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Iesaisties savas 
apkaimes attīstībā!
Cilvēkam ir nepieciešama piederības sajūta. Būt piederīgam savai valstij, savai tautai, valodai, kultūrai. 
Esot piederīgam kādai noteiktai kopienai, tiek radīta drošības sajūta, arī atbildība. 

2022. gadā izstrādātajā un ap-
stiprinātajāMārupes novada Ilgt-
spējīgasattīstībasstratēģijā2022
–2034. gadamnovadānoteiktas
12apkaimes(Mārupes,Piņķu,Jaun-
mārupes,Tīraines,Tēriņu,Babītes,
Spilves,Skultes,Dzilnuciema,Salas,
Vētru,Klīvju)arkatraidefinētuvai
plānotu centru, pakalpojumu pie-
ejamībasklāstu.Apkaimjuattēlotās
robežasirnosacītas,kas,praksēie-
dzīvinotunīstenojotapkaimjupie-
eju,varmainītiesatbilstošireālajai
situācijaiunapkaimjuaktivitātei.
Apkaimjupārvaldībasmodelisir

būtisksnetikaivisanovadateritori-
jasvienmērīgasattīstībasnodroši-
nāšanā,apzinotunnodrošinotkat-
rasapkaimesvajadzībasteritorijas
attīstībasjautājumos,betarīlīdzda-
lībasbudžetarealizēšanā.
2022. gadā Mārupes novada

pašvaldība(turpmāk–Pašvaldība)
uzsākalīdzdalībasbudžetaplānoša-
nu,aicinotiedzīvotājussniegtidejas,
kāīstenošanaiPašvaldībanovirzīju-
si kopumā 250 000 eiro budžeta
līdzekļu. Ne vienmēr dzīvesvietas
atrašanās konkrētā apkaimē, kas
definētastratēģijā,sakritīsarto,kur
jūtamiespatiesipiederīgivaisaska-
tāminvestīcijāmlielākopotenciālu,
tādēļiesniegtajaiidejainebijanoteik-
tijāpārstāviesniedzējaapkaime.Arī
balsošanaigalvenaispriekšnosacī-
jumsbijapiederībanovadam(pēc
deklarētāsadreses).

Iedzīvotāju balsojums bija tas
siets,kasnoteica,kurasidejasPaš-
valdībaiīstenojamas.Vislielākosa-
biedrībasatbalstuieguvaidejas,kas
risinabērnubrīvālaikapavadīšanas
iespējas,gājējuinfrastruktūrasne-
esamībupārdzelzceļuunļausapzi-
nātBabītesezeradabaspotenciālu.
Kas būtu tas, ko tieši jūs vēlētos
uzlabot,ieviest,pārveidotsavāap-
kaimē?Sekojietlīdziinformācijaiarī
turpmāk,jojau2023.gadasākumā
tiksizsludinātsjaunslīdzdalībasbu-
džetaidejukonkurss.
Neskatoties uz brīvību ideju ie-

sniegšanā un balsošanā, jāpatur
prātā,kamērķisunsūtībanovada
sadalīšanai apkaimēs ir noteikto
teritoriālovienībuvienmērīgaattīs-
tīšana,interešupārstāvniecība.Te
rodasjautājums–kātiktsadzirdē-
tam?Bieživienaktīvākieapkaimju
interešupārstāvjilikumsakarīgiap
sevipulcēatbalstītājus,domubied-
rus,kolabiizgaismojaarīlīdzdalības
budžetabalsojums.Neformālasko-
pienas ir viena no populārākajām
formām,kassavstarpējo informā-
cijasapmaiņunodrošinaWhatsapp
grupās,Facebookdomubiedrugru-
pāsu.c.Forma,kassniedz lielāko
rīcībasbrīvību,irbiedrība.Savukārt
pārstāvētapkaimesidejasPašvaldī-
bāiespējams,piedalotiesApkaimju
konsultatīvajāpadomē,kurāviens
no dalībniekiem ir arī Pašvaldība.
Apkaimju konsultatīvajā padomē

šobrīddarbojaspārstāvjinoJaun-
mārupes,Mārupes,Tīraines,Salas,
Babītes,KlīvjuunSpilvesapkaimēm.
Katrugadujanvārītiekizsludināta
pieteikšanāsbrīvajāmvietāmpado-
mē,un,laiarīparastiatsaucībairlie-
lākaparnolikumānoteiktopadomes
dalībniekuskaitu,ikvienamiriespē-
japadomessapulcēspiedalītieskā
pieaicinātajam,paršāduvēlmiinfor-
mējotPašvaldībuuze-pastaadresi:
lidzdaliba@marupe.lv. 
Lai arī apkaimes ir tik dažādas,

daudzāmir ļoti interesantavēstu-
re,dzīvesstāstiunmājvietustāsti.
Šogad “MārupesVēstīs” veidosim
apkaimjustāstu sēriju, vēstotpar
katruapkaimi,touzņēmējiem,cilvē-
kiem,interesantāmapskatesvietām
unvēsturi.Pirmaissērijasrakstsjau
februāranumurā!
Jaarījūsupūralādēirkādsstāsts

parvietu/apkaimi,kuraijūtatiespie-
derīgi, sūtiet tomumsuz e-pasta
adresi: inuta.saroka@marupe.lv. Ie-
dzīvināsimapkaimjuidejukopā,jo
apkaimenavtikaikontūraattīstības
dokumentos.Pirmkārt,tieesammēs
–cilvēkiarsavuredzējumuparvie-
tasattīstību,vēlmēmunsirdsbalsi.
Vairāk par līdzdalības iespējām

atradīsietPašvaldībasmājaslapas
www.marupe.lv sadaļā Sabiedrība/
Sabiedrības līdzdalība.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa 

Apstiprinātas piecas 
novada iedzīvotāju 
2022.gada līdzdalības 
budžetā izvirzītās idejas
2022. gada 28. decembrī Mārupes novada pašvaldības (turpmāk 
– Pašvaldība) dome apstiprināja piecas iedzīvotāju līdzdalības 
budžeta ideju konkursā iesniegtās projektu idejas, kas balsojumā 
saņēma vislielāko sabiedrības atbalstu.  

LaiveicinātuPašvaldībasuniedzī-
votājusadarbībunovadaattīstības
jautājumos,2022.gadāPašvaldība
uzsāka līdzdalības budžeta ideju
konkursaīstenošanu.Tāietvarosie-
dzīvotājiiesniedza28ierosinājumus,
nokuriem16idejastikanodotassa-
biedrībasbalsojumam.
Kopumā balsojumā piedalījās

unparteritorijasattīstībasidejām
balsoja1130Mārupesnovada ie-
dzīvotāju.

Vislielāko sabiedrības atbalstu 
ieguvušās idejas:
1.Bērnurotaļulaukumaatjaunoša-
naZeltrītuielā4(273balsis);

2.Gājējuceļaizbūvepārdzelzceļu
Rīga–JelgavapieJelgavasceļa
(167balsis)

3.RotaļulaukumaizveidepieMāru-
pesValstsģimnāzijas (160bal-
sis);

4.Bērnulaukuma“Krēsliņi”Spuņcie-
māatjaunošana(152balsis);

5.BabītesezeraDabasaizsardzības
plāna(DAP)izstrāde(58balsis).
Proporcionāliiedzīvotājuskaitam

apkaimēvisaktīvākiebalsotājibiju-
šiSalasapkaimesiedzīvotājuvidū,
Tīrainesapkaimē,Dzilnuciemaun
Tēriņuapkaimē.
Pašvaldība līdzdalības budžeta

idejuīstenošanaiirparedzējusi250
000 eiro no 2023. gada budžeta
līdzekļiem,vienasidejasīstenošanai
plānojot50000eiro.Šīgadajanvā-
rīplānotsuzsāktdarbupieprojektu
idejuīstenošanas.Projektijāīsteno
divugadulaikānodomeslēmuma
pieņemšanasdienas.

Attīstības un plānošanas nodaļa

VZD, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS
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Mārupes novada pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi
2022. gada 28. decembrī notika Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) kārtējā domes sēde, kurā izskatīti 39 darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti. 

Lēmumi īsumā
 Noraidītbiedrības“MārupesHokeja
Savienība”lūgumupagarinātlīdz-
darbībaslīguma“Parvalstspārval-
desuzdevumaveikšanu”termiņu,
izmaksājotlīdzfinansējumu.

 Piešķirt Piņķu sv. Jāņa evaņģē-
liski-luteriskai draudzei finanšu
līdzekļus3224,94eiroarPVN21%
apmērāPiņķubaznīcasteritorijas
uzturēšanaipar laikaperioduno
2022.gadajanvāralīdzoktobrim.

 Atbalstītlīdzdalībasbudžetapro-
jektuidejas,kasieguvušaslielāko
iedzīvotājubalsuskaitu:“Bērnuro-
taļu laukumaatjaunošanaZeltrī-
tuielā4”, “Gājējuceļaizbūvepār
dzelzceļuRīga–JelgavapieJel-
gavasceļa”,“Modernarotaļulau-
kumaizveidepieMārupesValsts
ģimnāzijas”,“Esošābērnulaukuma
“Krēsliņi”Spuņciemāatjaunošana,
paredzotarīveloceliņa/velotrases
elementus”,“Babītesezeradabas
aizsardzībasplāna(DAP)izstrāde,
lainodrošinātuezerapieejamībuun
apkārtnesattīstību”.

 IzdarītgrozījumusMārupesnovada
pašvaldībasdomes2022.gada24.
augustalēmumāNr.39“ParMā-
rupesnovadapašvaldībasiestāžu
amatavietusarakstuapstiprināša-
nu”unNr.40“ParMārupesnovada
pašvaldībasizglītībasiestāžuama-
tavietusarakstuapstiprināšanu”.

 AtsavinātPašvaldībaipiederošās
9/32 domājamās daļas no ne-
kustamāīpašuma“Skultesiela3”
Skultē,Mārupespagastā,kadastra
numurs80760010029,parnosa-
cītocenu10702,50eiro.

 Atsavināt Pašvaldībai piederošo
nekustamoīpašumu“Neriņasiela
15”Jaunmārupē,Mārupespagas-
tā,  kadastra numurs 8076 011
0552,parkopējonosacītocenu37
802,50eiro.

 Atsavināt nekustamo īpašumu
“Skultesiela15a-1”Skultē,Māru-
pesnovadā,kadastranumurs8076
9003626,parnosacītocenu14
621eiro.

 NodotatsavināšanaiPašvaldībai
piederošu nekustamo īpašumu
“Jaunļutas 2” (Skārduciemā, Ba-
bītespagastā),kadastranumurs
8048 007 0091, kas sastāv no
zemesvienības0,1136haplatībā

arkadastraapzīmējums8048007
0091,pārdodottoelektroniskāiz-
solēaraugšupejošusolie-izsoļu
vietnēhttps://izsoles.ta.gov.lv/. 

 Pieņemt dāvinājumānekustamo
īpašumu“Pūcesiela”Spilvē,Babī-
tespagastā,kadastraNr.8048004
1016,armērķiizmantottoPašval-
dībasinfrastruktūrasuzturēšanai.

 Pieņemt dāvinājumānekustamo
īpašumu “Saulgožu ceļš” ar ka-
dastranumuriem80760090278
un80760090283unuzzemes
vienībasreģistrētomājuceļuarka-
dastraapzīmējumu80760090165
002armērķiizmantottoPašvaldī-
basinfrastruktūrasuzturēšanai.

 Atcelt Mārupes novada domes
2018.gada28.novembralēmuma
Nr.10“ParMārupesnovadapaš-
valdības līdzfinansējumapiešķir-
šanudzīvojamomājupieslēgšanai
centralizētajaiūdenssaimniecības
sistēmai”1.punkta16.apakšpun-
ktuparvienupersonu.

 Apstiprināt Pašvaldības ielu un
autoceļu sarakstu ar noteiktām
uzturēšanasklasēm2022./2023.
gadaziemasunvasarassezonai
(no 2022. gada 16. oktobra līdz
2023.gada15.oktobrim).

 UzdotSIA“Babītessiltums”sniegt
siltumapgādespakalpojumuPiņ-
ķos, Babītes pagastā, noslēdzot
līgumuparsiltumapgādespakal-
pojuma, kas ietver siltumenerģi-
jaspārvadi,sadaliuntirdzniecību,
sniegšanaskārtībuardarbībaster-
miņulīdz2027.gada31.decem-
brim.

 Atļautveiktzemesierīcībasprojek-
ta izstrādi nekustamajam īpašu-
mam“Viršuiela21”(Tīrainē,Māru-
pespagastā)arkadastranumuru
80760080398,atdalotnepiecieša-
mozemesplatībuaptuveni1179
m2 platībā. Līdz zemes ierīcības
projektaizstrādespabeigšanaiun
izmaiņuienešanaizemesgrāmatā,
nekustamoīpašumunodotbezat-
līdzībaslietošanāSIA“Mārupesko-
munāliepakalpojumi”artiesībām
izvietotjaunukatlumājuuzzemes-
gabaladaļasaptuveni1179m2pla-
tībā.Pēczemesierīcībasprojekta
izstrādes un izmaiņu ieviešanas
zemesgrāmatānekustamaisīpa-
šumsneatdalītajādaļānododams

atpakaļPašvaldībai.
 AtbalstītValstskasesunSIA“Mā-
rupes komunālie pakalpojumi”
2021.gada10. jūnijaaizdevuma
līgumaNr.A1/1/21/289noteikumu
grozījumu–pagarinātaizdevuma
izņemšanastermiņulīdz2023.ga-
da1.jūnijam.

 AtbalstītValstskasesunSIA“Mā-
rupes komunālie pakalpojumi”
2022.gada8.jūnijaaizdevumalī-
gumaNr.A1/1/22/146nosacījumu
grozījumu-pagarinātaizdevuma
izņemšanastermiņulīdz2023.ga-
da31.martam.

 ApstiprinātMārupesnovadapaš-
valdībassaistošosnoteikumusNr.
55/2022“GrozījumiMārupesno-
vadapašvaldības2022.gada26.
janvāra saistošajos noteikumos
Nr.6/2022„ParMārupesnovada
pašvaldības 2022.gada budžeta
apstiprināšanu””.

 Piešķirtdiviemsportistiemfinan-
siāluatbalstu,laisegtuizdevumus,
kassaistītiardalībustarptautiskās
sacensībāsuntreniņnometnē.

 AtzītMārupesnovadaSociālādie-
nesta 2022. gada 1. septembra
lēmumu “Par atteikumu piešķirt
pabalstudaudzbērnuģimenei”par
pamatotuunatstāttonegrozītu.

 Noteikt,kaprivātajāmpamata,vis-
pārējāsvidējāsizglītībasunprofe-
sionālajām pamata un vidējām
izglītības iestādēm ir piešķirams
Pašvaldības atbalsts 87 eiro ap-
mērāmēnesīparvienuizglītoja-
mo,kuradeklarētādzīvesvieta ir
Mārupesnovadaadministratīvajā
teritorijā. Atbalsts piemērojams:
1.–8.klašuun10.–11.klašuizglī-
tojamiemlīdz2023.gada31.mai-
jam; 9. klašu izglītojamiem līdz
2023.gada14.jūnijam;12.klašu
izglītojamiemlīdz2023.gada21.
jūnijam.Noteiktaisatbalstspiemē-
rojamsno2023.gada1.februāra
līdzturpmākamMārupesnovada
pašvaldībasdomeslēmumam.No
2023.gada1.septembraatbalstu
piemērotāmprivātajāmizglītības
iestādēm,kurāsvispārējoizglītību
unprofesionāloizglītībupamatiz-
glītībasunvidējāsizglītībaspakā-
pēiegūstvalstsvalodā,izņēmuma
gadījumos,atbilstošiIzglītībasliku-
ma9.pantaotrajādaļānoteiktajos

gadījumos.Piešķirtaisatbalsts ir
izlietojamstikaipedagogudarba
samaksasfinansēšanai.

 Apstiprinātizstrādātoszemesierī-
cībasprojektusnekustamoīpašu-
muzemesvienībām.Projektētajām
zemesvienībāmpiešķirtadreses.
Mainītunnoteiktnekustamoīpa-
šumuzemesvienībāmnekustamā
īpašumalietošanasmērķus.

 IzveidotMārupespilsētasteritori-
jādivasjaunasielas,piešķirottām
nosaukumuUnguruielaunMazā
Unguruiela.

 IzveidotSpilvesciemateritorijājau-
nuielu,piešķirotnosaukumuIrmas
iela.

 Izveidot Vīkuļu ciema teritorijā
jaunu ielu, piešķirot nosaukumu
Kraukļuiela.

 Apstiprinātgrozījumusnekustamā
īpašuma„Ezerlejnieki”,kadastraNr.
80480080043,Vīkuļos,Babītes
pagastā,detālplānojumaizstrādes
darbauzdevumā.

 Uzsākt detālplānojuma izstrādi
nekustamā īpašuma “Meža Ro-
zes”,kadastraNr.80480071231,
Dzilnuciemā,Babītespagastā,teri-
torijai.

 Uzsākt detālplānojuma izstrādi
nekustamā īpašuma “Rūtiņas”,
kadastra Nr. 80760070279, ze-
mesvienības“Brūkleņu iela118”
Mārupēarkadastraapzīmējumu
80760070279teritorijai.

 ApstiprinātMārupesnovadapaš-
valdībasdomessaistošosnotei-
kumusNr.56/2022 „ParBabītes
novada domes 2009. gada 23.
septembra saistošo noteikumu
Nr.34„Pardetālplānojumanekus-
tamāīpašuma“Pumpas”1.zemes
gabaladaļai,kadastraNr.8048001
0005, apstiprināšanu” atcelšanu
daļāparnekustamoīpašumu“Ska-
ņuiela2”,kadastraNr.8048001
0170,Mežārēs,Babītespagastā,
Mārupesnovadā”.

 AtļautarMārupespagastapado-
mes2001.gada9.martasaisto-
šajiem noteikumiemNr. 11 “Par
Mārupespagastateritorijasdaļas
starpK.Ulmaņagatvi,Upesgrīvas,
Kantora,Plieņciemaielāmunlid-
ostaspievedceļudetālplānojuma
apstiprināšanu”apstiprinātādetāl-
plānojumaīstenošanudaļāparne-

kustamajiemīpašumiemZieduk-
lēpjuiela8,kadastraNr.8076003
1337,unDoņuiela16,kadastraNr.
80760030007,Mārupē,Mārupes
novadā,saskaņāaradministratīvo
līgumupardetālplānojumadaļas
īstenošanas kārtību, kas paredz
būtiskusnoteikumusdetālplāno-
jumadaļasīstenošanai.

 Nodibinātceļaservitūtunekusta-
majāīpašumā“Mazcenualeja37”
(Jaunmārupē,Mārupespagastā),
kadastra Nr. 8076 011 0697, 6
metruplatumāun340metruga-
rumā,parlabuvaldošajamnekus-
tamajam īpašumam “Īvju iela 5”
(Jaunmārupē,Mārupespagastā),
kadastranumurs80760111691.

 AtbrīvotMārtiņuBojārunoMāru-
pes novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja pirmā vietnieka
amataar2022.gada28.decembri.

 AtbrīvotKristapuLočunoMārupes
novadapašvaldībasizpilddirektora
amataar2023.gada31.janvāri.

 Atļaut Mārupes novada pašval-
dības domes priekšsēdētājam
AndrejamEncempapildusMāru-
pes novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja amata pienāku-
miempildītRīgasplānošanasre-
ģionaAttīstībaspadomespārstāv-
ja amatu Lielupes upju baseina
apgabalakonsultatīvajāpadomē.

 No darba kārtības tika izslēgti
trīslēmumprojekti:“Parcentrālās
administrācijas kompetenci un
nolikuma apstiprināšanu”, “Par
grozījumiem Mārupes novada
pašvaldībasdomes2021.gada9.
jūlijā apstiprinātajos saistošajos
noteikumosNr.1/2021“Mārupes
novadapašvaldībasnolikums”un
“ParAttīstībasunplānošanaspār-
valdes izveidošanu un nolikuma
apstiprināšanu”.

 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
 Dabasgāzespiegāde,noslēgtslīgumsarSIA“Elenger”,
līgumasumma500000eirobezPVN.

 Kancelejasprečuiegāde,noslēgtslīgumsar“HESTIO”AS,
līgumasummalīdz41999,99eirobezPVN.

 Gājēju-velosipēdistuceļapārbūveMazcenualejānoKras-
taielaslīdzMārupesMūzikasunmākslasskolaiJaunmā-
rupē,noslēgtslīgumsarSIA“KvintaBCL”,līgumasumma

77577,38eiro.
 Saimniecībasprečuiegāde,noslēgtslīgumsarSIA“Sel-
ding”,līgumasumma100000eirobezPVN.

Kristaps Ločs, Mārupes novada pašvaldības 
izpilddirektors

Nekustamā īpašuma izsole
Mārupes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) rīko nekustamā īpašuma elektronisku izsoli ar 
augšupejošu soli vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/. 

Izsoles objekts:Nekustamaisīpašums“Jaunļutas2”
(Skārduciemā,Babītespagastā,Mārupesnovadā),ka-
dastranr.80480070091,kassastāvnozemesvienības
0,1136haplatībāarkadastraapzīmējumu8048007
0091.
Nosacītā cena: 25000eiro,nodrošinājums10%apmērā
nonosacītāscenas:2500eiro.
Izsoles pirmais un turpmākie soļi: 250eiro.
Izsoles sākuma datums:2023.gada17.janvāris,reģis-

trācijasbeigudatums:2023.gada6.februāris.
Izsoles noslēguma datums un laiks:2023.gada16.
februārīplkst.13.00.
Izsoles noteikumi: Pašvaldības mājaslapā
www.marupe.lvsadaļāPašvaldība/Izsoles

Pašvaldības īpašumu pārvalde

Paziņojums par publiskās apspriešanas 
uzsākšanu tirdzniecības centra būvniecības 
iecerei Daugavas ielā 33, Mārupē
Mārupes novada būvvalde lē-

musi uzsākt tirdzniecības centra
jaunas būvniecības ieceres pub-
liskoapspriešanu laikaposmāno
2023.gada16.janvāralīdz17.feb-
ruārimnekustamajāīpašumāDau-
gavas iela33(Nr.8076-007-1371,
kadastraapzīmējumsNr.8076-007-
3560)Mārupē,Mārupespagastā,
Mārupesnovadā.
Prezentācijas sanāksme notiks 
2023. gada 31. janvārī plkst. 17.30 
MārupesnovadapašvaldībasCen-
trālāsadministrācijasvestibilā(Dau-
gavasielā29,Mārupē).
Vieta un laiks, kad var iepazīties 
ar būvniecības ieceres dokumen-
tāciju:Mārupes novada būvvaldē
(Mazcenu alejā 35, Jaunmārupē)
no 2023. gada 16. janvāra līdz
17.februārim.

Atsauksmju iesniegšanas termiņš: 
no 2023. gada 16. janvāra līdz
17.februārim.
Atsauksmju iesniegšanas adrese: 
Mārupesnovadabūvvaldē(Mazce-
nualejā35,Jaunmārupē,Mārupes
pagastā,Mārupesnovadā,LV-2166;
e-pasta adrese: marupe.bv@ma-
rupe.lv;tālruņanumurs:67149863);
MārupesnovadapašvaldībasCen-

trālāsadministrācijasēkā-Valstsun
pašvaldībasvienotajāklientuapkal-
pošanascentrā(Daugavasielā29,
Mārupē,Mārupesnovadā).
Ar būvvaldes lēmumu un

dokumentiem var iepazīties
www.marupe.lv sadaļāPašvaldība/ 
Sabiedriskās apspriedes.

Mārupes novada būvvalde

https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/domes-sedes
https://www.marupe.lv/lv/sabiedriba/sabiedribas-lidzdaliba/sabiedriskas-apspriedes
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Jauni saistošie noteikumi par 
tirdzniecību publiskajās vietās 
Mārupes novadā
2022. gada 10. decembrī spēkā stājušies jauni saistošie  noteikumi 
Nr. 31/2022 “Par tirdzniecību publiskajās vietās Mārupes novadā”, 
kas nosaka:

 ielutirdzniecībasatļaujuizsnieg-
šanaskārtību;

 tirdzniecībasdalībniekatirdzniecī-
basorganizatoraunsabiedriskās
ēdināšanaspakalpojumasniedzē-
japienākumuskārtībasnodroši-
nāšanā;

 tirdzniecības vietās realizējamo
prečugrupas;

 nosacījumus Mārupes novada
pašvaldības(turpmāk–Pašval-
dība)izsniegtāsielutirdzniecības
vai tirdzniecības organizatora
atļaujasdarbībasapturēšanaiuz
laiku;

 atbildībuparsaistošonoteikumu
neievērošanu.

Nodarboties ar ielu tirdzniecību, 
tirdzniecības organizēšanu 
un sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanu publiskās 
vietās var tikai ar Pašvaldības 

izsniegtu rakstisku atļauju.
Paratļaujasizsniegšanuirmak-

sājamanodevaatbilstošiPašvaldī-
bassaistošajiemnoteikumiemNr.
28/2022 “Parpašvaldībasnodevu
parielutirdzniecībuMārupesnova-
dā”.Atļaujatirdzniecībaitiekizsnieg-
tapēcnodevassamaksas.
Nodarbotiesar ielutirdzniecību,

tirdzniecībasorganizēšanuvaisa-
biedriskāsēdināšanaspakalpojumu
sniegšanuvararPašvaldībuindivi-
duālisaskaņotāspubliskāsvietās.
Arsaistošonoteikumupilnutekstu

iespējamsiepazītieswww.marupe.lv 
sadaļāPašvaldība/Normatīvie doku-
menti/Saistošie noteikumi.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

Jauni saistošie noteikumi par Mārupes novada 
simbolikas izmantošanu
2022. gada 14. decembrī spēkā stājušies jauni saistošie noteikumi Nr. 47 “Par Mārupes novada 
simbolikas izmantošanu”, kas nosaka Mārupes novada ģerboņa, karoga un vimpeļa aprakstu, 
simbolikas lietošanas, izgatavošanas un izmantošanas kārtību, kā arī administratīvo atbildību par šo 
noteikumu pārkāpumiem.

Simboliku,tāsattēluvaielemen-
tusfiziskasunjuridiskaspersonas
drīkstizmantottikaiarMārupesno-
vadapašvaldības(turpmāk–Paš-
valdība) izpilddirektora atļauju, ja
simbolikasizmantošanasmērķisir
komerciālarakstura,piemēram,su-
venīruražošanaivaiizmantošanai
reklāmās, kā arī, ja simbolika tiek
lietotasvinīgupasākumu,sarīkoju-
mu,ielugājienunoformēšanai,ēku
fasāžu,kāarīiekštelpunoformēša-
naisabiedriskopasākumunorises
vietās.
Laisaņemtuatļauju,fiziskasun

juridiskaspersonasiesniedzPašval-
dībāiesniegumu,pievienojotizstrā-
dājumaskicivaietalonaparaugu.
Saistošie noteikumi neparedz

maksu parMārupes novada sim-
bolikas lietošanu,kāarīnenosaka
izsniegtasatļaujastermiņu.
Simboliku,tāsattēluvaielemen-

tusdrīkstizmantotbezsaskaņoša-
nasarPašvaldībasizpilddirektoru,
ja karogs vai vimpelis tiek izkārts
oficiālajāspieņemšanās,ģimenes
svētkos,kāarīcitosgadījumos,ga-
rantējotpienācīgucieņuprettiem,kā
arī,jasimbolikuatveidoierobežotā
apjomābezpeļņasnolūkos,piemē-

ram,personiskāmvajadzībām,mā-
cībunolūkos,bibliotēkās,muzejos.
Simbolikaslietojumsbezsaska-

ņošanaspieļaujamsarītādupasāku-
muplakātos,izdevumos,reklāmās
unnorisēs,koatbalstaPašvaldība.
Ar saistošo noteikumu pilnu

tekstuvariepazītieswww.marupe.lv 
sadaļāPašvaldība/Normatīvie doku-
menti/Saistošie noteikumi.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

Par detālplānojuma atcelšanu daļā – izdoti saistošie noteikumi, ar ko Babītes 
pagasta īpašuma “Pumpas” 1. zemes gabala 2001. gada detālplānojums atzīts 
par spēku zaudējušu daļā par nekustamo īpašumu “Skaņu iela 2” Mežārēs,  
Babītes pagastā 

Mārupes novada pašvaldības
(turpmāk–MNP)domepaziņo,ka
ar28.12.2022.MNPdomeslēmumu
Nr.31(prot.Nr.25)irpieņemtisais-
tošienoteikumiNr.56/2022„ParBa-
bītesnovadadomes2009.gada23.
septembrasaistošonoteikumuNr.
34„Pardetālplānojumanekustamā
īpašuma“Pumpas”1.zemesgabala

daļai,kad.Nr.80480010005,ap-
stiprināšanu”atcelšanudaļāparne-
kustamoīpašumu“Skaņuiela2”,ka-
dastraNr.80480010170,Mežārēs,
Babītespagastā,Mārupesnovadā”.
Paziņojums ir publicēts oficiā-

lajā izdevumā “Latvijasvēstnesis”
10.01.2023.,Nr.7.Oficiālāspublikā-
cijasNr.:2023/7.TP1,(saitehttps://

www.vestnesis.lv/op/2023/7.TP1).
Ar lēmumuunsaistošajiemno-

teikumiemvariepazītiesarīValsts
vienotajāģeotelpiskāsinformācijas
portālā www.geolatvija.lv, saite uz
dokumentu:https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_10348.

Paziņojums par nekustamo īpašumu “Zieduklēpju iela 8” un “Doņu iela 
16” Mārupē, Mārupes novadā, teritorijā spēkā esošā detālplānojuma daļas 
īstenošanas kārtību
Mārupesnovadapašvaldība(turp-

māk–MNP)paziņo,ka28.12.2022.
domeirpieņēmusilēmumuNr.33
(prot.Nr.25)„Parnekustamoīpašu-
mu“Zieduklēpjuiela8”,kadastraNr.
80760031337,un“Doņuiela16”,
kadastraNr.80760030007,Māru-
pē,Mārupesnovadā,teritorijāspēkā
esošādetālplānojumadaļasīsteno-
šanaskārtību”,kasparedzadminis-

tratīvālīgumaslēgšanudetālplāno-
jumaīstenošanaišajosīpašumos.
Ar lēmumu var iepazīties:
 MNP tīmekļa vietnes

www.marupe.lvsadaļāPašvaldība/ 
Attīstība un plānošana/Detālplāno-
jumi, meklējot atzīmi pie spēkā
esošajiemdetālplānojumiem;

 ģeoportālāwww.geolatvija.lv,saite
uzdokumentu:https://geolatvija.lv/

geo/tapis#document_11109).
Kontaktpersona: MNP Attīstības
un plānošanas nodaļas teritorijas
plānotājaAndaSprūde(tālruņanu-
murs: 67149862, e-pasta adrese:
anda.sprude@marupe.lv) speciālis-
tukonsultācijulaikā–pirmdienās
unceturtdienāsnoplkst.9.00līdz
18.00.

Paziņojums par grozījumiem detālplānojuma izstrādes darba uzdevumā - 
„Ezerlejnieki” Vīkuļos, Babītes pagastā
Mārupes novada pašvaldības

(turpmāk–MNP)dome28.12.2022.
pieņēmusilēmumuNr.27(prot.Nr.
25) “Par grozījumiem nekustamā
īpašuma„Ezerlejnieki”Vīkuļos,Ba-
bītespagastā,Mārupesnovadā(ka-
dastraNr.80480080043)detālplā-
nojumaizstrādesdarbauzdevumā”.
Arlēmumuirsvītrotsdetālplāno-

jumaizstrādesdarbauzdevuma3.8.
punkts,kasparedzējaprasībunodro-

šinātpubliskupieejamībuūdenstilp-
nei(dīķim)pavisuperimetru.
Ar lēmumu var iepazīties:
 MNP tīmekļa vietnes

www.marupe.lvsadaļāPašvaldība/
Attīstība un plānošana/Detālplāno-
jumi/Detālplānojumi izstrādes sta-
dijā;

 ģeoportālawww.geolatvija.lv sada-
ļāTeritorijasattīstībasplānošana
(saite:https://geolatvija.lv/geo/ta-

pis#document_22379). 
Kontaktpersona: MNP Attīstības
un plānošanas nodaļas teritorijas
plānotājaSvetlanaBuraka(tālruņa
numurs:67511291,e-pastaadrese:
svetlana.buraka@marupe.lv)speciā-
listukonsultācijulaikā–pirmdienās
unceturtdienāsnoplkst.9.00līdz
18.00.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
īpašumam “Meža Rozes” Dzilnuciemā

Mārupesnovadapašvaldībasdo-
me28.12.2022.pieņēmusilēmumu
Nr.28(prot.Nr.25)“Pardetālplā-
nojumaizstrādesuzsākšanunekus-
tamajamīpašumam“MežaRozes”,
kadastraNr.80480071231,Dzilnu-
ciemā, Babītes pagastā,Mārupes
novadā”.
Detālplānojuma (turpmāk – DP) 
teritorija:īpašums“MežaRozes”,
kadastraNr.80480071231,zemes
vienībaskadastraapzīmējums8048
0070043,Dzilnuciemā,Babītespa-
gastā,Mārupesnovadā,arkopplatī-
bu8,6220haatrodasDzilnuciema
teritorijāfunkcionālajāzonā–Sav-
rupmāju apbūves teritorijā (DzS),
kurānoteiktaminimālāzemesvie-
nībasplatība0,12ha;daļēji-Mežu
teritorijā (M); neliela daļa - Trans-
portainfrastruktūrasteritorijā(TR).
Piekļuvedetālplānojumateritorijai
nodrošināta no pašvaldības nozī-
mesielas-Kviešuiela.
DP izstrādes mērķis: paredzēt
zemes vienības sadalīšanu, radot
priekšnoteikumusdzīvojamāsap-
būves īstenošanai, paredzot tai
nepieciešamoinfrastruktūru,deta-
lizējotzemesvienībuizmantošanu
unapbūvesparametrus,paredzēt
prasībasmeža teritorijasatmežo-
šanaibūvniecībai(jatiekparedzēta),
noteiktielusarkanāslīnijas.
DPizstrādesierosinātājs:īpašnieks

–juridiskapersona.
Ar lēmumu un darba uzdevumu 
var iepazīties:
 MNP tīmekļa vietnes

www.marupe.lvsadaļāPašvaldība/
Attīstība un plānošana/Detālplāno-
jumi/Detālplānojumi izstrādes sta-
dijā;

 ģeoportālawww.geolatvija.lv sada-
ļāTeritorijasattīstībasplānošana
(saite:https://geolatvija.lv/geo/ta-
pis#document_26253).

Rakstiskus ierosinājumus var 
iesniegt līdz 16.02.2023.:
 papastuvaiklātienē:Daugavas
ielā29,Mārupē,Mārupesnovadā,
LV-2167;

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

 pastkastēpiepašvaldībasadmi-
nistrācijas ēkām: Centra ielā 4,
Piņķos,Babītespagastā;Dauga-
vasielā29,Mārupē.
Iesniegumāfiziskāmpersonām

jānorādavārds,uzvārdsunadrese,
juridiskāmpersonām–nosaukums,
reģistrācijasnumurs,adrese.
Kontaktpersona: MNP Attīstības
un plānošanas nodaļas teritorijas
plānotājaSvetlanaBuraka(tālruņa
numurs:67511291,e-pastaadrese:
svetlana.buraka@marupe.lv)speciā-
listukonsultācijulaikā–pirmdienās
unceturtdienāsnoplkst.9.00līdz
18.00.

https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/normativie-dokumenti/saistosie-noteikumi
https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/normativie-dokumenti/saistosie-noteikumi
https://www.vestnesis.lv/op/2023/7.TP1
https://www.vestnesis.lv/op/2023/7.TP1
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_10348
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_10348
https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_11109
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_11109
mailto:anda.sprude%40marupe.lv?subject=
mailto:https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi?subject=
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22379)
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22379)
mailto:svetlana.buraka%40marupe.lv?subject=
https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26253
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26253
mailto:marupe%40marupe.lv?subject=
mailto:svetlana.buraka%40marupe.lv?subject=
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Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam “Rožu iela 49” 
Mārupē, Mārupes novadā

Mārupes novada pašvaldības
(turpmāk-MNP)dome28.12.2022.
pieņēmusilēmumuNr.30(prot.Nr.
25) “Pardetālplānojumaizstrādes
uzsākšanu nekustamā īpašuma
“Rožu iela 49”Mārupē,  Mārupes
novadā(kadastraNr.80760070591),
teritorijai”.
Detālplānojuma (turpmāk – DP) 
teritorija:īpašums“Rožuiela49”,
kadastraNr.80480070591,Māru-
pē,Mārupesnovadā,arkopplatību
4,6200haatrodasMārupespilsētas
teritorijāfunkcionālajāzonā:Savrup-
mājuapbūvesteritorijā(DzS),kurā
noteiktaminimālāzemesvienības
platība0,12ha;daļēji-Transporta

infrastruktūrasteritorijā(TR).Piekļu-
vedetālplānojumateritorijainodroši-
nātanopašvaldībasielas-Rožuiela.
DP izstrādes mērķis:veiktīpašuma
sadaliapbūvesgabalos,veidotvie-
notuielutīkludetālplānojumateri-
torijāuntaipiegulošajosīpašumos,
detalizētteritorijasizmantošanasun
apbūvesnoteikumusunnoteiktielas
sarkanāslīnijas.
DPizstrādesierosinātājs:īpašnieks
–juridiskapersona.
Ar lēmumu un darba uzdevumu 
var iepazīties:
 MNP tīmekļa vietnes

www.marupe.lvsadaļāPašvaldība/
Attīstībaunplānošana/Detālplā-

nojumi/Detālplānojumiizstrādes
stadijā;

 ģeoportālawww.geolatvija.lv sada-
ļāTeritorijasattīstībasplānošana
(saite:https://geolatvija.lv/geo/ta-
pis#document_26276).

Rakstiskus ierosinājumus var 
iesniegt līdz 16.02.2023.:
 papastuvaiklātienē:Daugavasie-
lā29,Mārupē,Mārupespagastā,
Mārupesnovadā,LV-2167;

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

 pastkastēpiepašvaldībasadmi-
nistrācijas ēkām: Centra ielā 4,
Piņķos,Babītespagastā;Dauga-
vasielā29,Mārupē.
Iesniegumā fiziskāmpersonām

jānorādavārds,uzvārdsunadrese,
juridiskāmpersonām–nosaukums,
reģistrācijasnumurs,adrese
Kontaktpersona: MNP Attīstības
un plānošanas nodaļas teritorijas
plānotājaAndaSprūde(tālruņanu-
murs: 67149862, e-pasta adrese:
anda.sprude@marupe.lv) speciālis-
tukonsultācijulaikā–pirmdienās
unceturtdienāsnoplkst.9.00līdz
18.00.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam “Rūtiņas” 
(“Brūkleņu iela 118”) Mārupē 

Mārupesnovadapašvaldībasdo-
me28.12.2022.pieņēmusilēmumu
Nr.29(prot.Nr.25)“Pardetālplāno-
jumaizstrādesuzsākšanunekusta-
mā īpašuma “Rūtiņas”, kadastra
Nr. 80760070279, zemes vienībai
“Brūkleņuiela118”Mārupē,Māru-
pesnovadā”.
Detālplānojuma (turpmāk – DP) 
teritorija:  īpašums “Rūtiņas”, ka-
dastraNr.80760070279,zemes
vienība“Brūkleņuiela118”Mārupē,
Mārupesnovadā,arkopplatību1,55
ha atrodasMārupes pilsētas teri-
torijā funkcionālajā zonā: Savrup-
mājuapbūvesteritorijā(DzS),kurā
noteiktaminimālāzemesvienības
platība0,12ha;daļēji-Transporta

infrastruktūrasteritorijā(TR).Piekļu-
vedetālplānojumateritorijainodroši-
nātanopašvaldībasBrūkleņuielas.
DP izstrādes mērķis:veiktīpašuma
sadali, paredzot tai nepieciešamo
infrastruktūru,detalizējotteritorijas
izmantošanasunapbūvesnoteiku-
mus.Ievērojotīpašumaplatību,de-
tālplānojumāprojektējamasjaunas
ielaspiekļuveipiejaunveidojamām
zemesvienībāmunsasaisteiarbla-
kusīpašumiem.
DPizstrādesierosinātājs:kopīpaš-
nieki–fiziskaspersonas.
Ar lēmumu un darba uzdevumu 
var iepazīties:
 MNP tīmekļa vietnes

www.marupe.lvsadaļāPašvaldība/

Attīstībaunplānošana/Detālplā-
nojumi/Detālplānojumiizstrādes
stadijā;

 ģeoportālāwww.geolatvija.lv sada-
ļāTeritorijasattīstībasplānošana
(saite:https://geolatvija.lv/geo/ta-
pis#document_26272).

Rakstiskus ierosinājumus var 
iesniegt līdz 16.02.2023.:
 papastuvaiklātienē:Daugavasie-
lā29,Mārupē,Mārupespagastā,
Mārupesnovadā,LV-2167;

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

 pastkastēpiepašvaldībasadmi-
nistrācijas ēkām: Centra ielā 4,
Piņķos,Babītespagastā;Dauga-
vasielā29,Mārupē,Mārupespa-
gastā.
Iesniegumā fiziskāmpersonām

jānorādavārds,uzvārdsunadrese,
juridiskāmpersonām–nosaukums,
reģistrācijasnumurs,adrese
Kontaktpersona: MNP Attīstības
un plānošanas nodaļas teritorijas
plānotājaSvetlanaBuraka(tālruņa
numurs:67511291,e-pastaadrese:
svetlana.buraka@marupe.lv)speciā-
listukonsultācijulaikā–pirmdienās
unceturtdienāsnoplkst.9.00līdz
18.00.

No 1. februāra Piņķos spēkā stāsies 
jauns siltumenerģijas tarifs
2022. gada 23. decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijai tika iesniegts jauns siltumenerģijas apgādes pakalpojumu 
tarifs. No 2023. gada 1. februāra SIA “BABĪTES SILTUMS” 
siltumenerģijas tarifs Piņķos būs 191,91 eiro/MWh (bez PVN).

Tarifaizmaiņassaistītasarkuri-
nāmācenuizmaiņāmunAS“GASO”
sadales tarifu izmaiņāmno2023.
gada1.janvāra.
2022.gada21.decembrīarSIA

“Elenger” noslēgts līgums par da-
basgāzespiegādi.Dabasgāzespie-
gādeslaiks-piecimēnešino2023.
gada1.janvāralīdz31.maijam.Da-
basgāzescenanoteikta132,85eiro/
MWh(bezPVN).
Aprēķinātaissiltumenerģijaspa-

kalpojumugalatarifs(bezPVN),ar
akcīzes nodokļa komponenti 1,91
eiro/MWharneparedzētāmizmak-
sāmir191,91eiro/MWh,terminēts
līdz2023.gada30.jūnijam.
Aprēķinātaissiltumenerģijaspa-

kalpojumugalatarifs(bezPVN),ar
akcīzes nodokļa komponenti 1,91
eiro/MWh,bezneparedzētāmizmak-
sāmir192,65eiro/MWh,no2023.
gada1.jūlija.
Pēc valsts noteiktajiem atbalsta 
pasākumiem aprēķins būtu šāds :

 191,91-150,00=41,91eirox90%=
37,72eiro,kompensācijavirs150
eiro/MWh;

 150,00-68,00=82,00eirox50%
=41,00eiro/MWh,kompensācija
no68līdz150eiro/MWh;

 37,72eiro+41,00eiro=78,72ei-
ro/MWh,pilnākompensācijano
valstsatbalsta;

 Tarifaaprēķinsarvalstsatbalstu:
191,91eiro–78,72eiro=113,19
eiro/MWh(bezPVN).

Siltumenerģijas apgādes pakal-
pojumutarifaaprēķināšanasmeto-
dikas43.9punktsnoteic,jakomer-
santsirsaņēmis43.8punktāminēto
atļaujuunkomersantspieņemlēmu-
muparjauniemtarifiem,tadkomer-
santsnosūtaattiecīgajaipašvaldībai
tarifusiedzīvotājuinformēšanaiun
ievietošanaitāstīmekļvietnē.

SIA “BABĪTES SILTUMS”

Regulators apstiprina jaunus SIA “Mārupes komunālie 
pakalpojumi” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) izvērtējusi un ar 2022. gada 22. decembra 
lēmumu apstiprinājusi SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu 
projektu.

ArRegulatora lēmumunoteikts,
kano2023.gada1. februāra līdz
2023.gada30.aprīlimSIA“Mārupes
komunāliepakalpojumi”ūdenssaim-
niecības pakalpojumu tarifi (neie-
skaitotpievienotāsvērtībasnodokli):
 Jaunmārupes, Tīraines un Vēt-
rasciemā(Mārupespagastā)un
Mārupes pilsētā ūdensapgādes
pakalpojumiembūs1,04eiro/m3 
unkanalizācijaspakalpojumiem-
2,58eiro/m3;

 Skultesciemā(Mārupespagastā)
ūdensapgādes pakalpojumiem
būs0,81EUR/m3unkanalizācijas
pakalpojumiem-1,51EUR/m3.
Savukārtno2023.gada1.maija

SIA“Mārupeskomunāliepakalpoju-
mi”ūdenssaimniecībaspakalpoju-
mutarifi:
 Jaunmārupes, Tīraines un Vēt-
rasciemā(Mārupespagastā)un
Mārupes pilsētā ūdensapgādes
pakalpojumiembūs1,16eiro/m3 

unkanalizācijaspakalpojumiem
-2,65eiro/m3;

 Skultesciemā(Mārupespagastā)
ūdensapgādespakalpojumiem-
0,94EUR/m3unkanalizācijaspa-
kalpojumiem-1,79EUR/m3.
Ar 2022. gada 22. decembra

Regulatora lēmumuvar iepazīties
www.marupe.lv. 

SIA “Mārupes komunālie 
pakalpojumi” 

Decembrī iedzīvotājiem izmaksāti 
11 tūkstoši eiro malkas, granulu, 
brikešu un elektroenerģijas izmaksu 
sadārdzinājuma kompensācijai
Aizvadītā gada decembrī Mārupes novada pašvaldība (turpmāk 
– Pašvaldība) saņēmusi 270 mājsaimniecību iesniegumus valsts 
atbalstam malkas, granulu, brikešu un elektroenerģijas apkures 
izmaksu sadārdzinājuma kompensācijai. Iedzīvotājiem apkures 
izmaksu sadārdzinājuma kompensācijai izmaksāti 11 679 eiro.

No1.līdz31.decembrimsaņem-
tajiem 270 iesniegumiem, kas ir
tejutrīsreizesmazāksskaitsnekā
novembrī,Pašvaldībāvisvairākpie-
teikumu–99saņemtinoBabītespa-
gastaiedzīvotājiem,79iesniegumi
saņemtinoMārupespilsētas,70-no
Mārupespagastaun22-noSalas
pagastaiedzīvotājiem.93%(par5%
vairāknekāiepriekšējāmēnesī)no-
vadniekupieteikumu iesniegšanai
izvēlējušiesvietniepakalpojumi.lv,
pārējievērsušiesklātienēPašvaldī-
basklientuapkalpošanascentros
MārupēunPiņķos.
Visvairāk iesniegumu decembrī

bijušiparapkuriarelektroenerģiju
-68% (183), kas, salīdzinotarno-
vembri,irpar53%vairāk.23%(63)
iesniegumudecembrībijaparapkuri
argranulām,7%(20)iesniegumupar
apkuriarbriketēm,betvismazāk-2
%parapkuriarmalku(armaksāju-
muapliecinošudokumentu).
2958,69eiroizmaksāti,kompen-

sējotapkuresizmaksasarelektro-
enerģiju, 7 467,84 eiro -  granulu
izmaksas, 1 154,29 eiro - brikešu
izmaksas, 98,76eiro–malkasar
darījumu apliecinošu dokumentu
iegādei.
Atgādinām, ka iedzīvotāji jopro-

jāmvarpieteiktiesvalstsatbalstam
malkas,granulu,brikešuunelektro-
enerģijasapkuresizmaksusadārdzi-
nājumakompensācijai.
Iesniegumuparatbalstumājsaim-

niecībaiarmalkas,koksnesgranulu
vai brikešu apkuri ar maksājumu
apliecinošudokumentu 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.

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

tāriiesniedzami,izmantojote-pakal-
pojumuportāluwww.epakalpojumi.lv. 
Minētajamvalstsatbalstamvarpie-
teikties arī valsts un pašvaldības
vienotajos klientu apkalpošanas
centrosMārupesnovadā-Mārupē
(Daugavasielā29)ceturtdienāsun
Piņķos(Centraielā4)pirmdienāsno
pulksten9.00līdz18.00.

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

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

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26276
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26276
mailto:marupe%40marupe.lv?subject=
mailto:anda.sprude%40marupe.lv?subject=
https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26272
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26272
mailto:marupe%40marupe.lv?subject=
mailto:svetlana.buraka%40marupe.lv?subject=
https://www.marupe.lv
http://www.epakalpojumi.lv
mailto:anita.strujevica%40marupe.lv?subject=
mailto:edvards.ponemeckis%40marupe.lv?subject=
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SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” rekonstruē 
katlumāju 
Lai nodrošinātu centralizētās siltumenerģijas ražošanas un piegādes pakalpojuma nepārtrauktību un 
paaugstinātu efektivitāti, samazinot enerģijas ražošanai nepieciešamā resursa - gāzes - apjomu, SIA 
“Mārupes komunālie pakalpojumi” pieņēmusi lēmumu veikt Tīraines katlumājas rekonstrukciju.

Esošās katlumājas stāvoklis ir
kritisks,tāsiekārtasirnovecojošas
gantehnoloģiski,ganfiziski,tāpēc
pieņemts lēmums katlumāju re-
konstruēt,arMārupesnovadapaš-
valdībasdomesatbalstupiesaistot
finansējumu aizdevuma veidā no
Valstskases.
Pirmslēmumapieņemšanaspar

gāzes katlumājas rekonstrukcijas
veikšanuSIA“Mārupeskomunālie
pakalpojumi” izvērtēja alternatīvo
energoresursu izmantošanas ie-
spējas siltumenerģijas ražošanai
Tīrainesciematā.Ņemotvērāesošo
siltumtrašuizvietojumu,katlumājas
iespējamonovietojumuļotituvudzī-
vojamajāmmājām,putekļu,izmešu,
trokšņuapjomauntransportakus-
tībasintensitātespieaugumu,kāarī
angāru nepieciešamību kurināmā
uzglabāšanai un investīciju apjo-
mujaunaskatlumājasizbūvei,kas
vairākkārtīgipārsniedzesošāskat-
lumājasrekonstrukcijasizmaksas,
kāarīnepieciešamoilgolaiku,veicot
vairākasiepirkumuprocedūrasjau-
nasēkasprojektēšanaiunbūvniecī-
bai,pieņemtslēmumsrekonstruēt
esošokatlumāju,kāenergoresursu

saglabājotdabasgāziunpaaugsti-
nottāsdarbībasenergoefektivitāti
līdzpat10%.
Rekonstrukcijaslaikātiksuzstā-

dītidivigāzeskurināmiekatli,kas
ļaujoptimālārežīmānodrošinātsil-
tumapgādiganziemas,ganvasaras
sezonā(karstāūdenssagatavoša-
nai).Katliem ir izvēlētimodulējoši
degļi, kas nodrošina augstāko ie-
spējamovadībasprecizitāti,kassa-
vukārtnodrošinakurināmāracionālu
izmantošanu.
Ņemot vērā augsto kurināmā

cenu, papildus tiks uzstādīti kon-
densācijas tipaekonomaizeri, kas
ļaujpaaugstinātefektivitāti5–10%
robežās,izmantojotdūmgāzespalie-
košosiltumu.Tiksveiktaarīregulē-
šanaapkuresrežīmos(samazināta
atpakaļgaitastemperatūra),kasļauj
ietaupīt kurināmo un paaugstināt
ekonomaizeraefektivitātilīdzmak-
simumam.
Svarīgipiebilst,kaekspluatācijas

ziņātasirviensnoizdevīgākajiem
undrošākajiemrisinājumiem,kāarī
videiuncilvēkuveselībaidraudzīgs
risinājums, izmantojot kombinēto
tehnoloģiju.

Patlabannotiekbūvdarbi,kasne-
pieciešami,laimaksimālisagatavo-
tosjaunāskatlumājaspārslēgšanai,
untievarbūtsaistītiarīslaicīgiem
siltumapgādespārtraukumiemeso-
šajiemklientiem.
Objektanodošanaekspluatācijā

ir plānota2023.gadapirmajāce-
turksnī.
Tiklīdz jaunāskatlumājasfunk-

cionalitāte tiks pārbaudīta, kā arī
apstiprināta tās droša ekspluatā-
cija, tiks veikta vecās katlumājas
demontāžaunteritorijasvideslab-
iekārtošana.
Projektakopējāsizmaksasir378

617.47eiro,t.sk.finansējums310
027.00 eiro apmērā tiek nodroši-
nāts,ņemotaizņēmumuValstska-
sēarMārupesnovadapašvaldības
galvojumu, savukārt finansējums
68590.47eiroapmērā,t.sk.PVN65
710.47eiro,tieknodrošinātsnoSIA
“Mārupeskomunāliepakalpojumi”
finanšulīdzekļiem.

SIA “Mārupes komunālie 
pakalpojumi”

26. un 27. janvārī Babītes un Salas 
pagastā rīkos elektrotehnikas, 
lielgabarīta un videi bīstamo 
atkritumu nodošanas akciju
Aicinām Babītes un Salas pagastu iedzīvotājus piedalīties nolietoto 
elektroiekārtu, lielgabarīta un mājsaimniecībā radušos videi kaitīgo 
atkritumu bezmaksas nodošanas akcijā, kas norisināsies 26. un 27. 
janvārī.

Iedzīvotājitiekaicinātilīdz20.jan-
vārim(ieskaitot)pieteiktelektroiekār-
tu,lielgabarītaunbīstamoatkritumu
izvešanu,reģistrējotieselektroniski
(anketa pieejama www.marupe.lv),
zvanot uz tālruņa numuru 8717
vai rakstot uz e-pasta adre-
si:babite@ecobaltiavide.lv.Piesako-

tiesobligātijānorādanododamoat-
kritumuveids,aptuvenaisapjomsun
precīzasavākšanasvieta(adrese).
Savākšana notiks 26. un 27. 
janvārī, sākot no plkst. 7.00, visas 
dienas garumā. 

SIA “Eco Baltia vide”

Publicēta informācija par rīcību 
avārijas gadījumā dabasgāzes 
pārvades sistēmas objektos, kā 
arī paredzētajiem aizsardzības 
pasākumiem
Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” (turpmāk – Sabiedrība) 
informē, ka Mārupes novada teritorijā atrodas gāzesvadi, pa kuriem 
Sabiedrība nodrošina dabasgāzes pārvadi ar darba spiedienu vairāk 
par 1,6 megapaskāliem (MPa), kā arī gāzes pārvades nodrošināšanai 
piesaistītās iekārtas, būves un inženiertīkli.

Ņemot vērā iepriekšminēto un
pamatojotiesuzMinistrukabineta
2006.gada5.decembranoteikumu
Nr.982“Enerģētikasinfrastruktūras
objektu aizsargjoslu noteikšanas
metodika”41.punktu,kasnosaka,
ka tādu gāzesvadu īpašnieks vai
valdītājs,kurosspiediensir lielāks
par1,6megapaskāliem,kāarīgāzes
regulēšanasunmērīšanasstaciju,
dabasgāzeskompresorustacijuun
savākšanaspunktu,gāzeskrātuvju
urbumu,sašķidrinātāsogļūdeņražu
gāzesnoliktavu,krātuvjuunuzpildes
staciju,sašķidrinātāsogļūdeņražu
gāzesbalonunoliktavuuntirdznie-
cībasvietuunautomobiļugāzesuz-
pildesstacijuīpašnieksvaivaldītājs
informēsabiedrībuparaprobežoju-
miemdrošībasaizsargjoslāsunpar
bīstamību, kas saistīta ar uzturē-

šanosaizsargjoslās,minēto infor-
mācijureizigadāpublicējotvietējā
laikrakstā,kāarīnosūtotattiecīgajai
pašvaldībai,Sabiedrībairizstrādāju-
siinformatīvomateriālupariespēja-
moapdraudējumuunnepieciešamo
rīcībuavārijugadījumādabasgāzes
pārvadessistēmasobjektos,kāarī
paredzētajiem aizsardzības pasā-
kumiem.
Informatīvais materiāls par

aizsargjoslām, rīcību avārijas ga-
dījumā un paredzētajiem aizsar-
dzības pasākumiem pieejams
www.marupe.lv sadaļāPašvaldība/
Civilā aizsardzība.

Akciju sabiedrība “Conexus Baltic 
Grid”

Decembrī Mārupes pilsētas un Mārupes pagasta 
iedzīvotāji nodevuši 8,6 tonnas videi kaitīgo un 9,3 
tonnas lielgabarīta atkritumu
Mārupes pilsētā un pagastā noslēgusies ik ceturksni rīkotā vides apsaimniekošanas uzņēmuma SIA 
“Eco Baltia vide” akcija elektronikas, lielgabarīta un citu videi kaitīgo atkritumu savākšanai. Decembrī 
mārupieši otrreizējai pārstrādei nodeva vairāk nekā 5,2 tonnas nolietotās elektrotehnikas, gandrīz 3,4 
tonnas automašīnu riepu, kā arī vairāk nekā 9,3 tonnas dažāda veida lielgabarīta atkritumu.

Šādaveidaelektrotehnikas, liel-
gabarītaunbīstamoatkritumusa-
vākšana nomājsaimniecībām un
uzņēmumiemSIA“EcoBaltiavide”
Mārupes pilsētā un Mārupes, kā
arīBabītesunSalaspagastosrīko
regulāriarmērķiveidotilgtspējīgu
vidiunnovērstdažādubīstamoat-
kritumunonākšanudabā.Decembrī
iedzīvotājinodevaganmājsaimnie-
cībāsuzkrātolieloelektrotehniku–
ledusskapjus,plītis,veļasmašīnas,
televizorus-,ganarīmazosadzīves
tehniku,piemēram,tosterus,gludek-
ļusu.c.Tāpatkāiepriekšējāakcijas
noriseslaikā,arīšajāiedzīvotājiizrā-
dījaīpašuaktivitātinodotnolietotās
autoriepas un lielgabarīta atkritu-
mus,piemēram,dīvānus,skapjus,

plauktusuncitaveidamēbeles.
Arīdecembrarezultātiliecina,ka

mārupieši aktīvi izmanto iespējas
šķirotdažādaveidaatkritumus.“Eco
Baltiavide”atgādina,kaelektroteh-
niku, tāpatkāautoriepasuncitus
bīstamosatkritumuveidus, kāarī
mēbelesnekādāgadījumānedrīkst
izmestsadzīvesatkritumosvaiat-
stātpiekonteineriem.Bezatbildīgi
izmesta tehnika un citi atkritumi
varatstātnegatīvuietekmiganuz
vidi,ganapdraudētcilvēkuveselību,
potenciālajampiesārņojumamno-
nākotvidē.
Elektronikasbezmaksassavākša-

na iedzīvotājiemunuzņēmumiem
tieknodrošinātaarīikdienā.Tovar
pieteikt,zvanotuztālruņanumuru

8717 vai rakstot uz e-pasta adre-
sēm: marupe@ecobaltiavide.lv vai
babite@ecobaltiavide.lv. 
“EcoBaltiavide”izsakapateicību

Mārupesnovadaiedzīvotājiempar
līdzdalībuvidesilgtspējasveidošanā,
kāarīaicinabūtaktīviemunpiedalī-
tiesšķirošanasakcijāsarīturpmāk.
Informāciju,kāikdienāpareiziatbrī-
votiesnodažādaveidaradītajiem
atkritumiem, iespējamsatrastuz-
ņēmumamājaslapā.
Aktuālā informācija par SIA

“Eco Baltia vide” sniegtajiem pa-
kalpojumiem, kā arī atkritumu
šķirošanas iespējām pieejama
www.ecobaltiavide.lv.

SIA “Eco Baltia vide”

https://www.marupe.lv/lv/notikumi/26-un-27-janvari-babites-un-salas-pagasta-rikos-elektrotehnikas-lielgabarita-un-videi
mailto:babite%40ecobaltiavide.lv?subject=
https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/civila-aizsardziba
mailto:marupe%40ecobaltiavide.lv?subject=
mailto:babite%40ecobaltiavide.lv?subject=
http://www.ecobaltiavide.lv
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Aicinām doties pastaigās Pierīgas 
novados
Lai ziemas dienas nešķistu pārāk garlaicīgas, aicinām piedalīties 
otrajā “Dabas apļu” pārgājienu ciklā, kas ikvienam dos iespēju 
izpētīt septiņus Pierīgas novadus un doties izzinošās un aizraujošās 
pastaigās.

Pārgājienu cikls norisinās no
2022.gada16.decembralīdz2023.
gada30.aprīlim,kur14dažādupār-
gājienugarumāvariepazītSalaspils,
Ķekavas,Mārupes,Olaines,Ropažu,
OgresunĀdažunovadudabasun
kultūrvēsturiskāsvērtības.
Pārgājienumaršrutivedganpa

vieglākām,gannetikvieglāmtakām
unceļiemarreljefaizaicinājumiem,
kasjāpārvar,rāpjotieskalnāunšļū-
cotnotiem.Piedalītiesvarikviens,
kuramtīkaktīvāatpūtadabā,nav
iebildumupretdažādāmgrūtībām
unirprieksparsvaigāgaisāpava-
dītu dienu. Dalība ir bezmaksas,
piedzīvojumiun jaunaszināšanas
-garantētas.

Kā piedalīties?
Mobilajā telefonā lejupielādē apli-
kāciju“Actionbound”,kaspieejama
ganGoogle,ganIOSveikalā.Kopš
16. decembra aplikācijā pieejami
pirmieseptiņipārgājieni,kassākas
arvārdiem“Dabasapļi”,izvēlies,kuru
maršrutuvēliesiziet,piereģistrējies
undodiespiedzīvojumā.Otriseptiņi

pārgājieni būs pieejami, sākot no
2023.gada1.februāra.
Pārgājienumaršrutuautoriirno-

vadutūrismaspeciālisti,kuri īpaši
iratlasījušiunizcēlušisavanovada
dabasunkultūrvēsturiskāsvērtības.
Maršrutiirno8līdz17kmgari,tie
vedgangarRīgasjūraslīčapiekrasti,
ganapkārtezeriem,gangarpurviem
unupēm.Izstaigājotvisus14mar-
šrutus,kopumāveiksiaptuveni150
kilometruunapskatīsivairāknekā
70vietuPierīgā,kopumānostaigājot
aptuveni200000soļu.
Pārgājienānoderēsuzlādētsmo-

bilaistelefonsarieslēgtuinternetu
un atrašanās vietas noteikšanas
opciju.Maršrutosvarēsnetikaiuz-
zinātinformācijupardažādiemtū-
rismaobjektiem,betarīpiedalīties
viktorīnāunveiktkāduinteresantu
uzdevumu.
Iepazīsties ar nolikumu var

www.exitriga.lv.Lejupielādēaplikā-
ciju, pulcē draugus vai ģimeni un
dodiesceļā!

Biedrība “Pierīgas tūrisma asociācija”

Piparkūku ceļš noslēdzies! Paldies visiem 
dalībniekiem, uzņēmējiem un novada jauniešiem!
Pagājušāgadadecembrī,kājau

ierasts,aicinājāmdotiesPiparkūku
ceļā,izbaudītsvētkugaidīšanaslai-
ku,satiktrūķus,piedalītieskonkur-
sosun vienkārši būt kopā.Šoreiz
Piparkūkuceļābijaiespējaapmeklēt
trīsrūķunamiņus,kuruinterjeratap-
šanālielupaldiesvēlamiesteiktmū-
suuzņēmējiem:  “Putukrējumam”,
“Lāčiem”un“Latvijasaptiekai”.

Bērnusvisamēnešagarumāne-
dēļasnogalēspriecējarūķiPutukrē-
jums, Kārumnieks un Stiprinieks.
Liels paldies “Tu ciemiņš” rūķiem
unMārupesnovadajauniešiempar
iemiesošanosrūķutēlos!
Priecājamiesparkatru,kuršpie-

dalījās, apciemoja rūķus, meklēja
dārgumus un atrada tos! Paldies
bērniem,kurizīmējazīmējumusun

piedalījās konkursā. Visi konkur-
suuzvarētājipubliskotimājalapas
www.marupe.lv sadaļā Tūrisms/
Piparkūku ceļš.  Uz tikšanos atkal
decembrī!

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

Mārupes novadā nodibināta biedrība, kas pārstāv 
cilvēku ar īpašām vajadzībām intereses
“Kopā savā novadā”. Tieši šādu nosaukumu izvēlējās vecāki, kuri audzina bērnus ar īpašām 
vajadzībām, vēloties saviem bērniem veidot sakārtotu un atbilstošu vidi pilnvērtīgai dzīvei, attīstībai 
un rehabilitācijai pašiem savā novadā - Mārupes novadā.

Ģimenēienākotbērniņamarīpa-
šāmvajadzībām,kasbieži irsais-
tītas ar nopietnāmmedicīniskām
diagnozēm, veselības problēmām
undažādiemfunkcionāliemtraucē-
jumiem,vecākiuntuviniekivisbiežāk
tamnavgatavi.Sagatavotiestam
naviespējams,tasnotieknegaidīti,
neplānoti.Joneviensnedomā,ka
tasjebkadvarskartpašu.Untomēr
šāduģimeņukļūstaizvienvairāk,un
tāsnavretumsarīMārupesnova-
dā.Jauarpirmajāmbērniņadzīves
dienāmpilnībāmaināsarīvisasģi-
menesprioritātes.Ganikdiena,gan
arīlielākidzīvesplānitiekpakārtoti
bērnaaprūpeiunvajadzībām,kuru,
bērnampieaugot,kļūstaizvienvai-
rāk.Tas ir izaicinājumupilnsceļš,
ganmācotiespieņemtunsaprast,
ko nozīmē būtmammai un tētim
bērnamarīpašāmvajadzībām,gan
ikdienā rūpējoties par viņu, cīno-
tiesparviņaveselībuunattīstību,
savienojot regulārās ārstniecības
terapijasunspeciālistuapmeklēju-
musarizglītībasapguvi,pielāgojot
mājokli,nodrošinotdažādusspeciā-
lospalīglīdzekļusutt.Daudzivecāki
atzīst,ka,saskarotiesaršiemizai-
cinājumiem,biežibijavienipašiar
savāmproblēmām,bezpsiholoģiska
atbalsta,bezvienkopuspieejamas
informācijas par to, kas pienākas
vecākiem,kurmeklētpadomu,kā
turpmākorganizētdzīvi,kādiatbal-
stapasākuminovadāirpieejami.
Laiarīskolasvecumabērniemar

īpašām vajadzībām ir iespēja ap-
meklētnovada izglītības iestādes,
tomērtāsirtikaidažasstundasdie-
nā.Pārējālaikāvecākineretiuzņe-
massavabērnarehabilitologalomu,
aizvienmeklējotjaunusveidus,kā
palīdzētsavambērnam,kānodro-
šinātvisasvajadzīgāsnodarbības,
speciālistu apmeklējumus, terapi-
jas.Pietamvisišiebērnaattīstībai
tikļotisvarīgiepasākumibieživien
irizkaisītipavisuRīguunarīpaci-
tiemnovadiem,joMārupesnovadā

navvietas,kuršāduspakalpojumus
varētusniegt.Bērnavajadzību“me-
nedžēšana”neretikļūstparvecāka
pilnasslodzesdarbu,atsakotiesno
pilnvērtīgasprofesionālāsdzīves.
Bērniaug.Viņi kļūstpar jaunie-

šiemunpēctamparpieaugušajiem.
KādairviņuvietaunnākotneMāru-
pesnovadā?Koviņidarīs,kadkļūs
pilngadīgi?Kasarviņiemnotiks,kad
vecākinespēsparviņiemrūpēties?
Šievisiirļotisvarīgiunsasāpējuši
jautājumi.Vienlīdzsvarīgiir,laibērnu
vecākiunģimenesjustu,kaviņinav
vieni,kaarīvissarežģītākajāsituācijā
irpieejamsatbalstsunpalīdzība.
Tieši tāpēc Mārupes novadā,

apvienojoties zinošiem vecākiem,
bērnutiesībuspeciālistiem,psiholo-
giem,profesionāliemaprūpētājiem,
inženieriemu.c.,savudarbībusākusi
biedrība“Kopāsavānovadā”.Bied-
rībai2023.gada10.janvārīpiešķirts
sabiedriskālabumastatuss.
Biedrības mērķi ir:
 arsavudarbībuveicinātMārupes
novadābērnu,jauniešuunpilnga-
dīgopersonuarīpašāmvajadzī-
bāmdzīveskvalitātesuzlabošanu,
sociālointegrāciju;

 radītlabvēlīgusapstākļusbērnu,
jauniešuunpilngadīgopersonu
arīpašāmvajadzībāmbrīvālaika
pavadīšanai,prasmjuattīstīšanai
unrehabilitācijai;

 atbalstītbērnu,jauniešuunpiln-
gadīgopersonuar īpašāmvaja-
dzībāmģimenes;pārstāvētbērnu,
jauniešuunpilngadīgopersonuar
īpašām vajadzībām tiesības un
interesessaskaņāarviņuvecāku
pilnvarojumu,jatādsirnepiecie-
šams;

 sekmēt pozitīvu sabiedrības at-
tieksmiunizpratniparcilvēkiem
arīpašāmvajadzībāmlīdzvērtīgu
lomusabiedrībā.

Mērķi ir lieli, undarba ir daudz.
Tiekplānotsizveidotdienascentru
bērniemun jauniešiemar īpašām

vajadzībām, kur bērni speciālistu
vadībā varēs attīstīt savas pras-
mesunjēgpilnipavadītbrīvolaiku,
dodotvecākiemiespējuatgriezties
darbatirgū.Irparedzētsveidotjau-
niešu māju prasmju attīstībai un
praktiskai pielietošanai sociālajā
uzņēmējdarbībā, vietu, kur notiks
rehabilitācijaspasākumicilvēkiem
arīpašāmvajadzībāmungrupudzī-
vokļumājupilngadīgāmpersonām
arfunkcionāliemtraucējumiem.Vi-
sušomērķusasniegšanaimumsir
svarīgiapzinātpēciespējasvairāk
novada ģimeņu, kurās aug bērni,
jauniešivaipilngadīgiearfunkcio-
nāliem traucējumiem. Tāpēc aici-
nāmatsaukties,zvanotvairakstot
uztālruņanumuru:+37127223777
vai elektroniskā pasta adresi:
kopasavanovada@gmail.com (datu
aizsardzībugarantējam).
Biedrībaiirkapacitātepilnvērtīgi

apgūtESfinansējumumērķurealizē-
šanai,tomērirnepieciešamipapildu
līdzekļi līdzfinansējumapiesaistei,
tāpēcjaudecembrīiruzsāktaziedo-
jumuvākšanapirmajamprojektam
- specializētajam dienas centram
bērniemun jauniešiemar īpašām
vajadzībām.
Esamatvērtijebkādaisadarbībai

aruzņēmējiemuniedzīvotājiemun
būsimpateicīgiparjebkāduatbalstu,
kastuvināsmūstiksvarīgajammēr-
ķim-nodrošinātbērniemunjaunie-
šiemarīpašāmvajadzībāmpilnvēr-
tīguaprūpi,rehabilitācijuunlabāku
dzīveskvalitātiMārupesnovadā.
Biedrība izsaka lielu pateicību

ziedotājiemparieguldījumudienas
centratapšanai:SIA“VērsisRO”,Ro-
bertamKrugļikovam,SIA“VPProjek-
ti”,SIA“Kvites”,SIA“Vikotrans”,SIA
“Latera1”,SIA“TransSpeed”,Ditai
Torsterei.
BiedrībaaicinaMārupesiedzīvo-

tājusunuzņēmējusiespējurobežās
atbalstītiniciatīvu,ziedojot:
Biedrība “Kopā savā no-

vadā”, reģistrācijas numurs:
40008320328, konta numurs:
LV65HABA0551053799121,banka:
SwedbankAS,kods:LVHABA22.

KopīgiemspēkiemveidosimMā-
rupesnovaduparparaugnovaduit
visā!

Biedrība “Kopā savā novadā”

Izsludina pieteikšanos sociālās 
uzņēmējdarbības atbalsta 
programmām
No 5. līdz 30. janvārim Labklājības ministrija izsludina 
pieteikšanos sociālās uzņēmējdarbības akcelerācijas un 
inkubācijas programmām. Abas programmas ir bezmaksas, un tām 
aicināti pieteikties gan esošie sociālie uzņēmumi, gan sociālās 
uzņēmējdarbības ideju autori. 

Akcelerācijasprogrammuīsteno
biedrība “NewDoor”, tāparedzēta
sociālā biznesa ideju autoriem –
fiziskāmun juridiskāmpersonām,
kurāmiridejaparsociālouzņēmēj-
darbībuvaikurasšobrīdīstenokādu
sociāluprojektuunvēlētostopār-
vērst ilgtspējīgā,pelnošābiznesā.
Sociālāsuzņēmējdarbībasakcelerā-
cijasprogrammasniegszināšanas
unindividualizētuekspertuatbalstu
topošajiemsociālajiemuzņēmējiem
ceļānoidejaslīdzilgtspējīgamuzņē-
mējdarbībasplānam,vienlaikusvei-
cinotdalībniekupersonīgoizaugsmi
unizpratniparuzņēmējdarbību.Trīs
mēnešuintensīvasmācībasnofeb-
ruāralīdzmaijampalīdzēsnonāktno
idejaslīdzreālambiznesaattīstības
plānamuntāīstenošanai.Program-
māuzņems10līdz15dalībniekus,
unpieteiktiesvarganindividuālas
personas,ganarīkomandaslīdztrīs
dalībniekiem.Laipieteiktos,jāaizpil-
daelektroniskāpieteikumaanketa.
Savukārtinkubācijasprogrammu

īstenobiedrība“ReachforChange
Latvia”untāparedzētaesošajiem
sociālajiem uzņēmumiem, kas ie-
guvušisociālāuzņēmumastatusu
un vēlas stiprināt savu kapacitāti
uniegūtatbalstubiznesaattīstībai.
Astoņumēnešuprogrammanorisi-
nāsiesnomartalīdzoktobrim,untā
būsiespējadažāduekspertuvadībā
ganuzlabotsavasprasmesunpa-
pildinātzināšanastādāsjomāskā
efektīvarisinājumaizstrāde,finan-
siālā ilgtspēja, līderība, komandas

veidošana,ganiespējauzzināt,kā
palielināt uzņēmuma ienākumus,
gan rast jaunas iespējas un kon-
taktus biznesa attīstībai. Inkubā-
cijas programmā uzņems piecus
līdzastoņusdalībniekus,unatlases
processnoritēstrīskārtās.Laipie-
teiktudalību,jāaizpildaelektroniskā
pieteikumaanketa.
Akcelerācijasuninkubācijasprog-

rammasirdaļanoLabklājībasmi-
nistrijassociālāsuzņēmējdarbības
aktivitāšu cikla “Attīstām sociālo
uzņēmējdarbībukopā!”,kofinansē
EiropasSociālaisfonds.Cikladaudz-
veidīgās aktivitātes, kasplānotas,
lai stiprinātu un attīstītu sociālās
uzņēmējdarbībasekosistēmuLat-
vijā, norisināsies līdz 2023. gada
novembrim.Tāstiekīstenotassa-
darbībāarnozaresorganizācijām–
LatvijasSociālāsuzņēmējdarbības
asociāciju, biedrībām “NewDoor”,
“ReachforChangeLatvia”unsociālo
uzņēmumu“VisasIespējas”.
Plašāka informācija par visu

aktivitāšu ciklu un sociālās uzņē-
mējdarbībasakcelerācijasuninku-
bācijas programmām, tajā skaitā
dalībnieku atlases kritērijiem, pie-
ejamaLatvijasSociālās uzņēmēj-
darbības asociācijas mājaslapā
www.sua.lv/kopaunrakstotuze-pas-
taadresi:liga@sua.lv. 

Labklājības ministrija

https://www.exitriga.lv/
https://www.marupe.lv/lv/piparkukucels
mailto:kopasavanovada%40gmail.com?subject=
http://www.sua.lv/kopa
mailto:liga%40sua.lv?subject=
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Biedrība “Pierīgas partnerība” 
izsludina LEADER projektu 15. kārtu
Biedrība “Pierīgas partnerība” no 2023. gada 16. janvāra līdz 
16. februārim izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu 
pieņemšanas 15. kārtu Lauku attīstības programmas 2014. -2020. 
gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās 
sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Kopējais finansējums 189 221,16 
eiro:
 1.1. rīcība „Atbalsts tūrisma un
aktīvāsatpūtasveicināšanai”38
691,24eiro;

 1.2.rīcība„Atbalstslauksaimniecī-
basproduktupārstrādei,mājražo-
šanaiunamatniecībai,t.sk.,pašu
saražotāsprodukcijasiepakoša-
nai,realizēšanaitirgūunkvalita-
tīvudarbaapstākļuradīšanai”38
691,24eiro;

 1.3. rīcība „Atbalsts uzņēmumu
radīšanaiunattīstībai”38691,24
eiro;

 2.1. rīcība “Atbalsts sabiedrisko
aktivitāšudažādošanai”30292,88
eiro;

 3.2.rīcība“Atbalstsvietējāsterito-
rijas,t.sk.,dabasunkultūrasob-
jektu,sakārtošanai,pakalpojumu
pieejamībai,kvalitāteiunsasnie-
dzamībai”42854,56eiro.

Ar15. kārtaspilnosludinājumu
variepazīties“Pierīgaspartnerības”
mājaslapā.
Projekta iesniegumi jāiesniedz

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

ņāarbiedrības“Pierīgaspartnerība”
SabiedrībasVirzītuvietējoattīstības
strateģiju.
Iepazīties ar projekta veidlapas

paraugu un pavaddokumentiem,
informācijuparprojektuvērtēšanu
iespējams “Pierīgas partnerības”
mājaslapā.
Apmācībucikls “KārakstītLEA-

DER projektu?”, iedvesmas stāsti
noLEADERprojektu īstenotājiem,
apmācības par LEADER atbalsta
nosacījumiempieejamas“Pierīgas
partnerības”Youtubekanālā.
Neatliecietprojektagatavošanu

uzpēdējobrīdi!
Palīdzēsimvisāprojektaiesnieg-

šanasunīstenošanaslaikā!Biedrība
“Pierīgaspartnerība”aicinapieteik-
tieskonsultācijām,rakstotuze-pasta
adresi:info@pierigaspartneriba.lvun
zvanotuztālruņanumuru:28644888
(Maija).

Biedrība “Pierīgas partnerība”

“Cits Bazārs Babītē”
2022. gada nogalē Babītes vidusskolā 8. un 12. klases izglītojamie 
guva pirmo uzņēmējdarbības pieredzi, piedaloties skolēnu mācību 
uzņēmumu (SMU) tirdziņā “Cits Bazārs Babītē”. Pasākums notika 
sadarbībā ar “Junior Achievement Latvia”.

SMU ir izglītojamo veidots un
vadīts mācību uzņēmums, kura
darbībaipiemītizglītojošsraksturs.
Izglītojamajiemiriespēja,praktiski
darbojoties,apgūtsavauzņēmuma
izveidesunvadīšanasprasmes,ra-
dītproduktusunpiedāvāttossaviem
potenciālajiem klientiem. Mācību
gadasākumā izglītojamie rakstīja
biznesaplānu,kurāpierādījasavas
idejas“dzīvotspēju”.
Skolēnuidejastikaīstenotas,bet

saražotā produkcija nonāca SMU
“CitsBazārsBabītē”tirdziņā.
Savukārt ikgadējāLatvijasSMU

pasākumā “CitsBazārs” aizvadītā
gada3.decembrītirdzniecībascen-
trā“DominaShopping”kopāar270

citiemdalībniekiemnovisasLatvijas
piedalījāsarīBabītesvidusskolasiz-
glītojamoElīzasBērziņasunEmīlijas
MarijasRuncesveidotsSMU“Con-
cordia”.
SMU“Concordia”irīpašsarto,ka

piedāvāsojasvaskasveces,kurām
ierastāsaudumadaktsvietāirkoka
dakts.Degotsvecenedaudzsprak-
šķ,radotkamīnaklātesamībassajū-
tu.Pasākumā“CitsBazārs”jaunās
uzņēmējaspiedāvājadivuveidusve-
ces-“Saldievakari”arapelsīna-ing-
verasmaržuun“Piparkūkumājiņa”
arpiparkūkumedussmaržu.

Babītes vidusskola

PII “Zeltrīti” dalās ar Ekoskolu pieredzi Latvijas 
pirmsskolu pedagogiem
Pagājušā gada nogalē, 6. decembrī, Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē 
“Zeltrīti” notika Ekoskolu pirmsskolas pedagogu pieredzes apmaiņas seminārs, kas bija sen gaidīta 
atkal satikšanās klātienē. ”Zeltrīti” ciemos uzņēma 53 Ekoskolu programmas vadītājus un pirmsskolu 
pedagogus no visas Latvijas.

SemināruatklājaEkoskoluprog-
rammasvadītājsDanielsTrukšāns,
PII“Zeltrīti”vadītājaIvetaJirgenso-
neuniestādesmazāEkopadomear
“ZeltrītuEkohimnu”.Mārupesnova-
daIzglītībaspārvaldesvadītājaLiene
Šmiteklātesošajiemvēlējavērtīgu
atziņupilnudarbadienu,raksturo-
jotEkoskoludarbošanosImantaZie-
doņavārdiem:“Neskriettaisnijūrā,
nebristziedā,nekāptdvēselē,betiet
tuvulīdzās,apietapkārt,palikttuvu.”
Seminārātikaizvirzītisasniedza-

mierezultāti:
 iepazītMārupesnovadaPII“Zeltrī-
ti”pieredziEkoskoluprogrammā;

 gūtpriekštatuparEkoskoluprog-
rammassaikniarmācībusaturu;

 iepazīt Ekoskolu programmas
dalībniekupieredziparEkoskolu
“Rudenssoļu”(Ekopadome,Vides
novērtējums,Rīcībasplāns,Vides
kodekss)plānošanuunīstenoša-
nu.
PII“Zeltrīti”semināradalībniekiem

piedāvājačetrasatklātāsnodarbī-
bas,kurāsEkoskolutēmasintegrē-
jasmācībusaturā,undivasradošās
darbnīcas.
Arsavupieredzipardigitālointe-

raktīvomācībulīdzekļupielietošanu
pirmsskolasmācībuprocesādalī-
jāssagatavošanasgrupas“Cīrulīši”
skolotājasSolvitaOzoliņaunKrista
Gūtmaneartēmu“Atkritumi”unziņu
bērnam:“Esprotušķirotatkritumus”.
Darbojotiescentriņos,bērniembija
dažādiuzdevumiarrunājošiemkna-
ģiem,bluebotiem, MakeyMakey,kāarī
pieinteraktīvāstāfeles,virtuālišķiro-
jotatkritumus.

Grupas“Zeltgalvīši”skolotājasSi-
gitasBirkmanesunSantasSaulītes
tēma„Enerģija”arziņubērnam:“Es
saprotu, kā ar savu rīcību ikdienā
varutaupītenerģiju”pievērsabērnu
uzmanību šobrīd visai sabiedrībai
ļotiaktuālaitēmai.Nodarbībābērni
apzināja,kādaselektroprecespazīst,
kurtāsikdienātiekizmantotasunkā
artāmjārīkojas,laitaupītuenergo-
resursus.
Grupas “Lakstīgalas” skolotājas

LieneEikinaun IvetaGreitāneap-
kopoja tēmu “Tekstila atkritumu
šķirošana”arziņubērnam:“Cilvēki
veidodabaidraudzīgusieradumus,
saprātīgi izmantojot dabas resur-
sus”.Rotaļnodarbībasuzdevumiti-
kasasaistītiarinteraktīvouzdevumu
grāmatu“Lupatiņi“un“runājošopild-
spalvu”,kāarīpielietotsmetodiskais
materiāls/spēle“Apģērbs”,bērniem
vingrinotieslasītprasmē.
PII“Zeltrīti”iknedēļasritmāieras-

taaktivitāteirāranodarbības,tāpēc
arīsemināradalībniekiemskolotājas
IevaStrikaunElīnaŠustereargrupu
“Dzērvītes”piedāvājavērotrotaļno-
darbībuārā“Pirmsskolasizglītības
iestādesvideunapkārtne–biolo-
ģiskādaudzveidība”.Bērniorientē-
jāsiestādesārateritorijā,meklējot
augusunobjektuspēcfotogrāfijām
unattēliem,kāarīviedtālrunī.Neska-
totiesuzdiezganbargiemziemas
apstākļiem, šo nodarbību gribēja
apmeklētlieladaļamūsukolēģu,bet
darbagrupastikaizlozētas.
Sporta skolotāja Evita Bērziņa,

mūzikasskolotājasOksanaGotlu-
be un Sintija Leimane organizēja

darbošanosdivāsradošajāsdarb-
nīcās, reizē iepazīstinot semināra
dalībniekus ar savu pašgatavoto
mūzikasinstrumentu,sportaspēļu
inventāru un citumācību līdzekļu
metodiskobāzi,kasradītanootrreiz
izmantojamiemmateriāliem.
IestādesEkoskolaskoordinatore

-vadītājasvietnieceizglītībasjomā
DiānaLācīte-Daniševskasemināra
dalībniekiemprezentējaPII “Zeltrī-
ti” pieredziEkoskoluprogrammas
realizēšanā.No2012.gadaesam
iesaistījušiesVidesizglītībasfonda
Ekoskoluprogrammā.2016.gadā
uzsākāmveiktatskaitesdatubāzē
unsaņēmāmLatvijasEkoskolasser-
tifikātuunZaļodiplomu.2017.gadā
saņēmāmstarptautiskoEkoskolas
sertifikātuunZaļokarogu,unnujau
sestogadubezpārtraukuma,arīša-
jāmācībugadā,Ekoskoluprogram-
massimbols-Zaļaiskarogsplīvopie
mūsuiestādes.
DanielsTrukšānsdienasgaitāva-

dījasemināru,organizējotrefleksiju
darbagrupās,apspriežotunaktīvi
diskutējotparredzēto,parEkoskolu
“7soļiem”unpaveiktorudensdarba
sezonā.
Domubiedru pulkā tika ne tikai

raženi strādāts un diskutēts par
pirmsskoluEkoskolujautājumiem,
betarīdibināti jaunikontaktiturp-
mākaisadarbībai,kasvēlreizpierā-
da,ciksvarīgasirtikšanāsklātienē
unsavstarpējāpieredzesapmaiņa.
Priecājāmiesarīpariespējupopula-
rizēt“Zeltrītu”labopieredziLatvijas
mērogāunsecinājām-cikdaudzir
padarīts!
Paldies visiem, kuri palīdzēja

sagatavot semināru un piedalījās
veiksmīgātānorisē!Turpināsimpo-
pularizētvidesizglītību,veidojotmū-
suaudzēkņiem-nākotnesZemes
iedzīvotājiem-saudzīguattieksmi
pretdabuuntāsresursiem,kāarī
popularizējottosabiedrībā.

Iveta Jirgensone, PII “Zeltrīti” vadītāja
Diāna Lācīte-Daniševska, Ekoskolas 

koordinatore

Mārupes novadā sācies gripas laiks
Ar gripu varam inficēties, kontaktējot ar slimnieku, sasveicinoties ar rokasspiedienu, ieelpojot 
nevēdinātā telpā gaisu, kurā ir gripas vīruss, pieskaroties priekšmetiem, kuriem ar netīrām rokām 
pieskāries gripas slimnieks, tādiem kā ziepju gabali, ūdens krāni, tualetes poda vāki, durvju, mēbeļu 
un sabiedriskā transporta rokturi, veikalu grozi un ratiņi, trauki un galda piederumi, datoru „peles” un 
klaviatūra, nenomazgāti augļi un pārtikas preču iesaiņojums.

Lainesaslimtu,jāuzvedaslīdzīgi
kāCovid-19laikā-jāizvairāsnouztu-
rēšanāspubliskāsvietās,kurdaudz
cilvēku,arziepēmuntekošuūdeni
bieži jāmazgā rokas, jāizvairāsno
pieskaršanāssejai,tajāskaitā-acīm
undegunam,jāvēdinatelpas.Bērni
būtujāatrunānojebkādiemārpus-
mācību publiskiem pasākumiem.
Ieteicamsizmantotmumsjauzinā-
māsmedicīnassejasmaskas.
Ar gripu saslimstam pēkšņi un

strauji.Ķermeņatemperatūra38,5
-40grādi,ļotiizteiktsnespēks,gal-
vassāpes,„kaululaušana”,sāpesacu
ābolos,dažkārtsāpesrīklē,aizlikts
deguns,saussklepus,betsmagos
gadījumos - deguna un smaganu
asiņošana.

Pašsajūtu visvairāk bojā pa-
augstināta temperatūra, taču, ja
tānepārsniedz38-38,5grādus, to
nevajadzētuenerģiski„dzītlejā”,jo
temperatūras paaugstināšanās ir
dabasdotsaizsargmehānisms iz-
dzīvošanaiuncīņaiarvīrusiem.Tā-
tadpaaugstinātatemperatūranav
mūsulabsajūtas,betganvīrusuie-
naidnieks,jotāsamazinaunaptur
vīrusuvairošanos.Patbezmedika-
mentulietošanas,pastiprinātidzerot
šķidrumu,notiekpašizārstēšanās.
Kodarīt, ja tomēr ir tikslikti, ka

„vairāknevarizturēt”?Jaķermeņa
temperatūrapārsniedz38,5grādus,
rokasunkājasirsiltas,tadpašsa-
jūtasuzlabošanaiuzpieresvaram
novietotvēsāūdenīsamitrinātudvie-

li.Tiklīdztassasilst,nomainām.Vēl
efektīvāk-uzpieresunvirsaknām
(riburajons-labajāpusē)novietot
plastikas maisiņā un dvielī ietītu
ledu vai dzesējošu gēlu. Dažkārt
temperatūranostabilizējas,ja20-30
sekundesrokupirkstugaluspaturle-
dusaukstāūdenī.Savukārt,jakājas
irvēsas,varamizmantotaptiekās
plašipieejamosantipirētiķus (me-
dikamentuspretdrudziunaugstu
temperatūru).
Vissvarīgākaisieteikums!Laicik

sliktapašsajūtabūtu,jādzerdaudz
ūdensunzāļutējas.

Juris Arvīds Mūrnieks, veselības 
veicināšanas koordinators

Babītesvidusskolas8.klašuizglītojamieskolēnumācībuuzņēmumutirdziņā.

PII“Zeltrīti”EkoskolukoordinatoreDiānaLācīte-Daniševskaiepazīstinasemināra
dalībniekusariestādespieredziEkoskoluprogrammasīstenošanā.

https://eps.lad.gov.lv/login
mailto:info%40pierigaspartneriba.lv?subject=
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21. janvārī Mārupē notiks “Roņu salidojums” un “Ziemas peldēšanas sacensības”
Pirmo reizi Mārupē notiks ne tikai salidojums, bet arī “Ziemas peldēšanas sacensības” - īsts izaicinājums ikvienam, kurš rūdās aukstumā. Varbūt kādam pienācis laiks 
sportiskajam izaicinājumam - ne tikai stāvēt ūdenī, bet sākt arī peldēt? Kā vienmēr - tikai un vienīgi saskaņā ar savu veselību!

Jagribassavāritmārūdīties,pēc
tamsasildītiespirtīunkublāvaipie
siltastējasvaizupastases,tadlaipni
gaidītivisiinteresenti!Pasākumsir
bezmaksas.

Norises laiks: 2023. gada 21. jan-
vāris; norises vieta: “JIP Mārupīte” 
(“Ežiņi”, Mārupes pagasts); reģis-
trācija: no plkst. 11.00; atklāšana: 
plkst. 12.00; sacensību norises 

laiks: plkst. 12.30 - 15.30; apbal-
vošana: plkst. 16.00(laiksvarne-
daudzmainīties).
Pasākumstiekīstenotsprojektu

konkursā “Mārupe–mūsumājas

2022”untofinansēMārupesnova-
dapašvaldība.
Pasākumu organizē: Elīna Pun-

cule sadarbībā ar “Mārupes auk-
stumpeldētājiem”,MārupesSporta

centru,LatvijasZiemaspeldēšanas
federācijuun“JIPMārupīte”.
Sacensībunolikumsunpieteikša-

nāsanketapieejamawww.marupe.lv 
sadaļāSports. 

Sporta ziņas īsumā
BASKETBOLS
2022. gada noslēgums ļoti veiksmīgs izvērtāsMārupes
SportacentraU15meiteņubasketbolakomandai“Mārupes
Lauvas”.No27.līdz31.decembrimkomandadevāsuzSpā-
nijaspilsētuLloret De Mar,kurpiedalījāsbasketbolaturnīrā
“Globasket”unizcīnīja1.vietu.Konkurentukomandasbijalabi
sagatavotas,cīņas-līdzvērtīgas.Turnīrafinālspēlē(50:43)iz-
devāsrevanšētieskomandai“OrdiziaKirol”(Spānija)parzau-
dējumupagarinājumāgrupasspēlē.MārupesSportacentra
meiteņubasketbolakomandas“MārupesLauvas”komandas
sastāvs:TīnaPīrāga,KatrīnaJansone,ElzaKristsone,Dārta
Serdāne,AliseSkane,LuīzeMeldere,EvelīnaNuķe,SofijaPlot-
ko,AneteĀrmane,AleksaSkudra,MadaraČaunāne,Anete
Ozoliņa.Treneris-MārcisPliens.Lielsprieks,kaparturnīra
vērtīgākospēlētājuatzītaAleksaSkudra.Komandaišībija
ļotivērtīgasportiskāunemocionālāpieredze.

No28. līdz30.decembrimMārupessportabāzēsnotika
starptautiskaisbasketbolaturnīrs“ChristmasCup‘2022”.
Turnīrsnotikadivāsvecumagrupās:“Boys2011”un“Boys
2013”.Sportistirādījasavulabākosniegumu.Īpašisasniegu-
miMārupesSportacentram-treneraAivaraVīnbergavadītā
komandasacensībāsieņēma5.vietu“Boys2011”grupā,sa-
vukārt“Boys2013”grupāMārupesSportacentrakomandai
godpilnā3.vieta(komandastrenerisMārisStumbiņš).
30.decembrīnorisinājās3x3basketbolaturnīrs“Gadumijas
turnīrs3x3basketbolā”.Neskatotiesuzlaikustarpsvētkiem,
gadapriekšpēdējādienāturnīrāgatavaspiedalītiesbija27
komandas.SacensībasnotikaBabītesSportakompleksā
Piņķos.Spēlesbijaspraigas,ganmazie,ganlielierādījasavus
labākossniegumus.
RezultātiU13meiteņukonkurencē:1.vietakomandai”Kolibri”
(AliseOzola,SindijaSondore,MarijaPrūse);2.-”KEEPbest”
(EnijaŠteinberga,ElīnaPonomarjova,EvelīnaApeine);3.-
”Jūrmalasčiksas”(ElīzaOmula,DanielaGudele,DanijaVerne,
EmiliaBaumane).RezultātiU13puišukonkurencē:1.vieta
komandai”MRMR”(MarkussĶesteris,RonijsDarelsJeroma-
novs,MarkussDomorackis,RalfsDomorackis);2.-”Warriors
in4”(RobertsKalviņš,KristapsBriedis,KārlisBrūns,Ričards
Bekmanis);3.-”BIG3”(EmīlsDumpis,StefansMežals,Rai-
densŠaubergsLēpe).RezultātiU16puišukonkurencē:1.
vietakomandai”LeOpisunmazbērni”(OttoTemnovs,Raivis
Žmogins,PatriksPlūmiņš);2.-”Durņevs”(KrišjānisBūtnars,
MatīssŠķerbergs,NiklāvsKalniņš,RihardsErciņš);3.-”Sala-
veči”(MārtiņšKļaviņš,RonaldsDebesnieks,RičardsOzols).
RezultātiOpengrupā:1.vietakomandai”Offseason”(Klāvs
Pitkēvičs,KristiansBirznieks,ReinisOtersons,TomsJēkabs
Bērziņš);2.-”Trakieminjoni”(RičardsBarkovskis,RalfsNor-
mundsPavārs,RolandsDižgalvis,ValtersMazburšs);3.-
”PārdaugavasBuki”(DāvisVasiļevskis,DāvisKlegeris,Nils
Briedis,ValtersSāvičs).

VOLEJBOLS
MārupesSportacentraU14vecumagrupasmeitenes2022.
gadaizskaņāpiedalījāsstarptautiskajāvolejbolaturnīrā“Zie-
maskauss”Jonavā,kasnorisinājāsjau20.reizi.Meitenes
gadunoslēdzaarlieliskiempanākumiem.Turnīrsnorisinā-
jāsdivasspraigasdienas.U14vecumagrupāpiedalījās11
komandas,kastikasadalītasdivāsgrupās.Pirmajādienā
tikaaizvadītasgrupuspēles,kurāsmūsumeitenesguva

trīsuzvaras,sacenšotiesarRīgasVolejbolaskolaspirmo
komandu,PalangasotrokomanduunRīgasVolejbolasko-
lasotrokomandu,unvienszaudējumsspēlēarPalangas
pirmokomandu,nodrošinotsevvietupusfinālā.Pusfinālā
meitenestikāsarBgrupas1.vietasieguvēju“JonavasSC”
pirmokomandu,kursīvācīņāguvauzvaruar2:0,nodrošinot
vietufinālā,kuratkaltikāsarPalangaspirmokomandu,pie-
dzīvojotzaudējumu.Meitenesguvalielupieredzišajāspāris
dienās,kasarīirmeiteņulielākaissasniegums,otrogadu
trenējotieskopā.Komandassastāvāspēlēja:KristīneNied-
ra,DārtaPūliņa,KateKarlīnaLukačova,AnnaMartaRubule,
HannaMaķevica,savukārtparkomandaslabākospēlētāju
tikaatzītaKristīneNiedra.
4.janvārīTīrainessportakompleksānotikavolejbolaturnīrs
“Mārupesziemaskauss2023”U12vecumagrupasmeite-
nēm.CiemosbijaieradušāskomandasnoRīgasVolejbola
skolasunTukuma.Komandastikasadalītasdivāsapakšgru-
pās,kurtikaaizvadītsapļaturnīrs.MārupesSportacentrs
startējaarčetrāmkomandām.Trīskomandutrenerisbija
ElvisSaulīts,betceturtās–trenerisRolandsBaltmanis.Līdz
finālamtikaabasRīgasVolejbolaskolaskomandas,betpar
trešovietusacentās“MārupesSaulītes1”(E.Saulītis)un
“MSC-1”(R.Baltmanis).Šajācīņāspēcīgākaizrādījāskoman-
da“MārupesSaulītes1”.BetfinālāuzvarējaRīgasVolejbola
skola.

NOVUSS
17.decembrīnorisinājāsBabītesSportakompleksaorgani-
zētāssacensībasnovusadubultspēlē“Ziemassvētkukauss”.
Sacensībāspiedalījāsunsīvicīnījāsseptiņaskomandas.
SpēlētājibijaieradušiesnodažāmLatvijasvietām-Jelga-
vas,Olainesu.c.,bettrīskomandaspārstāvēja“SKBabīte”.
Rezultāti:1.vietāierindojās“Babītes–1”komanda(Gaidis
Čoders,AndrisKapenieks,IgorsRamba,SergejsVarša);2.
vietuizcīnījakomanda“Rīdzene”(ĒvaldsZupāns,AivarsRu-
dzītis,RaivoPiuss,AgrisPorietis);3.vietu-komanda“Zem-
gaļi”(GunārsBalodis,JānisPērkons,JānisĀbele,Edgars
Šteinkopfs).Apsveicamvisusuzvarētājusundalībniekusar
piedalīšanosunsasniegtajiemrezultātiem.Laipniaicinātiuz
turpmākajiemnovusaturnīriem!

MOTOSPORTS
2022.gadāpirmoreiziLatvijasvēsturēvienunovaduvien-
laikusstarptautiskāsmotokrosasacensībāspārstāvējasep-
tiņi“Bieriņu”motoklubapārstāvji,notiem–pieciMārupes
novadaiedzīvotāji.EdvardsBidzāns(17gadi)pirmoreizi
piedalījāsunsavusspēkusizmēģinājapasaulesčempionā-
tāĶegumā,EiropasčempionātāZviedrijā,kurguvapirmos
ieskaitespunktus,startēdamsMX2klasēvecumagrupāno
14līdz23gadiem.StartējotADAKsacensībāsVācijasčem-
pionātā,pēdējāposmāieguvaaugsto3.vietu.
RaivoLaicānspiedalījāspasaulesjunioručempionātāZvied-
rijā,EiropasjunioručempionātafinālāČehijā,kurpiedzīvoja
“smagukritienu”.Austrumeiropasčempionātājunioriemie-
guvaaugsto3.vietuMX85klasēvecumagrupāno11līdz
14gadiem,piedalījāsADAKsacensībāsVācijātrīsposmos.
TomsDankertsstartējapasaulesjunioručempionātāZvied-
rijā,EiropasjunioručempionātāfinālāČehijā,iegūstot22.
vietu,Austrumeiropasčempionātā-11.vietuMX65klasē(9-
12gadi),kurstartējačetrosposmosSlovākijā,Polijā,Lietuvā,
IgaunijāMX65klasē(vecumagrupāno9līdz12gadiem).
RobertsBrantsAustrumeiropasčempionātāieguva21.vietu.
ČempionātsnotikaSlovākijā,Polijā,Lietuvā,IgaunijāMX65
klasē(vecumagrupāno9līdz12gadiem).
LeoVeinbergspirmoreiziLatvijasvēsturēpiedalījāspasaules
junioručempionātāVācijāunČehijāarMXelektromotociklu,
iegūstot20.vietuvecumagrupāno5līdz9gadiem.
PatrīcijaBērziņaAustrumeiropasčempionātā,kasnotikaPo-
lijā,Lietuvā,Igaunijā,startējotpuišukonkurencēs,ierindojās
21.vietā.PolijasunLietuvasčempionātosPatrīcijastartēja
MXdāmuklasē.Lietuvāieguva2.vietu.
EdvardsPrialgauskisAustrumeiropasčempionātāLietuvāie-
guva27.vietuMX65klasēvecumagrupāno9līdz12gadiem.
Visisportisti,kurišobrīdplūcstarptautiskuslaurus,irizaugu-
ši,piedaloties“Minimotokrosā”un“Mārupeslielajāmotokro-
sā”.SavukārtEdvardsBidzānsšajāssacensībāsirpiedalījies

no2013.gada.10gadulaikāmotokrosampievērsušiesap
100dažādavecumaMārupesnovadaiedzīvotāju.

AUTOSPORTS
Autosportisti Agris Staņēvičs un Uldis Hmieļevskis atgrie-
zušies Latvijā no “Fia trophy historic regularity rallies” sa-
censībām ar 7. vietu!
Tiesībasstartēt“FIATrophyforHistoricRegularityRallies”
finālasacensībāsmūsusportistiguva2022.gadajūnijā,iz-
cīnotuzvaru“OresundClassicNEZHistoricRegularityRally”
Roskildē,Dānijā.Pagājušāgadanovembrabeigāssportisti
devāsuzBeļģiju,laipiedalītosstarptautiskajāssacensībās.
Finālasacensībasnesolījāsbūtvieglas:kopāveicamiap800
km,migla,lietus,slapji,dubļainiceļi,sīvakonkurence.Kopu-
māsacensībutrasecaurvijačetrasvalstis:Beļģiju,Nīderlandi,
VācijuunLuksemburgu.
Tākāsacensībasnotiekpakoplietošanasceļiem,satiksmē,
tadkatrānošķērsotajāmvalstīmjāievērotāsceļusatiksmes
noteikumi,ātrumuierobežojumi.Tasvisssacensībaspadara
joīpašiaizraujošas,jobrīdī,kaduzceļapriekšāizbraucne-
steidzīgstraktors,dārgāsminūtesšķietaizlidojamkāsekun-
des.Neatsveramairservisaautoasistēšanasacensībulaikā,
jotādaigreznībaikāpiestāšanaidegvielasuzpildesstacijā
navlaika–degvielatiekuzpildītanoteiktāsvietās,kursacīkšu
autosagaidatehniskaispersonālsardegvielaskrājumiem.
Katrsšķērslis,negadījumsunkavēklisradaspriedzi,josva-
rīgsirkatraveiktāposmaātrums.Laiarīvidējaisātrums
sacensībāsvarnešķistliels–50km/h,šisgadsnesisdaudz
avārijudalībniekuvidū.Arīmūsusportistiemsacensībuot-
rajādienāautosaslīdēšanasrezultātātikapārsistariepa,
kasveiksmīgiiesāktāssacensībaspiebremzēja,liekotatgūt
zaudētonākamajādienā.
AgrisStaņēvičs:“Bijāmcerējušiiekļūtpirmajāpieciniekā,bet
tastikasadalītsstarpmājiniekiem–beļģiem.Kopumāsa-
censībasvērtējamaskālabiorganizētas,bijapadomātsgan
parnelieluposmupilsētascentrā,gan“Spa-Francorchamps”
trasē,kasrallijaposmuveikšanupadarainteresantāku.”
Apsveicamarsasniegtorezultātuunvēlamveiksmīgusstar-
tusarīšajāgadā!

Informāciju apkopoja Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

MārupesSCU15meiteņubasketbolakomandaturnīrāSpānijāplūc
uzvaraslaurus.

EdvardamBidzānampēdējāposmāVācijasčempionātāmotokrosā-
3.vieta.

AutosportistiAgrisStaņēvičsunUldisHmieļevskisstarptautiskās
sacensībāsierindojas7.vietā.

https://www.marupe.lv/lv/sports
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Antiņu kapsētā 7. janvārī godināti Ziemassvētku 
kaujās kritušie strēlnieki
Katru gadu janvāra sākumā Antiņu kapsētā tiek pieminēti Pirmā pasaules kara Ziemassvētku kaujās 
kritušie latviešu strēlnieki. Janvāra kaujās mira ne mazāk par diviem tūkstošiem latviešu strēlnieku. 
Viņi stājās pretī ienaidnieka pārspēkam, tomēr nesalūza.

ŠogadZiemassvētkukauju106.
gadadienai veltīts piemiņasbrīdis
Antiņukapsētānotika7.janvārī.Pa-
sākumuorganizējaMārupesnovada
pašvaldībasBabītesKultūrizglītības
centrssadarbībāarNacionālajiem
bruņotajiem spēkiem un Latvijas
Karamuzeju.
Pasākumāapmeklētājusuzrunā-

jaunpateicībuvaroņiempaudaMā-
rupesnovadapašvaldībasdomes
priekšsēdētājsAndrejsEnceunNa-
cionālobruņotospēkukomandieris,
ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš.
Pasākumuvadījavēsturnieks,Lat-
vijasKaramuzejaIzglītojošādarba
nodaļas vadītājs Mārtiņš Miten-
bergs.
Svētbrīdi  noturēja Nacionālo

bruņoto spēku kapelāns, majors
NormundsCelmiņš,armuzikāliem
priekšnesumiempasākumukuplinā-

jaLatvijasZemessardzesorķestris.
Zalvesklusumabrīžalaikānodroši-
nāja Zemessardzes 17. pretgaisa
aizsardzībasbataljons,kamsekoja
zieduunsvecīšunolikšana.
MārtiņšMitenbergs:“Gads pēc ga-

da aiziet mūžībā. Arvien tālākas paliek 
atmiņas par pagājušo varoņlaikmetu, 
par 1916./17. gada cīņām, uzvarām 
un zaudējumiem. Šis laiks tiek apvīts 
ar nostāstiem un piedzīvojumiem, bet 
jāpatur prātā, ka latviešu tautai tas 
bija liela posta un ciešanu pilns. Zie-
massvētku kaujās mēs redzam daudz 
pašuzupurēšanos un daudz latviešu 
strēlnieku ideālisma, kas nespēj at-
stāt vienaldzīgus tos, kuriem rūp mūsu 
Latvija.

Bet kāpēc mēs ik gadu pulcējamies 
šeit Tīreļpurvā, Antiņu kapos? Vai tā ir 
formalitāte, ieradums vai pienākums?

Līdzīgi kā mūs ik gadu uzrunā Jēzus 

bērna dzimšanas brīnums, Jāņu 
ugunskuri un svecīšu liesmas Daugav-
malā novembrī, tā arī strēlnieki ir kļu-
vuši par daļu mūsu tautas gadskārtas. 
Tas ir mūsu gēns, mūsu ģimenēs vēl 
dzīvie nostāsti par vecvectēviem, kuri 
mūs velk uz strēlnieku cīņu un atdusas 
vietām.

Latviešu tauta nav tikai tie dzīvie, 
tie esam mēs, kuri baudām Latvijas 
skaistumu, dziedam Dziesmu svētkos 
un ejam ikdienas darbos, - mūsu tau-
tas daļa ir arī tie, kuri, atdevuši dzīvības 
par Latviju, nu guļ brāļu kapos. Tāpat 
kā mēs neatsakāmies no saviem aiz-
gājušajiem tuviniekiem, kopjam viņu 
kapavietas, tā mums ir pienākums 
uzņemties visas rūpes par to karavīru 
piemiņu, kuri reiz ziedojušies Latvijas 
labā.

Latviešu strēlniekiem piemita apbrī-
nojams brīvības gars, kā ikdienā pie-
trūkst mums. Ar savu ticību un reāliem 
darbiem viņi paši radīja varoņstāstu 
par sevi, varoņstāstu par latviešu ka-
ravīru. Smelsimies spēkus strēlnieku 
varoņstāstos un atcerēsimies - kad 
latvietis ar plinti pie vaiga nogulstas 
uz savas zemes, aiz viņa dzīvo un elpo 
visa Latvija.”
Antiņu kapos atrodas Latviešu

strēlnieku kapi (rakstiskos avotos
kapi dēvēti arī parTīreļu kapiem),
kuros guldīti 3800 Ziemassvētku
kaujāskritušistrēlnieki.Vietā,kurap-
glabājapirmos105kritušos,1925.
gadāatklāts pēcarhitektaEižena
Laubesprojektadarinātaisobelisks.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

Marata Dzjubenko gleznu izstādes “Marata krāsu 
pasaule” atklāšana
4. janvārī Mārupes novada bibliotēkā Piņķos notika šī gada pirmais pasākums – gleznu izstādes 
atklāšana. Darbu autors ir ļoti apdāvināts gados jauns mākslinieks Marats Dzjubenko. Pasākumu ar 
muzikāliem priekšnesumiem kuplināja Babītes Mūzikas skolas audzēkņi. 

Klātesošiebijapārsteigti,kadar-
buautorsirdivpadsmitgadīgszēns.
MaratsDzjubenkoirjaunaistalants
noRīgas.Zēnsdzimismākslinieku
ģimenē.ViņavecākiabsolvējušiLat-
vijasMākslasakadēmiju.Maratsjau
nodivugaduvecuma“dzīvojies”pa
mākslasstudiju,vērojotvecākudar-
buuniemēģinotsavurokugleznoša-
nā.Viņalielāpacietība,neatlaidība
unnovērošanasspējasirrealizēju-
šās brīnišķīgos darbos. Aplūkojot
zēnagleznas,nebrīdinevar iedo-

māties,katāsradījisbērns.Marats
navgājismākslasskolāvaikācitādi
apguvisgleznošanu.Vissirnoticis
pašmācības ceļā. Marata darbos
dominēdabīgitoņi,smalkasdetaļas.
Pārsvarāzēnsgleznodabasskatus,
ziedus,arīklusodabu.Pandēmijas
laikāMaratspašmācībasceļāirap-
guvisklavierspēli.Zēnuaizraujgan
mūzika,gansports,irinteresepar
arhitektūru,un,protams,gleznošana
dažādāstehnikās.Maratamirbiju-
šasvairākasizstādes,viņagleznasir

pieprasītasiegādeiundaļamākslas
darbu jauaizceļojusiuzdažādām
pasaulesvalstīm.Zēnaizaugsmes
ceļamvarsekotFacebooklapā“Ma-
ratsglezno!”.
Mārupesnovadabibliotēkāirap-

lūkojamas17Marata gleznas. Iz-
stādebūsapskatāmalīdzfebruāra
beigām.

Mārupes novada bibliotēka

Aicina pievienoties grāmatu lasīšanas klubiņam
Mārupes novada Mazcenas bibliotēkā kopš pagājušā gada oktobra veiksmīgi darbojas “Grāmatu 
klubiņš”. Tikšanās notiek reizi mēnesī  - katru pirmo ceturtdienu plkst. 17.00 Mazcenas bibliotēkā 
(Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupē).

Klubiņadalībniekiirgrāmatasmī-
lošicilvēki,kurilabprātdalāssavāla-
sīšanaspieredzē,atziņāsundomās,
diskutējotparkādutēmuvaivienu
konkrētugrāmatu.Omulīgāgaisotnē
pietējastasesstāstāmparsavām
mīļākajāmgrāmatāmun iesakām
tāsviensotram.Katrātikšanāsrei-
zēiepazīstamiesarīarjaunākajām

grāmatāmbibliotēkā.
BriturakstnieksNilsGeimens ir

teicis: “Mūsunākotneatkarīgano
lasīšanas.Tasirveids,kāparādītci-
tupasauli.Bibliotēkas–tāirbrīvība!”
Pardalībniekuvarkļūtikviens,ku-

ramtuvasgrāmatasunlasītprieks.
Savudalībulūgumspieteiktklā-

tienē,zvanotuztālruņanumuriem:

67933422, 20221567 vai raks-
tot uz elektroniskā pasta adresi:
biblioteka@marupe.lv.
Nākamā klubiņa tikšanās reize

būs2.februārīplkst.17.00.
Aicināmpievienotiesvisus inte-

resentus!

Mazcenas bibliotēka

Pieminot 1991. gada janvāra 
barikādes
22. janvārī no plkst. 11.00 līdz 16.00 Babītes Kultūrizglītības centra 
filiāles Salas pagastā “Vietvalži” (Spuņciemā) notiks barikāžu 
aizstāvju atcerei veltīts pasākums, kurā gaidītas visas paaudzes.  

Iepriekšējiedivigadi likamums
mainīt ierasto kārtību - varējām
paturētviendaļunotā,kasierasts
barikāžuaizstāvjuatcerespasāku-
mos, tomēr ugunskuri “Vietvalžu”
parkādegaarīpērnunaizpērn.Pa-
gājušāgadajanvārī,lietumlīstot,bet
pašiemskrajiizretinotiesapskatuvi,
klausījāmiesAijasVītoliņasunĢirta
Alsteradziedātajāsspēkauniedves-
masdziesmās,runādamiparto,cik
svarīgibūtvienotiem,nepazaudēt
vērtīgo,apzinātiessavuspēkucitam
citā.Unmazākkāpēcmēnešakatrs
runātaisvārdsieguvapavisamcitu
svaru.
Jautājums,vaiarītagadmēsietu

uzbarikādēm,bieživien ir izteikts
ganskaļi,gantoklusībāsevuzde-
vušidaudzi1991.gadajanvārano-
tikumudalībnieki.Pēdējaisgadsun
KrievijasuzsāktaiskaršUkraināšo
jautājumunopārdomuvielasirgluži
vaimaterializējis–cilvēkiirmobili-
zējušiesganpalīdzībassniegšanai,
gan piedomājuši par kādu savu
stratēģijureālubriesmugadījumā.
Nopārdomāmunšaubām,no tā,
kareizēmesamvīlušies,tomēririz-
kristalizējusiesapziņa,kamēscits
citamesam.Esamkālīdzcilvēki,kā
vienasvalstspilsoņi,kāsavasLatvi-
jasbērni–pārstāvamdažādaspa-
audzes,ardažādudzīvespieredzi,ar
savudomuunizjūtupasauli,betar
vienotiemmērķiemuncentieniem.
Ja pienāktu atkal tā stunda, kad
mūsaicinātuaizstāvētsavuLatviju,
šaubāmunneticībainebūtuvietas
–mēsietu!
22.janvārapasākumābūsiespē-

ja piedalīties dažādās Lego fanu
klubaveidotāsaktivitātēs,kurulai-
kā interaktīvā veidā varēs uzzināt
parto,kasirbarikādes,kā,kadun
kāpēc tāsveido,varēssacensties
legobūvēšanāunkopīgi salikt le-
gomozaīku.Savukārtsadarbībāar
LatvijasZemessardziikviensvarēs
iepazīties ar zemessarga somas
saturu, iemācīties lasīt kartes un
orientētiesdabā,kāarīuzzināt,kas
jādarakrīzessituācijā,dzerttējupie
ugunskuraunkopīgiuzdziedāt.Pa-
sākumalaikānotiksvairākikonkursi
untouzvarētājuapbalvošana.
Konkursā“KoTusargā?”varpie-

dalītiesikviensvecumālīdz18ga-
diemganvienspats,gankopāar
ģimeni.Nepieciešami legoklucīši.
Uzdevumsirizveidotnolegoklucī-
šiemto,kouzskataparsvarīguvai
sargāšanasvērtu.Tasvarbūtjebkas
-zeme,māja,pilsvaiauto-fantāzijai
navrobežu.Pasākumadienāsavs
darbsjāatnesuz“Vietvalžiem”,kur

tonovērtēsLegofanuklubasaga-
tavotāžūrija.Galvenābalva- lego
komplekts50eirovērtībā.
Radošo darbu konkursā “Kas ir

aizmanāmbarikādēm?”savsdarbs
–dzeja,eseja,miniatūra,īssstāsts
–jāiesūtaelektroniskivaijānogādā
personiski“Vietvalžos”līdz17.jan-
vārim(nolikumsatrodamsE.Pāvu-
lamemoriālās izstādesFacebook
lapā un pašvaldības mājaslapas
www.marupe.lvsadaļā“Kultūra”).Sa-
vāradošajādarbāautoramjāatklāj
vēlmenosargātkautkosevbūtis-
ku,ņemotvērā,kašībrīžasituācija
Latvijāunpasaulētikpatspēcīgikā
1991. gada janvārī liek pārdomāt,
kasmumskatramirīpašivērtīgsun
sargājams.
“Vietvalžu” izstāžu zālē katram

būsiespējapiedalītieszibkonkursā
–atbildotuz10jautājumiem,varēs
noskaidrot,ciklabasirzināšanaspar
1991.gaduunarAtmodusaistīta-
jāmpersonām.
Ikviens pasākuma apmeklētājs

varēs iepazīt ko patiesi unikālu–
sadarbībāar1991.gadabarikāžu
muzeju, “Vietvalžos”būsapskatā-
mamobilāekspozīcija“Muzeobuss”.
Tasirmobilsmuzejs,kasapmeklē-
tajiemsniedzvispusīguinformāciju
parbarikāžu laiku, ļauj jauniešiem
apgūtprasmesuniemaņasdarbā
ardažādieminformācijasavotiem,
savienojot informāciju nomācību
grāmatām,vecākustāstījuma,bari-
kāžulaikabiedruatmiņām,veidojot
izpratniparvēsturesdaudzveidīgās
interpretācijascēloņiemunnozīmi.
“Ikarus”autobuss,kurāierīkotamu-
zejamobilāekspozīcija,pirmoreizi
bijaapskatāmsinteresentiem2006.
gada20.maijāmuzejunaktsietva-
ros.KonkursāparLatvijasmuzeju
ceļojošoizstāžuekspozīcijām1991.
gadabarikāžumuzeja“Muzeobuss”
tikaatzītsparvienunoievērojamā-
kajāmšādatipaekspozīcijāmLat-
vijā,jotasirefektīvskomunikācijas
veids,laiattiecīgajāmērķauditorijā
radītupriekšstatuspartālaikano-
tikumiem,kāarīradītuplašākuinte-
resiunnodrošinātudaudzveidīgas
iespējasiepazītiesarmuzejamate-
riāliem.

Sabīne Upeniece-Pika, Babītes 
Kultūrizglītības centra filiāles Salas 

pagastā “Vietvalži” pasākumu 
organizatore,

Dace Ulpe, Babītes Kultūrizglītības 
centra filiāles Salas pagastā 

“Vietvalži” Izstāžu zāles vadītāja

Nokreisās:MārtiņšMitenbergs,vēsturnieks,LatvijasKaramuzejaIzglītojošādarba
nodaļasvadītājs,BirutaGrīnfelde,BabītesKultūrizglītībascentravadītāja,Ilze

Rozenberga,Babītesvidusskolasdirektore,AndrejsEnce,Mārupesnovadapašvaldības
domespriešsēdētājs.
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Mārupes novadā godināti zelta kāzu jubilāri
Lai godinātu novada stiprās ģimenes, Ziemassvētku gaidīšanas laikā, 3. decembrī, Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļa, turpinot tradīciju, sveica sešus novada pārus, kuri 
laulībā nodzīvojuši jau 50 gadus. 

Šogaddalībaipasākumāpietei-
cās:IrēnaunJānisTrepšas,Vijaun
ModrisRozentāli,ValentīnaunUldis
Ģērmaņi,RasmaAinaunGunārsTu-
tiņi,IngrīdaunEdgarsTauriņi,Vineta
unAivarsKurzemnieki.
Ar svinīgu uzrunu kāzu viesus

sveicaMārupes novada pašvaldī-
basdomespriekšsēdētājsAndrejs
Ence,vēlotzeltakāzugaviļniekiem
stipruveselībuundaudzbaltudie-
nu, kā arī uzsvēra: “Cienot savas
ģimenesgoduunstiprinotdzimtas
saknes,kopāesotunatzīmējotšos
ģimenessvētkus,jūsrādātpiemēru
arīsaviempēcnācējiem,tuviniekiem

unlīdzcilvēkiem.Jūsapliecināt,ka
ģimeneicilvēkadzīvēirmilzuvērtība.
Tāirvērtībaarīmums-visaisabied-
rībaikopumā.”
VisipārisaņēmaatjaunotāsLat-

vijasRepublikaslaulībasapliecības
unparakstījāsZeltapārukāzugoda
grāmatā.
PasākumsnorisinājāsJaunmā-

rupespamatskolasaktu zālē, svi-
nīgonoskaņupapildinājamuzikāls
sveiciens–piedalījāssaksofonists
ZintisŽvarts,pianistsRomānsVen-
diņšundziedātājaBaibaRudzīte–
kāzinieku “pirmais”valsis,šampa-
nietis,svētkukūkaunviesulaimes

vēlējumi.

Sakām sirsnīgu paldies visiem
zeltakāzupāriem,uzticotunatklā-
jotmumssavasmīlestībasstāstus.
Vēlamstipruveselību,laimīlestība
vienoarī turpmāk, lai  jūspavada
laimessajūtaunprieks,kosniedz
bērniunmazbērni!

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa un Dzimtsarakstu nodaļa

Vija un Modris Rozentāli
Vija mācījās Vieglās rūpniecības tehnikumā un dzīvoja kopmītnēs Rīgā. Reiz
draudzenesViju aizveda uz dejāmRīgasPopova radiorūpnīcas kultūras namā,
tas bija 1970. gada nogalē. Uldis ar draugiem Rīgā bieži apmeklēja dejas.
Jauniešisadejojās, tāsākāsabudraudzība,un jau1971.gada21.augustātiek
reģistrētalaulībaJūrmalaspilsētasDzimtsarakstunodaļā.Pēclaulībāmjaunieši
dzīvojaJūrmalāpievīravecākiem.VijaLatvijasUniversitātēpaspējaiegūtdivas
augstākās izglītības, strādāja Jūrmalā Sadzīves pakalpojumu kombinātā. Uldis
ieguva izglītību neklātienē Ļeņingradas Dzelzceļa transporta institūtā. Jaunībā
daudz braukuši ar laivām. 1991. gadāModris, strādājotRīgasCeļa kombinātā,
saņēmadzīvokliJaunmārupē.Izaudzinātidivibērni:dēlsAndrejsunmeitaSanita.
Abi ir sabiedriski aktīvi - Uldis darbojas pensionāru biedrības valdē, Vija dzied
seniorukorī“Noktirne”.

Dzīves gudrība
Sapratne,kopīgasintereses.

Kas abus vieno
Darbs,ģimene.

Irēna un Jānis Trepšas
Jāņa vecāki  no Sibīrijas ieradāsMārupē 1951. gadā, strādāja Kūdras fabrikā,
dzīvoja Tīrainē, barakās. Abu ģimenes ir  bijušas izsūtītas,  smagi cietušas
no represijām. Viņu stāsts sākās 1969. gada Vecgada vakarā.  Jānis strādāja
arodskolā par mācību meistaru, un  Irēna ieradās no Daugavpils strādāt par
matemātikasskolotāju.Nepagājanegads,kadJānisunIrēnaviensotramteica“
jā”vārduOgrespilsētasDzimtsarakstunodaļā1970.gada23.maijā.Mārupēpašu
spēkiemuzceltamāja.  Izskoloti divi bērni: dēlsNorbertsunmeitaMārīte,  trīs
mazbērni:mazdēlsRūdolfsundivasmazmeitasKristianaunPatrīcija.

Kas abus vieno
Darbs,māja,dārzs.KāIrēnasaka,dārzsirtrenažieris.Javiensiruguns,tadotram
jābūtūdenim.Unvienapagalejaunedeg.

SvētkuatmosfērukuplinājapianistsR.Vendiņš,saksofonistsZ.Žvartsundziedātāja
B.Rudzīte.

MārupesnovadapašvaldībasdomespriekšsēdētājsAndrejsEncezeltakāzupāriemvēl
stipruveselībuundaudzbaltudienu.
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Vineta un Aivars Kurzemnieki
Rīgas 1. ģimnāzijas 11. klase, kurmācījās Aivars, un Rīgas Lietišķāsmākslas
vidusskolas pēdējā kursa audzēkņi, kur mācījās Vineta,  draudzējās. Vidzemē
Kaivas pagastā bija kāda pamesta māja “Mežrijas”, kur, būdami vēl skolnieki,
vēlāk studenti,   rīkoja talkas, plenērus, paši remontēja, rīkoja pasākumus.
Jaunieši1970.gadāsākadraudzēties.PēcdiviemgadiemAivarsjaubijaLatvijas
UniversitātesFizikasunmatemātikas fakultātes students, betVineta - Latvijas
Mākslasakadēmijasstudente.1972.gada3.novembrī  reģistrēja laulībuRīgas
pilsētasDzimtsarakstunodaļā,bet kāzassvinējaVidzemē - vīra vecākumājās.
Pēckāzām jaunāģimeneīrēja istabuJaunciemā.Brīvdienāsvisidevāspievīra
vecākiem palīdzēt saimniecībā. Absolvējot augstskolu, jau  bija pieteikušās
divasmeitas.Vinetair koktēlniece,AivarsstrādājaLatvijasZinātņuakadēmijas
Polimērumehānikas institūtā, kādaudzbērnuģimenei tasdeva iespējusaņemt
dzīvokli Salaspilī.  Kopš 1988. gada ir mārupieši. Izskoloti pieci bērni: Agnese,
Andra,Līga,GatisunArtūrs,unnujauirvecvecākičetriemmazdēliemunpiecām
mazmeitām. Ģimenē ir divas mafijas: “Fizmati” un “Mākslinieki”.  “Mākslinieki”
piedalāskopīgāsizstādēs.Jaustudijugadosnodarbojāsarūdenstūrismu,brauca
papiektāskategorijasupēm,izbraukātasarīKrievijasupes,pabūtsaizpolārāloka,
arbērniemdaudzceļotspaLatviju.

Tradīcija  
Reizinedēļālielāģimenetiekas,daudz
ceļo.Kopīgsdārzs,saimniecība.

Dzīves gudrība
Aivars uzskata, ka vissvarīgākais
ģimenēirbērni,pienākums,betVineta
–lielapacietība.

Valentīna un Uldis Ģermaņi
Uldis,puisisnoVidzemes,unValentīna,meitenenoLatgales,satikāsRīgā.Abi
mācījāsRīgaspolitehniskajāinstitūtāAparātubūvesunautomatizācijasfakultātē
-Valentīna-Trikotāžasražošanaskatedrājeb“lupatniekos”,Uldis–“mehāniķos”.
Jauniešiiepazināskādāballē,unpēcgada,otrākursapabeigšanas,Krāslavas
pilsētasDzimtsarakstunodaļāviensotramsacīja“jā”.Sākumādzīvojakopmītnēs,
tadIkšķilēvienugaduīrējamājvietu.AbipēcmācībāmtikanorīkotidarbāLiepājā
–jaunajātekstilrūpniecībasuzņēmumā“Lauma”,jaunajiemspeciālistiemiedeva
dzīvokli,untāValentīnaivissdarbamūžspagāja“Laumā”.Uldisgandažādusdarbus
izmēģinājis.Izskolotidividēli:ImantsunAigars,sešimazbērni:četrasmazmeitasun
divimazdēli.Beidzotaktīvāsdarbagaitas,bērnumudināti,pārcēlāstuvākbērniem,
untājaupiecusgadusirbabītnieki.

Dzīves gudrība
Nepārveidototru,kautgansākumācentienibija,jāmaināspašam.Galvenaisir
stipraģimene,saprast,piedot.Vienodārzadarbi.

Ingrīda un Edgars Tauriņi
AbimācījāsRīgasTehniskāsuniversitātesCeltniecībasfakultātēŪdensapgādes
unkanalizācijasspecialitātē.Uzčetrāmmeitenēm-15puiši.Pēcpirmākursa
abiuzsākadraudzību,betpirmspēdējākursaapprecējās.1972.gada26.augustā
laulību reģistrēja Rīgas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā, kāzas svinēja Mārupē,
vecākumājā.Abi darbagaitas uzsāka “Rīgasūdenī”, kur Ingrīdanostrādāja 40
gadus,betEdgarspārgājauzKomunālāssaimniecībasministriju.Abidaudzceļo
ganarbērniem,ganbez,ganarīatsevišķi.Apskatītas70valstis,savulaikaizrāvās
arkalnuslēpošanu.Izskolotasdivasmeitas:BrigitaunAnita,septiņimazbērni:
četrasmazmeitasuntrīsmazdēli.Albertspatpamanījāspiedzimtvecmāmiņas
dzimšanasdienā,savukārtmazdēlsErnests-vārdadienā.

Dzīves gudrība
Mazākkašķēties.Ģimeneiirtradīcijarīkotsportaspēles,kopīgusvētkusvinēšana.

Rasma Aina un Gunārs Tutiņi
Šis būs dienesta romāns. Gunārs pēc dienesta padomju armijā uzsāka darba
gaitas pie sava tēva Rīgas Tekstiliekārtu rūpnīcā. Gunārs jau pirms armijas
dziedāja estrādes dziesmas. Rūpnīcas klubā darbojās estrādes orķestris un
sieviešu ansamblis. Rūpnīcā strādāja trīs jaunas meitenes, kuras dziedāja
ansamblī.VienanomeitenēmGunāru  iepazīstinājaarorķestravadītāju,un jau
1971.gadaJaungada“Uguntiņā”Gunārsdziedājasolo.Puisimmeiteneiepatikās,
un lai kārtīgāk iepazītosarRasmuAinu, vasarāsabi kopāatpūtās, braucagan
arautobusu,ganvilcienutuvākdabaiarnakšņošanuteltī,  līdzpēctrīsgadiem,
1972.gada26.augustā,viensotram“jā”vārdusacījaRīgasrajonaMārupesciema
izpildkomitejā.Izskolotasdivasmeitas:GundegaunIngrīda,piecimazbērni:četri
mazdēliunmazmeita.

Dzīves gudrība
Sapratne,viensotrāieklausās,nemeklēkašķiungudrākaispiekāpjas.
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Pasākumi novadā
18. janvārī plkst. 16.00
Tikšanās ar rakstnieci Mēriju Elizabeti Kalniņu
Mārupes novada bibliotēkā (Jūrmalas ielā 14A, Piņķos, 
Babītes pagastā)

20. janvārī plkst. 18.00
“Pieminot barikāžu atceres dienu pie ugunsku-
riem, filma “Janvāris””
Mārupes Kultūras nama iekšpagalmā (Daugavas ielā 
29, Mārupē)
Nākot uz pasākumu, aicinām parūpēties par siltu apģēr-
bu un dzērienu. Arī pasākuma laikā būs iespēja iegādā-
ties siltos dzērienus un uzkodas. Ļoti zemas tempera-
tūras gadījumā pasākums var tikt pārcelts uz Mārupes 
Kultūras nama iekštelpām.

20. janvārī plkst. 19.00
Liepājas leļļu teātra izrāde “Sarkangalvīte”
Babītes Kultūrizglītības centrā (Jūrmalas ielā 14A, Piņ-
ķos, Babītes pagastā)
Jura Ločmeļa skatuves versija pēc brāļu Grimmu pasa-
kas motīviem. Biļetes pieejamas pie administratorēm, 
cena 5 eiro.

Līdz 20. janvārim 
Mārupes Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plas-
tiskās mākslas nodaļas 2021./22. mācību gada 
sagatavošanas grupas audzēkņu darbi, zīmējot 
kopijas 
Mazcenas bibliotēkā (Mazcenu alejā 33/3, Jaunmāru-
pē)

21. janvārī plkst.11.00
Babītes Sporta  kompleksa 2023. gada turnīrs kār-
šu spēlē ,,Zole” (1. posms)
Babītes Sporta kompleksā (Jūrmalas ielā 17, Piņķos, 
Babītes pagastā)

21. janvārī plkst. 12.00
Ziemas peldēšanas sacensības
“JIP Mārupīte” (“Ežiņos”, Mārupes pagastā)

21. janvārī plkst. 16.00
Svinīgs sarīkojums, kas veltīts 1991. gada barikāžu 
atcerei. 
Mārupes Kultūras namā (Daugavas ielā 29, Mārupē)
Pasākumu organizē 1991. gada barikāžu dalībnieku Mā-
rupes biedrība. Ielūgumi vairs nav pieejami.

22. janvārī no plkst. 11.00 līdz 16.00
Barikāžu aizstāvju atcerei veltīts pasākums
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā 
“Viet valži” (Spuņciemā)  
Dažādi konkursi, būs iespēja apskatīt “Barikado - buss” 
ceļojošo izstādi, ko veidojis 1991. gada barikāžu muzejs.

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

28. janvārī plkst. 14.00
Latvijas senioru koru koncerts
Mārupes Kultūras namā (Daugavas ielā 29, Mārupē)
Koncertā piedalās: Mārupes Kultūras nama sieviešu se-
nioru koris “Noktirne”, VEF Kultūras pils sieviešu koris 
“Daugavas vanadzes”, Rīgas Kultūras un tautas mākslas 
centra “Mazā Ģilde” senioru sieviešu koris “Sudrabotā 
gaisma”, Rīgas Latviešu biedrības senioru koris “eReL-
Be” un koncert organizācijas “AVE SOL” senioru sieviešu 
koris “Amadeus”.

2. februārī  plkst. 17.00
“Grāmatu klubiņa” ikmēneša tikšanās  
Mazcenas bibliotēkā (Mazcenu alejā 33/3, Jaunmāru-
pē, Mārupes pagastā)

5. februārī plkst. 10.00
Tautas klase volejbolā
Mārupes Sporta centrā (Kantora ielā 97, Mārupē) 

10. februārī plkst. 21.00
Valentīndienas balle “Mīlestības maģija”
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā 
“Viet valži”  (Spuņciemā)
Ieeja no plkst. 20.00. Spēlē grupa “Papīra lidmašīnas”. 
Pasākumā burvju mākslinieka triki un maģiskais foto 
stūris. Līdzi drīkst ņemt groziņu. Pie galdiņa – vismaz 
sešas personas. Biļetes pieejamas no 1. februāra pie ad-
ministratores, cena 10 eiro.

11. februārī no plkst. 14.00 līdz 15.30
 “Pērļu meistarklase”
Mārupes novada Tūrisma informācijas un amatu mājā 
(Bebru ielā 10, Mārupē)
Pieteikšanās, rakstot uz e-pasta adresi: 
butkevics@inbox.lv vai zvanot uz tālruņa numuru: 
29454417, cena 15 eiro. 
 
11. februārī  plkst. 17.00
Sagaidot XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un 
deju svētkus, “Sadancis draugu pulkā”
Babītes Kultūrizglītības centrā (Jūrmalas ielā 14A, Piņ-
ķos, Babītes pagastā)
Ieeja ar bezmaksas ieejas kartēm.

11. februārī plkst. 10.30 
“Pūčulēnu skola” – nodarbības trīs līdz četrus ga-
dus veciem bērniem
Mārupes novada bibliotēkā (Jūrmalas ielā 14A, Piņķos, 
Babītes pagastā)
Dalība ar iepriekšēju pierakstu.

12. februārī plkst. 16.00
Izrāde “Pelnrušķīte”  (J. Švarcs, režisors M. Zaba-
rovskis) Mārupes novada pašvaldības amatierte-
ātra “Kalambūrs” izpildījumā
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā 
“Vietvalži” (Spuņciemā)

18. februārī plkst. 16.00
Vokālo ansambļu sadraudzības koncerts “Kad 
ziema vēl nav cauri un ir pavasaris…”
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā 
“Viet valži” (Spuņciemā)

Koncertā būs dzirdamas dziesmas pavasara noskaņās, 
ko dziedās sieviešu vokālie ansambļi no Kalnciema, Jūr-
malas un Mārupes. 

19. februārī plkst. 10.00
Tautas klase volejbolā
Mārupes Sporta centrā (Kantora ielā 97, Mārupē) 

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

23. februārī plkst. 14.00
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2022” noslē-
guma pasākums un apbalvošana; tikšanās ar grā-
matu 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, Piņ-
ķos, Babītes pagastā)
Biļetes pieejamas SIA “Biļešu Paradīze” kasēs un 
www.bilesuparadize.lv, kā arī pie administratorēm Ba-
bītes Kultūrizglītības centrā, cena 15 eiro.

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

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

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

Apmeklētāju ievērībai! 
Ieeja pasākumos ir bez maksas, izņemot tos, kur norā-
dīts citādi. 
Ar pasākumu aprakstu aicinām iepazīties www.marupe.lv sa-
daļās Kultūra, Sports, Tūrisms. 
Pasākumu laikā iespējama fotografēšana un filmēšana. 
Fotogrāfijas un video var tikt ievietoti pašvaldības informa-
tīvajos kanālos. Pārzinis un personu datu apstrādes nolūki: 
Mārupes novada pašvaldība (Daugavas iela 29, Mārupe, 
Mārupes novads, LV-2167) veic personas datu apstrādi sa-
biedrības informēšanai. Atrodoties pasākuma teritorijā, ik-
viens tā apmeklētājs apliecina, ka ir informēts, ka var tikt 
iekļauts vizuālajā materiālā.

9  Reģistrētas laulības

17 Reģistrēti mirušie

21 Reģistrēti jaundzimušie

10 Zēni 11Meitenes

2022.gada decembris
Dzimtsarakstu nodaļā Anatolijs Lukovskis (dz. 1938. gadā)

Jānis Ķīsis (dz. 1949. gadā)
Nadežda Kazanova (dz.1938. gadā) 
Valentīna Anastasija Šillere (dz. 1933. 
gadā)
Valdis Gaidis (dz. 1934. gadā)
Inese Lobanova (dz. 1950. gadā)
Aldonis Raitis Rožlapa (dz. 1944. gadā)

Pēteris Pakulis (dz. 1943. gadā)
Dace Rence (dz.1974. gadā) 
Elena Vilgerte (dz.1921. gadā)
Eleonora Sprukule (dz.1926. gadā)
Marija Kuzņecova (dz.1941. gadā) 
Vasilijs Bogoļubovs (dz.1943. gadā) 
Mudīte Osipova (dz.1934. gadā)
Ieva Gaide (dz.1936. gadā)
Jānis Valeins (dz.1958. gadā) 
Ilona Jaroša (dz.1969. 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”

Iespēja paust viedokli par saistošo noteikumu projektiem
Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu, kas nosaka, ka saistošo noteikumu projektu un tam pievienoto paskaidrojuma rakstu publicē pašvaldības oficiālajā 
tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, Mārupes novada pašvaldības mājaslapā tiek publicēti sagatavotie saistošo noteikumu projekti, iedzīvotāju viedokļu 
noskaidrošanai paredzot termiņu, kas nav mazāks par divām nedēļām. Papildus minētā informācija tiek publicēta arī sociālās saziņas vietnē Facebook/Marupesnovads.

Janvārasākumāsabiedrībasvie-
dokļanoskaidrošanaitikanodotidi-
visaistošonoteikumuprojekti:“Par
pašvaldībasatbalstusportaveicinā-
šanaiMārupesnovadā”un“Mārupes
novada pašvaldības pirmsskolas
izglītībasnodrošināšanasfunkcijas

īstenošanaskārtība”,kuruapsprieša-
naitikanoteiktitermiņi–16.un17.
janvāris.Pateicamiesparizrādītoie-
interesētību,atsaucībuunaktivitāti!
Pēcsabiedrībasviedokļanoskaid-

rošanasvisiviedokļi,komentāri,ie-
teikumitiekapkopoti,izvērtēti,gan

darbagrupās,gandomespastāvī-
gajāskomitejās,lainepieciešamības
unpamatojumagadījumāmainītu,
labotuvaipapildinātusabiedrībaino-
dotonoteikumuprojekturedakciju.
Par jauniem saistošo noteiku-

muprojektiemaicināmsekot līdzi

aktuālajai informācijai mājaslapā
www.marupe.lv sadaļā Sabiedrība/
Sabiedrības līdzdalība/Saistošo notei-
kumu projekti apspriešanai.
Tikailīdzdarbojotiesuniesaisto-

ties, ir iespējamsmainīt vidi, kurā
dzīvojam!
Aicināmsavuspriekšlikumuspar

publicētajiemsaistošonoteikumu
projektiemnoteiktajā laikaposmā
nosūtīt uz oficiālo e-pasta adresi:
marupe@marupe.lv. 

Aicinām iepazīties arī ar jauno
Pašvaldībulikumu,kasstājiesspēkā
2023.gada1.janvārīunparedzpla-
šākasiespējasiedzīvotājiemiesais-
tītiespašvaldībudarbā,mājaslapas
www.likumi.lv meklētājā ierakstot
“Pašvaldībulikums”.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa 

https://www.marupe.lv/lv/kultura
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