

novada domes sēdē apstiprināts arī
Mārupes novada Jaunatnes politikas
attīstības plāns 2020.-2025.gadam.
Plāna mērķis ir noteikt Mārupes
novada Jaunatnes politikas attīstības prioritātes, rīcības virzienus un
uzdevumus, lai uzlabotu jauniešu dzī
ves kvalitāti novadā.
Jaunatnes politikas attīstības
plāns ir pamats pašvaldības budžeta plānošanai un finansējuma piesaistei izglītības attīstības projek
tiem nākotnē.

Aicinām pieteikt vēlēšanu komisijas locekļu kandidātus
2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanām
komisija. 2020.gada 7.marta apvie
notajā Mārupes novada pašvadības
un Babītes novada pašvaldības domju deputātu kopsapulcē tika lemts, ka
apvienotā Mārupes novada vēlēšanu
komisijā tiks ievēlēti 7 locekļi.

2020.gada 23.jūnijā spēkā ir stājies Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums, kurā ir noteikts, ka Mārupes novads no
2021.gada 1.jūlija sastāvēs no 3 pagastiem – Mārupes, Babītes un
Salas, tādējādi apvienojot līdz tam
divas pastāvīgas pašvaldības Mārupes un Babītes novadu
pašvaldību (turpmāk - apvienotais Mārupes novads).
Nākamās pašvaldību vēlēšanas notiks 2021.gada 5.jūnijā jaunajās administratīvajās teritorijās. Saskaņā ar
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu pašvaldību vēlēšanu
sarīkošanai apvienojamos novados
tiek izveidota jauna novadu vēlēšana
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Pieteikumus vēlēšanu komisijas
locekļu kandidātiem var iesniegt līdz
2020.gada 6.novembrim Mārupes
novada domes Klientu apkalpošanas
centrā, Daugavas ielā 29, Mārupē,
Mārupes novadā, domes darba
laikā vai sūtot parakstītus ar drošu
elektronisko parakstu uz e-pastu
marupe@marupe.lv. Pieteikuma
anketa pieejama Mārupes novada
pašvaldības mājaslapā www.marupe.
lv sadaļā Pašvaldība/Pašvaldību
vēlēšanas.
Prasības vēlēšanu komisijas locekļu kandidātiem:
• Latvijas pilsonība,
• latviešu valodas prasme,
• vismaz vispārējā vidējā izglītība,
• nedrīkst būt Saeimas vai attiecīgās pašvaldības domes deputāts.
Pieteikt kandidātus drīkst:
• partijas, partiju apvienības;

• attiecīgās domes vai apvienojamo pašvaldību domju deputāti;
• vēlētāju grupa (ne mazāk kā 10
balsstiesīgi pilsoņi).
Pieteikuma anketa
Pieteikumā jānorāda vēlēšanu
komisijas locekļa kandidāta vārds,
uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, darbavieta un profesija
(nodarbošanās), ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un
sarīkošanā agrāk. Pieteikumam pie
vienojams katra kandidāta rakstveida
paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama
saskaņā ar šā likuma prasībām.
Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram
vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.
Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pie
teikumam pievienojams arī izraksts
no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.

Būvvalde aicina pārbaudīt
būvatļaujas derīguma termiņu
Mārupes novada pašvaldība aicina īpašniekus, kuriem izsniegtajām
būvatļaujām beidzies derīguma termiņš, vērsties Mārupes novada Būvvaldē, lai izskatītu jautājumu par būvatļaujas derīguma termiņa pagarināšanu, ja būvdarbi nav pabeigti, taču tos plānots turpināt.
Atgādinām, ka ēku būvniecībai un nodošanai ekspluatācijā ir noteikti būvatļauju maksimālie termiņi, tie ir astoņi gadi. Būvniecības likumā šī
norma stājās spēkā 2014. gada 1. oktobrī, tas nozīmē, ka visas mājas, kuru celtniecība uzsākta līdz šim datumam, ekspluatācijā jānodod līdz 2022.
gada 30. septembrim.
Ja būvdarbi šajā termiņā netiek pabeigti, būvatļaujas derīguma termiņš
vairāk nav pagarināms un, lai turpinātu iesākto būvniecību, būvvaldē no
jauna saskaņošanai jāiesniedz būvniecības ieceres dokumenti un jāsaņem
jauna būvatļauja.
Ja netiks izņemta jauna būvatļauja, būve tiks aplikta ar nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā no lielākās būvei piekritīgās zemes vai būves kadastrālās vērtības.

Piesaki novadnieku Goda raksta
saņemšanai
Mārupes novada pašvaldība aicina līdz 16.oktobrim pieteikt novadniekus Goda raksta saņemšanai. Goda raksts ir augstākais Mārupes
novada pašvaldības apbalvojums, kuru piešķir par sevišķiem nopelniem valsts, sabiedriskajā, 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 apbalvojumiem”
novadniekus Goda raksta saņemšanai izvirza Mārupes novada iedzīvotāji. Izvirzītos kandidātus un pamatojumu nominēšanai izvērtēs Mārupes
novada pašvaldības Apbalvojumu komisija, bet nomināciju ieguvējus apstiprinās Mārupes novada domes deputāti.
Nomināciju ieguvušās personas apbalvojuma saņemšanai tiks aicinātas novembrī uz Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinīgo
pasākumu Mārupes Kultūras namā.
Pieteikumu pieņemšana norisinās līdz 2020.gada 16.oktobrim.
Pieteikuma anketu iespējams aizpildīt pašvaldības mājaslapā www.
marupe.lv.

Iepirkumu rezultātā septembrī
noslēgtie līgumi
Noslēgtie līgumi
Peldētapmācība Mārupes Valsts
ģimnāzijas un Mārupes pamatskolas skolēniem (apmācībām no 2020.
gada 29. oktobra līdz 2021. gada 10.
maijam), noslēgts līgums ar SIA
“Olimpiskais sporta centrs”, līguma
summa 25 870,86 eiro bez PVN.
Ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšana un uzturēšana, noslēgts līgums ar SIA
“CBF “Ļ-KO”, līguma summa līdz 84
000 eiro bez PVN.
Tirdzniecības vietas izveides un labiekārtošanas Bebru ielā 10, Mārupē,
būvprojekta izstrāde, noslēgts būvdarbu un autoruzraudzības līgums
ar SIA “ARMOSTIL”, līguma summa
192 200 eiro bez PVN.
Labiekārtojuma elementu piegāde
un uzstādīšana Mārupes novadā,
noslēgts līgums ar SIA “GoPlay”,

līguma summa līdz 41 999,99 eiro
bez PVN.
Izsludinātie iepirkumi
Izsludināts iepirkums “Mārupes
mūzikas un mākslas skolas pārbūve”.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
09.11.2020. Plānotās būvdarbu izmaksas 4,9 miljoni EUR bez PVN.
Mārupes novada Jauniešu centra
izveides un sporta laukuma labiekārtošanas Mārupē, Dreimaņu ielā 12,
būvprojekta izstrāde, būvniecība un
autoruzraudzība, saņemti 2 piedāvājumi. Notiek iepirkuma piedāvājumu
vērtēšana.
Bezvadu interneta piekļuves punktu piegāde un uzstādīšana Mārupes
novadā, notiek piedāvājumu vērtēšana.
Domes izpilddirektors K.Ločs

Līdz 23.oktobrim vēl var iesniegt
pieteikumus līdzfinansējuma
saņemšanai ūdensapgādes un
kanalizācijas pieslēgumu izbūvei
Pašvaldība aicina līdz 23. oktobrim dzīvojamo māju īpašniekus
iesniegt pieteikumus ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu
izbūves līdzfinansējuma saņemšanai 2. kārtā. Šajā kārtā atbalsts ir paplašināts, ļaujot līdzfinansējumam
pieteikties fiziskām un juridiskām
personām, kuru zemesgrāmatā ir
nostiprinātas īpašuma tiesības uz
nekustamo īpašumu un gar īpašumu
jau iepriekš ir izbūvēti vai tiks izbūvēti
centralizētie ūdenssaimniecības tīk-

li Kohēzijas fonda projektu ietvaros.
Pieteikumus aicinām iesniegt klātienē, klientu apkalpošanas centrā,
vai elektroniski parakstītus (ar elektronisko parakstu) nosūtot uz e-pastu marupe@marupe.lv
Jautājumu gadījumā aicinām nākt
klātienē uz Attīstības nodaļu, sazi
nāties, zvanot pa tālr. 67149876,
67149875 vai sūtot e-pastu inuta.
saroka@marupe.lv.
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Dome atceļ “KAIROS” būvatļauju
Mārupes novada dome 30.septembra domes sēdē lēmusi atcelt
Mārupes novada Būvvaldes 2020.
gada 29.jūlijā izsniegto “”KAIROS”
kultūras un garīguma centra jaunbūve” būvatļauju un uzdevusi
Mārupes novada Būvvaldei izvērtēt nepieciešamību rīkot publisko apspriešanu.
Tā kā Mārupes novada iedzīvotāji 2019.gadā rīkotajā publiskajā apspriešanā bija pauduši noraidošu attieksmi pret nekustamā īpašuma
“Mēmeles” zemes vienības (kad.apz.
.8076 011 0313), Jaunmārupē, apbūvi, minot vairākus iemeslus, kāpēc
šāda Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrijas ierosinātā apbūve nav
pieļaujama, un šos iebildumus 2019.
gadā Mārupes novada Būvvalde bija ņēmusi vērā, pieņemot lēmumu
atteikt akceptēt Rīgas Metropolijas
Romas katoļu kūrijas tā brīža
būvniecības ieceri, Mārupes novada dome atzīst, ka 2020.gadā, atkārtoti lemjot par tā paša zemes gabala tās pašas personas iniciēto apbūvi, sabiedrības viedoklis arī ir uzklausāms, rīkojot publisko apsprie
šanu Būvniecības likuma 14.panta
piektās daļas kārtībā pirms būvatļaujas izsniegšanas.
Mārupes novada domes ieskatā
prasība pēc publiskās apspriešanas
ir īpaši aktuāla gadījumā, kad atkārtoti ierosinātā būvniecības iecere ir tikusi mainīta, salīdzinot to ar iepriekš

noraidīto.
Turklāt, salīdzinoši īsā laika periodā saņemts neierasti liels iesniegumu skaits – 77 iesniegumi, kuros
iedzīvotāji pauž savu viedokli par
ierosināto būvniecības ieceri.
Pie apstākļiem, ka publiskās apspriešanas rīkošana un uzraudzība
ir nevis domes, bet būvvaldes kompetencē, vienlaikus ar būvatļaujas
atcelšanu Mārupes novada dome ir
uzdevusi Mārupes novada Būvvaldei
pieņemt lēmumu par publiskās apspriešanas rīkošanu.
Jau iepriekš vēstīts, ka Mārupes
novada būvvalde 2019.gada maijā saņēma Rīgas Metropolijas
Romas katoļu kūrijas ierosinājumu
būvniecības iecerei - Kultūras un sociālā garīguma centra būvniecībai
nekustamajā īpašumā “Mēmeles”,
Jaunmārupē (zemes gabalā ar
kad.nr. 8076 011 0313). Kā ēkas
paredzētais galvenais lietošanas vei
ds bija norādīts 12720101 - Kulta
ēkas. 2019.gadā Mārupes novada
būvvalde organizēja publisko apsprie
šanu Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrijas ierosinātajai būvniecības
iecerei un, ņemot vērā sabiedrības viedokli, 2019.gada 26.jūlijā ar Mārupes
novada Būvvaldes lēmumu būvniecības iecere tika noraidīta. Atkārtoti šī
konkrētā būvniecības iecere nav tikusi pieteikta.
2020.gada jūlijā Mārupes novada
būvvalde saņēma jaunu iesniegumu
no Rīgas Metropolijas Romas ka-

toļu kūrijas par būvniecības ieceri
“KAIROS” kultūras un garīguma centra jaunbūve” nekustamajā īpašumā
“Mēmeles”, Jaunmārupē (zemes vie
nība ar kad. apz. 8076 011 0313) un,
izvērtējot iesniegto dokumentāciju,
būvvalde 2020.gada 29.jūlijā lēma
par būvatļaujas izsniegšanu.
Kā paskaidroja Mārupes novada
Būvvalde, atbildot uz iedzīvotāju iebildumiem, 2020. gada būvniecības
iecere būtiski atšķiras no 2019.gada
būvniecības ieceres gan pēc ēkas apjoma, gan funkcijas, gan izvietojuma
zemesgabalā un citiem rādītājiem.
Būvniecības ierosinātājs ir izvērtējis un ņēmis vērā 2019.gadā publiskās apspriešanas laikā saņemtos
iedzīvotāju ierosinājumus un iebildumus, 2020.gada būvniecības iecerē
būtiski izmainot un uzlabojot būves
koncepciju. Mainīts arī jaunās ēkas
paredzētais galvenais lietošanas vei
ds, kas tagad ir 1261 - ēkas plašizklaides pasākumiem.
Būvvalde, pamatojot savu lēmumu,
arī norādījusi, ka saskaņā ar 2013.gada 18.jūnijā Mārupes novada domē
apstiprināto novada teritorijas plānojuma 2014. – 2026. gadam galīgo
redakciju, nekustamais īpašums
“Mēmeles” Jaunmārupē (zemes vie
nība ar kad. apz. 8076 011 0313)
atrodas publiskas labiekārtotas ārtelpas teritorijā, kur kultūras iestādes
(galvenais lietošanas veids 1261 ) ir
atļautā zemes izmantošana.

Aizvadīta projekta „Tūrisms kopā” noslēguma
konference

Atgādinājums par nekustamā
īpašuma nodokļa samaksas
termiņiem
Mārupes novada pašvaldība atgādina, ka šogad nekustamā
īpašuma nodoklis maksājams trīs
maksājumos - ne vēlāk kā 15.septembrī, 15. novembrī un 15.decembrī. Nodokli var nomaksāt arī reizi
gadā avansa veidā.
Atbalstot nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus ārkārtējās situācijas laikā, Mārupes novada dome
2020.gada 29.aprīļa domes sēdē
lēma pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņus.
Aicinām nodokļa maksātājus savlai
cīgi samaksāt nekustamā īpašuma
nodokli, jo saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta
otro daļu - Par nodokļu un nodevu
maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta
nokavējuma nauda — no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu.
Tiem nodokļu maksātājiem,
kuriem ir kavēti iepriekšējo periodu
maksājumi, lūgums pirms maksājuma veikšanas precizēt nokavējuma naudu uz maksāšanas brīdi, sazinoties ar nekustamā īpašuma nodokļa speciālistiem pa tālruni
67149870 vai rakstot uz e-pastu nodokli@marupe.lv.
Nekustamā īpašuma nodokļa samaksa veicama www.epakalpojumi.lv,
www.latvija.lv vai domes kasē kases
darba laikā.
Aicinām iedzīvotājus izmantot
iespēju saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu elektroniski e-pastā.
Saņemt e-pasta paziņojumu par
nekustamā īpašuma nodokļa apmak-

su ir ērti un veicot maksājumus pa
ceturkšņiem, e-pasts vai īsziņa atgādina par maksāšanas termiņu.
E-atgādinājums uz norādīto e-pastu tiek izsūtīts septiņas dienas pirms
maksāšanas termiņa, bet SMS veidā
– maksāšanas termiņa samaksas
dienā.
Maksāšanas paziņojumu varat
saņemt, atvērt un iepazīties atrodoties jebkurā vietā. Iespējams,
ne tikai saņemt paziņojumu, bet
uzreiz arī veikt apmaksu internetbankā vai portālos www.epakalpojumi.lv, www.latvija.lv. Veicot
maksājumu internetbankā, būtiski
ir pārliecināties, vai pārskaitījums
adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi
paziņojumu par nekustamā īpašuma
nodokļa nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības
kontiem, kas norādīti sagatavotajā
maksāšanas paziņojumā.
Videi draudzīga resursu izmantošana ir vēl viens iemesls maksāšanas
paziņojumus saņemt elektroniski. 2020. gada sākumā tika izsūtīti
vairāk kā 1 milj. nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumi pa pastu. Iekšzemes pasta sūtījumu izmaksas par vienu vēstules
izsūtīšanu ir 1 EUR, ņemot vērā, ka
daļa nekustamā īpašuma īpašnieku
atrodas ārpus Latvijas, izmaksas par
vienu sūtījumu ir lielākas. Jāsecina,
ka pašvaldības kopā samaksā vairāk
kā 1 milj. EUR tikai pasta izdevumiem.
Portālā www.epakalpojumi.lv
iespējams pieteikties arī atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai īsziņas
veidā par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa tuvošanos.

Mājražotāji izstādē Rīga Food 2020

2020.gada 22. septembrī Doles
Tautas namā Ķekavā, notika
LEADER sadarbības projekta
„TŪRISMS KOPĀ” noslēguma konference.
Pasākumā piedalījās vairāk kā 60
dalībnieku, gan projektā iesaistītie,
gan interesenti no citiem reģioniem.
Klātesošos sveica visu projektā iesaistīto novadu vadītāji un to pārstāvji, kā arī projektā iesaistīto partnerību vadītāji.
Konferences paneļdiskusijās tika
iztirzātas vairākas tēmas -par to, kur
informāciju meklē mūsdienu ceļotājs,
par akreditētu gidu nozīmi veiksmīga tūrisma galamērķa prezentēšanā,
par praksi jaunu tūristu piesaistes
vietu veidošanā.
Konferences dalībniekus ar saviem
iedvesmas stāstiem par Covid laika
ieguvumiem un pieredzi iepazīstināja tūrisma uzņēmēji.
Tāpat konferencē tika spriests par
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nākotnes izaicinājumiem, veidojot
sadarbību ar Rīgu un citiem Pierīgas
novadiem tūrisma piedāvājumu veidošanā, izmantojot šī projekta rezul
tātus kā pamatu turpmākai attīstībai.
Pasākuma noslēgumā tika sveikti
skolēnu konkursa laureāti, kuri pava
sarī ieguva iespēju doties vienas dienas piedzīvojumā ar klasi, pēc pašu
sastādīta tūrisma maršruta. Klātienē
bija ieradušies visu trīs klašu grupu
uzvarētāji – Ķekavas vidusskolas 3.d
klase, Elejas vidusskolas 9.a klase
un Kalnciema vidusskolas 11.klase.
Pasākuma dalībniekiem tika demonstrētas īsfilmas par katras klases
piedzīvoto un paši skolēni stāstīja,
kā tapa konkursa pieteikumi un kas
braucienos paticis vislabāk.
Konference noritēja patīkamā un
atraktīvā gaisotnē, jo visu pasākumu caurvija prieks un gandarījums
par projektā „Tūrisms Kopā” paveikto vairāku gadu garumā.
Atkāpei: Projekta aizsākums bi-

ja pirms trim gadiem, kad sešas
pašvaldības – Ķekavas, Mārupes,
Olaines, Babītes, Ozolnieku un
Jelgavas novads, kā arī trīs vietējās
rīcības grupas – biedrība „Pierīgas
Partnerība”, Lauku partnerība „Lielupe”
un partnerība „Daugavkrasts”, apvie
nojās kopīgam mērķim – sadarbojoties popularizēt kopēju atpūtas
piedāvājumu iedzīvotājiem un novadu
viesiem. Šo gadu laikā tika izstrādāta stratēģija, veiktas gidu apmācības, organizēti pieredzes apmaiņas
braucieni, uzstādīti dažādi vides objekti, veidoti kopīgi maršruti un īstenotas virkne citu mārketinga aktivitāšu, ar kurām katrs interesents var
iepazīties projekta Facebook kontā
pieriga.travel un projekta partneru
mājas lapās.
Vairāk informācijas: turismskopa@pierigaspartneriba.lv; t.29545201
Projekts „Tūrisms kopā” (1700-A019.332-000005) tiek īstenots Lauku attīstības programmas
2014.-2020. gadam pasākumā
„Starpteritoriālā un starpvalstu
sadarbība”.

No 9. līdz 12. septembrim starptautiskajā izstāžu centrā “Ķīpsala” norisinājās jau 25. starptautiskā pārtikas, dzērienu, pārtikas
pārstrādes, tehnoloģiju, iepakojuma, sabiedriskās ēdināšanas,
viesnīcu un veikalu aprīkojuma
un servisa izstāde “Riga Food
2020”, kurā starp 450 dalībniekiem no 25 pasaules valstīm bija
pārstāvēti arī Mārupes novada
mājražotāji - “SimMaize”, “Mārlapiņi” un “Dabas saldumu maģija”.
Izstādē Rīgas plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības atbalsta centra organizētajā ekspozīcijā no pārtikas ražotājiem bija pārstāvēti 19
Rīgas reģiona mazo uzņēmēju un
mājražotāju gatavotie labumi, tostarp, Simona Ģērmane ar produktu “SimMaize”, kas šogad dalībai šajā
izstādē tika virzīta no Mārupes novada domes puses.
“SimMaize” piedāvā radoši cepto
dabīgā ierauga maizīti, kuru ēdienu
entuziaste un garšu eksperimentētāja
Simona Ģērmane sākusi cept pašas
vajadzībām, vēlāk cienājot ar to
draugus un kaimiņus, nonākot līdz
idejai par tirgošanos un produkta
piedāvāšanu plašākam interesentu
lokam. Šobrīd gardēži var iegādāties
dzelteno “SimMaize” ar sāļajiem ze-

mesriekstiem un melno “SimMaize”
ar lazdu riekstiem un žāvētām dzērvenēm, kā arī BIY (bake it yourself)
burciņmaizi - izejvielas “SimMaize”
pagatavošanai (sausais miltu maisījums, dabīgais ieraugs, pamācība, kā
to visu salikt kopā un mēģenīte ar
balto piramīdpārslu sāli no “Manas
garšas”).
“Mārlapiņi” ir ģimenes uzņēmums,
kas ražo daudz dažādus produktus
no mārrutkiem un piedāvā lielāko
mārrutku produktu klāstu pasaulē!
Mārupietis Māris Lapiņš ar ģimeni
izgatavo mārrutkus ar visdažādākajām garšām. Tiek piedāvāti un arvien
ieviesti jauni produkti.
“Dabas saldumu maģija” saimniece
ir Ilze Kupča. Ilze gatavo kūkas un
tortes, zefīrus, vafeles, pīrādziņus,
plātsmaizes, ruletes, konfektes, u.c.
Gardumi tiek gatavoti no īstiem lauku
produktiem - no Latvijas zemniekiem. Daudz izmantotas ogas - no
mājražotājiem, pašu audzētas vai
salasītas mežos. Uz vietas ceptuvē
tiek piedāvātas meistarklases - kūku
cepšanā, zefīru gatavošanā, piedāvā
degustācijas. Uzņem gan individuālos
apmeklētājus, gan grupas, kā arī ar
meistarklasēm dodas izbraukumos.
Ikviens Mārupes novada mājražotāju darinājums būs lieliska un unikāla
garšu pilna dāvana svētkos, piknikos
vai papildinās ikdienas maltīti.
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Paziņojums par detālplānojuma izstrādes
Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma
uzsākšanu nekustamo īpašumu “Granduļi”, grozījumu veikšanai nekustamajā īpašumā “Lakstīgalu pļavas”
“Cepļi” un Zeltiņu iela 106 teritorijai
jas plānojumu 2014. -2026. gadam,
Ar lēmumu un darba uzdevumu,

Mārupes novada Dome 2020.gada 30.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.18
(prot. Nr.19) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu
“Granduļi” (kadastra Nr.80760030423), “Cepļi”(kadastra Nr.80760030422)
un Zeltiņu iela 106 (kadastra Nr.80760031546), Mārupē, Mārupes novadā,
teritorijai”.
Detālplānojuma teritorija ir nekustamo īpašumu “Granduļi”, “Cepļi” un Zeltiņu
iela 106, Mārupē, teritorija 5,7514 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013.
apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam,
īpašumi atrodas ciema teritorijā, funkcionālās zona Jauktas centra apbūves teritorijas (JC) apakšzonā, kas veidojama izstrādātā Bieriņu purva teritorijā (JC1).
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir jauna detālplānojuma izstrāde atbilstoši spēkā esošajam Mārupes novada teritorijas plānojumam 2014.-2026.
gadam un sarkano līniju pārkārtošana. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona, nekustamo īpašumu īpašnieks.
Ar lēmumu un darba uzdevumu, kā arī turpmāko detālplānojuma izstrādes dokumentāciju var iepazīties Mārupes novada Domes mājas lapā
sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, kā arī Latvijas
ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2020.gada 6.novembrim
Mārupes novada Domē Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV2167, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē. Elektroniski priekšlikumi iesniedzami ar elektronisko parakstu, iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: marupe@marupe.lv. Iesniegumā noteikti jānorāda iesniedzēja
vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosaukumu,
adresi un reģistrācijas numuru.
Neskaidrību gadījumā griezties Mārupes no¬vada Attīstības nodaļā pie
teritorijas plānotājas Daces Žīgures: tālr.67149862 vai klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no 9.00- 18.00.

Paziņojums par nekustamo īpašumu
Zeltiņu iela 108, Zeltiņu iela 110 un Zeltiņu
iela 110A, detālplānojuma projekta
nodošanu publiskajai apspriešanai
Mārupes novada Dome 2020. gada
30.septembrī ir pieņēmusi lēmumu
Nr.19 (protokols Nr.19) “Par nekustamo īpašumu Zeltiņu iela 108A (kad.
Nr.80760031290), Zeltiņu iela 110
(kad. Nr.80760030603) un Zeltiņu iela
110A (kad. Nr.80760031291), Mārupē,
Mārupes novadā detālplānojuma projekta nodošanu publiskai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis
ir detalizēt Jauktas centra apbūves
teritorijas atļauto izmantošanu un apbūves parametrus atbilstoši iecerētajai teritorijas izmantošanai – rindu
māju apbūvei, paredzēt transporta
un inženierkomunikāciju risinājumus,
kā arī izstrādāt zemes ierīcības plānu
robežu pārkārtošanai.
Publiskā apspriešana notiks no
2020.gada 26.oktobra līdz 23.novembrim.
Publiskās apspriešanas sanāksme
notiks 2020.gada 9.novembrī
plkst.17.00 Mārupes novada Domes
sēžu zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē,
2.stāvā.
Ar
detālplānojuma
projektu publiskās apspriešanas laikā
varēs iepazīties Mārupes novada
Attīstības nodaļā (Daugavas iela 29, Mārupe), pašvaldības darba laikā. Elektroniskajā vidē ar de-

4

tālplānojuma projektu varēs iepazīties
Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv sadaļā
Pašvaldība/Attīstība un plānošana/
Detālplānojumi/Detālplānojumi izstrādes stadijā, sākot no 26.10.2020.
Informācija tiek publicēta arī Latvijas
ģeotelpiskās informācijas portālā
www.geolatvija.lv , sadaļā Teritorijas
attīstības plānošana.
Priekšlikumus aicinām iesniegt
rakstiski līdz 23.11.2020. Mārupes
novada domei Daugavas iela 29,
Mārupe, Mārupes novads, LV 2167,
nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot
klātienē Klientu apkalpošanas centrā. Elektroniski priekšlikumi iesnie
dzami ar elektronisko parakstu, iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: marupe@marupe.lv. Iesniegumā
jānorāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu
un adresi, bet juridiskām personām
jānorāda nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru. Priekšlikumus
iespējams iesūtīt arī reģistrējoties
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
Neskaidrību gadījumā griezties
Mārupes novada Attīstības nodaļā pie
Teritorijas plānotājas Daces Žīgures
– e-pasts: dace.zigure@marupe.lv,
tālr.67149862 vai klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās
un ceturtdienās no 9.00- 18.00.

Mārupes novada Dome 2020.gada
30.septembrī ir pieņēmusi lēmumu
Nr.17 (prot. Nr.19) “Par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Lakstīgalu
pļavas” Mārupes novadā, kadastra
Nr.80760110835, teritorijā, izstrādes
uzsākšanu”.
Lokālplānojuma teritorija ir
nekustamā īpašuma “Lakstīgalu
pļavas” Mārupes novadā, kadastra
Nr.80760110835, teritorija 10,0006
ha platībā. Saskaņā ar 18.06.2013.
apstiprināto Mārupes novada teritori-

īpašums atrodas ārpus ciema teritorijā, kur noteikts funkcionālais zonējums Savrupmāju apbūves teritorijas
apakšzona Mazsaimniecību apbūve
ārpus ciemiem (DzSM), kā arī daļā
īpašuma noteikta Autotransporta infrastruktūras objektu teritorija (TR),
tai skaitā ar 2006.gadā apstiprinātu,
bet vēlāk atceltu detālplānojumu noteikts iekšējo ceļu tīkls.
Lokālplānojuma izstrādes mērķis
ir veikt funkcionālā zonējuma maiņu
no Mazsaimniecību apbūves teritorijām ārpus ciema (DzSM) uz tādu
zonējumu, kas pieļautu darījumu un
ražošanas objektu apbūvi. Grozījumu
priekšlikums atbilst Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā
paredzētajai teritorijas telpiskai perspektīvai, kā arī ņemot vērā īpašuma
atrašanos paaugstināta lidostas un
valsts autoceļa radītā trokšņa zonā,
un to, ka teritorija piekļaujas funkcionālajam zonējumam Darījumu
un vieglās rūpniecības uzņēmumu
apbūves teritorijas (RD) ir pamatoti uzsākt Lokālplānojuma izstrādi.
Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona, nekustamā
īpašuma īpašnieks.

kā arī turpmāko lokālplānojuma izstrādes dokumentāciju var iepazīties
Mārupes novada Domes mājas lapā
sadaļā Pašvaldība/Attīstība un
plānošana/Lokālplānojumi, kā arī tā
būs pieejama Latvijas ģeotelpiskās
informācijas portālā Geolatvija.lv
sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.
Rakstiskus priekšlikumus par
Lokālplānojumā iespējamiem risi
nājumiem var iesniegt līdz 2020.
gada 6.novembrim Mārupes novada Domē Daugavas iela 29, Mārupe,
Mārupes novads, LV-2167, nosūtot
tos pa pastu vai iesniedzot klātienē.
Elektroniski priekšlikumi iesniedzami ar elektronisko parakstu, iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: marupe@marupe.lv Iesniegumā
noteikti jānorāda iesniedzēja vārdu,
uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru.
Neskaidrību gadījumā griezties
Mārupes novada Attīstības nodaļā pie
Teritorijas plānotājas Daces Žīgures:
tālr.67149862 vai klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās
un ceturtdienās no 9.00- 18.00.

Atkārtots paziņojums par Lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu
teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai nekustamajā īpašumā
Plieņciema iela 41 (4.09.2020. publicētā paziņojuma kļūdas labojums)

Mārupes novada Dome 2020.gada
4. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.19
(prot. Nr.15) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai nekustamajā īpašumā Plieņciema iela 41,
Mārupē, Mārupes novadā (kadastra
Nr.80760031280)”. Lokālplānojuma
teritorija ir nekustamā īpašuma
Plieņciema iela 41, Mārupē, Mārupes
novadā (kadastra Nr.80760031280)
teritorija, kuras platība ir 1,6152 ha.

Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, īpašums
atrodas ciema teritorijā, funkcionālajā zonā Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS), kā arī neliela daļa teritorijas iekļaujas Autotransporta infrastruktūras objektu teritorijas zonējumā (TR) Plieņciema ielas sarkano
līniju robežās. Lokālplānojuma teritorijai blakus esošajos īpašumos
arī noteikts zonējums Savrupmāju
apbūve (DzS). Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt funkcionālā
zonējuma maiņu no Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) uz funkcionālo zonējumu, kas paredz biroju apbūvi un tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūvi, ar publiskai apbūvei atbilstošiem apbūves rādītājiem (apbūves blīvumu u.c.), un lai
radītu priekšnoteikumus uzņēmējdarbības attīstībai un infrastruktūras izbūvei teritorijā, kas piekļaujas valsts
autoceļam.
Lokālplānojuma
izstrādes
ierosinātāji ir fiziskas personas,
nekustamā īpašuma īpašnieki.
Ar lēmumu un darba uzdevumu,

kā arī turpmāko lokālplānojuma izstrādes dokumentāciju var iepazīties
Mārupes novada Domes mājas lapā
sadaļā Pašvaldība/Attīstība un
plānošana/Lokālplānojumi, kā arī tā
būs pieejama Latvijas ģeotelpiskās
informācijas portālā Geolatvija.lv
sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.
Rakstiskus priekšlikumus par
Lokālplānojumā iespējamiem risi
nājumiem var iesniegt līdz 2020.
gada 6.novembrim Mārupes novada Domē Daugavas iela 29, Mārupe,
Mārupes novads, LV-2167, nosūtot
tos pa pastu vai iesniedzot klātienē.
Elektroniski priekšlikumi iesniedzami ar elektronisko parakstu, iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: marupe@marupe.lv Iesniegumā
noteikti jānorāda iesniedzēja vārdu,
uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru.
Neskaidrību gadījumā griezties
Mārupes novada Attīstības nodaļā pie
Teritorijas plānotājas Daces Žīgures:
tālr.67149862 vai klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās
un ceturtdienās no 9.00- 18.00.

Finišē pirmais attālinātais Exit Rīga velo
orientēšanās seriāls 14 Pierīgas novados

Ar krāšņi rudenīgu un siltu atvasaru Garkalnes novadā finišē
pirmais attālinātais Exit Rīga velo
orientēšanās seriāls 14 Pierīgas
novados .
2020.gads nāca ar jaunām vēsmām
itin visās nozarēs un pielāgoties jaunajiem apstākļiem bija diezgan liels
izaicinājums. Pateicoties iepriekšējo gadu velo orientēšanās dalībnieku
izrādītajai interesei un uzmundrinā-

juma vēstulēm, sākās darbs pie attālinātās velo orientēšanās 14 kārtās
visas vasaras garumā, kas norisinājās
no maija līdz pat septembra beigām.
Visas Exit Rīga komandas vārdā
sakām paldies gandrīz 500 komandām, kas visas vasaras garumā piedalījās izzinošos, aktīvos un aizraujošos novadu iepazīšanas izbraucienos.
Priecājāmies gan par tiem, kas izvēlējās startēt vienā kārtā, gan par tiem
azartiskajiem, kas piedalījās visās 14

kārtās, apmeklējot 420 dažādas tūristu piesaistes vietas. Ļoti novērtējam
dalībnieku ieteikumus, padomus un
komentārus, kā uzlabot aktivitātes
norisi, kā arī iesūtītās fotogrāfijas no
foto punktiem, jo dažādu apstākļu
dēļ nebija iespējams tikties klātienē,
aprunāties un iepazīties.
Aktivitātē varēja piedalīties, iepriekš reģistrējoties www.exitriga.
lv mājas lapā, rezultātu fiksēšanai
izmantojot mobilā telefona aplikāciju
“QRENTEERINGS”. Paldies aplikācijas izstrādātājam un uzturētājam
Aivaram Žoglam par neizsīkstošu atbalstu, labiem padomiem, nodrošinot
aplikācijas darbību visu 14 posmu
garumā.
Īpašu paldies sakām visiem mūsu atbalstītājiem!
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

Mārupes novada

GADA PEDAGOGS 2020

MĀRUPES NOVADA

GADA PEDAGOGS 2020

2.oktobrī Skolotāju dienas
priekšvakarā Mārupes Kultūras
namā jau sesto reizi svinīgi tika
pasniegtas balvas izglītībā “Gada
pedagogs 2020”. Tika sveikti 19
skolotāji deviņās nominācijās, kurus šim godpilnajam titulam izvirzījušas izglītības iestādes un
skolēni.
Mārupes novada dome īpašā svētku pasākumā godināja pašvaldības
izglītības iestāžu pedagogus par augstu profesionālu meistarību, jaunu progresīvu metožu ieviešanu,
par nozīmīgiem mācību sasniegu
miem, pedagoģiskās pieredzes popu
larizēšanu, kā arī ieguldījumu izglītības iestādes vai novada izglītības
sistēmas attīstībā.
Atklājot svinīgo balvu pasniegšanas ceremoniju, apsveikuma vārdus pedagogiem Skolotāju

dienā teica Mārupes novada domes
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs:
“Skolotāja profesija cauri laikiem ir
bijusi viena no īpašām, kurai ir liela nozīme izglītotas sabiedrības veidošanā. Tie esat jūs, skolotāji, kas
iedvesmo un aizrauj mūsu bērnus,
veido viņu personības, atklāj viņos
talantus, iedrošina, sniedz padomu,
izprot un atbalsta. No visas sirds
saku jums paldies par garajām darba stundām un pašaizliedzīgi veltīto
brīvo laiku, jo īpaši šī gada pavasarī,
kad spējāt ārkārtējās situācijas apstākļos īsā laikā nodrošināt mācību procesu attālināti. Liels paldies
par jūsu degsmi un pašatdevi mūsu Latvijas jaunatnes audzināšanā!
No sirds lepojos, ka šādi zinoši, aizrautīgi un mērķtiecīgi pedagogi strādā
Mārupes novadā!”
Skolotāji tika apbalvoti deviņās
nominācijās - Gada pedagogs pirms-

Ludmila Čaupenoka–Sidorova

skolas izglītības programmā, Gada
pedagogs sākumskolas izglītības programmā, Gada pedagogs pamatskolas izglītības programmā, Gada peda
gogs ģimnāzijas izglītības programmā, Gada pedagogs profesionālās
ievirzes programmā, Gada sporta
centra treneris, Skolēnu simpātija,
pasniegta arī īpašā Mārupes novada Gada pedagoga balva, kā arī balva par mūža ieguldījumu.
Nominācijā „Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā” balvu
saņēma Baiba Kvante (PII „Zeltrīti”),
Ināra Mežmale (PII „Lienīte”), Edgars
Vanags (PII “Mārzemīte”), Sandra
Belcāne (Jaunmārupes pamatskola),
Dina Voroncova (Mārupes pamatskola).
Nominācijā „Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā”
balva tika pasniegta Ievai Bārdiņai
(Mārupes Valsts ģimnāzija), Gintam

Jaunmārupes pamatskola
Gada pedagogs pamatskolas izglītības programmā un Mārupes novada gada pedagogs 2020
Ludmila ir profesionāla krievu valo
das skolotāja, kura bērniem interesantā, saistošā, mūsdienīgā veidā
palīdz apgūt krievu valodu. Viņai
piemīt svarīgākās pedagoga personības īpašības kā profesionalitāte,
koleģialitāte, atbildība, taisnīgums,
cieņa un laba humora izjūta. Skolotāja
ar lielu darba pieredzi. Vienmēr atvērta sadarbībai un pieredzes apmaiņai. Mācību stundas ir pārdomātas līdz sīkumam, izmantojot metožu
daudzveidību. Ātri spēj pielāgoties
dažādām nestandarta situācijām.
Izstrādājusi krievu valodas
mācīšanas autorprogrammu, kas
balstās uz komunikācijas metodēm
un ļauj skolēniem soli pa solim apgūt
šo svešvalodu, kas daudziem bērniem
mūsdienās ir izaicinājums. Skolotāja
darbojas arī starptautiski, piedalās
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semināros Igaunijā, Baltkrievijā.
Attālināto mācību laikā veidojusi profesionālus, interesantus un
mūzikālus mācību video. Ludmila organizē daudz krievu valodas tematiskos pasākumus, popularizējot krievu
tradīcijas un svētkus, kā arī popularizē skolas vārdu ar skolēnu dalību olimpiādēs.
Skolotāja, kura savu darbu veic no
sirds un augstā profesionālā līmenī.
No skolēniem dzirdētas atsauksmes,
ka stundas saplānotas līdz smalkākajai niansei, tās ir interesantas un
aizraujošas. Kolēģi skolotāju Ludmilu
raksturo kā inteliģentu, iedvesmojošu un iejūtīgu personību.
Pašvaldības lieldraugs - starptautiskā
lidosta “Rīga” titula “Mārupes novada
Gada pedagogs 2020” ieguvējai
dāvāja čemodānu ceļojumiem.

Gaiķenam (Jaunmārupes pamatskola) un Sintijai Dambītei (Mārupes
pamatskola).
Nominācijā „Gada pedagogs
pamatskolas izglītības programmā”
balva tika piešķirta Vinetai Rozītei
(Mārupes Valsts ģimnāzija), Ludmilai
Čaupenokai - Sidorovai (Jaunmārupes
pamatskola) un Raimondai Godai
(Mārupes pamatskola).
Nominācijā „Gada pedagogs
ģimnāzijas izglītības programmā” balvu saņēma Zane Kalberga (Mārupes
Valsts ģimnāzija).
Nominācijā „Gada pedagogs profesionālās ievirzes izglītības programmā” balva tika pasniegta Adrianam
Kukuvasam (Mārupes mūzikas un
mākslas skola).
Nominācijā „ Gada sporta centra
treneris” balva tika pasniegta Mārim
Rihertam (Mārupes Sporta centrs).
Nominācijā „Skolēnu simpāti-

ja” balvu saņēma Modrids Šāvējs
(Mārupes Valsts ģimnāzija), Inga
Melngaile (Jaunmārupes pamatskola) un Kristaps Purviņš (Mārupes
pamatskola).
Īpašais tituls “Mārupes novada
Gada pedagogs 2020” šogad piešķirts
Jaunmārupes pamatskolas skolotājai Ludmilai Čaupenokai – Sidorovai.
Viņai tika pasniegta naudas balva,
kā arī dāvana no Mārupes novada
pašvaldības lieldrauga – starptautiskās lidostas “Rīga” –čemodāns
ceļojumam.
Savukārt balva par mūža ieguldījumu un naudas balva piešķirta Skultes
sākumskolas skolotājai Norai Nuksei.
Pedagogiem īpašu veltījumu bija
sagatavojis mūziķis Kārlis Auzāns
no grupas “Melo M”, savukārt pasākuma izskaņā klātesošie varēja
baudīt Zanes Daudziņas monoizrādi “Sieviete kā konfekte”.

Raisa Petrova

Mārupes pamatskola
Balva par Mūža ieguldījumu izglītībā
Raisa Petrova ir krievu valodas
kā svešvalodas skolotāja ar 44 gadu pedagoģisko stāžu.
Ar savu ienākšanu Mārupes
pamatskolā pirms nepilniem astoņiem gadiem skolotāja pilnībā
mainīja skolēnu priekšstatus, kā var
un vajag mācīties krievu valodu kā
otro svešvalodu. Skolotāja ar savu
toleranci, pozitīvo un cieņpilno attieksmi pret skolēniem mainīja ne
tikai attieksmi pret krievu valodu kā
svešvalodu, bet arī deva nozīmīgumu dažādo svešvalodu apguves nepieciešamībai.
Neskatoties uz savu ilggadējo pedagoģisko pieredzi, skolotāja
nepārtraukti pilnveido savu profesionalitāti, lai nodrošinātu mūsdie
nīgu un inovatīvu mācību procesu.
Tieši Raisa bija tā, kura pirms

pieciem gadiem visus skolotājus
iepazīstināja ar mācīšanās spēļu
platformu Kahoot.it, kuru šobrīd aktīvi izmanto gan sākumskolas, gan
pamatskolas skolotāji.
7. klasēs skolotāja ir izstrādājusi
savu metodi “Mācies mācīties”, lai
skolēni paši uzņemtos atbildību par
regulāru un patstāvīgu mācīšanos,
nevis sekundāri izpildītu uzdevumu.
Svarīgu akcentu mācīšanās motivācijas veidošanā skolotāja liek uz
ikdienas darba vērtēšanu, diferencējot
uzdevumus izglītojamiem ar dažādām
spējām un pieredzi. Skolotāja īpaši
uzsver uzslavu nozīmi izglītojamiem
ar mācīšanās traucējumiem.
Pateicoties skolotājas nozīmīgākajam hobijam, skolas kolektīvs ir
iepazinis ziemas peldēšanas sporta veidu un tā priekšrocības.
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Sandra Belcāne

Jaunmārupes pamatskola
Gada pedagogs pirmsskolas izglītības
programmā

Kristaps Purviņš
Mārupes pamatskola
Skolēnu simpātija

Matemātikas un inženierzinību skolotājs, direktores vietnieks izglītības jomā, kā
arī 7.b un 8.b klases audzinātājs.
Skolēni par Kristapu izsakās šādi: ļoti
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Gints ir sporta skolotājs jau kopš skolas dibi
nāšanas. Skolotājs, kuram sports ir dzīvesveids aizrautīgs, zinošs, prasīgs, saprotošs pedagogs.
Spēj aizraut bērnus ar dažādiem sporta veidiem
un iesaista tos sacensībās, kā arī saskata skolēna individuālās spējas konkrētā sporta disciplīnā.
Sporta skolotājs, kuru skolēni cieņpilni sauc
par “Treneri” un ar prieku apmeklē ne tikai sporta stundas, bet arī sporta starpbrīžus (tradīciju,
ko pirms daudziem gadiem ieviesa Gints). Gints
skolēnus motivē, iedrošina un māca sasniegt savus mērķus. 2019./2020. mācību gadā - Olimpiskās
dienas skolas vēstnesis, kas piedaloties raidījumā
LNT 900 sekundes, popularizēja mūsu skolu un
iedvesmoja katru skatītāju - tikai darot savu sirds
darbu, vari gūt panākumus!
Par Gintu runā viņa darbi - augsti rezultāti sacensībās gan skolēniem, gan skolotājiem. Viņš
iesaista skolas skolotājus treniņos un dodas
skolu pārstāvēt volejbola sacensībās Baltijas
mērogā, gūstot ievērojamus panākumus. Savu
darbu Gints veic ar lielu aizrautību un iegulda tajā
sirdi. Popularizē skolu ne tikai novadā, bet valstī un
Baltijā. Sporta dienas, skolas mēroga sacensības
un aktivitātes vienmēr ir pārdomātas un skolēni
tās gaida ar nepacietību.

Sandra ir profesionāls pirmskolas pedagogs,
kura Jaunmārupes pamatskolā strādā jau kopš
tās dibināšanas. Viņa ir mērķtiecīga, zinātkāra,
seko jaunākajām tendencēm pirmsskolas jomā,
ievieš pati tās savā darbā, kā arī mudina to darīt
citiem. Pedagogs, kura savu darbu veic atbildīgi, augstā profesionālā līmenī.
Sandra vada metodisko darbu pirmsskolas pedagogiem. Viņa regulāri izglītojas ne tikai pati, bet organizē apmācības saviem darbiniekiem. Sadarbībā
ar Pierīgas apvienību viņas vadībā tika organizēti
pieredzes apmaiņas pasākumi, semināri, kursi. Kā
katru gadu, arī pagājušajā mācību gadā mudināja
pirmsskolas skolotājus aktīvi iesaistīties konkursā
“Iedvesmojies! Uzdrīksties! Dari!”.
Vienmēr dalās ar savām zināšanām un palīdz ar
padomu. Viņa veic mentora darbu jauniem pedagogiem un studentiem, kuri skolā apgūst pirmskolas pedagoģijas praksi. Sandrai vienmēr var prasīt
padomu gan pedagogi, gan vecāki pedagoģisko
jautājumu risināšanā.

foršs; baigais “nazis”; ja ir kaut kādas problēmas,
tad vienmēr palīdz tās atrisināt; šis skolotājs ļoti
labi paskaidro tēmu, kā arī palīdz to saprast caur
reālās dzīves atgadījumiem; aizstāv, kad vajag,
bet arī “sadod pa mizu”, kad vajag; šis skolotājs,
manuprāt, ir kā nākotnes skolotājs. Viņš saprot
bērnus un prot izmantot saprotamas metodes, kā
mācīt bērnus; skolotājs Kristaps ir pats foršākais,
jo viņš ir ģeniāls un gudrs matemātiķis.
Kolēģi Kristapu raksturo kā ļoti aktīvu, ieinteresētu skolā notiekošajā. Veiksmīgi sadarbojas ar kolēģiem.
Šajā mācību gadā vada profesionālās pilnveides
aktivitātes skolas 1., 4., 7. klašu pedagogiem, lai
nodrošinātu savstarpēju atbalstu, pieredzes apmaiņu un veiksmīgu jaunā standarta ieviešanu.
Ļoti izpalīdzīgs, atsaucīgs. Ir savas profesijas patriots un spēj smaidīt visu gadu.
K.Purviņš ir Mārupes pamatskolas vecāku inicia
tīvas grupas un skolotāju veidotā projekta “Skola
dodas dzīvē – dzīve ienāk skolā” koordinators, ar
skolēnu vecāku atbalstu nodrošinot bērniem iespēju
mācīties dažādos Mārupes novada uzņēmumos.
Skolotājs strādā arī Latvijas Universitātes
Starpzonaru izglītības inovāciju centrā (LU SIIC),
kur izstrādā un vada interešu izglītības programmu robotikā un vada profesionālās pilnveides kursus skolotājiem par vairāku līmeņu STEM apguvi. Kā līdzautors piedalījies metodiskā materiāla
“Uzdrīksties! Domā! Radi!” izstrādē.

Inga ir radoša un iniciatīvas bagāta personība
- aizrauj bērnus, mācot matemātiku un ķīmiju
mūsdienīgās mācību stundās. Skolēni novērtējuši, ka skolotāja Inga ir jauka, atraktīva, radoša,
enerģiska, taisnīga, izpalīdzīga un atbildīga. Viņa
iedvesmo, paslavē, atbalsta, izskaidro, ja tas nepieciešams, vienmēr palīdz un prot skolēnus motivēt arī uz patstāvību. Inga ir prasīga, atbalstoša,
komunikabla, jautra, atvērta. Skolēni atzīst, ka vēlas
viņai līdzināties, jo viņa ir moderna un stundas ir
ar interesantām mācību metodēm.
Inga ir arī matemātikas metodiskās komisijas
vadītāja un 6.e klases audzinātāja. Iedzīvinājusi
matemātikas metodiskās komisijas darbu, padarījusi šo komisiju daudz aktīvāku un radošāku. Inga
ir ideju ģenerators un nemitīgu ideju realizētājs.
Iesaistās skolas dzīvē ar plašu vērienu. Inga ir
paraugs ikkatram skolēnam!

Inga Melngaile
Jaunmārupes pamatskola
Skolēnu simpātija

Dina Voroncova

Mārupes pamatskola
Gada pedagogs pirmsskolas izglītības
programmā

Raimonda Goda

Mārupes pamatskola
Gada pedagogs pamatskolas
izglītības programmā

Dina strādā par pirmsskolas skolotāju.
Skolotāja, veidojot nodarbības, procesam pieiet
radoši un līdz niansēm izplāno nodarbību gaitu.
Lai bērniem būtu interesanti un pēc iespējas tuvāk
reālajai dzīvei, skolotāja rūpīgi gatavo un izvēlas
mācību materiālus. Skolotāja nodarbībās mudina bērnus izvēlēties sev interesējošus mācību
materiālus, rosina izzināt un pētīt likumsakarības.
Skolotāja Dina vienlaicīgi ir mīļa, sirsnīga, kā arī
prasīga noteikumu ievērošanā, kas bērniem dod
drošības un piederības sajūtu grupai.
Vasarās piedalās maznodrošinātu bērnu vasaras
nometņu organizēšanā, tas palīdz arī mācību procesa organizēšanā, izmantojot dažādas saliedēšanas
spēles un citas aktivitātes.
Skolotājai padodas dažādu lielformāta dekorāciju
izgatavošana no dažādiem materiāliem. Dekorācijas
vienmēr ir krāsainas un ļoti patīk pirmsskolas vecuma bērniem.
Skolotāju kolektīvā Dina ir atsaucīga, izpalīdzīga, labsirdīga, izdarīga, ar lielu atbildības sajūtu.
Pirmsskolas skolotājas palīga vārdiem, Dina ir kā
saules stariņš grupā, labestīga, mierīga, ļoti rūpējas par savas grupas bērnu labsajūtu. Dina izvairās
no konfliktsituācijām, vienmēr atrod kompromisus.

Aktīva, radoša un inovatīva skolotāja. Ir valodu
jomas metodiskās komisijas vadītāja.
Skolotājai piemīt lielas darba spējas - pat visintensīvākajos darba apstākļos vienmēr atrod kādu
joku vai labu vārdu, kas citiem kolēģiem liek pa
smaidīt. Raimondas teiciens “Liecies mierā!” jau
ir gluži kā valodu jomas folklora, jo viņai vienmēr
ir Plāns A, Plāns B un dažkārt pat plāns C jebkurai situācijai - kā Raimonda saka pati par sevi:
“skolotājai jābūt aktrisei un es tāda arī esmu!”.
Raimondas stundās vienmēr valda radoša kņada, darbīga gaisotne un uz sadarbību vērsta atmosfēra.
Raimonda vada pedagogu profesionālās pilnveides aktivitātes skolā un veic mērķtiecīgu darbu
ar speciālās programmas bērniem. Veiksmīgi vadīja
attālinātās video stundas skolēniem, cenšoties, lai
attālinātās mācību stundas skolēniem ir interesantas un skolēni pašvadīti spēj apgūt mācību vielu.
R.Goda kopā ar kolēģiem aktīvi iesaistās skolas
ārpusstundu pasākumu organizēšanā - pagājušajā mācību gadā tapa skaists dzejas dienu pasākums, kā arī Valsts svētku pasākumi.
Raimondas hobiji ir ceļošana, pastaigas svaigā
gaisā un riteņbraukšana. Skolotāja ļoti novērtē laiku, ko pavada kopā ar saviem mīļajiem cilvēkiem,
bet neaizmirst arī par laika veltīšanu sev.

piektdiena, 9.oktobris, 2020
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Sintija Dambīte
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Modris Šāvējs

Mārupes Valsts ģimnāzija
Skolēnu simpātija

Zane Kālberga

Mārupes Valsts ģimnāzija
Gada pedagogs ģimnāzijas izglītības
posmā

Skolotāja Zane Kālberga Mārupes
Valsts ģimnāzijā strādā kopš 2015. gada. Darbu uzsāka kā “Iespējamās misijas”

piektdiena, 9.oktobris, 2020

Sākumskolas skolotāja un klases audzinātāja
divām klasēm – 2.c un 6.c. Sintiju var raksturot ar
vārdiem – radošums, aktivitāte, neizsīkstoša ener
ģija un atsaucība. Skolotāja ir ļoti ieinteresēta, lai
viņas klašu bērni skolā justos gaidīti un saprasti.
Ja ir problēma, skolotāja nepadodas un meklē risinājumus. Sākumskolēniem pārtopot pamatskolas
skolēnos, kā aktualitāte klasē parādījās mobings.
Klases audzinātāja veltīja tam desmit klases audzināšanas stundas, rādot dažādus situāciju video,
pēc tam pārrunājot tās ar savas klases skolēniem.
Kā lielākais apbalvojums šim darbam bija puišu
paldies.
Attālināto mācību laikā Sintija saviem pirmklasniekiem filmēja un sūtīja piecu sēriju video “Es ilgojos…”, kuros stāstīja bērniem, kas ikdienā pietrūkst
no katra bērna – kāda viņa rakstura iezīme, kādi kopīgi darbiņi, kaut kas tieši konkrētajam bērnam raksturīgais u.c.
Skolotāja strādā ar lielu atdevi, nepārtraukti mek
lējot jaunas idejas mācību procesa pilnveidošanai.
Labprāt dalās savā pieredzē ne tikai skolas ietvaros. 2018./2019.m.g. skolotāja kopā ar sākumskolas kolēģi piedalījās Pierīgas izglītības iestāžu forumā “21.gadsimta izaicinājumi pedagogu sadarbībā pirmsskolas un sākumskolas izglītība” un vadīja darbnīcu “Sadarbība jēgpilnu uzdevumu veidošanā un caurviju prasmju plānošanā Mārupes
pamatskolā”.

Skolotājs ar pilnu atdevi un enerģiju dara savu
darbu, vienmēr saprotas ar skolēniem un savu
priekšmetu pasniedz ar prieku un interesi.
Skolēni aptaujā uzsvēra, ka Modris ļoti labi māk
ieinteresēt tematā, kā arī iemācīt to tā, lai tiešām
katrs skolēns visu saprot. Modris ir atsaucīgs, aktīvs, parasti ar labu noskaņojumu, un šo noskaņojumu nodod arī skolēniem. Kā klases audzinātājs,
Modris vienmēr parūpēsies, lai visiem viss ir labi,
kā arī uzklausīs, lai vai kas būtu noticis, vienmēr
var ar viņu izrunāties par jebkādu tēmu, viņš ir
unikāls ar savu raksturu, mācību pieeju un pasākumu organizēšanu.
Modris atbalsta grūtās situācijās un neļauj padoties.
Kolēģi Modri raksturo kā proaktīvu, inovatīvu skolotāju, kurš bieži izsaka savu viedokli un vienmēr
to pamato. Skolotājs ar stāju, pārdomāts un korekts savā valodā ar jauniešiem, jebkurā situācijā
svarīgs katra konkrētā cilvēka – skolēna viedoklis, tajā ieklausās un respektē.
Nobeigumā citāts no skolēnu aptaujas: “Modra
mācīšana un interese par fiziku ir lipīga. Ar milzīgu
enerģiju un degsmi tiek pavadīta ik katra stunda.
Modris māca tā, ka tu tiešām visu saproti un izproti, tev sāk interesēt lietas, par ko iepriekš nemaz
nezināji. Skolotājs vienmēr ir gatavs stundām un
palīdzēs ikkatram.”

skolotāja un jau sesto gadu māca skolēniem angļu
valodu. Šo gadu laikā Zane izcili sevi pierādījusi
kā lieliska skolēnu motivētāja, saprotoša kolēģe
un brīnišķīga klases audzinātāja. Viņa ne tikai māca, bet iedvesmo.
Zane ir cilvēks, kas liek otram justies labāk.
Bērniem ļauj sevi nevainot un sevi novērtēt. Sniedz
atbalstu arī kolēģiem. Skolā darbojas kā konsultants, vēro stundas, palīdz profesionāli attīstīties.
Zane ir kolēģe, pie kuras vienmēr var atrast padomu un idejas.
Skolotāja vienmēr ļoti atbildīgi gatavojas mācību stundām, tāpēc tās ir interesantas, pārdomātas, profesionālas, piepildītas ar saturu, kas ir
saistošs skolēniem. Tai pat laikā skolēni novērtē
Zanes humora izjūtu un pozitīvismu. Šo atbildības un pozitīvisma dzīves uztveri nodod saviem
skolēniem. Skolēni apgalvo, ka Zane sniedz vislielāko palīdzību nākotnes zināšanu jomās – laika plānošanā, karjeras izvēlē, universitātes izvēlē.
Katrs bērns saņem sev personīgo atbildi. Citējot
skolēnu aptauju, varam teikt, ka “jebkurš skolēns
sapņotu par tādu klases audzinātāju un skolotāju”.
Zane ļoti aktīvi iesaistās vietējos un starptautiskajos projektos. Atbalsta sadarbību ar Infiesto skolu Spānijā. Šajā projektā ļoti palīdz Zanes spāņu
valodas zināšanas.
Zane ļoti aktīvi un jēgpilni lieto tehnoloģijas mācību stundās, zināšanas IT jomā palīdzēja ļoti profesionāli un produktīvi organizēt attālinātās mācības.

Ieva Bārdiņa

Mārupes Valsts ģimnāzija
Gada pedagogs sākumskolas
izglītības programmā

Ieva Bārdiņa par Mārupes Valsts ģimnāzijas
skolotāju strādā no 2018.gada rudens.
Divu gadu laikā Ieva sevi pierādījusi kā izcilu skolotāju un kolēģi. Ieva ir “klusais un dziļais ūdens”,
kas pārsteidz un turpina pozitīvi pārsteigt ar savu
radošumu, darba spējām, elastību, dzīves pozitīvo uztveri. Pagājušā mācību gadā Ieva pārsteidza
attālinātājā mācību procesā, veiksmīgi koordinējot to visās 2.klasēs klašu audzinātāju un mācību
priekšmetu skolotāju vidū.
Ar savām prasmēm un zināšanām viņa nesavtīgi dalās ar kolēģiem, vecākiem un bērniem. Viena
no lielākajām vērtībām (neskaitot mācību saturu),
ko Ieva dod bērniem, ir patstāvības sajūta “Es varu”, liekot darīt pašiem.
Šajā gadā Ieva ir paveikusi milzīgu pašinciatīvas
darbu un ievedusi skolu G-Suite platformā, kam
viņa pašaizliedzīgi veltījusi daudz privātā laika .
Tam ir fundamentāla nozīme mūsdienīgai darba
organizācijai skolā, kas padara neklātienes darba procesus ērtākus un efektīvākus. Uz šo brīdi
Ieva ir apmācījusi visus Mārupes Valsts ģimnāzijas skolotājus (100!) darbam digitālajā platformā,
sniedz ikdienā atbalstu, atbildot un parādot tik
reizes, cik tiek jautāts, un kolēģi to patiesi novērtē.
Kolēģu citāts: “Spējīga, koleģiāla, advancēta,
draudzīga, rotaļājas ar izaicinājumiem un palīdz
kolēģiem.”

Vineta Rozīte Mārupes vidusskolā/Valsts
ģimnāzijā strādā no 1992.gada novembra, un šī
ir viņas pirmā un vienīgā darba vieta. Skolotāja
ir ieguvusi lielu pedagoģiskā darba pieredzi, gandrīz 30 gadus strādājot par vācu valodas skolotāju. Ir metodiskās komisijas vadītāja.
Talantīga skolotāja, kas iet līdzi laikam, spēj saliedēt um motivēt skolēnus izaugsmei, gan ikdie
nā, gan situācijās, kad notikumi sarežģījušies un
jāatrod atspēriena punkts nepakrist. Vineta ir profesionāla klases audzinātāja, uz kuru var paļauties grūtos brīžos.
Katru gadu skolotāja sagatavo skolēnus mācību
olimpiādēm, kuros skolēniem ir labi panākumi gan
novadā, gan valstī. Aktīvi darbojas projekta “Skola
2030” aprobācijas komandā. Skolotāja ar neizsīkstošām darbaspējām, atsaucīga un profesionāla, lieliska kolēģe un atbildīga klases audzinātāja.

Vineta Rozīte

Mārupes Valsts ģimnāzija
Gada pedagogs pamatskolas
izglītības programmā

Adrians Kukuvass

Mārupes Mūzikas un mākslas skola
Gada pedagogs profesionālās ievirzes
izglītības programmā

Adrians Kukuvass strādā Mārupes Mūzikas un
mākslas skolā no 2011.gada par ģitāras spēles un
trompetes spēles pedagogu. Adrians ir enerģisks
un atraktīvs pedagogs, kurš spēj aizraut jaunos
topošos mūziķus darbam, ilgus gadus vadījis
pūšaminstrumentu nodaļu. Viņa audzēkņi ir profesionāls papildinājums skolas pūtēju orķestrim,
kā arī absolventi iesaistījušies citos orķestros.
Adrians pats ir koncertējošs mūziķis, ir neskaitāmu dziesmu izpildītājs, dziesmu ciklu un albumu, kā arī vairāku mūziklu un rokoperas “Nāriņa”
autors. Adriana Kukuvasa radošais gars nesnauž arī
tagad – līdzās radošam procesam un koncertēšanai mūziķis ir enerģijas pilns jaunās mūziķu au
dzes pedagogs, un arī skolā izveidojis audzēkņu
rokgrupu un meiteņu ģitāru ansambli.
Adrians ir arī jaunu mācību materiālu radītājs
– izveidojis ģitārspēles metodiku un izdevis grāmatu “Ar ģitāru uz Tu”, kas dod iespēju audzēkņiem
īsā laika posmā apgūt ģitāras spēli, pagājušajā
gadā tika izdota viņa radītu skaņdarbu krājums
“Lai skan”- mācību grāmata jaunajiem trompetistiem. A.Kukuvasa talanti ir daudzpusīgi – viņš ir
sarakstījis un izdevis arī divus literārus darbus –
grāmatu par grupu “Menuets” “Piever acis un atkal
kā toreiz...” un savu dienesta laiku padomju armijā karavīru ansamblī “Zvaigznīte” grāmatā “Stella
Vulgaris – laikmeta liecība”.
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

Mārupes novada

GADA PEDAGOGS 2020

Ināra Mežmale

PII “Lienīte”
Gada pedagogs pirmsskolas izglītības
programmā

Baiba Kvante

PII “Zeltrīti”
Gada pedagogs pirmsskolas izglītības
programmā

Skolotājas pedagoģiskā darba stāžs ir 5 gadi.
Augusta beigās Ināra savus trīsgadniekus pavadīja uz “lielo” “Lienīti” un tagad septembrī skolotāja sagaidīja iestādes pašus mazākos audzēkņus
1.5 gadīgos bērnus. Skolotāja adaptācijas periodā bērniem sniedz drošības sajūtu un palīdz tiem
iemācīties dzīvot kolektīvā, draudzēties, spēlēties,
apģērbties, ievērot higiēnas normas. Ināra ir atsaucīga, saprotoša, katram bērnam prot sniegt
viņam vien nepieciešamo atbalstu.
Kolēģu vērtējums par Ināru:
• Ieguldījusi milzīgu darbu un atdevi grupas un
iestādes dzīvē!Liels prieks strādāt ar šādu kolēģi.
• Lielu darbu ieguldījusi gan grupas , gan iestādes
kopējā darbā.
• Daudz interesantu ideju, patika atklātā nodarbība.
• Viņa ir ieguldījusi ļoti lielu darbu materiālu izveidē, kurus varēs lietot visi pedagogi savā ikdienas darbā. Pedagogs, kas strādā no sirds.
• Ļoti daudz iegulda savā darbā, gatavo spēles
un materiālus.
• Ļoti radoša, kas neprot sēdēt bez darba. Katrs
bērns individuāli apveltīts ar uzmanību un gudrību.

Skolotāja Baiba, strādājot PII “Mārzemīte” jau desmit gadus, ir aizvadījusi trīs izlaidumus un, kā pati saka, arī kā pedagogs ir augusi kopā ar bērniem,
nostiprinot pārliecību par savām spējām, nepārtraukti papildinot savas zināšanas un prasmes.
Viens no izaicinājumiem bijis uzsākt darba gaitas
iestādē modelī, kad pedagogs grupā ir tikai viens
ar palīgu. Tā bijusi liela atbildība un slodze, kura
skolotājai deva pārliecību - es varu, man izdodas!
Arī toreiz skolotāja Baiba ļoti veiksmīgi realizēja
visu mācību procesu, materiālu sagatavošanu,
rezultātu izvērtēšanu, kā arī darbu ar vecākiem.
Šis laiks pēc skolotājas domām lieliski iemācīja
viņai mobilizēties, pilnveidot savas prasmes ne tikai kā pedagogam, bet arī kā personībai.
Iepriekšējā mācību gadā skolotāja kopā ar kolēģi
veiksmīgi uzsāka grupiņā ieviest kompetenču pie
ejā balstītu mācību satura apguvi, ieinteresējot bērnus tēmas izzināšanā, piedāvājot caur praktisku
darbošanos pašvadīti, gan pedagoga virzīti, apgūt izvirzītos sasniedzamos rezultātus visās mācību jomās un caurviju prasmēs, tādejādi padarot
mācību procesu bērnam aizraujošu.
Radošo ideju meklēšanai tiek izmantoti interneta
resursi no dažādām internetvietnēm svešvalodās.
Šogad veiksmīgi realizējusi prasmes komunicēt
arī Zoom platformā - skolotāja spēja nodrošināt
saviem izglītojamajiem arī attālināto mācību procesu, piedāvājot ģimenēm saprotamus un ērti
realizējamus uzdevumus, ko bērns rotaļu veidā
varēja apgūt, darbojoties mājās.

Nora Nukse

Skultes pamatskola
Gada pedagogs pirmsskolas izglītības
programmā

Edgars Vanags

PII “Mārzemīte”
Gada pedagogs pirmsskolas izglītības
programmā

Mūzikas skolotājai Norai Nuksei ir 10 gadu pieredze pedagoģijā, bet Mārupes novada
Skultes sākumskolā Nora strādā no 2017.gada 10.aprīļa. Viņa pasniedz mūziku sākumskolas klasēs, strādā par mūzikas pedagogu pirms
skolā, vada interešu izglītības pulciņu. Skolotāja
organizē un kopā ar saviem audzēkņiem piedalās
visos skolas ārpusstundu organizētājos pasākumos. “Miķeli”, “Mārtiņi”, “Latvijas Dzimšanas diena”, “Ziemassvētki”, “Lieldienas” un “Līgo!” svētku pasākumi vienmēr piepildīti ar tautas tradīcijām un tautas folkloru. Pārsteidzošs un ļoti atmiņā paliekošs bija muzikāls priekšnesums, kurā
bērni ar speciālām vajadzībām muzicēja ar mūzikas instrumentiem. Nora savā darbā bieži izmanto pašdarinātus instrumentus.
Nora ir radoša personība, nebaidās no izaicinājumiem, ar augstu atbildības sajūtu. Radoši un
prasmīgi organizē darbu ar bērniem. Spēj iepriecināt
un pārsteigt bērnus ar interesantām un daudzveidīgām nodarbībām, ar personīgu pozitīvu attieksmi cenšas motivēt katru skolēnu savu talantu atklāšanai un pilnveidei.
Ir atvērta jaunām idejām un prasmīgi tās īsteno darba procesā.
Skolotāja sniedz profesionālu atbalstu bērnu
vecākiem un pedagogiem. Kolēģi augstu vērtē
Noras profesionalitāti – pedagoga pieredzi un
prasmi.

Kolēģi novērtē Edgara profesionālo meistarību,
kas ir veicinājusi izglītojamo vēlēšanos sportot un
viņu izaugsmi. Edgars aktīvi piedalījās pedagoģiskās
pieredzes popularizēšanā, kā arī devis savu ieguldījumu PII “Mārzemīte” izglītības sistēmas attīstībā
– veiksmīga iesaistīšanās un līdzdalība projektu
konkursā “Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde
akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes
sporta izglītības iestādēs” (2016.) un iestādes atpazīstamībā novadā, sabiedrībā. Pēc profesionālās
darbības novērtēšanas, Edgaram piešķirta trešā
kvalitātes pakāpe.
Augstu novērtējam Edgara sadarbību ar kolēģiem
un vecākiem, kā arī saņemto atgriezenisko saiti par
viņa darbu- ļoti pozitīvas atsauksmes par Edgaru kā
skolotāju un kolēģi- enerģisks, radošs, atsaucīgs,
koleģiāls, cilvēks ar humora un pozitīvisma dzirksti dzīvē un darbā!
Edgars PII “Mārzemīte” strādāja no “Mārzemītes”
atklāšanas brīža līdz 2020.gada 30.jūnijam, kad
pieņēma piedāvājumu darbu turpināt mūsu novada skolā- Mārupes Valsts ģimnāzijā.
Vaļasprieki- atpūta brīvā dabā, sporta spēles,
mūzika, erudīcijas un prāta spēles.
Edgara MOTO: Lietas darīt kvalitatīvi arī tad, ja
neviens uz Tevi neskatās.

Māris Riherts Mārupes Sporta centrā strādā par
futbola treneri kopš 2015. gada. Treniņa un izglītības procesā ir disciplinēts, atbildīgs un prasīgs pret
sevi un audzēkņiem. Regulāri apmeklē tālākizglītības kursus Latvijas futbola federācijā un savā darbā izmanto jaunākās metodes un metodikas tendences bērnu treniņa procesā. Izmantojot IT tehnoloģijas atraktīvi un aizrautīgi vadīja attālināto
mācību treniņu procesu, covid-19 izsludinātajā
ārkārtas stāvoklī valstī, veidojot video nodarbības
un dažādas viktorīnas saistībā ar veselīgu dzīvesveidu, sportu un futbolu jauniešiem un jauniešu
vecākiem. Māra vaļasprieki ir viss kas saistīts ar
aktīvu atpūtu.

Māris Riherts

Mārupes Sporta centrs
Gada sporta centra treneris
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Pedagogi saņēma speciāli pasākumam izgatavotu balvu ar stiklā iegravētu spalviņu un
piemiņas zīmi – sudraba nozīmīti, kuras autors ir mārupietis, rotkalis Edgars Skulte.

piektdiena, 9.oktobris, 2020

Izglītība

Mārupes vēstis

Jaunmārupes pamatskola ar
raķetes cienīgu ātrumu uzsāk
jauno mācību gadu
2020./2021. mācību gads Jaunmārupes pamatskolā sācies maz
liet citā ritmā kā ierasts, tomēr
esam priecīgi par mācīšanos klātienē.
Šajā gadā skolā mācās 882 skolēni
un 164 pirmsskolas audzēkņi. Esam
uzņēmuši 4 pirmās klases un “lielajai dzīvei” gatavojam 2 devītās
klases. Turpinot tradīciju, kā katru
gadu, skolas pasākumi tiek “ietērpti”
kādās krāsās un tēlos. Šī gada moto ir kosmiski zvaigžņots: “Debesīs
tūkstošiem zvaigznes spīd. Savu tur
spēj saskatīt!” Ar raķetes ātrumu arī
sākam un turpināsim šo mācību gadu, akcentējot ne tikai toņus, bet arī
aktīvus notikumus un pozitīvas, ener

ģijas pilnas emocijas.
Jaunmārupes pamatskolas mācību gads ir pārmaiņu pilns. Latvijā pakāpeniski sāk pāriet uz pilnveidoto
mācību saturu. Jaunais mācību saturs tiek ieviests 1., 4. un 7. klasēs.
Lai pilnveidotā pieeja mācībām
skolās sasniegtu savu mērķi – veidotu skolēnu kā zinošu un domājošu darītāju, būtiska ir ne vien skolas un skolēna sadarbība, bet arī
vecāku iesaiste. Pārmaiņas radām
mēs visi kopā.
Lai kopā mums izdodas veidot tādu vidi, kurā vēlamies dzīvot, strādāt,
radoši radīt un krāt zināšanas!
Jaunmārupes pamatskolas
kolektīvs

Skultes sākumskolas audzēkņi ar
prieku atgriežas skolā
2020. gada 1. septembrī Mārupes
novada Skultes sākumskola 48.
reizi vēra durvis 46 izglītojamiem
un 101 pirmsskolas audzēkņiem.
Šogad pirmā skolas diena bija tik
ļoti gaidīta, kā vēl nekad iepriekš
skolas vēsturē – skolēni priecājās
atgriezties skolā, satikt draugus
un skolotājus, arī vecāki un
vecvecāki priecājās par bērnu atgriešanos mācību iestādē. Kopīgs
svinīgs svētku pasākums tika aizvietots ar pasākumiem katrā klasē
audzināšanas stundā, bet tik un
tā mums izdevās kopīgi, vienlai
cīgi un svinīgi izdziedāt Valsts un
skolas himnu.
Īpašs jaunais mācību gads ir arī
mūsu 11 pirmklasniekiem. Viņu
dzīvē skolā viss notika pirmo reizi
– iejušanās lielajā kolektīvā, pirmā
klases audzinātāja (skolotāja Kristīne
Feldmane), pirmās mācību stundas.
Lai bērni nezaudē prieku radoši un
ar interesi darboties turpmāko gadu laikā!
Jauno mācību gadu Mārupes novada Skultes sākumskola sagaidīja izglītojamos ar izremontētām mācību
telpām sākumskolā, izremontētu
kāpņutelpu ar drošām kāpnēm uz
otro stāvu, ar jaunām interaktīvām
tāfelēm pirmsskolas grupās “Lāsītes”,
“Mārītes”, “Saulītes” un “Pūcītes”, ar
jaunām mācību grāmatām un darba burtnīcām, ar jauniem mācību

līdzekļiem.
Ir izmaiņas arī skolā realizētajās
programmās:
No 2020. gada 31. augusta
Mārupes novada Skultes sākumskolas pirmsskolas grupās vairs netiks
īstenotas, jo nav pieprasījuma no
izglītojamo vecākiem, šādas izglītības programmas: Mazākumtautību
vispārējās pirmsskolas izglītības programma; Mazākumtautību speciālās
pirmsskolas izglītības programmas
izglītojamajiem ar valodas traucējumiem; Mazākumtautību speciālās
pirmsskolas izglītības programma
izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem.
No 2020. gada 1. septembra
Mārupes novada Skultes sākumskolā
ir licencēta, akreditēta un tiek īstenota Speciālās pamatizglītības 1.
posma (1.-6.klase) mazākumtautību programma izglītojamajiem ar
garīgās attīstības traucējumiem
(kods11015821).
2020./2021.mācību gads būs
izaicinājums gan skolai, kur tiek
uzsākta jaunā, kompetencēs balstītā
mācību satura īstenošana, gan pirmsskolai, kur jau otru gadu tā tiek rea
lizēta. Lai jaunais mācību gads ir
pieredzes bagāts, skaistās emocijās
ievīts un jaunām zināšanām piepildīts
gan skolēniem un viņu vecākiem, gan
skolotājiem!
Skultes sākumskolas kolektīvs

Mārupes pamatskola - skola,
kas atrod talantu katrā skolēnā
Mārupes pamatskolā nokomplektētas piecas pirmās klases, kurās
skolas gaitas uzsāk 123 pirmklasnieki. Kopumā uz jaunā mācību gada sākumu skolā mācās 781 skolēns
(pirmsskolā – 104, sākumskolā un
pamatskolā – 677 skolēni). Skolā ir
28 klašu komplekti un 5 pirmsskolas grupas. Mācību gads ir iesācies
nedaudz neparasti, jo, lai gan skola
īsteno IZM izstrādāto A modeli (mācības klātienē), tomēr gan skolēniem,
gan skolas darbiniekiem jāievēro stingri piesardzības pasākumi infekcijas
Covid-19 izplatības ierobežošanai.
Īstenojot skolas vīziju (skola, kas
atrod talantu katrā skolēnā un palīdz
tam uzplaukt) dzīvē, jaunajā mācību gadā skolēnu talantu attīstīšanai tiek piedāvātas jaunas interešu
izglītības programmas 1.-6. klasē
valodu, dabaszinātņu un tehnoloģiju, matemātikas, sociālās un pilsoni-

skās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā kā arī veselības un
fiziskās aktivitātes jomā. Tās tiek īstenotas mērķtiecīgi, sniedzot iespēju
skolēniem gūt papildus zināšanas un
prasmes katrā no iepriekš minētajām
jomām. Šāda iespēja paredzēta arī
7.-9.klašu skolēniem – gada sākumā
skolēni kārtoja testu, lai noteiktu savu
attīstītāko jomu. Balstoties uz testa rezultātiem, bērniem būs iespēja padziļināti attīstīt savas prasmes
šajā jomā.
2020./2021.m.g. skolā turpina darboties vecāku iniciatīvas grupas, skolas administrācijas un skolotāju kopīgi veidotais projekts “Skola dodas dzī
vē, dzīve ienāk skolā”, kura galvenais
mērķis ir realizēt mācīšanos reālā
darba vidē. Pagājušajā mācību gadā
projektā iesaistījās 4 Mārupes novada uzņēmumi (ģimenes restorāns
“Hercogs”, SIA “Termex”, A/S “Madara

Cosmetics” un Starptautiskā lidosta
“Rīga”); šogad plānots palielināt iesaistīto uzņēmumu un iesaistīto klašu
skaitu, neaizmirstot arī par skolēnu
ar garīgās attīstības traucējumiem
iesaisti projektā.
Šogad skolā turpinās darboties
skolēnu mācību uzņēmumu darbība.
Aktīvi turpinās skolas būvniecības darbi un, sākot no 2.semestra,
pamatskolas klašu skolēni uzsāks
mācības jaunās, modernās telpās.
Tajās plānots izvietot 37 mācību
klases, laboratorijas un darbnīcas,
bibliotēku, universālo zāli kā arī telpas atbalsta centram.
Šajā mācību gadā skolas saimei
piepulcējušies vairāki darbinieki, t.sk.,
2 pedagogi no projekta “Mācītspēks”.
Kristaps Purviņš
direktora vietnieks izglītības jomā

Mārupes Valsts ģimnāzijā mācības uzsāk 1411 skolēnu
Ir lietas, kuras paliek nemainīgas, lai kā arī viss apkārt mainītos. Viena no tādām – 1.septembī
bērni pošas uz skolu. Kāds būs
jaunais mācību gads? Centīsimies
godprātīgi un no visas sirds
ievērot epidemiologu ieteikumus,
lai atkal nevajadzētu doties attālinātajās mācībās. To nevēlas ne
skolotāji, ne lielākā daļa skolēnu,
ne absolūtais vairākums vecāku.
Skolotāju kolektīvs ir nopietni sagatavojies galvenajam izaicinājumam
izglītības laukā - realizēt jauno, kompetencēs balstīto mācību saturu.
Šogad tā ieviešana sākas 1., 4., 7.
un 10.klasēs.
Starp citu, šis 1.septembris neierasts
ar to, ka mūs vairs nesagaida ierastā
sarkano ķieģeļu celtne, bet īsts baltais
nams. Pirmajā mirklī ir pat šoks, lai
arī bija zināms, ka attālināto mācību
laikā skolas ēka tiek siltināta. Toties
tagad mums pašiem ir savs Baltais
nams. Un arī Baltā mājiņa pie stadiona. Ne pārāk senā pagātnē tur
notika mājturības un darbmācības
stundas. Pagaidām atjaunotajam
namiņam īstais saimnieks vēl nav
atradies, bet kandidāti jau ir.
Kas vēl mainījies? Esam kuplākā
skaitā. 1.septembrī mācības MVĢ
uzsākuši 1411 skolēni, kuri apvie
noti 51 klasē. Pirmklasnieki vien ir
150. Darbu sāk septiņi jauni skolotāji: Judīte Ukavica (sākumskola),

Inga Aurmane (matemātika), Annija
Krama (matemātika), Inga Ezera (angļu valoda), Ieva Griķe (angļu valoda), Mārtiņš Klegers (fizika), Agnese
Kramēna(bioloģija un informātika).
Skumīgi, ka pie mums vairs nestrādā
lieliskais matemātikas un fizikas skolotājs Aleksandrs Vorobjovs, bet vienlaikus arī priecājamies par viņa jauno sākumu - skolotājs Aleksandrs
kļuvis par prestižās Rīgas Tehniskās
universitātes Inženierzinātņu vidus
skolas direktoru.
Lielais skolnieku skaits liek administrācijai lauzīt galvas, kā nodrošināt
normālu mācību procesu, neaizmirstot par daudzām citām vajadzībām.
Diemžēl gluži bez attālinātajām
mācībām neiztiksim, kaut arī tās
skars salīdzinoši nelielu skolēnu
daļu. Vislielākais pārbaudījums izrādās skolēnu ēdināšana. Ievērojot
visus valstī noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus, pirmajiem būtu
jāsāk pusdienot ap desmitiem no rīta, bet pēdējie pie ēšanas tiktu ap
diviem, trijiem pēcpusdienā. Tādēļ,
lai kaut nedaudz mazinātu skolas
piepildījumu, 8.,9.klases un 11.,12.
klases savstarpēji mainoties, pagaidām mācīsies klātienē katru otro
nedēļu, bet pārējā laikā attālināti. Lai
pusdienošana veiktos raiti, atcelta
ēdienu izvēles iespēja. Mājas lapā
nedēļu iepriekš ir iespēja iepazīties
ar nākamās nedēļas ēdienkarti –
mazais komplekts 1,42 eiro lielais

komplekts 2.50 eiro un veģetārais
komplekts 2.50 eiro. Līdz ceturtdienas pusdienlaikam ēdināšanas firmas kontā jāsamaksā par nākamās
nedēļas komplektu. Par skaidru naudu
neko izvēlēties nevar. Jā, ir zināmas
neērtības un jāmaina ieradumi, tomēr
iespēja pusdienās ieturēt siltu maltīti ir nodrošināta.
Rēķinoties ar to, ka COVID aizvien
ir klātesošs, pie ārdurvīm ienācējus sagaida jauns roku dezinfekcijas aparāts. Dežurantes raugās,
lai neviens neieietu skolā nenodezinficējis rokas. Starpbrīžos, kamēr
izvēdina klases, skolēniem atļauts
uzturēties gaitenī turpat klases tuvumā. Pārvietoties no klases uz klasi vai ēdamzāli drīkst tikai visa klase
kopā un skolotāja pavadībā, lai iz
slēgtu kontaktēšanos ar citu klašu
skolēniem. Cik nu tas ir iespējams.
Mācību stundas maksimāli sakārtotas blokos, lai pārvietošanos no
klases uz klasi mazinātu. Arī trešās
personas skolā netiek ielaistas.
Izņēmums ir pirmklasnieku vecāki, kuri divas nedēļas drīkst pavadīt savas
atvases līdz skapīšiem un klasēm,
kamēr paši spēj orientēties jaunajā
vidē un apstākļos.
Lai mums visiem izturība, pacietība un
iecietība vienam pret otru! Veiksmīgu
2020./2021.mācību gadu!
Mārupes Valsts ģimnāzijas
kolektīvs

“Mārzemīte” īsteno Ekoskolu programmu un iegūst Zaļo karogu
Ekoskolas programmā esam aktīvi iesaistījušies kopš 2017.gada.
Par pagājušajā 2019./2020. mācību gadā paveikto mums par lielu
prieku un gandarījumu Ekoskolu
“Apbalvošanas ceremonijā” esam
saņēmuši Zaļā karoga balvu.
Zaļais Karogs ir Ekoskolu programmas simbols. Tas tiek
piešķirts pirmsskolām un skolām,
kuras ir parādījušas vislabāko
sniegumu, ieviešot Ekoskolu programmas prasības. Tā ir atzīta un
prestiža vides kvalitātes zīme, ar
ko lepojas pirmsskolas un skolas
visā pasaulē.
Pagājušajā mācību gadā kā gada
tēmu bijām izraudzījušies “Skolas vide un apkārtne”. Tās ietvaros mēs
izmantojām savu pirmsskolas teritoriju kā daudzveidīgu mācību vidi
un iedvesmotāju, iepazīstot teritorijā
augošos kokus un augus, sējām un
stādījām ziedus un garšaugus paši
savās grupas dobītēs, lai vasarā un
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rudenī dabas veltes priecētu gan
kukaiņus, gan cilvēkus. Bērni zinātkāri vēroja, kā puķu ziedā nektāru
ievāc bites, kā mārpuķītes viducī ir
nosēdies tauriņš un kaut kur rāpo

mārīte. Dabaszinībās pēc tiešā vērojuma tika izzināts zemenes augšanas
cikls, turklāt pašu audzētās zemenes
garšo tik saldi! Izdevies ir arī pava
sara eksperiments – iestādīts vie

ns kartupelis, bet iegūti 8. Tēmas ietvaros ir aizvadīta “Āra izglītības diena” un “Vides diena”. Esam izveidojuši Vides kodeksu, kas pauž mūsu vērtības un rīcību dabas resursu

izmantošanā un saudzēšanā.
Aktīvi esam darbojušies arī citās
Ekoskolas tēmās, piemēram, Rīcības
dienas ietvaros atbildīgi lietojām elektrību, novērtējot dienas gaismu. Katru
gadu piedalāmies “Zaļās jostas”
konkursā, kur tiek vākts papīrs un
baterijas, lai nodotu šos materiālus
otrreizējai pārstrādei. Ziemassvētku
darbnīcā tika darināti eglīšu rotājumi
no otrreiz lietojamiem materiāliem,
šādi pat darinājām mūzikas instrumentus – Mūzikas nedēļās. Vairākas
grupas piedalījās gan radošo darbu konkursā “Uzliec pauzi plastmasai”, ilustrējot pasakas “Plastmasas
lietus” sižetu, gan piedalījās akcijā
“Zero Waste”. Visas šīs minētās un
vēl citas aktivitātes, mēs darām ar
mērķi, lai veidotu dabai draudzīgus
ieradumus, lai mīlētu un cienītu mūsu zemi Latviju un Planētu – Zeme.
PII “Mārzemīte” Ekopadome
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Novadā

Mārupes vēstis

Vai katrs var kļūt par aukstumpeldētāju?
30. septembra pievakarē Biznes
Vēstniecībā pulcējās prāvs intere
sentu loks, jo aukstumpeldēšana
nu jau kļuvusi teju par modes
lietu.
Brigita Mironova no “Ledus skolas” dalījās ar lieliskiem ieteikumiem,
kā uzsākt aukstumpeldes, kā pareizi sagatavoties un doties ledai
najā ūdenī, rādīja dažādus vingrinājumus un stāstīja daudz piemērus
no dzīves par aukstumpeldēšanas
vispārīgo pozitīvo ietekmi uz fizisko
un emocionālo veselību. Tomēr noteikti pats primārākais ir pašsajūta,
veselības stāvokļa kritisks izvērtējums un pakāpeniskums, lai nenodarītu sev pāri.
Kādi ir aukstumpeldētāju ieguvumi?
• Vispārīgi uzlabojas veselības
stāvoklis;
• Augsts enerģijas līmenis;
• Spēja sevi mobilizēt kritiskās
situācijās;
• Sevis piespiešana, kas norūda
pašdisciplīnu;
• Bauda;
• Dzīves kvalitāte iegūst jaunas
šķautnes.
Ja vēlies sākt, kas ir pats
būtiskākais, ko ņemt vērā?

Rūdīšanos jāuzsāk mēreni un
pakāpeniski, piemēram, uzturoties
vēsā gaisā, vēdinot telpas, rīvējoties
ar vēsu dvieli, staigājot ar basām kājām, dodoties aukstā dušā, rīvējoties
ar sniegu un citos veidos ievērojot
mērenību eksperimentēt ar aukstuma un siltuma līdzsvarošanu ikdienā.
Nākamais būtiskais solis ir iemācīties
dziļi un lēni elpot, izmantojot diafragmu, jo tieši šis elpošanas veids ir
svarīgs elements, lai sevi sagatavotu peldei. Tālākais jau ir specifiska
sagatavošanās peldei – ērts un silts
apģērbs, ko uzvilkt pēc peldes, termo
čības, paklājs, uz kura nolikt mantas,
cepure, dvielis un silta tēja. Zelta atslēga, kā teica Brigita Mironova, ir:
“Siltumiņš pirms un siltumiņš pēc”.
Kā arī optimālais ilgums ūdenī ir 1
minūte, bet arī tas atkarīgs no individuālām sajūtām, lai ķermenis pie
rastu, vēlams peldes atkārtot ne retāk
kā 1 reizi nedēļā.
Ja vēlaties pamēģināt, bet vienam tomēr grūti saņemties, tad visas ziemas garumā svētdienās plkst.
12.00 “JIP Mārupīte” peldvietā pulcējās “Mārupes aukstumpeldētāji”, kur
gaidīts būs katrs interesents.
Kāpēc to nedarīt? Tam jau atradīsies ļoti daudz iemeslu, jo visērtāk
ir atrasties komforta zonā. Bet atceroties to, ka jebkura attīstība un

izrāviens rodas tieši ārpus komforta
zonas – ir vērts pamēģināt!
Lekcija norisinājās projektu konkursa “Mārupe mūsu mājas 2020” ietvaros, to finansēja Mārupes novads
un organizēja Elīna Puncule sadarbībā ar Biznesa Vēstniecību.
Aicinām apmeklēt Mārupes aukstumpeldēšanas sezonas atklāšanas
pasākumu!
11. oktobrī “JIP Mārupīte” no plkst.
12.00-15.00, neformālā apvienība
“Mārupes aukstumpeldētāji” aicina
ikvienu pievienoties, ja ne pirmajai reizē aukstā ūdenī, tad vismaz
pozitīvās un priecīgās sarunās pie
siltas tējas tases uzzināt ko vairāk
un paskatīties no malas. Programmā
paredzēts brīvais mikrofons, lai uz
zinātu dažādus pieredzes stāstus,
silta zupa un dzērieni, būs pieejama
arī pirts, norisināsies dažādi konkursi
un sacensības, iespējams, ka būs pat
kāds muzikāls pārsteigums. Un visam
pāri – ĻOTI POZITĪVA ATMOSFĒRA!!!
Tiekamies jau drīz!
Pasākumu organizē Elīna Puncule
sadarbībā ar “JIP Mārupīte” un
Mārupes novada domi, projekta
“Mārupe-mūsu mājas 2020” ietvaros. Pasākumu finansē Mārupes
pašvaldība.

Mārupes Mūzikas un mākslas
skolai 20 gadu jubileja
Pirms 20 gadiem 1.septembrī
pirmo reizi audzēkņiem durvis
vēra Mārupes Mūzikas un mākslas skola. 20 gadi nav daudz, bet
nav arī maz. 20 gadu laikā cilvēka bērns izaug par patstāvīgu cilvēku, kurš zina, ko grib dzīvē sasniegt. Arī mēs esam izauguši pie
tiekami lieli, lai zinātu, kas esam
un ko gribam sasniegt.
Skolas prioritāte no pirmās die
nas ir bijusi kolektīvā muzicēšana. Šo gadu laikā esam izveidojuši vairākus lielus kolektīvus – kori “Skaņa”, kamerorķestri, pūtēju
orķestri, koklētāju ansambli “Saules
kokles”, kuri ir Dziesmu un deju svētku dalībnieki, kā arī audzēkņiem ir
iespēja spēlēt dažādos kameransambļu sastāvos. Lepojamies, ka mūsu
audzēkņi ir daudzu valsts un starptautisku konkursu laureāti. Mūsu jauno mākslinieku mākslas darbi ceļojuši daudzviet pasaulē. Tomēr priecājamies arī par katra audzēkņa vismazākajiem sasniegumiem, kas ļauj
viņam noticēt saviem spēkiem un rada motivāciju turpināt savu izaugsmi.
Esam aktīvi arī savās mājās –
skola organizē vairākus starptautiskus konkursus, kuri pulcē jaunos
talantus no daudzām valstīm, tādus
kā Noras Novikas Starptautiskais
mazās kamermūzikas konkurss,
Sitaminstrumentu spēles konkurss

“Amber
Percussion”,
ģitāristu konkurss “Kur tad tu nu biji?”,
pūšaminstrumentu spēles konkurss
“Wind Stars”, šķiedrmākslas konkurss
“Skaņu palete”.
Šobrīd skolu absolvējuši 297
audzēkņi, un absolventi atgriežas
skolā nu jau jaunā kvalitātē kā
pedagogi.
Jubilejā gribu pateikt lielu paldies
visam skolas kolektīvam, bez kura
nebūtu šādu sasniegumu un izaugsmes – visiem pedagogiem, ar kuriem
lepojos, tehniskajam personālam, kas
nodrošina mūsu ikdienas darbu. Un
īpašs paldies vecākiem, bez kuru atbalsta un pacietības būtu grūti iedomāties sasniegumus.
Savā attīstības plānā esam izvirzījuši turpmākajiem gadiem vīziju –
demokrātiska, moderna, materiāli
tehniski nodrošināta, pārmaiņām
atvērta skola kā kultūrizglītības
centrs novadā, kurā strādā radošs,
saliedēts kolektīvs un mācās radoši,
atraisīti audzēkņi, kuri ir motivēti un
orientēti uz mūžizglītību.
Un esam to jau gandrīz sasnieguši.
Vienmēr vajag vēlēties sasniegt
jaunas virsotnes. Un šobrīd vēlamies
drīz ieraudzīt un apdzīvot jaunu, renovētu skolas ēku, kurā turpināsim
iesākto!
Skolas direktore Dace Štrodaha

Aicina uz domnīcu “Līderes kods”

21. oktobrī

16.00 – 19.00
Mārupes Kultūras namā
Turpinot iniciatīvu “LĪDERES
KODS”, šā gada 21. oktobrī plkst.
16.00 Mārupes novadā viesosies
biedrība “Līdere”, kas apvieno Latvijas sievietes – uzņēmējas un
augstākā līmeņa vadītājas.
“LĪDERES KODS” tika radīts, lai
noskaidrotu Latvijas sievietes –
uzņēmējas spēka formulu, vērtību,
dzīves un darba pamatvērtību kodu,
un aktualizētu pamatvērtību nozīmi
valsts un uzņēmējdarbības attīstībā
un izaugsmē.
Mārupē tiks atklāta “LĪDERES
KODS” ceturtā sezona un notiks
jau piecpadsmitā projekta domnīca. Šoreiz biedrība “Līdere” vēlas
pulcināt Mārupes novada sievietes
uzņēmējas, lai mudinātu nosaukt sev
svarīgus dzīves un darba principus.
Brīvā atmosfērā diskutēsim par
vērtībām, kas palīdz veidot un attīstīt
savus uzņēmumus, palīdz nepadoties
un dod drosmi pretoties grūtībām
un virzīties uz priekšu. Uzklausīsim
Mārupes novadā mīlētu un cienītu
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uzņēmēju stāstus un kopīgi secināsim, kas mūsu valsti dara stipru!
Nav būtiski vai Jūsu uzņēmumā
Jūs esat nodarbināta viena, vai Jums
ir izdevies uzbūvēt lielu un stabilu
uzņēmumu, kas dod darbavietas
daudziem novada iedzīvotājiem –
mēs ar prieku gaidīsim katru no Jums,
jo tikai kopā mēs varam izveidot diskusiju un atrast mūsu kopīgās un
atšķirīgās vērtības, tādējādi izveidojot patieso “LĪDERES KODU”, visā tā
krāsu bagātībā.
Tikšanās laiks un vieta: 21.oktobris.
no plkst. 16.00 līdz 19.00 Mārupes
kultūras namā, Daugavas ielā 29,
Mārupē
Dalība pasākumā ir bez maksas.
Lūdzam pieteikt savu dalību līdz
16. oktobrim, aizpildot pieteikuma
anketu elektroniski https://ej.uz/lideremarupe.
Tālrunis informācijai 29195835
(Zanda Raciborska), e-pasts info@
lidere.lv
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Sports

Mārupes vēstis

Mārupes BMX klubs nosvin 10 gadu jubileju ar
skaistu uzvaru sacensībās

3 x 3 basketbola sīvās cīņas
26. un 27. septembrī tirdzniecības un izklaides galvaspilsētā “AKROPOLE” tika aizvadīts 3x3 basketbola vasaras seriāla finālposms pirmajai profesionālajai 3x3 basketbola līgai Latvijā.
Mārupes novads LBS organizētajā profesionālajā 3x3 basketbola līgā
startē gan ar sieviešu, gan vīriešu komandu.
Abas Mārupes vienības finālposmā kvalificējās finālam, aiz sevis atstājot komandas no Daugavpils, Saldus, Madonas un citām pilsētām.
Mārupes sieviešu komanda apakšgrupas spēlēs ieguva 2. vietu un finālā,
ļoti līdzīgā spēlē piekāpās 2019. gada Eiropas čempionāta bronzas medaļu
ieguvējām un Latvijas Olimpiskās vienības B sastāva sieviešu izlasei.
Mārupes vīriešu komanda 1/4 finālā pārliecinoši uzvarēja Latvijas Olimpiskās
vienības B sastāva izlasi, kas 2019. gadā izcīnīja sudraba medaļas Eiropas
spēlēs Minskā, 1/2 finālā pieveica Saldus komandu un apturēti tika tikai
finālā, kur piekāpās LOV A sastāva izlasei.
Mārupes komandās startēja: Sieviešu komandā - Sindija Kudule, Klinta
Dambrāne, Līva Krūmiņa, Paula Kļeščova. Vīriešu komandā - Niks Višņevičs,
Elvijs Frīdenbergs, Reinis Otersons, Artūrs Kramiņš.

12. septembrī Mārupes BMX
sporta parku ar aizraujošām
cīņām trasē un bagātīgu izklaides
programmu ieskandināja Mār
upes BMX kluba 10. gadu jubilejas sacensības.
Dalībnieku skaita ziņā šīs bija
kuplākās BMX sacensības Latvijā
– tajās piedalījās 407 sportisti no
Latvijas, Lietuvas un Igaunijās.
Klubu kopvērtējumā Mārupes BMX
kluba sportisti izcīnīja pirmo vie
tu. Sacensības bija vērojamas arī
Sportacentrs TV nodrošinātajā
tiešraidē, tās atkārtoti var noskatīties
kluba Facebook kontā. BMX svētki
tiek rīkoti reizi gadā kopš biedrības
dibināšanas pirmssākumiem, patei
coties ikvienam par ieguldījumu par-

ka izveidē un pilnveidošanā.
Jubilejas pasākuma ietvaros norisi
nājās LAEDER projekta Nr. 2017/
AL04/3/A019.2201/9 “Publiskās
ēkas izveide Mārupes BMX sporta parkā” atklāšanas pasākums.
Publiskās ēkas pieejamība nodrošinās iespēju apmeklētājiem
papildus dažādajām sporta aktivi
tātēm, izmantot labiekārtotas telpas, saņemt informāciju un tehnisko atbalstu parkā pieejamajām aktivi
tātēm. Projekts realizēts sadarbībā
ar Mārupes novada Domes, biedrības
“Pierīgas partnerība” un Lauku atbals-

ta dienesta atbalstu, kā arī talkās aktīvi līdzdarbojoties kluba treneriem,
sportistu vecākiem un vecāko grupu sportistiem.
Mārupes BMX sporta parkā, ievērojot iekšējās kārtības noteikumus, ir
iespēja aktīvi piedalīties sporta nodarbībās, treniņos, sacensībās un citos sabiedriski aktīvos pasākumos.
Iedzīvotājiem sadarbībā ar pašvaldību ir iespēja attīstīt sociāli spēcīgu
teritoriju - teritoriju, kuras iedzīvotāji
ir pilsoniski atbildīgi, izglītoti un darboties griboši jaunām idejām kvalitatīvas dzīves telpas attīstībai.

Pierīgas novadu sporta spēļu krosa
sacensībās uzvar mārupieši
Neparasti spraigā cīņā par pirmo vietu Pierīgas novadu sporta
spēļu vieglatlētikas krosa sacensībās Baldonē uzvaru trešo
gadu pēc kārtas svinēja Mārupes
novada komanda. Tikpat punktu
kopvērtējumā bija savākuši arī
Salaspils, Babītes un Baldones
skrējēji, un, lai noteiktu galīgo
vietu sadalījumu, sacensību
rīkotājiem nācās nodarboties ar
sarežģītu matemātiku.
Sacensības individuāli notika
1000–3600 metru distancēs sešās
vecuma grupās dāmām un kungiem,

bet novadu vērtējumā tika ņeti vērā
katras komandas seši labākie individuālie rezultāti. Par pirmo vietu
grupā pienācās 20 punktu, par otro
– 18, par trešo – 16, utt.
Noslēgumā izrādījās, ka vienādu
punktu skaitu – 112 no 120 iespējamiem – savākušas četras komandas.
Mārupes, Salaspils un Babītes komandām bija pa trim individuālajām uzvarām, pa divām otrajām vietām un
pa vienai trešajai vietai, bet mājinie
kiem baldoniešiem – divas pirmās
un četras otrās vietas. Atbilstoši nolikumam un ņemot vērā papildrādītājus, tieši šādā secībā komandas arī

sarindojās galīgajā kopvērtējumā.
Tālākās vietas ieņēma Ķekavas (96
p.), Stopiņu (80), Ropažu (75) un
Mālpils (31) novadu pārstāvji.
Izcīnot uzvaras savās vecuma
grupās, Mārupes novadam uzvaru nodrošināja Vladimirs Ļašs (V3),
Silvija Segliņa (S6) un šobrīd Latvijas
labākais garo distanču skrējēja
Dmitrijs Serjogins (V1), kurš Viļņā
laboja personisko rekordu maratona skrējienā (2.19:49). Otrās vietas
individuāli ieguva Jevgeņijs Kaupužs
(V5) un Līga Jansone (S1), trešo –
Inga Kronberga (S3).
Avots: Apriņķis.lv

“Mārupes SC” turpina cīņu par medaļām
Šī gada 3.oktobrī noslēdzās Latvijas futbola čempionāta 2.līgas
pirmais aplis. Čempionātā startē
12 komandas no visas Latvijas.
Sezona iesākās katastrofāli.
Pirmsezonas izvirzītie komandas
mērķi sabruka jau pašā sākumā.
Mārupieši piedzīvoja piecu zaudējumu sēriju un iekļūšana top 6, lai
turpinātu cīņu par medaļām, faktiski
vairs nebija iespējama. Noskaņa komandā bija bēdīga un pat uzticīgākie
fani bija zaudējuši cerības, jo atlikušās
spēles bija pret tabulas augšgala komandām. “Mārupes SC” futbolisti ar
3 punktiem atradās turnīra tabulas
lejasgalā.
Pēc zaudējuma “SK Krimulda” futbolistiem, komandas galvenā trenera
amatu pameta britu treneris Antonijs.
Pēc tam tika panākta vienošanās ar
“Mārupes SC” treneri Māri Rihertu, kuram palīdzēs pieredzējušais Mārupes
futbola spēks -Agris Kokorevičs.
Treneri sakārtoja spēlētāju psiholoģiju, pieņēma pareizus lēmumus
un restaurēja labu noskaņu koman-
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dā. Pēc šādas rokādes rezultāts ilgi
nebija jāgaida. Jau nākošajā spēlē,
izbraukumā pret spēcīgo Liepājas
“FK Karosta” futbolistiem, mārupieši
izcīnīja uzvaru ar rezultātu 5-0! Visi
spēlētāji izdarīja maksimumu.
Sekoja izcīnītas piecas skaistas
uzvaras pret tiešajiem konkurentiem
un šobrīd komanda pēc apļa beigām
ieņem 5.vietu, kas ļauj turpināt cīņu
par medaļām. Komandas rezultatīvākie spēlētāji ir Rainers Veide
ar 9 gūtiem vārtiem un Kristiāns
Korsaks ar 8 gūtiem vārtiem.
Jau šobrīd tas ir milzīgs Mārupes
futbola ģimenes varoņdarbs. Padies
komandas līdzjutējiem un faniem.
Ir izveidojies enerģisks fanu pulks
ar bungām un fanu atribūtiku, kas
klātienē atbalsta komandu un ar
savu vētraino atbalstu liek komandai kļūt labākai. Paldies Mārupes futbola ģimenei, komandas atbalstītājiem: Mārupes Sporta Centram un
visiem tā darbiniekiem par ieguldīto darbu, lai rezultāts būtu efektīvs
un ikdienas procesi perfektā kārtībā;
Mārupes picai, par garšīgu noskaņu;

citiem uzņēmumiem, kas dažādos
veidos atrod iespēju piedalīties futbola pasākumos.
Liela atzinība visām personām,
kuri piedalās un iesaistās darbā,
lai nodrošinātu futbola svētkus: komandas menedžeris, organizators Ringolds Prāvasts, sporta direktors,
video operators - Kristaps Žodziņš,
mākslinieks - Aivars Baranovs, fotogrāfi - Jūlija Ostrovska un Sanita
Ieva Sparāne, klātienes spēļu administrators - Matīs Magone, spēles
sekretāri un informatori- Rihards
Tomingass, Mārcis Melecis, Mārtiņš
Pluģis, Jaunmārupes stadiona tehniskais cilvēks un fotogrāfs - Arnis
Vilcāns, visi Jaunmārupes stadiona
administratori, jaunie censoņi - bumbu padevēji, kā arī privātie atbalstītāji un ziedotāji.
Jaunumiem ir iespēja sekot līdzi
sociālajos tīklos Facebook - Mārupes
SC 2. līga un Instagram kontā. Visi
laipni aicināti uz futbolu, lai atbalstītu
sava novada komandu un uz tikšanos
laukumos un Jaunmārupes stadionā!

Mārupieši iegūst otro vietu
Pierīgas novadu sporta spēļu
sacensībās kalnu riteņbraukšanā
Jau septīto gadu pēc kārtas Pierīgas novadu sporta spēļu sacensībās
kalnu riteņbraukšanā (MTB) Riekstukalnā, iegūstot maksimālo punktu summu, uzvarējusi Baldones novada komanda. Otro vietu šogad
ieguva Mārupes novada un trešo – Stopiņu novada riteņbraucēji.
27.septembrī Riekstukalnā bija pulcējušies gandrīz simt sportistu no
deviņiem Pierīgas novadiem. Sacensības noritēja sešās vecuma grupās
un distances no četriem līdz 24 kilometriem. Komandu ieskaitē ņēma vērā
katra novada pārstāvju sešus labākos rezultātus. Par pirmo vietu katrā
vecuma grupā pienācās 20 punkti (par otro 18 utt.), līdz ar to maksimālais
punktu skaits bija 120.
Ar 106 punktiem otro vietu izcīnīja Mārupes novada riteņbraucēji – viņu
kontā divas individuālās uzvaras senioru grupās Verai Stumburei (S6) un
Mečislavam Bartuševičam (V6), kā arī divas otrās vietas – Laimai Ozoliņai
un Mārītei Rjabkovai, trešā vieta Sergejam Pormaņevskim un divas piektās vietas.
Ļoti liels paldies visiem dalībniekiem, bez kuru dalības sacensībās nebūtu
izcīnīta kopvērtējumā 2. vieta.

Mārupes jaunieši triumfē futbola
sacensībās
6.septembrī Jaunmārupes pamatskolas stadionā noslēdzās Rīgas
Futbola federācijas (RFF) sadarbībā ar Latvijas Futbola federāciju (LFF)
un Mārupes Sporta centru organizētās Rīgas jaunatnes “Ādas Bumbas” sacensības. Jaunākajā jeb U-13 (2007./2008.dz.g.) vecuma grupā
triumfēja “Mārupes SC” vienība (treneris Agris Kokorēvičs), kamēr
starp U-15 komandām (2005./2006.dz.g.) mārupieši ierindojās 2.vietā.
Jaunākajā jeb U-13 vecuma grupā, kur viena riņķa izspēles ietvaros spēkojās astoņas dalībnieces, noslēdzošajā sabraukumā divas pārliecinošas uzvaras (8:2 pār JDFS “Alberts” un 14:0 pret SK “Līderis”) izcīnīja sacensību “saimniece” “Mārupes SC”, kas tādējādi kopvērtējumā savāca 20 punktus, nodrošinot turnīra zelta godalgas un apsteidzot līdzšinējo līderi FS
“Daugava Rīga” (19).
Tikmēr U-15 kategorijā, kur piecas komandas izspēlēja divu riņķu čempio
nātu, aizvadītajā svētdienā pat par spīti neveiksmei pret ciešāko konkurenti
tabulā pirmo vietu nosargāja FS “Metta” (18), kas atstāja “sausā” FK “Baltika”
(6:0), bet piekāpās otrajā pozīcijā esošai “Mārupes SC“– 3:4. Mārupieši, kas
sacensību finišā no čempioniem atpalika par diviem punktiem, citā cīniņā
arī sarūgtināja JDFS “Alberts” – 5:1.
Absolūti visi dalībnieki tika pie patīkamām dāvanām no organizatoriem un
turnīra partneriem. 2020.gada “Ādas Bumbas” sacensības atbalsta: sporta
veikals „Komanda”, zobu pasta „Splat”, kvesti realitātē „RealQuest”, ūdens
„Everest” un saldējums „Eskimos”.
Avots: Futbola turnīru asociācija

Sports īsumā
Pierīgas sporta spēlēs vīriešiem basketbolā, kas norisinājās 3.oktobrī
Mārupes Sporta kompleksā, Mārupes novada vīriešu komanda izcīnīja
2.vietu Pierīgas sporta spēļu finālturnīrā. APSVEICAM! Dramatiskā finālspēlē bija nepieciešams pagarinājums, kurā pārāki izrādījās Ropažu basketbolisti. Paldies Intam Pīrāgam par palīdzību komandas komplektēšanā
un organizēšanā!
Rīgā norisinājās Rīgas čempionāts futbolā U 10 grupā, kurā mārupieši
trenera Salvja Rutkastes vadībā izcīnīja 3.vietu.
Visu vasaru jūlijā, augustā un septembrī norisinājās Rīgas meistarsacīkstes
jauniešiem futbolā. U-10 (A)grupā piedalījās 10 labākās Rīgas un Pierīgas
komandas, to starpā arī Mārupes 2010.g.dzimušo zēnu komanda.
Tika izspēlētas 9 spēles - piedzīvoti 2 zaudējumi,1 neizšķirts un 6 uzvaras. Mārupes U-10 komanda godam izcīnīja 3.vietu. Lielu ieguldījumu
komandai deva Miks Siliņš, Martens Dāvidsons, Ralfs Smeilis, kā arī visi
spēlētāji bija vienoti, draudzīgi, uzvarām noskaņoti.

11

Novadā

Mārupes vēstis

Golfa klubs “Viesturi” aicina baudīt
golfa spēli arī rudenī
C

M

6.septembrī Mārupes novadā
Golfa laukumā “Viesturi” norisi
nājās Mārupes kausa izcīņa golfā,
kas pulcēja 56 golfa spēles
piekritējus no visas Latvijas, lai
cīnītos par Mārupes ceļojošo kausu. Sacensību ietvaros tika apbalvoti labākie golfa spēlētāji dāmu,
kungu un jauniešu konkurencē.
No spēlētāju vidus tika noskaidroti arī prasmīgākie Mārupes novada golfa spēlētāji, kas par savu
dzīvesvietu izvēlējušies mūsu
novadu. Sacensības organizēja
Golfa klubs “Viesturi” sadarbībā
ar Mārupes novada pašvaldību.
Mārupes
novada
domes
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs: “Lai
gan Mārupes novads ir salīdzinoši
neliels Pierīgas novads, mēs varam
lepoties ar plašu aktīvās atpūtas
un sporta piedāvājuma klāstu, tajā
skaitā laukumu golfa spēlēs piekritējiem. Jāatgādina, ka Golfa laukums
“Viesturi”, kas atradis savu mājvietu
Mārupes novadā, ir vecākais laukums
Latvijā. Esam gandarīti, ka varam atbalstīt un veicināt golfa spēles tradīciju mūsu novadā. Prieks arī par jauno paaudzi, kas šīs tradīcijas turpina un attīsta iemaņas golfā.”
Savukārt, no 23.septembra līdz
30.septembrim Eiropas sporta
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nedēļas 2020 ietvaros gan pieaugušajiem, gan bērniem bez pieredzes
un zināšanām tika piedāvāta iespēja
bez maksas uzzināt vairāk par golfu un attīstīt savas iemaņas golfa
spēlē. Iepazīšanās pasākuma ietvaros
treneru pavadībā kopā 77 dalībnieki tika iepazīstināti ar golfa ekipējumu, etiķeti un spēles pamatnoteikumiem. Visiem dalībniekiem tika dota
iespēja saprast golfa spēles būtību
un rezultāta sasniegšanas burvību.
Golfa laukuma “Viesturi” direktors
Kristaps Erdmanis, mudinot pievie
noties golferu saimei: “Lai gan gol-

KULTŪRAS AFIŠA
30.oktobrī plkst. 18.00 Mārupes Kultūras namā
Talkfest`2020

Stereotipu šovs. Pasākumu vadīs dziedātāja Samanta
Tīna un mārupietis, latviešu mūzikas izdevējs,
producents, dziesmu autors, mūziķis un dzejnieks
Guntars Račs.
Ieeja Brīva

31.oktobrī plkst. 18.00 Mārupes Kultūras namā
Jauktā kora “Mārupe” koncerts “Veltījums
Krišjānim Baronam…”

fa tradīcijas ir senas un sabiedrības
apziņā šis sporta veids tiek asociēts
kā elitārs, mūsdienās tas tā vairs nav.
Jebkuram sportot gribētājam ir iespēja mācīties veselīgi un kvalitatīvi pavadīt laiku svaigā gaisā, kustībā. Golfu
var spēlēt līdz pat pirmajam sniegam.
Izmaksas, sākot sportot, ir līdzvērtīgas jebkuram citam sporta veidam.
Turklāt golfa laukums ir īstā vieta, kur
būt šajā laikā, kad jādomā par distances ievērošanu un izvairīšanos
no drūzmēšanās.”
Plašāk par golfa klubu “Viesturi”:
www.golfsviesturi.lv

7. novembrī Jaunmārupes dabas parkā
Brīvības cīņu piemiņas pasākums

Programmā – militārā šķēršļu josla, kara laika
virtuves noslēpumi, frontes mākslas darbnīca un
citas aktivitātes.
Plašāka informācija sekos.
Ieeja brīva
Pasākumu laikā jāievēro valstī noteiktie epidemioloģiskie
ierobežojumi un ieteikumi.
Lai informētu sabiedrību par pasākumu norisi, publisko
pasākumu laikā iespējama fotografēšana un filmēšana.
Bildes un video var tikt ievietoti pašvaldības informatīvajos kanālos.

Mākslinieciskais vadītājs Kalvis Ozoliņš
Ieeja brīva

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

SPORTA NOTIKUMI

24.oktobris
10:00 Mārupes Sporta komplekss

17.oktobris
10:00 Mārupes Sporta komplekss

Basketbols - LJBL spēles U14, U15, U16 grupās
10:00 Tīraines Sporta komplekss
Volejbols - Pierīgas sporta spēles vīriešiem – ﬁnālturnīrs
16:00 Mārupes Sporta komplekss
Volejbols - Latvijas čempionāts

18.oktobris 10:00 Mārupes Sporta komplekss

Basketbols - turnīrs 3x3 uz abiem groziem U10 grupā

Basketbols - LJBL spēles U12 - U13 grupās
10:00 Tīraines Sporta komplekss
Volejbols - Pierīgas sporta spēles sievietēm

25.oktobrī 10:00 Mārupes Sporta komplekss
Basketbols - LJBL spēles U12 - U13 grupās

31.oktobrī
9:00 Tīraines Sporta komplekss

Džudo diena Mārupē
10:00 Mārupes Sporta komplekss
Volejbols - Latvijas čempionāts

2020.GADA

26

SEPTEMBRĪ

Dzimuši

2020.gada septembrī
reģistrētie mirušie
Bruno Krēķis dz.1962.gadā;
Biruta Kalvāne dz.1932.gadā,
Irēnijs Rečs dz.1931.gadā;
Andris Lūrins dz.1962.gadā;
Gaļina Dišļevska dz.1929.gadā;
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Zēni

13

Meitenes
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Laulības
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Miruši

Pašvaldības informatīvs izdevums “Mārupes Vēstis”

Jāzeps Marcinkevičs dz.1947.gadā;
Oļģerts Sedlers dz.1961.gadā;
Ludmila Bojatjuka dz.1941.gadā;
Pēteris Zvejnieks dz.1945.gadā;
Pjotrs Lapenko dz.1928.gadā.

Reģ. nr. 000702131
Iznāk vienu reizi mēnesī / Tirāža - 8500
eksemplāru / Bezmaksas.
“Mārupes Vēstis” publicētie materiāli
ne vienmēr atspoguļo Mārupes novada
domes viedokli.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
obligāta.

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

piektdiena, 9.oktobris, 2020

