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Aicinām uz “Mārupes novada uzņēmēju dienām 2022”, 
kas notiks no 5. līdz 10. septembrim 
Septembra otrajā nedēļā, no 5. līdz 10. septembrim, Mārupes novadā notiks tradicionālās “Mārupes novada Uzņēmēju dienas 2022”. “Uzņēmēju dienas” notiek jau sesto gadu, tās 
tiek organizētas, lai atbalstītu vietējos uzņēmējus un veicinātu uzņēmējdarbības nozares attīstību novadā. 

Nedēļasgarumāuzņēmējivarēsgūtjaunaszināšanasuniedvesmuvairākostematiskosse-
mināros,piedalītiesdiskusijāarpašvaldībasvadībuunspeciālistiem,kāarīizglītotnovadajauno
paaudziparuzņēmējdarbībasjomu.Pasākumātikspasniegta“Mārupesuzņēmējugadabalva
2022”septiņāsdažādāskategorijās.JebkuršnovadaiedzīvotājsaicinātsapmeklētMārupes

novadamājražotājustendu27.starptautiskajāpārtikasindustrijasizstādē“RigaFood2022”
izstāžuhallēĶīpsalā.Pirmoreizi“Uzņēmējudienās”notiksarībiedrības“MārupesUzņēmēji”
iniciētais“MārupesUzņēmējufestivāls”,kassimboliskinoslēgsarīnovadauzņēmējusadarbības
organizācijas10.darbībasjubilejasgadu.

Pasākumaprogramma6.lpp

Nosvinēti Mārupes Mūzikas un mākslas 
skolas pārbūves spāru svētki
19. augustā nosvinēti Mārupes Mūzikas un mākslas skolas pārbūves spāru svētki. Kā apliecinājums tam, ka viens no nozīmīgākajiem posmiem būvniecībā ir noslēdzies - pa-
beigta jumta nesošā konstrukcija, jaunbūves augstākajā punktā pacelts tradicionālais vainags. Mārupes Mūzikas un mākslas skola pārbūves rezultātā kvalitatīvu mācību pro-
cesu mūsdienīgā vidē varēs nodrošināt 600 audzēkņiem līdzšinējo 450 vietā. 

Pasākumā piedalījās Mārupes
novadapašvaldībasizpilddirektors
Kristaps Ločs, Mārupes novada
pašvaldībasdomespriekšsēdētāja
vietniekiMārtiņšBojārsunValdis
Kārkliņš,Mārupesnovadapašval-
dības Izglītībaspārvaldesvadītāja
LieneŠmite,Pašvaldībasīpašumu
pārvaldesInženiertehniskāsnodaļas
vadītājsGuntarsIgaunis,Mārupes
Mūzikasunmākslasskolasdirekto-
reDaceŠtrodaha,SIA“SelvaBūve”
pārstāvji – valdes priekšsēdētājs
RolandsOrlovskis,projektavadītājs
MārcisLiepiņš,darbuvadītājsAlek-
sandrsDaņilovsunciti.

Līdz šim brīdim paveiktais:
 izbūvētasnesošāsbūvkonstruk-
cijas – dzelzsbetona un mūra
sienas;

 uzsākti ēkas fasādes un jumta
apdaresdarbi;

 uzsāktiēkasiekšējoinženiertīklu
izbūvesdarbi;

 uzsāktiiekštelpugrīdu,sienuun
griestuapdaresdarbi.

Mārupes novada pašvaldības
izpilddirektorsKristapsLočs:“Mā-
rupesMūzikasunmākslasskolas
pārbūve,tāpatkā2021.gadāuzcel-
tā bērnudārza “Zīļuks” celtniecība
unMārupespamatskolaspiebūves
būvniecība, ieies vēsturē ar jaunu
pieejusabiedriskoēkuprojektēšanā
unbūvniecībāMārupesnovadā.Pro-
jektstapisBūvniecībasinformācijas
modulēšanas vidē (BIM), kasdod
iespējupašvaldībaidaudzātrākun
kvalitatīvāksagatavotbūvprojektu
unvadītbūvdarbus.”
Mārupes Mūzikas un mākslas

skolasdirektoreDaceŠtrodaha:“Tā
kāMārupesMūzikas unmākslas
skolastelpukapacitātejauvairākus
gadusirnepietiekamamācībupro-

cesa nodrošināšanai un mākslas
programmasapguvei,līdzšimtika
īrētastelpascitāēkā,esošāsskolas
ēkasrekonstrukcijaunjaunaspie-
būvesizbūvebijaloģiskssolisattīs-
tībasvirzienā-paplašinātāstelpas

sniegs arī iespēju dažādot skolas
profesionālās ievirzes izglītības
programmupiedāvājumu.”
SIA“SelvaBūve”valdespriekšsē-

dētājsRolandsOrlovskis:“Mārupe
attīstās!Unšisirgalvenaisjaunums,

joattīstībabezkultūrasnaviespēja-
ma.Viensnoskaistākajiembrīžiem
katrābūvniecībasprocesāirspāru
svētki,kadmēsredzambūvesvei-
dolu.“SelvaBūve”strādāarpārliecī-
bu,kavisu,kobūvējamšodien,mēs
būvējamnākotnei.Izglītotai,parsevi
pārliecinātaiuninteliģentainākotnes
paaudzei.”
Būvdarbi,kasparedzējaesošās

skolasēkasrekonstrukcijuunjau-
naspiebūvesizbūvi,kāarīapkārtē-
jāsteritorijaslabiekārtošanujaunu
autostāvvietu izveidei, atbilstoši
2021.gada15.septembrīnoslēgta-
jamlīgumamuzsākti2021.gada1.
oktobrī.BūvprojektuizstrādājisSIA
“AR.4”,būvdarbusveicMārupesno-
vadauzņēmumsSIA“SelvaBūve”.
Objekta pilnīga pabeigšana un

nodošanaplānotalīdz2022.gada

15.decembrim.Kopējāsbūvdarbu
izmaksasir4562699,65eirobez
PVN.Pārbūvesprojektātiksrekons-
truētaskolasdivstāvuēka1024m2 
platībā,jaunāsčetrstāvupiebūves
platībabūs2267m2.Būvniecības
lietareģistrētaBūvniecībasinformā-
cijassistēmāarNr.BIS-99486-1668.
Būvniecībaslaikāskolasmācību

processtieknodrošinātscitāstel-
pās.MākslasnodaļadarbojasMā-
rupespamatskolastelpās,savukārt
Mūzikas nodaļu audzēkņi mācās
turpatnetāluesošajāssabiedrībai
“Mārupe”piederošajāstelpās,kāarī
Jaunmārupespamatskolā,Mārupes
pamatskolāunMārupesValstsģim-
nāzijā.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

1.SEPTEMBRĪ
SVEICAM

!

Pēcpārbūvesjaunajāēkāvarēsmācīties600audzēkņu.

Spārusvētkivienkopuspulcējapašvaldībasiestāžuunbūvniekupārstāvjus.
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Mārupes novada pašvaldības domes sēdēs pieņemtie 
lēmumi
2022. gada 27. jūlijā notika Mārupes novada pašvaldības domes ārkārtas sēde, kurā izskatīti 18 darba kār-
tībā iekļautie lēmumprojekti.  

Lēmumi īsumā
 MainītpašvaldībasautoceļamC-23
VecaisMārupesceļš–Mežciems
statusuuzielu,piešķirotnosaukumu
Mežciemaiela(posmānoRožuie-
laslīdzpašvaldībasautoceļamC-11
Lagatas – Muižnieki – Mežmaļi)
0,38kmgarumāun18mplatumā
sarkanajāslīnijās.

 Apstiprināt nekustamā īpašuma
zemes ierīcības projektus, projek-
tētajām zemes vienībām piešķirt
adreses.Atļautnekustamo īpašu-
mu zemes vienību apvienošanu.
Mainītnekustamāīpašumazemes
vienībāmnekustamāīpašumalieto-
šanasmērķus.Izsniegtizziņaspar
zemesgabaluiegūšanuīpašumā.

 Apstiprināt zemes vienības ar ka-
dastraapzīmējumu80880080098
Salas pagastā, Mārupes novadā,
2022.gada29.jūnijaizsolesrezul-
tātus.Apstiprinātvienupersonupar
izsolesuzvarētājuunīpašumatiesī-
buieguvējuparnosolītosummu14
000eiro.

 Atsavinātdivāmpersonāmdomāja-
māsdaļasnozemesgabalaSilaielā
8k-1,Babītē,Babītespagastā.

 Atsavinātvienaipersonaidomāja-
māsdaļasnozemesgabalaBeržu
ielā5,Mārupē.

 Piešķirtdiviemsportistiemfinansiā-

luatbalstu500eiroapmērā,laiseg-
tuizdevumus,kassaistītiardalību
BMXsacensībāsunstarptautiskajās
sacensībās“SWSFINALS2022”.Pie-
šķirtvienamsportistamfinansiālu
atbalstu700eiroapmērā,laisegtu
izdevumus,kassaistītiarviņadalī-
buZiemeļvalstujunioruburāšanas
čempionātāSomijā,treniņnometnē
unLatvijasatklātajāburāšanasčem-
pionātāLatvijā.

 Piešķirt biedrībai „Ievas radošā
darbnīca”līdzfinansējumu700eiro
apmērāprojekta „Rudens izstāde”
īstenošanai un izstādes rīkošanai
MārupesnovadaKultūrasnamāvai
izvietojottoMārupesKultūrasnama
logosDaugavasielā29,Mārupē.

 PiešķirtSIA “Brazīlija”pašvaldības
atbalstu8000eiroapmērāLatvijas
jaunatnes čempionāta pludmales
volejbolāfinālaposmaorganizēša-
nai.

 Atvērt Babītes vidusskolā
2022./2023.mācībugadāpapildu1.
klasi,nosakot,kaminētajāmācību
gadāBabītesvidusskolāirseptiņas
1.klases.

 AtbrīvotMārupesnovadabāriņtiesas
locekliAlisiRamaninoMārupesno-
vadabāriņtiesaslocekļaamata.

 AtzītCentrālāsAdministrācijasva-
dītājasElfasSlocenieces2022.ga-

da25.maijalēmumuparziņupar
deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
Nr.1/2.1-3/1014 par pamatotu un
atstāttonegrozītu.

 Domessēdēnetikaapstiprinātslē-
mumspargrozījumiemMārupesno-
vadapašvaldībasdomes2022.gada
23.februārasaistošajosnoteikumos
Nr.10/2022“Parpašvaldībaspabal-
studaudzbērnuģimenēmMārupes
novadā”.

 Jaunveidotonovadaģerboniarpu-
puķivirzītizskatīšanaiValstsHeral-
dikaskomisijāunapstiprināšanai,
tostarp reģistrēšanaiKultūrasmi-
nistrijā.

 UzdotNekustamoīpašumunovēr-
tēšanaskomisijai,pieaicinotneat-
karīgusertificētuvērtētāju,noteikt
nekustamā īpašuma Viršu iela 9,
Tīrainē,Mārupes pagastā, nomas
maksu, paredzot, kanekustamais
īpašums līdz 100 m2 platībā tiek
iznomātsarapbūvestiesībāmkon-
teineratipabūvesizvietošanaivese-
lībasaprūpespakalpojumunodroši-
nāšanai.

Andrejs Ence, 
Mārupes novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājs 

2022. gada 8. augustā notika Mārupes novada pašvaldības domes ārkārtas sēde, kurā izskatīti divi darba 
kārtībā iekļautie lēmumprojekti

Lēmumi īsumā
 UzdotMārupesnovadapašvaldības
domespriekšsēdētājamAndrejam
Encempašvaldībasvārdāslēgtaiz-
ņēmumalīgumusarValstskasi:
 par Kungu ielas izbūvi (no Vis-
kalnu ielas līdz Lapiņu dambim)
Tīrainē,Mārupesnovadā.Aizņē-

mumaprognozētaisapmērs–209
300,65eiro.Paredzētaisatmaksas
termiņš–15gadi;

 pargājēju-veloceliņaunapgaismo-
jumaizbūvespabeigšanuGravuie-
lasposmānovalstsvietējāautoce-
ļaV10Babītesstacija-Vārnukrogs
līdzŽubīšuielaiSpilvē,Babītespa-

gastā.Aizņēmumaapmērs–107
530,57eiro.Paredzētaisatmaksas
termiņš–5gadi.

Andrejs Ence, 
Mārupes novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājs 

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

27. jūlijā Skultes ciemā demontēts vides objekts - 
lidmašīna IL-28
Militārā lidmašīna IL-28 27. jūlijā tika demontēta un pārvietota uz netālu esošo Aviācijas tehnikas muzeju.

Videsobjektasadalīšanaunno-
vākšana ilga astoņas stundas un
prasījaīpašusagatavošanos,josa-
skaņāardarbuveicējuSIA“Strele
logistics” sniegto informāciju lid-
mašīnabijusiplatumaziņālielākais
objekts,kādsjebkadpārvietotspa
Latvijasceļiem.Lidmašīnauzposta-
mentaSkultesciemābijaatradusies
44gadusunšogadulaikākāunikāls
aviācijasvēstureseksemplārsbija
kļuvusiparmilitārātūrismaapska-
tesobjektu.
LēmumsparlidmašīnasIL-28pār-

vietošanuuzmuzejutikapieņemts
29. jūnija sēdē, ņemot vērā valstī
šāgada23.jūnijāpieņemtolikumu
“Parpadomjuunnacistiskorežīmu

slavinošu objektu eksponēšanas
aizliegumuuntodemontāžuLatvi-
jasRepublikasteritorijā”.Balstoties
uzvēstures,militārāmantojumaun
aviācijas ekspertiem, pašvaldība
lēmusiparobjektapārvietošanuuz
Aviācijastehnikasmuzeju.
Lidmašīnaspostamentsseptem-

brītiksdemontēts,untāapkārtne
sakopta.Pašlaiktiekslēgtslīgums
ar iepirkumaprocedūrasrezultātā
izvēlētopretendentuparveicama-
jiemdarbiem.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

Par aktuālo sabiedriskās kārtības 
nodrošināšanā
Jūlijā Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa saņēma un ap-
kalpoja 151 izsaukumu.

Īsumā:policijasdarbiniekisaņē-
ma izsaukumus iesaistīties ģime-
nes konfliktu risināšanā; uzsāka
administratīvāpārkāpumaprocesu
parilgstošinedeklarētudzīvesvietu;
sniedzaatbalstuValstspolicijaiun
glābšanas dienesta darbiniekiem
ceļusatiksmesnegadījumāuzau-
toceļaA9;personas,kurasatradās
bezpalīdzīgāstāvoklī,nogādājadzī-
vesvietā;aizturējapersonualkohola
reibumā,kasbraucaarelektroskrejri-
teni;sniedzaatbalstuNeatliekamās
medicīniskāspalīdzībasdienestam
personasnogādāšanaiārstniecības
iestādē;uzsākaadministratīvāpār-
kāpumaprocesuspretalkoholarei-
bumāesošāmpersonām;iesaistot
citusdienestus,novērsapašnāvības
mēģinājumu;aizturējapersonuardi-
viemmeklēšanāizsludinātiemvelo-
sipēdiem.Veicotrakšanasdarbus,
tikaatrastskaralaikalādiņš,pašval-
dībaspolicijanorobežojateritorijuun
izsauca speciālistus nesprāgušā
lādiņanogādāšanaineitralizēšanai
tamparedzētajāvietā.
Laikaposmāno1.līdz31.jūlijam

Mārupesnovadapašvaldībaspolici-
jasamatpersonasuzsāka83admi-
nistratīvāpārkāpumalietas:
 paralkoholiskodzērienuvaicitu
apreibinošovielu lietošanupub-
liskāvietāvaiparatrašanospub-
liskāvietātādāreibumastāvoklī,
kastraucēsabiedriskokārtībuvai
drošību–4;

 parAtkritumuapsaimniekošanas
likumapārkāpumiem–12;

 parMārupesnovadapašvaldības
saistošonoteikumupārkāpumiem
–34;

 parDzīvniekuaizsardzībaslikuma
pārkāpumu–1;

 par Apstāšanās un stāvēšanas
noteikumupārkāpšanu–30;

 parDzīvesvietasdeklarēšanasli-
kumapārkāpumu–1;

 parEnerģētikaslikumapārkāpu-
mu–1.

Nepieļaut suņu klaiņošanu, 
reģistrēt tos Lauksaimniecības 
datu centrā
Pēdējā laikā regulāri saņemam
izsaukumusunsūdzībaspar klai-
ņojošiem un agresīviem suņiem,
tādēļvēlamiesatgādināt, kasuņa
īpašnieka pienākums ir rūpēties
parmājdzīvniekiemunnepieļautto
klaiņošanu.Visiemsuņiem,sasnie-
dzotsešumēnešuvecumu,irjābūt
reģistrētiemLauksaimniecībasdatu
centrā.Suņi,kuriirreģistrēti,klaiņo-
šanas gadījumā netiek nogādāti
patversmē,jopašvaldībaspolicijai
iriespējanoskaidrotīpašniekuunto
atdotsaimniekam,neradotpapildu
izmaksasparpatversmespakalpo-
jumiem.Lūgumsievērotšīsprasības
unatbildīgiizturētiespretlikumāno-
teiktajiempienākumiem.

Mārupes novada pašvaldības policija

Parakstīta vienošanās ar VSIA 
“Latvijas Valsts ceļi” par sadarbību 
Kantora un Lielās ielas krustojuma 
satiksmes drošības uzlabošanā
Augustā starp Mārupes novada pašvaldību un VSIA “Latvijas Valsts 
Ceļi” (turpmāk tekstā LVC) parakstīta vienošanās par sadarbību būv-
projekta “Satiksmes drošības uzlabošana valsts vietējās nozīmes au-
toceļa V15 Rīgas robeža – Silnieki – Puķulejas (Kantora iela) un Lie-
lās ielas krustojumā” īstenošanā. 

Noslēgtā vienošanāsparedz iz-
strādātKantoraunLielāsielaskrus-
tojumapārbūvesbūvprojektuuntā
īstenošanu,kurasrezultātā“melnajā
punktā”tiksizbūvētsarluksoforiem
regulējamskrustojums.Noteiktaarī
izmaksudalīšanaprojektaīstenoša-
nāproporcionāliveiktajiemdarbiem
LVCunMārupesnovadapašvaldības
pārvaldāmajāsteritorijās.
Kantora iela ir valsts vietējās

nozīmesautoceļšunatrodasLVC
pārziņā, pašvaldības amatperso-
nasjaukopš2018.gadavairākkārt
vērsušāspieLVCarjautājumupar
krustojumalabiekārtošanasnepie-
ciešamību,norādotuzkrustojuma
bīstamībuunlūdzotrastrisinājumus
satiksmesdrošībaspaaugstināša-
nai.KopšLielajāielāieklātsasfalta
segums, ievērojami augusi satik-
smesintensitāteunlīdzartoarīce-
ļusatiksmesnegadījumuskaits.Lai
pastiprinātipievērstuautobraucēju
uzmanību,līdzšimuzLielāsielasie-
rīkotsbrīdinošomarķējumuunceļa
zīmjuaprīkojums,tomērsatiksmes
negadījumijoprojāmturpinanotikt
unirnepieciešamipapildudrošības
pasākumi.

2019. gadā LVC veica krusto-
juma auditu, izvērtējot dažādus
teorētiskusaspektusiespējamiem
risinājumiem satiksmes drošības
uzlabošanā,parpiemērotākodrošī-
baspasākumuatzīstotkrustojuma
aprīkošanuarluksoforiem,savukārt
2020.gadātikaveiktakrustojuma
izpēteunapzinātasprivātīpašumu
zemjurobežas,kāarīizvērtētasluk-
soforuierīkošanasiespējas.2020.
gadāLVCtehniskākomisijaapstip-
rināja izpētesprojektu“Satiksmes
drošībasuzlabošanavalstsvietējās
nozīmesautoceļaV15Rīgasrobeža
-Silnieki–Puķulejas(Kantoraiela)
unLielāsielaskrustojumā”luksofora
ierīkošanai.Meklējotrisinājumusun
resursuskrustojumadrošībasuzla-
bošanai,LVCierosinājaMārupesno-
vadapašvaldībaislēgtvienošanos
parsadarbībukrustojumadrošības
uzlabošanā.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa 

Publisko iepirkumu likuma kārtībā noslēgtie līgumi
 Mēbeļuizgatavošanaunpiegāde
pašvaldībasiestādēm(vispārīgā
vienošanās),noslēgts līgumsar
SIA“BDF”,SIA“LazurītsS”,SIA“NV
STILS”,līgumssumma138999,99
eiro.

 TeritorijaskopšanaPII“Saimīte”
unBabītesvidusskolai,noslēgts
līgumsarSIA“HAGBERG”,līguma

summa32000,00eiro.
 Būvdarbu pabeigšana piebrau-
camāsielaspārbūveiPiņķos,no-
slēgtslīgumsarSIA“DSMMeista-
ri”,līgumasumma68000,00eiro.

 Transportapakalpojumi(izglīto-
jamopārvadāšanaiuniestādēm),
noslēgtslīgumsar“VRProjekts”,
līgumasumma480000,00eiro.

 Mārupesnovadapašvaldībasap-
stādījumuuzturēšanaunkopša-
na,noslēgtslīgumsarSIA“HAG-
BERG”,līgumasumma31000,00
eiro.

Kristaps Ločs, Mārupes novada 
pašvaldības izpilddirektors
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Par ceļu un ielu uzturēšanu un 
būvdarbiem 
Mārupes pagastā
2022.gadapavasarīMārupespa-
gastādaudzāmielāmunceļiemti-
kaveiktiasfaltasegumaremotdarbi,
piemēram,Lielajaiielai,Zeltiņuielai,
Ventasielai,Dzirniekuielai,autoce-
ļamMehāniskāsdarbnīcas–Peles
u.c.Jūlijāesošāasfaltasegumare-
montdarbiturpinājās,pielietojotdivu
veiduremontdarbumetodes-bedrī-
šuremontuunvienkārtasvirsmas
apstrādi. Esošā asfalta seguma
vienkārtasvirsmasapstrādiveicaat-
sevišķosVecozolu,LielāsunPakal-
niņuielasposmosMārupespilsētā,
kurasfaltasegumosbijaizveidojies
plaisutīklsvaiarīcitādākbojātaas-
faltadilumkārta.Laipanāktukvali-
tatīvuvienkārtasvirsmasapstrādi,
tika pielietotas granīta 8/11mm
sīkšķembas. Vienkārtas virsmas
apstrādesdarbukopējaisapjomsir
3500kvadrātmetri.Bedrīšuremontu
veicaOzoluielā,Mazcenualejāun
ČiekuruielāJaunmārupesciemā.Tā
kāČiekuruielasasfaltasegumare-
montānepieciešamsaizvienvairāk
finanšuieguldījumu,septembrīpare-
dzētiielassegumapārbūvesdarbi.
Pēc  kanalizācijas un ūdensvada
izbūvesStūnīšuielāTīrainesciemā
tikaveiktavirsmasdubultāapstrāde
880kvadrātmetruapjomā.
Laiuzlabotuūdensatvadinoceļa

brauktuvesatsevišķosVecozoluun
RožuielasposmosMārupespilsētā,
noņemtsapaugums,veiktsnomaļu
remontsunapzaļumošanaaizielu
nomalēm.
Jūlijā bija nepieciešms veikt

grantsceļuprofilēšanu8,1kmgaru-
māšādiemautoceļiem:Bērzemnieki
-Lagatas,Lagatas-Muižnieki-Mež-
malas, Mazieķi-Priedēji-Stīpnieki,
Zeltiņuiela,Bašēnuceļš.
NopļautazālegarceļmalāmMe-

hāniskāsdarbnīcas–Peles,Misiņi
-Peles,Mazieķi-Priedēji-Stīpnieki
u.c.
Patlabantiekveiktilabiekārtoša-

nasdarbiKunguielāTīrainesciemā,
kāarīdokumentācijassakārtošana,
laiobjektuvarnodotekspluatācijā.
Kungu ielaspārbūvi atbilstoši no-
slēgtajamlīgumamplānotspabeigt
16.septembrī.

Uzsākti būvniecības ieceres do-
kumentāciju izstrādes darbi:
 “Pašvaldībasgājēju-velosipēdis-
tuceļapārbūveMazcenualejāno
KrastaielaslīdzMārupesMūzikas
unmākslasskolaiJaunmārupē,

Mārupesnovadā”;
 “PašvaldībasVentasielasatjauno-
šanaMārupē,Mārupespagastā,
Mārupes novadā”. Atjaunojamā
objektarobežasnoKronesielas
līdzKurmalesielai.

Babītes un Salas pagastā
Tākāpēctehnoloģiskāspauzesne-
tikauzsāktidarbiobjektā“Piebrauca-
māsielaspārbūveCentraielā2,Piņ-
ķos,Babītespagastā”,jopašvaldība
nevarējavienotiesarbūvuzņēmēju
par kompensējamā sadārdzināju-
maapjomu,unuzņēmējspaziņoja,
kalaužlīgumu,jūlijātikaizsludināts
jauns iepirkumsparbūvdarbupa-
beigšanu, iepirkuma procedūras
rezultātāirnoslēgtslīgumsarSIA
“DSMmeistari”,unbūvdarbusplā-
notspabeigtaugustā.

Veiktie uzturēšanas darbi jūlijā 
un augustā:
 atsevišķu pagasta ceļu posmu
greiderēšana,kāarīatkārtotiat-
putekļots Viestura ielas posms
DzilnuciemāunGriķuceļšSpuņ-
ciemā;

 nojaunaizveidojušosasfaltabed-
rīšuremontsBabītespagastāar
nepilno tehnoloģiju – Viestura,
Liberu, Babītes, Stropu, Rūpnie-
ku,Saules,Bērzuielāsunplaisu
aizpildīšanaStropuunLielpriedes
ielās;

 nomaļu iesēdumuaizpildīšanas
darbi–Kleistu,Rūpnieku,Meis-
taru,Priedaines,Rīgasielās,au-
toceļiemC-65Dzilnuciems-Piņķi,
Liberi-BrīvkalniBabītespagastā;

 grants-šķembusegumubedruun
iesēdumu remonts autoceļiem
C-34,Egļuciemaceļš,C-21,Božu
ceļš unKūdrā–Aroniju,Ābolu,
OguunIevuielās;

 satiksmesorganizācijas tehnis-
ko līdzekļuremontaunatjauno-
šanasdarbiatbilstošisatiksmes
organizācijas tehnisko līdzekļu
uzstādīšanasshēmaiuzstādītas
jaunā parauga  apdzīvotu vietu
zīmesSalaspagastaGātciemā,
PērnciemāunStraupciemā;

 atjaunoticeļuhorizontālieapzīmē-
jumiPiņķos,Babītē,kāarīKleistu,
Stropuielām,Mežārēs,Spilvē,au-
toceļiemC-65,Dzilnuciems-Piņķi,
C-14,Vīkuļuceļam,C-101,Kļavu
ceļam,Spuņciemā.

Pašvaldības īpašumu pārvalde

Vēsturiski radioaktīvo priekšmetu 
nodošanas kampaņa
Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs organizē vēsturiski 
radioaktīvo priekšmetu nodošanas kampaņu. 

AicināmMārupesnovadaiedzīvo-
tājuspievērstuzmanībuvēsturiski
radioaktīvajiempriekšmetiem,kuri
varētuatrasties iedzīvotāju īpašu-
mos, vēsturiskajās rūpnieciskajās
zonās(piemēram,pulksteņiunkom-
pasiarrādijakrāsu,vēsturiskiemi-
litāriepriekšmeti(mērskalas,slēdži,
aviācijasmērinstrumenti,kuģupulk-
steņi,tankuvadībaspaneļi)arrādija
krāsu,dūmudetektoriarplutoniju,
rūpnieciskieradioaktīvieavoti).
No10.augustalīdz10.oktobrimir

iespējabez maksas nodot(atbilstoši
pieejamajamfinansējumam)vēstu-
riskiradioaktīvospriekšmetusdrošai
apsaimniekošanairadioaktīvoatkri-

tumuglabātavā‘’Radons’’Baldones
pagastā,Ķekavasnovadā.
Radioaktīvopriekšmetunodoša-

naskampaņasValstsvidesdienesta
Radiācijasdrošībascentrakontak-
tinformācija:tālruņanumurs:+371 
67084308vai+371 67084295,e-pasta
adrese:prieksmeti@vvd.gov.lv. 
Plašākparpriekšmetiemunplaša

patēriņaprecēmarpaaugstinātura-
dioaktivitātilasišeit:www.vvd.gov.lv/
lv/media/7622/download.
Plašāka kampaņas informācija

pieejamaVVDtīmekļvietnēwww.vvd.
gov.lv/lv/radioaktivo-prieksmetu-nodo-
sanas-kampana.

Svarīga informācija par atkritumu apsaimniekošanu
2022. gada 16. jūlijā spēkā stājās jauni saistošie noteikumi Nr. 27/2022  “Par sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu Mārupes novadā”, kas nosaka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību Mārupes nova-
da administratīvajā teritorijā.

Savukārt19.jūlijāpašvaldībaun
atkritumuapsaimniekotājsSIA“Eco
Baltia vide” noslēdza savstarpēju
vienošanospar izmaiņāmatkritu-
mu apsaimniekošanas līgumos -
turpmāk visiemMārupes novada
iedzīvotājiemvisospagastosatkri-
tumuapsaimniekotājskonteinerus
vaispeciālāssomasizlietotāiepa-
kojumasavākšanainodrošināsbez
maksas,kāarīno1.augustaspēkā
stājušāsizmaiņassadzīvesatkritu-
muapsaimniekošanastarifā.

Atkritumu šķirošana kļuvusi 
ērtāka un izdevīgāka
Jauniesaistošienoteikumiparedz,
kaindividuālajāsdzīvojamāsmājās,
dvīņuunrindumājaskatrāsekcijā
minimālais nešķirotu sadzīves at-
kritumuizvešanasbiežumsirviena
reize mēnesī, bet daudzdzīvokļu
mājāsunkomercobjektos–viena
reizenedēļā.
Jaindividuālajāmdzīvojamajām

mājām,dvīņumājāmvairindumā-
jāmkatrāsekcijāirnoslēgtslīgums
paratkritumušķirošanusavāterito-
rijāunšimnolūkamizmantoattie-
cīguskonteinerusvaispeciālāsso-
mas(vieglāiepakojumaun/vaistikla
iepakojumasavākšanai),minimālais
nešķirotuatkritumuizvešanasbie-
žumsirvienareizedivosmēnešos.
Bioloģiskoatkritumudalītaivākšanai
varizmantot0,24m3konteinerusar
regulāruizvešanu.Jasavāīpašumā
veidojatmājsaimniecībāradītobio-
loģiskoatkritumukompostuizman-
tošanaisavādārzā,tasjāapliecina,
slēdzotlīgumu(vaitokoriģējot)par
atkritumuapsaimniekošanu.
Savukārt,jadaudzdzīvokļumājas

unkomercobjektaapsaimniekotājs
noslēdzlīgumuparatkritumušķiro-
šanusavāteritorijā,tasnozīmē,dalīti
vācnešķirotussadzīvesatkritumus,
viegloiepakojumu,stiklaiepakojumu
unbioloģiskosatkritumus,izmanto-
jotattiecīguskonteinerussavākon-
teinerunovietnē,nešķirotusadzīves
atkritumuizvešanasminimālaisbie-
žumsirvienareizedivāsnedēļās.
TurpmākvisiemMārupesnovada

iedzīvotājiemvisospagastosatkri-
tumuapsaimniekotājskonteinerus
vaispeciālāssomasizlietotāiepa-
kojumasavākšanainodrošināsbez
maksas.
BabītesunSalaspagastosizvie-

totospubliskipieejamossašķirota
iepakojumasavākšanaskonteine-
rupunktuspašvaldībauzturēslīdz
2023.gada31.decembrim.Aicinām
visuspārskatītsavusatkritumuap-
saimniekošanaslīgumusunvieno-
tiesaratkritumuapsaimniekotāju
SIA“EcoBaltiavide”paratkritumu
šķirošanu.

Maksa par nešķirotu sadzīves 
atkritumu  un bioloģisko 
atkritumu apsaimniekošanu no 
2022. gada 1. augusta

Mārupes pagastā:
 nešķiroto sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana-19,27eiro/m3

bezPVN,PVN21%–4,05eiro,ko-
pā–23,32eiro/m3(līdz1.augus-
tam–23,23eiro/m3).Izmaksas
parprivātmājāsvisbiežākizman-
totā0,24m3konteineraizvešanas
reizibūs5,60eiro(arPVN21%)
līdzšinējo5,58eirovietā;

 bioloģiski noārdāmo atkritumu 
apsaimniekošana–15,42eiro/

m3bezPVN,PVN21%–3,24eiro,
kopā18,66eiro/m3(līdz1.augus-
tam–18,61eiro/m3).Izmaksas
parprivātmājāsvisbiežākizman-
totā0,24m3konteineraizvešanas
reizibūs4,48eiro(arPVN21%)
līdzšinējo4,47eirovietā.

Babītes un Salas pagastos:
 nešķiroto sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana-24,27eiro/m3

bezPVN,PVN21%–5,10eiro,ko-
pā–29,37eiro/m3(līdz1.augus-
tam–28,63eiro/m3).Izmaksas
parprivātmājāsvisbiežākizman-
totā0,24m3konteineraizvešanas
reizibūs7,04eiro(arPVN21%)
līdzšinējo6,87eirovietā;

 bioloģiski noārdāmo atkritumu 
apsaimniekošana–19,42eiro/
m3bezPVN,PVN21%–4,08eiro,
kopā23,50eiro/m3(līdz1.augus-
tam–27,41eiro/m3).Izmaksas
parprivātmājāsvisbiežākizman-
totā0,24m3konteineraizvešanas
reizibūs4,66eiro(arPVN21%)
līdzšinējo6,58eirovietā.

Kvalitatīvai atkritumu šķirošanai 
daudzdzīvokļu mājās
2022. gada15. jūlijā spēkā stāju-
šies 29.06.2022Mārupes novada
pašvaldības domes saistošie no-
teikumiNr.36/2022“ParMārupes
novadapašvaldībaslīdzfinansējumu
daudzdzīvokļudzīvojamāmmājām
piesaistītozemesgabalulabiekārto-
šanaiundaudzdzīvokļudzīvojamo
mājuenergoefektivitātespasākumu
īstenošanai”,kasnosakakārtību,kā-
dāMārupesnovadapašvaldībapie-
šķirlīdzfinansējumudaudzdzīvokļu
dzīvojamāsmājasīpašniekiemener-
goefektivitātespasākumuveikšanai
undzīvojamaimājaipiesaistītāze-
mesgabalalabiekārtošanai.Šogad
Mārupesnovadapašvaldībasbudže-
tāirparedzētsfinansējums,lailīdzfi-
nansētuslēgtuatkritumukonteineru
novietņuizbūvidaudzdzīvokļumā-
jās. Par līdzfinansējuma apmēru
un tā piešķiršanas nosacījumiem

varuzzinātsaistošajosnoteikumos
www.marupe.lv sadaļāPašvaldība/ 
Normatīvie dokumeti/Saistošie notei-
kumi.

Atbildīgi šķirojot atkritumus, 
iespējams samazināt izdevumus 
par atkritumu apsaimniekošanu
Sašķirotoatkritumuizvešanairbez
maksas, un bioloģisko atkritumu
izvešanastarifsirzemāksnekāne-
šķirotusadzīvesatkritumutarifs.Ja
savāmājsaimniecībāradītosbiolo-
ģiskosatkritumuskompostējatsa-
vāīpašumā,aicināmsazinātiesar
SIA “Eco Baltia vide”, ka turpmāk
savāīpašumāveidosietbioloģisko
atkritumukompostu.Jabūsietap-
liecinājis,kasavāīpašumāveidojat
bioloģiskoatkritumukompostu,bet
radīsiesšaubasparinformācijaspa-
tiesumu,pašvaldībasamatpersonas
varlūgtuzrādītizveidotokompostē-
šanasvietu.
Arsaistošonoteikumuspēkāstā-

šanāsdienuspēkuzaudē:
 Mārupesnovadadomes2011.ga-
da12.aprīļasaistošienoteikumi
Nr.9/2011“Parsadzīvesatkritu-
mu apsaimniekošanu Mārupes
novadā”;

 Mārupesnovadadomes2012.ga-
da27.jūnijasaistošienoteikumi
Nr.16/2012“Parsadzīvesatkri-
tumuapsaimniekošanasmaksas
noteikšanaskārtībuMārupesno-
vadā”;

 Babītesnovadapašvaldībasdo-
mes2021.gada24.martasais-
tošienoteikumiNr.5“Parsadzī-
vesatkritumuapsaimniekošanu
Babītesnovadaadministratīvajā
teritorijā”.

Sīkāka informācija par atkritu-
mu apsaimniekošanu un šķiroša-
nupieejamawww.marupe.lvsadaļā
Sabiedrība/ Vide un infrastruktūra/ 
Atkritumu apsaimniekošana, kā arī
atkritumuapsaimniekotājamājas-
lapāwww. ecobaltiavide.lv.
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Paziņojums par dabas aizsardzības plāna izstrādes 
sabiedriskās apspriešanas sanāksmi Ķemeru 
Nacionālajam parkam
2022. gada 6. septembrī plkst.

17.00Lapmežciematautasnamā
(Liepu iela 2, Lapmežciems, Lap-
mežciemapagasts,Tukumanovads,
LV-3118)un2022.gada7.septembrī
plkst.17.00Kaugurukultūrasnamā
(Raiņaiela110,Jūrmala,Kauguri,LV
-2016)notiks īpašiaizsargājamas
dabasteritorijas,Natura2000,Ķe-
meruNacionālāparkadabasaizsar-
dzībasplānaizstrādessabiedriskā
apspriešana. No 2022. gada 17.
augustaar plānu iespējams iepa-
zītieselektroniskiwww.enviro.lv un 
artādrukātoversijuunsaistītajiem

dokumentieminteresentiemindivi-
duālibūsiespējamsiepazītiespirms
sabiedriskāsapspriešanassākuma
noplkst.15.00Kaugurukultūrasna-
māunLapmežciematautasnamā
attiecīgajosdatumos.
Izteiktviedokliunsniegtpriekšli-

kumusparplānuaicināmsanāksmē
vairakstiskilīdz21.septembrim,ad-
resējottosplānaizstrādātājamSIA
“Enviroprojekts”(MazāNometņuiela
31,Rīga,LV-1002,vaiinfo@enviro.lv).
Dabasaizsardzībasplānaizstrā-

de tiek veikta Eiropas Savienības
Kohēzijasfondaprojekta“Priekšno-

sacījumu izveide labākai bioloģis-
kāsdaudzveidībassaglabāšanaiun
ekosistēmuaizsardzībaiLatvijā”Nr.
5.4.2.1/16/I/001jebdabasskaitīša-
nasietvaros.
Plānu2023. -2035.gadaperio-

damDabasaizsardzībaspārvaldes
uzdevumāizstrādāSIA“Enviropro-
jekts” (MazāNometņu iela31,Rī-
ga, LV-1002, tālrunis 25641455,
www.enviro.lv).
Aicināti visi interesenti!  
    

SIA “Enviroprojekts”

Aicinām uz diskusiju par Mārupes novada teritorijas 
plānojumu 2024. - 2036. gadam 
Šī gada aprīlī pieņemts lēmums par Mārupes novada teritorijas plānojuma 2024. -2036. gadam izstrādi. 
Jaunajā teritorijas plānojumā, integrējot līdzšinējos atsevišķo Mārupes pagasta un Babītes un Salas pa-
gastu teritorijas plānošanas dokumentu risinājumus, tiks izstrādāts teritorijas attīstības telpiskais risi-
nājums un apbūves noteikumi, kas sekmēs Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. - 2034. 
gadam vadlīniju ieviešanu un Attīstības programmā 2022. - 2028. gadam paredzēto pasākumu īstenoša-
nu. 

Atsaucotiesuzizteiktajiempriekš-
likumiem,Ilgtspējīgasattīstībasstra-
tēģijasunAttīstībasprogrammas
izstrādes laikā un paredzamajām
būtiskākajām izmaiņām novada
saistībā ar jaunu transporta kori-
doruattīstībuunRīgasmetropoles
areālamaktuālajiemapdzīvojuma
un mobilitātes jautājumiem, tiek
organizētasdiskusijasparšādām
tēmām:
 8. septembrī plkst.17.00 Maz-
cenasbibliotēkā(Mazcenualeja
33/3,Jaunmārupē)-Transporta 
sistēmas attīstība(mikromobili-
tātesrisinājumi,pašvaldībasno-
zīmesceļutīkls,valstsautoceļu
pārbūvesunRailBalticadzelzceļa
infrastruktūrasizbūvesietekme);

 15. septembrīplkst.17.00Māru-
pesKultūrasnamā(Daugavasielā
29,Mārupē)-Mārupes pilsētas 
identitātes veidošana(t.sk.īpašie
noteikumiapbūveiunpubliskaiār-
telpai,pilsētasstatusaietekmeuz
īpašumuizmantošanuu.c.);

 22. septembrīplkst.17.00Babītes

Kultūrizglītībascentrā(Jūrmalas
iela14A,Piņķos)-Apdzīvojuma 
struktūras attīstība(saistītiarin-
frastruktūrasnodrošinājumuun
dabasresursupotenciālaizman-
tošanu).
Sanāksmestiekorganizētasklā-

tienē,bet tiksnodrošināta iespēja
pieslēgties,arīizmantojottiešsais-
tesplatformuZOOM.

Pieslēgšanās saite:
https://ej.uz/TP-diskusijas
MeetingID:3936534317
Parole:TP2024

Paredzēts, ka jaunā teritorijas
plānojumaprojekts,kurāpēcizvēr-
tēšanastiktuietvertiplānojumaiz-
strādesuzsākšanaslaikāsaņemtie
priekšlikumi,varētutiknodotspub-
liskajai apspriešanai 2023. gada
sākumā.
Informācijaiparteritorijasplānoju-

maizstrādesprocesu,pieņemtajiem
lēmumiemunsagatavotiemdoku-
mentiem,parplānotāmsanāksmēm

unjaunotikušajāssanāksmēsdis-
kutēto,aicināmsekotlīdziMārupes
novada pašvaldības mājaslapā
www.marupe.lv sadaļāPašvaldība/
Attīstības un plānošana/Teritorijas 
plānojums/ Mārupes novada teritori-
jas plānojuma 2024. - 2036. gadam 
izstrāde.
Jautājumu gadījumā aicinām

vērsties Mārupes novada pašval-
dībasAttīstībasunplānošanasno-
daļāspeciālistukonsultācijulaikā–
pirmdienāsunceturtdienāsnoplkst.
9.00līdz18.00.

Kontaktpersonas:
 Teritorijas plānojuma izstrādes
vadītāja - Dace Žīgure, e-pasta
adrese: dace.zigure@marupe.lv, 
tālr.nr.67149862;

 Stratēģiskās attīstības plā-
notāja: Gerda Rubīna–Kiu-
kucāne: e-pasta adrese:
gerda.rubina-kiukucane@marupe.lv, 
tālr.nr.67149856.

Attīstības un plānošanas nodaļa

Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu 
dzīvojamām mājām piesaistīto 
zemesgabalu labiekārtošanai un 
energoefektivitātes pasākumu 
īstenošanai
2022. gada 15. jūlijā spēkā stājušies Mārupes novada pašvaldības do-
mes saistošie noteikumi Nr. 36/2022 “Par Mārupes novada pašvaldī-
bas līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto 
zemesgabalu labiekārtošanai un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ener-
goefektivitātes pasākumu īstenošanai”, kas nosaka kārtību, kādā Mā-
rupes novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzī-
vojamās mājas īpašniekiem energoefektivitātes pasākumu veikšanai 
un dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai, kā arī 
līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas nosacījumus.

Pašvaldībaslīdzfinansējumapie-
šķiršanasmērķisiruzlabotdzīvoja-
momājuenergoefektivitātiunsniegt
atbalstudzīvojamaimājaipiesaistītā
zemesgabalalabiekārtošanai,laino-
drošinātudzīvojamāfondailgtspēju
unenergoresursuefektīvuizmanto-
šanu.
Pašvaldībaslīdzfinansējumsdzī-

vojamo māju energoefektivitātes
pasākumu veikšanai, piesaistīto
zemesgabalulabiekārtošanaiunat-
jaunošanaitiekpiešķirtsatbilstoši
kārtējāgadaapstiprinātābudžeta
ietvarospieejamāfinansējumaap-
mēramvaipārceltsuznākamogadu,
piešķirotpēcnākamāgadaapstip-
rinātā budžeta ietvaros pieejamā
finansējuma.

Līdzfinansējuma piešķiršanas
kārtība, līdzfinansējuma apmērs
piesaistītāzemesgabalalabiekārto-
šanaiunenergoefektivitātespasā-
kumu īstenošanaiaprakstītssais-
tošajosnoteikumos www.marupe.lv 
sadaļā Normatīvie dokumenti/ Saisto-
šie noteikumi.
Arsaistošonoteikumuspēkāstā-

šanosspēkuzaudēMārupesnovada
domes2011.gada30.martasais-
tošienoteikumuNr.8/2011“Māru-
pesnovadapašvaldībaspalīdzības
piešķiršanas kārtībaenergoefekti-
vitātespasākumuveikšanaidaudz-
dzīvokļudzīvojamāsmājās”.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa 

Noslēgusies Attīstības programmas 2022. - 2028. 
gadam publiskā apspriešana
ArMārupesnovadapašvaldības

domes2022.gada13.jūnijalēmumu
Nr.1(prot.Nr.11)“ParMārupesno-
vadaAttīstībasprogrammas2022.
-2028.gadamprojektanodošanu
publiskai apspriešanai” publiskās
apspriešanasperiodstikanoteikts
no2022.gada27.jūnijalīdz29.jūli-
jam.Šajālaikaperiodānotikadivas
publiskāsapspriešanassanāksmes
PiņķosunMārupē,kurāsbijaiespēja
piedalītiesganklātienē,ganizman-

tojottiešsaistesplatformuZOOM.
Abāssanāksmēsvislielākāintere-

se,viedokļiunpriekšlikumibijapar
ceļu un ielu attīstību, sabiedriskā
transportapieejamību,Mārupespil-
sētasstatusu,jaunieviestoapkaimju
dalījumu,izglītībaspieejamībasno-
drošināšanuunatkritumuapsaim-
niekošanasjautājumiem.
Ar publiskās apspriešanas sa-

nāksmju prezentāciju un proto-
koliem var iepazīties Mārupes

novada pašvaldības mājaslapas
www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/
Attīstība un plānošana/Attīstības do-
kumenti/ Mārupes novada pašvaldības 
Attīstības programmas 2022. - 2028. 
gadam izstrāde.
Paldiesvisieminteresentiempar

aktīvudalībunovadaattīstībasak-
tuālajosjautājumos!

Attīstības un plānošanas nodaļa

Diskusija par
Mārupes novada teritorijas 
plānojumu 2024. - 2036. gadam

Pieejamais finansējums 
2022. gadā 20 000 eiro

NOSACĪJUMI

Izbūves darbus finansē 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
iedzīvotāji, 80 % atbalstu saņemot 
pēc izbūves darbu veikšanas

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
dzīvokļi ir privatizēti

vairāk nekā puse dzīvokļu  
īpašnieki balsojuši par izbūvi

SLĒGTA TIPA ATKRITUMU KONTEINERU NOVIETŅU 
IZBŪVEI DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMAI MĀJAI 

PAŠVALDĪBAS 
ATBALSTS LĪDZ 
4000 EIRO

IZBŪVĒ
ŠOGAD!

privatizēti
Dzīvokļi ir Ēkas īpašnieki Komercdarbība

> 1/2 “Par”
komercdarbības telpu platība 
nepārsniedz 25 % no kopējās mājas 
apjoma 

< 25%

1 īpašniekam pieder

vienai personai pieder ne vairāk kā 
25 % no mājā esošajiem dzīvokļa 
īpašumiem

< 25%
Parāds

dzīvojamai mājai kopējais parāds 
nepārsniedz 15 % (divpadsmit 
mēnešu periodā)

< 15%
Pilnvarotai personai

pilnvarotajai personai (ja tā ir juridiska 
persona) nedrīkst būt nodokļu vai 
valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu parādu

parāds

www.marupe.lv sadaļā, Sabiedrība / Vide un infrastruktūra / 
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte un pagalmu labiekārtošana

+371 67 149 875 
anita.lontone-ievina@marupe.lv

Ēkas īpašnieku pilnvarotā persona saskaņo ar 
Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldi 
slēgta tipa atkritumu konteinera novietnes 
novietojumu, tehnisko risinājumu un 
labiekārtojuma arhitektonisko un vizuālo stilu 

Pilnvarotā persona iesniedz Mārupes novada 
pašvaldībā pieteikumu un tehnisko 
dokumentāciju

Pašvaldības komisija izvērtē pieteikuma 
atbilstību saistošo noteikumu prasībām

Pašvaldība ar pilnvaroto personu slēdz 
administratīvo līgumu

Pilnvarotā persona organizē slēgta tipa 
atkritumu konteineru novietnes izbūvi

Pēc apliecinošo dokumentu saņemšanas 
pašvaldība izmaksā atbalstu 80 % apmērā 

Saistošie noteikumi Nr. 36/2022 
"Par Mārupes novada pašvaldības 
līdzfinansējumu daudzdzīvokļu 
dzīvojamām mājām piesaistīto 
zemesgabalu labiekārtošanai un 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
energoefektivitātes pasākumu 
īstenošanai".

KĀ TO IZDARĪT?

2

Mājas kopsapulcē īpašnieki vienojas par slēgtu atkritumu novietnes izbūvi un izbūves 
vietu un pilnvaro personu – apsaimniekotāju / pārvaldnieku vai daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku izveidotu biedrību atkritumu novietnes izbūves 
organizēšanā

1

3

4
5

6

7
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Mārupē un Piņķos būs jauni siltumenerģijas tarifi
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprinājusi jaunus siltumenerģijas tarifus Mārupē un 
Piņķos, kas stāsies spēkā 1. septembrī. 

Jaunie siltumenerģijas tarifi ir
ievērojamiaugstākinekālīdzšinējie.
Topieaugumsirsaistītsarbūtisku
dabasgāzes cenas palielinājumu.
Dabasgāzes tirgū jau kopš 2021.
gada sākuma ir vērojams straujš
cenukāpums.Šobrīddabasgāzes
cenassasniegušasvēsturiskiaug-
stākocenulīmenikopšdabasgāzes
tirgusatvēršanas2017.gadā,koir
veicinājušiarīģeopolitiskieapstākļi
pasaulē.Minētaisdabasgāzesce-
naskāpumsnovērojamsvisāsEiro-
pasvalstubiržās.

Mārupē
SIA“Mārupeskomunāliepakalpo-

jumi”informē,kaSabiedriskopakal-
pojumuregulēšanaskomisija2021.
gada10.augustāapstiprinājusijau-
nussiltumenerģijasapgādespakal-
pojumutarifusMārupē(bezPVN):
 laika posmam no 2022. gada 

1. septembra līdz 2022. gada 
30.septembrim - 320,14 eiro/
MWh. To veido šādas pozīcijas:
 siltumenerģijasražošanastarifs
289,87eiro/MWh;

 siltumenerģijaspārvadesunsa-
dalestarifs27,79eiro/MWh;

 siltumenerģijas tirdzniecības
tarifs0,37eiro/MWh;

 siltumenerģijas gala tarifs (ar
dabasgāzes akcīzes nodokļa
komponenti 2,11 eiro/MWh)
320,14eiro/MWh.

 laika posmam no 2022. gada 1. 
oktobra - 312,79 eiro/MWh. To 
veido šādas pozīcijas:

 siltumenerģijasražošanastarifs
283,16eiro/MWh;

 siltumenerģijaspārvadesunsa-
dalestarifs27,15eiro/MWh;

 siltumenerģijas tirdzniecības
tarifs0,37eiro/MWh;

 siltumenerģijas gala tarifs (ar
dabasgāzes akcīzes nodokļa
komponenti 2,11 eiro/MWh)
312,79eiro/MWh.

2022.gada21.jūlijāSIA“Mārupes
komunāliepakalpojumi”Sabiedris-
kopakalpojumuregulēšanaskomi-
sijaiiesniedzajaunusiltumenerģijas
apgādespakalpojumutarifuprojek-
tu,jo31.augustābeidzasesošais
noslēgtais līgums ar dabasgāzes
piegādātāju AS “Latvenergo”. Da-
basgāzescena,kasiekļautašobrīd
spēkāesošajātarifā ir75,88eiro/
MWh(bezPVN),spēkāesošaista-
rifsir127,29eiro/MWh.
SIA “Mārupeskomunāliepakal-

pojumi”2022.gada12.jūlijāizslu-
dināja iepirkumu (cenu aptauju)
dabasgāzes iegādei, kurā tikasa-
ņemtscenupiedāvājumsnoviena
pretendenta-SIA“Enefit”.Piedāvā-
tādabasgāzescenaiepirkumābija
226,55eiro/MWh(bezPVN).
SIA“Mārupeskomunāliepakalpo-

jumi”irpiešķirtaatļaujapašainoteikt
siltumenerģijas tarifus, jamainās
kurināmā(dabasgāzes)cena.

Piņķos
1. septembrī spēkā stāsies jauns 
SIA “BABĪTES SILTUMS” siltu-
menerģijas tarifs, ko izvērtējusi 

un apstiprinājusi Sabiedrisko pa-
kalpojumu regulēšanas komisija 
(SPRK). 
No1.septembrasiltumenerģijas

tarifsPiņķosbūs270,12eiro/MWh
(bez PVN) līdzšinējo 73,53 eiro/
MWh(bezPVN)vietā.Līdzartoda-
basgāzestirgussituācijasrezultātā
kurināmāizmaksasSIA“BABĪTES
SILTUMS”pieaugušas6,4reizesno
31,39līdz201,53eirobezPVNpar
1MWh.

Jaunais siltumenerģijas tarifs 
270,12 eiro/MWh (bez PVN) būs 
spēkā no 1. septembra. 
Apstiprinātosiltumenerģijastarifu

veidošādaspozīcijas:
 siltumenerģijasražošanastarifs
242,86eiro/MWh;

 siltumenerģijaspārvadesunsa-
dalestarifs19,86eiro/MWh;

 siltumenerģijastirdzniecībastari-
fu5,49eiro/MWh;

Informācijaparapstiprinātotarifu
tiksnosūtītaklientiemkopāarkār-
tējorēķinu.
SIA“BABĪTESSILTUMS”irpiešķir-

taatļaujanoteiktsiltumenerģijasta-
rifus,jamaināskurināmā(dabasgā-
zes)cena.Tasnozīmē,jakurināmā
cenanākotnēbūszemākapar to,
kasiekļautapiemērotajātarifā,SIA
“BABĪTESSILTUMS”būsjānosaka
zemākstarifs.

SIA “Mārupes komunālie 
pakalpojumi”, SIA “BABĪTES 

SILTUMS”

Vēlēšanu iecirkņi Mārupes novadā
 Daudzfunkcionālajāsociālopakalpojumucentrā“Babīte”-Liepualejā17,
Babītē,Babītespagastā,Mārupesnovadā,Nr.968;

 Babītesvidusskolā-Jūrmalasielā17,Piņķos,Babītespagastā,Mārupes
novadā,Nr.778;

 Jaunmārupespamatskolā-Mazcenualejā4A,Jaunmārupē,Mārupes
pagastā,Mārupesnovadā,Nr.791;

 MārupesKultūrasnamā-Daugavasielā29,Mārupē,Mārupesnovadā,
Nr.790;

 Mārupespamatskolā-Viskalnuielā7,Tīrainē,Mārupespagastā,Mārupes
novadā,Nr.955;

 MārupesValstsģimnāzijā-Kantoraielā97,Mārupē,Mārupespagastā,
Mārupesnovadā,Nr.956;

 Dienascentrā“Skulte”-Skultesielā31,Skultē,Mārupespagastā,Mārupes
novadā,Nr.957;

 BabītesKultūrizglītībascentrafiliālēSalaspagastā“Vietvalži”-“Vietvalžos”,
Spuņciemā,Salaspagastā,Mārupesnovadā,Nr.795.

Mārupes novada Vēlēšanu komisija

Iesniegumus atbalsta saņemšanai pieņems no 1. oktobra
Laisaņemtuatbalstuparelektroenerģijas,granulu,koksnesbrikešu,malkasiegādesizmaksām,iedzīvotājiembūs
jāvēršassavāpašvaldībā.Iesniegumuspieņemsno1.oktobra,informācijapariesniegumupieņemšanaskārtību
Mārupesnovadapašvaldībātikspublicētatuvākajālaikā,aicināmsekotlīdziinformācijaipašvaldībaskomunikā-
cijaskanālos.

Iespēja bez maksas savākt ciršanas atliekas, kā arī 
iegādāties malku
Piedāvajam iespēju pēc mežizstrādes darbiem bez maksas savākt ciršanas atliekas – zemē gulošus za-
rus, koku galotnes un jaunaudžu kopšanas laikā nozāģētos kociņus, pirms tam konkrētā mežniecībā sa-
ņemot atlieku vākšanas atļauju. Mežniecību kontakti ir atrodami uzņēmuma mājaslapā: https://rigasme-
zi.lv/lv/kontakti/. Šādu iespēju cilvēkiem piedāvājam pēc tam, kad konkrētā teritorijā ir pilnībā pabeigta 
mežistrāde, zaru savākšana un šķeldošana. 

Saņemotrakstiskuatļauju,mež-
niecībaspārstāvisierādateritoriju,
kurāvācamasciršanasatliekas,lai-
ku,kāarīnorādacitusnosacījumus,
kurikonkrētāvietājāievēro(piemē-
ram,ceļi,pakuriemdrīkstizvestsa-
vāktokoksni).
Ciršanasatliekasirpēcmežizs-

trādesunmežakopšanasuzzem-
sedzespalikušiekokuzarivaimazie

kociņi.Tienavatsevišķistāvošino-
kaltušiekokivaizemēgulošiestum-
bri,kurosmitināsputni,kukaiņi,kuri
irnozīmīgidaudzuauguundzīvnie-
kusugupastāvēšanai.
Darbulaikācilvēkiemjāievēroin-

dividuālādrošība,t.i. jālietoķivere,
jāvelkdrošiapaviunapģērbs,jārūpē-
jasarīparto,lainetiktuapdraudēta
citumežaapmeklētājudrošība.

Piedāvājamiedzīvotājiemarīiegā-
dātiesmalku,t.i.nokaltušuskokus.
Laisaņemtumalkasciršanasatļau-
ju,jāsazināsartuvākomežniecību,
kurainformēspariespējām,kur,cik
daudz un kurā laikāmalku drīkst
zāģēt.

SIA “Rīgas Meži” 



6 Pirmdiena, 29. augusts, 2022

Grantu programmā “(ie)dvesma” jaunajiem uzņēmējiem būs pieejams atbalsts līdz 70 000 eiro
1. septembrī tiks uzsākta projektu pieņemšana jauno uzņēmēju atbalsta programmā “(ie)dvesma”, ko īsteno SEB banka kopā ar Pierīgas pašvaldībām – Jūrmalas pilsētu, Ķeka-
vas, Mārupes, Olaines, Ropažu un Siguldas novadiem. Pretendēt uz finansiālo atbalstu varēs gan strādājoši uzņēmumi, gan vēl neīstenotu biznesa ideju autori. Kopējais grantu 
apmērs šogad būs līdz 70 000 eiro. 

Maksimālānaudassummavie-
namgrantambūslīdz10000eiro,
unuztovarpretendētganprivāt-
personas,kasvēltikaiplānouzsākt
savubiznesu,ganarījauesošiuz-
ņēmumi, kas veic vai plāno veikt
saimnieciskodarbībukādānogran-
tuprogrammāiesaistītajāmpašval-
dībāmundibinātipirmsnevairāk
nekā trim gadiem. Granta līdzekļi

paredzētisaimnieciskiemmērķiem
esošā biznesa attīstīšanai vai arī
jaunauzņēmumaizveidei.
SEBbankasvaldesloceklisArnis

Škapars:“Tiešifinansiālaisatbalsts
ir visbūtiskākais, lai idejai sekotu
tālāka darbība – to norāda 59%
respondentumaijāveiktajāSEBap-
taujāparLatvijasiedzīvotājuvēlmi
uzsāktsavubiznesu.Tāpēcirgan-

darījums,kajausestogadukopāar
Pierīgasnovadupašvaldībāmvaram
būtnozīmīgsatbalstamehānisms
ganmazajiemuzņēmējiem,ganarī
tiem,kurivēltikaisperpirmossoļus
pretimsavambiznesam.Redzam,
kaarkatrugaduiesniegtobiznesa
projektu kvalitāte aug, un tie, kuri
vēlasuzsāktsavubiznesu,darato
pārdomātiunmērķtiecīgi.Reizēm

labāmidejāmpietrūksttikaisākot-
nējaspārliecības,tāpēcirpriekspar
tiem,kuriņemvērāžūrijasieteiku-
mus,pilnveidoidejaspotenciāluun
startēkonkursāatkārtoti.Jebkura
krīze vienlaikus ir augsne jaunām
idejām,tāpēcarīšobrīdirpiemērots
laiks,laiattīstītusavuuzņēmumu.”
Mārupesnovadapašvaldībasdo-

mes priekšsēdētājs Andrejs Ence
aicinaMārupesnovadaiedzīvotājus
būtaktīviemunpiedalītieskonkur-
sā,norādot,ka“šīirlieliskaiespēja
saņemtatbalstubiznesaidejasīs-
tenošanai.Mārupesnovadapašval-
dība(ie)dvesmagrantuprogrammu
īstenojaukopš2017.gada,unpaš-
valdībasatbalstušīgrantukonkursa
ietvarossaņēmušasjaupiecasper-

spektīvasbiznesaidejas”.
Iesniegtprojektusvarēslīdz30.

septembrim.Saņemtopieteikumu
atlasenotikstrīskārtās, izvērtējot
gantoatbilstībuprogrammaskritē-
rijiem,ganbiznesaplānuunidejas
potenciālu.Iesniegtosprojektusvēr-
tēsžūrijaskomisija,kurassastāvā
būsuzņēmējdarbībasprofesionāļi
unpašvaldībupārstāvji.Rezultātu
paziņošanaunuzvarētājuapbalvo-
šananotiksnovembrī.
Grantuprogrammanorisināsies

jausestoreizi.Līdzšimprogrammā
atbalstusavasidejasīstenošanaisa-
ņēmuši40jaunieuzņēmējiPierīgā.
Plašāka informācija un nolikums:
www.seb.lv/iedvesma.

“Mārupes novada uzņēmēju dienu 2022” 
programma
5. septembrī plkst. 10.00
ATKLĀŠANA – “Brokastis ar pašvaldības 
iestāžu pārstāvjiem”
Brokastu laikāuzņēmēji iraicināti iesais-

tīties neformālās sarunās ar pašvaldības
iestāžu pārstāvjiem. Iepriekšēja pieteik-
šanās līdz 1. septembrim, aizpildot anke-
tu: ieej.lv/brokastisuznemejiem. 
Norisesvieta:MārupesKultūrasnams(Dau-

gavasiela29,Mārupe)
6. septembrī no plkst. 12.00 līdz 15.00
“Pilotu akadēmijas” SEMINĀRS jauniešiem
Seminārsarkarjerasievirzitiekpiedāvāts

50Mārupesnovadapamatskoluunvidusskolu
skolēniem.Semināramērķisiriepazīstinātjau-
niešusparstudijuiespējām“Pilotuakadēmijā”.
Jauniešinoklausīsiesinformatīvusemināru
parakadēmiju,apskatīs telpasunpēc tam
varēs izmēģināt lidojumumazajāDiamond
40/42simulatorā,kāarīizspēlētevakuāciju
lidmašīnassalonamaketā.Noslēgumā–“Pi-
lotuakadēmijas”studentupieredzesstāsti.
Norisesvieta:“Pilotuakadēmija”,Starptau-

tiskālidosta“Rīga”(Pilotuiela6,Mārupespag.)
6. septembrī no plkst. 13.00  līdz 16.00 
SEMINĀRS uzņēmējiem par 
energoefektivitātes atbalsta rīkiem un 
saules enerģiju
BezmaksasseminārsparedzētsMārupes

novadauzņēmējiem.Lektori:Ekonomikasmi-
nistrijasparlamentāraissekretārsAndrisČuda,
EkonomikasministrijaspārstāvisGatisSilovs,
AS“Sadalestīkls”pārstāvji.
Iepriekšējapieteikšanāslīdz1.septembrim,

aizpildotanketu:ieej.lv/seminarsuznemejiem.
Norisesvieta:SIA“VastintLatvia”,Hercogs

Garden(Malduguņuiela2,Mārupe)
7. septembrī
UZŅĒMĒJI AR SAVIEM STĀSTIEM 
VIESOJAS SKOLĀS
Mārupesnovadauzņēmumupārstāvjivieso-

siesizglītībasiestādēs,laiarsaviempieredzes
stāstiemiedvesmotuunpastāstītujauniešiem
paruzņēmējdarbībasjomasaspektiem.
Norisesvieta:Mārupespamatskola,Jaun-

mārupespamatskola,Babītesvidusskola,Mā-
rupesValstsģimnāzija
8. septembrī plkst. 10.00
RIGA FOOD IZSTĀDE – novada stenda 
atklāšana
Mārupesnovadagaršuveidosnovadamāj-

ražotāji,kuruprodukcijatiksizvietotakopējā
MārupesnovadastendāRīgasplānošanas
reģionateltī.

Norisesvieta:BT1izstāžuhalle(Ķīpsalas
iela8,Rīga)
8. septembrī no plkst. 13.00 līdz 15.00
SEMINĀRS AR IEVU ADAMSS par 
uzņēmuma tēla veidošanu digitālajā vidē 
un identitāti uzņēmējdarbībā
BezmaksasseminārsparedzētsMārupes

novadauzņēmējiem.Lektors:IevaAdamss
Norisesvieta:HamptonbyHiltonRigaAir-

port(PriežkalniA,Mārupesnovads)
Iepriekšējapieteikšanāslīdz1.septembrim,

aizpildotanketu:ieej.lv/seminarstelaveidosana.
9. septembrī no plkst. 10.00 līdz 18.00
RIGA FOOD izstāde
Norisesvieta:BT1izstāžuhalle(Ķīpsalas

iela8,Rīga)
9. septembrī plkst. 19.00
MĀRUPES NOVADA UZŅĒMĒJU GADA 
BALVAS PASNIEGŠANAS CEREMONIJA
“MārupesnovadaUzņēmējudienās2022”

notiksikgadējā“Mārupesnovadauzņēmēju
gadabalvas”pasniegšanasceremonija.Šogad
balvasseptiņāsnominācijāstikspasniegtas
Mārupesnovadauzņēmumiem,mājražotā-
jiem,amatniekiemuncitiemnovadapārstāv-
jiemparīpašuieguldījumunovadaattīstībā.
Ieejaarielūgumiem.
Norisesvieta:MārupesKultūrasnams(Dau-

gavasiela29,Mārupe)
10. septembrī no plkst. 10.00 līdz 17.00
RIGA FOOD izstāde
Norisesvieta:BT1izstāžuhalle(Ķīpsalas

iela8,Rīga)
10. septembrī no plkst. 11.00 līdz 18.00
MĀRUPES UZŅĒMĒJU FESTIVĀLS
Mārupesnovadapašvaldībasadarbībāar

biedrību“MārupesUzņēmēji”organizēpirmo
“MārupesUzņēmējufestivālu”,kurāiraicināti
piedalītiesvisi.PasākumsnotiksārtelpāsMā-
rupespilsētascentrāuntāmērķisirdienas
garumāardažādunorišupalīdzībuiepazīsti-
nātuntuvinātnovadaiedzīvotājusMārupes
uzņēmējiem.Festivālāparedzētasvairākas
pieturas(sarunu,garšu,uzņēmēju,darbabir-
žasunbērnības).

Sarunu pieturas programma: 
11.00pasākumaatklāšana;
11.30pirmāsaruna“Uzņēmējdarbībasloma

novadadzīvē–realitāteunnākotnesvīzija”;
12.15otrāsaruna“Mūsdienīgaunkonkurēt-

spējuveicinošaizglītībasattīstība–kovaram
darītšeituntagad”;
14.00trešāsaruna“Mūzikaunmākslakā

bizness-izaicinājumiunrisinājumi”;

15.15ceturtāsaruna“Sieviete–līderebiz-
nesā”;
16.30uzņēmumubrīvaismikrofons.
Norisesvieta:MārupesKultūrasnamaiekš-

pagalms(Daugavasiela29,Mārupe),Gaujas
ielaKonrāduskvērs
10. septembrī no plkst. 11.00 līdz 18.00
MĀRUPES NOVADA UZŅĒMĒJU DARBA 
BIRŽA #stradanovadadzivonovada
Mārupesnovadauzņēmējudarbabiržair

Mārupesnovadapašvaldībaskatrugadurīkots
pasākums,kasšogadnorisināsies“Mārupes
novadaUzņēmējudienu2022”un“Mārupes
Uzņēmēju festivāla” ietvaros.MārupesKul-

tūrasnamaapkārtnētiks izvietotiMārupes
novada uzņēmumu stendi, kur uzņēmumu
darbiniekipastāstīsinteresentiemparaktuā-
lajāmvakancēm.Darbabiržasdevīze:“Dzīvo
novadā–strādānovadā!”.Būsarīatsevišķa
darbabiržastelts,kurābūsapkopotivairāku
darbadevējudarbasludinājumi,uninteresen-
tiembūsiespējaiepazītiesarvakancēmarī
tajosMārupesnovadauzņēmumos,kuripaši
darbabiržānepiedalīsies.
Norisesvieta:MārupesKultūrasnamaap-

kārtne(Daugavasiela29,Mārupe)

Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļa

05.–10.
septembris
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Turpinās darbs pie novada jaunā ģerboņa reģistrēšanas
Mārupes novada iedzīvotājas ideja par pupuķi sniegusi ierosmi jaunajam novada ģerbonim, kas jau ir ceļā uz reģistrēšanu. 

Šīgadaaprīlīnoslēdzāsģerboņa
idejuaptauja,kurāikviensnovadaie-
dzīvotājstikaaicinātsiesniegtsavu
ideju,viedokliparto,kambūtujābūt
attēlotamjaunajānovadaģerbonī.
Saņēmām 350 ideju, kas kalpoja
pariedvesmuturpmākajāģerboņa
izstrādesprocesā.Izvērtējotiesūtī-
tospiedāvājumus,gannovadadele-
ģētāģerboņaizstrādesdarbagrupa,
ganValstsHeraldikaskomisijapar
favorītuatzinaģerboņavariantuar
pupuķi(idejasautoreirLīvaAnsena).
Latvijāreti,betMārupesnovadateri-
torijābiežisastopamaispupuķisjau-
najāģerbonīattēlotszelta,sudraba
unmelnākrāsāuztumšizaļafona.
Ģerboņaizstrādeirsarežģītsun

reizēarīatbildīgsprocess,kurure-
gulēstingrinoteikumi,tāpēcnova-
da jaunāģerboņavizuālā izstrāde

uzticēta vienam no vadošajiem
heraldikasmāksliniekiemLatvijā–
EdgaramSimam(SIASIMS),kuršiz-
strādājisvirknipašvaldībuģerboņu.
Liels prieks, ka ideja par putnu

mūsunovadaģerbonī,kokāvarian-
tuidejuaptaujābijaminējušivairāki
novada iedzīvotāji, ir rezultējusies
skaistā,greznāģerboņavizualizā-
cijā,kasiemiesosevīvisasnovada
vērtības:ģimeniskumu(putnamrak-
sturīgāligzdasvīšana),izaugsmi,kā
arīaugstulidojumu.Tāpatgājputns
vēstī,kanovadāirnacionālamēro-
gaobjekts–lidosta,betzaļākrāsa
simboliskiatainosaikniardabu.Sa-
vukārtpupuķaknābīirievietotapun-
durbērzalapa,kassimbolizēnovada
purvusundabuplašākākontekstā.
Pundurbērzs ir Latvijā reti sasto-
pamskrūms,kasatrodamsmūsu

novadapurvos.
Pupuķisvisoslaikosuntejuvisās

kultūrās, kurās tas ir sastopams,
iemiesojis simbolisku nozīmi. Šis
krāšņaisputnsirdārzniekudraugs,
joēdzemesvēžusundārzakaitēk-
ļus,irsabiedrisks,tādēļnebaidāsat-
rastiescilvēkatuvumā.Tāformaun
krāšņāsspalvasiratmiņāpalieko-
šas,untiešitādsirarīmūsujaunais
ģerbonis.Pupuķispilnībāiemiesoto,
kādiesammēs,apvienotāMārupes
novadaiedzīvotāji,–draudzīgi,da-
bumīloši,ģimeniski,košiunarvēlmi
augt,attīstīties(celtiesaugšup).
27. jūlijā domes sēdē tika pie-

ņemts lēmums izstrādātānovada
ģerboņaskici,kurāattēlotspupuķis
arpundurbērzalapuknābī,iesniegt
ValstsHeraldikaskomisijāapstipri-
nāšanaiunKultūrasministrijāreģis-

trēšanai.Vienlaikustiekdomātsarī
pariepriekšējoMārupesunBabītes
novaduģerboņusaglabāšanu,pār-
veidojottosparpagastuģerboņiem,
laivietējā līmenī iedzīvotāji varētu
turpinātlietotjautikpierastossim-
bolus.
Esam pateicīgi gan heraldikas

māksliniekam E. Simam, gan arī
Valsts Heraldikas komisijai par
sniegtoatbalstuģerboņaizstrādes
procesā,laitasnoritēturaitiunrezul-
tētosarskaistuidentitātessimbolu.
Heraldikaskomisijaatzinīginovēr-

tējaģerboņaideju-krāšņopupuķi,
kasarīciturpasaulēirgodātssim-
bols.Īpašitikauzsvērtazīmējuma
heraldiskāstilistika,ģerboņaoriģina-
litātepārējonovaduģerboņuklāstā.
Heraldikaskomisijaslocekļinovēlēja
veiksmipašamjaunajamnovadam,

jaunāģerboņaiedzīvināšanosneti-
kaioficiālajosdokumentos,betarī
ikdienāunsvētkos.
„Bijalielsprieksstrādātpiešīori-

ģinālāunskaistāģerboņa!Viensno
pamatnoteikumiemheraldikā–ģer-
bonimjābūtatšķirīgam.Untas,ma-
nuprāt,irsasniegts–šisģerbonis
nebūssajaucamsnearvienucitu
Latvijasnovadaģerboni.Ceru,katas
priecēsdaudzas,jodaudzasMāru-
pesnovadaiedzīvotājupaaudzesun
ļaustāmidentificētiesaršokrāšņo
putnunetikaitagad,betarīnākotnē,”
gandarītsparjaunoMārupesnovada
ģerboniirmākslinieksE.Sims.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

Aicinām piedalīties Mārupes novada aktīvās tūrisma sezonas noslēgumā
24. septembrī, pēdējā septembra nedēļas nogalē pirms Pasaules tūrisma dienas, Mārupes novadā ar vērienu tiks noslēgta aktīvā tūrisma sezona. Šogad mārupiešiem un viesiem 
tiks piedāvāta dalība aizraujošā orientēšanās spēlē “Pupuķi meklējot”. Gaidāms arī vēl nebijis notikums - “Suņu burziņš”, kurā dažādās aktivitātēs, sacensībās, izglītojošās lek-
cijās, spēlēs aicināti piedalīties suņu īpašnieki kopā ar saviem mīluļiem. Jau tradicionāli šajā dienā norisināsies arī rudens ražas gadatirgus, kuru krāšņi papildinās koncert-
programma “Satikt Čaku” ar Zigfrīdu Muktupāvelu, Jāni Strazdiņu un Jāņa Lūsēna trio.

Orientēšanās spēle “Pupuķi 
meklējot” | plkst. 9.00 - 11.00 | 
Jaunmārupē
Orientēšanāsspēlessākumsbūs

pieJaunmārupesūdenstorņa,kur
komandās iedzīvotājiunviesi tiks
aicinātidotiesizzinošāpastaigāpa
Jaunmārupesapkārtni,meklējotap-
slēptospupuķusunatrisinotmīklu.
Tākāspēleirdzīvniekiemdraudzī-
ga, tas arī ir komandas sastāva
galvenaisnosacījums–līdzijābūt
uzticamammīlulim!Janeesimāj-
dzīvniekaīpašnieks,aicināmņemt
kādurotaļlietudzīvniekaizskatāvai
atbilstošisatērptiestā,laiapģērbā
būtukādsdzīvniekatēls.Jautājumu
gadījumāaicināmrakstītuze-pasta
adresi turisms@marupe.lvvaizvanīt
uztālruņanumuru27047566.

“Suņu burziņš” | plkst. 11.00-
15.00 | Jaunmārupē
Mārupesnovadapašvaldībasa-

darbībāar suņuapmācību treneri
AnetiSilu, labdarībasfondu“Sofi”,
lieldraugu“Animu”uncitiematbal-
stītājiemaicinasuņuīpašniekusko-
pāarsaviemčetrkājainajiemdrau-
giemdotiesuz“Suņuburziņu”,kas
iršīgadaaktīvāstūrismasezonas
noslēguma jaunums. Pasākums
norisināsiesJaunmārupēpieūdens-
torņa,kuralaikābūsvisdažādākās
aktivitātes,sākotnosuņusacensī-
bāmun izglītojošām lekcijām līdz
pat interaktīvām spēlēm suņiem,
vetārsta konsultācijām un citām
jautrāmaktivitātēm.

Mārupes novada rudens ražas 
gadatirgus | plkst. 17.00-21.00 | 
Mārupes Kultūras nama apkārtnē 
Tūrismasezonasnoslēgumāno-

risināsiesrudensražasgadatirgus,
kurāviesiembūsiespējaiegādāties
Latvijasmājražotāju,amatniekuun
māksliniekuprodukciju.
Aicināmmājražotājus,amatnie-

kus, stādu, dārzeņu, augļuaudzē-
tājuspieteiktdalībugadatirgū.Pie-
teikumaanketasgaidīsim līdz12.
septembrim.
Dalībniekitirdziņamvarpieteikties

vairākosveidos:
 iesniedzot aizpildītu pieteikuma
anketuMārupesnovadapašval-
dībasKlientuapkalpošanascen-
trā (Daugavas ielā 29, Mārupē,
Mārupes novadā, LV-2167, tālr.

nr.67934695);
 nosūtot pa pastu Mārupes no-
vadapašvaldībai(Daugavasiela
29,Mārupe,Mārupesnovads,LV-
2167);

 nosūtot ar drošu elektronis-
ko parakstu uz e-pasta adresi:
marupe@marupe.lv.

Dalībniekiemjāaizpildavienanopie-
teikumaformām:
 nereģistrēta saimnieciskā dar-
bība–stādu,pašaudzētuaugļu,
dārzeņu,oguu.tml.produkcijas
tirgotājiem,klātpievienojotizziņu
parlauksaimniecībaszemi;

 reģistrētasaimnieciskādarbība–
visipārējietirgotāji,tostarpamat-
nieki,pārtikasprečutirgotājiu.c.

Saite uz pieteikuma anketām -
www.marupe.lv/lv/turisms/gadatirgi.

Noplkst.18.00MārupesKultūras
namaiekšpagalmātirdziņubagāti-
nāskoncertprogramma“SatiktČa-
ku”arZigfrīduMuktupāvelu,Jānis
StrazdiņuunJāņaLūsēnatrio.
Koncertprogrammā piedalās:

ZigfrīdsMuktupāvels–balss,vijole,
JānisStrazdiņš–balssunJāņaLū-
sēnatrio:JānisLūsēns–klavieres,
JānisLūsēnsjuniors–basaģitāra,
HarijsGūtmanis–sitamie instru-
menti. 
Ieejapasākumosirbezmaksas.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa
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Aicinām ziedot medicīnas iekārtu un preču nogādei 
Ukrainas slimnīcām 
Aicinām iedzīvotājus ziedot finanšu līdzekļus labdarības aktivitāšu ietvaros Ukrainas atbalstam sagādā-
to medicīnisko aparatūru, medikamentu, tehnisko palīglīdzekļu un citu lietu nogādei Ukrainas slimnī-
cām, kurām tās ir visvairāk nepieciešamas. 

Ziedojumu konts transporta iz-
devumusegšanai:www.ziedot.lv/m-
help-piegades-4283. 
Krievijas uzbrukuma rezultātā

Ukrainā tiek sagrautas slimnīcas,
ciešciviliedzīvotāji,akūtapalīdzība
nepieciešama ievainotajiem aiz-
stāvjiem.Ukrainasslimnīcāstrūkst
aparatūras,medikamentu,tehnisko
palīglīdzekļuuncitulietu.Medicīnas
precesirgatavasziedotĪrijasunLiel-

britānijasslimnīcas,betšieziedoju-
miirjānogādāUkraināparsaviem
līdzekļiem.
Saņemtijaunākieziedojumi–vai-

rāknekā169funkcionālāsgultas,88
paletesarhigiēnasprecēmunmedi-
cīnasaizsargaprīkojumiem,mediķu
apģērbi,rentgenaaparāti,slimnīcas
mēbelesundaudzkascits.Katras
humānāspalīdzībaskravasizmak-
sasirap4500eironoĪrijas/Lielbri-

tānijas uz Ukrainu. Katra krava ir
vairākudesmitu,patsimtutūkstošu
eirovērtībā.
Koordinācijuiruzņēmušiesbrīv-

prātīgie,kasradījušiunikālusistēmu
M-Help.com,kasapvienoziedotājus
unkurājauap60Ukrainasslimnī-
casvienotisniedzsavusparakstītos
palīdzībaslūgumus.M-Help.comir
Latvijāradīta,starptautiskaskoman-
dasveidotavienotamedicīniskāspa-
līdzībaspieprasījumusistēma,unjau
šobrīd izdeviessavāktunpalīdzēt
nogādātUkrainasslimnīcāmmedi-
cīnasiekārtas,funkcionālāsgultas,
operācijuzāļuaprīkojumu,higiēnas
preces,medicīnasmateriālus,ratiņ-
krēslusunmedikamentusvairāku
miljonueiroapmērā.
PalīdzēsimUkrainasslimnīcāmun

nesīsimlabuLatvijasvārdupasaulē!

Rīgas un Pierīgas pašvaldību 
apvienība “RĪGAS METROPOLE”

Biedrība “Pierīgas partnerība” izsludina LEADER 
projektu 14. kārtu
Biedrība “Pierīgas partnerība” no 2022. gada 14. septembra līdz 14. oktobrim izsludina atklāta konkursa 
projektu iesniegumu pieņemšanas 14. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasā-
kuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstip-
rinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Kopējais finansējums 251 375,43 
eiro
1. mērķis—Attīstītaunkonkurēt-

spējīgaekonomiskāvide:
1.1.rīcība„Atbalststūrismaunak-

tīvāsatpūtasveicināšanai”83 
791,81 eiro;

1.2.rīcība „Atbalsts lauksaimniecī-
basproduktupārstrādei,mājra-
žošanaiunamatniecībai, t.sk.,
pašu saražotās produkcijas
iepakošanai, realizēšanai tirgū
un kvalitatīvu darba apstākļu
radīšanai”83 791,81 eiro;

1.3.rīcība„Atbalstsuzņēmumura-

dīšanaiunattīstībai”83 791,81 
eiro.

Ar14. kārtaspilnosludinājumu
variepazīties“Pierīgaspartnerības”
mājaslapā.
Projekta iesniegumi jāiesniedz

Lauku atbalsta Dienesta sistēmā
https://eps.lad.gov.lv/login.
Projektukonkursitiekrīkotisaska-

ņāarbiedrības“Pierīgaspartnerība”
Sabiedrībasvirzītuvietējoattīstības
stratēģiju.
Iepazīties ar projekta veidlapas

paraugu un pavaddokumentiem,
informācijuparprojektuvērtēšanu

pieejamabiedrības“Pierīgaspartne-
rība”mājaslapā.
Apmācībucikls “KārakstītLEA-

DER projektu?”, iedvesmas stāsti
noLEADERprojektu īstenotājiem,
apmācības par LEADER projekta
veidlapas aizpildīšanu pieejamas
biedrībasYoutubekanālā.
Neatliecprojektagatavošanuuz

pēdējobrīdi!Biedrība“Pierīgaspart-
nerība”aicinapieteiktieskonsultāci-
jām,vairāk:info@pierigaspartneriba.lv 
un28644888(Jolanta).

Biedrība “Pierīgas partnerība”

LIAA Jūrmalas biznesa inkubators 
piesaka jaunu dalībnieku 
uzņemšanu
Ar saukli “Tava komanda startam” Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras (LIAA) Jūrmalas biznesa inkubators izziņo 2022. gada ru-
dens uzņemšanu pirmsinkubācijas programmā Jūrmalā un Tukumā. 
No 1. līdz 20. septembrim sešu mēnešu apmācību programmā kopu-
mā tiks uzņemti 260 biznesa ideju autori. 

Pirmsinkubācijas programma ir
piemērotabiznesaidejuautoriem,
kamvēlnavsavauzņēmuma,kāarī
jaunajiemuzņēmējiempašāuzņē-
mējdarbībassākumā,kadprodukts
vēl nav pieejams plašam klientu
lokam.Programmailgstsešusmē-
nešus,tāslaikādalībniekipiedalās
apmācībās, apgūstot svarīgākās
uzņēmējdarbībasprasmes,apmeklē
uzņēmējupieredzesstāstusesijas
unindividuālāskonsultācijāssaņem
mentoruatbalstujaudetalizētarīcī-
basplāna izstrādeibiznesa idejas
attīstīšanai.
Dalībaprogrammānodrošinaarī

pieejuarbiroja tehnikuaprīkotām
darba telpām jeb kopstrādei jeb-
kurā no divpadsmit LIAA biznesa
inkubatoriemundeviņāmatbalsta
vienībām,kāarīiespējupievienoties
lielākajaijaunouzņēmējukopienai
Latvijā.
“Programmādalībniekistrādāpie

savasbiznesaidejasvalidācijasun
savaminimālāsdzīvotspējaspro-
dukta vai pakalpojuma izstrādes.
Lekcijās,praktiskajāsnodarbībāsun
uzņēmējupieredzesstāstusesijās
gūstpapilduzināšanasparsvarīgā-
kajiemuzņēmējdarbībasveikšanas
aspektiem,” stāstaLIAAJūrmalas

biznesainkubatorapirmsinkubācijas
programmasvadītājsUldisSiliņš.
LIAAJūrmalasbiznesainkubatorā

tiksgaidītipieteikuminoJūrmalas
pilsētas,kāarīnoTukuma,Mārupes,
OlainesunĶekavasnovadujauna-
jiemuntopošajiemuzņēmējiem.

Pieteikties pirmsinkubācijas 
programmai var no 1. līdz 20. sep-
tembrim, iesniedzot pieteikumu
vienotajāvalstsplatformābiznesa
attīstībaiwww.business.gov.lv. 
Visi interesenti,kasvēlasapgūt

uzņēmējdarbības pamatus bez
maksasunspertpirmossoļussava
biznesaattīstībā,tiekaicinātiuzindi-
viduālajāmkonsultācijāmarpirms-
inkubācijas programmas vadītāju
UldiSiliņu,laiiepazītosarprogram-
masnorisiunsaņemtuinformatīvu
atbalstu pieteikuma aizpildīšanai.
Pieteiktiesuzkonsultācijuvar,raks-
totuzjurmala@liaa.gov.lv.
LIAAbiznesainkubatorumērķisir

atbalstītjaunu,dzīvotspējīguunkon-
kurētspējīguuzņēmumuizveidiun
attīstību.LIAABiznesainkubatorus
finansēERAFprojekts“Reģionālie
biznesa inkubatori un Radošo in-
dustrijuinkubators”.

LIAA Jūrmalas biznesa inkubators

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu daudzbērnu ģimenēm, 
kuru bērni sasnieguši 18 gadu 
vecumu un turpina mācības
Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka tiem nekustamā īpašuma īpašnie-
kiem, kuriem bērni sasnieguši 18 gadu vecumu un turpina mācības, 
pašvaldība ir piešķīrusi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
līdz 2022. gada 31. augustam. 

TākāpašvaldībaiValstsizglītības
informācijassistēmāirjāpārliecinās,
vaibērniturpinamācībasno2022.
gada1.septembra,informējam,ka
par tiem īpašniekiem, kuru bērni
turpinamācības kādāno Latvijas
valstsmācībuiestādēm,informāci-
ja tiks pārbaudīta Valsts izglītības 
informācijas sistēmā un tiks lemts 
par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojuma piešķiršanas pama-
tojumu par periodu no 2022. gada 
1. septembra līdz 2022. gada 31. 
decembrim. 
Savukārttiemnekustamāīpašu-

maīpašniekiem,kurubērnitupina
mācībaskādāizglītībasiestādēār-
pusLatvijas,pašvaldībāirjāiesniedz
mācībuiestādesizziņa,kasizdota,
sākotno2022.gada1.septembra,
uniesniegumsparto,kabērnsmā-
cāsizglītībasiestādē.
Gadījumā, ja nekustamā īpašu-

ma īpašnieks līdz 2022. gada 10.
oktobrim nesaņem maksāšanas
paziņojumu(kurāiekļautsatvieglo-
jums)parnekustamāīpašumano-
dokli,aicināmvērstiespašvaldībāar
iesniegumu.
Savukārtdaudzbērnuģimenēm,

kurām bērni sasnieguši 18 gadu
vecumuunturpinamācības,mak-
sāšanas paziņojumus pašvaldība

sagatavos,sākotno2022.gada15.
septembra.
2021. gada 29. septembrī Mā-

rupes novada pašvaldības dome
pieņēma saistošos noteikumus
Nr.16/2021 “Nekustamā īpašuma
nodokļaatvieglojumupiešķiršanas
kārtībaMārupesnovadā”(turpmāk
– saistošie noteikumi), kuru 6.8.
punktsparedznekustamāīpašuma
nodokļaatvieglojumufiziskaiperso-
nai,kuraspašas(vaikopāarlaulā-
to)vaitāslaulātāaprūpēirvismaz
trīs bērni, to skaitā audžuģimenē
ievietotiunaizbildnībāesošibērni.
Parbērnuuzskatāmaarīpilngadīga
persona,kasnavsasniegusi24gadu
vecumu,jatāiegūstvispārējo,profe-
sionālovaiaugstākoizglītību.
Tāpat, pirmo reizi pieprasot at-

vieglojumuparkatrubērnu,kuršir
sasniedzis18gaduvecumu,atvieg-
lojumasaņēmējamdivreizgadā–
līdz1.februārimun1.oktobrimjāie-
sniedzapliecinājumsparvispārējās
izglītībasapgūšanuārpusLatvijas,
profesionālāsvaiaugstākāsizglītī-
basapgūšanuneatkarīginoapgū-
šanasvietas.

Juridiskā nodaļa
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Atbalsts Mārupes novada 
daudzbērnu ģimenēm
Atgādinām, ka 2022. gada  1. jūnijā spēkā stājās jauni saistošie notei-
kumi „Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Mārupes no-
vadā”, kas nosaka kārtību, kādā pašvaldība sniedz materiālu atbalstu 
daudzbērnu ģimenēm, izmaksājot pabalstu. 

Jaunienoteikumiparedzvienādu
atbalstaapmēruvisāmMārupesno-
vadadaudzbērnuģimenēm.
Pabalsta apmērs ir:
 40 eiro mēnesī bērnam no 1,5
gada vecuma līdz pamatizglītī-
bas apguves uzsākšanai vispā-
rējāsizglītībasiestādē.Pabalsts
tiekizmaksātsreiziceturksnīpar
katriemtrimmēnešiem.

 80 eiro gadābērnam(1.–9.kla-
sei),kuršapgūstpamatizglītības
programmuvispārējāsizglītības
iestādē.Pabalststiekizmaksāts
vienureizigadā.

Pašvaldība atbalsta:
 daudzbērnuģimenes,kurupilnga-
dīgieģimeneslocekļi(vecākivai
aizbildņi) un atbalstāmie bērni
Mārupesnovadaadministratīvajā
teritorijāsavudzīvesvietunepār-
trauktideklarējušivismazvienu
gadupirmspabalstapieprasīša-
nas. 

 daudzbērnu ģimenes trešo un 
katru nākamo bērnu,kāarīdivus
reizēdzimušusvienasmātesbēr-
nus,japirmsviņupiedzimšanas
ģimenējauirvismazviensbērns,

untrīsunvairākreizēdzimušus
vienasmātesbērnus.
Daudzbērnuģimenesuzpabalstu

varpretendētneatkarīginoģimenes
materiālāstāvokļa.
Laisaņemtupabalstu,nepiecie-

šamsiesniegtiesniegumuMārupes
novadaSociālajādienestā.Iesniegu-
maveidlapaatrodamapašvaldības
mājaslapaswww.marupe.lvsadaļā
Pašvaldība/Sabiedrība/Sociālais at-
balsts/Atbalsts daudzbērnu ģimenēm.
Vairāk informācijas, sazinoties

arīarSociālādienestadarbiniekiem
Mārupē - tālr. nr. 25673050, Piņķos 
- 29537481.
Savukārttāmdaudzbērnuģime-

nēm,kurasatbilstarīmaznodrošinā-
tasvaitrūcīgasģimenesstatusam,
neatkarīginodaudzbērnuģimenes
pabalstapiešķiršanasfakta,iriespē-
japretendētarīuzcitiempašvaldī-
baspiedāvātajiematbalstaveidiem
–sociālāspalīdzībaspabalstiem.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa 

Erasmus+ jauniešu apmaiņas 
brauciens Vācijā 
No 13. līdz 21. augustam Vācijas pilsētā Vīsbādenē notika jauniešu 
pieredzes apmaiņas projekts, kas norisinās programmas Erasmus+ 
finansējuma ietvaros.  

Projektāpiedalījās23aktīviMāru-
pesnovadajaunieši,kāarījaunieši
noVācijas.Nedēļasgarumājaunie-
šiembijaiespējaiepazītraksturīgās
kultūrasiezīmesabāmvalstīm,sa-
tiktiesarcitiemjauniešiemuniegūt
jaunas prasmes. Šis projekts no
citiematšķīrāsarto,kavisunedēļu
jauniešipavadījabrīvādabā,kempin-
gā,ungulējateltīs.
Projektājauniešipiedalījāsdažā-

dāsdarbnīcās -mākslas,cirkaun
multimediju.Kopīgidarbojoties,ap-
gūstotkojaunuunizkāpjotnosavas
komfortazonas,jauniešinedēļasga-
rumāveidojapriekšnesumus,kurus
pēdējādienāprezentējacitscitam.
Papildus aktivitātēm kempingā

jauniešiembijaiespējadotieseks-
kursijāsuzdažādāmVācijaspilsē-
tām -Frankfurti,Rūdesheimuu.c.
Pilsētvidējauniešipiedalījāsorien-
tēšanāsstafetē,devāsizbraucienā

arkuģītiunpārgājienā.
Projekta laikā jaunieši uzlaboja

savasangļuvalodaszināšanas,ie-
mācījāslabāksadarbotieskomandā,
kāarīieguvaizpratnipardzīvošanu
komūnākopāar30citiemjaunie-
šiem.
Visijauniešinoprojektaatgriezu-

šiesarlabāmatmiņāmunatzinīgi
novērtē pavadīto nedēļu. Projekts
esotbijis ļotiatšķirīgsno iepriekš
apmeklētajiem,untiešitasarījau-
niešiempaticis!
Projektsturpināsiesšīgadasep-

tembrabeigās,kadpiemumsMā-
rupesnovadānorisināsiesprojekta
aktivitāšu otrā daļa un viesosies
delegācijanoVācijas.

Izglītības pārvalde 

Jaunā mācību gada prioritātes
22. augustā jauniešu centrā “Hēlijs” Mārupes novada Izglītības pārvalde uz tikšanos, kurā piedalījās arī 
Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Mārtiņš Bojārs un izpilddirektors 
Kristaps Ločs, pulcēja novada izglītības iestāžu vadītājus, lai pārrunātu jaunā mācību gada prioritātes.

Neskatotiesuzpārrunātajiemiz-
aicinājumiemnozarē(skolotājutrū-
kums,finansēšanasmodelis,strauji
augošaisbērnuskaits,ekonomiskā
situācijavalstīu.c.),novadaizglītī-
basiestādespaužgatavībujauna-
jammācībugadam.“Šajāmācību
gadāmācībasMārupesnovadapaš-
valdībasizglītībasiestādēsuzsāks
aptuveni650pirmklasnieku–tasir
ganizaicinājums,ganlepnumsno-
vadamvienlaikus,”augošoskolēnu
skaitu komentē Izglītības pārval-
desvadītājaLieneŠmite.Laimazo
pirmklasniekupirmosvētkudienu
padarītukošāku,šajāmācībugadā
Izglītībaspārvaldeuzsāksarījaunu
tradīciju–sadarbībuaruzņēmējiem.

Novadā jaunajam mācību gadam 
izvirzītas prioritātes: 
 sadarbības un vienotas pieejas
veicināšanaizglītībasnozarēno-
vadā;

 atbalstsMārupesnovadaskolotā-
jiem.

“Ņemotvērānovaduapvienoša-
nos,pieaudzisarīizglītībasiestāžu
skaits,kasprasapievērstīpašuuz-
manībusavstarpējāssadarbībasvei-
cināšanaiunvienotaspieejasnodro-
šināšanai,tāpēcbūtiskuuzmanību
pievērsīsimnormatīvodokumentu
sakārtošanai,atalgojumasistēmas
izveideiuncitiemjautājumiem,vei-
dojotvienotupieejuizglītībaspakal-
pojumakvalitātesnodrošināšanai
novadā,”vienunoprioritātēmskaidro
L.Šmite.
IestāžuvadītājisadarbībāarIzglī-

tībaspārvaldivienojāsarīparotru
prioritāti–atbalstunovadaskolo-
tājiem,metodisku,tiesisku,motivē-
jošu,laiMārupesnovadaskolotājs
justosatbalstītsunnovērtēts.Par
metodiskāatbalstanodrošināšanu
ikdienārūpējasnovadamācībujomu
koordinatori,kurilīdztekus2022./23.
mācībugadaprioritāšuizvirzīšanai
tikšanāslaikāganatskatījāsuzie-
priekšējāmācībugadāpaveikto,gan
kopīgiplānojaturpmākosadarbību

novadā.
Jaunajā mācību gadā skolotāji

plānodaudzciešāksavstarpējisa-
darboties,mācītiesnolabāsprakses
piemēriemundalītiespieredzēgan
parmācībuuzdevumuunpārbaudes
darbuveidošanu,gananalizētuniz-
vērtētjaunomācībusaturuunma-
teriālus,arīdigitālosrīkusunmācību
līdzekļus,laimērķtiecīgākunjēgpil-
nākplānotudarbumācībustundās.
Tāpat padomāts arī par dažādu
konkursuunalternatīvoolimpiāžu
organizēšanu skolēniem novadā,
laikatrambūtuiespējaiesaistīties,
piedalītiesunparādītsavustalantus.
Izglītības pārvalde novada bēr-

niem,ģimenēmunskolotājiemvēl
priecīguatgriešanosskolāpirmajā
septembrī.Lainezūdzinātunizzināt
prieks,lairodasjaunasidejasundar-
botiesprieks!Izglītībaskvalitāte–tie
esammēs,visikopāsadarbojoties!

Izglītības pārvalde

Mārupes novada skolēnu sniegums - augstāks nekā 
valstī kopumā
Sākoties jaunajam mācību gadam, Izglītības pārvalde izvērtējusi un apkopojusi datus par 2021./2022. mā-
cību gada centralizēto un devīto klašu eksāmenu rezultātiem Mārupes novada pašvaldības izglītības ies-
tādēs.

Ar prieku secinām, kaMārupes
novada skolēnu sniegums ir aug-
stāksnekāvalstīkopumā,artoarī
lepojamiesunsakāmlielupaldies
skolotājiem,skolēniemunģimenēm
parieguldītoatbalstuizglītībā.Izglī-
tībaspārvalde sniegumuvērtē kā
labu,neskatotiesuzto,kaarīšogad
11.un12.klašuskolēniCovid-19
pandēmijasdēļperiodiskibijaspies-
timācītiesattālināti,kamnoteiktiir

zināmaietekmeuzkopējorezultātu.
Vēršamuzmanību,kašismācību

gadsbijapēdējaisgads,kadvalsts
pārbaudesdarbitikakārtotisaska-
ņāariepriekšējovispārējāsizglītības
standartu.Tāpatarīaizvadītaismā-
cībugadsbijapirmais,kad11.klašu
skolēnivarējakārtotoptimālālīmeņa
eksāmenulatviešuvalodā,svešvalo-
dāunmatemātikā.Arīšeitrezultāti
augstākinekāvalstīkopumā!

Centralizētoeksāmenurezultāti
tiekanalizētiunizvērtēti arīkatrā
izglītībasiestādēindividuāli,kasļauj
apzinātbūtiskākounnepieciešamo
eksāmenurezultātuuzlabošanaiun
skolēnuatbalstam.
Vairākinformācijaswww.marupe.lv 

sadaļāIzglītība.

Izglītības pārvalde

84.27%
86.88%

66.46%
62.22%

54.25%

70.00%
74.19%

82.86%

65.49%
61.61%

51.54%

69.93%

angļu valodā krievu valodā  latviešu valoda  Latvijas vēsturē  matemātikā vācu valodā

9.klašu eksāmenu vidējo vērtējumu salīdzinājums Mārupes novadā un Latvijā 
2021./2022. mācību gads, %

MĀRUPES NOVADS kopā Valstī kopā

Avots: Mārupes novada Izglītības pārvaldes speciālistu veidots pēc Valsts izglītības satura centra publicētajiem datiem, 2022

85.22%
89.50%

63.72%

52.45% 51.13%

61.61%

50.10%

66.27%
68.97%

77.31%

52.16%

37.61%

55.97% 55.75% 58.15%

64.78%

angļu valodā krievu valodā  latviešu valodā matemātikā bioloģijā  fizikā ķīmijā Latvijas un pasaules
vēsturē

MĀRUPES NOVADS kopā Valstī kopā

12. klašu centralizēto eksāmenu vidējo vērtējumu salīdzinājums Mārupes novadā un Latvijā 
2021./2022. mācību gads, %

Avots: pēc Valsts izglītības satura centra publicētajiem datiem, 2022 

JauniešigandarītiparprojektubrīvādabāVācijā.
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Nosvinēti piektie Salas pagasta Sīpolu svētki
21. augustā koši un krāšņi nosvinēti piektie Salas pagasta Sīpolu svētki. Šī gada svētku tēma bija “Mājās un pasaulē”, uzsverot to, ka mēs visi nākam no mājām, pamatu savai 
dzīvei gūstam tur, bet pasaule mums paver iespējas apgūt ko jaunu, un to vēlāk varam izmantot, lai savas mājas padarītu vēl jaukākas, labākas un mīļākas. 

ŠīgadaSīpolusvētkuprogram-
mabijadaudzveidīga-citusgadus
uzsvarsbijauzteātraizrādēm,bet
šogaddominējošaisžanrsbijadeja.
Svētkus ievadījaMārupes dejo-

tājasnokolektīviem“Mistērijas”un
“Ziemeļblāzma”,bērnusiepriecināja
“Zīmējumuteātris”ar izrādi “Jata-
kas” un cirks no Liepājas “Bezte-
mata”. Turpinājumā deviņdesmit
dejotājinoCarnikavasunOlaines,
AncesKrauzesdziedājumapavadīti,
priecējasvētkuapmeklētājusardeju
lieluzvedumu“Nopuķuziedīnu”,kas
bijatiešāmiespaidīgsunvērienīgs.
Roja(Pipara)Puķesvadībānorisinā-
jāstradicionālaissīpolukapāšanas
čempionāts,tikasuminātitieSalas
pagastaiedzīvotāji,kasarsavupie-
nesumubagātinājuši“Vietvalžu”iz-
stāžuzāleskrājumuunatbalstījuši
Kultūrizglītībascentrapasākumus.
Sirsnīgu paldies teicām konkursu
atbalstītājiem“LongChips”unmai-
zesceptuvei“Lāči”. Laiarīsvētku
apmeklētājivarētuizkustēties,noti-
kasadejošanās,kuraslaikāvarēja
ganuzzinātparsavulaikpopulāru
dejurašanos,gankopāardejuko-
lektīvudalībniekiemmācītiessoļus
un laisties dejā. Vakaru noslēdza
grupu“Ārpilsētassakars”, “Kaurna
Cronin”(Austrālija)undziedātājas
Būūkoncerti.
Izstāžu zālē (Radošo prasmju

telpā)svētkureizēatklātajaunano-
vadpētniecībasizstādeparsaimnie-
košanuSalasunBabītespagastos.
Īpašs lepnums par to, ka izstāde
pilnībāizveidotatikaino“Vietvalžu”
krājuma.Turpinotsvētkutēmu“Mā-
jāsunpasaulē”,tāuzrunāapmeklē-
tājuardažādudarbarīkuunsadzīves
priekšmetupalīdzību,atgādinot,cik
grūtikādreizirbijisgansagādātun
uzglabāt pārtiku, gan nodrošināt
jumtuvirsgalvas,apģērbu,siltumu
ungaismutelpās.Sīpolusvētkitika
izveidotiarmērķiveicinātlepnumu
parsavāmmājām,būtsavapagas-
tapatriotiem,unšīizstādeirspilgts
apliecinājumstam,kašismērķisir
sasniegts–Salaspagastaiedzīvotā-
jiuzticgansavasdzimtasrelikvijas,

dokumentusunfotogrāfijas,ganarī
īpašusunnozīmīgusstāstus,kaspa-
līdzpilnveidotvietējāsvēsturesainu,
untointeresantiunsaistošipasniegt
gan mājiniekiem, gan ciemiņiem,
kas“Vietvalžus”apmeklēkātūristi.
Arīdigitālāekspozīcija“Burvjuspo-
gulis”irtikusipiejaunasižeta–tas
stāstaparskološanāsvēsturiSalas
pagastā,sākotnopašāmpirmajām
skolāmlīdzpatmūsdienām,betlīdz
23.septembrimskatāmavēsturnie-
cesIngasSarmasveidotāizstāde
“Jūrmalaszemeņustāsti”,kasgu-
vusinovērtējumuEiropasKultūras
mantojumadienuprojektukonkursā.
Tos “Vietvalžu” apmeklētājus,

kurus nebiedē kāds piparots asu-
miņš,aicināmuz“Piparuballi”23.
septembrī. Spēlēs grupa “Pipari”,
betvakaragaitābūsarīpiparotiiz-
klaidējošipārsteigumi–kājautas
“Vietvalžos”ierasts.Ballenotikszālē
piegaldiņiem,varņemtlīdzinelielu
groziņu,betvietasiespējamsrezer-
vētpatālruni67914922.

Dace Ulpe, Babītes Kultūrizglītības 
centra filiāles Salas pagastā 

“Vietvalži” Izstāžu zāles vadītāja Krāšnidejupriekšnesumi.

No 1. septembra mainīts līdzmaksājums par mācībām Mārupes Mūzikas un mākslas skolā 
un Babītes Mūzikas skolā
2022. gada 1. septembrī spēkā stāsies Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 35/2022 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Mārupes novada pašvaldības 
izglītības iestāžu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu īstenošanā”, kas nosaka kārtību, kādā tiek noteikta un samaksāta līdzfinansējuma maksa par izglītī-
bas apguvi Mārupes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs Mārupes Mūzikas un mākslas skolā un Babītes Mūzikas skolā.

Līdzfinansējumasamaksaskārtī-
baattiecasuzizglītojamolikumisko
pārstāvju līdzfinansējumamaksā-
jumu veikšanu par profesionālās
ievirzesuninterešuizglītībasprog-
rammuapguvi,tajāskaitāsagata-
vošanasklasē.

Līdzfinansējuma apmērs un 
noteikšanas kārtība
Turpmāklīdzfinansējumaapmērs

būs15eiroparkatruizglītībasiestā-
desīstenotoprofesionālāsievirzes
uninterešuizglītībasprogrammas
apguvi,tajāskaitāsagatavošanas
klasē, vienam izglītojamajammē-
nesī.Stājotiesspēkājaunajiemsais-
tošajiemnoteikumiem,salīdzinotar
pērnomācībugadu,vecākulīdzmak-
sājumsvisiemtieksamazināts.
Izglītības iestādeun izglītojamā

likumiskaispārstāvisslēdzlīgumu
parlīdzfinansējumasamaksaskār-
tību.

Nolīdzfinansējumamaksas,pa-
matojotiesuzizglītojamālikumiskā
pārstāvjaiesniegumu,atbrīvo:
 izglītojamoarinvaliditāti;
 izglītojamo,kurširbezvecākugā-
dībaspalicisbērns;

 izglītojamo, kurš ir daudzbērnu
ģimenes bērns, un attiecīgajai
ģimeneipiešķirts LatvijasGoda
ģimenesstatussunizsniegta3+
Ģimeneskarte,arnosacījumu,ka
izglītojamāsekmes ir labasun/
vaiteicamasunnavneattaisnotu
kavējumu;

 izglītojamo, kurš ir noģimenes,
kuraiarMārupesnovadaSociālā
dienestalēmumupiešķirtstrūcī-
gasvaimaznodrošinātasģimenes
statuss;

 pašvaldības izglītības iestāžu
darbiniekabērnuarnosacījumu,
ka viņa sekmes ir labas un/vai
teicamas, un nav neattaisnotu
kavējumu.

Tāpatnolīdzfinansējumamaksas
parprofesionālāsievirzesizglītības
programmuatbrīvoizglītojamo,ku-
ram ir teicamas sekmes vai kurš
pārstāvējisizglītībasiestādiunpaš-
valdībuvalstsunstarptautiskajos
konkursos.
Javienasģimenesdivibērnikatrs

apgūstprofesionālās izglītības ie-
virzesprogrammu,līdzfinansējuma
maksakatramizglītojamamtieksa-
mazinātapar50%.
Līdzfinansējumamaksasatvieglo-

jumuvaitāssamazinājumupiemē-
roarmēnesi,kurāizglītībasiestādē
saņemts:
 izglītojamā likumiskā pārstāvja
iesniegums,kurampievienotido-
kumenti,kasapliecinalīdzfinan-
sējumamaksasatvieglojumavai
tāssamazinājumapiešķiršanas
tiesiskopamatojumu,jašādain-
formācijanavpašvaldībasrīcībā;

 pedagoģiskāspadomessniegtais

atzinums.

Līdzfinansējuma iemaksas 
noteikumi
Izglītībasiestādesizglītojamāli-

kumiskaispārstāvislīdzfinansējumu
maksāpardeviņiemkalendārajiem
mēnešiem(periodāno1.septembra
līdz31.maijam).
Līdzfinansējuma maksu izglīto-

jamālikumiskiepārstāvjisamaksā
līgumānoteiktajākārtībāuntermiņā,
pamatojotiesuzpašvaldībasizrak-
stīturēķinu.Izglītojamālikumiska-
jampārstāvimirtiesībasizvēlēties
līdzfinansējumamaksumaksātpar
vienumēnesi,semestrivaimācību
gadukopumā.
Līdzfinansējumamaksaparkār-

tējomēnesiatbilstošipašvaldības
izrakstītam rēķinam veicama līdz
nākamākalendāramēneša20.da-
tumam.
Arsaistošonoteikumupilnutekstu

iespējamsiepazītieswww.marupe.lv 
sadaļāNormatīvie dokumenti/ Saisto-
šie noteikumi. 
Ar saistošo noteikumu spēkā

stāšanāsbrīdispēkuzaudēsMāru-
pesnovadadomes2013.gada25.
septembrasaistošienoteikumiNr.
18/2013“ParlīdzfinansējumuMā-
rupesMūzikasunmākslasskolai”.
Mainījies arī samaksas apmērs

un kārtība par instrumentu nomu
BabītesMūzikasskolāunMārupes
MūzikasunMākslasskolā.Turpmāk
nomasmaksaparvienuinstrumentu
būs20eirogadā(no1.septembra
līdz31.augustam).
Jaunienoteikumipieņemti,laiiz-

glītībasiestādēsveicinātuvienādu
pieejuunsamaksaskārtību,kāarī
veicinātuatbalstunovadaģimenēm.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

Neizstrūkstošasvētkusastāvdaļa–sīpolukapāšanasčempionāts.Bagātīgsmājražotājuunamatniekutirdziņš.
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Sporta ziņas īsumā
Veterānu sports
9.jūlijāMežaparkānorisinājāsLatvijaspaš-
valdībusportaveterānu–senioru59.sporta
spēles,kurkungimērojāsspēkiempludmales
volejboladisciplīnā.Mūsuvolejbolistigodam
aizvadījasacensības,izcīnotgodpilno3.vietu
kungu50+grupā.Mārupesnovadupārstāvēja
RobertsSilamednis,ArvīdsTaubeunRonalds
Zidenis.

BMX
BeļģijaspilsētāDeselānorisinājāsUECEiropas
čempionātsBMXriteņbraukšanā,kurMārupes
BMXklubasportistsMārtiņšZadraksjunioru
grupāsīvācīņāizcīnījis2.vietu.
No 24. līdz 31. jūlijam Francijas pilsētā

NantēnotikaPasaulesčempionātsBMXri-
teņbraukšanā,kurāstartējavairākiLatvijas
sportisti,tostarpdeviņiMārupesnovadaspor-
tisti-LindaVīksne,ElizabeteKande,Vidvuds
Zembkovskis,GustavsĢigulis,MartinsBēr-
ziņš,JorensDimze,OttoDaugavietis,Marks
FreivaldsunOttoKaņeps-Kalniņš.Pasaules
čempionātsirvienasnoprestižākajāmBMX
riteņbraukšanas sacensībām, kurās startē
pašilabākie.Lielsprieks,kašādākonkurencē
MārupesBMXklubapārstāvisGustavsĢigulis
spējaizcīnītuzvaruB9grupā.Jausacensību
sākumāGustavsizvirzījāsvadībāunsavaspo-
zīcijasneatdevapretiniekiemlīdzpatfinišam.
GustavaĢiguļauzvaraLatvijasBMXvēstu-

rēirrakstāmaarlielajiemburtiem,joBMX
PasaulesčempionātaChallengegrupuzēnu
kategorijāsLatvijasvēsturēirčetripasaules
čempioni-MārisŠtrombergs,ReitsElnionis
undiviMārupesBMXKlubapārstāvji-Emīls
AllersunGustavsĢigulis.

Nūjošana
9.jūlijānorisinājāsPasauleskaussnūjošanā
2022,kasšogadtikarīkotsVecāķos.Sacen-
sībāspiedalījās140dalībniekunoLatvijas,
Polijas,LietuvasunUkrainas.Īpašsprieksun
lepnumsparBabītesSportakompleksapieau-
gušointerešuizglītībasgrupasdalībniecēm,
kurastiklielākonkurencēspējaizcīnītgodal-
gotasvietas.MārupesnovadupārstāvējaInga
Reboka-2.vieta(sportaklasēSN3),Polina
Ņitecka-3.vieta(sportaklasēSN1),IngaPrei-
mane-19.vieta(tautasklasē).

Futbols
No10.jūlijalīdz16.jūlijamHelsinkos(Somi-
jā)norisinājās futbolačempionātsHelsinki
CUP.ŠajāturnīrāMārupesnovadupārstāvēja
BabītesSportakompleksafutbolistivecuma
grupāsno2010.līdz2014.gadadzimušajiem.
BabītesSportakompleksakomandasekmī-
ginospēlējagrupasposmu, ierindojoties1.
vietā.Tālākspēlesformātsparedzējaizslēg-
šanasspēļusēriju,kurā1/32finālukomanda
pārvarējaarskaistuuzvarupārpretiniekiem.
Diemžēl komanda izstājās no turnīra 1/16
finālā.Mazlietpietrūkapieredzes,betvarbūt
tikaiveiksmes.Lainukā,skumtnavparko,jo
kopējārezultātusarakstāno101komandas
izcīnīta16.vieta,kasirļotilabssasniegums.
No5.līdz7.augustamvējapilsētāLiepājā

norisinājās futbola turnīrs Dobrecova CUP
2022, kurā piedalījās Babītes Sporta kom-

pleksafutbolaU12interešuizglītībasgrupa.
Maziesportistibrašiizcīnījagodpilno3.vietu.
ParkomandaslabākospēlētājutikaatzītsDa-
miansKontenis.Lielsgodsvisaikomandai,jo
parvisaDobrecovaCUP2022turnīralabāko
aizsargutikaatzītsBabītesSportakompleksa
U12spēlētājsEmīlsUdrass.
BabītesSportakompleksameiteņufutbola

komandaspēlēnetikaimumsvisiempazīs-
tamoun ierasto lielo futbolu11x11,betarī
piedalāspludmalesunielufutbolasacensī-
bās.7.augustāJūrmalāmeitenespiedalījās
Latvijaskausāpludmalesfutbolāsievietēm.
Sacensībāsizcīnīja1.vietuunvairākasspē-
lētājassaņēmaindividuālasbalvas.Labākās
laukumaspēlētājas-LīnaKuzmina,Anzelika
Naumick.SpecbalvusaņēmavārtsardzeJeka-
terinaPonomarenko.ArītrenerisIgorsLabuts
tikaapbalvots.Pludmalesfutbolstiekspēlēts
laukumā,kurasegumsirnevislīdzenszālājs,
bet smiltis. Bumbas vadāmība ir atšķirīga,
unskriešanapasmiltīmirgrūtāka.Vasaras
garumāmeitenesspēlējaielufutboluGhetto
Footballsacensībās.10.augustānorisinājās
pēdējaissacensībuposms–superfināls,kur
BabītesSportakompleksameitenesieņēma
3.vietu(komanda“Sitsaujā,lecGaujā”;spē-
lētājas-BetijaKukaine,LīnaKuzmina,Šarlote
GrundāneunJekaterīnaDolgopolova).

Pludmales volejbols/ volejbols
26.jūlijāEngurēnorisinājāsLatvijasJaunat-
nes pludmales volejbola čempionāts U14
grupā.Sacensībāspiedalījās25komandas,
kas sacentās savā starpā, lai noskaidrotu
spēcīgāko.VolejbolačempionātāU14grupā
piedalījāsarīdivasBabītesSportakompleksa
komandas.MaijaPaņkounMadaraPālasavā
apakšgrupāizcīnīja1.vietuunkopējoposmu
noslēdza5.-8.vietā.SavukārtpuišiGustavs
Anspoks,MārcisDruvenieksunEdvardsMiķel-
sons,godamcīnoties,ieņēma9.vietu,betotra
meiteņukomanda-EsterePriekuleunKarlīna
Feldmaneierindojās19.vietā.Visusaudzēk-
ņussagatavojusitrenereM.Ozoliņa.

Kartings
No8.līdz10.jūlijamBeļģijānorisinājās3.Ro-
taxEurotrophyposms,kurāstartējaarīmā-
rupietisTomsStrēle.Tomamizdevāsuzrādīt
teicamu rezultātu–1. vietuposmā.Rotax
Eurotrophykausaizcīņairvienanoprestižā-
kajāmkartingasacensībāmEiropā,kurāssa-
cenšaslabākieunspēcīgākiebraucējinovisas
Eiropas.TomsirvienīgaisLatvijaspārstāvis
miniklasē,kurāsacenšasbraucējino8līdz12
gaduvecumam.Tomspiedalījāsvisostrijos
Eurotrophyposmos,arkatrunākamoposmu
uzrādotarvienlabākurezultātu.Sezonaskop-
vērtējumāTomamgodpilnā2.vieta.

Florbols
BabītesSportakompleksaflorbolakomanda
startēja starptautiskās florbola sacensībās
ČehijasgalvaspilsētāPrāgā“Praguegames
2022”.Turnīrātikaaizvadītassešasspēlespret
dažāduvalstukomandām.Komandastartēja
U16vecumagrupā.Katramkomandasdalīb-
niekambija iespējaseviparādītspēles lau-
kumā,unpuišicīnījāsgodam.Gūtapieredze

unneaizmirstamasemocijas,kaskalposkā
motivācijanākamajāmspēlēm.

Motosports
Mārupesautomotokluba“Bieriņi”audzēkņi
aktīvipiedalījušiesLatvijasjunioručempionātā
motokrosā.13.augustānorisinājās5.posms,
pēckuraarīirzināmikopvērtējumarezultāti,
kurMārupesautomotoklubs“Bieriņi”ierin-
dojies2.vietā.Visassezonaslaikānotikapie-
ciposmi,kursportisticīnījāsparlabākajiem
rezultātiem gan individuāli, gan komandas
ieskaitei.

Basketbols
No3. līdz5.augustam Igaunijasgalvaspil-
sētāTallinānorisinājāsBaltijaskausaizcīņa
basketbolāU16puišuizlasēm.LatvijasU16
izlasivadatrenerisGatisMelderis,bettrenera
asistentapienākumuspildaMārupesSporta
centrabasketbolatrenerisOskarsZurkovs.
Treniņiunpozitīvaattieksmepretspēliatmak-
sājāsarizcīnītu1.vietuunčempionutitulu.
Uzvarupalīdzējaizcīnītizlasēspēlējošiečetri
MārupesSportakompleksaaudzēkņi-Jēkabs
Niedra,TomsLūkassAilis,EmīlsMucenieksun
RonaldsGinters.
10.augustāaizvadītsnoslēdzošaisposms

“MārupesnovadapašvaldībasBabītesSporta
kompleksa2022.gada“Vasaraskauss”3x3
basketbolā”.Komandasvisasvasaras laikā
aizvadījatrīsaizraujošus3x3basketbolapos-
mus.Visasvasarassezonasposmoskopāpie-
dalījušās46komandaspiecāsvecumagrupās.
Katrsposmsbijaatšķirīgs–dažādilaikapstāk-
ļiunpretinieki.Bijaiespējasatiktkonkurentus
undraugus,pavadītlaikusvaigāgaisā,aktīvi
kustoties.Openvīriešukomandāmbijavis-
lielākākonkurence,jostartēja25komandas.
Kopvērtējumarezultāti:U13meitenes(asto-

ņaskomandas)-1.vieta”KEEPbest”(Babīte/
Rīga),2.vieta”MEEEsnoJūrmalas”(Jūrmala),
3.vieta”Bārbijas”(Mārupe);U13puiši(sešas
komandas) -1. vieta ”Warriors in6” (Rīga),
2.vieta”Betons”(Mārupe),3.vieta”Mārupes
allstari”(Mārupe);U16meitenes(četrasko-
mandas)-1.vieta”Mammītes”(Rīga),2.vieta
”DreamTeam”(Mārupe),3.vieta”Tavisenči”
(Rīga);U16puiši(piecaskomandas)-1.vie-
ta”Mūris”(Babīte/Mārupe),2.vieta”Piena
puikas”(Rīga),3.vieta”OGŠķērsiela”(Babīte/
Rīga);Openvīrieši(23komandas)-1.vieta
”East-Ball/FastBreak” (Rīga),2.vieta ”Piņķu
patrioti” (Babīte),3.vieta”AvotuReprezent”
(Lielvārde/Ikšķile).
LatvijasU16basketbolaizlase20.augusta

ZiemeļmaķedonijasgalvaspilsētāSkopjeEiro-
pasU16čempionātāAdivīzijasturnīrāizcīnī-
jusi10.vietu.IzlasessastāvāspēlējatrīsMā-
rupesSportacentraaudzēkņi:JēkabsNiedra,
TomsLūkassAilisunRonaldsGinters.Kāarī
komandastrenerusastāvāstrādājaMārupes
SportacentratrenerisOskarsZurkovs.

Jāšanas sports
10.augustāDānijāPasaulesčempionātājāša-
nassportāLatvijassportistsRihardsSnikusar
zirgu“KingoftheDance”ieguvapasaulesčem-
pionatituluparaiejādē.Rihardasasniegumiir
nozīmīgiarīmārupiešiem,jozirgs“Kingofthe

Dance”ikdienāmājoTīrainesstaļļos,kurpar
torūpējassaimnieceIrinaAndrusa.Savukārt
RihardatrenereAgneseRozīteirmūsunovad-
nieceunikdienādarbojassavāstallī“Upesle-
jās”Babītespagastā.
No29.līdz31.jūlijamsportacentrā„Kleisti”

RīgānorisinājāsLatvijasJātniekufederācijas
organizētais Latvijas čempionāts konkūrā
2022.Sacensībāsstartējaganbērniunjunio-
ri,ganpieaugušie.Konkūrsirjāšanassporta
disciplīna,kurmērķisirpārvarētdažādaaug-
stumaunplatumašķēršļuszirgamugurā,pār
tiemlecotuntosnesagāžot.Lielsprieks,ka
mārupieteAnnaAnnijaAlsiņaarzirguCleo
izcīnījagodpilno3.vietupieaugušokonkuren-
cē.Lepojamiesarnovadaiedzīvotājuunvēlam
panākumusarīturpmākajosstartos!

Triatlons
31.jūlijāVentspilīpieBūšniekuezeranotika
LatvijasKausstriatlonāsprintadistancē.Kā
jausporta veidanosaukumspasakapriek-
šā,distancesastāvējanotrimdisciplīnām-
skriešanas,peldēšanasunveloposma.Šajās
sacensībāsdalībniekiembija jāpieveic0,75
kilometrugaršpeldēšanasposms, 20 kilo-
metrugaršriteņbraukšanasposms,distanci
noslēdzotar5kilometruskriešanasposmu.
Kopējaisdistancesgarums25,75kilometri.Sa-
censībāsstartējaBabītesSportakompleksa
trenerisIgorsGucanovičs,sasniedzotļotilabu
rezultātu-2.vietukopvērtējumāun1.vietu
M40vecumagrupā.No5.līdz6.augustam
trenerisstartēja IRONMANTallinnstafetes
distancē,kur10vīriešukomandukonkuren-
cēI.Gucanovičakomandaierindojās6.vietā.
Kopvērtējumāno25startējušajāmkomandām
izcīnīta9.vieta.

Vieglatlētika
30.jūnijāun1.jūlijāOgrēnorisinājāsLatvijas
U16čempionātsvieglatlētikā.Čempionātāat-
zīstamistartējaMārupesnovadajaunieviegl-
atlēti–SibillaunRūdolfsVanadziņi,kļūstot
pardubultiemLatvijasU16čempioniemgan
2000mdistancē(arrezultātiem:5:52,17un
6:43,90),gan800mdistancē(arrezultātiem:
2:06,37un2:20,90).Unikālsirfakts,kamāsa
unbrālisuzvarējaabāsčempionātadienās
unidentiskāsdistancēs.Abijaunievieglatlēti
piedalījāsarīBaltijasvalstučempionātā,kas
jūlijaotrajāpusēnorisinājāsJehvē(Igaunijā),
kurabistartēja2000mdistancē.

Orientēšanās
No9.līdz10.jūlijamRēzeknesnovadaPušā
norisinājāsLatvijasčempionāts rogainingā
2022 (orientēšanās disciplīna) 24 stundu
formātā,kur195km²teritorijābijajāpārvar
ganaizaugušimeži,ganpļavasarnātrēmun
avenājiem,gan10stāvipilskalni.Mārupesno-
vadapašvaldībasizpilddirektoravietnieceIlze
KrēmerekomandāarIevuSimsoni(komandas
nosaukums“Dzintarlapsas”),uzrādījusiteica-
murezultātu-2.vietusieviešukonkurencēun
1.vietugrupā40+,sacensībās23,45hpievei-
cot96km.

Babītes Sporta komplekss, Mārupes Sporta 
centrs, Mārupes auto moto klubs “Bieriņi”

Aicinām pieteikties tautas skrējienam “Mārupe 2022”
Skriešanas entuziasti aicināti pieteikties tautas skrējienam “Mārupe 2022”. Sporta pasākums notiks 4. 
septembrī Jaunmārupes pamatskolas stadionā (Īvju ielā 5/7, Jaunmārupē).

Sacensības organizē biedrība
“Jaunmārupeskrien!”,kurudibinā-
jušivietējiemārupieši–aktīvāsat-
pūtasunsportiskadzīvesveidaat-
balstītājiprojektukonkursa“Mārupe
-mūsumājas2022”ietvaros,unto
finansēMārupesnovadapašvaldība.
Tādējāditiekturpinātatejupirms20
gadiemaizsāktātradīcijakatrugadu
rīkotnovadatautasskrējienu.
Jauotroreiziskrējiensnotiksser-

tificētāpiecukilometrutrasē,unsa-
censtiesaicinātinetikaiskrējēji,bet

arīnūjotāji.Skrējienastarts-Jaun-
mārupesstadionā.
Numuru izņemšana - no plkst.

8.30. Mazie skrējēji, 2008. gadā
dzimušieunjaunākibērni,noplkst.
9.30 līdz 10.00 varēs startēt 100
līdz800metrudistancē.Startspie-
cukilometrudistancēskrējējiemun
nūjotājiem-plkst.12.00.Apbalvoša-
namazajiemplānotaplkst.11.00un
pieaugušajiem-plkst.13.00.
Laipiedalītossacensībās,nepie-

ciešamaobligātaiepriekšējāpieteik-

šanās,kovarveiktelektroniskilīdz1.
septembraplkst.21.00.Sacensību
norisesdienā jaunudalībnieku re-
ģistrācijairierobežota(līdz30da-
lībniekiem)!
Dalībaskrējienāirbezmaksas.

Pieteikšanāsanketa,nolikumsun
trasesshēmapieejamapašvaldības
mājaslapāwww.marupe.lv. 
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PASĀKUMU AFIŠA
līdz 30. septembrim (katru otrdienu 
un piektdienu no plkst. 16.00 līdz 
17.30
Mārupes BMX sporta parkā (Tīraines 
dārzos 6, Mārupē)
Drošas skrituļslidošanas skola
bērniemno6gaduvecuma

1.septembrī
Mārupes Kultūras nama iekšpagalmā 
(Daugavas ielā 29, Mārupē)
Brīvdabas kino vakars
19.00 dziedātāja Grēta
20.00 filma “Tizlenes”untikšanās
arfilmasrežisoriMartuElīnuMar-
tinsoni

3. septembris plkst. 10.00
Tīraines Pump truck trase (“Laukkalni-
ņos”, Tīrainē, Mārupes pagastā)
“BTA Pump track” čempionāts Mā-
rupes posms / Latvijas fināls

3. septembrī plkst. 11.00 
Pludmales volejbola laukumos pie Piņķu 
ūdenskrātuves (Rīgas ielā 1c, Piņķos, Ba-
bītes pagastā)
Sacensības pludmales volejbolā 
veterāniem

4. septembrī plkst. 8.30
Jaunmārupes stadionā (Īvju ielā 5/7, 
Jaunmārupē, Mārupes pagastā)
Tautas skrējiens “Mārupe 2022”

4. septembrī plkst.16.00
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē Sa-
las pagastā “Vietvalži” (Spuņciemā) 
Rotaļu izrāde bērniem “Zaķis meklē 
dārgumus”

No 5. līdz 10. septembrim 
Mārupē
“Mārupes novada Uzņēmēju dienas 
2022”
Vairākinformācijas6.lpp.

7. septembrī plkst. 18.00
Pie Piņķu ūdenskrātuves (Rīgas ielā 1c, 

Piņķos, Babītes pagastā) 
“Rudens skriešanas vakari”, 1. 
posms

8. septembrī plkst. 19.00
Mārupes Kultūras namā (Daugavas ielā 
29, Mārupē)
Dziedātāja Marija Naumova - va-
saras mūzikas koncertprogramma 
“Franču saulrietā”
Biļetespieejamaswww.bilesupara-
dize.lv un “Biļešuparadīze” kasēs.
Cena:10eiro.

11. septembrī plkst. 10.00
Jaunmārupē pie ūdenstorņa (Mazcenu 
alejā 1, Jaunmārupē, Mārupes pagastā)
“Mārupes velosvētki” – “Latvijas 
atklātais čempionāts kritērija brau-
cienā”

14. septembrī plkst. 13.00 - 19.00 
Spuņciema futbola laukumā (Spuņciemā, 
Salas pagastā)
Aktīvās atpūtas – orientēšanās 
pasākums “Dabas spēles – orien-
tēšanās” visai ģimenei, senioriem

14. septembrī plkst. 18.00
Pie Piņķu ūdenskrātuves (Rīgas ielā 1c, 
Piņķos, Babītes pagastā)
“Rudens skriešanas vakari”, 2. 
posms

16. septembrī plkst. 20.00 
Babītes Kultūrizglītības centrā (Jūrmalas 
ielā 14A, Piņķos, Babītes pagastā) 
Grupas “Rudens vēju muzikants” 
koncerts
Biļetespieejamaswww.bilesupara-
dize.lv un “Biļešuparadīze” kasēs.
Cena:10eiro.

17. septembrī plkst. 14.00
Mārupes Kultūras namā (Daugavas ielā 
29, Mārupē)
Mārupes Kultūras nama senioru 
sieviešu kora “Noktirne” 50 gadu 
jubilejas koncerts

21. septembrī plkst. 13.00 – 19.00
Pļavā aiz Babītes vidusskolas stadiona 
(Jūrmalas ielā 17, Piņķos, Babītes pa-
gastā)
Aktīvās atpūtas – orientēšanās pa-
sākums “Dabas spēles – orientē-
šanās” visai ģimenei, arī senioriem

23. septembrī plkst. 20.00 - 02.00 
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē Sa-
las pagastā “Vietvalži” (Spuņciemā) 
“Piparu balle”- piparots deju vakars 
pie galdiņiem ar grupu “Pipari”.
Ieeja - 18+, biļetes cena  - 5 eiro
(pārdošanā -pasākumadienāpie
administratores). Kontakttālrunis
galdiņurezervācijai:67914922(4-
10personaspiegaldiņa).Līdzidrīkst
ņemtgroziņus!

24. septembrī 
Tūrisma sezonas noslēguma pa-
sākumi

Pie Jaunmārupes ūdenstorņa (Mazcenu 
alejā 1, Jaunmārupē, Mārupes pagastā) 
9.00 - 11.00 Orientēšanās spēle 
“Pupuķi meklējot” (dalībnieku re-
ģistrācijaplkst.9.00)
11.00 -   15.00  “Suņu burziņš” 

Mārupes Kultūras nama iekšpagalmā 
(Daugavas ielā 29, Mārupē)
17. 00 Orientēšanās spēles “Pupuķi 
meklējot” dalībnieku apbalvošana 
(izloze)
18.00 Koncertprogramma “Satikt 
Čaku” (Zigfrīds Muktupāvels –
balss,vijole,JānisStrazdiņš–balss
unJāņaLūsēnatrio:JānisLūsēns–
klavieres,JānisLūsēnsjun.–basa
ģitāra,HarijsGūtmanis–sitamie
instrumenti)

Mārupes Kultūras nama apkārtnē (Dau-
gavas ielā 29, Gaujas ielā, Bebru ielas 10 
stāvlaukumā)
17.00 - 21.00 Mārupes rudens ra-
žas gadatirrgus

25. septembrī plkst. 16.00
Moto centrā “Vilciņi” (Jaunmārupē, Mā-
rupes pagastā)
Mārupes kausa izcīņa mini - mo-
tokrosā 2022, 5. posms

28. septembrī plkst. 16.00 
Mārupes novada bibliotēkā (Jūrmalas 
ielā 14A, Piņķos, Babītes pagastā)
Dzejas dienu pasākums ar Gintas 
Pētersones, Uģa Pētersona un Ine-
ses Toras piedalīšanos

1. oktobrī
Mārupes novadā
14. Saeimas vēlēšanas
Vairākinformācijas:www.cvk.lv un 
5.lpp

1.oktobrī plkst. 14.00
Babītes Kultūrizglītības centrā (Jūrmalas 
ielā 14A, Piņķos, Babītes pagastā)
Starptautiskajai senioru dienai vel-
tīts pasākums sadarbībā ar lidostu 
“Rīga”
Piedalās: BabītesMūzikas skolas
audzēkņi, grupa “Jumis” - Lauma
Matule,UģisRoze,EinārsJaunbrā-
lis.Bezmaksasieejaskartespieeja-
maspieadministratorēmno12.līdz
23.septembrim.

1.oktobrī plkst. 18.00
Pie Piņķu ūdenskrātuves (Rīgas ielā 1c, 
Piņķos, Babītes pagastā)
“Rudens skriešanas vakari”, 3. 
posms

4. oktobrī plkst. 19.00 
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē Sa-
las pagastā “Vietvalži” (Spuņciemā) 
Kino otrdienu randiņvakars pie gal-
diņiem - seanss filmai “Mamma vēl 
smaida” (2022)

IZSTĀDES NOVADĀ

No 1. līdz 30. septembrim
Mārupes novada bibliotēkā (Jūrmalas 
ielā 14A, Piņķos, Babītes pagastā)
Novadpētniecības izstāde par se-
lekcionāru, lauksaimniecības zināt-
ņu doktoru Albertu Saulīti

Līdz 2. septembrim
Mārupes novada bibliotēkā (Jūrmalas 
ielā 14A, Piņķos, Babītes pagastā) 
Ineses Prančas gleznu izstāde 
“Melnbaltā”

Līdz 21. novembrim
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē Sa-
las pagastā “Vietvalži” (Spuņciemā)
Muzeja krājuma izstāde “Saimnie-
košana Salas pagastā”, “Jūrmalas 
zemeņu stāsti”, digitālā ekspozīci-
ja “Burvju spogulis” papildināts ar 
jaunu sižetu “Skološanās”

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

PII “Zīļuks” atzīta par trešo labāko Latvijas būvi nominācijā “Koka būve”
24. augustā paziņotas un apbalvotas 2021. gada labākās būves Latvijā, kuru starpā ir arī Mārupes novada jaunākā pirmsskolas izglītības iestāde “Zīļuks”, kas skatē “Gada labā-
kā būve Latvijā 2021” ieguvusi trešo vietu nominācijā “Koka būve”. 

LatvijasBūvniekuasociācijasun
Latvijas Būvinženieru savienības
sadarbībāar21profesionālobiedrī-
buunnozaresinstitūcijurīkotāska-

teGadalabākābūveLatvijāšogad
notika24.reizi.Žūrijavērtējavairāk
nekā60pērnekspluatācijānodotās
būves, infrastruktūras un ainavu

objektus.
Skates“GadalabākābūveLatvijā

2021”laureātusastoņāsnomināci-
jās24.augustāMežaparkaestrādes
Kokaruzālēsveicažūrijaseksperti
unEkonomikasministreIlzeIndrik-
sone.
Konkursa misija un mērķis ir

sniegt ieguvumuvisaisabiedrībai,
piedāvājot izsmeļošu informāciju
pararhitektūrasobjektiemunbū-
vēm,topasūtītājiem,projektētājiem
unbūvniekiem.Būvprojektinavtikai
nosaukumsunfinansējums,katrs
notiempulcēkompetentuspeciālis-
tukomandu–cilvēkus,kuriempatei-
cotiestoēkasunbūvessabiedrības
vajadzībām.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

FOTO:LINDASTRAUTABRAUERE
SIA“Velve”unMārupesnovadapašvaldībaspārstāvjisaņembalvupariegūto3.vietu
skatē“GadalabākābūveLatvijā2021”pirmsskolasizglītībasiestādes“Zīļuks”ēkai.

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

“MārupesVēstis”publicētiemateriāli
nevienmēratspoguļoMārupesnovada

pašvaldībasviedokli.
Pārpublicēšanasgadījumāatsauce

obligāta.

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

43  Reģistrētas laulības

10 Reģistrēti mirušie

23 Reģistrēti jaundzimušie

11
Zēni

12
Meitenes

2022.gada jūlijs
Dzimtsarakstu nodaļā

2022.gada jūlijā reģistrēti mirušie
Ņina Dmitrijeva (dzimusi 1936. gadā)
Ilga Šteimane (dzimusi 1936. gadā)
Ivonna Vanda Zēvalde (dzimusi 1942. gadā)
Valērijs Kuzmins (dzimis 1949. gadā)
Valters Miezāns (dzimis 2018. gadā)
Regīna Jakubova (dzimusi 1948. gadā)
Velta Reņģīte (dzimusi 1930. gadā)
Ārija Velta Bēvalde (dzimusi 1934. gadā)
Gundars Navoļskis (dzimis 1970. gadā)
Valentīns Smirnovs (dzimis 1937. gadā)

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

