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Jauniešu centri Mārupē un Piņķos – vieta lietderīgai laika pavadīšanai
Jauniešiem no 13 līdz 25 gadu vecumam Mārupes novadā ir izveidoti nu jau divi jauniešu centri –  tās ir telpas Mārupē un Piņķos, kur satikties un lietderīgi pavadīt savu brīvo 
laiku. 

Telpa jauniešiem Mārupes novadā 
savas pirmās fiziskās aprises ieguva 
2022. gada pavasarī, kad svinīgi tika 
atklāts jauniešu centrs “Hēlijs”, kas 
mājvietu rada Mārupē, Dreimaņu 
ielā 12.

Savukārt šī gada janvārī durvis 

vēris Babītes Jauniešu centrs, kas 
atrodas Piņķos, Centra ielā 3 (2. stā-
vā), un to var dēvēt arī par “Hēlija” 
jaunāko brāli. 

Abu jauniešu centru uzdevums 
ir dot iespēju jauniešiem lietderīgi 
pavadīt brīvo laiku, pilnveidot pras-

mes, atrast jaunus domubiedrus un 
veidot savu komūnu. Gan “Hēlijā”, 
gan Babītes Jauniešu centrā notiek 
dažādas - gan izglītojošas, gan uz at-
pūtu vērstas, gan citādi lietderīgas 
– aktivitātes.

Kas var apmeklēt jauniešu centru?
Ikviens jaunietis no 13 līdz 25 gadiem 
droši var apmeklēt abus centrus to 
darba laikā, neatkarīgi no savas at-
rašanās vietas, taču jāņem vērā tas, 
ka nokļūšana no viena līdz otram, 
ja izmanto sabiedrisko transportu, 
nebūs tik vienkārša, tādēļ jauniešu 
centrs Piņķos būs piemērotāks Ba-
bītes un Salas pagasta jauniešiem, 
savukārt “Hēlijs” – Mārupes un Mā-
rupes pagasta jauniešiem.

Kāds ir jauniešu centru darba 
laiks?
“Hēlijs” (Dreimaņu ielā 12, Mārupē) 
ir atvērts katru darba dienu no plkst. 
13.00 līdz 18.00;

 Babītes Jauniešu centrs (Centra 
ielā 3, Piņķos (2. stāvā)) - pirmdie-
nās, otrdienās, ceturtdienās no plkst. 
15.00 līdz 19.00.

Plānotās aktivitātes
“Hēlijā” februārī jaunieši aicināti 
apmeklēt dažādus jauniešu domes 
rīkotos pasākumus, lekcijas un rado-
šās nodarbības. Uzmanību – datumi 
ir aptuveni un var nedaudz mainīties 
(aicinām sekot līdzi aktuālajai infor-

mācijai sociālajos tīklos).  
Plānotās aktivitātes: 16. februārī- 

sveču liešanas radošā darbnīca; 
21. februārī - lekcija par emocionā-
lo veselību; 27. februārī – lekcija un 
diskusija par reproduktīvo veselību.

Babītes Jauniešu centrā  plāno-
tās aktivitātes: 23. februārī  - spēļu 
vakars, kā arī citi pasākumi.

Kur meklēt informāciju?
Plašāka informācija par jauniešu 
aktivitātēm un plānotajiem pasāku-
miem pieejama sociālo tīklu kontos:  
Facebook.com/jaunatnemarupe, 
Instagram.com/m_upjauniesi; Tik-
tok/m_upjauniesi. 

Par “Hēlijā” notiekošo var sazinā-
ties ar jaunatnes lietu speciālisti Lai-
ni Pauperi (laine.paupere@marupe.lv, 
28816316); saziņai par aktivitātēm 
Babītes Jauniešu centrā - ar jaunat-
nes lietu speciālistu Rinaldu Jefimo-
vu (rinalds.jefimovs@marupe.lv). 

Sabiedrības iesaistes un 
mārketinga nodaļa

Līdz 21. februārim aicinām iepazīties un izteikt 
viedokli par sagatavoto saistošo noteikumu projektu 
“Mārupes novada pašvaldības līdzdalības budžeta 
nolikums”.

Priekšlikumus un viedokļus aicinām sūtīt uz pašvaldī-
bas oficiālo e-pasta adresi: marupe@marupe.lv. 

Saistošo noteikumu projektus var atrast 
www.marupe.lv sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalī-
ba/ Saistošo noteikumu projekti apspriešanai. 

Palielināts līdzfinansējums mācībām 
privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 
lēmusi palielināt līdzfinansējumu bērniem, kas mācās privātajās 
pirmsskolas izglītības iestādēs. Bērniem no pusotra gada līdz četru 
gadu vecumam no 2023. gada 1. janvāra līdzfinansējums ir 345 eiro, 
bet piecus un sešus gadus veciem bērniem – 320 eiro.

Neskatoties uz to, ka vidējās iz-
maksas vienam audzēknim Paš-
valdības izglītības iestādēs, īsteno-
jot bērnu obligāto sagatavošanu 
pamatizglītības (5 un 6 gadīgajiem 
bērniem) ieguvei, ir 248 eiro, lēmums 
palielināt līdzfinansējumu obligātā 
vecumposma bērnu mācībām privā-
tajās pirmsskolas izglītības iestādēs 
pieņemts, ņemot vērā vietu trūkumu 
Pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādēs. 

Savukārt Pašvaldības līdzfinan-
sējums mācībām privātajās pama-
ta, vispārējās vidējās izglītības un 
profesionālajās pamata un vidējās 
izglītības iestādēs tiek saglabāts 
līdzšinējā apmērā, proti,  87 eiro 
mēnesī par vienu izglītojamo, kura 
deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes no-
vada admini stratīvajā teritorijā.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

Līdzfinansējums
privātajām izglītības iestādēm 
2023. gadā

PIRMSSKOLAS 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM

PAMATA UN VIDĒJĀS 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM

345
eiro mēnesī

par 1,5 - 4 g.v. bērnu
palielinājums +20 eiro 87

eiro mēnesī
par izglītojamo

320
eiro mēnesī

par 5 un 6 g.v. bērnu
palielinājums +25 eiro

IZSAKI VIEDOKLI PAR 
SAISTOŠO NOTEIKUMU 
PROJEKTIEM
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https://www.tiktok.com/@m_upjauniesi
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https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/normativie-dokumenti/saistoso-noteikumu-projekti


2 3Pirmdiena, 13. februāris, 2023 Pirmdiena, 13. februāris, 2023

Mārupes novada pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi
2023. gada 18. janvārī notika Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes ārkārtas sēde, kurā tika apstiprināts atklāta konkursa nolikums Pašvaldības 
izpilddirektora amata pretendentu atlasei. 

2023. gada 25. janvārī notika Pašvaldības kārtējā domes sēde, kurā tika izskatīti 45 darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti.

Lēmumi īsumā
 Iecelt Kristapu Purviņu Mārupes pa-

matskolas direktora amatā ar 2023. 
gada 1. februāri.

 Iecelt Ināru Ļebedeku Mārupes nova-
da Sociālā dienesta vadītājas amatā 
ar 2023. gada 1. februāri.

 Slēgt vienošanos pie sabiedrisko pa-
kalpojumu sniedzēja SIA “Getliņi EKO” 
savstarpēji noslēgtā līguma (par pa-
kalpojumu sniegšanu sadzīves atkri-
tumu apglabāšanu poligonā “Getliņi”) 
par reģiona atkritumu apsaimnieko-
šanas plāna izstrādāšanu.

 Apstiprināt kārtību, kādā apstiprina 
Pašvaldības darbībai nepieciešamos 
budžeta izdevumus Valsts pagai-
du budžeta apstākļos 2023. gadā. 
Apstiprināt Pašvaldības izdevumus 
2023. gadam 67 427 930 eiro.

 Atcelt Pašvaldības domes 2022. 
gada 28. decembra lēmumu “Par ne-
kustamā īpašuma “Pūces iela” Spilvē, 
Babītes pagastā, Mārupes novadā, 
kadastra Nr. 8048 004 1016, pieņem-
šanu dāvinājumā”.

 Konceptuāli atbalstīt nekustamā 
īpašuma “Plieņciema iela 11” (Māru-
pē) daļas aptuveni 0,1464 ha platībā 
pieņemšanu dāvinājumā ar mērķi iz-
mantot to Pašvaldības infrastruktūras 
izveidošanai un uzturēšanai.

 Konceptuāli atbalstīt nekustamā 
īpašuma “Pašvaldības ceļš C-19 Ai-
navas-Vaļenieki-Vecinkas” (Mārupes 
pagastā) zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8076 003 1378 daļas ap-
tuveni 0,0932 ha platībā maiņu pret 
nekustamā īpašuma “Plieņciema iela 
13” (Mārupē) daļu aptuveni 0,2093 ha 
platībā.

 Uzdot Pašvaldības izpilddirektoram 
organizēt iepirkumu “Būvprojekta 
izstrāde reģionāla mēroga veloinfra-
struktūras izveidei virzienā (V8) Rīga 
(pilsētas robeža) – Babīte – Piņķi 
(Piņķu ūdenskrātuve)”.

 Uzdot Pašvaldības izpilddirektoram 
organizēt iepirkumu “Būvprojekta 
izstrāde reģionāla mēroga veloinfra-
struktūras izveidei virzienā (V7) Rīga 
(pilsētas robeža) – Mārupe – Jaun-
mārupe”.

 Uzdot Pašvaldības izpilddirektoram 
organizēt iepirkumu “Mārupes nova-
da Babītes un Salas pagastu publis-
ko ielu apgaismojuma nomaiņa pret 
energoefektīvu LED apgaismojumu”.

 Apstiprināt izdevumu tāmes: Māru-
pes Valsts ģimnāzijas izmaksas uz 
vienu skolēnu mēnesī ir 67,26 eiro; 
Mārupes pamatskolas - 106,23 eiro, 
bet pirmsskolas - 301,32 eiro; Skul-
tes sākumskolas - 526,96 eiro, bet 
pirmsskolas - ir 394,60 eiro; Jaun-
mārupes pamatskolas - 110,08 eiro; 
PII „Lienīte” - 297,86 eiro; PII „Zeltrīti” 
-  266,24 eiro; PII „Mārzemīte” - 262,98 
eiro; Babītes vidusskolas - 88,12 eiro; 
Salas sākumskolas - 364,79 eiro, bet 
pirmsskolas - 237,40 eiro; PII “Saimī-
te” - 263,02 eiro; Babītes PII - 306,68 
eiro; PII „Zīļuks” - 255,81 eiro.

 Apstiprināt izdevumu tāmi norēķiniem 
ar privātajām pirmsskolas iestādēm 
pirmsskolas izglītības programmas 
īstenošanai, nosakot, ka vidējās iz-
maksas vienam audzēknim Pašval-
dības izglītības iestādēs pirmsskolas 
izglītības programmas īstenošanai 
bērniem no pusotra gada līdz četru 
gadu vecumam ir 344,76 eiro, kas 
tiek noapaļots līdz 345 eiro, savukārt 
vidējās izmaksas vienam audzēknim 
Pašvaldības izglītības iestādēs, īste-
nojot bērnu obligāto sagatavošanu 
pamatizglītības ieguvei, ir 248 eiro. 
Tā kā Pašvaldības pirmsskolas iz-
glītības iestādēs vietu trūkuma dēļ 
visiem nav iespējams apgūt obligāto 
pirmsskolas izglītības programmu 
sagatavošanai skolai, piemērot 320 
eiro obligātās pirmskolas izglītības 
programmas īstenošanai 5 un 6 gadu 
veciem bērniem. Noteiktais atbalsts 
piemērojams privātās pirmsskolas 
izglītības iestādes pakalpojumiem, 
kas sniegti no 2023. gada 1.janvāra 
līdz 31. decembrim.

 Uzdot Pašvaldības izpilddirektoram 
kā SIA “Mārupes komunālie pakalpo-
jumi” kapitāldaļu turētāja pārstāvim 
ierosināt grozīt  SIA “Mārupes ko-
munālie pakalpojumi” valdes 2021. 
gada 25. oktobra lēmumu,  paredzot 
nodrošināt elektroapgādi apakšlieto-
tājiem līdz brīdim, kad šo pakalpoju-
mu pārņems licencētais pakalpojuma 
sniedzējs.

 Uzdot Pašvaldības izpilddirektoram 
nodrošināt ārējo elektroapgādes tīklu 
projektēšanu un izbūvi Tīraines cie-
mā tām daudzdzīvokļu dzīvojamajām 
mājām, kas tika pārņemtas Pašvaldī-
bas īpašumā pēc Latvijas Republikas 
okupācijas laika beigām un patlaban 
piederošajiem Pašvaldības nekusta-
majiem īpašumiem, nodrošinot elek-
troapgādes tīklu izbūvi līdz piederības 
robežai (dzīvojamajai mājai).

 Pieņemt dāvinājumā Zeltrītu ielā 6, 10, 
12 un Gaujas ielā 43, Mārupē, esošo 
ielu apgaismojumu ar mērķi nodroši-
nāt publiskai lietošanai paredzēto te-
ritoriju apgaismošanu un uzturēšanu.

 Pieņemt dāvinājumā nekustamo īpa-
šumu “Rožu iela 78” (Vētrās), “C-20 
Bērzzemnieki – Lagatas” un zemes 
vienību “Rožu iela” ar mērķi izmantot 
tos Pašvaldības infrastruktūras uztu-
rēšanai.

 Apstiprināt  Pašvaldības speciālā 
budžeta – ceļu un ielu fonda vidējā 
termiņa programmu 2023. – 2025. 
gadam.

 Apstiprināt būvniecības ieceres do-
kumentācijas izstrādi, iepirkumu or-
ganizēšanu investīciju plāna priekšli-
kumos iekļautajiem projektiem, kā arī 
iepirkuma organizēšanu tautas tērpu 
izgatavošanai (Mārupes Kultūras na-
ma un Babītes Kultūrizglītības centra 
kolektīviem dalībai skatēs un XXVII 
Vispārējos latviešu dziesmu svētkos 
un XVII deju svētkos).

 Atzīt par spēku zaudējušu 2015. gada 

22. aprīlī Babītes novada pašvaldības 
domes pieņemto lēmumu “Par mobilo 
tālruņu izmantošanas limitu noteikša-
nu”.

 Izteikt nolikuma par Pašvaldības do-
mes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja 
vietnieka, deputāta un citu vēlētu 
amatpersonu atlīdzības sistēmu 16. 
punktu šādā redakcijā:
 “16. Domes deputātam, kurš neie-

ņem algotu amatu domē, par depu-
tāta pienākumu pildīšanu mēnešalgu 
nosaka proporcionāli nostrādātajam 
laikam, stundas likmi aprēķina, dalot 
Centrālās statistikas pārvaldes oficiā-
lajā statistikas paziņojumā publicēto 
valstī strādājošo aizpagājušā gada 
mēneša vidējās darba samaksas 
apmēru, kas noapaļots pilnos eiro 
ar attiecīgā kalendārā vidējo darba 
stundu skaitu mēnesī, piemērojot 
koeficientu:
 16.1. pastāvīgās komitejas priekš-

sēdētājam – 1,9;
 16.2. domes deputātam – 1,2.”.

 Atzīt par sabiedriski nozīmīgiem pasā-
kumiem Mārupes novadā 2023. gadā: 
starptautiskas nozīmes BMX sacensī-
bas “Grand Prix Marupe” (no 2023. ga-
da 26. līdz 27. augustam) un paredzēt 
no Pašvaldības budžeta 2023. gadam 
līdzfinansējumu atbalsta veidā to or-
ganizēšanai līdz 19 000 eiro apmērā; 
2023. gada Latvijas Jaunatnes čem-
pionāta finālu pludmales volejbolā di-
vos posmos (no 2023. gada 25. līdz 
26. martam un no 26. līdz 29. augus-
tam) un paredzēt no Pašvaldības bu-
džeta 2023. gadam līdzfinansējumu 
atbalsta veidā tā organizēšanai līdz  
10 000 eiro apmērā; bērnu un jaunie-
šu motokrosa sacensības “Mārupes 
kausa izcīņa Mini – motokrosā” pie-
cos posmos (no 2023. gada 1. jūnija 
līdz 30. septembrim) un paredzēt no 
Pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 
atbalsta veidā to organizēšanai  līdz 
11 000 eiro apmērā.

 Iekļaut Pašvaldības 2023. gadā plā-
noto publisko pasākumu programmā 
šādus pasākumus: “Spēkavīru čem-
pionāta šovu 2023” Mārupes Kultūras 
nama 2023. gada pasākumu plānā, 
paredzot līdzfinansējumu atbalsta 
veidā tā organizēšanai  līdz 3000 
eiro apmērā; Senioru sporta spēles 
Mārupes Sporta centra 2023. gada 
pasākumu plānā, paredzot līdzfinan-
sējumu atbalsta veidā to organizē-
šanai līdz 2000 eiro apmērā; Māru-
pes kausu hokejā Mārupes Sporta 
centra 2023. gada pasākumu plānā, 
paredzot līdzfinansējumu atbalsta 
veidā tā organizēšanai līdz 5000 eiro 
apmērā; ja biedrība “Mārupes Hokeja 
Savienība” Pašvaldības domes noteik-
tajā termiņā izpildījusi no 2021. gada 
25. februāra līdzdarbības līguma “Par 
valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu” 
izrietošās saistības; ““Aqua sports” 
ūdensslēpošanas svētkus bērniem 
2023” Babītes Sporta kompleksa 
2023. gada pasākumu plānā, pare-

dzot līdzfinansējumu atbalsta veidā to 
organizēšanai  līdz 1 500 eiro apmērā.

 Uzdot Mārupes Sporta centra vadī-
tājai Silvijai Bartuševičai un Babītes 
Sporta kompleksa vadītājam Gun-
taram Reikam 2023. gada sporta 
pasākumu plānā iekļaut pasākumu 
“Sporta svētki Mārupē 2023”. Pasā-
kumu norisēs sadarboties ar sporta 
organizācijām, biedrībām, nodibinā-
jumiem, uzņēmējiem.

 Atteikt pašvaldības līdzfinansējumu, 
vienlaikus aicinot piedalīties Māru-
pes Sporta centra un  Babītes Sporta 
kompleksa organizētajos pasākumos 
“Sporta svētki Mārupē 2023”, šādiem 
pasākumiem: “Vislatvijas golfa diena 
Mārupes pilsētā un Mārupes nova-
dā” – iesniedzējs biedrība golfa klubs 
“Viesturi”; “Mārupes minifutbola kauss 
vīriešiem vecuma grupā no 15 līdz 55 
gadu vecumam” – iesniedzējs biedrī-
ba “Prioritāte”;  strītbola turnīram “Mā-
rupes Rags 3X3” – iesniedzējs biedrī-
ba ”Rags BB”; “Sporta svētki Mārupē 
2023” – iesniedzējs biedrība “Māru-
pes uzņēmēji” un biedrība “Jaunmā-
rupe skrien”;  Mārupes velosvētkiem/
Latvijas kausa finālposmam šosejas 
riteņbraukšanā - iesniedzējs biedrība 
“Latvijas Riteņbraukšanas federācija”.

 No darba kārtības izslēgt lēmumpro-
jektu par saistošo noteikumu “Par 
pašvaldības atbalstu sporta veicinā-
šanai  Mārupes novadā” apstiprināša-
nu. 

 Diviem sportistiem piešķirt finansiālu 
atbalstu 720  un 348 eiro apmērā, lai 
segtu izdevumus, kas saistīti ar viņu 
dalību sporta sacensībās Somijā un 
Kiprā.

 Vienu personu atzīt par tiesīgu sa-
ņemt palīdzību sociālā dzīvokļa jau-
tājumu risināšanā.

 Apstiprināt Pašvaldības noteikumus 
„Kārtība, kādā Mārupes novada paš-
valdība sadala valsts budžeta mēr-
ķdotāciju pašvaldības izglītības ies-
tādēm bērnu no piecu gadu vecuma 
izglītošanā nodarbināto pedagogu, 
pamata un vispārējās vidējās izglītī-
bas iestāžu pedagogu darba samak-
sai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām”. 

 Apstiprināt Mārupes novada Peda-
goģiski medicīniskās komisijas pa-
kalpojuma sniegšanas cenrādi citām 
pašvaldībām.  

 Uzdot Pašvaldības izpilddirektoram 
organizēt Pašvaldības iestāžu “Māru-
pes Sporta centrs” un “Babītes Sporta 
komplekss” reorganizāciju, lai nodro-
šinātu interešu izglītības programmu 
īstenošanu.

 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 
1/2023 “Mārupes novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības nodrošināša-
nas funkcijas īstenošanas kārtība”.

 Paredzēt Latvijas jaunatnes čempio-
nāta pludmales volejbolā fināla  orga-
nizēšanai divos posmos līdzfinansēju-
mu līdz 10 000 eiro apmērā. Noteikt 
pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 

2023. gada 28. februārim. 
 Jaunmārupes ciema teritorijā izvei-

dot jaunu ielu ar nosaukumu “Lokma-
liņas iela”, pagarināt Spilves ciema 
teritorijā izveidoto Elizabetes ielu, kā 
arī izveidot jaunu ielu Spilves ciemā, 
piešķirot nosaukumu “Letīcijas iela”.

 No nekustamajiem īpašumiem atļaut 
atdalīt zemes vienības, atļaut apvie-
not zemes vienības, piešķirt adreses 
un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķus, izsniegt izziņas par zemes-
gabalu iegūšanu īpašumā. 

 Nodot nekustamā īpašuma “Starp-
tautiskā lidosta “Rīga”” teritorijas aus-
trumu daļas detālplānojuma grozīju-
mu projektu publiskajai apspriešanai 
un institūciju atzinumu saņemšanai.

 Nodot publiskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai izstrādāto 
detālplānojuma projektu nekustamo 
īpašumu “Graudi” un “Turaidas iela” 
(Piņķos, Babītes pagastā) zemes vie-
nību teritorijai.

 Nodot publiskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai izstrādāto 
detālplānojuma projektu nekustamā 
īpašuma “Anniņas” un “Sniegu iela 
22” (Dzilnuciemā, Babītes pagastā) 
teritorijai.

 Noteikt apstiprinātā nekustamā 
īpašuma “Gaujas iela 30” (Mārupē) 
detālplānojuma izstrādes darba uz-
devuma derīguma termiņu – 2025. 
gada 24. februāris.

 Noteikt apstiprinātā nekustamā 
īpašuma “Boteri” (Mārupē) detālplā-
nojuma izstrādes darba uzdevuma 
derīguma termiņu – 2023. gada 22. 
decembris.

 Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 2/2023 „Par lokālplānojuma, kas 
ietver nekustamo īpašumu Jūrmalas 
iela 13A, Priedaines iela 4, Piejūras 
iela 1, Piejūras iela 2, Piejūras iela 3, 
Piejūras iela 4 un Piejūras iela, Piņķos, 
Babītes pagastā, Mārupes novadā, te-
ritoriju, Grafiskās daļas un Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteiku-
mu, apstiprināšanu”.

 Apstiprināt nekustamā īpašuma 
“Zvaigznāji” (Vētrās, Mārupes pagas-
tā), kadastra Nr. 80760120736, detāl-
plānojuma 1.1. redakciju kā galīgo.

 Apstiprināt nekustamo īpašu-
mu “Granduļi” (kadastra apz. 
80760030423), “Cepļi” (kadastra apz. 
80760030422) un “Zeltiņu iela 106” 
(kadastra apz. 80760031546) Māru-
pē, detālplānojuma 1.1. redakciju kā 
galīgo.

 Andrejs Ence, 
Mārupes novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājs 

Ar domes sēžu protokoliem var 
iepazīties www.marupe.lv sadaļā 

Pašvaldība/Domes sēdes.

Publisko iepirkumu likuma kārtībā noslēgtie līgumi
 Noslēgusies piedāvājumu iesnieg-

šana iepirkumā “Ambulatoro ārstnie-
cības iestāžu izbūves būvprojektu 
izstrāde, būvdarbi un autoruzrau-
dzība”. Saņemti trīs piedāvājumi: SIA 
“INOS”, piedāvātā summa 439900 
eiro bez PVN, SIA “VENTARS”, piedā-
vātā summa 399150 eiro bez PVN, 

SIA “ConPro” 428130 eiro bez PVN. 
Notiek vērtēšana. 

 Jumtu segumu, konstrukciju un 
to elementu renovācija, noslēgts 
līgums ar ražošanas komercfirmu 
SIA “ONDULAT”, līguma summa 
169999,99 eiro bez PVN.

 Mārupes novada pašvaldības in-

formatīvā izdevuma izdošana, no-
slēgts līgums ar SIA “Poligrāfijas 
grupa Mūkusala”, līguma summa 
līdz 41999,99 eiro bez PVN.

 Veļas mazgāšanas pakalpojumi Mā-
rupes novada pašvaldības izglītības 
iestādēm, noslēgts līgums ar SIA 

“GREEN LINE SERVICES”, līguma 
summa līdz 41999,99 eiro bez PVN.

 Sniega un ledus tīrīšana no ēku 
jumtu virsmām un nokrišņu ūdens 
notekcaurulēm, noslēgts līgums 
ar SIA “JAGUAR”, līguma summa 
32000 eiro bez PVN.

 Ziedu iegāde Mārupes novada paš-

valdības iestādēm, noslēgts līgums 
ar SIA “MĀRUPES ZIEDS”, SIA “ANE-
MOON”, līguma summas 30000 eiro 
bez PVN un 12000 eiro bez PVN.

Ilze Krēmere, Mārupes novada 
pašvaldības izpilddirektora vietniece

Skultes un Tīraines ciemos izbūvēs jaunus ārējos 
elektrotīklus
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) domes  2023. gada 25. janvāra sēdē tika izskatīti 
lēmumu projekti par Skultes un Tīraines ciemu elektroapgādi. Pieņemts lēmums veikt jaunu ārējo 
elektrotīklu izbūvi Skultes un Tīraines ciemos atbilstoši AS “Sadales tīkls” tehniskajiem noteikumiem, 
lai pēc izbūves tos nodotu AS “Sadales tīkls”. Tāpat rosināts atcelt SIA “Mārupes komunālie 
pakalpojumi” (turpmāk - MKP) valdes lēmumu, kas noteica, ka no 2023. gada 1. jūlija tiks pārtraukta 
elektroenerģijas piegāde apakšlietotājiem, t.i., Skultes un Tīraines ciemu iedzīvotājiem.

Tīraines un Skultes ciemu elek-
troapgādes sistēmas ir izbūvētas 
Latvijas Republikas okupācijas lai-
kā, tās neatbilst šī brīža tehniskajām 
prasībām un ir nepieciešama jaunu 
elektroapgādes tīklu izbūve.

Ar 2023. gada 25. janvāra Pašval-
dības domes lēmumiem Nr. 12 un 
Nr. 13 nolemts veikt ārējo elektroap-
gādes tīklu projektēšanu un izbūvi 
tām dzīvojamām mājām Skultes un 
Tīraines ciemos, kas tika pārņemtas 
Pašvaldības īpašumā pēc Latvijas 
Republikas okupācijas laika bei-
gām, un pašvaldībai piederošajiem 
nekustamajiem īpašumiem, nodro-

šinot elektroapgādes tīklu izbūvi līdz 
elektrotīkla ievadam.

Tā kā daudzdzīvokļu nami un tiem 
piederīgās inženiertehniskās komu-
nikācijas, to skaitā iekšējie elektro-
apgādes tīkli, pieder dzīvojamo telpu 
īpašniekiem, Pašvaldības institūci-
jām nav tiesību veikt elektroapgādes 
nodrošināšanu privātīpašumos. Tas 
nozīmē, ka iekšējo tīklu pārbūve līdz 
ārējā elektrotīkla pieslēguma vietai 
jāveic dzīvokļu īpašniekiem par sa-
viem līdzekļiem.

Vienlaikus Pašvaldības dome 
lēmusi uzdot Pašvaldības izpild-
direktoram kā MKP kapitāldaļu tu-

rētājam ierosināt atcelt MKP valdes 
2021. gada 25. oktobra lēmumu, 
kas paredz no 2023. gada 1. jūlija 
izbeigt valdījumu pār elektrotīklu 
infrastruktūru un pārtraukt elektro-
enerģijas piegādi apakšlietotājiem 
- Skultes ciema un Tīraines ciema 
iedzīvotājiem. Tādējādi Pašvaldības 
institūcijām un arī iedzīvotājiem būs 
laiks veikt nepieciešamās darbības 
projektēšanai un jaunu tīklu izbūvei.

Valdis Kārkliņš,
Mārupes novada pašvaldības domes 

priekšsēdētāja vietnieks

Janvārī iedzīvotājiem izmaksāti 15 tūkstoši eiro 
malkas, granulu, brikešu un elektroenerģijas izmaksu 
sadārdzinājuma kompensācijai
Šī gada pirmajā mēnesī Mārupes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) saņēmusi 359 
mājsaimniecību iesniegumus valsts atbalstam malkas, granulu, brikešu un elektroenerģijas 
apkures izmaksu sadārdzinājuma kompensācijai. Iedzīvotājiem apkures izmaksu sadārdzinājuma 
kompensācijai izmaksāti 15 759 eiro.

No 1. līdz 31. janvārim saņemta-
jiem 359 iesniegumiem, kas ir par 
89 vairāk nekā decembrī, Pašvaldībā 
visvairāk pieteikumu – 126 saņemti 
no Mārupes pilsētas iedzīvotājiem, 
122 iesniegumu saņemti no Babītes 
pagasta, 80 - no Mārupes pagasta un 
31 - no Salas pagasta iedzīvotājiem. 
96% (par 3% vairāk nekā iepriekšējā 
mēnesī) novadnieku pieteikumu ie-
sniegšanai izvēlējušies vietni epakal-
pojumi.lv, pārējie vērsušies klātienē 
pašvaldības klientu apkalpošanas 
centros Mārupē un Piņķos.

Visvairāk iesniegumu janvārī biju-
ši par apkuri ar elektroenerģiju - 77% 
(277), kas, salīdzinot ar decembri, ir 
par 9% vairāk. 19% (67) iesniegumu 
janvārī bija par apkuri ar granulām, 
3% (11) iesniegumu par apkuri ar bri-
ketēm, bet vismazāk - 1% par apkuri 
ar malku (ar maksājumu apliecinošu 
dokumentu). 

8 362 eiro izmaksāti, kompensējot 
apkures izmaksas ar elektroenerģiju, 
6 567 eiro -  granulu izmaksas, 718 
eiro - brikešu izmaksas, 110 eiro – 

malkas ar darījumu apliecinošu do-
kumentu iegādi.

Atgādinām, ka joprojām iedzīvotāji 
var pieteikties valsts atbalstam mal-
kas, granulu, brikešu un elektroenerģi-
jas apkures izmaksu sadārdzinājuma 
kompensācijai.

Iesniegumu par atbalstu māj-
saimniecībai ar malkas, koksnes 
granulu vai brikešu apkuri ar mak-
sājumu apliecinošu dokumentu var 
iesniegt līdz 2023. gada 30. aprīlim. 
Lai saņemtu atbalstu, čeka vai cita 
maksājumu apliecinoša dokumenta 
datumam ir jābūt no 2022. gada 1. 
maija līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Ja apkurei izmanto elektroenerģi-
ju, kompensācijai var pieteikties no 
pērnā gada 1. novembra. Atbalsta 
periods noteikts no 2022. gada 1. 
oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim. 

No 15.februāra atbalstam varēs 
pieteikties arī mājsaimniecības, kuras 
apkurei izmanto sašķidrināto naftas 
gāzi (propānu-butānu) vai dīzeļdeg-
vielu, kas apkures vajadzībām iegādā-
ta laika posmā no 2022. gada 1.maija 

līdz 2023. gada 30.aprīlim.
Pieteikumi valsts atbalstam priori-

tāri iesniedzami, izmantojot e-pakal-
pojumu portālu www.epakalpojumi.
lv. Minētajam valsts atbalstam var 
pieteikties arī valsts un pašvaldības 
vienotajos klientu apkalpošanas 
centros Mārupes novadā - Mārupē 
(Daugavas ielā 29) ceturtdienās  un 
Piņķos (Centra ielā 4)  pirmdienās 
no pulksten 9.00 līdz 18.00.
Kontaktinformācija saziņai: 
 speciāliste energoresursu atbal-

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

 speciālists energoresursu at-
balsta jautājumos Edvards Po-
ņemeckis (tālruņa numurs: 
29639332, e-pas ta adrese: 
edvards.ponemeckis@marupe.lv 
(Piņķi)).

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

Par dzeramā ūdens kvalitāti
Ūdens ir nepieciešams dzīvības procesu uzturēšanai, līdz ar to kvalitatīvs ūdens ir viens no veselības uzturēšanas priekšnosacījumiem un ir būtisks sabiedrības labklājības 
rādītājs. Lai arī kopumā ūdens resursi valstī dzeramā ūdens apgādei ir pietiekami, bieži vien neapmierina dzeramā ūdens kvalitāte. Visbiežākais minēto rādītāju neatbilstības 
cēlonis ir Latvijas pazemes ūdeņu piesātinājums ar dzelzs savienojumiem, kā atdalīšanai no dzeramā ūdens jāizmanto īpašas tehnoloģijas. 

Mārupes novada un Babītes no-
vada pašvaldībām apvienojoties, 
Mārupes novada pašvaldības institū-
cijas izvērtēja daudzus jautājumus, 
tostarp, dzeramā ūdens kvalitāti un 
izmantošanu ikdienā, neiegādājoties 
ūdeni PET pudelēs, bet lietojot to no 
krāna. Mārupes novada pašvaldības 
iestādēs plānots uzstādīt papildu 
“dzeramā ūdens punktus”. 

Mārupes novada Mārupes pagas-
tā dzeramā ūdens kvalitāte ir atbil-
stoša Ministru kabineta 14.11.2017. 
noteikumiem Nr. 671 “Dzeramā 
ūdens obligātās nekaitīguma un 

kvalitātes prasības, monitoringa 
un kontroles kārtība”. Neskatoties 
uz kvalitatīvo ūdeni, SIA “Mārupes 
komunālie pakalpojumi” 2023. ga-
da laikā ir ieplānojusi veikt papildu 
infrastruktūras uzlabošanas darbus. 
Jāpiebilst, ka iepriekš un arī šogad, 
2023. gadā, notiek ūdenssaimnie-
cības tīklu izbūve un privātpersonu 
dzīvojamo māju pieslēgšana centra-
lizētajiem tīkliem, līdz ar to ir iespē-
jams, ka, veicot ūdenssaimniecības 
tīklu izbūvi un pieslēdzot jaunos 
pakalpojuma ņēmējus, uz īsu brīdi 
var mainīties ūdens vizuālais izskats, 

tas var izskatīties uzduļķojies.  

Mārupes novada Babītes un Salas 
pagastos SIA “BABĪTES SILTUMS”, 
veicot pastāvīgu dzeramā ūdens 
kvalitātes kontroli, 2022. gada III 
ceturksnī Babītes ciemā konstatē-
ja neatbilstības Ministru kabineta 
14.11.2017. noteikumos “Dzeramā 
ūdens obligātās nekaitīguma un 
kvalitātes prasības, monitoringa 
un kontroles kārtība” 1. pielikumā 
noteiktajām dzelzs koncentrācijas 
prasībām. Paaugstinātie rādītāji, kas 
īstermiņā neapdraud ne veselību, ne 

drošību, pēc fakta konstatēšanas 
nekavējoties tika novērsti. Viens no 
iemesliem ir pazemes ūdeņu piesā-
tinājums ar dzelzs savienojumiem, 
bet otrs iemesls ir esošās dzeramā 
ūdens sagatavošanas iekārtas (Ba-
bītes ciemā, Piņķu ciemā, Beberu 
ciemā un Spuņciemā). Šobrīd ir 
veiktas iekārtu darbības pārbaudes 
un nolietoto elementu defektācija, ir 
stabilizēta iekārtu atbilstoša darbī-
bas nodrošināšana. 

Papildus ir nepieciešama  detaļu 
nomaiņa, dzeramā ūdens attīrīšanas 
procesa ieregulēšana, vadības un 

kontroles sistēmas darbības atjau-
nošana un pastāvīgs monitorings.

Papildus informējam, ka SIA “BA-
BĪTES SILTUMS” laika posmā no 
30.01.2023. – 01.03.2023. notiek 
ūdensapgādes tīklu skalošanas 
darbi Babītes ciemā, līdz ar to īslai-
cīgi tiks pārtraukta ūdensapgāde, un 
pēc darbu izpildes un ūdensapgādes 
atjaunošanas iespējama ūdens uz-
duļķošanās.

Attīstības un plānošanas nodaļa

Nekustamā īpašuma nodokļa par 
2023. gadu apmaksas kārtība 
Atgādinām par nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) 
apmaksas kārtību un iespēju pieteikties maksājuma paziņojuma 
saņemšanai e-pastā. 

Mārupes novada pašvaldība 
(turpmāk - Pašvaldība) maksāša-
nas paziņojumus par aprēķinātā 
NĪN apmēru izsūta līdz kārtējā ga-
da 15. februārim. Ja līdz 15. feb-
ruārim nav saņemts maksāšanas 
paziņojums, nodokļa maksātajam 
ir pienākums rakstveidā par to in-
formēt Pašvaldības nodokļu admi-
nistrāciju.

Ar nodokļu aprēķinu var iepazīties 
arī portālā www.latvija.lv.
Atgādinām, ka NĪN var maksāt 
divos veidos:
 reizi gadā avansa veidā līdz pir-

majam maksāšanas termiņam 
(31.03.2023.);

 sadalot maksājumu četrās vie-
nādās daļās un maksājot reizi 
ceturksnī, bet ne vēlāk kā līdz 31. 
martam, 15. maijam, 15. augus-
tam un 15. novembrim.

Informējam, ka NĪN var apmaksāt:
 elektroniski, izmantojot elek-

tronisko pakalpojumu portālā 
www.epakalpojumi.lv vai latvija.lv;

 veicot maksājumu internetbankā 
vai bankā (lūgums pievērst uzma-
nību Pašvaldības norēķinu rekvizī-
tiem).  
Bankas rekvizīti: AS “Swedbank”; 

konts: LV90HABA0551024217551; 
kods: HABALV22; reģistrācijas nu-
murs: 90000012827; 
 klātienē: Pašvaldības Centrālās 

administrācijas ēkā (Daugavas 
ielā 29, Mārupē) pirmdienās un ce-
turtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00 
(maksājumiem skaidrā naudā un 
ar bankas norēķinu karti);

 Babītes un Salas pagasta pārval-
des ēkās:
o Centra ielā 4, Piņķos, Babītes 

pagastā, pirmdienās un ceturt-
dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00 
(maksājumiem ar bankas norē-
ķinu karti);

o Mazā Spuņciema ielā 2, Spuņ-
ciemā, Salas pagastā, pirmdie-
nās un ceturtdienās no plkst. 
15.00 līdz 20.00 (maksājumiem 
ar bankas norēķinu karti).

Tāpat atgādinām par iespēju pie-
teikties maksājuma paziņojuma sa-
ņemšanai e-pastā un aicinām izvei-
dot e-adresi, uz kuru tiks nosūtīts 
maksājuma paziņojums.

Lūdzam aktualizēt un pārbaudīt 
norādītās e-pasta adreses (gadīju-
mā, ja tās ir mainījušās).

Pieteikties maksājuma paziņoju-
ma saņemšanai e-pastā iespējams:
 elektroniski pakalpojumu portā-

la www.epakalpojumi.lv sadaļā 
“Mans nekustamā īpašuma no-
doklis”;

 aizpildot iesniegumu (iesnie-
gums pieejams www.marupe.lv 
sadaļā “Pakalpojumi”, izvēloties 
“Nekustamā īpašuma nodoklis”) 
un nosūtot to uz e-pasta adresi: 
nodokli@marupe.lv;

 rakstot Mārupes novada pašvaldī-
bai adresētu iesniegumu, nosūtot 
to uz adresi: Mārupē (Daugavas ie-
lā 29, Mārupē, LV 2167) vai Piņķos 
(Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pa-
gastā, Mārupes novadā, LV 2107) 
vai iesniedzot klātienē.
Jautājumu gadījumā iespējams 

sazināties ar nekustamā īpašuma 
nodokļa administratoriem, zvanot 
uz tālruņa numuriem: 67149870 vai 
67914189.

Juridiskā nodaļa

https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/domes-sedes
https://www.epakalpojumi.lv
https://www.epakalpojumi.lv
mailto:anita.strujevica%40marupe.lv?subject=
mailto:edvards.ponemeckis%40marupe.lv?subject=
http://www.epakalpojumi.lv
https://latvija.gov.lv/Home/
http://www.epakalpojumi.lv
https://www.marupe.lv/index.php/lv/pakalpojumi
mailto:nodokli%40marupe.lv?subject=
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Paziņojums par  īpašumu “Anniņas” un “Sniegu iela 
22” Dzilnuciemā, Babītes pagastā, detālplānojuma 
nodošanu publiskajai apspriešanai

Mārupes novada pašvaldības 
(turpmāk – Pašvaldība) dome 
25.01.2023. pieņēmusi lēmumu 
Nr. 40 (prot. Nr. 2) “Par nekustamā 
īpašuma “Anniņas” (kadastra Nr. 
8048 007 0253) un “Sniegu iela 22” 
(kadastra Nr. 8048 007 0789)  Dzil-
nuciemā, Babītes pagastā, Mārupes 
novadā, detālplānojuma nodošanu 
publiskajai apspriešanai un atzinu-
mu saņemšanai”.
Publiskās apspriešanas termiņš: 
13.02.2023. – 13.03.2023. 
Publiskās apspriešanas 
sanāksme:  06.03.2023. plkst. 
17.00 ZOOM platformā.
Saite uz sanāksmi: 
ej.uz/publiska-apspriesana-marupe
ID: 817 679 5216
Parole: Anninas06 

Ar lēmumu un detālplānojuma re-
dakciju iespējams iepazīties: 
 ģeoportāla www.geolatvija.lv sada-

ļā “Teritorijas attīstības plānošana” 
(https://geolatvija.lv/geo/tapis#do-
cument_21736);

 Pašvaldības tīmekļa vietnes 
www.marupe.lv sadaļā Pašvaldī-
ba/ Attīstība un plānošana/ Detāl-
plānojumi/ Publiskajā apspriešanā 
esošie detālplānojumi; 

 klātienē izdrukas formātā Pašval-
dības Attīstības un plānošanas 
nodaļā (Daugavas ielā 29, Māru-
pē) speciālistu konsultāciju laikā 
– pirmdienās un ceturtdienās no  
plkst. 9.00 līdz 18.00.

 Kopsavilkums par risinājumu 
izvietots publiskajā ārtelpā pie 
Pašvaldības administrācijas ēku 
ieejas (Daugavas ielā 29, Mārupē; 
Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pa-
gastā).

Rakstiskus ierosinājumus var 
iesniegt līdz 13.03.2023:
 pa pastu:  Daugavas ielā 29, Mā-

rupē, Mārupes novadā, LV-2167;

 ar elektronisko parakstu uz e-pas-
ta adresi: marupe@marupe.lv;

 pastkastē pie Pašvaldības admi-
nistrācijas ēkām: Daugavas ielā 
29, Mārupē; Centra ielā 4, Piņķos, 
Babītes pagastā.

 reģistrējoties ģeoportālā 
www.geolatvija.lv, priekšlikumu 
sadaļā ievadot “Teritorijas attīs-
tības plānošana” (ievadot meklē-
tāja logā plānošanas dokumenta 
nosaukumu un izvēloties “Iesniegt 
priekšlikumu”).
Iesniegumā fiziskām personām 

jānorāda vārds, uzvārds un adrese, 
juridiskām personām – nosaukums, 
reģistrācijas numurs, adrese.

Kontaktpersona: Pašvaldības At-
tīstības un plānošanas nodaļas te-
ritorijas plānotāja Svetlana Buraka 
(tālruņa numurs: 67511291, e-pasta 
adrese: svetlana.buraka@marupe.lv) 
speciālistu konsultāciju laikā – pirm-
dienās un ceturtdienās no  plkst. 
9.00 līdz 18.00.

Detālplānojuma izstrādes 
pamatojums un īss risinājuma 
apraksts
Detālplānojuma (turpmāk - DP) mēr-
ķis - zemes vienību sadalīšana apbū-
ves zemes vienībās savrupmāju ap-
būvei un no zemes vienības “Sniegu 
iela 22” nodalīt aptuveni 89 m2 ielu 
sarkano līniju vajadzībām, lai izvei-
dotu jaunu ielu sarkano līniju robežā 
kā esošās Sniegu ielas tupinājumu.

DP risinājums – īpašuma teri-
torijas (1,99 ha) sadale 22 zemes 
vienībās – 17 zemes vienības sav-
rupmāju vai divu dzīvokļu individuālo 
dzīvojamo māju apbūvei, 4 zemes 
vienības - transporta infrastruktū-
rai; 1 zemes vienība - publiskajai ār-
telpai. Transporta organizācija - no 
pašvaldības Kviešu ielas pa Sniegu 
ielu, pamatojoties uz servitūta tiesī-
bām.

Paziņojums par  īpašumu “Graudi” un “Turaidas iela” Piņķos, Babītes pagastā, 
detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

Mārupes novada pašvaldības 
(turpmāk – Pašvaldība) dome 
25.01.2023. pieņēmusi lēmumu Nr. 
39 (prot. Nr. 2) “Par nekustamo īpa-
šumu „Graudi” (kadastra Nr .8048 
003 0359) un “Turaidas iela” (ka-
dastra Nr. 8048 003 1166) Piņķos, 
Babītes pagastā, Mārupes novadā, 
detālplānojuma nodošanu publis-
kajai apspriešanai un atzinumu sa-
ņemšanai”.
Publiskās apspriešanas termiņš: 
13.02.2023. – 13.03.2023. 
Publiskās apspriešanas 
sanāksme:  09.03.2023. plkst. 
17.00 ZOOM platformā.
Saite uz sanāksmi: 
ej.uz/publiska-apspriesana-marupe
ID: 817 679 5216
Parole: Graudi09 

Ar lēmumu un detālplānojuma re-
dakciju iespējams iepazīties: 
 ģeoportāla www.geolatvija.lv sada-

ļā “Teritorijas attīstības plānošana” 
(https://geolatvija.lv/geo/tapis#do-
cument_23217);

 Pašvaldības tīmekļa vietnes 
www.marupe.lv sadaļā Pašvaldī-
ba/ Attīstība un plānošana/ Detāl-

plānojumi/ Publiskajā apspriešanā 
esošie detālplānojumi; 

 klātienē izdrukas formātā Pašval-
dības Attīstības un plānošanas 
nodaļā (Daugavas ielā 29, Māru-
pē) speciālistu konsultāciju laikā 
– pirmdienās un ceturtdienās no  
plkst. 9.00 līdz 18.00.
Kopsavilkums par risinājumu iz-

vietots publiskajā ārtelpā pie Paš-
valdības administrācijas ēku ieejas 
(Daugavas ielā 29, Mārupē; Centra 
ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā).

Rakstiskus ierosinājumus var 
iesniegt līdz 13.03.2023.:
 pa pastu:  Daugavas ielā 29, Mā-

rupē, Mārupes novadā, LV-2167;
 ar elektronisko parakstu uz e-pas-

ta adresi: marupe@marupe.lv;
 pastkastē pie Pašvaldības admi-

nistrācijas ēkām: Daugavas ielā 
29, Mārupē; Centra ielā 4, Piņķos, 
Babītes pagastā.

 reģistrējoties ģeoportālā 
www.geolatvija.lv, priekšlikumu 
sadaļā  ievadot “Teritorijas attīs-
tības plānošana” (ievadot meklē-
tāja logā plānošanas dokumenta 
nosaukumu un izvēloties “Iesniegt 

priekšlikumu”).
Iesniegumā fiziskām personām 

jānorāda vārds, uzvārds un adrese, 
juridiskām personām – nosaukums, 
reģistrācijas numurs, adrese.

Kontaktpersona: Pašvaldības At-
tīstības un plānošanas nodaļas te-
ritorijas plānotāja Svetlana Buraka 
(tālruņa numurs: 67511291, e-pasta 
adrese: svetlana.buraka@marupe.lv) 
speciālistu konsultāciju laikā – pirm-
dienās un ceturtdienās no  plkst. 
9.00 līdz 18.00.

Detālplānojuma izstrādes 
pamatojums un īss risinājuma 
apraksts
Detālplānojuma (turpmāk - DP) 
mērķis - veikt īpašuma sadali ap-
būves gabalos, veidot vienotu ielu 
tīklu detālplānojuma teritorijā un tai 
piegulošajos īpašumos, detalizēt te-
ritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumus un pārkārtot ielu sarka-
nās līnijas.

DP risinājums – īpašuma terito-
rijas (13,439 ha) sadale 62 zemes 
vienībās – 45 zemes vienības sav-
rupmāju vai divu dzīvokļu individuālo 
dzīvojamo māju apbūvei, rindu māju 
un daudzdzīvokļu māju apbūvei, pa-
redzot arī papildizmantošanu: Biroju 
ēku apbūve, Tirdzniecības un/ vai pa-
kalpojumu objektu apbūve, Izglītības 
un zinātnes iestāžu apbūve, Veselī-
bas aizsardzības iestāžu apbūve un 
Labiekārtota publiskā ārtelpa; 8 ze-
mes vienības - transporta infrastruk-
tūrai; 4 zemes vienības - tehniskām 
vajadzībām (dīķi) un 4 zemes vienī-
bas - publiskajai ārtelpai. Transporta 
organizācija - no Pašvaldības Prie-
daines ielas.

Pieņemts lēmums par īpašuma “Starptautiskā lidosta “Rīga”” teritorijas austrumu 
daļas Mārupes pagastā detālplānojuma grozījumu projekta nodošanu publiskajai 
apspriešanai

Mārupes novada pašvaldības 
(turpmāk – Pašvaldība) dome 
25.01.2023. pieņēmusi lēmumu Nr. 
38 (prot. Nr. 2) “Par nekustamā  īpa-
šuma “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 
teritorijas austrumu daļas detālplā-
nojuma grozījumu projekta nodoša-
nu publiskai apspriešanai”.

Ar lēmumu iespējams iepazīties: 

 ģeoportāla www.geolatvija.lv sada-
ļā “Teritorijas attīstības plānošana” 
(https://geolatvija.lv/geo/tapis#do-
cument_21790);

 Pašvaldības tīmekļa vietnes 
www.marupe.lv sadaļā Pašvaldī-
ba/ Attīstība un plānošana/ Detāl-
plānojumi/ Publiskajā apspriešanā 
esošie detālplānojumi.

Tehnisku apstākļu dēļ publiskās 
apspriešanas uzsākšana uz laiku ir 
apturēta, un apspriešanas periods 
pagaidām netiek noteikts. Aicinām 
sekot līdzi informācijai par publiskās 
apspriešanas termiņiem un sapul-
ces laiku. Detālplānojuma projekts 
tiks publicēts, sākoties publiskajai 
apspriešanai. 

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Boteri” Mārupē, Mārupes novadā, 
detālplānojuma darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

Mārupes novada pašvaldības  
(turpmāk - Pašvaldība) dome 2023. 
gada 25. janvārī ir pieņēmusi lē-
mumu Nr. 42 (prot. Nr. 2) ” Par ne-
kustamā īpašuma “Boteri” Mārupē, 
Mārupes novadā (kadastra Nr. 
80760030092), detālplānojuma 
darba uzdevuma termiņa pagari-

nājumu”. Detālplānojuma izstrādes 
darba uzdevuma derīguma termiņš 
pagarināts līdz 2023. gada 22. de-
cembrim.

Ar pieņemto lēmumu var iepa-
zīties Pašvaldības mājaslapas 
www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/ 
Attīstība un plānošana/Detālplānoju-

mi/Detālplānojumi izstrādes stadijā 
un Latvijas ģeotelpiskās informāci-
jas portāla www.geolatvija.lv sada-
ļā “Teritorijas attīstības plānošana” 
(https://geolatvija.lv/geo/tapis#docu-
ment_19334).

Paziņojums par  lokālplānojuma, kas ietver nekustamo īpašumu “Jūrmalas 
iela 13A”, “Priedaines iela 4”, “Piejūras iela 1”, “Piejūras iela 2”, “Piejūras 
iela 3”, “Piejūras iela 4” un “Piejūras iela” Piņķos, Babītes pagastā, teritoriju, 
apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 2/2023  izdošanu

Mārupes novada pašvaldības 
(turpmāk - Pašvaldība) dome 2023. 
gada 25. janvārī ir pieņēmusi lēmu-
mu Nr. 43 (prot. Nr. 2) “Par lokālplā-
nojuma, kas ietver nekustamo īpašu-
mu “Jūrmalas iela 13A”, “Priedaines 
iela 4”, “Piejūras iela 1”, “Piejūras iela 
2”, “Piejūras iela 3”, “Piejūras iela 4” 
un “Piejūras iela” Piņķos, Babītes 
pagastā, Mārupes novadā, teritori-
ju, apstiprināšanu un saistošo no-
teikumu Nr. 2/2023 izdošanu”, ar ko 
apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 
2/2023.

Lokālplānojums stājas spēkā nā-
kamajā dienā pēc paziņojuma par tā 
apstiprināšanu publicēšanas oficiā-

lajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 
(paziņojums publicēts 06.02.2023.), 
oficiālās publikācijas Nr. 2023/26.16. 
Saistošie noteikumi nav īstenojami 
tikmēr, kamēr nav pabeigtas Teritori-
jas attīstības plānošanas likuma 27. 
panta trešajā daļā minētās darbības, 
kas attiecas uz lokālplānojuma pār-
sūdzēšanas kārtību. 

Ar lēmumu, saistošajiem notei-
kumiem un lokālplānojuma  gala 
redakciju var iepazīties pašvaldības 
mājaslapas www.marupe.lv sadaļā 
Pašvaldība/Attīstība un plānošana/ 
Lokālplānojumi un Valsts vienotajā 
ģeotelpiskās informācijas portālā 
www.geolatvija.lv (https://geolatvija.

lv/geo/tapis#document_26297).
Saistošie noteikumi par lokālplā-

nojuma apstiprināšanu publicēti 
“Latvijas Vēstnesī” (https://www.
vestnesis.lv/op/2023/26.16).

Kontaktinformācija: Pašvaldības 
Attīstības un plānošanas nodaļas 
vadītāja p.i. Dace Žīgure (tālruņa 
numurs: 67149862, e-pasta adrese: 
dace.zigure@marupe.lv) speciālis-
tu konsultāciju laikā – pirmdienās 
un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 
18.00.

Paziņojums par īpašumu “Granduļi”, “Cepļi” 
un “Zeltiņu iela 106” Mārupē detālplānojuma 
apstiprināšanu

Mārupes novada pašvaldības 
(turpmāk – Pašvaldība)  dome 2023. 
gada 25. janvārī ir pieņēmusi lēmu-
mu Nr. 45 (prot. Nr. 2) “Par nekus-
tamo īpašumu “Granduļi” (kadastra 
apz. 80760030423), “Cepļi” (kadastra 
apz. 80760030422) un “Zeltiņu iela 
106” (kadastra apz. 80760031546) 
Mārupē, Mārupes novadā, detālplā-
nojuma apstiprināšanu”. Detālplā-
nojums stājas spēkā pēc tā paziņo-
šanas oficiālajā izdevumā „Latvijas 
Vēstnesis” (paziņojums publicēts 
06.02.2023.), oficiālās publikācijas 
Nr. 2023/26.18 (https://www.vest-
nesis.lv/op/2023/26.18).

Lēmums un detālplānojuma 

redakcija pieejama ģeoportāla 
www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas 
attīstības plānošana” (https://geolat-
vija.lv/geo/tapis#document_25725). 
Ar lēmumu var iepazīties arī Pašval-
dības mājaslapas www.marupe.lv  
sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plā-
nošana/Detālplānojumi. 

Kontaktinformācija: Pašvaldības 
Attīstības un plānošanas nodaļas 
vadītāja p.i. Dace Žīgure (tālruņa 
numurs: 67149862, e-pasta adrese: 
dace.zigure@marupe.lv) speciālis-
tu konsultāciju laikā – pirmdienās 
un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 
18.00.

Paziņojums par  īpašuma “Zvaigznāji” Vētrās, Mārupes pagastā, detālplānojuma 
apstiprināšanu

Mārupes novada pašvaldības 
(turpmāk – Pašvaldība)  dome 2023. 
gada 25. janvārī ir pieņēmusi lēmu-
mu Nr. 44 (prot. Nr. 2) “Par nekus-
tamā īpašuma “Zvaigznāji” Vētrās, 
Mārupes pagastā, Mārupes novadā 
(kadastra Nr. 8076 012 0736), detāl-
plānojuma apstiprināšanu”. Detālplā-
nojums stājas spēkā pēc tā paziņo-
šanas oficiālajā izdevumā „Latvijas 
Vēstnesis” (paziņojums publicēts 

06.02.2023.), oficiālās publikācijas 
Nr. 2023/26.17 (https://www.vest-
nesis.lv/op/2023/26.17).

Lēmums un detālplānojuma 
redakcija pieejama ģeoportāla 
www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas 
attīstības plānošana” (https://geolat-
vija.lv/geo/tapis#document_26300). 
Ar lēmumu var iepazīties arī Pašval-
dības mājaslapas www.marupe.lv  
sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plā-

nošana/Detālplānojumi. 
Kontaktinformācija: Pašvaldības 

Attīstības un plānošanas nodaļas 
vadītāja p.i. Dace Žīgure (tālruņa 
numurs: 67149862, e-pasta adrese: 
dace.zigure@marupe.lv) speciālis-
tu konsultāciju laikā – pirmdienās 
un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 
18.00.

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Gaujas iela 
30” Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma darba 
uzdevuma termiņa pagarinājumu

Mārupes novada pašvaldības 
(turpmāk - Pašvaldība) dome 2023. 
gada 25. janvārī ir pieņēmusi lē-
mumu Nr. 41 (prot. Nr. 2) ”Par ne-
kustamā īpašuma “Gaujas iela 30” 
Mārupē, Mārupes novadā (kadastra 
Nr. 80760071150), detālplānojuma 
darba uzdevuma termiņa pagari-
nājumu”. Detālplānojuma izstrādes 
darba uzdevuma derīguma termiņš 
pagarināts līdz 2025. gada 24. feb-

ruārim.
Ar pieņemto lēmumu var iepa-

zīties Pašvaldības mājaslapas 
www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/ 
Attīstība un plānošana/Detālplānoju-
mi/Detālplānojumi izstrādes stadijā 
un Latvijas ģeotelpiskās informāci-
jas portāla www.geolatvija.lv sada-
ļā “Teritorijas attīstības plānošana” 
(https://geolatvija.lv/geo/tapis#docu-
ment_19880).

Turpmāk nepabeigtas jaunbūves 
reģistrācija e-pakalpojumu portālā 
Kadastrs.lv - daudz ātrāka un 
efektīvāka

2023. gada  28. janvārī spēkā 
stājušies Ministru kabineta 2012. 
gada 10. aprīļa noteikumu Nr. 263 
“Kadastra objekta reģistrācijas un 
kadastra datu aktualizācijas notei-
kumi” grozījumi, kas paredz jaunu 
kārtību ēkas un būves datu reģistrā-
cijai Valsts zemes dienestā (turpmāk 
- VZD) bez kadastrālās uzmērīšanas 
veikšanas.

Jaunā apstiprinātā kārtība ir attie-
cināma uz nepabeigtām ēkām, kuru 
būvniecībai ir saņemta būvatļauja un 
pirms ēkas pieņemšanas ekspluatā-
cijā būvniecību regulējošie normatī-
vie akti paredz veikt ēkas kadastrālo 
uzmērīšanu dabā.

Atbilstoši grozījumiem kadastrālo 
uzmērīšanu var neveikt, ja īpašnieks 
par nepabeigtu jaunbūvi – ēka, ku-
rai nav izbūvēti visi stāvi vai kons-
truktīvie elementi – VZD iesniedz 
nepabeigtas jaunbūves deklarāciju 
ar pievienotu ēkas novietnes izpild-
mērījuma plānu, kurā norādīta ēkas 
kontūra. Papildus nepieciešami arī 
ēkas fotoattēli ar faktisko situāciju 
un būvatļauju, ja tas nav būvniecības 
informācijas sistēmā. 

Jaunais regulējums palīdzēs gadī-
jumos, kad ēkas būvniecība ir saistī-
ta ar finanšu līdzekļu aizņēmumiem. 
Nereti būvniecības stadijas sākuma 
posmā (kad ēka vēl nav pabeigta) no 
aizņēmuma devēja puses pamatoti 
tiek izvirzīta prasība uz nepabeigto 
jaunbūvi (kaut vai tikai pamatiem) 
nostiprināt īpašumtiesības zemes-
grāmatā. Ja nepabeigtā ēka nav 
pirmās būvniecības grupas ēka vai 
otrās būvniecības grupas palīgēka, 
tad spēkā esošais regulējums pa-
redz veikt būves kadastrālo uzmē-

rīšanu (ar Valsts zemes dienesta 
veiktu apsekošanu objektā), lai pa-
nāktu nepabeigtās jaunbūves reģis-
trēšanu pirms būves pieņemšanas 
ekspluatācijā, kaut gan šādas būves 
pieņemšanas ekspluatācijā kārtība 
paredz veikt būves kadastrālo uzmē-
rīšanu tieši pirms pieņemšanas eks-
pluatācijā. Tas nozīmē, ka vienai un 
tai pašai ēkai pašlaik ir jāveic būves 
kadastrālā uzmērīšana divas reizes,  
lai gan lietderīgi būtu to veikt tikai 
pirms ēkas pieņemšanas eksplua-
tācijā – brīdī, kad tā nav būvēšanas 
jeb nemitīgā mainīšanās stadijā.

Jaunajā kārtībā (bez būves ka-
dastrālās uzmērīšanas) reģistrētie 
kadastra dati būs pietiekami jaun-
būves ierakstīšanai zemesgrāmatā, 
jo atbilstoši likuma “Par nekustamā 
īpašuma ierakstīšanu zemesgrāma-
tās” 4. pantam tiesnesis nekustamā 
īpašuma ierakstīšanai zemesgrāma-
tā nepieciešamo informāciju iegūst 
Kadastrā.

Ēkas kadastra datu reģistrāciju 
vai aktualizāciju no nepabeigtas 
jaunbūves deklarācijas Valsts zemes 
dienests veiks 10 darbdienu laikā – 
atbilstoši noteiktajam regulējumam.

Vairāk par pakalpojuma pie-
teikšanu lasiet VZD mājaslapā 
www.vzd.gov.lv sadaļā Aktualitātes/
Jaunumi.

Papildu informācija, zvanot uz in-
formatīvā tālruņa numuru  67038800 
vai rakstot uz e-pasta adresi: 
info@vzd.gov.lv.

Raksts sagatavots pēc 
www.vzd.gov.lv publicētās 

informācijas

AV
O

TS
: W

W
W

.P
IX

AB
AY

.C
O

M

Tiek vērtēti komersantu piedāvājumi katlumājas 
būvniecībai Jaunmārupes ciemā
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) institūcijas veikušas komersantu apzināšanu 
par katlumājas būvniecības iespējām Jaunmārupes ciemā, lai nodrošinātu ciema iedzīvotājus ar 
centralizētās siltumapgādes pakalpojumiem un piedāvātu centralizētās siltumapgādes sistēmas 
siltumenerģijas lietotājiem pēc iespējas zemāku gala tarifu. 

2022. gada augustā Pašvaldība 
izsludināja tirgus izpēti, dalībai tajā 
pieteicās četri komersanti, kas ir iz-
teikuši vēlmi uzsākt siltumenerģijas 
ražošanu un piegādi Jaunmārupes 
ciema iedzīvotājiem. Aptaujā tika 
aicināti piedalīties komersanti, ku-
ru rīcībā ir vai varētu būt pieejams 
nepieciešamais siltumenerģijas at-
tiecīgas jaudas ražošanas tehnolo-
ģiskais aprīkojums. Jauno katlumāju 
plānots novietot blakus Jaunmāru-
pes stadionam Īvju ielā, līdz katlumā-
jas novietnei izbūvējot servitūta ceļu 
par 2023. gada Pašvaldības budžeta 

līdzekļiem.
Pašvaldība komersantiem, kas 

pieteikušies kā potenciālie pakal-
pojuma sniedzēji, nosūtīja detalizē-
tus jautājumus, lai varētu izvērtēt 
iesniegtos piedāvājumus. 2023. 
gada 9. februārī trīs no četriem ko-
mersantiem prezentēja Pašvaldībai 
savu redzējumu par siltumapgādes 
pakalpojuma organizēšanu Jaun-
mārupes ciemā. 

Pēc piedāvājumu un prezentāciju 
izvērtēšanas kopā ar šīs situācijas 
izvērtēšanai piesaistīto ekspertu 
jautājums tiks virzīts uz komiteju 

un tad domes sēdi gala lēmuma 
pieņemšanai.

Jau iepriekš vēstīts, ka centrali-
zētās siltumapgādes pakalpojumu 
Jaunmārupes ciemā šobrīd nodro-
šina SIA “Sabiedrība Mārupe”, kas 
informējusi par vēlmi pārtraukt pa-
kalpojuma nodrošināšanu.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

Pagaidu budžetā apstiprināti vairāki investīciju projekti
Valsts pagaidu budžeta apstākļos Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 25. 
janvāra sēdē apstiprinājusi pagaidu budžetu, lai nodrošinātu Pašvaldības iestāžu nepārtrauktu darbu. 
Pagaidu budžetā tiek apmaksāti tikai tie pakalpojumi, kas sniegti jau  2022. gadā, un tās investīcijas, 
kuru īstenošana uzsākta 2022. gadā.

Tomēr, lai nodrošinātu Pašvaldī-
bas autonomo funkciju izpildes ne-
pārtrauktību, 25. janvāra domes sē-
dē ir apstiprināti atsevišķi investīciju 
projekti, kas saistīti ar Pašvaldības 
īpašumā esošo ceļu būvniecību, uz-
turēšanu un pārvaldību, meliorācijas 
darbiem, kā arī novada labiekārtoša-
nu. Tie ir projekti, kam nepieciešams 
uzsākt iepirkumu organizēšanu, lai 
tos varētu īstenot šī gada būvdarbu 
sezonā. 

APSTIPRINĀTIE PROJEKTI
Ielas un ceļi

Būvprojekta izstrāde un būvniecī-
ba, lai nodrošinātu piekļuvi plānotajai 
katlumājai Jaunmārupē.

Būvprojekta izstrāde gājēju ceļam 
pār dzelzceļu Rīga – Jelgava pie Jel-
gavas ceļa. VSIA “Latvijas dzelzceļš” 
(turpmāk – LDZ) šobrīd izstrādā būv-
niecības ieceres dokumentāciju un 
šogad plāno izbūvēt gājēju pāreju 
pār dzelzceļa pārbrauktuvi. Lai no-
drošinātu LDZ būvprojekta sasaisti 
ar Rīgas daļu un Mārupi, savienojot 
projektēto LDZ pāreju ar vecā Jelga-
vas ceļa ietvi, nepieciešams veikt iz-
trūkstošā savienojuma būvprojekta 
izstrādi un vienlaicīgu, kopā ar LDZ 
un Rīgas domi - Rīgas valstspilsētas 

daļā, izbūvi. Minētais projekts saņē-
ma arī lielu iedzīvotāju atbalstu izslu-
dinātajā līdzdalības budžeta projektu 
ideju konkursā 2022. gadā.

Būvprojekta izstrāde ceļa seguma 
atjaunošanai Mazcenu alejas pos-
mam no Švarcenieku muižas līdz 
Meža ielai Jaunmārupē.

Būvprojekta izstrāde Pededzes 
ielas pārbūvei posmā no Daugavas 
ielas līdz Rožleju ielai Mārupē.

Gājēju pārejas ierīkošana Rīgas 
ielā regulējamā krustojumā ar Jūr-
malas ielu (ar gājēju ietves pievie-
nojumu) Piņķos, Babītes pagastā, 
nodrošinot gājējiem, īpaši bērniem, 
iespēju droši šķērsot Rīgas ielu no 
dzīvojamās apbūves uz Piņķu centru 
un mācību iestādēm.

Gājēju - veloceļa pārbūve Gravu 
ielas posmā Spilvē, Babītes pagastā.

Kleistu ielas vienkārtas virsmas 
apstrāde Babītes pagastā. 

Meliorācija
Notekas Nr. 27 pārbūves II kārta 

(pik 15/00-39/84, garums 2,48km).  
Projekta īstenošanas gaitā paredzē-
ta grāvja posma pārbūve, sākot no 
Bērzemnieku ielas līdz Mežmaļu ielai 
Vētras ciemā.

Būvprojekta izstrāde sūkņu staci-

jas izbūvei uz pašvaldības nozīmes 
koplietošanas kolektora Pērses ielā 
Mārupē.

Notekas Nr. 25 posma (pik. 54/00-
57/49) pārbūve ar liela izmēra dre-
nāžas kolektora izbūvi Lielajā ielā 
Mārupē. Projekta īstenošanas gaitā 
paredzēta Lielās ielas konstrukcijas 
stabilizācija, grāvja posmu no Asteru 
ielas krustojuma līdz Daugavas ielai 
aizvietojot ar liela izmēra kolektoru 
un izbūvējot drenāžas sistēmas ele-
mentus.

Labiekārtošana
Lieldienu dekoru iegāde novada 

lab iekārtošanai.
Konrādu skvēra Mārupē labiekār-

tošanas projekta izstrāde.
Bērnu rotaļu laukumu pārbūve 

Skultes ciemā.
Būvprojekta izstrāde atkritumu 

šķirošanas laukuma izbūvei nekus-
tamajā īpašumā “Ozolkalni-5” Māru-
pē, uzlabojot atkritumu apsaimnie-
košanas kvalitāti iedzīvotājiem.

Pašvaldības īpašumu pārvalde

http://ej.uz/publiska-apspriesana-marupe
https://geolatvija.lv/geo/#/
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_21736
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_21736
https://www.marupe.lv/index.php/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi
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mailto:svetlana.buraka%40marupe.lv?subject=
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https://geolatvija.lv/geo/#/
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23217
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23217
https://www.marupe.lv/index.php/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi
mailto:marupe%40marupe.lv?subject=
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https://geolatvija.lv/geo/#/
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https://www.marupe.lv/index.php/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi
https://www.marupe.lv/index.php/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi
https://geolatvija.lv/geo/#/
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19334
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19334
https://www.marupe.lv/index.php/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/lokalplanojumi
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26297
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26297
https://www.vestnesis.lv/op/2023/26.16
https://www.vestnesis.lv/op/2023/26.16
mailto:dace.zigure%40marupe.lv?subject=
https://www.vestnesis.lv/op/2023/26.18
https://www.vestnesis.lv/op/2023/26.18
https://geolatvija.lv/geo/#/
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25725
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25725
https://www.marupe.lv/index.php/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi
mailto:dace.zigure%40marupe.lv?subject=
https://www.vestnesis.lv/op/2023/26.17
https://www.vestnesis.lv/op/2023/26.17
https://geolatvija.lv/geo/#/
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26300
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26300
https://www.marupe.lv/index.php/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi
mailto:dace.zigure%40marupe.lv?subject=
https://www.marupe.lv/index.php/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi
https://geolatvija.lv/geo/#/
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19880
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http://www.vzd.gov.lv
mailto:info%40vzd.gov.lv?subject=
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Janvārī Babītes un Salas pagastu iedzīvotāji nodevuši 
9,2 tonnas videi kaitīgo un 9,2 tonnas lielgabarīta 
atkritumu
Babītes un Salas pagastos noslēgusies katru ceturksni rīkotā vides apsaimniekošanas uzņēmuma SIA 
“Eco Baltia vide” akcija elektronikas, lielgabarīta un citu videi kaitīgo atkritumu savākšanai. Janvārī 
Babītes un Salas iedzīvotāji otrreizējai pārstrādei nodeva gandrīz 5  tonnas nolietotās elektrotehnikas, 
4,4 tonnas automašīnu riepu, kā arī vairāk nekā 9,2  tonnas dažāda veida lielgabarīta atkritumu.

Šāda veida elektrotehnikas, liel-
gabarīta un bīstamo atkritumu sa-
vākšana no mājsaimniecībām un 
uzņēmumiem SIA “Eco Baltia vide” 
Babītes un Salas pagastos, kā arī 
Mārupes pilsētā un pagastā rīko 
regulāri ar mērķi veidot ilgtspējīgu 
vidi un novērst dažādu bīstamo at-
kritumu nonākšanu dabā. Janvārī 
iedzīvotāji nodeva gan mājsaimnie-
cībās uzkrāto lielo elektrotehniku – 
ledusskapjus, plītis, veļas mašīnas, 
televizorus -, gan arī mazo sadzīves 
tehniku, piemēram, tosterus, glu-
dekļus u.c. Tāpat kā citus gadus, arī 
šī gada sākumā iedzīvotāji izrādīja 
īpašu aktivitāti nodot nolietotās au-
toriepas un lielgabarīta atkritumus, 
piemēram, dīvānus, skapjus, plauk-
tus un cita veida mēbeles. 

Arī janvāra akcijas rezultāti liecina, 
ka cilvēki vēlas šķirot un to dara aktī-
vi, rūpējoties ne tikai par vidi, bet arī 
par savu veselību. “Eco Baltia vide” 
atgādina, ka elektrotehniku, tāpat kā 
autoriepas un citus bīstamos atkri-
tumu veidus, kā arī mēbeles nekādā 
gadījumā nedrīkst izmest sadzīves 
atkritumos vai atstāt pie konteine-
riem. Bezatbildīgi izmesta tehnika 
un citi atkritumi var atstāt negatīvu 
ietekmi gan uz vidi, gan apdraudēt 
cilvēku veselību.

Uzņēmums “Eco Baltia vide” in-
formē, ka Babītes un Salas pagastā, 
kā arī Mārupē un Mārupes pagastā 
elektronikas bezmaksas savākša-
na iedzīvotājiem un uzņēmumiem 
tiek nodrošināta arī ikdienā. To var 
pieteikt, zvanot uz tālruņa numuru 

8717 vai rakstot uz e-pasta adre-
sēm babite@ecobaltiavide.lv vai 
marupe@ecobaltiavide.lv. 

“Eco Baltia vide” izsaka pateicību 
Mārupes novada iedzīvotājiem par 
līdzdalību vides ilgtspējas veidošanā, 
kā arī aicina būt aktīviem un pieda-
līties šķirošanas akcijās. Nākamā 
akcija Mārupes pilsētā un Mārupes 
pagastā plānota martā.

Kā ikdienā pareizi atbrīvoties no 
dažāda veida radītajiem atkritumiem, 
par  SIA “Eco Baltia vide” sniegtajiem 
pakalpojumiem, kā arī atkritumu 
šķirošanas iespējām var uzzināt 
www.ecobaltiavide.lv.

SIA “Eco Baltia vide”

Janvārī uzsākti meliorācijas grāvju sakopšanas darbi 
Informējam, ka līdz ar labvēlīgu laikapstākļu iestāšanos ir uzsākti meliorācijas sistēmas 
sakopšanas darbi novadā.

Lai nodrošinātu sistēmas atbil-
stošu darbību, janvārī un februārī  
pašvaldības nozīmes koplietoša-
nas ūdens notekās tiek veikti koku 
un krūmu ciršanas darbi:
1. Mārupē, Zeltiņu ielas posmā 

no Lielās ielas līdz Rožleju ielai 
(ūdens noteka 41312:16);

2. Mārupē, Samtu ielai piekļautā 
ūdens notekas posmā 41312:6;

3. Jaunmārupē, Rudzu ielai piekļautā 
ūdens noteku posmā 3812223:58;

4. Jaunmārupē, ūdens notekas pos-
mā 3812223:91 no Rudzu ielas 
līdz Ozolu ielai.

Pēc koku ciršanas paredzēts:
1. Zeltiņu ielā nofrēzēt nocirsto ko-

ku celmus un iespēju robežās sa-
kārtot ūdens notekas 41312:16 
šķērsprofilu;

2. Ūdens notekas 41312:6 posmā 
sakārtot notekas šķērsprofilu.

Informācija par meliorācijas ka-
dastrā reģistrētām meliorācijas 
būvēm iegūstama interneta vietnē 
www.melioracija.lv, kur, iepazīstoties 
ar lietotiem apzīmējumiem, var aplū-
kot, kāda veida un statusa meliorā-
cijas būves atrodas novada teritorijā 
un katrā zemes īpašumā. 

Meliorācijas sistēmu uzturēšanas 
darbi pašvaldības nozīmes koplieto-
šanas meliorācijas ūdens notekās 

tiek veikti saskaņā ar  meliorācijas 
sistēmu un uzturēšanas speciāla-
jiem tiesību aktiem. 

Meliorācijas darbi tiek veikti pre-
ventīvi ar mērķiem:
 mazināt gruntsūdeņu slodzi visai 

piekļautajai infrastruktūrai, īpašu-
miem;

 atsevišķās vietās mazināt infra-
struktūras un īpašumu applūša-
nas riskus;

 samazināt meliorācijas infrastruk-
tūras ekspluatācijas un uzturēša-
nas izmaksas nākotnē.
Mārupes novadā meliorācijas 

sistēma atrodas dažādu īpašnieku 
pārziņā – gan valsts un tās institūci-
ju, gan Mārupes novada pašvaldības 
(turpmāk – Pašvaldība) un daudzu 
privātīpašnieku – gan juridisku, gan 
fizisku personu īpašumā. Šāda sa-
drumstalotība īpašumtiesību ziņā 
ļoti apgrūtina visas sistēmas  kop-
šanu kopumā, jo katram atsevišķi un 
vienlaikus visiem kopā ir jāiesaistās 
sistēmas uzturēšanā un atjaunoša-
nā. Tas uzliek par pienākumu katram 
īpašniekam apzināties, ka viņa īpa-
šumā esošs grāvis ir daļa no visas 
novada meliorācijas sistēmas kopu-
mā un to arī ietekmē.

Lai Pašvaldībai būtu tiesības kom-
pleksi risināt meliorācijas sistēmas 
uzturēšanu, tās infrastruktūras un 
apbūves jautājumus, Pašvaldība 

virknei meliorācijas notekgrāvju 
ir piešķīrusi pašvaldības nozīmes 
koplietošanas meliorācijas sistēmas 
statusu un reģistrējusi tos meliorā-
cijas kadastrā. 

Pašvaldības nozīmes koplietoša-
nas statusa piešķiršana meliorāci-
jas būvei nemaina īpašuma tiesības 
uz zemi un būvi. Tās īpašniekam 
jo projām saglabājas pienākums 
nodrošināt īpašumā esošās melio-
rācijas sistēmas darbību, t.sk. sav-
laicīgi izcirst kokus un koku atvases 
ūdens notekās un ekspluatācijas aiz-
sargjoslās, vēlams divas reizes gadā 
nopļaut zāli, regulāri novākt priekš-
metus, kas traucē ūdens plūsmu, 
un savākt atkritumus. Atgādinām, 
ka par meliorācijas sistēmas bojā-
šanu vai nepienācīgu uzturēšanu 
var iestāties administratīvā atbildība.

Valsts un valsts nozīmes melio-
rācijas sistēmas ir vienīgais  izņē-
mums, kurās zemes īpašnieks ir 
atbrīvots no pienākuma ekspluatēt 
un uzturēt īpašumā atrodošos būvi. 
Neskatoties uz šo īpašo izņēmumu, 
īpašniekam, vēloties dzīvot sakoptā 
vidē, ir tiesības nopļaut zāli, savākt 
atkritumus un, saņemot pašvaldībā 
ciršanas atļauju, nocirst augošu ko-
ku savas zemes robežās.

Pašvaldības īpašumu pārvalde

Ar “Eco Baltia” lietotni ērtāk
Jau teju divus gadus vides apsaimniekošanas uzņēmuma SIA “Eco 
Baltia vide” klientiem ir pieejama mobilā lietotne “Eco Baltia”, kas 
nodrošina ērtāku informācijas apriti un atvieglo ikdienas rūpes 
par vidi un atkritumiem. Tajā visiem uzņēmuma klientiem tiek 
vienuviet nodrošinātas iespējas pārraudzīt atkritumu izvešanas 
grafikus, pieteikt vēlamos pakalpojumus, uzzināt par tuvākajiem 
atkritumu šķirošanas punktiem, kā arī veikt citas ar atkritumu 
apsaimniekošanu saistītās darbības.

SIA “Eco Baltia vide” valdes priekš-
sēdētājs Jānis Aizbalts: “Ikdienas 
straujais ritms veicina biežāku teh-
noloģiju izmantošanu, kā rezultātā 
mainās arī cilvēku paradumi. Lai 
mūsu uzņēmums spētu nodrošināt 
viedāku pakalpojumu sniegšanu, 
esam izveidojuši mobilo lietotni, kas 
darbojas nepārtraukti un ļauj mums 
būt sasniedzamākiem, virzoties tu-
vāk kopīgam mērķim – ilgtspējīgai 
un sakoptai videi.”

Lietotnē SIA “Eco Baltia vide” klien-
ti var saņemt aktuālo informāciju 
par saviem līgumiem, veikt rēķinu 
apmaksu, kā arī pieteikt citus “Eco 
Baltia vide” piedāvātos pakalpoju-
mus, piemēram, elektronikas bez-
maksas izvešanu, zāles pļaušanu 
un citus. Papildu šīm iespējām, mo-
bilās lietotnes lietotājiem ir iespēja 
saņemt atgādinājumus par atkritu-
mu izvešanas dienu un nepiecieša-
mību izstumt atkritumu konteineru 
specializētajam transportam brīvi 
pieejamā vietā. Tāpat lietotāji var 
pieteikt papildus izvešanu, ja tāda 

nepieciešama, vai atcelt atkritumu 
izvešanu, ja konteiners vēl nav pilns.

Kopš lietotnes testēšanas sā-
kuma to savās mobilajās ierīcēs ir 
augšupielādējuši vairāk nekā 5000 
klientu. Lai veicinātu dalīto atkritumu 
šķirošanu, visiem aplikācijas lietotā-
jiem ir pieejama interaktīvā šķiroša-
nas karte, kurā ērti var atrast sev tu-
vākos publiski pieejamos atkritumu 
šķirošanas punktus.

Lietotne “Eco Baltia” pieejama 
gan juridiskajām, gan privātperso-
nām, kurām ar SIA “Eco Baltia vide” 
noslēgts līgums par atkritumu ap-
saimniekošanu. To savās mobilajās 
ierīcēs bez maksas var augšupielā-
dēt Android un iOs operētājsistēmu 
lietotāji.

Jautājumu gadījumā aicinām 
klientus sazināties ar SIA “Eco Bal-
tia vide” klientu apkalpošanas cen-
tru, zvanot uz tālruņa numuriem: 
67799999; 8717 vai rakstot uz e-pa-
sta adresi: info@ecobaltiavide.lv.

SIA “Eco Baltia vide”

Sveiktas konkursa “Mammu bizness Mārupē” 
uzvarētājas
Mārupē 19. janvārī tika sveiktas trīs konkursa “Mammu bizness Mārupē 2022” uzvarētājas, kas jau 
tuvākajā laikā varēs īstenot savas biznesa idejas, uzsākot savu uzņēmējdarbību vai paplašinot sava 
uzņēmuma piedāvāto pakalpojumu klāstu.

2022.gadā Mārupes novada paš-
valdības (turpmāk - Pašvaldība) līdz-
finansējums projektu īstenošanai 
piešķirts trīs projektu autorēm:
 2999,20 eiro saņēma Daina Dori-

ņa par projektu “Pasaku pasau-
le” (interešu izglītības nodarbības 
bērniem, kurās tiek stāstītas pa-
sakas, stāsti un to fragmenti);

 2853,72 eiro saņēma Ina Dins-
berga par projekta ideju “Dadzīša 
ABC” (didaktiskās spēles pirms-
skolas vecuma bērniem, kas vei-
cina psihisko un runas procesu 
attīstību);

 3000 eiro saņēma Zane Gitendor-
fa par projektu “Mini Donuts” (mi-
ni virtulīšu cepšana mājražošanas 
kārtībā mazos apjomos).
Jaunās uzņēmējas apbalvošanas 

pasākumā uzrunāja Pašvaldības 
domes priekšsēdētājs Andrejs En-
ce: “Man ir patiess prieks, ka mūsu 

novadā ir uzņēmīgas, radošas un 
idejām bagātas sievietes - māmi-
ņas, kuras papildus saviem ģimenes 
pienākumiem ir gatavas uzņemties 
jaunus. Vēlos uzslavēt jūs par dros-
mi un apņēmību. No sirds novēlu 
jums visām veiksmi savu ideju īs-
tenošanā un biznesa attīstībā! Lai 
jums veicas!”

Konkursa mērķis ir motivēt sievie-
tes - māmiņas saskatīt sevī uzņēmē-
jas potenciālu un uzsākt komerc-
darbību, veicināt jaunu produktu 
un pakalpojumu veidošanu, kā arī 
sekmēt jauno māmiņu veiksmīgāku 
atgriešanos darba tirgū.

Pateicoties šim konkursam, Māru-
pes novadā savu darbību veiksmīgi 
turpina jau seši jauni uzņēmumi.

2021. gadā Pašvaldības grantu 
saņēma četri projekti, no kuriem trīs 
turpināja attīstīties. Tie ir: “Crunchy” 
(veselīgu un uzturvielām bagātu sal-

dumu ražošana), “Pūkainis” (apģēr-
bu un aksesuāru zīmols, kas radies, 
iedvesmojoties no platformas pu-
kainis.lv, kas palīdz dzīvniekiem no 
patversmēm atrast saimniekus un 
mājas) un “Saldā paradīze” (dažāda 
veida deserti – musa kūkas, franču 
makarūni un makarūnu kūkas).

2020. gadā ar Pašvaldības līdzfi-
nansējumu tika atbalstītas četras 
jauno māmiņu biznesa idejas. Trīs 
no šiem projektiem veiksmīgi darbo-
jas vēl šobrīd, tie ir: “Moon Elements” 
(betona puķupodi un kastes iekštel-
pām un ārtelpām), “Loud and Cute” 
(augstas kvalitātes bērnu un sievie-
šu trikotāžas apģērbu ražošana) un 
“Eva Fay Vocal Studio”(vokālā studija 
bērniem un jauniešiem no 7 līdz 25 
gadiem).

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

Skolēnus aicina piedalīties biznesa ideju konkursā
Biedrība “Mārupes uzņēmēji” sadarbībā ar Mārupes novada pašvaldību novada skolēnus aicina 
piedalīties biznesa ideju konkursā.

Konkursa mērķis ir radīt skolēnos 
izpratni par uzņēmējdarbību, attīstīt 
spēju argumentēt un aizstāvēt savu 
viedokli, kā arī motivēt jauniešus sa-
va biznesa veidošanai un attīstībai, 
inovatīva produkta vai pakalpojuma 
radīšanai.

Skolēnu iesniegtās idejas tiks vēr-
tētas divās kārtās - pēc iesniegtā pie-
teikuma un prezentācijas klātienē. 
Biznesa idejas apraksts jāiesniedz 
brīvā formā atbilstoši savām zinā-
šanām un pieredzei (līdz piecām 
lapaspusēm).

Konkursā var piedalīties Māru-
pes novada pašvaldības izglītības 
iestāžu skolēni, kā arī citi Mārupes 
novadā deklarētie skolēni, sākot jau 
no pirmās klases, iesniedzot idejas 
aprakstus individuāli vai grupā līdz 
piecām personām.  Pretendentiem ir 
iespēja konsultēties arī ar mentoru – 

biedrību “Mārupes uzņēmēji”. Lai pie-
teiktos konsultācijai, nepieciešams 
sazināties ar biedrības pārstāvi Miku 
Lukstiņu, rakstot uz e-pasta adresi: 
miks@fixman.lv. 

Konkursa rezultātā trīs labāko 
biznesa ideju autori katrā konkursa 
grupā (1.-6. klase; 7.-9. klase; 10.-12. 
klase) iegūs balvas: 1. vieta – 100 
eiro, 2. un 3. vieta – veicināšanas 
balvas. Visām grupām ir iespēja cī-
nīties par galveno balvu “Grand Prix” 
– 200 eiro.

Konkursa balvu fondu veido bied-
rības “Mārupes uzņēmēji” saziedots 
balvu fonds.

Aicinām jauniešus uzdrošināties 
un iesniegt savu pieteikumu līdz 
2023. gada  28. februāra plkst. 
23.59, nosūtot to uz e-pasta adresi: 
info@marupesuznemeji.lv vai iesnie-
dzot klātienē Mārupes novada paš-

valdības Izglītības pārvaldē (Konrādu 
ielā 5, Mārupē) darba dienās iestā-
des darba laikā.

Nolikums un plašāka informācija 
pieejama: www.marupesuznemeji.lv 
un www.marupe.lv sadaļā “Uzņēmēj-
darbība”, kā arī savas izglītības iestā-
des mājaslapā.

Vairāk informācijas:
 Miks Lukstiņš, biedrības “Mā-

rupes uzņēmēji” pārstāvis 
(miks@fixman.lv); 

 Einārs Ervīns Deribo, Mārupes no-
vada pašvaldības Izglītības pārval-
des vecākais jaunatnes lietu spe-
ciālists (einars.deribo@marupe.lv);

 Linda Ostrovska, Mārupes 
novada pašvaldības uzņē-
mējdarbības speciāliste 
(linda.ostrovska@marupe.lv).

Ziņu lapa uzņēmējiem
Jauns gads iesācies ar jaunām tradīcijām – turpmāk reizi ceturksnī tiks izdota elektroniska Ziņu 
lapa uzņēmējiem, kurā  apkopotā veidā interesentiem sniegsim informāciju par svarīgākajiem  
notikumiem  novadā uzņēmējdarbības jomā.

Ziņu lapa tiks izsūtīta tiem uzņēmējiem, kuri būs apliecinājuši vēlmi saņemt šādas ziņas. Pieteikties Ziņu 
lapas saņemšanai var, aizpildot pieteikuma formu, kas pieejama www.marupe.lv sadaļā Uzņēmējdarbība.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļa

Izstrādāts Mārupes un Olaines 
novadu NVO Info punkta rīcības 
plāns
Biedrība “Pierīgas partnerība” ir izstrādājusi nevalstisko 
organizāciju (turpmāk – NVO) Info punkta rīcības plānu, kura 
mērķis ir sniegt mērķtiecīgu atbalstu Mārupes un Olaines novadu 
nevalstiskajām organizācijām. 

“Mūsu lielākā vērtība ir iedzīvo-
tāji! Teritorijā ir vairāk nekā 600 ne-
valstisko organizāciju, mūsu biedru 
organizācijas apvieno gandrīz 600 
cilvēku. Rīcības plānā iekļautas kon-
krētas darbības, kas jāveic, lai snieg-
tu atbalstu gan aktīviem iedzīvotā-
jiem, gan arī stiprinātu līdzdalību. 
Kopā varam veidot sabiedrību, kurā 
vēlamies būt,” par NVO rīcības plānu 
stāsta biedrības “Pierīgas partnerī-
ba” valdes locekle Alīna Lukjanceva.

Viens no biedrības “Pierīgas part-
nerība” mērķiem ir veicināt pilsonis-
ko līdzdalību, kas panākams, spēci-
not nevalstiskās organizācijas. NVO 
Info punkta rīcības plāna izstrādes 
laikā tika apzinātas 22 biedrorga-
nizāciju vajadzības. Tika izvērtētas 
organizētās aktivitātes, par vērtī-
gākajām atzīti pieredzes braucieni, 
rīkotie iedzīvotāju forumi, apmācības 
un NVO datu bāze. Papildus tika rī-
kotas tematiskās fokusa grupas 
(tematiskie virzieni – apkaimes, 
kopienas; izglītība, jaunieši, sports 
un kultūra; vides jautājum), kā arī 
sniegti ieteikumi komunikācijai ar 
biedriem un sabiedrību.

“Līdzdalībai ir jābūt jēgpilnai, 
balstītai uz reālām vajadzībām. 
Rīcības plāns atbild par dažādām 
vajadzībām un kļūs par atbalsta 
punktu sadarbībai un nākotnes plā-

nu īstenošanai,” norāda rīcības plā-
na izstrādātājs, biedrības “Alianse 
Pārnozariskai Ilgtspējīgai Attīstībai” 
prezidents Āris Ādlers.

NVO Info punkta uzdevumi:
 NVO vajadzību apzināšana;
 NVO kapacitātes un savstarpējās 

sadarbības stiprināšana;
 NVO interešu pārstāvniecība paš-

valdības iestādēs;
 sabiedrības informēšana.

Ar izstrādāto biedrības “Pierī-
gas partnerība” rīcības plānu, NVO 
Info punkta aktivitātēm, Mārupes 
un Olaines nevalstiskajām organi-
zācijām var iepazīties vietnē nvo.
pierigaspartneriba.lv. Ja vēlies 
iesaistīties vai nepieciešams at-
balsts, raksti uz e-pasta adresi: 
info@pierigaspartneriba.lv.

Rīcības plāns ir izstrādāts projek-
tā “Biedrības “Pierīgas partnerība” 
kapacitātes stiprināšana efektīvai 
līdzdalībai”, kas tiek īstenots Eiropas 
Ekonomikas zonas un Norvēģijas 
finanšu instrumentu 2014.-2021. 
gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda 
Latvijā programmas “Demokrātijas 
kultūra” ietvaros, projekta līgums Nr. 
AIF/2022/KAPAC2/126.

Biedrība “Pierīgas partnerība”

Pārliecinies, ka gultne ir brīva no
nosprostojuma 

Neļauj veidoties būves apaugumam

Zini, kurus meliorācijas grāvjus ir
tiesīga uzturēt pašvaldība

Ja rodas neskaidrības - jautā!

Regulāri veic zāles pļaušanu

Ik pavasari izvāc grunts
ieskalojumus, sadzīves atkritumus un
kritušus kokus, kā arī likvidē bebru
aizsprostojumus, ja tādi ir.

Lai pašvaldībai būtu tiesības uzturēt meliorācijas sistēmu, tā
piešķīrusi virknei meliorācijas notekgrāvju pašvaldības
nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu un
reģistrējusi tos meliorācijas kadastrā. 

Novāc kokus, koku un krūmu atvases,
kas traucē ūdens plūsmu gultnē. Koki
un krūmi nedrīkst atrasties arī
meliorācijas sistēmu aizsargjoslā, ja
tie traucē veikt uzturēšanu.  

Pašvaldības īpašumu pārvaldes
meliorācijas inženieris 
Gunārs Bodnieks  
Tālr.: 29903325; 
e-pasts: gunars.bodnieks@marupe.lv

Lai arī likums nenosaka kā pienākumu pļaut
zāli meliorācijas sistēmas aizsargjoslā, to
darot vismaz divas reizes gadā, vieglāk
kontrolēt krūmu atvašu augšanu un rada
patīkamāku dzīves vidi.

Ņem vērā, ka valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmas ir
vienīgais izņēmums, kurās zemes īpašnieks ir atbrīvots no
pienākuma uzturēt īpašumā atrodošos būvi. Arī pašvaldības
nozīmes koplietošanas statusa piešķiršana meliorācijas būvei
neatceļ pienākumu nodrošināt īpašumā esošās meliorācijas
sistēmas darbību.

Kā kopt meliorācijas
sistēmu?

Mārupes novadā – labākie rādītāji 
Latvijā uzņēmumu skaita ziņā
Aizvadītajā gadā Mārupes novadā bijis vislielākais jaunreģistrēto 
uzņēmumu pārsvars pār likvidēto uzņēmumu skaitu, tā liecina 
Lursoft apkopotās statistikas dati par 2022. gada situāciju 
uzņēmējdarbības jomā Latvijā.

“Lai arī pērn Mārupes novadā jau-
no uzņēmumu skaits saglabājies 
2021. gada līmenī, līdz ar likvidēto 
uzņēmumu skaita kritumu Mārupes 
novada kopējā gada bilance bijusi ar 
pluss zīmi. 2022. gadā Mārupes no-
vadā reģistrēti 298 jauni uzņēmumi, 
kas ir tikpat, cik gadu iepriekš, savu-
kārt gada laikā likvidēti 244, līdz ar to 
kopējais novada teritorijā reģistrēto 
uzņēmumu skaits pagājušā gada lai-
kā audzis par 54. Pozitīvā tendence, 
kad jauno uzņēmumu ir vairāk nekā 
likvidēto, šajā Pierīgas pašvaldībā 
saglabājusies jau trešo gadu pēc 
kārtas. Lursoft izpētījis, ka lielākais 
Mārupes novadā pērn reģistrētais 
uzņēmums ir SIA “Božule”, kura re-
ģistrētais pamatkapitāls ir 970 tūk-
stoši eiro. SIA “Uniholding” piedero-

šais uzņēmums strādā nekustamā 
īpašuma izīrēšanas un pārvaldīša-
nas nozarē.”

Lursoft pētījums atklāj, ka Latvi-
jā kopumā 2022. gadā uzņēmumu 
kopējā bilance bijusi negatīva, jo  
sarucis gan jaunreģistrēto, gan arī 
likvidēto uzņēmumu skaits, un šāda 
tendence jau ir septīto gadu. 2022. 
gadā Latvijā reģistrēti 8 826 jauni uz-
ņēmumi, bet likvidēti 10 959. Pozitī-
va tendence ir tikai 10 pašvaldībās, 
Mārupes novada pozitīvajam rādītā-
jam seko arī Tukuma, Bauskas, Cē-
su, Saldus, Ādažu, Varakļānu novadi, 
kā arī Ventspils, Jūrmala un Liepāja. 

Raksts sagatavots pēc Lursoft 
mājaslapā publicētās informācijas
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Mārupes novada apkaimju iepazīšanu sākam ar Mārupes apkaimi, 
kurā dzīvo nepilni 20% visa novada iedzīvotāju. Šī apkaime iekļauta 
2022. gada 1. jūlijā izveidotajā pilsētā. Izstaigāsim teritoriāli nelielo 
(10,7 km²) apkaimi kopā! 

Sākam no vietas, kuru varētu uz-
skatīt par apkaimes centru – Kon-
rādu skvēru. 2015. gadā, atzīmējot 
Mārupes novada 90. gadadienu, 
skvērā, kas ir kā simboliska tikša-
nās vieta iedzīvotājiem un viesiem, 
atklāts Mārupes novada uzņēmēju 
biedrības dāvinātais  pulkstenis. 

Ceļš tālāk ved uz tepat līdzās eso-
šo Mārupes Kultūras nama ēku – tās 
pamatakmens likts 1936. gadā. Ēka 
celta kā Aizsargu nams. Aizsargu or-
ganizācija nodarbojās ar sportu un 
citiem sabiedriskiem pasākumiem, 
gādāja par kārtību un likumību pa-
gastā. Savukārt vietā, kur patlaban ir 
25. autobusa galapunkts, Mārupītes 
krastos rīkoja Jāņu vakaru.  

Apkaimes viesi šajā mirklī izbrī-
nā lūkotu, kur tad tā upe? Nudien, 
Mārupīte kautrīgi caurvij Mārupes 
apkaimi, tomēr, atskatoties vēsturē, 
tai bijusi nozīmīga loma. 

1656. gada Rīgas aplenkuma lai-
kā zviedri aizbēra Mārupītes ieteku 
Daugavā, appludinot  līdzenumu ap 
Kobrona skansti un pārvēršot to par 
grūti pieejamu saliņu.   Mārupīte iz-
glāba Rīgu, liekot krievu armijai at-
kāpties. Lūk, tā top leģendas! Lai vai 
cik necila šķistu mūsu mazupīte, tie-
ši no tās vārda 1925. gadā ir radies 
arī apdzīvotās vietas nosaukums.

Kamēr kavējamies vēl tepat uz 
Mārupītes gatves, paceļot skatu 
augšup, ieraugām Mārupes ūdens-
torni, kas kļuvis par sava veida orien-
tieri tuvējā apkārtnē. Tas  tika uzbū-
vēts 2002. gadā un apbalvots kā tā 
gada labākā inženierbūve.  

Visticamāk, ka šo torni kā “savējo” 
atpazīst liela daļa mazo mārupiešu, 
jo turpat netālu atrodas viens no 
savulaik slavenākajiem bērnudār-
ziem Latvijā – “Lienīte”, kas nesen 

nosvinēja 50 gadu jubileju. Kad bēr-
nudārzs 1972. gadā sāka darbu, par 
muzikālo audzinātāju tika pieņem-
ta Liene Lūse, kura jau pirms tam 
veidoja dažādus bērnu televīzijas 
raidījumu ciklus, piemēram, “Risis 
un Rasa mācās zīmēt”, “Risis un 
Rasa mācās vingrot”. Atnākot strā-
dāt uz Mārupes bērnudārzu, viņas 
mazie audzēkņi kļuva par nākamo 
bērnu raidījumu “Gudram gudra 
gudrībiņa”, “Dziesmu kamoliņš” u.c. 
līdzautoriem. Nosaukumu “Lienīte” 
bērnudārzs ieguva, pateicoties savai 
mūzikas skolotājai.  2015. gada 5. 
septembrī Mārupē atklāta pašvaldī-
bas pirmsskolas izglītības iestādes 
“Lienīte” otrā māja Pērses ielā, kuras 
telpās mācās bērni vecumā no pus-
otra līdz trim gadiem.

Iepretim bērnudārzam - Gerberu 
ielā - aktīvie apkaimes iedzīvotāji 
pulcējas sporta laukumā, kur zie-
mās tiek uzliets ledus slidošanai, 
bet vasarās ir iespēja spēlēt gan bas-
ketbolu, gan skriet un spēlēt galda 
tenisu. Te gada siltajā laikā notiek 
arī bezmaksas āra vingrošanas no-
darbības.

Vēsturiski šeit un apkārtnē bija 
daudz saimniecību un lauksaim-
niecības zemju - ganības, fermas, 
ābeļdārzi, bet mūsdienās ir veido-
jusies privātmāju apbūve, kur ielu 
nosaukumi tematiski kārtojas teju 
pa kvartāliem: Neļķu, Dāliju, Liliju, 
Asteru, Rožu, Gerberu, Orhideju ie-
la, kā arī Gaujas, Svētes, Braslas, 
Amatas, Ventas u.c. Daļa ielu savos 
nosaukumos nes vēsturisko māju/
saimniecību nosaukumus.

Virzoties pa Rožu ielas veloceliņu 
Jaunmārupes virzienā, kreisajā pusē 
paliek privātmāju ciemats - Māras-
ciems, labajā – Sēļi, līdz nonākam 

pie apkaimes viena no lielākajiem 
lepnumiem – bērnudārza “Mārze-
mīte”, kurš durvis mazajiem māru-
piešiem vēra 2016. gadā. Tā ir šim 
laikmetam piederīga ēka ar ergo-
nomisku rotaļu laukumu, plašām, 
gaišām telpām, bērniem pielāgotiem 
interjera risinājumiem un plašu te-
ritoriju. 

Metam loku un nonākam uz allaž 
rosīgās Daugavas ielas, kas ved mūs 
atpakaļ apkaimes centra virzienā, 
kreisajā pusē atstājot Bieriņu purvu. 
Savukārt tepat netālu esošajā Drei-
maņu ielā noteikti dzirdama jautra 
čalošana, jo 2022. gadā novada 
jaunieši te ieguvuši savu pulcēša-
nās vietu – jauniešu centru “Hēlijs”, 

kur sanākt kopā ne tikai Mārupes 
apkaimes jauniešiem, bet arī citu 
apkaimju bērniem. 

Pastaigu noslēdzam Bebru ielā 
10 - Tūrisma informācijas un ama-
tu mājā, kas atklāta 2022. gadā, lai 
veicinātu gan tūrisma piedāvājumu 
novadā, gan iepazīstinātu ar amat-
niekiem un mājražotājiem.

Mārupes apkaimes ielu labirinti ir 
lieliska vieta, kur doties pastaigās, 
apmaldīties un atkal atrasties. Pašā 
apkaimes centrā rudenī gozējas ķirb-
ji uz lauka, pīlēm - pašām sava ceļa-
zīme, lai droši šķērsotu ceļu, maijā 
reibinoši smaržo ceriņi, un apkaimes 
vārdu pasaulē lepni nes gan šeit mī-
tošie kultūras un  sporta ļaudis, gan 
drosmīgi un inovatīvi uzņēmēji. Viss 
iepriekš minētais ir tikai neliela daļa 
no kolorītās, dinamiskās apkaimes. 
Pārējo katram jāatklāj pašam, apcie-
mojot, sajūtot, izgaršojot! 

Kā teic apkaimes iedzīvotāja, 
patriote un Apkaimju konsultatīvās 
padomes dalībniece Ilze Kamoliņa: 
“Man apkaime ir svarīga manai emo-
cionālajai labsajūtai - laipni kaimiņi 
un zaļa apkārtne. Mārupi izjūtu kā 
savu, jo tā ir tik dažāda – te dzirda-
mas gan straujas attīstības skaņas, 
gan arī rāms miers, klusums un da-
bas klātbūtne.”

Apkaimju karti  skati 
www.marupe.lv sadaļā Sabiedrība/
Sabiedrības līdzdalība/Apkaimes.

Tiekamies atkal marta Mārupes 
novada pašvaldības informatīvā iz-
devuma “Mārupes Vēstis” izdevumā, 
kad turpināsim iepazīt apkaimes, 
viesojoties Tēriņu apkaimē! 

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

Jauna Mārupes novada tūrisma karte
Izdota jauna Mārupes novada tūrisma karte, kurā atradīsiet plašu 
informāciju par novada aktīvās atpūtas iespējām un apskates objektiem

 Šī karte būs lielisks ceļvedis Mārupes novada 
iepazīšanai gan iedzīvotājiem, gan tūristiem, jo ta-
jā apkopoti Mārupes pilsētas un Mārupes, Babītes 
un Salas pagastu tūrisma objekti, iepazīstinot ar 
dabas vērtībām, izziņas objektiem, kultūrvēsturi 
un arhitektūru, aviācijas objektiem un vēl daudz ko 
citu! Tūrisma karte sagatavota latviešu un angļu 

valodā.
Jauno tūrisma karti iespējams saņemt Tūris-

ma informācijas un amatu mājā (Bebru ielā 10, 
Mārupē), kā arī aplūkot pašvaldības mājaslapā 
www.marupe.lv sadaļā Tūrisms/Bukleti.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļa

Pārgājienu cikls “Dabas apļi” 
papildināts ar septiņiem jauniem 
maršrutiem
2022. gada 16. decembrī biedrība “Pierīgas tūrisma asociācija” un 
zīmols “EXIT RĪGA” atklāja ziemas pārgājienu ciklu Pierīgā “Dabas 
apļi”, ikvienam  interesentam sniedzot iespēju doties pārgājienos 
septiņos Pierīgas novados, iepazīstot dabas un kultūrvēsturiskās 
vērtības.

No šī gada 1. februāra pieejamo 
pārgājienu maršrutu skaits ir palieli-
nāts līdz 14 maršrutiem. Pārgājienos 
var doties gan pa vieglākām, gan ne 
tik vieglām takām un ceļiem. Pieda-
līties var ikviens, kuram tīk aktīvā 
atpūta dabā un ir prieks par svaigā 
gaisā pavadītu dienu. Dalība ir bez 
maksas, piedzīvojumi un jaunas zi-
nāšanas - garantētas.

Mārupes novada teritorijā tiek 
piedāvāti divi maršruti - “Dabas apļi - 
Jaunmārupes apkārtnes noslēpumi” 
un “Dabas apļi - miers, Tu un daba 
Babītes pagastā”.

Pārgājienu cikls norisināsies līdz 
2023. gada 30. aprīlim

Kā piedalīties?
Mobilajā telefonā lejupielādē apli-
kāciju “Actionbound”, kas pieejama 
gan Google, gan IOS veikalā. Atrodi 
pārgājienu ciklu “Dabas apļi”, izvēlies 
tīkamāko maršrutu un dodies ceļā, 
sekojot norādēm aplikācijā.

Maršruti ir no 8 līdz 17 km gari, tie 
ved gan gar Rīgas jūras līča piekrasti, 
gan apkārt ezeriem, gan gar purviem 
un upēm. Izstaigājot visus 14 mar-
šrutus, kopumā veiksi aptuveni 150 
kilometrus un apskatīsi vairāk nekā 
70 vietas Pierīgā, kopumā nostaigā-
jot aptuveni 200000 soļu.

Pārgājienā noderēs uzlādēts mo-
bilais telefons ar ieslēgtu internetu 
un atrašanās vietas noteikšanu. 
Maršrutos varēs ne tikai uzzināt in-
formāciju par dažādiem tūrisma ob-
jektiem, bet arī piedalīties viktorīnā 
un veikt kādu interesantu uzdevumu.

Iepazīsties ar nolikumu 
www.exitriga.lv, lejupielādē aplikā-
ciju, sapulcē draugus vai ģimeni un 
dodies ceļā.

Biedrība 
“Pierīgas tūrisma asociācija”

Babītes vidusskolā  pirmklasnieki gūst zināšanas par 
basketbolu
18. janvārī Babītes vidusskolā viesojās projekta “Sportland pirmie soļi basketbolā” organizatori, lai 
motivētu 1.e un 1.f izglītojamos iesaistīties regulārās fiziskajās aktivitātēs, parādot, ka dzīve ir ļoti 
aizraujoša arī ārpus datora ekrāna. Šī projekta mērķis ir radīt interesi izglītojamajos par aktīvu un 
veselīgu dzīvesveidu, kā arī palīdzētu apgūt basketbola spēles pamatus.

Projektā izglītojamie ieguva jau-
nas zināšanas un prasmes, iepa-
zīstot basketbola spēli kopā ar po-

pulāriem latviešu basketbolistiem. 
Nodarbību vadīja bijusī basketbolis-
te, tagad trenere Liene Jansone un 

basketbolists Kaspars Vecgavars. 
Patīkams pārsteigums bija “Sport-
land” sarūpētās dāvanas – t-krekli 
ar uzrakstu “Pirmie soļi basketbolā”, 
kas palīdzēs skolēniem saliedē-
ties vēl vairāk un izjust komandas 
vienojošo garu. Skolēni darbojās 
gan individuāli, gan grupās, sākot 
ar iesildīšanās vingrinājumiem un 
beidzot ar basketbola spēlei nozī-
mīgiem elementiem. Pirmo klašu iz-
glītojamie darbojās ar prieku, azartu 
un deg smi, atbalstīja viens otru un 
priecājās par klasesbiedru veiksmi.

Īpašs paldies Babītes vidusskolas 
sporta skolotājai un programmas 
“Mācītspēks” dalībniecei Jolantai 
Ivanovai par izrādīto iniciatīvu pie-
teikuma un motivācijas vēstules 
izstrādē.

Babītes vidusskola

Skaņu rīku darbnīca pirmsskolas 
izglītības iestādē “Lienīte”
Pirmsskolas izglītības iestādē (turpmāk – PII) “Lienīte” janvāra 
tēma bija “Pašgatavotie skaņu rīki skaņu pasaulē!” Tēmu turpinām 
arī februārī.

Mūzikas nodarbībās  noskaidro-
jām bērnu zināšanas un prasmes 
par pašgatavotiem skaņu rīkiem 
gan to gatavošanas, gan spēlēšanas 
procesu. Uzzinājām, kādas ir bērnu 
domas par pašgatavotajiem skaņu 
rīkiem un to pielietojumu mūzikas 
nodarbībās.

Bērni iepazinās ar dažādām ska-
ņām, kādas saklausāmas apkārtējā 
vidē. Projektā izveidojām mūzikas 
instrumentu izstādi.

Bērni varēja izlasīt, kā sauc katru 
mūzikas instrumentu, ieklausīties tā 
skaņā, paņemt mūzikas instrumentu 
rokās un uz mirkli iejusties muzikan-
ta lomā. 

Projektā organizējām mūzikas 
instrumentu darbnīcu, kurā atbilstoši 
vecuma grupai katrs bērns meistaro-
ja savu skaņu rīku un pēc tam ar to 
muzicēja skaņu rīku orķestrī.

Četrgadīgie bērni meistaroja ska-
ņu kārbiņas – šeikerus.  Katrs vei-
doja kārbiņai dizainu, piepildīja to 
ar dažādiem materiāliem, kas veido 

skaņu. 
Piecgadīgie bērni meistaroja ska-

nīgos žagariņus. Žagariņus aptina ar 
dziju, uz stieplītes uzvēra krāsainas 
podziņas un piestiprināja pie žaga-
riņa zariem, un skaņu rīks ir gatavs.

Sešgadīgie bērni meistaroja mēr-
kaķu bundziņas. Bundziņas bija no 
koka ripām, kas bija jāapglezno, vei-
dojot individuālu dizainu, ar izvēlētu 
dzijas dzīpariņu jāpiesien izvēlētās 
pērlītes. Rezultātā tika izveidotas 
krāsainas pašu meistarotas mērka-
ķu bundziņas. 

Šādas darbnīcas, kurās bērni veic 
savu individuālo darbu, veicina loģis-
kās domāšanas, iztēles, uzmanības, 
smalkās motorikas attīstību, bērnos 
rada sajūtu būt spējīgam darīt darbu, 
kura rezultātu viņš pats var izmantot 
savā izplānotajā darbībā un var iegūt 
apkārtējo atzinību.

Marta Bērziņa, PII “Lienīte” mūzikas 
skolotāja

Iesaisties Mārupes novada 
Jauniešu domē!
Mārupes novada Jauniešu domē apvienojas aktīvi un apņēmīgi 
jaunieši, kuri kopīgi plāno un organizē dažādus pasākumus, 
dod iespēju jauniešu iniciatīvu īstenošanai, kā arī pavada laiku 
patīkamā un iekļaujošā kompānijā. 

Jauniešu dome jeb M-UP jaunieši 
uz sēdēm satiekas jauniešu centrā 
“Hēlijs” vai Babītes Jauniešu centrā, 
kur neformālā un radošā atmosfērā 
tiek apspriestas jaunākās aktualitā-
tes, īstenotas visdažādākās idejas 
un pilnveidotas zināšanas dažādās 
jomās.

Jauniešu domes kvalitatīvākai 
darba nodrošināšanai Jauniešu do-
mes dalībnieki sadalījuši atbildības 
jomas. Kopā ar M-UP jauniešiem 
iespējams līdzdarboties izglītības, 
kultūras, sociālo tīklu, kā arī sabied-
risko attiecību nozarē.

Aktīvi iesaistoties jauniešu domes 
darbā, iespējams pilnveidot savas 
līderības prasmes, iemācīties labāk 
komunicēt ar cilvēkiem, uzstāties 
un runāt auditorijas priekšā, kā arī 
attīstīt savu radošumu.

Jauniešu domes kolektīvā iespē-
jams iesaistīties jauniešiem vecumā 
no 13 līdz 25 gadiem. 

M-UP jauniešu sastāvā darbojas 
Mārupes novada aktīvie jaunieši, ku-
ru faktiskā dzīves vai mācību vieta 
ir Mārupes novads vai kuri pārstāv 
jauniešu organizācijas, jauniešu inte-
rešu grupas, dienas centrus, kultūras 
kolektīvus vai sporta komandas.
M-UP jauniešu galvenie mērķi:
 iesaistīt jauniešus novada dzīvē;
 uzklausīt un pārstāvēt jauniešu 

idejas;

 apgūt jaunas prasmes;
 kopīgi līdzdarbojoties, veicināt sa-

vu un citu jauniešu izaugsmi;
 iegūt jaunus kontaktus.

Jauniešu domes uzdevumi:
 līdzdarboties novada organizēta-

jās aktivitātēs un pasākumos;
 organizēt un vadīt pasākumus 

jauniešiem;
 iesaistīt jauniešus novada dzīvē, 

piedāvājot dažādas aktivitātes un 
brīvprātīgā darba iespējas;

 sadarboties ar novada izglītības 
iestādēm un novada skolēnu par-
lamentiem;

 sadarboties ar citām jaunatnes 
organizācijām, biedrībām un ie-
stādēm;

 piedalīties un īstenot ar jauniešu 
interesēm un vajadzībām saistītus 
projektus;

 veidot dažādus reklāmas un pub-
licitātes materiālus.
Ja arī tu vēlies pilnveidot novada 

jauniešu dzīvi ar savām idejām, prak-
tiski darboties un gūt pieredzi, pievie-
nojies M-UP jauniešiem, un veidosim 
Mārupes novada jauniešu dzīvi kopā!

Lai pievietotos M-UP jauniešu ko-
mandai, aizpildi pieteikuma veidlapu 
(www.marupe.lv sadaļā Sabiedrība/
Jauniešiem/Mārupes novada Jaunie-
šu dome). 

Mārupes novada Jauniešu dome

Babītes Mūzikas skolā gads sācies ar solfedžo 
viktorīnām un panākumiem konkursos
Šī gada 19. un 20. janvārī Babītes Mūzikas skolā pirmo reizi tika rīkotas solfedžo viktorīnas 1. - 3. klašu 
grupā. Viktorīnu mērķis bija veicināt skolēnu izziņas interesi radošā darbībā, atklājot un no jauna 
iepazīstot solfedžo un mūzikas teorijā apgūto.

Skolēni ar aizrautību un degsmi 
veica uzdevumus, lai, sadarbojoties 
ar komandas biedriem, nopelnītu 
pēc iespējas vairāk punktu. Pēc vik-
torīnām skolēni atzina, ka visvairāk 
patika tie uzdevumi, kas līdz šim no-
darbībās nebija piedzīvoti - mūzikas 
terminu un elementu “Alias”,  tautas-
dziesmu “Mēmais šovs”, kā arī ieju-
šanās skolotāja lomā, labojot kļūdas 
dažādos ritma motīvos. 

Viktorīnas veidotājas un organi-
zētājas - skolotājas Zane Tāluma un 
Alise Meļko – ir gandarītas par da-
lībnieku aktivitāti. Uz tikšanos nāka-
majos mūzikas teorijas pasākumos!

2023. gada pirmais mēnesis au-
dzēkņiem bija  veiksmīgs arī konkur-
sos. Latvijas profesionālās ievirzes 
un profesionālās vidējās izglītības 
iestāžu izglītības programmas Stīgu 
spēle - Vijoles (alta, čella, kontraba-
sa) spēles audzēkņu valsts konkursa 
II kārtā  II grupā Gustavs Dubinskis 

(4. klase, vijoles spēle) ieguva 1. vie-
tu,  I grupā Madarai Lindai Mazapšai 
(3. klase, čella spēle) 1. vieta,  IV gru-
pā Annai Puriņai (8. klase, vijoļspēle) 
atzinība, bet Jautrītei Putniņai veltī-

tajā starptautiskajā pianistu konkur-
sā Madarai Lieģei 3. vieta.

Babītes Mūzikas skola 

Babītes vidusskolas skolniecei godalgoti panākumi 
informātikas un loģiskās domāšanas konkursā
Babītes vidusskolas skolniece Elīna Kristiāna Siliņa guvusi izcilus panākumus - 3. vietu 7. - 8. klašu 
grupā - IT uzņēmuma “Visma” organizētajā informātikas un loģiskās domāšanas konkursā “Bebr(a)s”.

Loģiskās domāšanas konkursu 
“Bebr[a]s” 4.-12. klašu skolēniem jau 
sesto gadu organizē IT uzņēmums 
“Visma”. Šogad dalībnieku skaits bija 
rekordliels – 27 764 skolēni no 349 
Latvijas skolām. Finālā par uzvaru 
sacentās 105 labākie.

3. vietas ieguvējas Babītes vidus-
skolas skolnieces Elīnas Kristiānas 
Siliņas pārstāvētajā 7. – 8. klašu 
grupā 1. vietu ieguva dalībniece no 
Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas, bet otro 
vietu – dalībniece no Mežciema pa-
matskolas. 

Konkursā ‘’Bebr[a]s” varēja pie-

dalīties ikviens skolēns, kurš vēlas 
pārbaudīt savu prāta asumu un 
loģisko domāšanu matemātikā un 
informātikā. 

Uzvarētāji saņēma praktiskas bal-
vas, kas palīdzēs mācīties program-
mēt, iepazīt elektronikas projektu 
pasauli, veidot savu robotu un vien-
laikus izklaidēties, apgūstot jaunas 
zināšanas un prasmes.

“Bebr[a]s’’ konkurss 2004. gadā 
aizsākās Lietuvā, kur tam pamatus 
lika Viļņas Universitātes profesore 
Valentīna Dagiene. Konkurss ir tra-
dīcija, ko no Baltijas pārņēmusi visa 

pasaule. “Bebr[a]s” pasaulē ir ieguvis 
lielu popularitāti – tajā piedalās jau 
56 valstis, kopā vairāk nekā 3 miljoni 
skolēnu. Latvijā jau sesto gadu kon-
kursu organizē IT uzņēmumu grupa 
“Visma” sadarbībā ar Latvijas Univer-
sitātes Matemātikas un informātikas 
institūta pētnieku Mārtiņu Opmani.

Visi rezultāti pieejami “Visma” mā-
jaslapā.

IT uzņēmums “Visma”

Mārupes novads pārstāvēts izstādē “Balttour 2023”
Biedrībai “Pierīgas tūrisma asociācija” pēc ilgāka pārtraukuma šis gads iesācies ar kādreiz tik ierasto 
dalību dažādās starptautiskās izstādēs, popularizējot plašo tūrisma piedāvājumu, kas pieejams 
galvaspilsētas tuvumā. Sadarbībā ar Rīgas Plānošanas reģionu šogad izstādē “Balttour 2023”, kas 
notika no 3. līdz 5. februārim Ķīpsalā, vienotā tūrisma reģiona zīmola “EXIT RĪGA” stendā tika 
pārstāvēti septiņi Pierīgas novadi. 

Arī Mārupes novads bija viens no 
septiņiem izstādē pārstāvētajiem 
Pierīgas novadiem, kur Mārupes 
novada pašvaldības tūrisma speciā-
liste izstādes apmeklētājiem vēstīja 
par plašajām un daudzpusīgajām at-
pūtas, izklaides un apskates vietām 
Mārupes novadā. 

Izstādes pirmajā dienā notika 
Pierīgas novadu kopējā stenda at-
klāšana, kurā ar uzrunu piedalījās arī 

Mārupes novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Andrejs Ence.

“EXIT RĪGA” stendā trīs dienu ga-
rumā apmeklētājiem bija iespēja 
piedalīties izglītojošā viktorīnā, kur, 
pareizi atbildot uz jautājumiem par 
asociāciju, bija iespēja laimēt īpašās 
novadu sarūpētās balviņas. Tāpat arī 
stendā bija iespējams satikt novadu 
tūrisma uzņēmējus, uzzināt par īpaši 
sagatavotajiem piedāvājumiem, kā 

arī piemiņai no izstādes nofotogra-
fēties foto aktivitātē.

Izstādes apmeklētāji bija arī pir-
mie, kuri saņēma jaunākos Pierīgas 
tūrisma materiālus, tai skaitā arī 
jauno Mārupes novada tūrisma karti.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

https://www.marupe.lv/lv/sabiedriba/sabiedribas-lidzdaliba/apkaimes
https://www.marupe.lv/lv/turisms/bukleti
http://www.exitriga.lv
https://www.marupe.lv/lv/sabiedriba/jauniesiem/marupes-novada-jauniesu-dome
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Sporta ziņas īsumā
Futbols

Aizvadīts pirmssezonas fiziskās sagatavotī-
bas treniņš futbolā kopā ar Arvi Vilkasti. Arvis 
ir Soču olimpisko spēļu zelta medaļas iegu-
vējs bobslejā 2014. gadā. Tā bija pirmā Lat-
vijas sportistu izcīnītā zelta medaļa bobslejā 
pēc neatkarības atjaunošanas. Pirmssezonas 
fiziskās sagatavotības treniņš norisinājās 28. 
janvārī Mārupes Sporta kompleksā. Nodar-
bība bija fokusēta uz skriešanas vingrināju-
miem un sprinta elementiem, kā arī vispārējo 
fizisko sagatavotību. Mārupes futbolistiem bi-
ja iespēja uzzināt ko jaunu par profesionālo 
sportu, olimpisko kustību un klātienē redzēt 
zelta medaļu un bobsleja ekipējumu. Šāda 
veida koptreniņš ar profesionāliem sportis-
tiem ir noderīgs gan no sportiskā viedokļa, 
gan mentālā, tas dod iedvesmu un apņēmību 

strādāt, veidojot katra personīgo izaugsmi un 
motivējot trenēties vairāk.

Noslēdzies līdzjutēju, spēlētāju un treneru 
balsojums, kurā tika noskaidrots komandas 
gada futbolists. Kopā aptaujā piedalījās ap 
500 respondentu. Šajā gadā titulu “Gada fut-
bolists” ieguva Kristians Korsaks jeb KK#11, 
kurš sīvā cīņā apsteidza pussargu Robertu 
Lodziņu, aizsargu Gati Štrausu un uzbrucēju 
Pjēru Okendi. K. Korsaks 2022. gada sezonā 
ir aizvadījis visas 24 spēles, nospēlējot lau-
kumā 2281 minūti, guvis 15 vārtus, astoņas 
reizes rezultatīvi asistējis kādam komandas 
biedram. K. Korsaka vārds ir iegravēts uz go-
da plāksnes un jau otro reizi ir starp Mārupes 
Sporta centra gada labākajiem futbolistiem. 
Apsveicam!

Novuss
14. janvārī Babītes Sporta kompleksā notika Babītes Sporta kompleksa 2023. gada individuālās 
sacensības novusā „Jaungada kauss”, kur piedalījās 20 dalībnieku - gan sievietes, gan vīrieši 
dažādos vecumos. Dalībnieki tika vērtēti trīs grupās: “Sievietes”, “Tautas klase” un “Sporta 
klase”. Sieviešu konkurencē Dace Balaka ieguva 1. vietu; Dina Pomjalova - 2. vietu; Vineta 
Skudra - 3. vietu, savukārt “Tautas klasē” Andrejs Sizovs ieguva 1. vietu; Jānis Driksne - 2. vietu; 
Valērijs Pomjalovs - 3. vietu . “Sporta klasē” Dzintars Šustko ieguva 1. vietu; Igors Ramba - 2. 
vietu; Sergejs Varša - 3. vietu. 

Dambrete

Šī gada 14. janvārī Limbažu novada Liepupē 
notika Latvijas 75. skolēnu sporta spēles 100 

lauciņu dambretē. U8 grupā zēniem 1. vietu 
izcīnīja sešgadīgais Pauls Paņko no Babītes 

pagasta, pēdējā kārtā pārspējot savu dvīņu-
brāli Nilu, kurš ierindojās 6. vietā. Sacensībās 
kopumā piedalījās 23 dalībnieki. Dalībniekus 
sacensībām sagatavoja dambretes treneris 
Indulis Paņko. Latvijā dambrete spēlēta jau 

kopš 19. gadsimta, visos laikos bijuši spēcīgi 
spēlētāji un sacensību organizētāji. Arī mūs-
dienās dambrete tiek aktīvi spēlēta, un prieks, 
ka Mārupes novadā dambretes sports tiek at-
tīstīts, izcīnot arī godalgotas vietas.

Tekvondo
No 20. līdz 22. janvārim Somijā notika čempionāts tekvondo, kur piedalījās aptuveni 130 
sportistu no astoņām Baltijas un Skandināvijas valstīm. Mārupes Sporta centra audzēkņi sa-
censībās startēja ar lieliskiem panākumiem, mājās atbraucot ar vairākām godalgām. Kadetu 
vecumgrupā Dāvis Spārns ieguva 3. vietu, Linda Siliņa - 2. vietu. Junioru konkurencē svarā 
līdz 48 kilogramiem 1. vieta Ruslanam Lepinam-Žagaram. Senioru konkurencē svarā  līdz 68 
kilogramiem 1. vieta Dāvidam Bērziņam.

Peldēšana

Aizvadīts “roņu” salidojums un pirmās zie-
mas peldēšanas sacensības Mārupē

21. janvārī visi aukstumpeldēšanas entuzi-
astu jeb “roņu” ceļi veda uz Mārupi, kur “Mā-
rupes aukstumpeldētāji” pirmo reizi uzņēma 
ciemos ziemas peldētājus no visas Latvijas. 
Vecākā dalībniece bija 79 gadus veca kundze 
no Garciema, pārstāvot klubu “Latvijas ronis”, 
savukārt jaunākā dalībnieka vecuma grupā 
līdz 14 gadiem sniegums ātruma ziņā bija 
līdzvērtīgs pieaugušo rezultātiem.

Teju 70 entuziastu sacentās improvizētajās 
ziemas peldēšanas sacensībās “JIP Mārupīte” 
ūdenstilpnē, peldot 25 metru distanci brīvajā 
stilā. Sacensībās bija gan individuālās discip-
līnas, gan klubu komandu sacensības. Ņemot 
vērā to, ka pandēmijas ietekmē šāda tipa pa-
sākumi ļoti sen nebija notikuši, visi dalībnieki 
un apmeklētāji bija patiešām priecīgi gan par 
iespēju satikties, gan izmēģināt savus spēkus 
sacensībās. Tiesnešu godā iejutās biedrības 
”Latvijas ronis” valdes priekšsēdētāja Sarma 
Kočāne un biedrības “Lucavsalas Ledus lāči” 
dibinātājs Renārs Astra.

Godalgotas vietas, diplomu, kausu un dāva-
nas saņēma: Līga Saulīte un Anna Zuja (sie-
viešu konkurencē no 65 gadiem), Anatolijs 
Bartkevičs, Vačagans Pogosjans un Vitālijs 
Kislicins (kungu konkurencē no 65 gadiem). 
Klubu komandu sacensībās triumfēja koman-
da “Latvijas Ronis”, otro un trešo vietu atstājot 
“Lucavsalas Ledus Lāču” komandām. Vislie-
lākā konkurence bija individuālajā peldējumā 
sievietēm un vīriešiem, kur sieviešu konkuren-

cē 21-64 gadu vecuma grupā triumfēja Baiba 
Lapsiņa no “Ledus Dzeguzēm”, kura šāda vei-
da sacensībās startēja pirmo reizi, otro vietu 
atstājot Līvai Lauskai-Lucai, savukārt ar trešo 
vietu tika godalgota pieredzējusī peldētāja no 
“Raganas roņiem” - Kristīne Rāte. Vissīvākā 
konkurence izvērtās kungu vidū vecuma gru-
pā 21-64 gadi, kur godalgotās vietas ieņēma 
Māris Prindulis, Mārcis Umbraško un Kaspars 
Birkenfelds. Tika apbalvots arī jaunākais dalīb-
nieks vecuma grupā līdz 14 gadiem zēniem.

Gandrīz trešā daļa dalībnieku sacensībās 
startēja pirmo reizi, kas nozīmē, ka šāda veida 
sacensību organizēšana veicina interesi par 
veselīgu dzīvesveidu, kā arī motivē jau ilgga-
dējos ziemas peldētājus uzturēt sevi formā 
un būt gatavībā sacensties.

Pasākumu organizēja Elīna Puncule Māru-
pes novada pašvaldības projektu konkursa 
“Mārupe-mūsu mājas 2022” ietvaros. Pasā-
kums tapa sadarbībā ar Latvijas Ziemas pel-
dēšanas federāciju, Mārupes Sporta centru 
un “JIP Mārupīte”. Visi pasākuma organizatori 
strādāja brīvprātīgi, tāpēc liels paldies par at-
balstu un darbu personīgi - Valdim Kārkliņam, 
Vadimam Gontam, Ivaram Punculim, Arman-
dam Namiķim, Mārtiņam Šneideram, Inārai 
Siliņai, Luetai Dzirniecei, Ingai Keisterei, Zanei 
Krastiņai, Ilzei Rupmejai, Liānai Putniņai, Silvi-
jai Bartuševičai un Silvai Jeromanovai-Maurai. 
Pasākumu atbalstīja SIA “SilJa”, SIA “Kreiss”, 
SIA “Aqua sports” un ģimenes restorāns “Her-
cogs”.

Informāciju apkopoja Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļa

Mārupes novads ceļā uz XXVII Vispārējiem latviešu 
dziesmu un XVII deju svētkiem

Jau esam “iekāpuši” februārī. 
Par vienu mēnesi tuvāk lielajam 
notikumam 2023. gada  vasarā, 
kad no 2023. gada 30. jūnija līdz 
9. jūlijam Rīgā notiks XXVII 
Vispārējie latviešu dziesmu un 
XVII deju svētki. To galvenais 
akcents būs Dziesmu svētku 
tradīcijas 150 gade. Svētku laikā 
notiks vairāk nekā 60 pasākumu 
un koncertu. Dziesmu un deju 
svētkiem gatavojas vairāk nekā 
1600 kolektīvu Latvijā un vairāk 
nekā 100 ārvalstīs. Mārupes 
novadu pārstāvēs vairāk nekā 
600 dalībnieku.

Jau 24. janvārī  Mārupes Kultūras 
namā aizvadīts jaukto koru kopmē-
ģinājums, gatavojoties XXVII Vispā-
rējiem latviešu dziesmu un XVII deju 
svētkiem. Dziesmu svētku virsdiri-
ģentu Jāņa Ozola, Ārija Šķepasta, 
Aigara Meri un Jurģa Cābuļa vadībā 
Mārupes, Ķekavas novadu un Jūr-
malas valstpilsētas kori gatavojas 
noslēguma koncertam “Kopā augš-
up” un koru lielkoncertam “Tīrums. 
Dziesmas ceļs”. Kopmēģinājumā 
piedalījās Mārupes jauktais koris 
“Mārupe”, Jaunmārupes jauktais 
koris “Universum”, Babītes Kultūriz-
glītības centra jauktie kori “Atskaņa” 
un “Maska”, Ķekavas “Mozaīka”, 
Baldones “Tempus”, Jūrmalas “Jūr-
mala”, “Vaivari”, “Lira”, “Spārnos” un 
“Latvijas Pasta” koris.

28. janvārī Mārupes Kultūras 
namā sirsnīgā gaisotnē izskanējis 
“Latvijas senioru koru koncerts”. Ar 
skanīgām dziesmām klātesošos 
priecēja Mārupes Kultūras nama sie-
viešu senioru koris “Noktirne”, VEF 
Kultūras pils sieviešu koris “Dauga-
vas Vanadzes”, Rīgas Kultūras un 

tautas mākslas centra “Mazā Ģilde” 
senioru sieviešu koris “Sudrabotā 
gaisma”, Rīgas Latviešu biedrības 
senioru koris “eReLBe” un koncer-
torganizācijas “AVE SOL” senioru 
sieviešu koris “Amadeus”.

5. februārī uz savu pirmo skati 
kultūras pilī “Ziemeļblāzma” devās 
Mārupes Kultūras nama senioru 
ansamblis “Mežābele” (vadītāja Di-
āna Kravale) un izcīnīja III pakāpes 
diplomu. Lepojamies ar mūsu dzie-
došajām dāmām Skultē. 

Patlaban notiek ļoti intensīvs 
mēģinājumu process, lai 12. martā 
mūsu novada deju kolektīvi - Māru-
pes Kultūras nama vidējās paaudzes 
deju kolektīvi “Mārupieši” (D grupa), 
“Mārupieši” (E grupa), “Krustu Šķēr-
su”, Babītes Kultūrizglītības centra 
vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dār-
ta”, Mārupes Kultūras nama jauniešu 
deju kolektīvs “Mārupe” un senioru 
deju kolektīvs “Klasesbiedri” - sekmī-
gi startētu skatē Salaspils kultūras 
namā “Rīgava”. Turēsim īkšķus un 
vēlēsim veiksmi.

Savukārt mūsu koriem skate plā-

nota 16. aprīlī Jūrmalā, kur piedalī-
sies Babītes Kultūrizglītības centra 
jauktie kori “Maska” un “Atskaņa”, 
Mārupes Kultūras nama jauktie kori 
“Mārupe” un “Universum”, meiteņu 
koris “Resono” un senioru koris “No-
ktirne”. Lai skan!

Ceļā uz dziesmu svētkiem pošas 
arī mūsu novada koklētāju ansambļi: 
Babītes Kultūrizglītības centra koklē-
tāju ansamblis “Balti”, Babītes Mūzi-
kas skolas koklētāju ansamblis “Dzī-
tariņi”, Mārupes Mūzikas un mākslas 
skolas koklētāju ansamblis “Saules 
kokles”, tāpat gatavojas Mārupes 
Mūzikas un mākslas skolas pūtēju 
orķestris, Mārupes Valsts ģimnāzi-
jas jauktais koris un Jaunmārupes 
pamatskolas bērnu deju kolektīvs 
“Ozolēni”.

Mīļie kolektīvu vadītāji, kormeista-
ri, vokālie pedagogi, koncertmeistari, 
deju repetitori, lai jums radošums, 
lai smaids, lai pareizā attieksme, 
lai cieņpilns un mīlestības piepildīts 
laiks, gatavojoties XXVII Vispārējiem 
latviešu dziesmu un XVII deju svēt-
kiem šovasar!

Ira Dūduma, 
Mārupes Kultūras nama vadītāja

Jaunumi bibliotēkās
Mārupes novada bibliotēkas un tās filiāļu kopējais krājums  2023. gada 1. janvārī sasniedzis 58235 
vienības (t.sk. periodika, audiovizuālie resursi, nošizdevumi u.c.).

 Lielāko daļu veido daiļliteratūra 
latviešu valodā. Krājums regulāri 
tiek papildināts ar jaunievedumiem, 
lai lasītājus iepazīstinātu ar jaunāko 
Latvijā pieejamo literatūru. Aicinām 
uz bibliotēkām un atgādinām, ka 
šeit pieejami arī jaunākie preses 
izdevumi, grāmatas, audio un video 
materiāli, žurnāli bērniem un jaunie-
šiem, tāpat arī spēles, kas veicina sa-
biedriskumu un attīsta prāta spējas. 
Atgādinām, ka bibliotēkas apmeklē-
tājiem ir lieliska iespēja izmantot 
digitālos informācijas resursus bib-
liotēkā esošajos datoros: Letonika.lv 
un News.lv datubāzes. Tās noderēs 
kā enciklopēdijas, tulkošanas ierīces, 
ar to palīdzību var uzlabot savu lat-
viešu valodas lietojumu (pareizraks-
tība, sinonīmi), pēc atslēgas vārdiem 
meklēt rakstus drukātos laikrakstos 
un lasīt arī ļoti senus preses izdevu-
mus. Tāpat reģistrētie bibliotēkas 
lietotāji var saņemt piekļuvi plašajai 
elektroniskajai bibliotēkai internetā - 
3td.lv - un ērti lasīt simtiem grāmatu 
savās viedajās ierīcēs bez maksas. 
Lai pārliecinātos, vai interesējošā 
grāmata Mārupes novada bibliotē-
kā ir pieejama, aicinām skatīt elek-
tronisko kopkatalogu, kas pieejams 
marupe.lv sadaļā “Kultūra”, izvēloties 
savu bibliotēku. 

Salas bibliotēka maina telpas
Sākot ar šā gada 30. janvāri, Salas 
bibliotēka uzsākusi pāriešanu uz jau-
nām telpām, kas turpmāk atradīsies 
Spuņciema sporta halles ēkā. Pār-
vākšanās laikā bibliotēka apmeklē-
tājiem slēgta. Ļoti atvainojamies par 
sagādātajām neērtībām un priecāsi-
mies sagaidīt lasītājus jaunajās tel-
pās, tiklīdz tās būs atvērtas. Aicinām 
sekot līdzi informācijai. 
Piņķos notikusi tikšanās ar 
rakstnieci Mēriju Elizabeti Kalniņu
Mārupes novada bibliotēkā 18. jan-
vāra pēcpusdienā pulcējās lasītāji, 
lai tiktos ar vienu no jaunākajām ro-
mānu rakstniecēm Latvijā – Mēriju 
Elizabeti Kalniņu. Autore rakstniecī-
bas jomā debitējusi 2021. gadā, kad 
darbs “Sapnis par viņu un mūziklu” 
Apgāda Zvaigzne ABC rīkotajā ro-
mantisko romānu konkursā ieguva 
trešo vietu. Mērija Elizabete ir Juri-
diskās fakultātes studente, kura jau 
no mazotnes aizraujas ar rakstīšanu. 
Dabas dotais talants un apņēmība, 
spēja iedziļināties dažādās, pat sa-
režģītās un smagās tēmās, palīdz 
tapt jauniem daiļdarbiem. Autore 
daudz lasa un iedvesmojas no ār-
zemju rakstnieku grāmatām. 2022. 
gada nogalē Mērija Elizabete Kalniņa 
pašizdošanas ceļā klajā nāca ar otro 

romānu “Uguns un pulveris”. Tikša-
nās laikā lasītāji uzzināja par viņas 
rakstīšanas paradumiem, sižeta 
tapšanu un sadarbību ar redakto-
riem. Mērija Elizabete pastāstīja par 
savām beta lasītājām, kas ir neat-
karīgas lasītājas, pārsvarā grāmatu 
blogeres, kurām ir iespēja pirmajām 
izlasīt uzrakstīto materiālu un izteikt 
savu viedokli. Autore atklāja arī grūtī-
bas un priekšrocības, ar ko jāsaska-
ras, izdodot grāmatu pašai. Sarunu 
vadīja Mārupes novada bibliotēkas 
vadītāja pienākumu izpildītāja Ilze 
Aizsila. Ieraksts pieejams Mārupes 
novada bibliotēkas Facebook lapā, 
izvēloties saiti notikušā pasākuma 
aprakstā.
Seko bibliotēkai Facebook un 
Instagram
Lai nepalaistu garām jaunāko infor-
māciju par iespējām un notikumiem 
Mārupes novada bibliotēkā Piņķos 
un tās filiālēs Spuņciemā (Salas 
bibliotēka), Jaunmārupē (Mazce-
nas bibliotēka) un Babītē (Babītes 
bibliotēka), aicinām sekot izveidota-
jiem sociālo tīklu kontiem: Facebook.
com /marupesnovadabiblioteka un 
Instagram.com/marupesnovadabib-
lioteka. 

Mārupes novada bibliotēka

Aizvadīti barikāžu atceres dienu 
pasākumi Mārupē
Barikāžu laiks - rakstot un domājot par šo laiku pirms 32 gadiem, 
nāk prātā vārdi  - tas bija neparasts garīgā pacēluma laiks Latvijai 
un tās tautai, iespējams, pats lielākais, pats masveidīgākais latviešu 
tautas vēsturē. Un vēl. Barikādes ir mūsu valstiskās neatkarības 
atjaunošanas simbols. Mēs parādījām pasaulei, ka tādas mazas 
valsts, mazas tautas iedzīvotājiem ir savas tiesības, sava vieta 
lielajā kartē.

“Tēvija! Pacel acis un raugies - tavi 
ļaudis stāv cieši ap tavu karogu!” (L. 
Breikšs)

Katram cilvēkam – gan tiem, kuri 
bija Rīgā, gan mājās palicējiem - bi-
ja tikai viena doma – brīva Latvija. 
Barikāžu laikā Rīgas ielās smaržoja 
pēc piparmētru tējas, skanēja mūsu 
tautas dziesmas, gaisā bija cilvēcis-
ka mīlestība.

Politiskā situācija bija sarežģīta, 
un to vēl traģiskāku vērsa notiku-
mi pie Viļņas TV, kur notika mierīgo 
demonstrantu apšaušana. Pēc tam 
traģiskie notikumi uz Vecmīlgrāvja 
tilta. Pirmais upuris - Satiksmes mi-
nistrijas šoferis Roberts Mūrnieks. 

Mārupes pagastā barikāžu pie-
miņas pasākumi šogad sākās 16. 
janvārī ar piemiņas brīdi Mārupes 
kapos, kur, blakus tētim un mammai, 
atdusas  R. Mūrnieks.

Robertu Mūrnieku Rīgas omo-
nieši sašāva 1991. gada 16. janvā-
rī uzbrukuma laikā barikādēs pie 
Vecmīlgrāvja tilta. Tajā pašā dienā 
Rīgas 1. slimnīcā viņa sirds pārstā-
ja pukstēt. R. Mūrnieka bēres 1991. 
gada 19. janvārī pārvērtās par tautas 
manifestāciju, un uz bērēm ieradās 
tūkstošiem ļaužu. Šogad piemiņas 
pasākumā piedalījās politiķis, kādrei-
zējais Latvijas Tautas frontes priekš-
sēdētājs Romualds Ražuks,  1991. 
gada barikāžu dalībnieku biedrības 
prezidents Renārs Zaļais, 1991. 
gada barikāžu dalībnieku Mārupes 
biedrības valdes priekšsēdētājs, Tri-
ju Zvaigžņu ordeņa kavalieris Jānis 
Ozols, Mārupes novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāja vietnieks Val-
dis Kārkliņš, deputāti Jānis Lagzd-
kalns, Ira Dūduma un citi pašval-
dības pārstāvji, R. Mūrnieka māsa 
Rita Golobokova, Mārupes Valsts 
ģimnāzijas direktors Jānis Lagzd-
kalns, jaunieši no Mārupes Valsts 
ģimnāzijas un citi.

Atzīmējot 32 gadus kopš vēs-
turiskajiem 1991. gada janvāra 
notikumiem, 20. janvārī Mārupes 
Kultūras nama iekšpagalmā pie 
ugunskuriem, baudot Mārupes mū-
zikas un mākslas skolas orķestra 
priekšnesumus un režisora Viestura 
Kairiša filmu “Janvāris” par barikāžu 

laika jaunajiem kinomotogrāfistiem, 
patriotiskā gaisotnē aizvadīts viens 
no barikāžu atceres pasākumiem 
novadā. Pasākumā, atceroties mū-
su valsts vēsturiskos notikumus, 
iedzīvotājus un viesus ar uzmundri-
nošiem vārdiem, atmiņu stāstiem un 
siltu tēju sagaidīja Mārupes Kultūras 
nama saime un pašvaldības vadības 
pārstāvji. 

Savukārt, 21. janvāra vakarā Mā-
rupes Kultūras namā noticis ikgadē-
jais 1991. gada barikāžu dalībnieku 
Mārupes biedrības sarīkojums, kur 
barikāžu dalībnieki un viesi kavējās 
atmiņās un baudīja komponista 
Māra Lasmaņa klavierspēli, Ingunas 
Kalniņas solo performances un dze-
jas lasījumus. Pasākumu bagātinā-
ja Mārupes novada Kultūras nama 
senioru deju kolektīva “Klasesbied-
ri” dejas, bet kā pārsteigums visiem 
klātesošajiem bija viesu - Lietuvas 
bruņoto spēku vīru kora priekšne-
sumi. Kā vēsta vēstures lappuses, 
1991. gada janvārī tieši mārupieši 
bija pirmie, kuri ieradušies Doma lau-
kumā uz barikādēm. Sardzē stājās 
simtiem mārupiešu un smagā teh-
nika. Zaķusalā ieradās 20 Mārupes 
mednieki ar bisēm. Tas ir mūsu visu 
pienākums atcerēties mūsu vēsturi 
un godāt cilvēkus, kuri cīnījušies par 
mūsu neatkarību un brīvību. Tikai tā 
mēs varam novērtēt to, kas mums 
ir šobrīd, mūsu neatkarības cenu un 
tās trauslumu. Saglabājam cilvēcību, 
rūpējamies par saviem tuvākajiem 
un mūsu valsti!

Barikāžu laiks mūs vienoja  – gan 
lielus, gan mazus. Bija pārvarētas 
bailes un iegūta drosme, atgūta ticī-
ba un cerība. Arī šodien, ne mazāk, 
mums visiem būtu nepieciešama 
barikāžu laika vienotība un cilvēcība. 
Arī palīdzība viens otram, arī palīdzī-
ba Ukrainas tautai! 

Un vēlreiz paldies mārupietim 
Anatolijam Gorbunovam par drosmi, 
toreiz - pirms 32 gadiem, pieņemt lē-
mumus. Paldies mārupiešiem - tiem, 
kuri bija uz barikādēm! 

Ira Dūduma, Mārupes Kultūra nama 
vadītāja

Pirmssezonasfiziskāssagatavotībastreniņšfutbolākopāarolimpieti Arvi Vilkasti.

MārupesnovadamaziedambretistiLatvijas75.skolēnusportaspēlēs100lauciņu dambretē.

“JIPMārupīte”ziemaspeldēšanassacensībāspulcēteju70entuziastunovisasLatvijas.

SPORTA AFIŠA
19. februārī
Tautas klase volejbolā
Mārupes Sporta kompleksā (Kantora 
ielā 97, Mārupē)

25. februārī plkst. 11.00
Babītes Sporta  kompleksa 2023. 
gada turnīrs kāršu spēlē ,,ZOLE” 
(2. posms)
Babītes Sporta kompleksā (Jūrmalas 
ielā 17, Piņķos, Babītes pagastā)

5. martā
Tautas klase volejbolā
Mārupes Sporta kompleksā (Kantora 
ielā 97, Mārupē)

12. martā
Atklātais turnīrs basketbolā 3:3 uz 
abiem groziem “Mārupes Kauss 
2022”
Mārupes Sporta kompleksā (Kantora 
ielā 97, Mārupē)

23. martā plkst. 17.00
Mārupes novada Sporta forums
Mārupes Kultūras namā (Daugavas 
ielā 29, Mārupē)

1.aprīlī plkst. 11.00
Babītes Sporta  kompleksa 2023. 
gada turnīrs kāršu spēlē ,,ZOLE”
(3. posms)
Babītes Sporta kompleksā (Jūrmalas 
ielā 17, Piņķos)

https://www.facebook.com/marupesnovadabiblioteka
https://www.facebook.com/marupesnovadabiblioteka
https://www.instagram.com/marupesnovadabiblioteka/
https://www.instagram.com/marupesnovadabiblioteka/
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Pasākumi novadā
16. februārī plkst. 17.00 
Pulsa sildītāju (mauču) izgatavošanas 
meistarklase
Mazcenas bibliotēkā (Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupē, 
Mārupes pagastā) 

18. februārī plkst. 16.00
Vokālo ansambļu sadraudzības koncerts “Kad 
ziema vēl nav pagājusi un ir pavasaris…”
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā 
“Vietvalži” (Spuņciemā) 
Koncertā būs dzirdamas dziesmas pavasara noskaņās, 
piedalās sieviešu vokālie ansambļi “Dzelde” (Mārupe), 
“Vida West” (Kalnciems), “Selga” (Lapmežciems), “Mui-
žiņa” (Šlokenbeka).

18. februārī plkst. 18.00 
Mārupes Kultūras nama randiņkoncerts 
“Zemīšu ģimene”
Mārupes Kultūras namā (Daugavas ielā 29, Mārupē)
Uz randiņu savu apburošo, šarmanto un sievišķīgo 
sievu Andu Zemīti uzlūgs mūziķis, ģitārists, pedagogs 
Kaspars Zemītis. Biļešu rezervācija, rakstot uz e - pastu 
kulturas.nams@marupe.lv, cena 10 eiro.

21. februārī plkst. 19.00
Kino otrdienu randiņvakars pie galdiņiem  - 
Ināras Kolmanes spēlfilma “Mātes piens”
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā 
“Vietvalži” (Spuņciemā)
Cena 3 eiro. 

22. februārī plkst. 18.00 
XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII deju 
svētku koru kopmēģinājums
Babītes vidusskolā (Jūrmalas ielā 17, Piņķos, Babītes 
pagastā)

23. februārī plkst. 14.00
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2022” 
noslēguma pasākums un apbalvošana; tikšanās 
ar grāmatu ilustratori un autori Agiju Staku
Mārupes novada bibliotēkā (Jūrmalas ielā 14A, Piņķos, 
Babītes pagastā)

24. februārī plkst. 19.00
Ekoloģiskās mūzikas orķestra “Ducele” 
piecgades jubilejas koncerts
Babītes Kultūrizglītības centrā (Jūrmalas ielā 14A, 
Piņķos, Babītes pagastā)
Biļetes pieejamas SIA “Biļešu Paradīze” kasēs un 
www.bilesuparadize.lv, kā arī pie administratorēm, 
cena 15 eiro.

25. februārī plkst. 17.00
Mārupes Kultūras nama vidējās paaudzes deju 
kolektīva “Krustu šķērsu” jubilejas koncerts
Mārupes Kultūras namā (Daugavas ielā 29, Mārupē)

1. martā plkst. 17.00
Silgas Ivanovas gleznu izstādes atklāšana
Mārupes novada bibliotēkā (Jūrmalas ielā 14A, Piņķos, 
Babītes pagastā)

3. martā plkst. 19.00 
Ināras Kolmanes spēlfilma “Mātes piens”
Babītes Kultūrizglītības centrā (Jūrmalas ielā 14A, 
Piņķos, Babītes pagastā)
Cena 3 eiro.

4. martā plkst. 12.00 – 20.00 
Amatierteātru sadraudzības diena “Es esmu 
teātris”
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā 
“Vietvalži” (Spuņciemā)
Viesosies Ozolnieku amatierteātris ar R. Hārlinga izrā-
di “Dzelzs magnolijas” (režisore Dace Vilne), Tērvetes 
amatierteātris “Trīne” ar G. Priedes izrādi “Zilā” (režisore 
Dzintra Zimaiša) un Ikšķiles amatierteātris “Banda” ar 
improvizācijas teātra izrādi (režisore Māra Ribkinska). 

8. martā plkst. 18.00 
Sieviešu dienas koncerts -  koncertprogramma 
“Mīlestība – tā esi Tu” kopā ar dziesminieku Arni 
Miltiņu
Dienas centrā “Skulte” (Skultes ielā 31, Skultē, Mārupes 
pagastā)

8. martā plkst. 19.00
Sieviešu dienai veltīts Kārļa Kazāka akustiskais 
solo koncerts
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā 
“Vietvalži” (Spuņciemā)
Ieejas kartes pieejamas no 1. marta pie administra-
tores, vietas pie galdiņiem, līdzi drīkst ņemt nelielu 
groziņu. 

10. martā
Mārupes Valsts ģimnāzijas žetonvakars
Mārupes Kultūras namā (Daugavas ielā 29, Mārupē)
Pasākumu organizē Mārupes Valsts ģimnāzija.

11. martā plkst. 10.30
“Pūčulēnu skola” – 2. nodarbība
Mārupes novada bibliotēkā (Jūrmalas ielā 14A, Piņķos, 
Babītes pagastā) 

11. martā plkst.  20.00
Starptautiskajai sieviešu dienai veltīts 
pasākums – balle
Babītes Kultūrizglītības centrā (Jūrmalas ielā 14A, 
Piņķos, Babītes pagastā)
Spēlēs grupa “Zuši”, pasākumu vadīs Mārtiņš Kagainis. 
Biļetes pieejamas pie administratorēm no 27. februā-
ra, cena 10 eiro. Līdzi var ņemt groziņus! 

17. martā plkst. 19.00
Cirka izrāde visai ģimenei “Apkārt zemeslodei”
Babītes Kultūrizglītības centrā (Jūrmalas ielā 14A, 
Piņķos, Babītes pagastā)
Biļetes www.bilesuparadize.lv un “Biļešu Paradīze” ka-
sēs, cena no 8 līdz 12 eiro.

18. martā plkst. 12.00 – 16.00
Noras Bumbieres fonda konkursa “Latvijas 
jaunie vokālisti” pusfināls
Mārupes Kultūras namā (Daugavas ielā 29, Mārupē)
Sīkāka informācija par pieteikšanos konkursā: 
www.norabumbiere.lv.

18. martā plkst. 19.00
Izrāžu apvienības “Panna” izrāde  - jutekliska 
komēdija “Gribu bērnu!” 
Mārupes Kultūras namā (Daugavas ielā 29, Mārupē)
Biļetes www.bilesuparadize.lv un “Biļešu Paradīze” 
kasēs, cena 18 un 20 eiro. Pasākumu organizē SIA “Sav-
starpējo attiecību mācību centrs SAINS”.

24. martā
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas 
pasākums:
11.00 piemiņas brīdis pie politiski represēto piemi-
nekļa Mārupes kapos
11.20 PII “Zīļuks” un Mārupes Mūzikas un mākslas 
skolas apmeklējums
13.00 Jaunmārupes pamatskolas bērnu koncertuz-
vedums “Vēstules Baltijai” Jaunmārupes pamat-
skolā (Mazcenu alejā 4a, Jaunmārupē, Mārupes 
pagastā) 

24. martā plkst. 19.00
Noslēdzot teātra mēnesi “Vietvalžos”, Jelgavas 
novada Līvbērzes amatierteātra “Radi” režisora 
Kārļa Anitena vadībā radītais humora vakars 
“Kovida laikmeta parks”
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā 
“Vietvalži” (Spuņciemā)

25. martā  plkst. 9.00 - 16.30
 XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII deju 
svētku koklētāju ansambļu kopmēģinājums
Babītes Kultūrizglītības centrā (Jūrmalas ielā 14A, 
Piņķos, Babītes pagastā)

26. martā plkst. 12.00  un  plkst. 14.00 
Muzikāls uzvedums ģimenēm “Sapņu lēciens”
Mārupes Kultūras namā (Daugavas ielā 29, Mārupē) 
Biļetes pieejamas www.bilesuparadize.lv  un “Biļešu 
Paradīze” kasēs, cena 5 – 12 eiro. Pasākumu organizē 
SIA “Jogitas Pasākumi”.

28. martā plkst. 17.00 
Tikšanās ar rakstnieci Zani Zustu
Mārupes novada bibliotēkā (Jūrmalas ielā 14A, Piņķos, 
Babītes pagastā)

Izstādes novadā

Līdz 28. februārim
Marata Dzjubenko (12 gadi) gleznu izstāde 
“Marata krāsu pasaule”
Mārupes novada bibliotēkā (Jūrmalas ielā 14A, Piņķos, 
Babītes pagastā)

Līdz 20. martam
Izstāde - unikāla privātkolekcija – Rīgas 
porcelāna rūpnīcas trauki
Babītes Kultūrizglītības centra filiāles Salas pagastā 
“Vietvalži” (Spuņciemā) Radošo prasmju telpā  

Pastāvīgi
Informatīvs stends “Mēs esam kopā, Ukraina!”
Mārupes novada bibliotēkā (Jūrmalas ielā 14A, Piņķos, 
Babītes pagastā)
Ieskats novadpētniecības krājumā “Pārlapojot periodi-
kas izdevumus”.

7  Reģistrētas laulības

14 Reģistrēti mirušie

23 Reģistrēti jaundzimušie

11 Zēni 12 Meitenes

2023.gada janvāris
Dzimtsarakstu nodaļā Valfrīds Daniels Seržants 

(dz. 2010. gadā)
Pārsliņa Alute (dz. 1945. gadā)
Ausma Leitāne (dz. 1928. gadā)
Ausma Fomina (dz.1957. gadā)
Ieva Bethere (dz. 1984. gadā)
Laija Ozoliņa (dz. 1960. gadā)
Aleksandra Pizāne (dz. 1932. gadā)

Anna Lapsa (dz. 1927. gadā)
Raisa Burihina (dz. 1938. gadā) 
Māris Gūtmanis (dz. 1951. gadā) 
Maiga Kalniņa (dz. 1931. gadā) 
Veneranda Kuļikova (dz. 1956. gadā) 
Inta Andersone (dz. 1940. gadā)
Jurijs Šeļepovs /Yury Shelepov/
(dz. 1959. gadā)

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

“MārupesVēstis”publicētiemateriāli
nevienmēratspoguļoMārupesnovada

pašvaldībasviedokli.
Pārpublicēšanasgadījumāatsauce

obligāta.

 Mārupes novada 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”

Apmeklētāju ievērībai! 
Ieeja pasākumos ir bez maksas, izņemot tos, kur norādīts citādi. 

Ar pasākumu aprakstu aicinām iepazīties www.marupe.lv sadaļās Kultūra, Sports, Tūrisms. 
Pasākumu laikā iespējama fotografēšana un filmēšana. Fotogrāfijas un video var tikt ievietoti paš-
valdības informatīvajos kanālos. Pārzinis un personu datu apstrādes nolūki: Mārupes novada paš-

valdība (Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167) veic personas datu apstrādi sabiedrī-
bas informēšanai. Atrodoties pasākuma teritorijā, ikviens tā apmeklētājs apliecina, ka ir informēts, 

ka var tikt iekļauts vizuālajā materiālā.

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

