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Valsts svētku pasākumā godināti 
novadnieki un iesvētīts novada karogs
17.novembrī, valsts svētku priekšvakarā, Mārupes Kultūras namā norisinājās Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienai veltīts svinīgs sarīkojums, kurā tika teikts 
paldies līdzcilvēkiem par nesavtīgu darbu un ieguldījumu novada attīstībā un vietējās kopienas stiprināšanā.

NovadniekussvētkossveicaMā-
rupesnovadapašvaldībasdomes
priekšsēdētājsAndrejsEnce,novē-
lotneaizmirstmūsutautasvaroņus,
kascīnījāsparLatvijasneatkarību,
unturētgodāģimeniskasvērtības.
Pasākumātikateiktidaudzipal-

dies, dāvanā pasniedzot Marutas
Raudes mākslas centra Mārupē
izgatavotas porcelāna krūzes un
piespraudesar jaunonovadasim-
bolu-pupuķi.
Parilggadējuieguldījumuunpaš-

aizliedzīgudarbuMārupesnovada
izglītības attīstībā paldies teikts
ilggadējaiMārupesnovadadomes
priekšsēdētājavietniecei,deputātei
Līgai Kadiģei, kura vairākus gadu
desmitus vadījusi izglītības jomu
novadā.
Parilggadējuieguldījumuunpaš-

aizliedzīgudarbuMārupesnovada
izglītībasattīstībāpaldiesteiktsMā-
rupespamatskolasdirektoreiSigitai
Sakovičai.
Paratbildīgiunaugstālīmenīveik-

tajiempienākumiemCovid-19pan-
dēmijaslaikāunpalīdzībuUkrainas
civiliedzīvotājiempateicībusaņēma
MārupesnovadaSociālādienesta
bijusīvadītājaUnaPutniņaunpaš-
valdībaspolicijaspriekšnieksJuris
Jēkabsons.
Svētku priekšvakarā īpaši tika

godinātinovadaģimenesārstipar
profesionāluunpašaizliedzīgudar-
bu,nodrošinotnovadaiedzīvotājiem
veselībasaprūpiCovid-19pandēmi-
jaslaikā.PateicībassaņēmaValdas
Bērziņas ģimenes ārsta prakse,

AusmasĀnesģimenesārstaprak-
se,SIA“MedPlusĀrstuprakse”,SIA
“Mārupesambulance1”,SIA“Ārstu
prakse“Mazcena21””,SIA“Mārupes
doktorāts”, SIA “OlgasGersamijas
ģimenesārstaprivātprakse”,privāt-

praksespediatrijāunneonatoloģijā
ārsteKristīneStuģe,DinasLagzdi-
ņasģimenesārstaprakse,Daigas
Molodcovasģimenesārstaprakse
un SIA “Ārstu privātprakse “Svīre
plus””.

Pateicību par lielisku sadarbību
vairāku gadu garumā, nodrošinot
mediķapalīdzībupašvaldībasrīkota-
jospasākumos,saņēmamedicīnas
māsaMaijaBauda.
Par ieguldījumu, sadarbību un

atbalstutikateiktspaldiesvēldau-
dziemnovadniekiem,kāarīpašval-
dībasjaunāģerboņaidejasautorei
LīvaiAnsenaiunģerboņamākslinie-
kamEdgaramSimam.
Svētkupasākumasvinīgāsdaļas

noslēgumāmācītājsKasparsSima-
novičsiesvētījajaunonovadakaro-
gu,kassvinīgitikauzvilktsmastāpie
MārupesnovadapašvaldībasCen-
trālāsadministrācijasēkasMārupē,
Daugavasielā29.
Pasākumanoslēgumāaraizrau-

jošukoncertprogrammu,kastapusi
pargodukora45gadujubilejai,uz
skatuves kāpa jauktais koris “Mā-
rupe”diriģentaKalvjaOzoliņavadībā.
Emocionāluunsirsnīgugaisotni

pasākuma laikā radīja mūziķi Ira
Krauja,JurģisZvejnieks,IlzeStraut-
mane,AndrisBaronsunJurisKris-
tons.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa 

www.marupe.lv/kultura

SVINAM
SVĒTKUS KOPĀ!

Laimi, mieru un veselību 2023. gadā!
2022.gadsiesākāsarneparedzētiemnotikumiemunnepieciešamībuātri

uztiemreaģēt.Paldiesvisiem,kuriiesaistījāsunpalīdzējakopāarpašvaldību
paveiktvairāk,atbalstītUkrainu–valstiuncilvēkus,kuricīnāsparsavas
dzimtenesbrīvību,tādējādisargājotarīmūsuzemi.Turpināmbūtsaliedētišajā
jomā!

Atskatotiesuzpašvaldībasikdienu,šogadpastiprinātuuzmanībudarbā
veltījāmjaunumērķuunplānunoteikšanai,laistraujiaugošaisnovads
veiksmīgiattīstītosarīturpmāk.Iedzīvotājuskaitsturpinaaugt(sasniedzis
jau39tūkstošus),straujānovadaattīstībairveicinājusiMārupeiiegūtpilsētas
statusu.

Bērnukuplaisskaitsnovadāirmūsulielaislepnumsunceļarādītājs–
risinātarbrīvālaikavadīšanu,izglītībasunsportapieprasījumapieaugumu
uninfrastruktūrusaistītosjautājumus.Šīgadajaunumsšajājomāirpavasarī
atklātājauniešumāja“Hēlijs”,kurādarbojasJauniešudome.Savukārt
nākamgaddurvissvinīgivērspaplašinātāMārupesMūzikasunmākslasskola.

Priecājamiesarīparmūsuaktīvajiemuntalantīgajiemmājražotājiem
unmāksliniekiem,kurusaicināmizmantotgadasākumāatklātoTūrisma
informācijasunamatumājusavudarbuprezentēšanai.

Arīšogadiedzīvotājiieguldījušibrīvolaiku,prasmesunzināšanas,lai
organizētuMārupesnovadaiedzīvotājiemdažādassporta,kultūrasun
izglītojošasaktivitāteskonkursā“Mārupe–mūsumājas”.

Tačuviensnovērienīgākajiemnotikumiemirlīdzdalībasbudžetaprojektu
konkursauzsākšana.Pirmoreiziiedzīvotājusaicinājāmiesniegtidejas
teritorijasattīstībasprojektiem.Šimmērķimieplānotipašvaldībasbudžeta
līdzekļi250000eiroapmērā.Nosaņemtajiem28ierosinājumiemiedzīvotāju
balsojumānoteicāmpiecasatbalstāmāsidejas.

Ardažāduprojektuunkonkursustarpniecībuarīturpmākplānojam
atbalstītjaunasidejasuniniciatīvas.Prieksparjaunajiemuzņēmējiemun
jaustabilajiemuzņēmumiem,kassavaidarbībaiizvēlējušiesmūsunovadu
unpaliekuzticamitam.TāpatturpināmarSEBbankuuncitāmpašvaldībām
īstenotgrantukonkursu“(Ie)dvesma”.

Līdzarnovadaapvienošanosaktualizējāsjautājumsparjaunāsteritorijas
atpazīstamību.Šogadesamizstrādājušijaunonovadasimboliku–ģerboniun
karogu.Simbolikāattēlotaiskrāšņaispupuķisiemiesosevīnovadavērtības:
ģimeniskumu(putnamraksturīgāligzdasvīšana),izaugsmi,kāarīaugstu
lidojumuundabu.

Gadanoslēgumāvēlamiespateiktiescilvēkiem,kuriarsavurīcībuir
pierādījuši:drosmeungribasspēksļaujsasniegtneticamusmērķus.Ikdienas
skrējienāuncenšotiespalīdzētcitiem,aicināmnepiemirstparsaviem
vistuvākajiemcilvēkiem,parģimeniunlīdzcilvēkiem.

Andrejs Ence, pašvaldības domes priekšsēdētājs

Reģistrācija 
bērnu 
uzņemšanai 
1. klasē
2023. gada 16. janvārī 
plkst. 8.30 sāksies 
reģistrācija bērnu 
uzņemšanai pirmajās klasēs 
2023./2024 mācību gadam 
pašvaldības izglītības 
iestādēs. Apstiprināta jauna 
kārtība.

Vairākparreģistrācijuun
jaunokārtībulasiet
11.lapaspusē.
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Mārupes novada pašvaldības 
domes sēdēs pieņemtie lēmumi
2022. gada 25. novembrī notika Mārupes novada pašvaldības domes ārkārtas sēde, kurā izskatīts viens darba kārtībā iekļautais lēmumprojekts.   

Lēmums īsumā
 Arastoņāmbalsīm “par”, deviņām
balsīm “pret” netika pieņemts lē-

mumsparMārupesnovadapašval-
dībasdomespriekšsēdētājapirmā
vietniekaMārtiņaBojāraatbrīvošanu

noamata.

Šādu lēmumprojektu izskatīšanai

domesārkārtassēdēvirzījaastoņi
domesdeputāti:IlzeBērziņa,Jānis
Kazaks, Jānis Lībietis, Normunds

Orleāns,AivarsOsītis,AndrisPuide,
GuntisRuskisunOļegsSorokins.

2022. gada 30. novembrī notika Mārupes novada pašvaldības kārtējā domes sēde, kurā izskatīti 48 darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti.

Lēmumi īsumā
 Apstiprināt vienu personu par au-
tomašīnasVolvoS60izsolesuzva-
rētājuparnosolītopirkumasummu
1646,30eiroarPVN21%apmērā.

 PagarinātstarppašvaldībuunSIA
“BABĪTESSILTUMS”2010.gada30.
martānoslēgtāūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas līguma
darbības laiku līdz 2023. gada31.
decembrim.

 ParMārupesnovadasadarbībasteri-
torijascivilāsaizsardzībaskomisijas
locekļiemapstiprināt:JāniGrīviņu,
IvoLeoki,RinalduStrazdiņu.

 Apstiprināt nekustamā īpašuma
“Āboluiela26”Kūdrā,Salaspagas-
tā,kadastraNr.80880010158,kas
sastāvnozemesvienības0,0320ha
platībāarkadastraapzīmējumu8088
0010158,izsolesrezultātus.Apstip-
rinātvienupersonuparnekustamā
īpašumaizsolesuzvarētājuunīpa-
šumatiesību ieguvējuparnosolīto
summu4250eiro.

 IevēlētBaibuVerteliMārupesnovada
bāriņtiesaslocekļaamatā.

 No2022.gada31.decembraatbrīvot
IlziValpēterinoMārupesnovadabib-
liotēkasvadītājasamata.

 Apstiprināt 2022. gada konkursa
“MammubiznessMārupē”uzvarē-
tājasunpiešķirtāpašvaldībaslīdzfi-
nansējumaapjomu:
 “Pasakupasaule”(interešuizglītī-
basnodarbībasbērniem,kurāstiek
stāstītaspasakas,stāsti,tofrag-
menti)–pašvaldībaspiešķirtais
līdzfinansējums3000eiro;

 SIA“Dadzītis-ID”(didaktiskāsspē-
les“DadzīšaABC”,kasparedzētas
pirmsskolasvecumabērniem,tā-
dējādiveicinotpsihiskoprocesu
attīstībuunrunasattīstību)–paš-
valdības piešķirtais līdzfinansē-
jums3000eiro;

 IK“MiniDonuts”(kopš2020.ga-
damājražošanaskārtībāražomini
virtuļusmazosapjomos)–pašval-
dībaspiešķirtaislīdzfinansējums3
000eiro.

 Apstiprināt nolikumu konkursam
„Mārupe–mūsumājas2023”.

 Konceptuāliatbalstītprojekta“Jau-
nas vispārējās izglītības iestādes
būvniecība”īstenošanu,izmantojot
publiskās un privātās partnerības
modeli.Projektuiekļaut2023.-2025.
gadainvestīcijuplānā,paredzottam
nepieciešamosbudžetalīdzekļus.

 Atcelt Mārupes novada domes
2021.gada28.aprīļalēmumaNr.15
“ParMārupes novada pašvaldības
līdzfinansējumapiešķiršanudzīvo-
jamomājupieslēgšanaicentralizē-
tajai ūdenssaimniecības sistēmai”
1. punkta 28. un 29. apakšpunktu
pardivāmpersonām.

 ApstiprinātsaistošosnoteikumusNr.
31/2022“Partirdzniecībupubliskajās

vietāsMārupesnovadā”jaunāpreci-
zētāredakcijā.

 PieņemtnoSIA“Saliena”ziedojumā
2467,15eiro95aptiekasdāvanukar-
šuarvienasdāvanukartesnomināla
vērtību20eiroiegādeiunizsniegša-
naiMārupesnovadabērniemarinva-
liditātivaiceliakiju.

 PrecizētMārupesnovadapašvaldī-
basdomes2022.gada26.oktobrī
apstiprinātossaistošosnoteikumus
Nr.47/2022“NoteikumiparMārupes
novadasimbolikasizmantošanu”.

 ApstiprinātMārupesnovadaģerboņa
stilagrāmatu.

 Piešķirtvienamsportistamfinansiālu
atbalstu720eiroapmērā,laisegtu
izdevumus,kassaistītiarviņadalī-
bustarptautiskajāssacensībās“FIA
TrophyforHistoricRegularityRallies”
Beļģijā.Piešķirtamatierubasketbola
komandai“CONCOMBRES”tiesības
izmantotTīrainesSportakomplek-
sasportazāliparsamazinātunomas
maksu90procentuapmērā.Piešķirt
personuapvienībai“Mārupesnovada
iedzīvotāji&draugi”tiesībasizmantot
JaunmārupespamatskolasSporta
kompleksa sporta zāli par sama-
zinātu nomasmaksu 90 procentu
apmērā.

 IzdarītMārupesValsts ģimnāzijas
nolikumāšādugrozījumu:

 Nolikuma10.punktuizteiktšādāre-
dakcijā:
“10.Iestādeīstenošādaslicencētas
izglītībasprogrammas:
 10.1. pamatizglītības 1. posma
(1.-6.klase) programmu (kods
11011111),

 10.2. pamatizglītības 2. posma
(7.- 9.klase) programmu (kods
23011111),

 10.3.vispārējāsvidējāsizglītības
programmu(kods31016011).”.

 IzdarītMārupesnovadapašvaldības
domes2022.gada29.jūnijalēmu-
māNr.19“Parmūzikasinstrumentu
nomasmaksasnoteikšanuBabītes
MūzikasskolāunMārupesMūzikas
unmākslasskolā”(protokolsNr.12)
šādugrozījumu:svītrotlemjošāsda-
ļas1.punktāskaitliunvārdus“tajā
skaitāPVN21%”.

 Noteikt1.klašuskaitu2023./2024.
mācībugadā,ņemotvērā,kaotrās
maiņasklasesnepieciešamībasgadī-
jumāvartiktorganizētas,jamācības
vispārējās izglītības iestādē nevar
nodrošināt vienā maiņā. Mārupes
Valsts ģimnāzijā - piecas klases
pirmajāmaiņā,viena-otrajāmaiņā;
Babītesvidusskolā-sešasklasespir-
majāmaiņā,divas-otrajā;Mārupes
pamatskolā-piecasklasespirmajā
maiņā,divas-otrajā;Jaunmārupes
pamatskolā-sešasklasespirmajā
maiņā; Salas sākumskolā - viena
klasepirmajāmaiņā;Mārupesnova-
daSkultessākumskolā-trīsklases

pirmajāmaiņā.

 ApstiprinātMārupesnovadapašval-
dībasnoteikumus“Parkārtībubērnu
reģistrācijaiunuzņemšanai1.klasē
Mārupesnovadapašvaldībasdibinā-
tajāsvispārējāsizglītībasiestādēs”.

 IzveidotMārupesnovada,Mārupes
pilsētas teritorijā ielu,piešķirotno-
saukumu“Jaunaudzesiela(posmā
no Mārupītes gatves līdz zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu
80760071645)–0,26 kmgarumā
un9mplatumāsarkanajāslīnijās.

 Apstiprinātzemesierīcībasprojek-
tus,piešķirtadresesprojektētajām
zemesvienībām,atceltlēmumupar
zemesierīcībasprojektaapstiprinā-
šanu,adreses/nosaukumapiešķirša-
nuunlietošanasmērķanoteikšanu,
zemes vienībāmnoteikt unmainīt
nekustamā īpašuma lietošanas
mērķus,atļautapvienotnekustamo
īpašumusastāvāesošāszemesvie-
nības.Izsniegtizziņasparzemesga-
balaiegūšanuīpašumā.

 Piešķirtpašvaldībasnozīmes ielas
statusuPenkulesielai(zemesvie-
nībuarkadastraNr.80760030063,
80760031132, 80760031131,
80760032597, 80760031129 un
80760031126daļām).

 NoteiktarBabītesnovadapašvaldī-
basdomes2020.gada28.oktobra
lēmumuNr.15(protokolsNr.20)ap-
stiprinātādetālplānojumaizstrādes
darbauzdevumaderīgumatermiņu
–2023.gada30.novembris.Nodot
publiskajaiapspriešanaiunatzinumu
saņemšanai izstrādātodetālplāno-
jumaprojektuteritorijaiPriedesielā,
Dzilnuciemā,Babītespagastā.

 Nodot nekustamo īpašumuMāru-
pespagastā:“Gabijas”(kadastraNr.
80760111182)un“Betiņas”(kadastra
Nr. 80760110908) detālplānojuma
projektupubliskai apspriešanai un
institūcijuatzinumusaņemšanai.

 Nodot publiskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai izstrādāto
detālplānojuma projektu nekusta-
mā īpašuma “Ozolzīles”, kadastra
Nr.80480071186,zemesvienības
arkadastraapzīmējumu8048007
1109Dzilnuciemā,Babītespagastā,
teritorijai.

 Nodot publiskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai izstrādāto
detālplānojumaprojektunekustamā
īpašuma“Blakusšķērstēni”,kadastra
Nr.80480070144,zemesvienībasar
kadastraapzīmējumu80480070144
Lapsās,Babītespagastā,teritorijai.

 Uzsāktdetālplānojumaizstrādine-
kustamā īpašuma “Laumiņas” ze-
mes vienībām ar adresi Dzērveņu
iela9,Mārupe,Mārupesnovads,un
nekustamāīpašuma“Silvas”zemes
vienībasteritorijai.

 Apstiprināt nekustamā īpašuma

Skaņuiela2,kadastraNr.8048001
0170,Mežārēs,Babītespagastā,de-
tālplānojumuatbilstošiĢeoportālā
publicētajai1.1redakcijai.

 ApstiprinātMārupesnovadapašval-
dībasdomessaistošosnoteikumus
Nr.52/2022„ParMārupespagasta
padomes 2007. gada 31. oktobra
saistošonoteikumuNr.39„Mārupes
pagastasaimniecības“Granduļi”un
“Cepļi”detālplānojums”atzīšanupar
spēkuzaudējušiem”.

 ApstiprinātMārupesnovadapašval-
dībasdomessaistošosnoteikumus
Nr. 53/2022 „Par Babītes novada
domes2009. gada23. septembra
saistošonoteikumuNr.60”Parde-
tālplānojuma nekustamajam īpa-
šuma “Remmes – Lāči”, kad. Nr.
80480110029, apstiprināšanu” at-
celšanu”.

 ApstiprinātMārupesnovadapašval-
dībasdomessaistošosnoteikumus
Nr. 54/2022 „Par Babītes novada
domes2009. gada23. septembra
saistošo noteikumu Nr. 113 ”Par
detālplānojuma nekustamajam
īpašumam“Mežvidi”,kadastra Nr.
80880070075, apstiprināšanu” at-
celšanu”.

 Nodotnekustamā īpašuma “Pasa-
kainās pļavas” Mārupes pagastā
(kadastraNr.80760110999)detāl-
plānojumaprojektuprecizēšanai.

 Atcelt 2021. gada 29. septembra
lēmumuNr.28“Parnekustamāīpa-
šumaPlieņciema iela 11,Mārupē,
Mārupespagastā,kadastraNr.8076
0030812,daļasaptuveni0,1464ha
platībāpieņemšanudāvinājumāun
nekustamāīpašumaPlieņciemaiela
13,Mārupē,Mārupespagastā,Mā-
rupesnovadā,kadastraNr.8076003
0813,daļasaptuveni0,2093hapla-
tībāmaiņupretnekustamāīpašuma
“PašvaldībasceļšC-19Ainavas-Va-
ļenieki-Vecinkas”Mārupespagastā,
kadastra Nr.8076 003 0504, daļu
aptuveni0,0932haplatībā”.

 Apstiprinātkonkursa“Mārupe–mū-
sumājas”komisijuuntāsnolikumu.

 Piedalīties projektu konkursa “At-
balstsjaunatnespolitikasīstenoša-
naivietējālīmenī”projekta“Jauniešu
aktivitāšupieturasMārupesnovadā”
īstenošanāno2022.gada1.decem-
bra. 

 UzdotNekustamoīpašumunovērtē-
šanaskomisijaiveiktpašvaldībaipie-
derošanekustamāīpašuma“Lauk-
kalniņi” Tīrainē, Mārupes pagastā,
kadastraNr.80760080359,zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu
80760080359daļas0,0109hapla-
tībāapbūvestiesībunomasmaksas
noteikšanu. Nekustamo īpašumu
novērtēšanas komisijai, nosakot
nekustamā īpašuma “Laukkalniņi”
daļasapbūvestiesībasnomasmak-
sasapmēru,ievērot,kaapbūvestie-

sībastikspiešķirtastelekomunikā-
cijusakarumastaizbūveiunlīguma
termiņštiksnoteikts30gadinotā
noslēgšanasbrīža.

 Pēczemesierīcībasprojektaizstrā-
desunatsavināmāzemesgabala
robežunoteikšanasNekustamāīpa-
šumanovērtēšanaskomisijainodot
novērtēšanaiatsavināmānekusta-
māīpašuma“Baznīckalns”Egļucie-
mā,Babītespagastā, kadastraNr.
80480020080,daļu.

 Izveidotbioloģiskinoārdāmudārzu
unparkuatkritumukompostēšanas
vietupašvaldībasīpašumā“Notekas”
Piņķos, Babītes pagastā, kadastra
apzīmējums80480030259.

 Izveidot atkritumu šķirošanas
laukumu, preču labošanas un at-
kārtotas izmantošanas centru
pašvaldības īpašumā “Ozolkalni-5”
Mārupespagastā,kadastraapzīmē-
jums80760060139.

 Izveidotbioloģiskinoārdāmudārzu
unparkuatkritumukompostēšanas
vietupašvaldībasīpašumā“Zaraiņi”
Mārupespagastā,kadastraapzīmē-
jums80760110386.

 Izveidotatkritumušķirošanas lau-
kumupašvaldībasīpašumā“Spuņ-
ciema iela 8” Spuņciemā, Salas
pagastā, kadastra apzīmējums
80880050534.

 Izveidotatkritumušķirošanas lau-
kumupašvaldībasīpašumā“Grīvas”
Skārduciemā,Babītespagastā,ka-
dastraapzīmējums80480070172.

 2023./2024. mācību gadā bērnu
apmācības uzlabošanai paredzēt
pedagogapalīgadarbavietas:
1.1.MārupesValstsģimnāzijā–seši
pedagogupalīgi;
1.2.Babītesvidusskolā–astoņipe-
dagogupalīgi;
1.3.Mārupespamatskolā–septiņi
pedagogupalīgi;
1.4.Jaunmārupespamatskolā–seši
pedagogupalīgi;
1.5.Salassākumskolā–vienspeda-
gogapalīgs;
1.6.MārupesnovadaSkultessākum-
skolā–trīspedagogupalīgi.

 Noteikt pašvaldības vispārējās iz-
glītības iestādēs viena pedagoga
palīgazemākomēnešadarbaalgas
likmi900eiroapmērāpar30stun-
dāmnedēļā.Paredzētpašvaldības
budžetāfinanšulīdzekļus392175
eiroapmērāpašvaldībasvispārējās
izglītībasiestāžu1.klasespedago-
gupalīguatalgojumanodrošināšanai
2023./2024.mācībugadā.

 Apstiprinātdeleģēšanaslīgumujau-
nāredakcijāunpilnvarotpašvaldī-
basdomespriekšsēdētājunoslēgt
deleģēšanas līgumuarSabiedrību
arierobežotuatbildību“Mērniecības
Datucentrs”.

 Andrejs Ence, 
Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

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

Izsludināts projektu konkurss sabiedrisko aktivitāšu 
īstenošanai “Mārupe – mūsu mājas 2023”
Šī gada 1. decembrī izsludināts Mārupes novada pašvaldības konkurss “Mārupe – mūsu mājas 2023”. 
Konkursa mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti novadā un veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu, pa-
redzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību sabiedriski nozīmīgu projektu īstenošanā.

Finansējumu līdz 2 500 eiro var 
iegūt sabiedrisko aktivitāšu 
īstenošanai, ja projektā plānota:
 iedzīvotājuizglītībasnodrošināša-
na;

 kultūrassekmēšanauntradicionā-
lokultūrasvērtībusaglabāšana,kā
arītautasjaunradesattīstība;

 iedzīvotāju veselīgadzīvesveida
unsportaveicināšana;

 veselības aprūpes pieejamības
nodrošināšana.
Kopējais konkursa finansējuma 

apjoms ir 20 000 eiro.
Finansējumamvarpretendēt ju-

ridiskapersona,kurasreģistrētāun
faktiskādarbībasvieta irMārupes
novada administratīvajā teritorijā,
vaifiziskapersona,kurasdeklarētā
dzīvesvieta,darbavietavaimācību

vietairMārupesnovadaadministra-
tīvajāteritorijā.
Vienaprivātpersonakonkursāvar

iesniegtvienupieteikumu.Arprojek-
taīstenotājupašvaldībaslēdzlīdz-
darbībaslīgumuparvalstspārvaldes
uzdevumaīstenošanu.Projektsbūs
īstenojams12mēnešulaikānolīgu-
maarpašvaldībunoslēgšanas.
Laika grafiks:
 projekta pieteikuma iesniegša-
na no 2022. gada 1. decembra
līdz2023.gada23.janvāraplkst.
14.00,ardrošuelektroniskopa-
rakstuparakstītaprojektapietei-
kumaveidlapa jānosūta līdz23.
janvāraplkst.23.59;

 projektupieteikumuapkopošanas
unizvērtēšanaspirmākārta(vērtē
komisija)no2023.gada24.janvā-
ralīdz2023.gada22.februārim;

 projektupieteikumuizvērtēšanas
otrākārta(iedzīvotājubalsojums)
no2023.gada23. februāra līdz
2023.gada7.martam;

 rezultātu paziņošana līdz 2023.
gada31.martam.

Pirmsprojektapieteikumaiesnieg-
šanasaicināmiepazītiesarprojektu
konkursanolikumuunnepiecieša-
majiemdokumentiem.Pēcprojekta

novērtēšanas atbilstoši konkursa
nolikumānoteiktajiem vērtēšanas
kritērijiemprojektuidejastiksnodo-
tasiedzīvotājubalsojumam.
Papilduinformācija,sazinotiesar

Attīstības un plānošanas nodaļas
projektuvadītājuIlziKamoliņu,zva-
notuz tālruņanumuru:67914377
vai rakstot uz e-pasta adresi:
lidzdaliba@marupe.lv.
Projektafinansējumsprivātperso-

naitiekizmaksātspriekšapmaksas
veidā 100% apmērā no piešķirtā
finansējuma. Gadījumā, ja fiziskā
personapārvaldesuzdevumaīste-
nošanas laikānormatīvajosaktos
noteiktajā kārtībā nav reģistrēju-
siesValstsieņēmumudienestākā
saimnieciskās darbības veicējs,
pašvaldībaieturnolīgumasummas
normatīvajosaktosparedzētosno-
dokļusunfiziskajaipersonaiprojekta
īstenošanaiizmaksāatlikušodaļulī-
gumasummas.
Konkursanolikumsuncitidoku-

mentipieejamiwww.marupe.lv sa-
daļā Sabiedrība/Konkursi/Projektu 
konkurss Mārupe – mūsu mājas.

Attīstības un plānošanas nodaļa

Plānots būvēt jaunu skolu, 
izmantojot publiskās un privātās 
partnerības modeli
Mārupes novada pašvaldības dome 30. novembra sēdē pieņēmusi 
lēmumu būvēt jaunu vispārējās izglītības iestādi, izmantojot publis-
kās un privātās partnerības modeli. Jaunajā izglītības iestādē plā-
nots nodrošināt vietas 1500 skolēniem, bet pie skolas izbūvēt plašu 
sporta infrastruktūru.

Palielinoties iedzīvotājuskaitam
novadā,straujipieaug tiešiskolas
vecumu sasniegušo bērnu skaits.
Rindāuz1.klasipašvaldībasizglī-
tības iestādēs gadu no gada tiek
reģistrētivairākbērnu,nekāpašval-
dības skolas var uzņemt. Lai gan
pašvaldība pēdējo gadu laikā vai-
rākkārtveikusiesošoskolupārbūvi,
paplašinot telpas, tomēr joprojām
iraktuālsjautājums,kānodrošināt
izglītībasieguvesiespējasvisiemno-
vadādeklarētajiemskolasvecumu
sasniegušajiembērniem.
Ilgtspējīgasattīstībasstratēģijas

2022.-2034.gadamizstrādeslaikā
veiktāpētījumaaprēķini par iedzī-
votāju skaita izmaiņām tuvākajos
gadosliecina,kaiedzīvotājuskaits
Mārupesnovadāvisdrīzākturpinās
stabilipieaugtvisāsvecumagrupās,
2040.gadāpārsniedzot45000.Ņe-
motvērādemogrāfiskāsprognozes
izglītībasvecumapakāpjudalījumā,
būtiskākās izmaiņas skars tieši
vidusskolas vecuma bērnus, kuru
skaitsseptiņulīdzdeviņugadulaikā
dubultosies.
Lai nodrošinātu vietas skolā vi-

siem pirmklasniekiem nākamajā
mācībugadā,pašvaldībakāpagai-
durisinājumulēmusiieviestmācību
procesu divās maiņās, vienlaikus
meklējot iespējas jaunas skolas
būvniecībai.
Tā kā daudzumiljonu investīci-

jas jaunas skolas būvniecībai no
pašvaldībasbudžeta līdzekļiemfi-
nansēt nav iespējams, pašvaldība
irvērtējusiiespējaspiesaistītcitus
finansējuma avotus. Valsts aizde-
vumuprogrammasnosacījumišo-
brīdliedziespējupašvaldībaiņemt
aizņēmumu, diemžēl arī Eiropas
Savienībasinvestīcijasšimmērķim

līdz 2027. gadam pašvaldībai ne-
būspieejamas.Veicotpriekšizpēti
unkonsultējotiesarfinanšujomas
speciālistiem,pašvaldībapieņēmusi
lēmumuskolasbūvniecībaiizman-
totpubliskāsunprivātāspartnerības
(PPP)modeli.
PPPirpubliskāunprivātāsekto-

railgtermiņasadarbība(līdz30ga-
diem)armērķinodrošinātsabiedrī-
basvajadzībasbūvdarbuveikšanā
vai pakalpojuma sniegšanā. PPP
projektos tiek apvienoti abu part-
neru resursi, sadalot riskus starp
privātounpubliskosektoru.Lielāko
daļuprojektariskuuzņemasprivā-
taispartneris,tādējādineradotlieku
sloguuzpašvaldībasbudžetu.
JaunāskolatiksbūvētaMārupes

pagastā,konkrētaatrašanāsvieta
ganvēlnavzināma,patlaban tiek
vērtētipašvaldībaipiederošienekus-
tamieīpašumiuntoatbilstībaizglītī-
basiestādesvajadzībām,tāpatsko-
lēnuapdzīvojumablīvumsteritorijā,
iespējapieslēgtiesinženiertehniskai
infrastruktūrai,sabiedriskātranspor-
tapieejamībau.c.
Nākamajā gadā plānots uzsākt

darbupie finanšuun ekonomisko
aprēķinuveikšanasprojektatālākai
virzībai.Jaunāsskolasbūvniecība
varētutiktpabeigtačetrulīdzpiecu
gadulaikā.
Jāpiebilst,kašīnavpirmāreize,

kadMārupesnovadapašvaldībaiz-
mantoPPPmodeliizglītībasiestādes
būvniecībai.2010.gadāsadarbībāar
privātopartneritapapirmsskolasiz-
glītībasiestāde“Zeltrīti”.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

Mārupes Mūzikas un mākslas 
skolas jaunajās telpās rit pēdējie 
būvdarbi
Noslēgumam tuvojas pagājušā gada oktobrī uzsāktie būvdarbi Mā-
rupes Mūzikas un mākslas skolā Jaunmārupē. Pārbūves projektā  
tiek rekonstruēta skolas divstāvu ēka, kā arī izbūvēta jauna četrstā-
vu piebūve. Skolas būvprojekts paredz arī apkārtējās teritorijas la-
biekārtošanu jaunu autostāvvietu izveidei.

Šīgadaaugustā,klātesotpašval-
dībasvadībaiunbūvniekupārstāv-
jiem, tika svinēti jaunās piebūves
spāru svētki. Šobrīd aktīvi norit
pēdējie darbi, lai jaupavisamdrīz
skola būtu gatava labiekārtotās
telpāsuzņemtsavusaudzēkņus–
tiekpabeigtafasādesapdare,logu
pieslēgumuungriestukonstrukcijas
izbūve, ieklātsgrīdassegums,uz-
sāktsdarbspiekāpņuatjaunošanas.
Turpināsteritorijaslabiekārtošana.
PēcpārbūvesMārupesMūzikas

unmākslasskolavarēsnodrošināt
kvalitatīvumācībuprocesumūsdie-
nīgāvidē600audzēkņiem,līdzšinē-
jo450 vietā, turklāt visiemskolas
audzēkņiemmācības varēs notikt
vienuviet.TākāMārupesmūzikas
unmākslasskolastelpukapacitāte

jauvairākusgadusirnepietiekama
mācību procesa nodrošināšanai,
mākslasprogrammasapguveilīdz
šimtikaīrētastelpascitāēkā.
Paplašinātāstelpassniegsiespē-

juarīdažādotskolasprofesionālās
ievirzesizglītībasprogrammupiedā-
vājumu.
BūvdarbusveicMārupesnovada

uzņēmumsSIA“SELVABŪVE”,kas
īstenodarbusatbilstošiSIA“AR.4”
izstrādātajambūvprojektam.Būvuz-
raudzībuveicSIA“Marčuks”.
Būvdarbukopējāsizmaksasplā-

notas4562699,65eirobezPVN.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

Pašvaldība finansēs jaunu telpu būvniecību ģimenes 
ārstu praksēm Tīrainē un Skultē
Lai novada teritorijā nodrošinātu ģimenes ārstu pakalpojumus pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai un sa-
kārtotu primārās veselības aprūpes pieejamību, pašvaldība finansēs jaunu ambulatoro ārstniecības 
ie stāžu būvniecību Tīrainē un Skultē.

10.novembrīizsludinātaisatklā-
taiskonkurssparambulatoroārst-
niecībasiestāžuizbūvesbūvprojektu
izstrādi,būvdarbiemunautoruzrau-
dzībuganbeidziesbezrezultāta,jo
navpieteiciesnevienspretendents.
Pašvaldībaplānorīkotsarunupro-
cedūru.
Pašvaldības speciālisti šī gada

laikāvērtējušivairākuspašvaldībai
piederošosīpašumus,meklējotpie-
mērotastelpasģimenesārstuprak-
šu pakalpojumu nodrošināšanai.
Paroptimālākounātrākorisinājumu
izvēlētajaunumoduļutipaēkubūv-
niecībaarģimenesārstupraksēm
atbilstošutelpuplānojumu-ārstu,
medicīnasmāsuunprocedūruka-
binetiem,pacientuuzgaidāmotelpu
unpalīgtelpām.Plānotaisbūvdarbu
izpildeslaiks–astoņimēneši.
Tīrainējaunāambulatorāārstnie-

cībasiestādetiksbūvētaViršuielā9,

nodrošinotveselībasaprūpespakal-
pojumapieejamībuValdasBērziņas
ģimenesārstapraksespacientiem.
Ģimenesārstapraksepašlaiknomā
telpasViršuielā6-pašvaldībaska-
pitālsabiedrībaiSIA“Mārupeskomu-
nāliepakalpojumi”piederošajāēkā,
kamnepieciešama rekonstrukcija,
līdzartoģimenesārstaprakseine-
pieciešamascitastelpas.
Skultes iedzīvotājiem veselības

aprūpespakalpojumupatlabanno-
drošinaAusmasĀnesģimenesārsta
prakse,kasnomāpašvaldībaipie-
derošāstelpasSkultesielā17-2/3.
Esošāstelpasatrodasdaudzdzīvok-
ļumājasdzīvoklīuntāmirvairākibū-
tiskitrūkumi,tostarpnepietiekama
uzgaidāmotelpuplatība,kāarīnav
iespējaspiekļūtcilvēkiemarkustību
traucējumiem.Lainodrošinātupri-
mārāsveselībasaprūpespakalpoju-
mupieejamību,pašvaldībaSkultes

ielā32būvēsjaunuambulatoroārst-
niecībasiestādi.
Šī gada oktobrī pašvaldība sa-

ņēmusi informāciju no Nacionālā
veselībasdienestaparto,ka2023.
gadāģimenesārsteAusmaĀnedo-
siespensijā.TākāMārupesnovada
pašvaldībasadministratīvajāterito-
rijāesošāsģimenesārstuprakses
irprivātiuzņēmumi,kurospašvaldī-
baidaļasnepieder,untājuridiskinav
tiesīgaietekmētuzņēmumusniegto
pakalpojumupieejamību,pašvaldī-
bavērsusiesNacionālajāveselības
dienestā,kasiruzraugošāiestāde
ģimenesārstupraksēm,arlūgumu
rastrisinājumuģimenesārstupakal-
pojumapieejamībasnodrošināšanai
Skultēlīdzjaunāsambulatorāsārst-
niecībasiestādesēkasatvēršanai.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

Publisko iepirkumu likuma kārtībā noslēgtie līgumi
 Būvprojekta “Satiksmes drošības
uzlabošanavalstsvietējāsnozīmes
autoceļa V15 Rīgas robeža – Sil-
nieki–Puķulejas(Kantoraiela)un
Lielāsielaskrustojumā”izstrādeun
autoruzraudzība, noslēgts līgums
arSIA“VERTEXPROJEKTI”,līguma
summa39121eirobezPVN.

 Ceļuarnesaistītuminerālmateriā-
lasegumuuzlabošana (remonts),
līgums noslēgts ar SIA “Vianova”,
līgumasumma102001,09eirobez
PVN.

 Kurināmās degvielas (marķētās)
piegāde Salas sākumskolas un
Spuņciema sporta halles apkures
vajadzībām,līgumsnoslēgtsarSIA
“RDZEnergy”,līgumasummalīdz41
999,99eirobezPVN.

 Internetauntiešāsoptikaspakalpo-
jumunodrošināšanaMārupesnova-
dapašvaldībasiestādēm,līgumsno-
slēgtsarSIA“TET”,līgumasumma
līdz41999,99eirobezPVN.

 Telpu vienkāršota atjaunošana
Spuņciema sporta hallē, līgums

noslēgtsarPS“VAAB”,līgumasum-
ma 19666,10eirobezPVN.

 PastaigutakaslabiekārtošanaMe-
demapurvā,līgumsnoslēgtsarSIA
“AGSSistēmas”,līgumasumma
17007eirobezPVN.

 Loguundurvjuremontdarbipašval-
dībasiestādēm,līgumsnoslēgtsar
SIA“OSEDOMUS”,līgumasumma
līdz41999,99eirobezPVN.

Kristaps Ločs, Mārupes novada 
pašvaldības izpilddirektors

https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/domes-sedes
https://www.marupe.lv/lv/sabiedriba/konkursi/projektu-konkurss-marupe-musu-majas
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Aicinām līdzdarboties konsultatīvajās padomēs
Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību un iesaisti lēmumu pieņemšanā, Mārupes novada pašvaldība orga-
nizē darbu konsultatīvajās padomēs. Konsultatīvās padomes tiek sasauktas vidēji trīs līdz četras reizes 
gadā. 

Konsultatīvāspadomesgalvenie
uzdevumi ir veicināt un uzraudzīt
pašvaldības izstrādātos attīstības
dokumentus,sniegtpriekšlikumus
parkārtējāgadānozarēmnepiecie-
šamofinansējumuuninvestīcijām,
kāarīveicinātsadarbībustarpno-
zarē iesaistītoprivātounpublisko
sektoru.
Tuvojotiesgadanoslēgumam,tiek

pārskatītskatraspadomessastāvs,
izsludinotpieteikšanosuzbrīvajām
padomeslocekļuvietām.

Iedzīvotājiem un organizācijām 
ir iespēja līdzdarboties kopumā 
piecās padomēs:
 Tūrismaunkultūrvideskonsulta-
tīvajāpadomē–divasvakances;

 Sportaunaktīvāsatpūtaskonsul-
tatīvajāpadomē–vienavakance;

 Izglītībasunjaunatneskonsultatī-
vajāpadomē–piecasvakances;

 Uzņēmējdarbībaskonsultatīvajā
padomē–vienavakance;

 Apkaimjukonsultatīvajāpadomē
–piecasvakances.

Padomes lielākoties sanāk pēc
plkst. 16.00. Interesentus lūdzam
izvērtēt savas iespējas pilnvērtīgi
piedalītiespadomesdarbāuniesū-
tītpieteikumubrīvāformākonkrē-
tas padomes vakancei līdz 2023.
gada9.janvārimuze-pastaadresi:
lidzdaliba@marupe.lv.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

Nepabeigtajām būvēm Mārupes novadā līdz 2023. 
gada 1. jūnijam nepiemēros nekustamā īpašuma 
nodokļa paaugstināto likmi, ja līdz 2022. gada 1. 
oktobrim ir uzsākta attiecīgās būves pieņemšanas 
ekspluatācijā procedūra
2022.gada18.novembrīstājās

spēkāsaistošienoteikumiNr. 46/
2022 “GrozījumiMārupes novada
pašvaldībasdomes2021.gada29.
septembrasaistošajosnoteikumos
Nr.15/2021 “Parnekustamā īpa-
šuma nodokļa piemērošanas kār-
tībuMārupesnovadā””,kasparedz
būvēm,kurubūvniecībāpārsniegts
normatīvajos aktos noteiktais ko-
pējaisbūvdarbuveikšanasilgums,
nepiemērot nekustamā īpašuma 
nodokļa paaugstināto likmi 3% ap-
mērā līdz 2023. gada 1. jūnijam, 
ja tās īpašnieks Centrālās admi-
nistrācijas Finanšu un grāmatve-
dības nodaļas vecākajam nodokļu 
administratoram iesniedzis Valsts 
zemes dienesta izsniegtu informā-
ciju par pasūtījuma reģistrāciju, 
kas apliecina, ka līdz 2022. gada 
1. oktobrim ir uzsākta attiecīgās 

būves pieņemšanas ekspluatācijā 
procedūra(17.1punkts).
Tāpatgrozījumiietverskaidrojumu

terminam“būveipiekritīgazeme”,lai
ieviestu vienotu un nepārprotamu
izpratniparšonormatīvajosaktos
lietototerminu(1.1punkts).
Grozījumitapuši,pamatojotiesuz

būvjuīpašnieku–nodokļumaksā-
tāju–sniegtoinformācijuparprob-
lēmām saistībā ar Valsts zemes
dienesta nepietiekamo kapacitāti,
nodrošinotbūvjupieņemšanueks-
pluatācijā,ņemotvērāarīnoteiktos
ierobežojumuspakalpojumusaņem-
šanaiklātienē2020.un2021.gadā
saistībāarCovid-19izplatībasiero-
bežošanu,kasvarējaradītsituāciju,
kabūvespieņemšanaekspluatācijā
iraizkavējusies,unbūvesīpašnieks
nevarējatoietekmēt.Varējarasties
situācija,kabūvatļaujai irbeidzies

derīgumatermiņš,tajāpašālaikābū-
vesīpašniekamirjauuzsāktsbūves
nodošanasekspluatācijāprocess,
betvēlnavpabeigts.ArīFinanšumi-
nistrijasieskatā,ņemotvērāiepriekš
iezīmētoinstitūcijukapacitātesprob-
lēmusaistībāarCovid-19izplatības
ierobežošanu,jāmeklērisinājums,ja
būvesīpašnieksiruzsācisprocesu
būvesnodošanaiekspluatācijā,kad
būvatļaujabijaderīga,betšīprocesa
laikāirbeidziesbūvatļaujasderīgu-
matermiņš(piemēram,nosakot,ka
minētābūvatļaujauzkādunoteiktu
periodu būtu vēl pagarināma, lai
būvesīpašnieksvarētupabeigtjau
iesāktoprocesu (būvesnodošanu
ekspluatācijā)).
Saistošonoteikumupilnāversija

atrodama www.marupe.lv sadaļā
Pašvaldība/ Normatīvie dokumenti/ 
Saistošie noteikumi.

No 1. janvāra gaidāmas izmaiņas nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtībā 
Mārupes novadā
2022. gada 26. oktobrī Mārupes novada pašvaldības dome apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr. 45/ 
2022 “Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. septembra saistošajos no-
teikumos Nr. 16/2021 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupes nova-
dā””.

Grozījumi būs spēkā no 2023. 
gada 1. janvāra, paredzot virkni 
izmaiņu līdzšinējā atvieglojumu 
saņemšanas kārtībā.
Nekustamāīpašumanodokļaat-

laidesvarēssaņemtšādasiepriekš
nebijušaspersonugrupas:
 fiziska persona par nekustamo
īpašumu, kascietisugunsgrēka
vaidabaskatastrofasnelaimētak-
sācijasgadaietvaros,jaugunsgrē-
kavaidabaskatastrofasrezultātā
īpašumsnavpiemērotsdzīvoša-
nai(90%apmērā);

 fiziskavai juridiskapersonapar
nekustamo īpašumu–ēku (bū-
vesklasifikācijaskods1265),ku-
rātiekīstenotalicencētainterešu
izglītībasvaiprofesionālāsievirzes
izglītībasprogrammasportajomā
(90%apmērā);

 fiziska vai juridiska personai
par nekustamo īpašumu – ēku
(ēkām), kurā tiek veikta sociālā
rehabilitācija(90%apmērā);

 sociālieuzņēmumivaiorganizā-
cijas(biedrībasvainodibinājumi),
kampiešķirtssabiedriskālabuma
organizācijasstatussparīpašumā
esošonekustamoīpašumu,kurā
reģistrētasociālāuzņēmumavai
organizācijas(biedrībasvainodi-
binājuma)juridiskāadrese(90%
apmērā).
Saistībāarzudušoaktualitāti(nav

pieprasījuma)atlaidesturpmākne-
tiks piemērotas šādām kategori-
jām:fiziskāmpersonām,kurasno
Mārupes novada pašvaldības no-
mā zemi sakņu dārzu ierīkošanai

vai lauksaimniecības vajadzībām,
juridiskām personām, kuru saim-
nieciskādarbībaMārupesnovada
administratīvajāteritorijānemazāk
kā90%apmērāirsaistītaarMārupes
novadapašvaldībasizglītībasiestā-
žuaudzēkņukompleksoēdināšanu,
juridiskāmpersonāmparzemi,kas
tieknomātanopašvaldībasplatībā
nemazākāpar1haunizmantota
lauksaimniecībasvajadzībām,kāarī
fiziskāmpersonām,kurastaksācijas
gada1.janvārīnavsasniegušas18
gaduvecumu,parnekustamoīpašu-
mu,koieguvušasmantošanasceļā.
Tāpatno1.janvāra,līdzariepriek-

šējosgrozījumosnoteiktātermiņa–
2022.gada31.decembris–beigām,
atlaidesvairsnetikspiemērotasfizis-
kāmpersonām,kurisavāīpašumā
izmitinabēgļusnoUkrainas.
Fiziskai personai par mājokli

(ekspluatācijānodotobūvivaitelpu
grupuarpiekrītošāmdomājamām
daļāmnobūves,kurasgalvenaislie-
tošanasveidsirdzīvojamamāja,ne-
ieskaitotzemiungarāžu(jatādair)),
kurātādeklarējusisavudzīvesvietu
uztaksācijasgada1.janvāriplkst.
0:00, un līdz šimsaņēmusi atlaidi
50%apmērā,noteiktsatvieglojumu
saņemšanasmaksimālaisslieksnis
–300eiro.
1991.gadabarikāžudalībniekiem

nekustamāīpašumanodokļuatlaide
no1.janvārabūs50%līdzšinējo90%
vietā.
Laiveicinātuinfrastruktūrasizbū-

viunatjaunošanuMārupesnovadā,
noteikts, ka nodokļa maksātājs,

kuršveicispubliskailietošanaipa-
redzētas infrastruktūras izbūvi un
pārbūviMārupesnovada teritorijā
vaiarnovadateritorijusaistītasin-
frastruktūrasizbūviunpārbūvibla-
kusadministratīvajāteritorijā: ielu,
ceļubūvniecībaunpārbūve(nevis
tikaisegumaatjaunošana)arcieto
segumu, ceļu satiksmes drošības
aprīkojuma un infrastruktūras, ie-
lasapgaismojumaizbūve,trokšņu
slāpēšanassienuizbūve,ūdensun
kanalizācijasizbūve(izņemotražo-
šanasnotekūdeņupriekšattīrīšanu),
kurupēcnodošanasekspluatācijā
nodevapašvaldībasvaitāsdibinātās
kapitālsabiedrībasīpašumā,parne-
kustamajiemīpašumiem,kaspieguļ
(robežojas)izbūvētajaminfrastruk-
tūrasobjektam.Kopējāpiemērotā
nodokļaatlaidevisāperiodānevar
pārsniegt90%noattiecīgānodokļu
maksātājaveiktajiemieguldījumiem.
Laiveicinātuizglītībasunmedicī-

nasinfrastruktūrasizbūviMārupes
novadā, nodokļa maksātājs, kurš
veicpubliskailietošanaiparedzētas
izglītībasvaiveselībasinfrastruktū-
rasizbūvivaitāsrekonstrukciju,pēc
objektanodošanasekspluatācijāno
1.janvāravarēssaņemtnekustamā
īpašumanodokļaatvieglojumuze-
mei,uzkurasuzbūvētsattiecīgais
izglītībasvaiveselībasinfrastruktū-
rasobjekts.
Saistošonoteikumupilnāversija

atrodama www.marupe.lv sadaļā
Pašvaldība/ Normatīvie dokumenti/ 
Saistošie noteikumi.

Labvēlīgāki nosacījumi daudzbērnu ģimeņu pabalsta 
saņemšanai
2022. gada 22. novembrī spēkā stājušies saistošie noteikumi Nr. 51 “Grozījums Mārupes novada pašval-
dības domes 2022. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 10/2022 “Par pašvaldības pabalstu dau-
dzbērnu ģimenēm Mārupes novadā””. 

Laipaplašinātudaudzbērnuģime-
ņu loku, kurām ir tiesības saņemt
saistošajos noteikumos minēto
atbalstu, no noteikumu 2. punkta
izslēgta līdzšinējā prasība, ka at-
balstāmajambērnamunatbalstāmo
bērnuvecākiemirjābūtdeklarētiem

Mārupespašvaldībasadministratīva-
jāteritorijānepārtrauktivismazvienu
gadupirmspabalstapieprasīšanas.
Ņemot vērā izmaiņas saistoša-

josnoteikumos,apmērampapildu
60ģimenēmbūsiespējapieteikties
pabalstam,koparedzsaistošieno-

teikumi.
Saistošonoteikumupilnsteksts

pieejams www.marupe.lv sadaļā
Pašvaldība/ Normatīvie dokumenti/ 
Saistošie noteikumi. 

No 1.janvāra par gandrīz 40% 
tiks samazināts centralizētās 
siltumenerģijas apgādes tarifs 
Mārupē un Mārupes pagastā
Ņemot vērā iepirktās siltumenerģijas cenas samazinājumu, SIA 
“Mārupes komunālie pakalpojumi” 2022. gada 24. novembrī iesnie-
gusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai jaunu siltum
enerģijas apgādes pakalpojuma tarifa projektu, kas ir par 39% ze-
māks nekā pašreizējais tarifs.

SIA “Mārupes komunālie pakal-
pojumi”2022.gada6.oktobrīizslu-
dinājaatklātukonkursudabasgāzes
iegādei.Saņemtscenupiedāvājums
novienapretendenta-SIA“ELEN-
GER”.Piedāvātādabasgāzescena
ir132,05eiro/MWhbezPVN.
Aprēķinātaissiltumenerģijaspa-

kalpojuma gala tarifa projekts (ar
akcīzes nodokļa komponenti 2,11
eiro/MWh)ir191,83 eiro/MWh bez 
PVN.Tarifsstāsiesspēkāno2023.
gada1.janvāra.

Pēc valsts noteiktajiem atbalsta 
pasākumiem aprēķins būtu šāds:
 191,83eiro-150,00eiro=41,83
eirox90%=37,65eiro,kompen-
sācijavirs150eiro/MWh;

 150,00eiro-68,00eiro=82,00eiro
x50%=41,00eiro/MWh,kompen-
sācijano68-150eiro/MWh;

 37,65eiro+41,00eiro=78,65ei-
ro/MWh,pilnākompensācijano
valstsatbalsta;

 TARIFA APRĒĶINS AR VALSTS 
ATBALSTU: 191,83 eiro – 78,65 
eiro = 113,18 eiro/MWh bez PVN.
Esošais siltumenerģijas tarifs,

ņemotvērā līdzšinējodabasgāzes
cenu226,55eiro/MWh,kasirspēkā
no01.09.2022.līdz31.12.2022.,ir
320,14eiro/MWhbezPVN(bijaspē-
kālīdz30.septembrim)un312,79
eiro/MWhbezPVN(spēkālīdz31.de-
cembrim).

Salīdzinājumam – pašreizējais
tarifaaprēķinsarvalstsatbalstuir
šāds:
 312,79eiro-150,00eiro=162,79
eirox90%=146,51eiro,kompen-
sācijavirs150EUR/MWh

 150,00eiro-68,00eiro=82,00eiro
x50%=41,00eiro/MWh,kompen-
sācijano68-150eiro/MWh

 146,51eiro+41,00eiro=187,51
eiro/MWh,pilnākompensācijano
valstsatbalsta

 PAŠREIZĒJAIS TARIFA APRĒ-
ĶINS AR VALSTS ATBALSTU: 
312,79eiro–187,51eiro= 125,28 
eiro/MWh bez PVN.
Informējam, ka valsts atbalsts

par centralizētās siltumapgādes
pakalpojumiemmājsaimniecībām
tiekpiemērotsautomātiskikāmak-
sājumasamazinājumsrēķinosuntā
saņemšanainavjāpiesakās.
Atbalstscentrālizētajaisiltumap-

gādeimājsaimniecībāmtieknodro-
šinātsno2022.gada1.oktobralīdz
2023.gada30.aprīlim,piemērojot
maksassamazinājumu:
 50%apmērānostarpībasstarp
apstiprinātosiltumenerģijastari-
fu2022./2023.gadaapkuresse-
zonā, jatasnepārsniedz150,00
eiro/MWh,unnoteiktotarifacenu
68,00eiro/MWh.

 90%apmērānostarpībasstarp
apstiprināto siltumenerģijas ta-
rifu un 150,00 eiro/MWh, ja sil-
tumenerģijas tarifs pārsniedz
150,00eiro/MWh.
Ja centrālizētās siltumapgādes

pakalpojumasniedzējatarifsnavap-
stiprinātsregulatorāvaipašvaldībā,
atbalstupiemērolīdztarifarobežai
-350eiro/MWh.
AS“Mārupeskomunāliepakalpo-

jumi”irpiešķirtaatļaujapašainoteikt
siltumenerģijastarifus,jamaināsku-
rināmā(dabasgāzes)cena.Siltum-
enerģijas apgādes pakalpojumu
tarifa aprēķināšanas metodikas
43.9punktsnoteic,jakomersantsir
saņēmis43.8punktāminētoatļauju
unkomersantspieņemlēmumupar
jauniemtarifiem,tadkomersantsno-
sūtaattiecīgajaipašvaldībaitarifus
iedzīvotājuinformēšanaiunievieto-
šanaitāstīmekļvietnē.

SIA “Mārupes komunālie 
pakalpojumi”

Būvvalde pieņēmusi lēmumu 
par publiskās apspriešanas 
nepieciešamību tirdzniecības centra 
būvniecībai Daugavas ielā 33, Mārupē
Izskatot īpašnieka SIA “MTir-

gus”, reģ. Nr.40203430003, 2022.
gada 14. novembra būvniecības
ieceres dokumentāciju Nr. BIS-
BV-7.8-2022-19814,būvniecībasie-
cerei“Tirdzniecībascentrajaunbūve
nekustamāīpašumāDaugavasielā
33 (kadastra Nr. 8076-007-1371,
kadastraapzīmējumaNr.8076-007-
3560),Mārupē,Mārupespagastā,
Mārupesnovadā”(BISlietasnr.BIS-

BL-669015-8760),Mārupesnovada
būvvaldenoteikusi,katirdzniecības
centrabūvniecībaiirnepieciešama
publiskāapspriešana.
Ar būvvaldes lēmumu var ie-

pazīties pašvaldības mājaslapas
www.marupe.lvsadaļāPašvaldība/
Sabiedriskās apspriedes.

Mārupes novada būvvalde

Publicēts pārskats par publiskās apspriešanas rezultātiem 
jaunbūvei Vienības gatvē 147, izdota būvatļauja
Saskaņā ar Mārupes nova-

da būvvaldes lēmumu nr. BIS-
BV-5.3-2022-18 “ParTirdzniecības
unpakalpojumuēkas jaunasbūv-
niecībasiecerespubliskāsapsprie-
šanas uzsākšanu nekustamajā
īpašumāVienības gatve 147” tika
veikta publiskā apspriešana (pub-
liskāapspriešananoslēdzās2022.
gada21.oktobrī).Pieņemtslēmums
izdotbūvatļauju.

Objekts–tirdzniecībasunpakal-
pojumu ēka, Vienības gatvē 147,
Mārupē,Mārupesnovadā.
KadastraNr.8076-007-0385,ka-

dastra apzīmējumaNr. 8076-007-
0385.
Ar publiskās apspriešanas re-

zultātiem, kā arī ar būvatļauju Nr.
BIS-BV-4.1.-2022-9406 var iepa-
zīties pašvaldības mājaslapas
www.marupe.lvsadaļāSabiedrības 

līdzdalība/Sabiedriskās apspriedes.
Būvatļaujas apstrīdēšanas ter-

miņš: 21.12.2022. Dokuments
jāiesniedzpašvaldībasKlientuap-
kalpošanas centrā Daugavas ielā
29,Mārupē,adresējottoMārupes
novadapašvaldībai.

Mārupes novada būvvalde

Paziņojums par būvniecības 
ieceres Ošu ielā 18, Jaunmārupē, 
nodošanu publiskajai apspriešanai
Izskatotīpašniekaiesniegtosdo-

kumentusbūvniecībasiecerei“Par
Ēkas vienkāršotas atjaunošanas
arlietošanasveidamaiņu–saim-
niecības ēkas pārplānošanu par
kafejnīcubūvniecības,būvniecībai
(BIS-BL-495678-7801) nekustamā
īpašumāOšuiela18(kadastraNr.
8076-011-0085,kadastraapzīmēju-
maNr.8076-011-0085)Jaunmārupē,
Mārupespagastā,Mārupesnovadā”,
Mārupes novada būvvalde lēmusi
uzsāktierosinātopubliskoapsprie-
šanulaikaposmāno 12.12.2022. 
līdz 17.01.2023.

Prezentācijas sanāksme notiks 
2023. gada 9. janvārī plkst. 17.00 
MārupesnovadapašvaldībasCen-
trālāsadministrācijasēkasvestibilā
(Daugavasielā29,Mārupē).

Vieta un laiks, kur var iepazīties 
ar būvniecības ieceres dokumen-

tāciju: Mārupes novada būvvaldē
(Mazcenualejā35,Jaunmārupē)un
MārupesnovadapašvaldībasCen-
trālajāadministrācijā(Daugavasielā
29,Mārupē)todarbalaikā.
Dokumentācija, kā arī aptaujas

anketaspieejamasarīpašvaldības
mājaslapaswww.marupe.lvsadaļā
Pašvaldība/Sabiedriskās apspriedes.
Aizpildītasaptaujasanketasvar

iesniegtMārupesnovadabūvvaldē
(Mazcenu alejā 35, Jaunmārupē,
Mārupespagastā),Mārupesnova-
dapašvaldībasCentrālajāadminis-
trācijā(Daugavasielā29,Mārupē)
unBabītesunSalaspagastupār-
valdē (Centra ielā4,Piņķos,Babī-
tespagastā),nosūtotpapastuvai
sūtotuzelektroniskāpastaadresi:
marupe.bv@marupe.lv.Tālruņanu-
mursuzziņām:67149863.

Mārupes novada būvvalde

Grantu programmā „(ie)dvesma” pašvaldības grantu saņem uzņēmums SIA “Storm Adventures”
Noslēdzoties jauno uzņēmēju atbalsta programmai „(ie)dvesma”, ko jau sesto reizi īsteno SEB banka kopā ar Pierīgas pašvaldībām – Jūrmalas pilsētu, Ķekavas, Mārupes, 
Olaines, Siguldas un Ropažu novadiem – izvēlētas deviņas perspektīvākās biznesa idejas, kuru autori to īstenošanai saņems finansiālu atbalstu. Kopējais šogad piešķirto 
grantu apjoms ir 70 000 eiro.

Šogad konkursā tika saņemti
47 pieteikumi jaunu biznesa ideju
īstenošanaiPierīgā.Toatlasenori-
sinājāstrīskārtās,izvērtējotganat-
bilstībuprogrammaskritērijiem,gan
biznesaplānuunidejaspotenciālu.
Novisāmiesniegtajāmidejāmlīdz
noslēdzošajaikārtai–prezentācijām
žūrijai–tikaizvirzītas22pārliecino-
šākās.
SEBbankasvaldesloceklisArnis

Škapars: “Ik gadu šajā konkursā
turpinām pārliecināties par to, ka

Latvijasiedzīvotājiemirdaudzideju
unmērķtiecībatāsīstenot,dažkārt
vienpietrūkstfinansiālāatbalsta,lai
sekotutālākadarbība.Tāpēcesam
gandarīti kopāarPierīgasnovadu
pašvaldībām to sniegt gan tiem,
kurivēltikaisperpirmossoļuspretī
savambiznesam,gantiem,kurijau
strādā,betvēlasaugtunattīstīties.
Žūrijaibijagrūtsuzdevumsizvēlēties
labākos,jošogadredzamļotikvalita-
tīvusunlabipārdomātusprojektus,
kasapliecinacilvēkuspējuarīsarež-

ģītosapstākļossaskatītizaugsmes
potenciālu,neatliekotsavusplānus
cerībāsagaidītstabilākusunprog-
nozējamākuslaikus.”
Visvairāk jaunu ideju, līdzīgi kā

pērn,tikaiesniegtstūrismaunaktī-
vāsatpūtasjomā,kāarīsaistītasar
specializētupārtikasprodukturažo-
šanuunvidesrisinājumiem.Aktuali-
tātisaglabāarībiznesaidejas,kas
saistītasarmedicīnasunveselības
aprūpes pakalpojumiem, izglītību,
digitālajiemrisinājumiem,kāarīap-
ģērbuunmēbeļuražošanu.

Grantu ieguvēji 2022. gadā:
Mārupesnovadapašvaldībasgrantu
10000eiroapmērāsaņemsuzņē-
mumsSIA„StormAdventures”,kas
radījis vētras simulācijas iekārtu
– aizraujošu atrakciju, kurā izjust
viesuļvētrasspēkuunizaicinātsevi,
sākotarviegluvēju, līdzpatotrās
kategorijasviesuļvētrai.
SEBbankasgrants9929,20eiro

apmērāpiešķirtsuzņēmumamSIA
„LivePaper”papīradzērienusalmi-
ņuražotnespaplašināšanai.Uzņē-
mums irvienīgaispapīradzērienu
salmiņuražotājsBaltijasvalstīs,un
tāprodukcijasklāstāirdažādukrāsu,
diametruungarumusalmiņi–pār-

strādājami,bioloģiskinoārdāmiun
nesaturalergēnus.
Jūrmalasvalstspilsētaspašvaldī-

bagrantu10000eiroapmērāpie-
šķīra uzņēmumam SIA „ThatDay”
menstruālās apakšveļas ražoša-
nas attīstībai. Uzņēmuma ražotā
produkcijairgaumīgs,inovatīvsun
ilgtspējīgsrisinājums,kāsamazināt
ganekoloģiskāspēdasnospiedumu,
ganfinansiālosizdevumus.
Ķekavas novada pašvaldības

grantu10000eiroapmērāsaņems
uzņēmumsSIA„Formatech”neliela
izmēra,aizautovelkamakempera
ražošanas attīstībai. Ir izstrādāts
prototips,kasjauguvisatzinībupar
plašo papildaprīkojuma klāstu un
mūsdienīgodizainu.
Olainesnovadapašvaldībasgran-

tu 7870 eiro apmērā saņems SIA
„Lavandunamiņš”izglītībasprocesa
nodrošināšanai.Tāirpirmsskolasiz-
glītībasiestādeOlainē,kasapvieno
brīvdabaspedagoģijasunBarboleta
metodes,tādējādiveicinotbērnuvis-
pusīguunveselīguattīstībucaurkus-
tībām,eksperimentiem,mācīšanos
āravidēunpašvadītumācīšanos.
Siguldasnovadapašvaldībašo-

gadatbalstījadivusprojektus–gran-
tu5000eiroapmērāsaņemsSIA

„Sucre”–ģimenesuzņēmums,kas
veidokonditorejasstudijuarkafej-
nīcuungatavodizainakūkaspēc
pasūtījuma.Tāpatgrants5000eiro
apmērā piešķirts Siguldas kafijas
grauzdētavasattīstīšanai,laivisspar
unapkafijubūtuvienuviet–kafej-
nīca,grauzdētava,konceptaveikals,
meistarklasesundarbnīcas,kafijas
automātutirdzniecība,toremonts
unapkope.
ArīRopažunovadsšogadatbalstī-

jadivusprojektus–grantu8400eiro
apmērāsaņemsJānisStupelis,bez-
kontaktapiekabjunomaspakalpoju-
maattīstībai,savukārtgrantu1600
eiroapmērāsaņemsSIA“Garkalnes
mājasvīni”bezalkoholiskāvīnaražo-
šanasattīstībai.
Grantuprogramma“(ie)dvesma”

norisināsjausestoreiziarmērķisek-
mētuzņēmējdarbībasattīstību.Līdz
šimprogrammasietvarosatbalstu
savasidejasīstenošanaisaņēmuši
40 jaunieuzņēmējiPierīgā.Vairāk
pargrantuprogrammuwww.seb.lv/
iedvesma.

SEB banka

Jauno māmiņu biznesa ideju 
konkursā atbalstītas trīs idejas
Lai motivētu jaunās māmiņas saskatīt sevī uzņēmējas potenciālu 
un sekmētu jauno māmiņu iekļaušanos darba tirgū, kā arī veicinātu 
jaunu produktu un pakalpojumu rašanos, Mārupes novada pašval-
dība jau trešo gadu pēc kārtas rīko biznesa ideju konkursu “Mam-
mu bizness Mārupē”. 

Laikāno1.jūlijalīdz31.augustam
pašvaldība pieņēma pieteikumus
konkursam, kurā viena projekta
realizācijai bija iespējamssaņemt
līdzfinansējumulīdz3000eiro.Ko-
pējaiskonkursāpieejamaislīdzfinan-
sējumsir12000eiro.
Šogadkonkursātikasaņemtiseši

pieteikumi,nokuriemžūrijaskomi-
sijafinansiālāatbalstasaņemšanai
izvēlējusiestrīsidejas.Katranotām
saņems3000eirolīdzfinansējumu
savasbiznesaidejasatbalstam.
Konkursāuzvarējašādasbiznesa

idejas:interešuizglītībasnodarbības
bērniem,kurāstiekstāstītaspasa-
kas,stāstiuntofragmenti;didaktis-
kāsspēles,kasparedzētaspirms-
skolas vecuma bērniem, tādējādi

veicinotpsihiskoprocesuattīstību
unrunasattīstību;minivirtuļuražo-
šanamazosapjomos.Arkonkursa
uzvarētājāmiepazīstināsimkādāno
nākamajiem“MārupesVēstu”izde-
vumiem.
Arī 2023. gadā tiks izsludināta

pieteikšanāskonkursam“Mammu
bizness Mārupē”. Informācija par
pieteikšanās kārtību un konkursa
nolikums tiks publicēts Mārupes
novada pašvaldības mājaslapā
www.marupe.lv jau nākamā gada
pavasarī.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

NokreisāsMārupesnovadapārstāvji:AndrejsEnce,Mārupesnovadapašvaldības
domespriekšsēdētājs;ElīnaBrigmane,Sabiedrībasiesaistesunmārketinganodaļas

vadītāja;LindaOstrovska,uzņēmējdarbībasspeciāliste;SIA“StormAdventures”
pārstāvji.

JAUNI SAISTOŠIE NOTEIKUMI

mailto:lidzdaliba%40marupe.lv?subject=
https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/normativie-dokumenti/saistosie-noteikumi
https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/normativie-dokumenti/saistosie-noteikumi
https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/normativie-dokumenti/saistosie-noteikumi
https://www.marupe.lv/lv/sabiedriba/sabiedribas-lidzdaliba/sabiedriskas-apspriedes/lemums-par-publiskas-apspriesanas-nepieciesamibu-tirdzniecibas-centra-buvniecibai-daugavas-iela-33-
https://www.marupe.lv/lv/sabiedriba/zinas/publiskas-apspriesanas-rezultati-buvatlaujas-izdosana-jaunbuvei-vienibas-gatve-147
https://www.marupe.lv/lv/sabiedriba/sabiedribas-lidzdaliba/sabiedriskas-apspriedes/pazinojums-par-buvniecibas-ieceres-osu-iela-18-jaunmarupe-nodosanu-publiskai-apspriesanai
mailto:marupe.bv%40marupe.lv?subject=
http://www.seb.lv/iedvesma
http://www.seb.lv/iedvesma
https://www.marupe.lv
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Paziņojums par pašvaldības nozīmes ielas statusa 
noteikšanu Penkules ielai Mārupē

Mārupes novada pašvaldības
(turpmāk–MNP)dome30.11.2022.
pieņēmusi lēmumu Nr. 28. (prot.
Nr.24)“Parpašvaldībasnozīmesie-
lasstatusanoteikšanuPenkulesie-
lasdaļaiMārupē,Mārupesnovadā”,
lemjotpiešķirtpašvaldībasnozīmes
ielasstatusuPenkulesielaiposmā
noSniķeruielaslīdzīpašumamPen-
kulesiela132(zemesvienībāmar
kadastra apzīmējumiem kadastra
Nr. 80760030063, 80760031132,
80760031131, 80760032597,
80760031129un80760031126da-
ļām)saskaņāargrafiskopielikumu
(skatītattēlu).Saskaņāarlēmumu
un2021.gada27.oktobrasaistošo
noteikumu Nr. 19/2021 “Par Mā-
rupes novada pašvaldības dalību
pašvaldības nozīmes ceļu un ielu
būvniecībāunuzturēšanā”2.,3.un
4.punktušoielasposmuparedzēts

iekļautieluunceļuuzturēšanassa-
rakstāpēcielasapsekošanasveik-
šanas.
PenkulesielasposmsatrodasMā-

rupespilsētā,ar2017.gada30.au-
gustaMārupesnovadadomessais-
tošajiemnoteikumiemNr.24/2017
(sarkanolīnijulokālplānojums)ielai
noteiktaDIVkategorija-savienojošā
iela.Pašvaldībasnozīmesielassta-
tusspiešķirts,ņemot vērānekus-
tamāīpašuma“Penkulesiela132”
īpašniekaierosinājumušīīpašuma
detālplānojumaizstrādesprocesāar
mērķiveidottiesiskupiekļuvidetāl-
plānojumateritorijaiunlaikalpotukā
koplietošanasceļšMārupesnovada
iedzīvotājiem.Ievērojotpieņemtolē-
mumu,PenkulesielaposmānoSni-
ķeruielaslīdzīpašumam“Penkules
iela132”Mārupē,Mārupesnovadā,
irpubliskilietojama.
Ardomeslēmumuiespējamsie-

pazītiesMNPtīmekļavietneswww.
marupe.lvsadaļāSabiedrība/Vide un 
infrastruktūra/Ielas un ceļi. 
Kontaktinformācija:MNPAttīstī-

basunplānošanasnodaļaszemes
lietu speciāliste Lauma Erdmane
(tālruņanumurs:67149862,e-pasta
adrese:lauma.erdmane@marupe.lv)
speciālistukonsultācijulaikā–pirm-
dienāsunceturtdienāsnoplkst.9.00
līdz18.00.

Paziņojums  par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
īpašumiem “Laumiņas” un “Silvas” Mārupē

Mārupes novada pašvaldības
(turpmāk–MNP)dome30.11.2022.
pieņēmusi lēmumu Nr. 33  (prot.
Nr.24) “Pardetālplānojuma izstrā-
des uzsākšanu nekustamajiem
īpašumiem “Laumiņas”, kadastra
Nr.80760060249,un “Silvas”,ka-
dastraNr.80760060014,Mārupē,
Mārupesnovadā”.
Detālplānojuma(turpmāk–DP)

teritorija:īpašums“Laumiņas”,ze-
mes vienības  8076 006 0419 un
80760060418,(aradresiDzērveņu
iela9)unīpašums“Silvas”,zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu
80760060014,Mārupē,Mārupes
novadā, ar kopplatību 2,0926 ha
atrodaspilsētasteritorijā, funkcio-
nālajā zonā Savrupmāju apbūves
teritorijā(DzS),kurānoteiktamini-
mālā zemes vienības platība 0,12
ha. Daļēji Transporta infrastruktū-
rasteritorijā(TR).Piekļuvedetālplā-
nojuma teritorijai nodrošināta no
pašvaldībasautoceļaV22“Bašēnu
ceļš–Mežgaļi”paUpeslīčuieluun
Dzērveņuielu.
DP izstrādes mērķis: veikt īpa-

šumasadali aptuveni11apbūves
gabalos ar platību no 0,1200 ha
līdz0,2400ha,veidojotvienotuielu
tīklu, paredzot tām nepieciešamo
infrastruktūru; detalizēt teritorijas
izmantošanasunapbūvesnoteiku-
musunnoteiktielassarkanāslīnijas.

DP izstrādes ierosinātājs: īpaš-
nieks–fiziskaspersonas.
Ar lēmumuundarbauzdevumu

variepazītiesMNPtīmekļavietnes
www.marupe.lvsadaļāPašvaldība/
Attīstība un plānošana/Detālplānoju-
mi/Detālplānojumi izstrādes stadijā 
unģeoportālawww.geolatvija.lv   sa-
daļāTeritorijasattīstībasplānošana
(saite: https://geolatvija.lv/geo/ta-
pis#document_25952)

Rakstiskus ierosinājumus var 
iesniegt līdz 12.01.2023.:
 papastuvaiklātienē:Daugavasie-
la29,Mārupe,Mārupespagasts,
Mārupesnovads,LV-2167;

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

 pastkastēpiepašvaldībasadmi-
nistrācijasēkām:Mārupē(Dauga-
vasielā29)unPiņķos(Centraielā
4).
Iesniegumā fiziskām personām

jānorādavārds,uzvārdsunadrese,
juridiskāmpersonām–nosaukums,
reģistrācijasnumurs,adrese.
Kontaktpersona:MNPAttīstības

un plānošanas nodaļas teritorijas
plānotājaSvetlanaBuraka(tālruņa
numurs:67511291,e-pastaadrese:
svetlana.buraka@marupe.lv)speciā-
listukonsultācijulaikā–pirmdienās
unceturtdienāsnoplkst.9.00līdz
18.00.

Paziņojums par  detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu detālplānojuma 
“Pumpas” sastāvā esošai zemes vienībai Skaņu ielā 2, Mežārēs, Babītes 
pagastā
Mārupes novada pašvaldības

(turpmāk–MNP)dome30.11.2022.
pieņēmusi lēmumu Nr.34 (prot.
Nr.24)“Pardetālplānojumagrozīju-
muapstiprināšanudetālplānojuma
“Pumpas” sastāvā esošai zemes
vienībai Skaņu ielā 2 ar kadastra
apzīmējumu 8048 001 0170 Me-
žārēs, Babītes pagastā, Mārupes
novadā”. Detālplānojums stājas
spēkāpēctāpaziņošanasoficiālajā
izdevumā„LatvijasVēstnesis”(pazi-

ņojumspublicēts08.12.2022.),ofi-
ciālāspublikācijasNr.2022/238.50
(saite: https://www.vestnesis.lv/
op/2022/238.50).
Lēmums un detālplānojuma

redakcija pieejama ģeoportāla
www.geolatvija.lv sadaļā “Terito-
rijas attīstības plānošana” (saite:
https://geolatvija.lv/geo/tapis#do-
cument_25735). Ar lēmumu var
iepazītiesarīMNPtīmekļavietnes
www.marupe.lv sadaļāPašvaldība/ 

Attīstība un plānošana/ Detālplāno-
jumi. 
Kontaktinformācija:MNPAttīstī-

basunplānošanasnodaļaszemes
ierīcības speciāliste Daina Klauģe
(tālruņanumurs:67913758,e-pasta
adrese: daina.klauge@marupe.lv)
speciālistukonsultācijulaikā–pirm-
dienāsunceturtdienāsnoplkst.9.00
līdz18.00.

Paziņojums par  Babītes pagasta nekustamā īpašuma “Remmes – Lāči” 2007. 
gada detālplānojuma atcelšanu

Mārupes novada pašvaldības
(turpmāk–MNP)domepaziņo,ka
ar30.11.2022.MNPdomeslēmumu
Nr.36(prot.Nr.24)irpieņemtisais-
tošie noteikumi Nr.53/2022 „Par
Babītesnovadadomes2009.gada
23.septembrasaistošonoteikumu
Nr.60”Pardetālplānojumanekusta-

majamīpašumam“Remmes–Lāči”,
kad.Nr.80480110029,apstiprināša-
nu”atcelšanu”.
Saistošienoteikumiirpublicētiofi-

ciālajāizdevumā“Latvijasvēstnesis”
08.12.2022.OficiālāspublikācijasNr.
2022/238.48, (saite: https://www.
vestnesis.lv/op/2022/238.48).

Ar lēmumuunsaistošajiemno-
teikumiemvariepazītiesarīValsts
vienotajāģeotelpiskāsinformācijas
portālāwww.geolatvija.lv, saite uz
dokumentu:https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_10391.

Paziņojums par Salas pagasta nekustamā īpašuma 
“Mežvidi” 2006. gada detālplānojuma atcelšanu
Mārupes novada pašvaldības

(turpmāk–MNP)domepaziņo,ka
ar30.11.2022.MNPdomeslēmumu
Nr.37(prot.Nr.24)irpieņemtisais-
tošie noteikumi Nr.54/2022 „Par
Babītesnovadadomes2009.gada
23.septembrasaistošonoteikumu
Nr.113”Pardetālplānojumanekus-
tamajamīpašumam“Mežvidi”,ka-
dastraNr.80880070075,apstipri-
nāšanu”atcelšanu”.

Saistošie noteikumi ir publicēti
oficiālajā izdevumā “Latvijas vēst-
nesis”08.12.2022.Oficiālāspublikā-
cijasNr.2022/238.49,(saite:https://
www.vestnesis.lv/op/2022/238.49).
Ar lēmumuunsaistošajiemno-

teikumiemvariepazītiesarīValsts
vienotajāģeotelpiskāsinformācijas
portālāwww.geolatvija.lv, saite uz
dokumentu:https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_14269.

Paziņojums par  īpašuma „Pasakainās pļavas” Mārupes pagastā detālplānojuma 
projekta precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja ziņojumam
Mārupes novada pašvaldības

(turpmāk–MNP)dome30.11.2022.
pieņēmusi lēmumu Nr.38 (prot.
Nr.24) “Par nekustamā īpašuma
„Pasakainās pļavas” Mārupes pa-
gastā,Mārupes novadā (kadastra
Nr.80760110999),detālplānojuma
projekta precizēšanu atbilstoši iz-
strādesvadītājaziņojumam”.Detāl-
plānojumaprojektsneatbilstdarba
uzdevuma,normatīvoaktuunMā-

rupesnovadateritorijasplānojuma
2014.–2026.gadamapbūvesnotei-
kumuprasībām.
Lēmums un izstrādes vadī-

tāja ziņojums par detālplānoju-
ma projektu pieejams ģeopor-
tāla www.geolatvija.lv sadaļā
“Teritorijasattīstībasplānošana”(sai-
te: https://geolatvija.lv/geo/tapis#-
document_22041).Ar lēmumuvar
iepazītiesarīMNPtīmekļavietnes

www.marupe.lvsadaļāPašvaldība/ 
Attīstība un plānošana/ Detālplānoju-
mi/ Detālplānojumi izstrādes stadijā.
Kontaktinformācija: MNP Attīs-

tībasunplānošanasnodaļasvadī-
tājavietnieceDaceŽīgure(tālruņa
numurs:67149862,e-pastaadrese:
dace.zigure@marupe.lv) speciālis-
tukonsultāciju laikā–pirmdienās
unceturtdienāsnoplkst.9.00līdz
18.00.

Paziņojums par  Mārupes pagasta saimniecības 
“Granduļi” un “Cepļi” 2007. gada detālplānojuma 
atcelšanu
Mārupes novada pašvaldības

(turpmāk–MNP)domepaziņo,ka
ar30.11.2022.MNPdomes lēmu-
muNr.35 (prot.Nr.24) ir pieņemti
saistošie noteikumi Nr.52/2022
„Par Mārupes pagasta padomes
2007.gada31.oktobrasaistošono-
teikumu Nr.39 „Mārupes pagasta
saimniecības “Granduļi” un “Cepļi”
detālplānojums”atzīšanuparspēku
zaudējušiem”.

Saistošie noteikumi ir publicēti
oficiālajāizdevumā“Latvijasvēstne-
sis”08.12.2022.Oficiālāspublikāci-
jasNr.2022/238.47(saite:https://
www.vestnesis.lv/op/2022/238.47).
Ar lēmumuunsaistošajiemno-

teikumiemvariepazītiesarīValsts
vienotajāģeotelpiskāsinformācijas
portālāwww.geolatvija.lv, saite uz
dokumentu:https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_9374. 

Paziņojums par detālplānojuma teritorijai Priedes ielā Dzilnuciemā, Babītes 
pagastā, darba uzdevuma termiņa pagarinājumu un detālplānojuma projekta 
nodošanu publiskajai apspriešanai 

Mārupes novada pašvaldības
(turpmāk–MNP)dome30.11.2022.
pieņēmusi lēmumu Nr.29 (prot.
Nr.24)“Pardetālplānojumateritori-
jaiPriedesielāDzilnuciemā,Babītes
pagastā,Mārupesnovadā,izstrādes
darbauzdevumatermiņapagarinā-
jumuundetālplānojumanodošanu
publiskajaiapspriešanaiunatzinu-
musaņemšanai”.Arlēmumudetāl-
plānojumaizstrādesdarbauzdevu-
matermiņšnoteikts2023.gada30.
novembris.

Publiskās apspriešanas termiņš: 
15.12.2022. – 16.01.2023. 

Publiskās apspriešanas sa-
nāksme:  29.12.2022. plkst. 17.00 
ZOOMplatformā.
Saite uz sanāksmi:ej.uz/publis-

ka-apspriesana-marupe
ID:8176795216
Parole:Pried29

Arlēmumuundetālplānojumare-
dakcijuiespējamsiepazīties:
 MNP tīmekļa vietnes www.ma-

rupe.lvsadaļāPašvaldība/ Attīstī-
ba un plānošana/ Detālplānojumi/ 
Publiskajā apspriešanā esošie de-
tālplānojumi;

 ģeoportāla www.geolatvija.lv 
sadaļāTeritorijas attīstības plā-
nošana,saiteuzdokumentu:ht-
tps://geolatvija.lv/geo/tapis#do-
cument_18807;

 klātienē izdrukas formātāMNP
Attīstībasunplānošanasnodaļā
(Daugavasielā29,Mārupē)pirm-
dienāsunceturtdienāsnoplkst.
9.00līdz18.00.
Kopsavilkumsparrisinājumuiz-

vietotspubliskajāārtelpāpieieejas
pašvaldības administrācijas ēkās
Mārupē(Daugavasielā29)unPiņ-
ķos(Centraielā4).

Rakstiskus ierosinājumus var 
iesniegt līdz 16.01.2023.:
 papastu:Daugavasiela29,Mā-
rupe,Mārupesnovads,LV-2167;

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

 pastkastēpiepašvaldībasadmi-
nistrācijas ēkām:Daugavas ielā
29,Mārupē;Centraielā4,Piņķos,
Babītespagastā;

 reģistrējoties ģeoportālā
www.geolatvija.lv,ievadotpriekš-
likumusadaļā“Teritorijasattīstī-
bas plānošana” (ievadotmeklē-
tājalogāplānošanasdokumenta

nosaukumuunizvēloties“Iesniegt
priekšlikumu”).
Iesniegumā fiziskām personām

jānorādavārds,uzvārdsunadrese,
juridiskāmpersonām–nosaukums,
reģistrācijasnumurs,adrese.
Kontaktpersona:MNPAttīstības

un plānošanas nodaļas teritorijas
plānotājaSvetlanaBuraka(tālruņa
numurs:67511291,e-pastaadrese:
svetlana.buraka@marupe.lv)speciā-
listukonsultācijulaikā–pirmdienās
unceturtdienāsnoplkst.9.00 līdz
18.00.
Detālplānojuma izstrādes 
pamatojums un īss risinājuma 
apraksts 
Detālplānojuma (turpmāk - DP)
mērķis – detalizēt zemes vienību
izmantošanuunapbūvesparamet-
rus,paredzotprivātmājubūvniecību,
nosakotzemesvienīburobežasun
aprobežojumus,kāarīuzturēšanai
nepieciešamotransportainfrastruk-
tūruuninženierkomunikācijas.
DPrisinājums–īpašumaterito-

rijas(4,7838ha)sadale30zemes
vienībās–22zemesvienībassav-
rupmājuapbūvei,1zemesvienība
labiekārtotai ārtelpai un 7 zemes
vienībastransportainfrastruktūrai.
Piekļūšana detālplānojuma terito-
rijai irnodrošinātanopašvaldības
Viesturaielaspaservitūtaceļu,kas
nostiprinātszemesgrāmatāīpašu-
miemViesturaiela6un8,nosakot
sarkanāslīnijas12mplatumā.

Paziņojums par īpašuma “Ozolzīles” Dzilnuciemā, 
Babītes pagastā, detālplānojuma projekta nodošanu 
publiskajai apspriešanai

Mārupes novada pašvaldības
(turpmāk–MNP)dome30.11.2022.
pieņēmusi lēmumu Nr. 31 (prot.
Nr.24) “Par nekustamā īpašuma
“Ozolzīles”, kadastraNr.8048007
1186,Dzilnuciemā,Babītespagas-
tā,Mārupesnovadā,detālplānojuma
nodošanupubliskajaiapspriešanai
unatzinumusaņemšanai”.

Publiskās apspriešanas termiņš: 
27.12.2022. – 27.01.2023. 

Publiskās apspriešanas sa-
nāksme:  12.01.2023. plkst. 17.00 
ZOOMplatformā.
Saite uz sanāksmi:ej.uz/publis-

ka-apspriesana-marupe
ID:8176795216
Parole:Ozolzi12

Arlēmumuundetālplānojumare-
dakcijuiespējamsiepazīties:
 MNP tīmekļa vietnes

www.marupe.lvsadaļāPašvaldī-
ba/ Attīstība un plānošana/ Detāl-
plānojumi/ Publiskajā apspriešanā 
esošie detālplānojumi;

 ģeoportāla www.geolatvija.lv 
sadaļāTeritorijas attīstības plā-
nošana,saiteuzdokumentu:ht-
tps://geolatvija.lv/geo/tapis#docu-
ment_22377;

 klātienē izdrukas formātāMNP
Attīstībasunplānošanasnodaļā
(Daugavasielā29,Mārupē)pirm-
dienāsunceturtdienāsnoplkst.
9.00līdz18.00.

Kopsavilkumsparrisinājumuiz-
vietotspubliskajāārtelpāpieieejas
pašvaldības administrācijas ēkās
Mārupē(Daugavasielā29)unPiņ-
ķos(Centraielā4).

Rakstiskus ierosinājumus var 
iesniegt līdz 27.01.2023.:
 papastu:Daugavasiela29,Mā-
rupe,Mārupesnovads,LV-2167;

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

 pastkastēpiepašvaldībasadmi-
nistrācijasēkām:Daugavas ielā
29,Mārupē;Centraielā4,Piņķos,
Babītespagastā;

 reģistrējoties ģeoportālā www.
geolatvija.lv,ievadotpriekšlikumu
sadaļā“Teritorijasattīstībasplāno-
šana”(ievadotmeklētājalogāplā-
nošanasdokumentanosaukumu
unizvēloties“Iesniegtpriekšliku-
mu”).
Iesniegumā fiziskām personām

jānorādavārds,uzvārdsunadrese,
juridiskāmpersonām–nosaukums,
reģistrācijasnumurs,adrese.
Kontaktpersona:MNPAttīstības

un plānošanas nodaļas teritorijas
plānotājaSvetlanaBuraka(tālruņa
numurs:67511291,e-pastaadrese:
svetlana.buraka@marupe.lv)speciā-
listukonsultācijulaikā–pirmdienās
unceturtdienāsnoplkst.9.00līdz
18.00.
Detālplānojuma izstrādes 
pamatojums un īss risinājuma 
apraksts
Detālplānojuma(turpmāk-DP)mēr-
ķis-veiktīpašumasadaliapbūves
gabalos,veidotvienotuielutīklude-
tālplānojumateritorijāuntaipiegulo-
šajosīpašumos,detalizētteritorijas
izmantošanasunapbūvesnoteiku-
musunnoteiktielassarkanāslīnijas.
DPrisinājums–īpašumateritori-

jas(1.8629ha)sadale10zemesvie-
nībās–7zemesvienībassavrupmā-
ju(vienavaidivudzīvokļu)apbūvei,1
zemesvienībalabiekārtotaiārtelpai
un2zemesvienībastransportain-
frastruktūrai. Piekļūšana detālplā-
nojumateritorijaiirnodrošinātano
pašvaldībasautoceļaC-21“Ceļšuz
Božām”.

Paziņojums par īpašuma “Blakusšķērstēni” Lapsās, Babītes pagastā, 
detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

Mārupes novada pašvaldības
(turpmāk–MNP)dome30.11.2022.
pieņēmusi lēmumu Nr.32 (prot.
Nr.24) “Par nekustamā īpašuma
“Blakusšķērstēni”,kadastraNr.8048
0070144,Lapsās,Babītespagastā,
Mārupes novadā, detālplānojuma
nodošanupubliskajaiapspriešanai
unatzinumusaņemšanai”.

Publiskās apspriešanas termiņš: 
15.12.2022. – 16.01.2023. 

Publiskās apspriešanas sa-
nāksme:  22.12.2022. plkst. 17.00 
ZOOMplatformā.
Saite uz sanāksmi:ej.uz/publis-

ka-apspriesana-marupe
ID:8176795216
Parole:Blakus22
Arlēmumuundetālplānojumare-

dakcijuiespējamsiepazīties:
 MNP tīmekļa vietnes www.ma-

rupe.lvsadaļāPašvaldība/ Attīstī-
ba un plānošana/ Detālplānojumi/ 
Publiskajā apspriešanā esošie de-
tālplānojumi;

 ģeoportāla www.geolatvija.lv 
sadaļāTeritorijas attīstības plā-
nošana,saiteuzdokumentu:ht-

tps://geolatvija.lv/geo/tapis#do-
cument_22692;

 klātienē izdrukas formātāMNP
Attīstībasunplānošanasnodaļā
(Daugavasielā29,Mārupē)pirm-
dienāsunceturtdienāsnoplkst.
9.00līdz18.00.
Kopsavilkumsparrisinājumuiz-

vietotspubliskajāārtelpāpieieejas
pašvaldības administrācijas ēkās
Mārupē(Daugavasielā29)unPiņ-
ķos(Centraielā4).

Rakstiskus ierosinājumus var 
iesniegt līdz 16.01.2023.:
 papastu:Daugavasiela29,Mā-
rupe,Mārupesnovads,LV-2167;

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

 pastkastēpiepašvaldībasadmi-
nistrācijasēkām:Daugavas ielā
29,Mārupē;Centraielā4,Piņķos,
Babītespagastā;

 reģistrējoties ģeoportālā
www.geolatvija.lv, ievadotpriekš-
likumusadaļā“Teritorijasattīstī-
bas plānošana” (ievadotmeklē-
tājalogāplānošanasdokumenta
nosaukumuunizvēloties“Iesniegt

priekšlikumu”).
Iesniegumā fiziskām personām

jānorādavārds,uzvārdsunadrese,
juridiskāmpersonām–nosaukums,
reģistrācijasnumurs,adrese.
Kontaktpersona:MNPAttīstības

un plānošanas nodaļas teritorijas
plānotājaSvetlanaBuraka(tālruņa
numurs:67511291,e-pastaadrese:
svetlana.buraka@marupe.lv)speciā-
listukonsultācijulaikā–pirmdienās
unceturtdienāsnoplkst.9.00līdz
18.00.

Detālplānojuma izstrādes 
pamatojums un īss risinājuma 
apraksts 
Detālplānojuma(turpmāk-DP)mēr-
ķis-veiktīpašumasadaliapbūves
gabalos,veidotvienotuielutīklude-
tālplānojumateritorijāuntaipiegulo-
šajosīpašumos,detalizētteritorijas
izmantošanasunapbūvesnoteiku-
musunnoteiktielassarkanāslīnijas.
DPrisinājums–īpašumaterito-

rijas(4,7838ha)sadale27zemes
vienībās–23zemesvienībassav-
rupmājuapbūvei,taiskaitāzemes
vienībāsNr.17unNr.18paredzēta
arīpapildizmantošana:Tirdzniecības
un/vaipakalpojumuobjektuapbūve
(12002): apbūve, ko veido veikali,
aptiekas,sabiedriskāsēdināšanas
uzņēmumi,sezonasraksturatirdz-
niecības vai pakalpojumu objekti
(tirdzniecībaskioskiunsegtietirdz-
niecībasstendi),restorāni,bāri,kafej-
nīcas;Veselībasaizsardzībasiestāžu
apbūve(12008),2zemesvienības
labiekārtotai ārtelpai un 2 zemes
vienībastransportainfrastruktūrai.
Piekļūšanadetālplānojumateritorijai
irnodrošinātanopašvaldībasnozī-
mesielas-“Kviešuielas”.

Paziņojums par  īpašumu “Gabijas”  un “Betiņas” Mārupes pagastā 
detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai 

Mārupes novada pašvaldības
(turpmāk–MNP)dome30.11.2022.
pieņēmusilēmumuNr.30(prot.Nr.
24) “Parnekustamoīpašumu“Ga-
bijas”(kadastraNr.80760111182)
un “Betiņas” (kadastra Nr.
80760110908) Mārupes pagastā,
Mārupes novadā, detālplānojuma
projekta nodošanu publiskai ap-
spriešanai”.

Publiskās apspriešanas termiņš: 
27.12.2022. – 27.01.2023. 

Publiskās apspriešanas sa-
nāksme:  09.01.2023. plkst. 17.00 
ZOOMplatformā.
Saite uz sanāksmi:ej.uz/publis-

ka-apspriesana-marupe
ID:8176795216
Parole:GaBe09
Arlēmumuundetālplānojumare-

dakcijuiespējamsiepazīties:
 MNP tīmekļa vietnes www.ma-

rupe.lvsadaļāPašvaldība/ Attīstī-
ba un plānošana/ Detālplānojumi/ 
Publiskajā apspriešanā esošie de-
tālplānojumi;

 ģeoportāla www.geolatvija.lv 
sadaļāTeritorijas attīstības plā-

nošana,saiteuzdokumentu:ht-
tps://geolatvija.lv/geo/tapis#do-
cument_19882;

 klātienē izdrukas formātāMNP
Attīstībasunplānošanasnodaļā
(Daugavasielā29,Mārupē)pirm-
dienāsunceturtdienāsnoplkst.
9.00līdz18.00.
Kopsavilkumsparrisinājumuiz-

vietotspubliskajāārtelpāpieieejas
pašvaldības administrācijas ēkās
Mārupē(Daugavasielā29)unPiņ-
ķos(Centraielā4).

Rakstiskus ierosinājumus var 
iesniegt līdz 27.01.2023.:
 papastu:Daugavasiela29,Mā-
rupe,Mārupesnovads,LV-2167;

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

 pastkastēpiepašvaldībasadmi-
nistrācijas ēkām:Daugavas ielā
29,Mārupē;Centraielā4,Piņķos,
Babītespagastā;

 reģistrējoties ģeoportālā www.
geolatvija.lv,ievadotpriekšlikumu
sadaļā“Teritorijasattīstībasplāno-
šana”(ievadotmeklētājalogāplā-
nošanasdokumentanosaukumu

unizvēloties“Iesniegtpriekšliku-
mu”).
Iesniegumā fiziskām personām

jānorādavārds,uzvārdsunadrese,
juridiskāmpersonām–nosaukums,
reģistrācijasnumurs,adrese
Kontaktpersona:MNPAttīstības

un plānošanas nodaļas vadītāja
vietnieceDaceŽīgure (tālruņanu-
murs: 67149862, e-pasta adrese:
dace.zigure@marupe.lv)speciālis-
tukonsultāciju laikā–pirmdienās
unceturtdienāsnoplkst.9.00 līdz
18.00.

Detālplānojuma izstrādes 
pamatojums un īss risinājuma 
apraksts
Detālplānojuma(turpmāk-DP)mēr-
ķis - izstrādāt risinājumu īpašuma
sadaleisavrupmājuapbūvesgaba-
losatbilstoši teritorijasplānojumā
noteiktajaiatļautajaiizmantošanai,
paredzotvienotuceļutīklupiekļuvei
pie jaunveidojamiem zemesgaba-
liemundetālplānojumampiegulo-
šajiemīpašumiem.
DPrisinājums–īpašumaterito-

rijas(3,6750ha)sadale15zemes
vienībās–10zemesvienībassav-
rupmājuundvīņumājuapbūveiun
5zemesvienībastransportainfra-
struktūrai,veidojotceļutīklusasaisti
arīpašumiem“Tīrumnieki”,“Draugi”,
‘Kamaniņas”unnodrošinotpiekļuvi
īpašumiem“Rieķi”un“Ratnieki”.Pie-
kļūšana detālplānojuma teritorijai
irnodrošinātanopašvaldībasielas
“Ziedlejuiela”.Teritorijātieknodro-
šinātacentralizētāūdensapgādeun
kanalizācija.
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Bēgļiem no Ukrainas ļoti nepieciešama palīdzība arī šodien!
Ukrainas civiliedzīvotāji kopš šī gada marta katru nedēļu ierodas Tīrainē, Vecozolu ielā 103, kur biedrība “Labdarības lapa” sadarbībā ar Mārupes novada pašvaldību un brīv-
prātīgajiem turpina sniegt nepieciešamo atbalstu. Reizēm vienā dienā palīdzību saņem vairāk nekā 100 ģimeņu. Vidēji katru nedēļu ierodas ap 6070 ģimeņu.

Apģērba un sadzīves priekšme-
tusaņemšananav ierobežota,bet
pārtikasproduktuunhigiēnaspreču
izsniegšanairlimitēta:notiekvienu
reizimēnesīuntikaigadījumā,jair
saziedotspietiekamidaudz.Nereti
palīdzībassniegšanajāatsakaziedo-
jumukrājumuizsīkumadēļ.
Ļaudis mēdz ierasties pat no

LiepājasunRēzeknes.Katramlīdzi
savs skumjais stāsts. Brīvprātīgā
ElīnaPuncule,kasregulāridarbojas
unsniedzpalīdzībubēgļiemTīrainē
izveidotajā palīdzības sniegšanas
punktā,dalāsariespaidiemunaicina
palīdzētbēgļiem:

 Annai ir septiņi bērni, viņa ierodas, 
kad satumst, daži bērni paņemti līdzi. 
Nepieciešamo mantu krājums dienas 
gaitā diemžēl ir izsīcis, tāpēc brīvprātī-
gajiem nākas izmisīgi meklēt iespējas 
nokomplektēt minimālu palīdzības 
paku.

Daudz ir vientuļu sieviešu ar vairā-
kiem bērniem. Ir gadījumi, kad no Uk-
rainas atvests zīdainis ar vecmāmiņu. 
Šo cilvēku griba ir stipra, ļoti reti var 
dzirdēt sūdzības, visi saprot – tā ir cīņa 
par dzīvību, par dzīvi, un katrs šo ceļu 
iet, kā prot.

Bēgļi saka arī pateicības vārdus, no-
vērtē sniegto atbalstu, norāda, ka šajā 
noliktavā tiek sniegts vissirsnīgākais 
un labākais atbalsts. Daudzi jau apgūst 
latviešu valodu un pie reģistrācijas gal-
da  sasveicinās un nosauc savus datus 
latviski.

Kāda kundze pienāk klāt un jautā - 
vai es drīkstu jūs nobučot? Pateicīga, 

ka piemeklēti tik ļoti nepieciešamie 
lielizmēra apģērbi. Šādi brīži silda sir-
di, tomēr ir daudz brīžu, kad arī mums 
gribas raudāt... Daži piemēri: cilvēkam, 
kurš atnācis ar cauriem apaviem, jāat-
saka palīdzība, jo nepieciešamo mantu 
nav; jāpaver durvis jaunajai māmiņai, 
kura dodas ārā ar ratiem lietusgāzē… 
bez lietussarga, jo noliktavā visi beigu-
šies; pēdējais, personīgais, tikko jau 
atdots kādam sirmgalvim.

Ukrainiete, kura ieradusies kā brīv-
prātīgais palīgs, dodas uz vilcienu. 
Kad piedāvāju siltu zupu, atsaka, jo 
viņai jāsteidzas, turklāt viņa jau pie-
radusi dzīvot neēdusi... Kāds brīvprā-
tīgais ziedojis teju visu iedzīvi, tomēr 
tik un tā bēgļiem nepieciešamo mantu 
pietrūkst... Pat visniecīgākā palīdzība 
bēgļus var iepriecināt un atvieglot viņu 
ikdienu.

Atgādinām noliktavas darba 
laiku Vecozolu ielā 103, Tīrainē, 
Mārupes novadā: 
 trešdiena12.00-18.00;
 sestdiena 12.00-16.00 (atvērtā
dienaUkrainasciviliedzīvotājiem).
Pie noliktavas atrodas marķēts

SIA “Eco Baltia vide” tekstila kon-
teiners,kurā24/7iespējamsatstāt
sagatavotopaciņu.

MĀRUPES NOVADA 
PAŠVALDĪBAS IZVEIDOTIE 
MANTU PIEŅEMŠANAS PUNKTI:
 MĀRUPĒ
Mārupes novada pašvaldības

Centrālāadministrācija(Daugavas

iela29,Mārupe,+37167933012);
pirmdiena,ceturtdiena:plkst.9.00
- 18.00; otrdiena, trešdiena: plkst.
9.00-17.00;piektdiena:9.00-15.00.
MārupesnovadaTūrisma infor-

mācijasunamatumāja(Bebruiela
10,Mārupe);pirmdiena,ceturtdiena,
piektdiena:plkst.10.00-18.00;otr-
diena,trešdiena:plkst.10.00-16.00;
sestdiena:10.00-17.00.
 PIŅĶOS
Valsts unpašvaldības vienotais

klientu apkalpošanas centrs Ba-
bītes un Salas pagastu pārvaldē
(Centra iela 4, Piņķi, Babītes pa-
gasts,+37167914650,26120706,
babite@marupe.lv); pirmdiena, ce-
turtdiena: plkst. 9.00 - 18.00; otr-
diena,trešdiena:plkst.9.00-17.00;
piektdiena:plkst.9.00-15.00.
 SPUŅCIEMĀ
Salassākumskolasadministrācija

(Spuņciemaiela9,Spuņciems,Salas
pagasts,+37167934172);pirmdiena
–piektdiena:plkst.8.00-15.00.

KĀ VARI PALĪDZĒT TU?
Ļoti nepieciešama brīvprātīgo ie-
saiste-palīdzībaziedojumušķiro-
šanā, mantu kārtošanā un ziedo-
jumu izsniegšanā atvērto durvju
dienā(Mantasvaratvesttrešdienās
12.00-18.00 un sestdienās 12.00-
16.00).Pieteiktiesparbrīvprātīgovar,
zvanotvairakstotuztālruņanumuru:
+37126877874.

ATGĀDINĀM ZIEDOŠANAS 
IESPĒJAS!

 Ziedotvar,nogādājotmantasuz
noliktavuVecozoluielā103vaikā-
dunočetriempašvaldībasmantu
pieņemšanaspunktiem;

 Pasūti e-veikalā (Rimi, Barbora
u.c.)nepieciešamāspreces,par
piegādesadresinorādotpalīdzī-
baspunktanoliktavasadresi:Vec-
ozoluielā103,Tīraine,25741150;

 NogādāsūtījumusarOmniva,DPD
pakomātustarpniecību(Mārupes
RIMIpakomātos),saņēmējsbied-
rība“Labdarībaslapa”,tālruņanu-
murs:25741150.

Iespējams arī ziedot līdzekļus,
parkuriembiedrībapatiiegādāsies
bēgļiemnepieciešamāsprecesun
atvedīsuznoliktavu:
Biedrība“Labdarībaslapa”
ReģistrācijasNr.:40008229453
Banka:AS“Swedbank”,
SWIFTkods:HABALV22,
Kontanumurs:
LV82HABA0551039185377
PayPal:labdaribaslapa@gmail.com

VISVAIRĀK NEPIECIEŠAMĀS 
LIETAS:
 vīriešuapģērbiunapavi;
 sieviešuziemasapavi;
 segas,pledi,spilveni,gultasveļa,
dvieļi;

 pannas,katli,virtuvespiederumi,
trauki;

 plītiņas,krāsniņas,tējkannas;
 bērnurotaļlietas,slēpes,ragavas;
 datori;
 kancelejaspreces;

 lietussargi;
 pārtikasprecesarilguglabāšanas
termiņu(noderarīmājāsgatavoti
ievārījumi,konservējumi,dārzeņi
u.c.);

 personīgās higiēnas kopšanas
līdzekļi;

 mājastīrīšanaslīdzekļi;
 pamperi,paketes,mitrāssalvetes.

KĀ NOVĒRTĒT MANTU 
KVALITĀTI UN PIEMĒROTĪBU 
ZIEDOJUMAM?
Mēraukla ziedojumam - vai paši
to lietotu, jabūtunonākuši līdzīgā
situācijā?Navobligātivisamjābūt
jaunam,bettīramunkārtīgamgan.
Sīkumiarīvarpalīdzēt:jaatrodat

mājāskāduliekudvielīti,krūzītivai
spilvendrānu,atnesiet!Pārskatietsa-
vusaimniecībuunnovērtējietman-
tas,koneizmantojat.Atteikšanāsno
dažāmliekāmlietāmmājsaimniecī-
bāvarpalīdzētļotidaudziem,kuriem
tāsbūsļotinoderīgas.

Vairāklasi:www.labdaribaslapa.lv 
un www.marupe.lv,sadaļāPalīdzība 
Ukrainai.

Informācijai: Nojaunāgadaīpa-
šumamVecozoluiela103būsmai-
nītaadresesnumerācijauzVecozolu
iela45.

Informāciju apkopoja Sabiedrības 
iesaistes un mārketinga nodaļa 

sadarbībā ar biedrību “Labdarības 
lapa”

Iedzīvotāji nodevuši ievērojamu 
apjomu bioloģiski noārdāmo 
atkritumu
Rudenī pašvaldības organizētajās lapu savākšanas vietās novada 
iedzīvotāji bez maksas nodevuši ievērojamu apjomu bioloģiski no-
ārdāmo dārzu un parku atkritumu.

Tīrainēsavāktasunbioloģiskoatkritumupārstrādesrūpnīcā“Getliņos”
nogādātas36,17tonnaslapu,zālesunlakstaugu.
Piņķoskompostēšanaiuzvietaspieņemtiaptuveni130m3lapu,zāles,

lakstauguun150m3zaru.

Pašvaldības īpašumu pārvalde

2023. gada 26. un 27. janvārī SIA 
“Eco Baltia vide” Babītes un Salas 
pagastā rīkos elektrotehnikas, 
lielgabarīta un videi bīstamo 
atkritumu nodošanas akciju

Pieteikties būs iespējams līdz 
20. janvārim. Aicinām sekot līdzi
informācijaipašvaldībaselektronis-

kajoskomunikācijaskanāloswww.
marupe.lv unwww.facebook.com/
Marupesnovads.

Pēc svētkiem eglītes varēs bez 
maksas nodot pieņemšanas 
punktos Tīrainē un Piņķos
Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” jau sav-
laicīgi aicina iedzīvotājus Ziemassvētku eglītes pēc svētkiem neiz-
mest sadzīves atkritumu konteineros, bet atbrīvoties no tām videi 
draudzīgākos veidos.

Eglītesvarizmantotiekuram,kom-
postēt,un,jaeglītevēlirzaļa,tadto
varnodotarībriežuaudzētavās,ie-
priekšartāmsazinoties.
Tiemiedzīvotājiem,kuriemšādu

iespēju nav, SIA “Eco Baltia vide”
sadarbībāarMārupesnovadapaš-
valdībujanvārīnodrošināseglīšupie-
ņemšanubezmaksasTīrainē(Veco-
zoluielā103)unPiņķos(“Notekās”
-Meistaru ielā, līdzāsnotekūdeņu
attīrīšanasstacijai).
TāpatSIA“EcoBaltiavide”gata-

va nodrošināt arī eglīšu savākša-
nu pēc iedzīvotāju un uzņēmumu
individuāla pieteikuma. Šāda pa-
kalpojumamaksa ir 4.50eirobez
PVN (5.45 eiro ar PVN) par vienu
eglīti augstumā līdz 2.5metriem.
Pakalpojums ir iepriekš jāpiesaka,
sazinotiesarSIA “EcoBaltiavide”
(tālruņanumurs:8717,e-pastaad-
reses:marupe@ecobaltiavide.lvvai
babite@ecobaltiavide.lv). Lūdzam
ņemtvērā,kaeglīšusavākšanapēc
individuālā pieteikuma tiks nodro-

šinātanoteiktosdatumos,klientus
iepriekšpartoinformējot.
Eglītes ikviensMārupesnovada

iedzīvotājsbezmaksasvarēsnodot
Tīrainē,Vecozoluielā103:
 7.janvārīnoplkst.10.00līdz14.00;
 9. janvārī no plkst. 15.00 līdz
19.00.

Piņķos,“Notekās”,Meistaruiela:
 8.janvārīnoplkst.10.00līdz14.00;
 10. janvārī no plkst.15.00 līdz
19.00.
Lūdzameglītesuzpieņemšanas

punktiemvesttikainorādītajoslai-
kos un datumos. Atgādinām, ka
eglītēm ir jābūt tīrām, bez svētku
rotājumiem.

Informācijai: Nojaunāgadaīpa-
šumamVecozoluiela103būsmai-
nītaadresesnumerācijauzVecozolu
iela45.

SIA “Eco Baltia vide”

Kāpēc šķirot iepakojumu un kur to var darīt ikdienā?
Atkritumu šķirošana kļūst nozīmīgāka visā Latvijā. Pateicoties iedzīvotāju aktivitātei un atkritumu ap-
saimniekotāju sadarbībai ar pašvaldībām, dažāda veida iepakojuma atsevišķa nodošana pieejama jau 
teju ikvienam šķirot gribētājam. Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā ar 
Latvijas Zaļo punktu atgādina par plastmasas, papīra, metāla iepakojuma un stikla taras dalītās vākša-
nas nozīmi, kā arī risinājumiem, kas pieejami ikvienam Mārupes novada iedzīvotājam.

Šķirojotatkritumus,tieksamazi-
nātsvidespiesārņojums.Piemēram,
vienadabāizmestaPETpudelevi-
dēsadalāsaptuveni500gadulaikā.
Savukārtstiklapudeledabiskāvidē
nesadalāsvispār.Nonākotiepakoju-
mampoligonā,tasturpinapalielināt
straujiaugošoatkritumukalnuap-
mērus.Būtiskiuzsvērt,kaatkritumi
atstājnegatīvuietekmiganuzvidi,
ganarīcilvēkaveselību.Tāpat,jaie-
pakojumsnetieknodotspārstrādei,
tadjaunuiepakojumuražošanātiek
izmantotslielsdaudzumspirmreizē-
jodabasmateriālu,nokuriemdaudzi
irizsīkstoši.
Lai saglabātu tīru vidi, veicinā-

tu straujāku atkritumu šķirošanas
aktivitāti un aprites ekonomikas
virzībuLatvijā,no2021.gadakatru
gadutiekpalielinātsdabasresursu
nodoklisparnešķirotoatkritumuap-
glabāšanupoligonos.Savukārtlielā-
kajaidaļaišķirotoatkritumu,tostarp
vieglajamiepakojumamjebplastma-
sas,papīra,metālaiepakojumamun
stiklataraiatkritumuapsaimnieko-
šanasoperatori apsaimniekošanu
nodrošina bez maksas. Attiecīgi,
šķirojottikaiiepakojumu,iriespēja
izmaksas par nešķiroto atkritumu

apsaimniekošanusamazinātjaulīdz
25%.Savukārt,jatiekrūpīgišķiroti
arī citi atkritumu veidi, piemēram,
elektrotehnika, baterijas, tekstiliz-
strādājumi,bioloģiskinoārdāmieun
cita veidaatkritumi, tad izmaksas
iespējamssamazinātpatlīdz35%.

Piesaki savu šķirošanas 
konteineru vieglajam 
iepakojumam un stikla tarai!
SIA“EcoBaltiavide”informē,ka,ņe-
motvērāiedzīvotājuaktivitātišķirot
atkritumuspiesaviemnamiem,no
2023.gada1.janvāraMārupesno-
vadāpakāpeniskitiksnoņemtipub-
liskipieejamievieglāiepakojumaun
stikla taras šķirošanas konteineri.
Tie klienti, kuri vēl nav paguvuši,
aicināti pieteikties individuālajiem
šķirošanaskonteineriemlietošanai
savāsadresēs.
Privātmāju iedzīvotāji aicināti

pieteikt dalītās vākšanas kontei-
nerus vieglajam iepakojumam un
stikla tarai, sazinoties arSIA “Eco
Baltia vide” klientu apkalpošanas
centru, zvanotuz tālruņanumuru:
8717 vai rakstot uz e-pasta adre-
sēm:marupe@ecobaltiavide.lv vai
babite@ecobaltiavide.lv. Savukārt

daudzdzīvokļunamuiedzīvotājišķi-
rošanaskonteinerusaicinātipieteikt,
sazinotiesarsavanamaapsaimnie-
kotāju.
Uzņēmums atgādina, ka vieglā

iepakojumašķirošanaskonteinerā
drīkstšķirovisaveidaplastmasas,
papīraunmetālaiepakojumu–PET
pudeles,plastikātamaisiņusunci-
ta veida plastmasas iesaiņojumu,
dzērienuunpārtikasprečukartona
iepakojumu,metālabundžas,maku-
latūruunpapīraiesaiņojumu,kāarī
citusiepakojumuveidus.Savukārt
pie stikla taras drīkst izmest tikai
dzērienustiklapudelesunburkas,
savukārtnedrīkst–logustiklu,vir-
tuvestraukus,vāzesunkeramiku.
Plašākainformācijapariepakojuma
šķirošanu – www.ecobaltiavide.lv, 
sadaļāAtkritumu šķirošana. 
Vairāk informācijas par at-

kritumu šķirošanas iespējām –
www.ecobaltiavide.lv,zvanotuztālruņanumuru:
8717 vai rakstot uz e-pasta adre-
sēm:marupe@ecobaltiavide.lv vai
babite@ecobaltiavide.lv.Informāci-
juparto,kāsamazinātikdienāradī-
toatkritumuapjomu,varatrastarī
pieccina.zalais.lv.

Mārupes novadā atkritumu apsaimniekošanas maksa 
pagaidām nemainīsies
Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” informē, ka Mārupes novadā atkritumu ap-
saimniekošanas maksa no 2023. gada 1. janvāra pagaidām nemainīsies, neskatoties uz to, ka dabas re-
sursu nodoklis (DRN) par nešķiroto atkritumu noglabāšanu poligonā pieaugs.

Dabas resursu nodokļa likums
paredz,kakatrugadutiekpakāpe-
niskipalielinātasDRNlikmes.Šobrīd
likumānoteikts, ka 2022. gadā tā
par vienas tonnas sadzīves atkri-
tumu noglabāšanu poligonā ir 80
eiropar tonnu,betno2023.gada
1.janvāra–95eiropartonnu.Līdz
visu atkritumu apsaimniekošanas
maksuveidojošodatuprecizēšanai

unmaksaspārrēķinampašvaldība
irvienojusiesarSIA“EcoBaltiavide”
saglabātesošoatkritumuapsaim-
niekošanasmaksu.
Atgādinām,ka,šķirojotatkritumus,

iespējamssamazinātizmaksaspar
nešķiroto atkritumu izmantošanu.
Mārupesnovadā iedzīvotājiemun
uzņēmumiem pieejamas plašas
atkritumu šķirošanas iespējas, ko

aicināmizmantot.
Jautājumugadījumāvai laipie-

teiktuatkritumušķirošanaskontei-
nerus,jāsazināsarSIA“EcoBaltia
vide”, zvanot uz tālruņa numuru:
8717 vai rakstot uz e-pasta adre-
sēm:marupe@ecobaltiavide.lv vai
babite@ecobaltiavide.lv.

SIA “Eco Baltia vide”

Novembrī iedzīvotājiem izmaksāti 49 tūkstoši eiro 
malkas, granulu, brikešu un elektroenerģijas izmaksu 
sadārdzinājuma kompensācijai
Šī gada novembrī Mārupes novada pašvaldība saņēmusi 787 mājsaimniecību iesniegumus valsts at-
balstam malkas, granulu, brikešu un elektroenerģijas apkures izmaksu sadārdzinājuma kompensāci-
jai. No saņemtajiem iesniegumiem atbalsts piešķirts 750 gadījumos. Iedzīvotājiem apkures izmaksu sa-
dārdzinājuma kompensācijai izmaksāti 49 883 eiro.

No1.līdz30.novembrimsaņem-
tajiem787iesniegumiemMārupes
novada pašvaldībā visvairāk pie-
teikumu – 33% (263) saņemti no
Babītespagastaiedzīvotājiem,30%
(233) iesniegumusaņemtinoMā-
rupespilsētas,21%-noMārupes
pagastaun16%-noSalaspagasta
iedzīvotājiem.78%(par10%vairāk
nekāiepriekšējāmēnesī)novadnieku
pieteikumuiesniegšanaiizvēlējušies
vietni epakalpojumi.lv, pārējie vēr-
sušiesklātienēpašvaldībasklientu
apkalpošanas centrosMārupē un
Piņķos.
Visvairākiesniegumu,līdzīgikāie-

priekšējāmēnesī,bijušiparmalkas
iegādibezmaksājumuapliecinoša
dokumenta–70% (555),14%par
granuluunbrikešuiegādiardarīju-
muapliecinošudokumentu,1%par
malkas iegādiardarījumuaplieci-
nošudokumentu,savukārt15%par
apkuriarelektroenerģiju,kamvarēja
pieteiktiesno1.novembra.Savukārt
30.novembrisbijapēdējaisdatums,
kadvarējaiesniegtpieteikumuspar
apkuriarmalkubezdarījumuaplie-
cinošadokumenta.

32700eiro izmaksāti, kompen-
sējotmalkas iegādi bez darījuma
apliecinošadokumenta,15665.74
eiro-pargranuluunbrikešuiegādi,
458.69eiro–malkasardarījumu
apliecinošudokumentu iegādi,sa-
vukārt1059.24eiroparapkuriar
elektroenerģiju.
Atgādinām, ka iedzīvotāji jopro-

jāmvarpieteiktiesvalstsatbalstam
malkas,granulu,brikešuunelektro-
enerģijasapkuresizmaksusadārdzi-
nājumakompensācijai.
Iesniegumu par atbalstu māj-

saimniecībai ar malkas, koksnes
granuluvaibrikešuapkuriarmak-
sājumuapliecinošudokumentuvar 
iesniegt līdz 2023. gada 30. aprīlim. 
Laisaņemtuatbalstu,čekavaicita
maksājumuapliecinošadokumenta
datumamirjābūtno 2022. gada 1. 
maija līdz 2023. gada 30. aprīlim.
Jaapkurei izmantoelektroener-

ģiju, kompensācijai var pieteikties
no1.novembra.Atbalsta periods 
noteikts no 2022. gada 1. oktobra 
līdz 2023. gada 30. aprīlim.
Pieteikumivalstsatbalstampriori-

tāriiesniedzami,izmantojote-pakal-

pojumuportāluwww.epakalpojumi.
lv.Minētajamvalstsatbalstamvar
pieteiktiesarīvalstsunpašvaldības
vienotajos klientu apkalpošanas
centrosMārupesnovadā-Dauga-
vasielā29,Mārupē,unCentraielā
4,Piņķos,Babītespagastā,pirmdie-
nāsunceturtdienāsnopulksten9.00
līdz18.00.

Kontaktinformācija saziņai: 
 speciālisteenergoresursuatbal-
sta jautājumos Anita Strujevi-
ča (tālruņa numuri: 67933737,
29624403, e -  pasta adrese:
anita.strujevica@marupe.lv (Mā-
rupe));

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

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

SIA “Saliena” ziedojusi atbalstam 
bērniem ar invaliditāti
Mārupes novada pašvaldības dome 2022. gada 30. novembra sēdē 
lēmusi pieņemt dāvinājumā no SIA “Saliena” ziedojumu 2 467,15 
eiro apmērā 95 aptiekas dāvanu karšu iegādei Mārupes novada bēr-
niem ar invaliditāti vai celiakiju. 

Vienanouzņēmumasociālāsini-
ciatīvasprogrammāmiriesaistīša-
nāslabdarībā,palīdzotbērniemno
maznodrošinātāmģimenēmunbēr-
nieminvalīdiemsavānovadā.Jauno
2015.gadauzņēmumsšimmērķim
ziedojis15000eirounplānoturpi-
nāt iesāktos labdarības projektus,
novirzot 30 000 eiro nākamajiem
pieciemgadiem.
ŠīgadaMārupesnovadaUzņēmē-

judienāspašvaldībauzņēmumam
pasniegusigadabalvunominācijā
“Novadasadarbībaspartneris”.
SIA “Saliena” ir uzņēmums, kas

ieguldījis lielus līdzekļus novada

vides labiekārtošanā. Tā apsaim-
niekotā teritorija Babītes pagastā
attīstīta kā mūsdienīgs koncepts
ar augstvērtīgu premium klases
dzīvojamo,darbaunatpūtasvidiun
kļuvusiarīparnovadastarptautis-
kāsizglītībascentru.Vairāknekā15
gadulaikāSalienasattīstībākopumā
ieguldītas250miljonueirolielasin-
vestīcijas,iekļaujotdažādusinvestī-
cijuprojektus.
Pašvaldībanosirdspateicasuz-

ņēmumamparziedojumu!

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

“Dabas apļi” Pierīgā
Lai ziemas dienas nešķistu pārāk garlaicīgas, aicinām piedalīties otrajā “Dabas apļu” pārgājienu ciklā, 
kas ikvienam dos iespēju izpētīt septiņus Pierīgas novadus un doties izzinošās un aizraujošās pastai-
gās.

Pārgājienuciklsnorisināsiesno
2022.gada16.decembralīdz2023.
gada30.aprīlim,kur14dažādupār-
gājienu garumā varēs iepazīt Sa-
laspils,Ķekavas,Mārupes,Olaines,
Ropažu, Ogres un Ādažu novadu
dabasunkultūrvēsturiskāsvērtības.
Pārgājienibūsganpavieglākām,

gannetikvieglāmtakāmunceļiem
ar reljefa izaicinājumiem, kas jā-

pārvar,rāpjotieskalnāunšļūcotno
tiem.Piedalītiesvarikviens,kamtīk
aktīvāatpūtadabā,nav iebildumu
pretdažādāmgrūtībāmunirprieks
parsvaigāgaisāpavadītudienu.Da-
lībairbezmaksas,piedzīvojumiun
jaunaszināšanas-garantētas.

Kā piedalīties?
Mobilajā telefonā lejupielādē apli-
kāciju“Actionbound”,kaspieejama
ganGoogle,ganIOSveikalā.No16.
decembraaplikācijāmeklēpirmos
septiņuspārgājienus,kassākasar
vārdiem“Dabasapļi”,izvēlies,kuru
maršrutuvēliesiziet,piereģistrējies
undodiespiedzīvojumā.Otriseptiņi
pārgājieni būs pieejami, sākot no
2023.gada1.februāra.

Pārgājienu maršrutu autori no-
vadutūrismaspeciālisti,kuri īpaši
iratlasījušiunizcēlušisavanovada
dabasunkultūrvēsturiskāsvērtības.
Maršrutiirno8līdz17kmgari,tie
vedgangarRīgasjūraslīčapiekrasti,

ganapkārtezeriem,gangarpurviem
unupēm.Izstaigājotvisus14mar-
šrutus,kopumāveiksiaptuveni150
kilometruunapskatīsivairāknekā
70vietuPierīgā,kopumānostaigājot
aptuveni200000soļu.
Pārgājienānoderēsuzlādētsmo-

bilaistelefonsarieslēgtuinternetu
un atrašanās vietas noteikšanas
opciju.Maršrutosvarēsnetikaiuz-
zinātinformācijupardažādiemtū-
rismaobjektiem,betarīpiedalīties
viktorīnāunveiktkāduinteresantu
uzdevumu.

Iepazīsties ar nolikumu
www.exitriga.lv, lejupielādē aplikā-
ciju, pulcē draugus vai ģimeni un
dodiesceļā.
Lai patīkami pārgājieni un raits

solis!

Biedrība “Pierīgas tūrisma 
asociācija”

mailto:babite%40marupe.lv?subject=
mailto:labdaribaslapa%40gmail.com?subject=
https://www.labdaribaslapa.lv
https://www.marupe.lv/lv/palidziba-ukrainai
http://www.marupe.lv
http://www.marupe.lv
http://www.facebook.com/Marupesnovads
http://www.facebook.com/Marupesnovads
mailto:marupe%40ecobaltiavide.lv?subject=
mailto:babite%40ecobaltiavide.lv?subject=
mailto:marupe%40ecobaltiavide.lv?subject=
mailto:babite%40ecobaltiavide.lv?subject=
http://www.ecobaltiavide.lv
http://www.ecobaltiavide.lv
mailto:marupe%40ecobaltiavide.lv%20?subject=
mailto:babite%40ecobaltiavide.lv?subject=
http://pieccina.zalais.lv
mailto:marupe%40ecobaltiavide.lv?subject=
mailto:babite%40ecobaltiavide.lv?subject=
http://www.epakalpojumi.lv
http://www.epakalpojumi.lv
mailto:anita.strujevica%40marupe.lv?subject=
mailto:edvards.ponemeckis%40marupe.lv?subject=
http://www.exitriga.lv
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Francijas modes tendences Skultes sākumskolā
Meklējot pieejas mūsdienu izglītības sistēmā darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām, Skultes sākum-
skolas pedagogi un psihologs devās komandējumā uz Franciju. Jaunais mācību gads Annai, Ilonai un 
Anitai noteikti būs īpaši veiksmīgs, jo tika apgūtas ne tikai jaunas zināšanas un uzkrāta pieredze, bet 
arī saule. Un Nicā tā spīd vairāk nekā 360 dienas gadā!

Negulētās naktis
JauvairākasreizesMārupesnova-
daSkultessākumskolaspedagogi
piedalāsErasmus+mācībumobilitā-
tesprojektos,laipaaugstinātusavu
kvalifikāciju,gūtujaunupieredziun
izprastujaunākāsEiropasizglītības
sistēmutendences.Mērķispavisam
vienkāršs: Eiropas vērtību uzturē-
šana, valodu prasmju attīstīšana,
multikulturālisms. Un, ja kolēģi ir
vienisprātis,sadarbojaskāvienota
komanda, viss notiek uz100pro-
centiem!
Protams,patiprojektarakstīšana

irsarežģīts,laikietilpīgsprocess.Ta-
čunegulētāsnaktisunbrīvdienas,
pētotprojektus,atmaksājasargan-
darījumuparpaveikto,projektada-

lībniekuapstiprināšanuungaidām
parmācībumobilitāti.

Parlez-vous français?
Jebkurš ārzemju komandējums ir
izaicinājums. Tu dodies uz jaunu
vietu, satiec jaunuscilvēkus, runā
svešvalodāundzirdiapkārtvēldažā-
dasvalodas.Pavadotlaikuarfranču
kolēģiem,kļuvaskaidrs,konozīmē
franču šarms un skanīgā valoda.
Tānoteiktineatstājvienaldzīguun
uzbur īpašugaisotnipatnopietnā
mācībuprocesā.NetikaiFrancijas
kūrortapilsētasNicasburvība,bet
arīperfektiorganizētiekursimotivē-
jadarbotiesunizzinātcitupieredzi,
apgūt jaunākās tendences izglītī-
basjomā,kāarīpielietotzināšanas

praksē-darbāarīpašajiembērniem.
Daudzijautājumitikaizrunāti,daži–
palikaretoriski.Mūsdienupasaule
maināsunpārveidojastikstrauji,ka
nespējsekotlīdzi.Tačupedagoga
profesionalitātesrādītājsirnemitī-
gi jaunuzināšanuun informācijas
meklējumi. Jo tikai zināt gribošs
pedagogs spēj iedvesmot savus
audzēkņus.Toarīcentīsimiesdarīt
ikdienā,kāarīmotivēsimarīcitus
kolēģusizmantotErasmus+mācību
mobilitātesiespējasjaunuzināšanu
meklējumos.

Anna Čeiča-Sultane, Ilona Rupeika, 
Anita Tropa

Ikvienam roka jāpieliek
Mūsu PII “Zīļuka” azotē ir izauklēts sirdssilts projekts Ukrainas ka-
ravīru atbalstam, lai aukstajā ziemas laikā karadarbības zonās viņi 
justu mūsu sirds siltumu, atbalstu un pateicību no mums par to, ko 
viņi dara. 

Sākāsvissarlūgumupēcpalīdzī-
basnoUkrainasuzadītkaravīriem
vilnas zeķes. Nolēmu iesaistīties,
bet,saprotot,kavienadaudznespē-
šuizdarīt,aicinājusportaskolotāju
AgnesiSmiļģi,vadītājuInesiŠīmani
unsavus “Zīļuka”kolēģus iesaistī-
ties, jo,kāzināms, “ikvienamroka
jāpieliek,lailielaisdarbsuzpriekšu
tiek”.Iesaistotkolēģus,secinājām,
kavarampaveiktvēlvairāk,unaici-
nājāmarī“Zīļuka”audzēkņuvecākus
talkā.Kopāuzadījām48pārusze-
ķuno38.-45.izmēram.Tie,kuriem
nepadevās adīšana, iesaistījās ar
dzijasatnešanu,noziedoja termo-
veļu,cepures,cimdus,ziemassiltās
virsjakas,ledenes,konservus,musli
batoniņus,tējas,medicīniskosapsē-
jusunsaites,plāksterus,rokudezin-
fekcijaslīdzekļus,mitrāssalvetes,hi-
giēniskāslūpukrāsas,peļuslazdus.
Patlaban, kad esam šī projekta

noslēgumafāzēunīsipirmssazie-

doto lietunosūtīšanasarTukuma
novadabrīvprātīgopalīdzību,esmu
patiesi lepnapar to,ka ir izdevies
paveikt tik daudz, un neizsakāmi
pateicīgavisai“Zīļuka”saimei–va-
dītājai,kolēģiem,bērnuvecākiemun
visiemiesaistītajiem,kuripalīdzēja,
laišīmūsulabādomapārtaptulabā
darbā.KāteicisRainis-“mēsmaza
cilts,mēsbūsimlieli tik,cikmūsu
griba.”Paldies!
TuvojotiesZiemassvētkiem,gri-

bētu aicināt visus domāt gaišas
domas,darīt labusdarbusunno-
vērtēt tās elementārās lietas, kas
mumsirdotas–siltums,klusums,
pārtika, dzeramais ūdens, kamēr
ukraiņukaravīricīnāspretnetaisnī-
buaukstumā,dubļos,antisanitāros
apstākļos.Laimiersvirszemesun
cilvēkiemlabsprāts!

Kristīne Liekna

PII “Mārzemīte” aizvadījusi rosīgu Rīcības dienu nedēļu
Šogad Rīcības dienu nedēļā “Mazas rīcības  liela ietekme” bijām izvēlējušies tēmu “Bioloģiskās daudz-
veidības samazināšanās”, kuras laikā cītīgi darbojāmies, lai mūsu iestādē tiktu pilnveidota bioloģiskā 
daudzveidība. Dobēs stādījām sīpolpuķes un mācījāmies pavairot istabas augus. Pētījām  veidus, kā var 
izaudzēt ozola stādiņu no zīles. Iestādījām zīles podiņos, dobē un pat “ieziemojām” ledusskapī uz pāris 
mēnešiem, kā to iesaka dažādās ozolu audzēšanas pamācībās.

Netrūkstarīeksperimentu–tiek
diedzētidiviavokadokauliņi,lai,ie-
spējams,  tiktupieavokadoauga.
Saldētavāuzčetrāmnedēļāmsmil-
tīs paglabātas eikalipta sēklas un
iesētaspašusavāktasegļusēklas
nočiekuriem.
Ticam,kamumsir“zaļiepirkstiņi”,

unpavasarīkukaiņiunpašivarēsim
priecātiesparsavuveikumu.Mūsu

pārliecībuparto,kamumsizdosies,
stiprinaarīmūsuatsaucīgiekolēģi
KasparsunDaina,kuriirzinošiun
nekadneliedzsavupadomudārznie-
cībasjautājumos.
Turpinot koku tēmu, iepazinām

dižkokuzīmiunturpināmspēlētfoto
orientēšanāsspēliMārupē“Iepazīsti
kokus!Atpazīstidižkoku!”
Turklātiestādesbērniarvecākiem

undarbiniekiirsaziedojušinaudiņu
mūsupieņemtākaķaJašasveselī-
baiunarītālākaiatbildīgairīcībai–
kaķasterilizācijaiunvakcinēšanai.
Paldies!Mēsesamdzīvniekudraugi
unnepametamnelaimētos,parku-
riemesamuzņēmušiesrūpes.

PII “Mārzemīte” ekopadome

Valsts svētki Skultes sākumskolā
Latvijas Valsts svētkus Mārupes novada Skultes sākumskolas skolēni sāka svinēt 1. novembrī, kad kul-
tūrizglītības programmā “Latvijas skolas soma” mūsu skolēniem bija iespēja Dzintaru koncertzālē no-
skatīties uzvedumu ”Meža gulbji”, kur muzikoloģe Karina Bērziņa  izglītojamiem stāstīja pasaku “Meža 
gulbji”, priekšnesumos piedalījās Emīla Dārziņa mūzikas un baletskolas audzēkņi. Kāds no mums pir-
mo reizi redzēja baletu un puantes. Paldies projektam ”Skolas soma” par iespēju!

Lāčplēšadienāgājāmlāpugājienā
līdzBaltajamkrustam,laiatcerētos,
pieminētu un pateiktos cilvēkiem,
kuricīnījāsunsargājaLatvijasne-
atkarību.
1919.gada11.novembrīLatvijas

armijasakāvaBermontakaraspēku,
tāirLatvijasarmijasuzvarasdiena.
Tāpēckatrugadu11.novembrīmēs
pieminamungodināmLatvijaska-
reivjus,kurinosargājamūsuvalsti.
Viņipiepildījadaudzucilvēkusapni
parbrīvuunneatkarīguLatviju.Go-
dinotLatvijasaizstāvjupiemiņu,arī
mūsu skolas skolēni unpedagogi
skolaspagalmāizveidoja“Gaismas

sirdi”,tāparādotsavupateicībuvi-
siemtiem,kuricīnījāsparmūsubrī-
vībuunneatkarību.
Nonovembrasākumaskolēniro-

tājasavuLatvijuvizuālāsmākslas
izstādē“ManaLatvija”.
15. novembrī Mārupes novada

Skultessākumskoladevāsuzizstā-
di“Vērtībuzīmes”Latvijasnacionāla-
jāmākslasmuzejā.Monētasstāsta,
atklājunpārsteidz.
16.novembrīgājāmciemospie

karavīriemunzemessargiemuz17.
bataljonu, kas atrodas kaimiņos.
Redzējām dažādu kara tehniku,
uzzinājāminteresantusfaktuspar

karavīruikdienu,mēģinājāmpacelt
karavīramugursomu.Nosalām,bet
bijainteresanti.
17. novembrī Mārupes novada

Skultessākumskolānotikasvētku
pasākums“ManaLatvija”.Visisko-
lēnibijasagatavojušidāvanuLatvijai
dzimšanasdienā:dziedājāmhim-
nu, skaitījām dzejoļus, dziedājām
dziesmas.Daudzlaimes,Latvija!

Anita Bareika, Mārupes novada 
Skultes sākumskolas bibliotekāre 

Jauna kārtība uzņemšanai 1. klasēs; pieteikumu 
pieņemšana – no 16. janvāra
Stājusies spēkā jauna kārtība par uzņemšanu Mārupes novada izglītības iestāžu pirmajās klasēs. Pie-
teikumu pieņemšana uzņemšanai nākamā mācību gada pirmajās klasēs tiks atvērta 2023. gada 16. jan-
vārī.

Jaunienoteikumi,kasapstiprinā-
ti2022.gada30.novembradomes
sēdē,paredz,kabērnalikumiskais
pārstāvis ir tiesīgs pieteikt bērnu
uzjebkuruMārupesnovadaizglītī-
bas iestādi, mainītaarī prioritārā
uzņemšanas kārtība attiecībā uz
brāļiem un māsām, un bērniem,
kuruvecāki irpašvaldības iestāžu
darbinieki.
Jaunākārtībaarīnosaka,kajop-

rojāmbūtisksirbērnadeklarācijas
ilgums novadā - jo ilgāk bērns ir
deklarētsnovadā,jolielākasiespē-
jasviņamirtiktuzizvēlētoprioritā-
roizglītībasiestādi.Vienlaikusjaunā
kārtībanosaka,jaattiecīgajāmācī-
bugadā1.klasesizglītībasiestādēs
irnokomplektētas,betpretendentu
sarakstā ir Mārupes novada paš-
valdības administratīvajā teritorijā
deklarētiebērni,kuriemjāuzsākpa-
matizglītībasieguve,Mārupesnova-
dapašvaldībaiirtiesībasorganizēt
papildu1.klašuatvēršanumācībām
izglītībasiestādesotrajāmaiņā.
Savukārt iesnieguma veidlapa

ir papildināta ar informāciju, kas
izglītībasiestādēmbūtiskiatvieglo
uzņemšanasprocesu,līdzartoai-
cināmbērnulikumiskospārstāvjus

būtatbildīgiemunaizpildītiesniegu-
mānorādītoinformācijupēciespē-
jaspilnīgāk.
Lai pieteiktu bērnu uzņemšanai

pirmajāsklasēs2023./2024mācību
gadam,vecākiem,sākotno2023.
gada16.janvāraplkst.8.30irjāno-
sūtanoteiktasformasiesniegums
(www.marupe.lv, sadaļā Izglītība/
Uzņemšana izglītības iestādēs/Uz-
ņemšana 1.klasē)elektroniskāveidā,
parakstot toardrošuelektronisku
parakstu vai pašrocīgi parakstītu
unnoformētuskanētā/attēladoku-
mentā,nosūtotuzvienunoizvēlētās
izglītībasiestādese-pastaadresēm
(iesniegumi,kastiksiesniegtipirms
noteiktālaika,netiksreģistrēti):
1. MārupesValstsģimnāzija-

1klase.mvsk@marupe.lv;
2. Mārupespamatskola-

1klase.tiraine@marupe.lv;
3.Jaunmārupespamatskola-

1klase.jmsk@marupe.lv;
4.Skultessākumskola-

1klase.skulte@marupe.lv;
5.Babītesvidusskola-

1.klase@bvsk.lv;
6.Salassākumskola-

salasskola@marupe.lv.
Vecāki ir tiesīgi pieteikt bērnu

vienāizglītībasiestādē,iesniegumā
norādotnākamāsvēlamāsizglītības
iestādes, sarindojot tās prioritārā
secībā.Vecākaveiktāsatzīmesie-
sniegumāpēciespējastiekņemtas
vērā,lemjotparvietaspiešķiršanu
izglītībasiestādē.
Klātienēiesniedzotpieteikumuiz-

vēlētajāizglītībasiestādē,jāuzrāda
personuapliecinošsdokumentsun
bērnadzimšanasapliecība.Japietei-
kumuiesniedzbērnaaizbildnis,pa-
pildusiepriekšminētajiemdokumen-
tiem,jāuzrādabāriņtiesaslēmums
paraizbildnībasnodibināšanu,jašī
informācijanavpašvaldībasrīcībā.

Reģistrācija bērnu uzņemša-
nai 1. klasē 2023./2024. mācību 
gadam notiks no 2023. gada 16. 
janvāra līdz 2023. gada 1. martam.
Uzzinietvairāknoteikumos“Notei-

kumiparkārtībubērnureģistrācijai
unuzņemšanai1.klasēMārupesno-
vadapašvaldībasdibinātajāsvispā-
rējāsizglītībasiestādēs”,kasatroda-
mi www.marupe.lvsadaļāIzglītība/
Uzņemšana izglītības iestādēs. 

Izglītības pārvalde

Jaunieši no Mārupes novada 
un Vācijas gūst jaunas prasmes 
Erasmus+ projektā
No 5. novembra līdz 13. novembrim Mārupes novadā norisinājās 
starptautiskā Erasmus+ jauniešu apmaiņa “COOPERATION”, pulcē-
jot jauniešus no Vācijas, Vīsbādenes un Mārupes novada, lai kopīgi 
diskutētu un izstrādātu video materiālus par tēmu “Sadarbība”. 

Jauniešipiedalījāsdažādāsdarb-
nīcās-saliedējošāsaktivitātēsko-
mandām,mācījāspārvarētbailesun
izzinātsevi,kāarīradošāsaktivitā-
tēsmultimedijujomā.
Arfotoorientēšanāsaktivitāšuun

dažādu radošuuzdevumupalīdzī-
bu jaunieši nedēļas laikā iepazina
MārupesnovaduunRīgu.Projekta
dalībniekiembijaiespējapiedalīties
lāzertagaktivitātēRīgā,kassaliedē-
japrojektadalībniekusvēlciešākun
likakārtīgipakustēties.
Projektarezultātātikaradītitrīsvi-

deo,kofilmēja,apstrādājaunmontē-
japašiprojektadalībnieki,lairadošā
veidāparādītu,kāviņiizprotsadar-
bību.Videomateriālijauniešiembija

jāveido,izvēlotieskonkrētužanruun
videoformātu.
Pēc projekta dalībnieki ir vieno-

jušiespar turpmākosadarbībuun
plāno īstenot līdzīgus projektus
MārupesnovadāunVācijā.Projek-
ta noslēgumā dalībnieki saņēma
Youthpasssertifikātus,kasapliecina
viņudalībuprojektā,kāarīiegūtās
zināšanasunprasmes.
ProjektstikaīstenotsarErasmus+

finansējumu.

Einārs Ervīns Deribo, Mārupes 
novada Izglītības pārvaldes vecākais 

jaunatnes lietu speciālists, projekta 
“COOPERATION” koordinators Latvijā

Patriotu nedēļā iepazīst vēsturiski nozīmīgas vietas novadā
Patriotu nedēļā norisinājās interaktīvs pārgājiens 10 kilometru garumā, kam tika dots nosaukums “Ber-
montiāde Mārupes novadā”, pulcējot piecus desmitus interesentu.

PārgājienssākāspieZiemassvēt-
kukaujupiemiņasvietasBabītespa-
gastā,kurvēsturniekaMāraRibicka
vadībāpārgājienadalībniekiiepazina
latviešustrēlniekukaujugaitasZie-
massvētkukaujulaikā,kāarīapska-
tījafortifikācijasunierakumus,kas
tikaizmantotiarī1919.gadarudenī.
Tāpatdalībniekitikaiepazīstinātiarī
ar Neatkarības kara laika notiku-

miemunLatvijasarmijas izveides
procesiem.
Pārgājienalaikānorisinājāsdažā-

dasinteraktīvasaktivitātes,dalībnie-
kiemļaujotizmēģinātsenosakaru
līniju un prasmes I Pasaules kara
laikatelšucelšanā,kāarīprecizitā-
tēunveiklībā,mēģinottrāpītmērķī.
Pārgājiens noslēdzās turpat pie
Ziemassvētkukaujupiemiņasvie-

tas,kurdalībniekussagaidījagarda
zupaunkaravīratēja.
Paldiesvisiemdalībniekiempar

interesiunizturību,kāarīvēsturnie-
kamMārimRibickimparatraktīvo
stāstījumu!

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

Aicinām atsaukties dāvanu 
darinātājus Mārupes novadā!
Tuvojoties gada nozīmīgākajiem svētkiem, aicinām iesaistīties ini-
ciatīvā “Dāvanas svētkiem”, kuras mērķis ir iepriecināt tuviniekus 
un mīļos ar Mārupes novadā radītām dāvanām!

AicināmMārupesnovadamājra-
žotājus,amatniekus,māksliniekus,
autorusuncitusvietējosražotājus
pieteiktiesiniciatīvai“Dāvanassvēt-
kiem”unpiedāvātjūsupašuradītas
unveidotaslietas,mākslaspriekš-
metus vai citas veltes, ko ikviens
interesentsvarētuiegādāties,laiie-
priecinātuunpārsteigtusavustuvos
unmīļosarīpašudāvanusvētkos.
Jūsu atsūtītā informācija tiks

publiskota pašvaldībasmājaslapā
unsociālajostīklosarīsuvēstījumu
parsvētkiempiedāvātajāmprecēm
unstāstuparpašumeistaruvaiuz-
ņēmumu.
Iniciatīva turpināsies līdz 2022.

gadanogalei.
Pieteikuma anketa pie-

ejama Google platformā:
ej.uz/veidlapa_davanassvetkiem. 
Paranketāsniegtoinformācijuun

tāssaturuiratbildīgsiesniedzējs.In-
formācijavartiktrediģēta,pielāgojot
piedāvājumusaturam.Piedāvājumu
sadaļatikspapildinātavienureizine-
dēļā.
Neskaidrību vai papildu jautāju-

mu gadījumā aicinām sazināties
ar uzņēmējdarbības speciālisti
Lindu Ostrovsku (e-pasta adrese:
linda.ostrovska@marupe.lv,tālruņa
numurs:29330721).

Linda Ostrovska, Sabiedrības 
iesaistes un mārketinga nodaļas 

uzņēmējdarbības speciāliste

Mārupes Valsts ģimnāzija piedalās projektā par 
atjaunojamiem dabas resursiem
Mārupes Valsts ģimnāzija jau otro gadu piedalās starptautiskā Erasmus+ projektā par atjaunojamiem 
dabas resursiem. Projekta tēma ir kļuvusi īpaši aktuāla pašlaik, kad visa Eiropa un lielākā daļa pasau-
les cieš no enerģijas krīzes. 

Šīgadanovembrīnotikakārtējā
projektadalībvalstutikšanās,šoreiz
BeļģijaspilsētāIzegemā.Mārupes
Valsts ģimnāziju pārstāvēja četri
skolēni - Patrīcija Paula Simsone,
JanaVladimirova,MariansEņģelis
unGeorgsHarlapenkovs,kāarīdivi
skolotāji-MārtiņšKlegerisunIngū-

naGrīnerte.Tikšanāstēmabijasau-
lesenerģija.Visuvalstuskolēnibija
sagatavojuši un prezentēja savās
skolāsapgūto,iepazītounizdarīto,
pētotsaulesenerģijasizmantošanas
iespējas,realizētosunpotenciālos
projektus.PirmsdošanāsuzBeļģiju
arīMārupesValstsģimnāzijasskolē-
niapmeklējavairākasprivātmājasar
uzstādītāmsaulesbaterijām,sazinā-
jāsunsagatavojajautājumusRīgas
Brīvostaspārvaldei,kasplānosavā
teritorijāuzstādītlielākosaulespa-
neļuparku.
Esot Beļģijā, projekta dalībnieki

gannoskatījāsunnoklausījāsspe-
ciālistuprezentācijasparatjaunoja-
majiemdabasresursiem,ganpaši
rādījasavasprezentācijas,piedalījās
praktiskās aktivitātēs, savienojot
saules baterijas, montējot vadus

unveidojotdažādussavienojumus.
Ļoti izglītojošaun interesantabija
iepazīšanāsarvējaģeneratorauz-
būvi,iespējāmunnosacījumiemto
uzstādīšanai,kāarīvējaģenerato-
raapskatīšanaunaptaustīšanano
iekšpuses.Nedēļaslaikā,kogrupa
pavadījaBeļģijā,papilduspraktiska-
jāmaktivitātēm,bijaiespējaiepazī-
ties armācībuprocesu Izegemas
Prizmaskolā,viesotiestvaikaģene-
ratorumuzejā,Zēbrugesostā,kas
irvienanolielākajāmunmodernā-
kajāmEiropā,apmeklētPirmāpa-
sauleskaraupurukapusunmuzeju
Iprā,kāarīpiedalītiespiemiņasbrīdī,
veltītākaraupuruatcerei.

Mārupes Valsts ģimnāzija

Klātienes pieredzes apmaiņas pasākums 
Latvijas Ekoskolu pedagogiem
Izglītojošā un aizraujošā atmosfērā ir aizvadīts “Ekoskolu pedagogu 
pieredzes apmaiņas” seminārs Babītes vidusskolā.

Pasākumā pedagogiem bija ie-
spējaklātienēvērotdažādumācību
priekšmetustundas,kurāsveiksmīgi
integrētastēmasparvidi,kāarīpēc
tampārrunātredzēto.
Savukārt pasākuma otrajā daļā

norisinājāspieredzesapmaiņapar
“Ekoskolusoļiem”,dalotiesarpaveik-
tounnākotnesplāniem.

Babītes vidusskola

Par aukles pakalpojuma saņemšanu 
Vecākus, kuriem ir noslēgts lī-

gums ar pašvaldību par aukles
pakalpojumasaņemšanu,aicinām
pievērstuzmanībulīgumadarbības
termiņam.
Gadījumā,jalīgumabeigutermiņš

ir2022.gada31.decembrisunauk-
les pakalpojumu vēlaties turpināt,
nepieciešamspagarinātlīgumaiz-
pildestermiņu.
Iesniegumu ar lūgumu turpināt

saņemtpašvaldībaslīdzfinansējumu

auklespakalpojumuapmaksaivecā-
kamjāparakstaardrošuelektronis-
koparakstuunjānosūtauze-pasta
adresi: agnese.lauska@marupe.lv. 
Iespējams iesniegumu nosūtīt arī
pa pastu Izglītības pārvaldei (ad-
rese:Konrāduiela5,Mārupe,Mā-
rupes novads, LV-2167) vai ievie-
tojot pastkastē pie ieejas durvīm. 

Izglītības pārvalde

Novembris sociāli pilsoniskās jomas zīmē
Novembrī novada skolās sarosījās sociāli pilsoniskās jomas skolotāji, lai kopā ar citiem skolas pedago-
giem ar dažādiem pasākumiem un aktivitātēm, parādot savu entuziasmu un prasmes, veidotu patriotis-
ku svētku sajūtu skolās.

Jaunmārupespamatskolāšogad
lielsuzsvarstikaliktsuzaktivitātēm
tieši9.klasēm.17.novembrī9.klašu
skolēnitikaaicinātidotiesizglītojo-
šānodarbībāuzZiemassvētkukauju
muzeju,bet24.novembrīpie9.klašu
skolēniemviesojāsgidsnoLatvijas
Okupācijasmuzeja,laistāstītupar
18.novembraatzīmēšanupadomju
laikos.4.–9.klašuskolēnimēneša
noslēgumāskolātikaiesaistītiLat-
vijaskultūraskanonaorientēšanās
sacensībās, kas notika sadarbībā
arLatvijasNacionālobibliotēku,bet
ikdienasmācībustundāstikaorgani-
zētitematiskiestūrīši.Laiatvieglotu
darbuklašuaudzinātājiem,sociāli
pilsoniskāsjomasskolotājinosūtīja
informatīvusmateriālusvisiempe-

dagogiem.
MārupesValstsģimnāzijašogad

organizējaorientēšanasspēliareru-
dīcijasjautājumiem6.un11.klasēm,
kāarī9.un10.klasēm.Skolassoci-
ālipilsoniskāsjomasskolotājiklašu
audzinātājiemsarūpējaErudītajau-
tājumusuninformatīvosmateriālus,
saistītusarpatriotunedēļastema-
tiku. Arī ģimnāzijas skolēni devās
ārpusskolas-12.klašuskolēni11.
novembrī-uznodarbībuLatvijasNa-
cionālajāvēsturesmuzejāunsvinī-
gubrīdiBrāļukapos.Kāģimnāzijai
unikālusvētkumēnešaaktivitātivar
minētklašusvētkuuzrunasskolas
radio,sadarbojotiesarklašuaudzi-
nātājiem.
Babītesvidusskolasskolotājiarī

veidojainformatīvusmateriālusau-
dzinātājiemunaktivitātesstundās
no11.līdz17.novembrim.Skolotāji
aktīvipiedalījāssvinīgajāpasākumā
skolā16.novembrī.SavukārtMāru-
pespamatskolāskolotājiiesaistījās
skolasdekorēšanāun11.novembra
lāpupasākumāskolasteritorijā.
Sociālipilsoniskāsjomaspedago-

giirtie,kasnovembrīsarosāsvisvai-
rāk,jotievienmēririeinteresētipil-
soniskāslīdzdalībasnostiprināšanā
jauniešos.Šīnovembraplašaispa-
sākumuplānstotikaipierāda,plāno-
jamnākamāgadapasākumuklāstu
paplašināt.

Sabīne Ozoliņa, Sociāli pilsoniskās 
jomas koordinatore

https://www.marupe.lv/lv/izglitiba/uznemsana-izglitibas-iestades/uznemsana-1klase
mailto:1klase.mvsk%40marupe.lv?subject=
mailto:1klase.tiraine%40marupe.lv?subject=
mailto:1klase.jmsk%40marupe.lv?subject=
mailto:1klase.skulte%40marupe.lv?subject=
mailto:1.klase%40bvsk.lv?subject=
mailto:salasskola%40marupe.lv?subject=
https://www.marupe.lv/lv/izglitiba/uznemsana-izglitibas-iestades
http://ej.uz/veidlapa_davanassvetkiem
mailto:linda.ostrovska%40marupe.lv?subject=
mailto:agnese.lauska%40marupe.lv?subject=


12 13Pirmdiena, 12. decembris, 2022 Pirmdiena, 12. decembris, 2022

Sporta ziņas īsumā
Tekvondo
No25.līdz26.novembrimVentspilīnotikaLatvijasčempionātstekvondo,kurlieliskusrezul-
tātusguvaMārupesSportacentraaudzēkņi.1.vieta:DāvisSpārns-36kg(2011.-2013.g.),
LindaSiliņa-40kg(2011.-2013.g.);2.vieta:ReinholdsTēcis-36kg(2011.-2013.g.),Dāvids
Bērziņš-68kg(seniors);3.vieta:AmandaDobele-40kg(2011.-2013.g.).Parlieliskajiem
sasniegumiemnoteiktipriecīgsarīgalvenaistrenerisVitālijsLepins–Žagars,kuraneatlaidīgais
darbstreniņosaudzēkņiemdodiespējusasniegtsavuslabākosrezultātus.

Nūjošana
29.oktobrīOgresZilajoskalnosnotikaLatvijasčempionātsnūjošanāuniešanā.NoBabītes
Sportakompleksapieaugušoneformālāsizglītībasgrupasnūjošanāpiedalījāsčetrasdalīb-
nieces.10kilometruposmā1.vietaIngaiRebokai,3.–PolinaiNiteckai,betkopvērtējumā2.
vietassavāsvecumagrupās.Piecukilometrutautasklasē6.vietaIngaiAkmentiņai,bet
11.-IngaiPreimanei.

Motosports

26.novembrīautomotokluba“Bieriņi”mājvietānorisinājās“Mini-motokrosa2022”aizvadītās
sezonasdalībniekusumināšanaspasākums.Skaistasfrizūrasunkrāšņaskleitas,pieklājīgi
ģērbtisportisti,viņutēviarkaklasaitēm,brāļiarprievītēm-tādsskaistsskatspavērāsmi-
ni-motokrosaapbalvošanaspasākumā.Tāsportistiastoņusgadussagaidījaapbalvošanas
ceremoniju“IKAuseklis”telpās,MārupesKultūrasnamā,Mārupeskoledžāunuzreiztrasēpēc
sacensībām,betšogadpirmoreizipirmspirmāsadventes-motocentrā“Vilciņi”.
Balts,skaistssniedziņšsnigavisudienu,kasradījapatīkamumierasajūtu,betneuzilgu

laiku,jouzreizpēcceremonijasmaziesportistisvētkudrānasnomainījapretiemīļotajām
treniņuformām.
Maziesportistinepacietīgitraucāsarragaviņām,blakuscitipikojās,betlīdztekussniega

priekiem-skaistsgodapjedestāls,uzkurakāpasportisti,laisaņemtusavusnopelnītoskau-
sus.Vecākugaviles,modrieĒrika-komentētājavārdiunAivaraĀboladrošaisrokasspiediens
uzvarētājiemradījasmaidusportistusejās.Šisgadsatkalparādīja,kaMārupēunarīvisā
Latvijāmotosportsdzīvo.
ŠogadvaramlepotiesarīarunikālugadījumuLatvijasmotokrosā–mini-motokrosādāmu

konkurencēbijajāaizvadaatsevišķibraucieni, josacensībāspiedalījās12daiļādzimuma
pārstāves,kurassezonaslaikāuzrādījateicamussasniegumus.
Starplaikos,pieskrienotpiebufetītespēckādakārumaunkarstādzēriena,konodrošināja

uzņēmums“Restgaršotava”,bērnigatavojāsbrīvaimotobraukšanaipamazotrasīti,unarto
arīballešogadbeidzās.Pasākumupagodinājaarīmotosportaveterāni.
PateicībaMārupesnovadapašvaldībai,trasesīpašniekamModrimKļaviņamunLatvijas

Motosportafederācijai.Tiekamies2023.gadā!

Futbols
23.novembrīMārupesSportacentrapieaugušofutbolakomandasaņēmusiLatvijasFutbola
federācijasprezidentapateicībasvēstuli,kurāpaustsnovērtējumsparkomandasaktivitātiun
izrādītoiniciatīvufutbolaattīstībā2022.gadā.LatvijasFutbolafederācijasprezidentspateicās
parieguldījumuLatvijasfutbolaklubusacensībuattīstībā,spēļuorganizēšanā,līdzjutējupie-
saistīšanāunfutbolapopularizēšanā.Lūk,kastikateiktspateicībasvēstulēMārupesSporta
centrapieaugušofutbolakomandai:

“Ar šo vēstuli Latvijas Futbola federācijas vārdā vēlamies izteikt Jūsu klubam pateicību par 2022. 
gadā paveikto futbola laukumos un ārpus tiem. Paldies par Jūsu ieguldījumu Latvijas futbola klubu 
sacensību attīstībā, spēļu organizēšanā, līdzjutēju piesaistīšanā un futbola popularizēšanā! Latvijas 
otrās līgas čempionāts formātā, kādā tas pēdējās sezonās darbojies, ieņēmis stabilu un vērtīgu vietu 
Latvijas sacensību sistēmā. Šajā sezonā tajā novērojām simpātisku jaunības un pieredzes kombi-
nāciju ar ievērojamu skaitu komandu, kuras sev izvirzīja augstus sportiskos mērķus. Konkurence 
Latvijas sacensību sistēmā ir ievērojami un jūtami augusi, un liels nopelns tajā ir tieši otrās līgas 
lomai. Aizvadītais futbola gads mums visiem ir bijis kā svaiga gaisa malks, jo sezona ir noritējusi 
raiti un nepārtraukti, mums visiem kopīgi parūpējoties par dalībniekiem un līdzjutējiem drošiem 
apstākļiem. Visi kopīgi ceram, ka smagākie brīži šajā ziņā ir aiz muguras, un nākotnē mūs gaida 
stabili apstākļi Latvijas futbola attīstībai visos līmeņos. Vienlaikus šie laiki mums visiem turpina būt 
izaicinoši, ko diktē ģeopolitiskā situācija pasaulē un ekonomiskie apsvērumi. Tāpēc vēlamies uzsvērt, 
ka mūsu un mūsu kolēģu durvis Latvijas Futbola federācijā Jums vienmēr ir atvērtas, lai kopīgi 
risinātu Jums svarīgos jautājumus un sadarbotos Latvijas futbola vārdā. Šis gads Latvijas futbolā 
ir bijis ar lielu pluszīmi, jo mūs priecēja gan izlašu, gan klubu panākumi. Paldies par Jūsu līdzdalību 
šo prieka brīžu radīšanā! Novēlam sekmīgu starpsezonas posmu un ceram uz drīzu tikšanos!”

Volejbols
13.un27.novembrī,kāarī4.decembrīSpuņciemasportahallēnotikaBabītesSportakom-
pleksasacensībastautasklasēvolejbolāvīriešiem,,Spuņciems2022”.Turnīrāpiedalījās10

komandas–“BBMārupe”,“Mārupe1”,“Buldogi”,“SCMārupe”,“Latvijasvalstsmeži”,“Ķekava”,
“MinusasVS”,“Lokomotīve”,“Babīte”un“Ieskaties”.
Finālaspēlēspar1.vietusacentāskomandas“Ieskaties”–“Babīte”2:0(25:24,25:20),par

3.vietu“Ķekava”–“Latvijasvalstsmeži”2:1(25:19,16:25,15:7).1.vietakomandai“Ieskaties”
(OskarsVašķisPūrs,JānisŠpunders,SandisZālītis,TomassOtmans,DāvisDumburs,Jēkabs
Ekhards,RenārsStrazds,KlāvsPutenis).2.vietakomandai“Babīte”(GintsGaiķens,Arvīds
Taube,RaivisČudars,JurisKajaks,MārtiņšJanuševskis,ArvīdsLeimanis,ArtisČudars,Krists
Upītis).3.vietakomandai“Ķekava”(AleksejsĻebedevs,ValērijsTolkačovs,OskarsPetersons,
PēterisAukmanis,DāvisVeveris,LaurisIkaunieks,ArnisUzulsPetrovskis,RičardsOzols).

“Mārupes aukstumpeldētāji” par godu Latvijas dzimšanas dienai aizvadījuši 104 minūtes 
ledainā ūdenī

JautradicionāliLatvijasZiemaspeldēšanasfederācija18.novembrīplkst.12.00visusziemas
peldēšanasentuziastusaicinājapulcētiessavāspeldvietāsuzstafetespeldējumu#ROŅI-
PELD104.“Mārupesaukstumpeldētāji”jau3.reizipiedalījāsšajāpasākumā,kaspašudalīb-
niekuvidūiratzītsparvienunoiecienītākajiemunirvispatriotiskākais.
Neskatotiesuznegaidītotemperatūrasmaiņu,vējainounvēsodienu,peldētgribētājubija

daudz.Kopīgiemspēkiem,citamcitunomainot,arLatvijaskarodziņurokāsizdevāspavadīt
ūdenī104minūtes.Pasākumstikaaizvadīts“Mārupesaukstumpeldētāju”ierastajāpeldvietā
-“JIPMārupīte”,kurarsaimniekugādībubijaiespējamssildītiespieugunskura,baudīttējuun
izmantotpeldvietasinfrastruktūru.Šoreizpeldēdevāsvairāknekā50drosmīgumārupiešu
unviesu.
Sirsnīgsbijamirklis,kadūdenīdevāspozitīvāunbrašāSiliņuģimene,pārstāvottrīspaau-

dzes,turklātīpašāsvētkunoformējumā–vienādāsvalstskarogakrāsucepurītēs.Kuriozus
brīžussarūpējaInstagramuzlecošāzvaigzne“StrangeLatvian”,kuršiemantojisatpazīstamību,
dažādostērposlecotpurvaūdeņos.Šoreizciemospie“Mārupesaukstumpeldētājiem”bija
ieradiesaruzvalkaaugšējodaļuun,atrodotiesūdenī,baudījasvētkukūku.Visdrosmīgākie
bijaValdisunVadims,kuriūdenīpavadījapatvairāknekā15minūtes,vairākasreizespeldus
šķērsojotūdenstilpi.
Paldiesparviesmīlību“JIPMārupīte”,paldiesparatbalstuMārupesSportacentramun

paldiesparatsaucību“Banketuservisam”,kāarīparfotomirkļiempaldiesLauraiVinterei!Laiks
kļūstaizvienvēsāks–sākamgatavotiesāliņģasezonai.Jakādsvēlaspievienoties,svētdienās
plkst.10.00tiekamies“JIPMārupīte”.Laivisiemstipraveselība!

Novuss
3.decembrīBabītesSportakompleksānotikaLatvijaskausaizcīņassacensībasnovusadubultspē-
lēsvīriešuunsieviešupāriem.Ņemotvērāgadareitingu,sacensībāspiedalījās16labākievīriešu
un8sieviešupārinovisiemLatvijasreģioniem.DalībniekuvidūbijaarīMārupesnovadasporta
kluba„Babīte”pārstāvjiAinārsGrosensunIgorsRamba,startējotar11.kārtasnumuru.Pēcsīvās
cīņasapakšgrupasunizslēgšanasspēlēsfinālāarrezultātu4:3uzvarējamūsunovadapārstāvji. 
ApsveicamčempionusunpaldiesBabītesvidusskolasadministrācijaiparsadarbībuunat-
balstusacensībuorganizēšanā.

Informāciju apkopoja Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļa

Pašvaldības līdzfinansējums profesionālās ievirzes 
programmu apguvei citu pašvaldību izglītības iestādēs 
Spēkā stājušies saistošie noteikumi par kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība līdzfinansē citu paš-
valdību dibināto izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības akreditētu programmu* apguvi.

Līdz 2022. gada 1. septembrim
skolēniem, kuri mācījās citu paš-
valdībuprofesionālās izglītības ie-
stādēs,sadārdzinājumakoeficientu
sedza Mārupes novada pašvaldī-
ba,veicotsavstarpējosnorēķinus.
Ņemotvērā to,ka2022.gada24.
augustāRīgasdomelauzalīgumu
parpašvaldībusavstarpējiemnorē-
ķiniem,untagadvisusmaksājumus
vecākiveicpaši,Mārupes novada 
pašvaldības dome ir pieņēmusi no-
teikumus, kas paredz 100% vai da-
ļēju izmaksu segšanu par Mārupes 
novadā deklarēto skolēnu mācībām 
citu pašvaldību profesionālās ievir-
zes skolās. 
Mārupes novada pašvaldības

saistošienoteikumiparedz izglīto-
jamālikumiskopārstāvjulīdzfinan-
sējumu100%apmērāmēnesīpar
katruizglītībasiestādesīstenotopro-
fesionālāsievirzesakreditētasprog-
rammasapguvi,jaizglītojamaisat-
bilstvienamnošādiemapstākļiem:
 noteiktainvaliditāte;
 bezvecākugādībaspalicisbērns;
 daudzbērnu ģimenes bērns, un
attiecīgajaiģimeneipiešķirtsLat-
vijas Goda ģimenes statuss un
izsniegta3+Ģimeneskarte;

 no ģimenes, kurai ar Mārupes
novadaSociālādienestalēmumu
piešķirtstrūcīgasvaimaznodro-
šinātasģimenesstatuss,laikā,uz
kurutaspiešķirts.
Jauzizglītojamonavattiecināms

neviensnominētajiemapstākļiem,
un izglītojamā likumiskāpārstāvja
līdzfinansējumamaksaiparprofe-
sionālās ievirzesakreditētasprog-

rammas apguvi izglītības iestādē
noteikts koeficients, pašvaldība
sedzlīdzfinansējumamaksaspalie-
linājumuatbilstošiminētajamkoe-
ficientam.
Lai saņemtu pašvaldības līdzfi-

nansējumu,izglītojamālikumiskais
pārstāvisnebiežākkādivasreizes
kalendāragadā(parperioduno1.
janvāra līdz 31. maijam un no 1.
jūnijalīdz31.decembrim)iesniedz
MārupesnovadaIzglītībaspārvaldē
iesniegumu,kurānorāda:
 izglītojamāvārdu,uzvārdu,perso-
naskodu;

 profesionālās ievirzes izglītības
iestādiunakreditētuprogrammu,
kuruizglītojamaisapgūst;

 norēķinukontu,uzkuruveicama
pašvaldības līdzfinansējuma iz-
maksa.
Iesniegumampievienoizglītības

iestādesizrakstītusrēķinusunmak-
sājumuapliecinošusdokumentus,
kā arī dokumentus, kas apliecina
pašvaldībaslīdzfinansējumapiešķir-
šanastiesiskopamatojumu(invali-
ditātesapliecība,3+ģimeneskarte
u.c.). Ja viens izglītojamais vienā
izglītības iestādē apgūst vairākas
profesionālās ievirzes akreditētas
izglītības programmas, izglītības
iestādesrēķinājānorādalikumiskā
pārstāvja līdzfinansējumaapmērs
parkatruakreditētoizglītībasprog-
rammuatsevišķi.Jalikumiskaispār-
stāvis līdzfinansējumumaksā par
vairākiem izglītojamiem, izglītības
iestādesrēķinājānorādalīdzfinan-
sējumaapmērsparkatruizglītojamo
atsevišķi.

Lai izvērtētu iesniegumu, Izglītī-
baspārvaldepārbaudīsdatus,kas
nepieciešamišosaistošonoteikumu
izpildesnodrošināšanai,izmantojot
pašvaldībasrīcībāesošounvalsts
reģistrospieejamoinformāciju.Lē-
mumuparpašvaldībaslīdzfinansē-
jumapiešķiršanuvaiatteikumuto
piešķirtpieņemIzglītībaspārvaldes
vadītājs.
Lēmumu par atteikumu pie-

šķirt pašvaldības līdzfinansējumu
pieņem, ja izglītojamais neatbilst
saistošo noteikumu noteiktajām
prasībāmvaiprofesionālāsievirzes
izglītībasprogrammanavakreditēta.
Pašvaldības līdzfinansējumu iz-

maksā30kalendāradienulaikāno
lēmumapieņemšanasdienas,pār-
skaitottouzizglītojamālikumiskā
pārstāvjaiesniegumānorādītoban-
kasnorēķinukontu,noizmaksāja-
māssummasieturotiedzīvotājuie-
nākumunodoklinormatīvajosaktos
noteiktajākārtībāunapmērā.

Saistošajos noteikumos noteik-
tais pašvaldības līdzfinansējums 
piemērojams, sākot ar 2022./2023. 
mācību gada sākumu.
Saistošienoteikumistājušiesspē-

kā2022.gada12.novembrī.
Saistošonoteikumupilnsteksts

pieejams www.marupe.lv sadaļā
Pašvaldība/Saistošie noteikumi.
*Mūzikas,mākslasunsportasko-

luprogrammas.

Izglītības pārvalde

Jaunieši Erasmus+ projektā Austrijā 
papildina zināšanas par atkarībām
Novembra sākumā Mārupes Valsts ģimnāzijas četriem skolēniem 
un diviem skolotājiem bija lieliska iespēja piedalīties Erasmus+ 
projektā “To be or not to be Addicted? That is the question! Am I?”, 
kas notika Austrijas pilsētā Rankveilā. Mums bija iespēja papildināt 
savas zināšanas par projekta tēmu “Atkarības”, piedaloties vairākās 
darbnīcās, kā arī apskatīt Austriju un iepazīt tās kultūru. 

Šajāprojektāuzzinājāmpardažā-
duveiduatkarībāmunveidiem,kā
palīdzētcitiemcilvēkiemcīnītiesar
šīmproblēmām.Guvāmzināšanas
parto,kodažādasatkarībasnoda-
ramūsuķermenim,kātāsattīstās
unkovardarīt,japašamvaikādam
pazīstamam cilvēkam ir atkarību
problēmas.
Brauciena laikādevāmiesdažā-

dāsekskursijāskopāarcituvalstu
vienaudžiemnoPortugāles,Rumāni-
jas,Austrijas,TurcijasunFrancijas.
Apmeklējām“Doppelamyr”ražotni,
kurāizpētījām,kāražopacēlājusun
vagoniņus, aplūkojām izstādi par
gaismas ietekmi uz cilvēkiem un
mūsulabsajūtu,kāarīpašigatavo-
jamsavusierusieraražotnē.
EkskursijāsAustrijāunVācijāmēs

iepazināmvalstukultūru,cilvēkusun
to,kasirunikāls,atšķirīgsšajāsval-
stīs.Kopumāmumsļotipatikašis
Erasmus+projekts,joieguvāmjau-
nusdraugus,zināšanas,atmiņasun
pavadījāmideālulaikukopā.

Alise Beāte Boruka, 11.b1 
Rinalds Tumiņš, 9.b

Babītes vidusskolas skolēni – laureāti kultūras datu 
hakatonā
Babītes vidusskolas komanda “417 Expectation failed” ar savu projektu “Kultūras GPS” uzvarējusi Lat-
vijas atvērto tehnoloģiju asociācijas rīkotajā hakatonā, kas šogad veltīts kultūras datos balstītu produk-
tu vai pakalpojumu ideju un lietotņu radīšana. 

Hakatonarīkotājiīpašuuzmanību
aicinājapievērstnetikaitehnoloģis-
kajiemrisinājumiem,betarīidejuģe-

nerēšanai.Izglītojamouzdevumsbi-
jaizmantotkultūrvēsturesdatusun
digitālosobjektus,laiattīstītuidejas

parinovatīvāmlietotnēmvaitopro-
totipusunnodrošinātusabiedrībai
noderīgusproduktusunpakalpoju-
musaizraujošai, jēgpilnai izklaidei
unatpūtai,izglītošanāsprocesam,
profesionālajaidarbībai,kolektīvajai
kopradeiutt.Konkursadalībniekira-
dījuši,piemēram,lietotni,kasizglīto
kultūrasjomā,izmantojotatrašanās
vietu,vietni,kasērtisniedziespēju
atrast Latvijas kultūrvēsturiskos
objektus,mājaslapuar ierunātiem
tekstiem,disleksijasmājaslapuu.c.
Hakatonamsagatavotiespalīdzē-

japedagogiKristapsMuižnieksun
GvidoZēvalds.

Babītes vidusskola

Par godu Latvijai iemirdzas Jaunmārupes pamatskola 
Katru gadu Jaunmārupes pamatskolas skolēni, darbinieki un visas radošās personības, gaidot mūsu Latvijas dzimšanas dienu, iemirdzas un ieskanas pasākumā “Staro Jaun-
mārupe”. Šī gada pasākuma tēma vienotā skolas gada moto ietvaros bija “Kvēlo, Saulīte!”. 

Skolēni un viņu klašu audzinā-
tājiveidojagaismasobjektuparku
-etnogrāfiskozīmjugaismasinsta-
lācijas.Gaismasvirtenesizgaismoja
mūsuskolulīdzpatnākamāsnedē-
ļaspirmdienai,radotsvētkunoskaņu
diennaktstumšajālaikā.
Skolas ēkas priekšpusē notika

muzikālspasākumsganarskolas
mākslinieku,ganarskolasdraugu-
pieaicinātomāksliniekuuzstāšanos.
Paldiesmūsu skolas skolotājiem:
Jānim Niedram, Ingunai Rakulei,
BaibaiunRihardamRudzīšiem.Pal-
dies3.klašuun4.-9.klašukoriem,
dejukolektīvam“Ozolēni”unskolē-

niem:RobertamRudzītim,Gabrielai
Kalniņai, Ernestam Prīsim, Adrijai
Galīteiun9.cklasesansamblim,ko
pārstāvējaTea,LuīzeunSofija.Liels
paldiesarīmūsuskolasdraugiemun
atbalstītājiem:IraiDūdumai,Annai
Niedrai, Līgai Paeglei un Pāvelam
IgnatjevamarMārupesMūzikasun

mākslasskolassitaminstrumentu
grupu.Lielspaldiesvisiemparmuzi-
kāliem,radošiemunaizkustinošiem
priekšnesumiem!Un,protams,pa-
sākumsnevarējanotiktbezmūsu
skolasmākslinieciskāsrūķīšu-or-
ganizatorukomandas.
Visikopāmēsradījāmneaizmirs-

tamasemocijas,gaišumutumšajā
pirmssvētku vakarā un pozitīvu
atbalstuviensotram,jokopāmēs
varamunradām!

Jaunmārupes pamatskolas radošā 
komanda

Kiprā papildina zināšanas darbā ar 
bērniem ar īpašām vajadzībām
Īstenojot Erasmus+ projektu “Ejam kopā!”, no 9. līdz 16. oktobrim 
Mārupes novada Skultes sākumskolas atbalsta komandas spe-
ciālisti: skolotāja logopēde un speciālās izglītības skolotāja Anete 
Sinkeviča, speciālās izglītības skolotāja Kristina Seļivanova, izglī-
tības psihologs Anita Tropa un izglītības iestādes direktore Gaļina 
Grizāne devās pieredzes apmaiņā uz saulaino Kipru.

Dodotiesciemos,mūsuskolotāja
logopēdeAneteSinkevičaizstrādāja
spēli,kurasmērķisirveicinātlasīt-
prasmesattīstību,skaņusintēziun
analīzi.
Pieredzes apmaiņas brauciena

laikā atbalsta komanda piedalījās
darbavērošanādivāsizglītībasies-
tādēs.Darbavērošanasmērķisbija
pilnveidotkompetencesunpapildi-
nātzināšanasdarbamarbērniem
ar speciālām vajadzībām, izzinot
Kiprasizglītībassistēmasstruktūru,
principusunpamatnostādnes.
Atgriežotiesnopieredzesapmai-

ņasbrauciena,mūsuskolasatbalsta
komandasspeciālistidalījāsiespai-
dos un gūtajā pieredzē ar citiem
skolaspedagogiem:“Mēsieguvām
neaizmirstamupieredzi, jo bija ie-

spējaiepazītcitukultūruunbērnus
arspeciālāmvajadzībāmšajāvidē.
Tasmumspalīdzējalabākizprast,ar
kādāmproblēmāmsastopasKipras
pedagogi,kasiraktuālsunkādair
viņuikdiena.”
Šispieredzesapmaiņasbrauciens

likadaudzkomācīties, izprastun
saprast,cikatšķirīgi,betvienlaikus
līdzīgiesam,neatkarīginovaloduun
kultūruatšķirības,dzīvesuztveres
unikdienassituācijām.
Mēsaicināmikvienuizmantotie-

spēju,nebaidītiesunpiedalīties,jošī
pieredze,komēsguvām,paliksatmi-
ņāunnoderēssevispilnveidošanai
unnākotnesattīstībai.

Mārupes novada Skultes sākumskola

SPORTA AFIŠA
17. decembī  plkst 8.00
Mārupes Sporta centrā (Kantora ielaā 97, Mārupē)
Tekvondo sacensības “Korejas vēstnieka kauss”

17. decembrī plkst. 10.00
Babītes Sporta kompleksā (Jūrmalas ielā 17, Piņķos, Babītes pagastā)
“Ziemassvētku kauss ” novusā

28. - 30. decembrī no plkst 10.00 līdz 18.00
Mārupes Sporta kompleksā un Tīraines Sporta kompleksā
Starptautiskais basketbola turnīrs “Christmas Cup ‘2022”

30. decembrī plkst. 14.00
Babītes Sporta kompleksā (Jūrmalas ielā 17, Piņķos, Babītes 
pagastā)
“Turnīrs 3x3 basketbolā”

Sumināti“Mini-motokrosa2022”aizvadītāssezonasdalībnieki.

Fotonokreisās:“DATIGroup”valdespadomnieksAldisGulbisarBabītesvidusskolas
komandu“417Expectationfailed”.

“Mārupesaukstumpeldētāji”pasākumā#ROŅIPELD104piedalāsjau3.reizi.

Noteikts aizliegums atrasties uz ūdenstilpju 
ledus novadā
Ņemotvērālaikapstākļusunmeteoroloģis-

kāsprognozespēcLatvijasVides,ģeoloģijas
unmeteoroloģijascentrasniegtāsinformāci-
jas,Mārupesnovadāno 5. decembra ir aiz-
liegtsatrastiesuznovadaadministratīvajā
teritorijāesošoiekšzemespubliskouncitutās
valdījumāesošoūdenstilpjuledus.Atrašanās
uzleduspaaugstinātasbīstamībasperiodā,
kadnotiekledusveidošanās,varapdraudēt
personasdzīvībuunveselību.
Pašvaldībanorāda,kaparaizliegumapār-

kāpšanusaskaņāarAdministratīvosoduliku-
maparpārkāpumiempārvaldes,sabiedriskās
kārtībasunvalstsvalodaslietošanasjomā
9.pantu“Aizliegumaatrastiesuzūdenstilpes
leduspārkāpšana”var tikt piemērots naudas 

sodslīdzdivdesmitnaudassodavienībām.
Aizlieguma ievērošanu novada teritorijā

kontrolēsMārupesnovadapašvaldībaspo-
licija.
Mārupes novada ūdenstilpes, uz kurām 
attiecas aizliegums:
 Piņķuūdenskrātuve;
 Babītesezers(Varkaļukanāls);
 Babītesezers(Spuņņupe);
 Babītesezers;
 Božuūdenskrātuve(Vosadīķis);
 Beberbeķuezers;
 Ūdenskrātuve“Pavasari”un“Ūdensrozes”;
 Lielupeuncitasūdenstilpes.

Saudzēsimseviunbūsimprātīgi!

https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/normativie-dokumenti/saistosie-noteikumi


14 15Pirmdiena, 12. decembris, 2022 Pirmdiena, 12. decembris, 2022

Jauktais koris “Maska” iegūst bronzas godalgu Eiropas 
koru Grand Prix konkursā Tolosā
3. novembrī no viesošanās Basku zemē Latvijā atgriezās jauktais koris “Maska” un tā diriģents Jānis 
Ozols, mājup atvedot Eiropas koru Grand Prix konkursā Tolosā izcīnīto bronzas godalgu.

Sīvācīņāaraugstalīmeņaama-
tierkoriemnovisaspasaulestrešās
vietasbalvu“Maska”ieguvafolklo-
ras kategorijā. Šajā kategorijā ko-
risizpildījagankonkursaobligātos
skaņdarbus,gankomponistaĒrika
Ešenvaldadarbu“Ainavaarganiem”,
gankoraneapšaubāmiiemīļotākās
komponistes Lauras Jēkabsones
jaudīgoskaņdarbu“FatherThunder”
(latviski – “Pērkontēvs”). Tolosas
korukonkursā“Maska”startējaarī
polifonijaskategorijā.
Līdzās startam konkursā koris

aizvadījamuzicēšanaspiepildītuvie-
sošanos,sniedzotsešuskoncertus
dažādāsBaskuzemesunSpānijas
pilsētās. Koncertos “Maska” izpil-
dīja ganTolosas koru konkursam
sagatavotoprogrammu,gantādus
“Maskas”klausītājuiemīļotusskaņ-
darbuskā“Nāc,Dieviņi”(L.Jēkabso-
ne),“Vindo”(R.Sējāns,Shipsi,aranž.
A.Sējāns),“UnamUdēb”(L.Jēkab-
sone)uncitus.SaulaināsSpānijas
klausītājikoriuzņēmasiltiemaplau-
siem,tejuikkoncertunoslēdzotar
stāvovācijām.

PrestižajāEiropaskoruGrandPrix
konkursāTolosā “Maska” startēja
trešoreiziunarīiepriekšsasniedza
lieliskusrezultātus,mājuppārvedot
godapjedestālaapbalvojumus.Lai
gannedaudznogurušinointensīvās
koncertēšanasundalībaskonkursā
Spānijā,“Maskas”koristijauatgrie-
zušiesierastajāmēģinājumugrafikā,
laiaktīvigatavotosdecembrīgaidā-
majamikgadējam“ZieMASKAsvētki”
koncertam.

Aiva Streļča

Dodies Piparkūku ceļā!
Kā rūķi gatavojas Ziemassvētkiem? Viņi iejauc mīklu pīrāgiem lielās koka abrās, griež ābolus plātsmaizēm un maisa košas glazūras piparkūkām. Katru gadu mīkla kā nepa-
klausīgs bērns izrāpjas no abras, gluži kā gribētu ieskaut visu virtuvi savā klēpī. Rūķi  glazūru maisītāji tik pieber cukuru olas baltumam, līdz tas sacietē neticami saldā lās-
tekā. Milti iet pa gaisu, skan priecīgas rūķu čalas, smiekli un joki. Rūķis Kārumnieks rūpējas, lai virtuvē valda omulība un prieks. Tikmēr mazie rūķu bērni nepacietīgi veras 
kalendārā, gaidot svētku vakaru, kuram gatavoties palīdz rūķis Putukrējums.  Visai jezgai pa vidu rūķis Stiprinieks katram iešķiebj pa karotei veselīga priežu sīrupa, gādā-
jot par rūķu veselību. Tomēr īsi pirms pašiem Ziemassvētkiem darbi pierimst, virtuvē sāk smaržot pīrāgi un piparkūkas, plītī rāmi deg uguns, izstarodama patīkamu siltumu, 
miltu mākoņi nosēžas, un rūķu namiņos ienāk svētki.

Jau trešo gadu novada iedzī-
votājus un viesus aicinām doties
Piparkūku ceļā, apceļojot novadu,
piedalotiesdažādāsaktivitātēsun
izbaudotsvētkugaidīšanasprieku.
Piparkūkuceļākopumā irdeviņas
pieturvietas,kurāsaktivitātessarū-
pējušiJauniešudomesčaklierūķi.
Laisaņemtuuzdevumu,jānoskenē
QRkodsuzpiparkūkuvīriņakaro-

dziņa.
Šogad Piparkūku ceļā ir trīs ļo-

ti īpašasvietas–rūķunamiņi,kur
katramnotiemsavsaizbildnisuz-
ņēmējurindās.

RŪĶU VIRTUVES NAMIŅŠ
Pie Babītes Kultūrizglītības centra 
(Jūrmalas ielā 14A, Piņķos).Šajāna-
miņāsaimniekorūķisKārumnieks,

kuru klātienēsatikt varēsi 18., 23.
un30.decembrīnopulksten17.00
līdz20.00.Namiņaaizbildneunak-
tivitāšuatbalstītājauzņēmējurindās
irmaizesceptuve“Lāči”.Šīnamiņa
saimnieka– rūķaKārumnieka lie-
lākaispiparkūkuspeciālistsdevies
uz ceptuvi “Lāči”, kur aizrāvies ar
paslēpju spēlēšanu. Atrodi Krauk-
šķi,nofotografējiesarviņuunieliec

fotogrāfijuInstagramartēmturi#at-
rastslāčos.

RŪĶU BĒRNISTABAS NAMIŅŠ
Pie Tūrisma informācijas un amatu 
mājas (Bebru ielā 10, Mārupē).Šajā
namiņāmazos rūķubērnus lutina
rūķisPutukrējums,kuruklātienēva-
rēssatikt16.,23.un30.decembrīno
pulksten17.00līdz20.00.Namiņā
svētkunoskaņuuzbūrisuzņēmums
“Putukrējums”.Tekatrudienu tiek
atvērtslodziņšīpašākalendārā,ne-
sotjaunuvideosveicienunorūķa
Putukrējuma.Bērnusiepriecinara-
doša līdzdarbošanāskopāar rūķi,
kāarīiespējapiedalītieszīmējumu
konkursā.

RŪĶU VESELĪBAS NAMIŅŠ
Švarcenieku muižas parkā (Mazcenu 
alejā 4, Jaunmārupē).Šajānamiņā
darbojasrūķisStiprinieks,kuršbūs

sastopams17.,23.un30.decembrī
nopulksten17.00līdz20.00.Nami-
ņaaizbildnisuzņēmējurindāsirrūķu
veselībassargs “Latvijasaptieka”.
Piešīnamiņa irarī rūķavingroša-
nastaka,kurāvariesildītiesZiemas-
svētkusvinēšanai.Savukārtčaklākie
dārgumumeklētājiaicinātilūkotpēc
norādēm,laitiktupiekādamaza,ve-
selīganašķa.Pirmānorādeatroda-
marūķunamiņalogāuzpiparkūku
vīriņa,paslēptazemQRkoda.
Vairāk informācijas par aktivi-

tātēm rūķu namiņos atradīsiet:
www.marupe.lv/piparkukucels. 
Vēlpavisamnedaudz,unsvētki

ienāksmūsumājās.Ielaidiettosarī
savāssirdīs, ļaujietiesbrīnumiem,
radiettospaši!UztikšanosPiparkū-
kuceļā!

Sabiedrības iesaistes un 
mārketinga nodaļa

Barikāžu atcerei veltītie konkursi
Lego klucīšu konkurss “Ko Tu sargā?”
22. janvārī notiks citāds barikāžu aizstāvju atcerei veltīts pasākums, kura galvenā auditorija ir bērni, 
jaunieši un ģimenes ar bērniem.

Pasākuma ietvaros izsludinām
konkursu“KoTusargā?”.Konkursā
varpiedalītiesikviensvecumālīdz18
gadiemganindividuāli,gankopāar
ģimeni.Laipiedalītos,irnepiecieša-
milegoklucīši.Uzdevums-nolego
klucīšiemizveidotto,kouzskatapar
svarīguvaisargāšanasvērtu.Tasvar
būtjebkas-zeme,māja,pilsvaiauto,
fantāzijainavrobežu.
Pasākumadienāsavsdarbsjāat-

nesuz“Vietvalžiem”,kurtonovērtēs

Legofanuklubažūrija.Galvenābalva
-legokomplekts50eirovērtībā.
Pasākumābūsiespējapiedalīties

dažādāsLegofanuklubaveidotās
aktivitātēs, kuru laikā interaktīvā
veidā varēs uzzināt par to, kas ir
barikādes, kā, kad un kāpēc tās
veido.Tāpatvarēssacenstieslego
būvēšanāunkopīgisaliktlegomo-
zaīku.SavukārtsadarbībāarLatvijas
Zemessardzi ikviens varēs iepazī-
tiesarzemessargasomassaturu,

iemācītieslasītkartiunorientēties
dabā,kāarīuzzināt,kasjādarakrīzes
situācijā,dzerttējupieugunskuraun
kopīgiuzdziedāt.
Parpasākumalaikuaicināmsekot

līdziinformācijaipašvaldībaselektro-
niskajoskomunikācijaskanālos.

Sabīne Upeniece-Pika, kultūras 
pasākumu organizatore Babītes 

Kultūrizglītības centra filiālē 
“Vietvalži” Salas pagastā

Radošo darbu konkurss “Kas ir aiz manām barikādēm?”
Eduarda Pāvula memoriālā izstāde, gatavojoties 1991. gada janvāra barikāžu aizstāvju atceres pasāku-
mam, kas notiks 2023. gada 22. janvārī “Vietvalžos”, aicina ikvienu, kurš jūt sevī radošu dzirksteli, pie-
dalīties radošo darbu konkursā “Kas ir aiz manām barikādēm?”. 

Radošais darbs – dzeja, eseja,
miniatūra,īssstāstslatviešuvalodā
– jāiesūtaelektroniski (uze-pasta
adresi: dace.ulpe@marupe.lv) vai
jānogādāklātienē “Vietvalžos” līdz
2023.gada17. janvārim.Savā ra-
došajādarbāautoramjāatklājsava
vēlmenosargātkautkosevbūtis-
ku,ņemotvērā,kašībrīžasituācija
Latvijāunpasaulē,tikpatspēcīgikā
1991.gada janvārī, liekpārdomāt,

kasmumskatramirīpašivērtīgsun
sargājams.
Darbsnedrīkstbūtagrākpublicēts

un pārsniegt 2500 rakstu zīmes.
Konkursāaicināmpiedalītiesikvie-
nuinteresentuganMārupesnovadā,
ganārpustā.Uzvarētājitiksnoteik-
ti trīsvecumagrupās:7–10 gadi,
11–15 gadi, 16+ gadi. Konkursa
uzvarētājusnoteiksKultūrizglītības
centra izveidota īpaša konkursa

žūrija, labāko darbu autoriem tiks
piešķirtasbalvas,kopasniegsbari-
kāžuaizstāvjuatcerespasākumā22.
janvārī“Vietvalžos”.

Dace Ulpe, izstāžu zāles vadītāja 
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē 

“Vietvalži” Salas pagastā

Mārupes pamatskolas direktore 
Sigita Sakoviča saņem atzinību par 
individuālu ieguldījumu, atbalstot 
cilvēkus ar invaliditāti

Starptautiskajā cilvēku ar invaliditāti dienā, 3. decembrī, Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā Tiesībsarga birojs sadarbībā ar Invalīdu un 
viņu draugu apvienību “Apeirons” pasniedza “Gada balvas cilvēku 
ar invaliditāti atbalstam”.

Balvuparjaunāminiciatīvāmvairadošurīcību,pārstāvotcilvēkusarin-
validitāti,viņutiesībasunintereses,pasniedzaValstsprezidentakundze
AndraLevite.Atzinībukategorijā“Individuālssniegums”saņēmaMārupes
pamatskolasdirektoreSigitaSakoviča.Apsveicamunlepojamies!

Apsveicam!
Mārupes novada mūsdienu deju grupa “Platīns” ieguvusi 2. vietu 
(vecuma grupā 11  16 gadi) starptautiskajā deju festivālā “Baltijas 
Dzintars 2022”! 

Konkurssnorisinājās3.decembrī“VEFKultūraspilī”.Kopumākonkursā
piedalījāspiecikolektīvinoLatvijas,14–noLietuvas.Tikademonstrēti55
priekšnesumi.
Mūsdienudejugrupa“Platīns”,dibināta2000.gadā,darbojasKultūrizglī-

tībascentrafiliālēSalaspagastā“Vietvalži”,Spuņciemā.Dejugrupasdibi-
nātāja,vadītājaunhoreogrāfeirAijaMeikšāne.

Izstāde “Industriālais romantisms”
No 2023. gada 14. janvāra līdz 20. martam Mārupes novada paš-
valdības Babītes Kultūrizglītības centra filiāles “Vietvalži” Radošo 
prasmju telpā būs iespēja iepazīties ar unikālu privātkolekciju – Rī-
gas porcelāna rūpnīcas traukiem. 

Kolekcijas īpašnieks Teo Ralfs
Jēkabsonsizstādeidevisnosauku-
mu“Industriālaisromantisms”,kas
patiesiraksturotāsbūtību–rūpnie-
ciskiražotietraukitikaapgleznotiar
roku,radotindustriālāunromantis-
kā,estētiskāsimbiozi.
Lai gan kolekcionārs ir gados

jauns,viņamirizdeviesizveidotko-
lekcijuarvairāknekā1000vienībām,
turklāttaspaveikts,ieguldotsavus
līdzekļus,zināšanasunlaiku.Kolek-
cijajaupiedzīvojusivairākasizstā-
desdažādosLatvijasmuzejos,raisot
interesi ne tikai tajos, kam trauku

kolekcionēšanairhobijs,betarīno-
pietnosnozaresprofesionāļos,joT.
R.JēkabsonazināšanasparRīgas
porcelānu ir dziļas un pamatīgas,
tāpēcizstādestāstaganparveselu
laikmetušajāindustrijā,ganmāksli-
nieciskiemmeklējumiemunformas
attīstību,ganvienkāršiirļotiuzrunā-
jošaarsavutrausloskaistumu.

Dace Ulpe, izstāžu zāles vadītāja 
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē 

“Vietvalži” Salas pagastā

Apsveikums Ziemassvētkos un Jaunajā gadā
CienījamieMārupesnovadaseniori!
Divipēdējiegadimūsirpiespiedušisaprastunpieņemt,kaneveiksmesunnelaimesirdzīvesneatņemama

sastāvdaļa.
Pirmoreizinezinu,kājūsvisusuzrunāt.Pārmaiņasneuztveramvienādi.Tādssavādslaiks.Katramvajadzīgskas

cits.Vienam-mierinājums,citam-uzmundrinājumsuniedrošinājums,vēlkādamvarbūtlīdzētustingrāksvārds
parnepieciešamībusaņemties.
Varjauvisumūžudzīvotundomāt,kabrīnuminenotiek,betvaruzvisu,kasnotiekdzīvē,skatītieskāuzbrī-

numu,untāpēcmumsirjābūtpateicīgiemparto,kasmumsirdots,unvisamnegatīvajam,visiemčīkstuļiem,
kritizētājiempretīliktlabo.
ČarlzsDikenssesotteicis:“Ak,kautZiemssvētkiilgtuveselugadu,kātampieklātosbūt.”Bettagadpatiesināk

Ziemassvētki.TieZiemassvētki,kuriemnavnekādasakaraarkrīzēm.Laiksdomātparpatiesāmvērtībām.
Jaukairsvētkusagaidīšanaģimenēs,draugulokā,vaivienkāršipiezvanottuvamdraugam,tādējādinesotsa-

ticībuunmožugaru.Cikdaudzpriekatassagādāģimenei,draugiemunjumspašiem!Kasparto,kadienabijusi
grūta,kasparto,kavaldībanepatīk.Laikādsarībūtubijisšisgads,atvadīsimiesnovecāgadanepabeigtajiem
darbiem,kļūdāmunneveiksmēm.
Laimumsvisiempietiekprātaunspējudzīvotšodienassituācijā!2023.gadāpaturēsimsevītikailabo,gaišo

uncerīgo!
Novēlujumsvisiemveselībuunmīlestību!
LaijumsvisiemgaišiZiemassvētkiunlaimīgsJaunaisgads!
Tiekamies2023.gadā!

Rūta Krastiņa, Mārupes senioru biedrības valdes priekšsēdētāja

Sveicam svētkos!
Ar gaišu laimi, spožām zvaigznēm,
Ar labu domu, mīļu dziesmu,
Ar zaļu, kuplu egles zaru
Lai katram atnāk svētku prieks!

MīļisveicamvisusMārupesnovadaiedzīvotājusZiemassvētkosun2023.
gadā!Vēlamveselību,dzīvesprieku,izturību,pārticību!
Novēl1991.gadabarikāžudalībniekuMārupesbiedrībasvaldespriekš-

sēdētājs,TrijuZvaigžņuordeņakavalierisJānisOzolsunbiedrībasvalde

PAZIŅOJUMS
2023.gada16.janvārīplkst.12.00notikspiemiņasbrīdispieRobertaMūr-
niekakapa.

PAZIŅOJUMS
2023.gada21.janvārīplkst.16.00MārupesKultūrasnamā(Daugavasielā
29,Mārupē)notikssvinīgssarīkojums,kasveltīts1991.gadabarikāžuat-
cerei.Ieejaarielūgumiem.

01.12.2022. – 05.01.2023.
PiparkūKu ceļš

marupe.lv/piparkukucels
FOTO:DĀVISDORŠS,VALSTSPREZIDENTAKANCELEJA

PrezidentakundzeAndraLeviteunMārupespamatskolasdirektoreSigitaSakoviča.

Dievkalpojumi Piņķu sv. Jāņa draudzē
21. decembrī  plkst. 19.00 Adventa laika vespere apustuļa sv. 
Toma dienā;
24. decembrī plkst. 15.00 Ziemsvētku svētvakara dievkalpojums 
ģimenēm(bezSvētāVakarēdiena);
24. decembrī plkst. 17.00 un 19.00 Ziemsvētku svētvakara 
dievkalpojums(bezSvētāVakarēdiena);
25. decembrī plkst. 11.00 Kristus piedzimšanas svētku – 
Ziemsvētku – dievkalpojums(arSvētoVakarēdienu).

Dievkalpojumi Salas draudzē
18. decembrī plkst. 13.00 Adventa laika dievkalpojums;
24. decembrī plkst. 15.00 Ziemassvētku Svētvakara dievkalpojums;
25. decembrī plkst. 13.30 Kristus piedzimšanas svētku – 
Ziemsvētku - dievkalpojums;
1. janvārī plkst. 13.30 Jaungada dievkalpojums.

Ielūdzam uz 
ZIEMASSVĒTKU TIRDZIŅU 

18. decembrī no 13.00 - 16.00

Mārupes Kultūras nama apkārtnē

http://www.marupe.lv/piparkukucels
mailto:dace.ulpe%40marupe.lv?subject=
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KULTŪRAS AFIŠA
16. decembrī plkst. 18.00 
Babītes Kultūrizglītības centrā (Jūrmalas ielā 14A, Piņķos)
Ziemassvētku koncerts
Koncertāpiedalās:vokālāsgrupasKristīnesPaņkounMaijas
Sējānesvadībā,mūsdienudejugrupa“Platīns”AijasMeikšānes
vadībā,grupa“Ellsofthe60’s”.KoncertuvadīsMārtiņšGailītis
(Marka).Bezmaksasieejaskartespieejamaspieadministra-
torēm.

16. decembrī plkst. 19.00
Mārupes Kultūras namā (Daugavas ielā 29, Mārupē)
Ziemassvētku koncerts “Vai zini, kas ir mīlestība...” 
Koncertāpiedalās:RēzijaKalniņa,AinārsRubiķis,PaulaPēr-
kone,JēkabsKalniņš,IlzeĶuzule–Skrastiņaunciti.Daces
Micānes-Zālītesdzejasdramatizējums.Biļetespieejamas
www.bilesuparadize.lv un “Biļešuparadīzes”kasēs,cenas:
15eiro,20eiroun25eiro.Pasākumaorganizators:SIA“Art
ManagementGroup”.

17. decembrī plkst. 12.00
Mārupes Kultūras namā (Daugavas ielā 29, Mārupē)
Muzikālā Ziemassvētku pasaka “Sniegbaltītes skola”
Biļetespieejamaswww.bilesuparadize.lvun“Biļešuparadīzes”
kasēs,cenas:12eiro,15eiroun20eiro.Pasākumaorganiza-
tors:SIA“Producents.lv”.

17. decembrī plkst. 16.00
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā “Vietvalži” (Spuņ-
ciemā)
Ziemassvētku noskaņu koncerts “Starp sniegu un cilvēkiem”

17. decembrī plkst. 17.00
Babītes Kultūrizglītības centrā (Jūrmalas ielā 14A, Piņķos)
Koncerts - kafejnīca “Ziemassvētkus gaidot”– ielūdz koris 
“Atskaņa” un draugi
Galdiņurezervācija,saņemotbezmaksasielūgumuspiead-
ministratorēm.Apmeklētājitiekaicinātilīdziņemtgroziņus.

18. decembrī plkst. 11.00
Piņķu sv. Jāņa baznīcā (Skolas ielā 17, Piņķos)
Ziemassvētku labdarības koncerts sadarbībā ar Latvijas SOS 
Bērnu ciematu asociāciju
Koncertāpiedalās:grupas“TrianaPark”solisteAgneseRa-
kovska,MatīssRepsis,KarlīneAnnaĒrgle,BabītesKultūrizglī-
tībascentrapopgrupas“Karameles”,„BonBon”,“Ledenītes”,
“Zefīrs”,“Šokolāde”,“Marmelāde”,ArtūrsMiķelsonsunAnatolijs
Livča.Pasākumaīpašāviešņa-LatvijasSOSBērnuciematu
asociācijasgodapatroneseIvetaVējone.Koncertalaikāvisi
savāktieziedojumitiksnodotiLatvijasSOSbērnuciemataģi-
menēsaugošobērnuatbalstam.

18. decembrī
Mārupes baltā advente
11.00 Mārupes Kultūras nama baltais koncerts “Dziesma 
vieno” (Mārupes Kultūras namā, Daugavas ielā 29, Mārupē)
Koncertāpiedalās:MārupesKultūrasnamajauktiekori“Mā-
rupe”,“Universum”,sieviešukoris“Resono”unsieviešusenioru
koris“Noktirne”,ansambļi“Dzelde”,“Pīlādzis”un“Mežābele”un
mācītājsEdgarsMažis.
13.00 - 16.00 Mārupes Ziemassvētku tirdziņš
(Mārupes Kultūras nama iekšpagalmā, Daugavas ielā 29, Mārupē)
14.00 Mārupes Kultūras nama baltais koncerts “Deja stipri-
na” (Mārupes Kultūras namā, Daugavas ielā 29, Mārupē)
Pasākumāpiedalās:MārupesKultūras namaseniorudeju
kolektīvs“Klasesbiedri”,vidējaspaaudzesdejukolektīvi“Mā-
rupieši”(EunDgrupa),jauniešudejukolektīvs“Mārupe”un
LatvijasBiozinātņuuntehnoloģijuuniversitātesjauniešudeju
kolektīvs“Kalve”.

18. decembrī no plkst. 14.00 līdz 17.00 
Babītes Kultūrizglītības centra filiāles Salas pagastā “Vietvalži” skvērā 
(Spuņciemā)
 “Ziemas prieku diena” visai ģimenei kopā ar aktīvās atpūtas 
programmu “Mazais stiprinieks”
ProgrammaslaikāvarēssatiktZiemassvētkuvecītiunrūķus,
izmēģinātsavusspēkus12dažādāsdisciplīnās,nofotografē-
tiespieZiemassvētkuvecīšakamanāmunpardalībusaņemt
pateicību.Laisalsnekniebtuvaigos,varēssasildītiesarkarsto
dzērienu,kastikssildītsuzuguns.

20. decembrī plkst. 19.00
Piņķu sv. Jāņa baznīcā (Skolas ielā 17, Piņķos)
Babītes Kultūrizglītības centra jauktā kora “MASKA” koncerts 
(diriģents Jānis Ozols)
Ieejakoncertāparziedojumiem

21. decembrī plkst. 14.00
Mārupes novada bibliotēkā (Jūrmalas ielā 14A, Piņķos)
Radošā darbnīca ‘’Ziemassvētku brīnums’’ ar Ivetu Budi

21. decembrī no plkst. 18.00 līdz 20.00
Ārā pie  Babītes Kultūrizglītības centra (Jūrmalas ielā 14A, Piņķos)
“Ziemassvētku ieskandināšana” kopā ar Ziemassvētku vecīti 
un rūķiem, dažādas atrakcijas 

23. decembrī plkst. 18.00
Babītes Kultūrizglītības centrā (Jūrmalas ielā 14A, Piņķos)
Koncerts “Ziemassvētku ceļojums mūzikā” 
Piedalās:DainisSkutelis,AijaVītoliņa,AndrisĀbelīte.Biļetes
vairsnavpieejamas.

26. decembrī no plkst. 17.00 līdz 21.00 
Jaunmārupes dabas parkā
“Ziemassvētku pastaigu taka visai ģimenei”
Gaismasperformancesunizgaismotiobjekti-saldumastūrītis,
zemūdenspasaulesstūrītis,kosmosastūrītisuncitasintere-
santaslietas.Varēssastaptpasakutēlusuniegrimtpasaku
pasaulē.PasākumuorganizēMārupesKultūrasnamssadar-
bībāradošoapvienību“PASAKUNAMS”.

27. decembrī plkst. 16.00 un 19.00
Mārupes Kultūras namā (Daugavas ielā 29, Mārupē)
Izrāde bērniem “Ričijs Rū Ziemassvētkos”
Koncertuzvedumāpiemazajiemskatītājiemdosies Lauris
Reiniks,RūtaReinika-Preisa,EdgarsŠteins,BeāteSvarinska,
AnitaLevša,SofijaTimmaunRičardsPreiss.Biļetespieejamas
bilesuparadize.lvun“Biļešuparadīzes”kasēs,cena:12līdz23
eiro.Pasākumaorganizators:SIA“ForteProduction”.

28. decembrī plkst. 18.00
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā “Vietvalži” (Spuņ-
ciemā)
Izrāde “Pelnrušķīte” (J.Švarcs, režisors M.Zabarovskis) 
Mārupes novada pašvaldības amatierteātra “Kalambūrs” 
izpildījumā

2023. gada 1. janvārī plkst. 1.00
Mārupes Kultūras namā (Daugavas ielā 29, Mārupē)
“Mārupes gadumijas balle”  kopā ar grupu  “Kraujas Band”
Biļetesvairsnavpieejamas.

4. janvārī plkst. 12.00
Mārupes novada bibliotēkā (Jūrmalas ielā 14A, Piņķos)
Marata Dzjubenko (12 gadi) gleznu izstādes atklāšana

7. janvārī plkst.12.00 
Antiņu kapsētā (Rīgas  - Liepājas šoseja, norāde „Rubeņi”, tālāk līdz 
norādei ceļa labajā pusē, Babītes pagasts)
Ziemassvētku kaujās kritušo strēlnieku piemiņas brīdis

7. janvārī plkst. 14.00
Mārupes Kultūras namā (Daugavas ielā 29, Mārupē)
K&S Neikšinu baleta studijas koncerts
Pasākumaorganizatori:K&SNeikšinubaletastudija

13. janvārī plkst. 18.00
Mārupes Kultūras namā (Daugavas ielā 29, Mārupē)
Liepājas leļļu teātra izrāde “Olafs”
Biļetespieejamaswww.bilesuparadize.lvun“Biļešuparadīzes”
kasēs.Biļetescena13-20eiro.“Godaģimene/3+”kartesīpaš-
niekiem,kāarīpersonāmarinvaliditāti13eiro.

14. janvārī plkst. 13.00
Mārupes Kultūras namā (Daugavas iela 29, Mārupe)
Mārupes senioru Jaungada balle
Muzikālipriekšnesumiundejas.Aicināmlīdziņemtnelielugro-
ziņuunlabugarastāvokli.Autobusi:plkst.12.00Skulte,12.10
Jaunmārupe(garMārupesValstsģimnāziju),12.20Mārupes
Kultūrasnams,12.30Tīraine,12.40MārupesKultūrasnams.
Sīkākainformācija,zvanotuztālruņanumuru29266922.

16. janvārī  plkst. 12.00
Mārupes kapos (“Kriškalnos”, Mārupē)
Piemiņas brīdis pie Roberta Mūrnieka atdusas vietas

20. janvārī plkst. 18.00
Mārupes Kultūras nama iekšpagalmā (Daugavas ielā 29, Mārupē)
Barikāžu atcerei veltīts pasākums
Degsugunskuri,varēsnoskatītiesfilmu“Janvāris”.Aicinām,
nākotuzpasākumu,parūpētiesparsiltuapģērbuundzērie-
nu.Pasākumalaikābūsiespējaiegādātiessiltosdzērienusun
uzkodas.

21. janvārī plkst. 16.00
Mārupes Kultūras namā (Daugavas ielē 29, Mārupē)
Svinīgs sarīkojums, kas veltīts 1991. gada barikāžu atcerei 

22. janvārī (laiks tiks precizēts)
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā “Vietvalži” (Spuņ-
ciemā)
Barikāžu aizstāvju atcerei veltīts pasākums
Legofanuklubaveidotasaktivitātes,kurāsinteraktīvāveidā
varēsuzzināt,kasirbarikādes,sacenstieslegobūvēšanāunko-
pīgisaliktlegomozaīku.Sadziedāšanāsuntējapieugunskura.
Dažādikonkursi,būsiespējaapskatīt“Barikado-buss”ceļojošo
izstādi,koveidojis“1991.gadaBarikāžumuzejs”.Gaidotpasā-
kumu,aicināmpiedalītieskonkursos!Vairāk:14.lpp.

24. janvārī plkst. 18.00
Mārupes Kultūras namā (Daugavas ielā 29, Mārupē)
Jaukto koru kopmēģinājums, gatavojoties XXVII Vispārēja-
jiem latviešu dziesmu un XVII deju svētkiem

 28. janvārī plkst. 14.00
Mārupes Kultūras namā (Daugavas iela 29, Mārupe) 
“Latvijas senioru koru koncerts”
Koncertāpiedalās:MārupesKultūrasnamasieviešusenioru
koris“Noktirne”,VEFKultūraspilssieviešukoris“Daugavas
vanadzes”,RīgasKultūrasuntautasmākslascentra“MazāĢil-
de”seniorusieviešukoris“Sudrabotāgaisma”,RīgasLatviešu
biedrībasseniorukoris“eReLBe”unkoncertorganizācijas“AVE
SOL”seniorusieviešukoris“Amadeus”.

IZSTĀDES NOVADĀ
Līdz 23. decembrim
Mārupes novada Tūrisma informācijas un amatu mājā (Bebru ielā 
10, Mārupē)
Marutas Raudes mākslas centra porcelāna darbu Ziemas-
svētku izstāde

Līdz 30. decembrim
Mārupes novada bibliotēkā (Jūrmalas ielā 14A, Piņķos)
Jūrmalas mākslinieces Viktorijas Gulbes gleznu izstāde 
“Krāsu paslēpes”

Līdz 30. decembrim
Mārupes novada bibliotēkā  (Jūrmalas ielā 14A, Piņķos)
Novadpētniecības izstāde ‘’Kaspars Biezbārdis’’ - publicists, 
filozofs, jaunlatviešu kustības dalībnieks, valodnieks

Līdz 30. decembrim
Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas vestibilā  (Dau-
gavas ielā 29, Mārupē) 
“Ievas radošās darbnīcas” studijas gleznu izstāde

Līdz 31. decembrim 
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā “Vietvalži” (Spuņ-
ciemā)
Ziemassvētku eglītes rotājumu izstāde

Līdz 11. janvārim
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā “Vietvalži” (Spuņ-
ciemā)
Novadpētniecības izstāde “Saimniekošana”

No 14. janvāra līdz 20. martam
Babītes Kultūrizglītības centra filiāles Salas pagastā “Vietvalži” (Spuņ-
ciemā) Radošo prasmju telpā 
Izstāde - unikāla privātkolekcija – Rīgas porcelāna rūpnīcas 
trauki

Līdz 20. janvārim
Mazcenas bibliotēkā (Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupē, Mārupes 
pagastā)
Mārupes Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās 
mākslas nodaļas 2021./22. mācību gada sagatavošanas 
grupas audzēkņu darbi

Apmeklētāju ievērībai! 
Ieejapasākumosirbezmaksas,izņemottos,kurnorādītsci-
tādi.
Arpasākumuaprakstuaicināmiepazītieswww.marupe.lv sa-
daļāsKultūra, Sports, Tūrisms. 
Pasākumu laikā iespējama fotografēšana un filmēšana. Fotogrā-
fijas un video var tikt ievietoti pašvaldības informatīvajos kanā-
los. Pārzinis un personu datu apstrādes nolūki: Mārupes novada 
pašvaldība (Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167) 
veic personas datu apstrādi sabiedrības informēšanai. Atrodoties 
pasākuma teritorijā, ikviens tā apmeklētājs apliecina, ka ir infor-
mēts, ka var tikt iekļauts vizuālajā materiālā.

10  Reģistrētas laulības

10 Reģistrēti mirušie

16 Reģistrēti jaundzimušie

9
Zēni

7
Meitenes

2022.gada novembris
Dzimtsarakstu nodaļā

Dzidra Rūsiņa (dzimusi 1938. gadā)
Rasma Buņķe (dzimusi 1926. gadā)
Jaņina Terehova (dzimusi 1941. gadā)
Emmanuils Veinblats (dzimis 1928. gadā)
Tereza Laube (dzimusi 1947. gadā)
Ingrīda Sniķere (dzimusi 1950. gadā)
Ausma Egle (dzimusi 1929. gadā)
Skaidrīte Rūtiņa (dzimusi 1932. gadā)
Jevgeņija Brasla (dzimusi 1932.gadā)
Igors Krasikovs (dzimis 1964. gadā)

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

“MārupesVēstis”publicētiemateriāli
nevienmēratspoguļoMārupesnovada

pašvaldībasviedokli.
Pārpublicēšanasgadījumāatsauce

obligāta.

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

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

