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Krāšņi un ar vērienu 
nosvinēti Mārupes novada svētki
Trīs dienu garumā – no 1. līdz 3. jūlijam, ar plašu un daudzveidīgu kultūras un aktīvās atpūtas programmu Mārupes novadā tika svinēti “Mārupes novada svētki 2022”.

Novada svētki norisinājās visos 
novada pagastos – Mārupes, Ba-
bītes un Salas pagastā, ar galveno 
svētku norises vietu 2. jūlijā visas 
dienas garumā Jaunmārupē.

Svētki sākās 1.jūlija vakarā pie 
Piņķu ūdenskrātuves ar krāšņu no-
vada kolektīvu koncertu “Kur rodo-
dendri krāsojas rasā” un mini ope-
ras “Babītes baobabs” iestudējumu 
Babītes Kultūrizglītības centra jauktā 
kora “Maska” izpildījumā. Vakara no-
slēgumā ūdenskrātuvē uzmirdzēja 
skaists muzikāli dejojošo strūklaku 
šovs.

Salas pagastā 1. un 2. jūlijā vi-
sas dienas garumā bija iespējams 
apmeklēt pastāvīgās ekspozīcijas 
“Salas pagasta vēsture” un “Eduarda 

Pāvula memoriālā izstāde” gida pa-
vadībā, noskatīties prezentācijas par 
Babītes un Salas pagastu ciemu vēs-
turi,  Eduarda Pāvula romantiskajām 
lomām vai filmu “Ilgais ceļš kāpās”, 
kā arī saņemt īpaši izstrādātu vienas 
dienas ekskursijas maršrutu ar ap-
skates objektu aprakstiem. Bija arī 
iespēja individuāli piedalīties zibens 
konkursā “Atmini filmu!”.

2. jūlija rīts, spītējot svelmei, gan 
Piņķos, gan Jaunmārupē iesākās ar 
aktīvu izkustēšanos sporta aktivi-
tātēs. “Vasaras sporta svētki 2022 
Piņķos” notika draudzīgu sacensību 
formātā dažādās disciplīnās. Lielais 
dalībnieku skaits - kopā 371 - parā-
da, ka iedzīvotājiem patīk sportot un 
izaicināt sevi. Liels prieks par pašu 

mazāko iedzīvotāju aktivitāti - spor-
ta aktivitātēs piedalījās 74 bērni līdz 
septiņu gadu vecumam. Īpaši lepo-
jamies, ka sporta svētkos piedalījās 
divi dalībnieki ar kustību traucēju-
miem, un vienam no viņiem izdevās 
izcīnīt medaļu. Kopā tika piedāvātas 
13 dažādas disciplīnas - gan indivi-
duālas, gan komandu. Populārākā 
disciplīna bija “basketbola metieni 
uz precizitāti”, garākās rindas – pie 
“tāllēkšanas no vietas”, savukārt grū-
tākā disciplīna – “florbola bumbiņas 
mešana vārtos”. Priecājamies par 
visiem dalībniekiem, īpaši par ģime-
nēm, kas sportoja pat trīs paaudzēs 
un visās ieguva medaļas. Ir patīkami 
redzēt, ka sports un aktīvs dzīves-
veids pastāv tik daudzās ģimenēs.

Otra sporta aktivitāte norisinājās 
Jaunmārupē pie ūdens torņa. Iedzī-
votājiem tika piedāvāta iespēja uzzi-
nāt par piecām fiziskajām īpašībām 
gan teorētiski, gan arī praktiski. Tika 
sniegta izglītojoša informācija, uz 
stenda bija lasāms skaidrojums 
un cita saistītā informācija. Piecās 
stacijās bija iespēja praktiski izprast 
katras spēka īpašības būtību, kā arī 
Mārupes Sporta centra treneru va-
dībā pārbaudīt, cik labi attīstīta šī 
īpašība ir. Iedzīvotāji aktīvi un azar-
tiski centās pēc iespējas labāk izpil-
dīt uzdevumus. Fiziskās īpašības, 
ar kurām iedzīvotājiem bija iespēja 
iepazīties, – ātrums, spēks, izturība, 
līdzsvars un veiklība. Prieks par ie-
dzīvotāju interesi par fiziskajām īpa-

šībām un savu fizisko sagatavotību.
Kamēr Piņķos azartiskie turpinā-

ja sacensties dažādās disciplīnās 
visas dienas garumā, Jaunmārupē 
ikvienam bija iespēja baudīt gan kon-
certus un teātra izrādes, gan aizrau-
jošas atrakcijas, spēles un radošas 
aktivitātes. 

Svētku norises vietā darbojās gan 
Mārupes novada, gan citu Latvijas 
mājražotāju un amatnieku tirdziņš, 
kur katrs varēja atrast ko noderīgu 
daudzveidīgajā meistaru darinājumu 
piedāvājumā. Kā veltījums tam, ka 
Mārupes ciems tieši svētku pirmajā 
dienā ieguva pilsētas statusu, bija 
skatāma arī ilgākā laika periodā ta-
pusī brīvdabas ekspozīcija “Senās 
Mārupes ielas”.  

Uz svētku skatuves viesus prie-
cēja muzikālās apvienības “Trio 
sal dais” koncerts, deju grupa “Mis-
tērijas” un folkloras kopa “Ogas”, sa-
vukārt dienas vidū “Spēkavīru šovā” 
spēkiem mērījās labākie Latvijas 
atlēti un viesi no kaimiņvalstīm, iz-
aicinot spēkus izmēģināt arī skatī-
tājus. Vīri izpildīja tādas disciplīnas 
kā “mucas mešana tālumā”, “riepas 
velšana”, “baļķa celšana” un daudzas 
citas. Skatītāji tika aicināti pārbaudīt 
savus spēkus dažādos pielāgotos 
spēka uzdevumos.

Novada jaunieši pulcējās radoša-
jā kvartālā,  batikojot auduma mai-
siņus, zīmējot hennas zīmējumus 
un kopā ar Viktoru Buntovski sace-
rot Mārupes jauniešu himnu, kas 
vakara noslēgumā piedzīvoja savu 
pirmatskaņojumu uz svētku lielās 
skatuves.

Mazākie bērni dienas gaitā varēja 
dzīvot līdzi Lotes piedzīvojumiem 
Liepājas Leļļu teātra izrādes “Lote 
dodas ekspedīcijā” uzvedumā, gan 
arī izlēkāties piepūšamajās atrak-
cijās vai spēlēt dažādas brīvdabas 
spēles.

Svētku turpinājumā viesi baudīja 
Kārļa Bērziņa muzikālo performanci 
un izrāžu apvienības “PANNA” jutek-
lisko komēdiju “Es gribu bērnu”.

Tuvojoties vakaram, uz lielās ska-
tuves skaistus rakstu rakstus izde-
joja Mārupes novada deju kolektīvi 
koncertā “Izdejoju Māras ceļu”, kā 
arī, vadības uzrunās izskanot vēlē-
jumiem Mārupes pilsētai un tās ie-
dzīvotājiem,  tika svinīgi pasniegta 
Mārupes pilsētas atslēga.

 

Grupas“Musiqq”koncertspulcērekordlieluapmeklētājuskaitu.

DievkalpojumspiePiņkusv.Jāņaevaņģēliskiluteriskāsbaznīcas.

PargodupilsētasstatusamMārupesnovadapašvaldībasdomespārstāvjisaņem
Mārupespilsētasatslēgu.Nokreisās:ValdisKārkliņš,AndrejsEnce,IraDūdumaun

MārtiņšBojārs.
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Mārupe kļūst par pilsētu
Atbilstoši Administratīvi teritoriālajai reformai no šī gada 1. jūlija Mārupei piešķirts pilsētas statuss. Latvijas Republikas pilsētas iedala valstspilsētās un novadu pilsētās. Mā-
rupe ir novada pilsēta. Mārupes novadā Mārupe ir pirmā pilsēta. No 1. jūlija pilsētas tiesības piešķirtas vēl diviem novadu centriem Pierīgā – Ķekavai un Ādažiem.

Jaunās pilsētas teritorija ir bijušā 
Mārupes ciema robežās. Vienīgās 
izmaiņas  robežas kontekstā patla-
ban ir saistītas ar tās tehnisku preci-
zēšanu pa zemes vienību robežām, 
lai izslēgtu situācijas, kur daļa īpa-
šuma līdz šim bijusi ciema robežās, 
bet daļa - ārpus tā. Mārupes pilsētas 
robeža ir apstiprināta ar Mārupes 
novada pašvaldības domes 2022. 
gada 25. maija lēmumu Nr. 36 “Par 
Mārupes novada Mārupes pilsēta 
robežas noteikšanu”. Jebkādas pil-
sētas robežas izmaiņas var tik veik-
tas tikai Mārupes novada teritorijas 
plānojuma ietvaros, kura izstrādes 
laikā septembrī pašvaldība plāno 
organizēt atsevišķu diskusiju par 
pilsētas identitāti, robežām un pra-
sībām apbūvei vai saimnieciskajām 

darbībām. 
Ņemot vērā lielo interesi par jauno 

pilsētas statusu, sniedzam atbildes 
uz iedzīvotāju jautājumiem.
Vai pilsētas statusa iegūšana 
nozīmē arī zemes un citu nodokļu 
paaugstināšanos?
Pēc  2022. gada 1. jūlija, kad Mārupes 
ciemam piešķirts pilsētas statuss, 
kadastrālās vērtības aprēķins vēl ne-
tiek mainīts,  vērtības aprēķinā tiks 
izmantoti tie paši bāzes rādītāji, kādi 
bija iepriekš Mārupes ciemā. Izmaiņas 
kadastrālajās vērtībās paredzamas 
tikai pēc tam, kad atbilstoši likumam 
Ministru kabinetā tiks apstiprināta jau-
nā kadastrālo vērtību bāze visai valstij, 
kas varētu stāties spēkā  2025. gada 
1. janvārī.   

Tāpat kā līdz šim, piemērojot eso-

šās bāzes vērtības, kadastrālās vērtī-
bas tiks  pārrēķinātas  tiem kadastra 
informācija sistēmā reģistrētajiem 
objektiem, kam, veicot kādas darbības 
ar īpašumu, mainās objekta fiziskie 
dati (zemei – zemes platība, lietoša-
nas mērķis, zemes apgrūtinājumi, bet 
ēkām – lielums un platību sadalījums, 
labiekārtojumi, apgrūtinājumi, nolieto-
jums).

Saistībā ar ciema statusa maiņu 
uz pilsētas statusu kadastrālo vērtību 
aprēķins un izvērtējamie apgrūtināju-
mi mainīsies tikai pēc jauno kadastrālo 
vērtību bāzes apstiprināšanas 2025. 
gadā un tikai attiecībā uz tām zemes 
vienībām (vai zemes vienību daļām), 
kurām noteikts kāds no lauku zemei 
atbilstošajiem nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķiem no lietošanas 

mērķu grupām “Lauksaimniecības ze-
me”, “Mežsaimniecības zeme un īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas, kurās 
saimnieciskā darbība ir aizliegta ar nor-
matīvo aktu” un “Ūdens objektu zeme”.
Kā šīs pārmaiņas ietekmēs 
sabiedriskā transporta pieejamību 
– vai tagad var cerēt uz savu 
sabiedrisko transportu, kas 
savienotu visus novada ciemus ar 
pilsētas centru?
Pilsētas statusa iegūšanai nav tiešas 
saistības ar savu sabiedrisko transpor-
tu, un tas jāvērtē  efektīvas mobilitā-
tes kontekstā. Iedzīvotāju paradumi ir 
mainīgi. Ļoti daudzi pakalpojumi tiek 
nodrošināti digitāli, lai tos saņemtu 
nav nepieciešams doties uz Centrālo 
administrāciju. Tie pieejami arī citviet 
novadā. Skolēnu pārvietošanās nova-
dā tiek nodrošināta, līdz ar to uzskatīt, 
ka sabiedriskā transporta pieejamība 
un savienojamība starp ciemiem būtu 
prioritāra un akūti nepieciešama, nav 
pamatoti. Šogad plānots uzsākt darbu 
pie mikromobilitātes plāna izstrādes, 
vērtējot iedzīvotāju mobilitāti. Patlaban 
arī Rīgas metropoles ietvaros strādā 
darba grupa, kuras uzdevums ir izvei-
dot kopīgu sabiedriskā transporta tīklu. 
Darbi pie šī jautājuma norit, bet jāatzīst 
arī, ka būtiskas izmaiņas tuvākajos ga-
dos nav sagaidāmas.
Vai Mārupes novada dome tagad 
tiks saukta par Mārupes pilsētas 
domi?
Atsevišķi pilsētas dome kā vietējās 
pašvaldības pārvalde tiek veidota tikai 
valstspilsētām. Mārupe nav valstspil-
sēta, bet kā atsevišķa teritoriāla vienī-
ba iekļaujas Mārupes novada sastāvā 
- attiecīgi Mārupes novada pašvaldības 
pārvaldi nodrošina novada dome. 

Pēc Mārupes un Babītes novadu ap-
vienošanas pašvaldības pārvaldes  no-
saukums jau tika mainīts no “Mārupes 
novada dome” uz “Mārupes novada 

pašvaldība”. Pēc pilsētas statusa pie-
šķiršanas Mārupei pašvaldības iestā-
žu skaits un nosaukumi netiek mainīti. 
Pārmaiņas ietekmē tikai viena ciema 
statusu, tam kļūstot par pilsētu - atse-
višķu administratīvu vienību novadā. 
Visa novada administrācija saglabājas 
viena kā Mārupes novada pašvaldība.
Kādas neērtības no birokrātiskā 
viedokļa ir sagaidāmas? 
Nav sagaidāms, ka pilsētas statusa 
piešķiršana radīs būtiskas izmaiņas vai 
papildu birokrātiskus apgrūtinājumus 
iedzīvotājiem.
Kas mainās juridiskajās adresēs? 
Zemesgrāmatās? 
Adresācija ir mainījusies tikai tām ad-
resēm, kas atradās kādreizējā Māru-
pes ciema teritorijā, piemēram, adrese 
“Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes 
pagasts, Mārupes novads” tagad ir 
“Daugavas iela 29, Mārupe , Mārupes 
novads.” Vārdi “ciems” vai “pilsēta” 
adreses pierakstā netiek izmantoti. 
Zemesgrāmatā un citās datu bāzēs 
adrešu nosaukumi tiks mainīti auto-
mātiski. Iedzīvotājiem pašiem nekādas 
darbības nav jāveic. Ielu nosaukumi 
nemainās, vienīgās izmaiņas adresē 
ir iedzīvotājiem, kuri agrāk dzīvoja Mā-
rupes ciemā, proti, jaunajā adresē aiz 
ielas nosaukuma vairs nav jāmin “Mā-
rupes pagasts”. Pēc pilsētas statusa 
iegūšanas Mārupes novadā ir četras 
administratīvās vienības - trīs pagasti  
(Mārupes, Babītes un Salas pagasts), 
kā arī viena pilsēta (Mārupe). Pagastos 
atrodas 33 novada ciemi (skatīt attēlu).

Pateicamies iedzīvotājiem par akti-
vitāti un interesi  noskaidrot pilsētas 
statusa iegūšanas ietekmi uz Mārupi 
un novadu kopumā. 

Informāciju sagatavoja Attīstības un 
plānošanas un Sabiedrība iesaistes 

un mārketinga nodaļas

Koncerta laikā domes priekšsēdē-
tāja otrais vietnieks Valdis Kārkliņš 
pasniedza pateicības novada iedzī-
votājiem, kuri veikuši brīvprātīgo dar-
bu Ukrainas bēgļu atbalstam, kā arī 
uzņēmējiem par bezmaksas pusdie-
nu nodrošināšanu brīvprātīgajiem. 
Pateicības saņēma: Elīna Puncule, 
Ilze Rubīna, Armīns Kušķis, Amanda 
Millere, Māra Antone Kūķe, Līna Lu-
bova, Madara Biedriņa, Ieva Ivanova, 
Anda Ulme, Sergejs Kartashev, Santa 
Klagiša, Santa Pristupa, Inese Osker-
ko, Zīle Ozoliņa-Šneidere, Ilga Vējiņa, 
Dace Jaudzema, Nataliia Korchevna, 
Gundega Rone, Līga Kadiģe, Ira Dū-
duma, Zanda Skeltona, Silva Jeroma-
nova-Maura, Kristaps Odziņš, Mareks 
Keišs, Vija Grāve, ģimenes restorāna 
“Hercogs” vadītājs Andris Rūmītis, pi-
cērija “Mārupes pizza”, restorāns “32.
augusts”, kafijas namiņi “Coffee stop”. 
Palīdzība bēgļiem no Ukrainas tiek 
nodrošināta sadarbībā ar biedrību 
“Labdarības lapa”.    

Vakara noslēgumā ar grandiozu 
koncertu uz skatuves kāpa grupa 
“Musiqq”, sapulcinot vēl Mārupē ne-
piedzīvotu skaitu viesu.

Satumstot viesi varēja ļauties bur-
vīgās performances “Ziedu duets” 
skanējumam, kurā Latvijas Nacio-
nālās operas tenors Juris Joppe un 
operas mecosprāns Baiba Renerte 
izpildīja pasaulē pazīstamas po-
pulāras mūzikas melodijas, kā arī 
operu un mūziklu duetus.  Iedves-
mojoties no franču cirka lielajām, 
dziedošajām lellēm, kas savulaik 

pārsteigušas teju visu pasauli, lat-
viešu profesionālākie dekorāciju un 
butaforiju meistari radījuši Baltijā 
absolūti jaunu muzikālu mākslas 
performanci, kurā darbojas “dzīvās” 
lelles, kas vizuāli līdzinās milzu kara-
liskiem ziediem.

2. jūlijs gan Jaunmārupē, gan Piņ-
ķos noslēdzās ar zaļumballi. Piņkos 
viesus dancināja grupa “Tirkizz-
band”, savukārt Jaunmārupē - gru-
pas “Klaidonis” un “Kraujas band”.

Visas dienas garumā svētku no-
rises vietā bija skatāma Mārupes 
ciema seno ielu stāstu lielformāta 
izstāde.

Novada svētku trešā diena iesā-
kās ar interaktīvu pārgājienu no An-
tiņu kapiem pa garo kāpu un Mazā 
Tīreļpurva apkārtni, kura laikā dalīb-
nieki varēja iepazīt šo vietu vēsturis-
ko nozīmi, latviešu strēlnieku cīņu 
norisi Ziemassvētku kauju laikā, kā 
arī apgūt senās prasmes apmetnes 
izveidē, apvidus šķērsošanā un citus 
noderīgus padomus, dodoties mežā.

Mārupes novada svētki noslēdzās 
ar ekumēnisko dievkalpojumu pie 
Piņķu sv. Jāņa evaņģēliski luteris-
kās baznīcas, aizlūdzot par Māru-
pes novadu, Latviju un Ukrainu šajā 
ģeopolitiski sarežģītajā laikā, kā arī 
ar emocionāli skaistu koncertu “Svei-
ciens novadam”, kurā piedalījās no-
vada kopkoris – jauktais koris “Mā-
rupe” un Jaunmārupes jauktais koris 
“Universum”, Babītes jauktais koris 
“Atskaņa” un jauktais koris “Maska” 
virsdiriģenta Jāņa Ozola vadībā. 

Pateicību par ieguldījumu Māru-
pes novada svētku organizēšanā 
sakām Piņķu Sv.Jāņa evaņģēliski lu-
teriskās baznīcas mācītājam Andrim 
Krauliņam un ērģelniekam Jānim 
Pelšem, SIA “Bejas” saimniekam Ri-
naldam Bormeistaram par pilsētas 
atslēgu, Guntai Lielkājai par ieguldī-
jumu izstādes “Mārupes ciema seno 
ielu stāsti” veidošanā, uzņēmumiem 
“Mārupes Pizza”, “Mārupes Alus” un 
SIA “Lāči” par produkciju pateicī-
bām un balvām, SIA “Laba Sēta” par 
bezmaksas vietu lieformāta svētku 
bannerim, Mārupes novada paš-
valdības policijas un Pašvaldības 
īpašumu pārvaldes darbiniekiem, 
medmāsām Maijai Baudai un Sa-
bīnei Jurdžai, elektriķim Aigaram 
Smirnovam, dienas centra “Švarce-
nieki” vadītājam Gatim Vācietim par 
muižas telpām, Mazcenu alejas 2b 
saimniekiem Raimondam un Olgai 
Cereņiem, Jaunmārupes pamatsko-
lai – personīgi Gunāram Svētiņam, 
privātmājas saimniekiem pie svētku 
norises vietas. Paldies mārupietim 
Mārim Grigalim par negurstošu svēt-
ku popularizēšanu visas nedēļas ga-
rumā un pilnīgi visiem mūsu novada 
kultūras un mākslas kolektīviem un 
to vadītājiem par svētku piepildīšanu 
ar skaņām un krāsām! 

Liels paldies visiem, kas bija ar 
mums, un uz tikšanos citu gadu!

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa SpēkaunizturībaspārbaudeMārupesnovadasvētkusportaaktivitātēsPiņķosun

Jaunmārupē.
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Mārupes novada pašvaldības domes sēdēs pieņemtie 
lēmumi
2022. gada 29. jūnijā notika Mārupes novada pašvaldības domes kārtējā sēde, kurā izskatīti 49 darba kār-
tībā iekļautie lēmumprojekti.  

Lēmumi īsumā
 Nodot nekustamā īpašuma Loka 
ceļš 44 Jaunmārupē, Mārupes pa-
gastā (kadastra Nr. 80760111779), 
detālplānojuma projektu publiskai 
apspriešanai un institūciju atzinumu 
saņemšanai.

 Uzsākt detālplānojuma izstrādi ne-
kustamā īpašuma “Jaunie Omuļi” ze-
mes vienībai (kadastra apzīmējums 
8088 003 0395) Gātciemā, Salas 
pagastā, teritorijā. 

 Nodot nekustamo īpašumu 
“Granduļi” (kadastra apzīmējums 
80760030423), “Cepļi” (kadastra 
apzīmējums 80760030422) un Zel-
tiņu iela 106 (kadastra apzīmējums 
80760031546) Mārupē, Mārupes 
novadā, detālplānojuma projektu 
publiskai apspriešanai un institūciju 
atzinumu saņemšanai.

 Apstiprināt nekustamā īpašuma 
Kursīšu iela 27 (“Veczilgavji”) Māru-
pē, Mārupes pagastā, (kadastra Nr. 
80760070535) detālplānojuma 1.1 
redakciju kā galīgo.

 Apstiprināt nekustamā īpašuma 
“Kosas” (dienvidu daļai), kadastra Nr. 
8088 005 0081, Spuņciemā, Salas 
pagastā, Mārupes novadā, detālplā-
nojuma 1.1.redakciju kā galīgo. 

 Pārdot izsolē pašvaldībai piederošu 
nekustamo īpašumu “Jaunļutas 2” 
Skārduciemā, Babītes pagastā, Mā-
rupes novadā, kadastra Nr. 8048 007 
0091, kas sastāv no zemes vienības 
0,1136 ha platībā ar kadastra apzī-
mējumu 8048 007 0091. 

 Konceptuāli atbalstīt nekustamā 
īpašuma Tīraines iela 24 Tīrainē, 
Mārupes pagastā, Mārupes novadā, 
kadastra Nr. 80760080094, daļas 
aptuveni 0,0367 ha platībā pieņem-
šanu dāvinājumā ar mērķi izmantot 
to pašvaldības infrastruktūras uztu-
rēšanai.

 14 sportistiem piešķirt finansiālu 
atbalstu 100, 500, 700 un 720 eiro 
apmērā, lai segtu izdevumus, kas 
saistīti ar viņu dalību treniņnomet-
nēs un sporta sacensībās.

 Atzīt, ka Latvijas jaunatnes čem-
pionāta pludmales volejbolā fināla 
posma organizēšana ir nepiecieša-
ma Mārupes novada iedzīvotājiem 
un paredzēt tā organizēšanai līdzfi-
nansējumu līdz 8 000 eiro apmērā.

 Piešķirt tiesības personu apvienībai 
izmantot Babītes Sporta kompleksa 
āra futbola laukumu noteiktās die-
nās un laika posmā ar 90% nomas 
maksas samazinājumu.

 Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 35/2022 “Par līdzfinansējuma 
samaksas kārtību Mārupes pašval-
dības izglītības iestāžu profesionālās 
ievirzes un interešu izglītības prog-
rammu īstenošanā”.

 Izdarīt grozījumus Mārupes novada 

pašvaldības domes 2021. gada 26. 
augusta lēmumā Nr. 31 “Par Māru-
pes novada pašvaldības interešu iz-
glītības mērķdotācijas izvērtēšanas 
un sadales komisijas izveidi un tās 
nolikuma apstiprināšanu”.

 Izdarīt grozījumus Mārupes novada 
domes nolikumā “Par Mārupes nova-
da pašvaldības balvu izglītībā “Gada 
pedagogs”. 

 Noteikt nomas maksu par Babītes 
Mūzikas skolas un Mārupes Mūzikas 
un mākslas skolas grāmatvedības 
bilancēs esošu mūzikas instrumen-
tu lietošanu 20 eiro, tajā skaitā PVN 
21%, par vienu mūzikas instrumentu 
gadā (no 1. septembra līdz 31. au-
gustam). 

 Ar 2022. gada 1. septembri Mārupes 
pamatskolā izveidot divas jaunas 
amata vietas: “skolotāja palīgs” un 
“speciālais pedagogs”. 

 Saglabāt Mārupes novada pašval-
dības tiešo līdzdalību sabiedrībā ar 
ierobežotu atbildību “BABĪTES SIL-
TUMS” šādās jomās: siltumapgādes 
pakalpojums (ražošana, piegāde un 
tirdzniecība); ūdensapgādes pakal-
pojums; centralizētās kanalizācijas 
sistēmas pakalpojums; daudzdzī-
vokļu dzīvojamo māju apsaimnie-
košana un pārvaldīšana saskaņā 
ar likuma ,,Par valsts un pašvaldību 
dzīvojamo māju privatizāciju” 50. 
panta septīto daļu. 

 Saglabāt Mārupes novada pašval-
dības tiešo līdzdalību sabiedrībā ar 
ierobežotu atbildību “Mārupes komu-
nālie pakalpojumi” šādās jomās: sil-
tumapgādes pakalpojums; dzeramā 
ūdensapgādes pakalpojums; centra-
lizētās kanalizācijas sistēmas pakal-
pojums; elektroapgāde apakšlietotā-
jiem atbilstoši sabiedrības īpašumā 
esošajam elektrotīklu pārklājumam 
līdz brīdim, kad šo pakalpojumu 
pārņems licencētais pakalpojuma 
sniedzējs.  

 Vides objektu – lidmašīnu (Skultes 
ielā 19, Skultes ciemā) demontēt no 
postamenta un pārvietot uz Aviāci-
jas tehnikas muzeju Skultes ciemā.

 Neslēgt būvdarbu līgumu par Ba-
bītes vidusskolas sporta laukuma 
izbūvi un labiekārtošanu.

 Uzdot Mārupes novada pašvaldības 
izpilddirektoram organizēt iepirkumu 
“Babītes vidusskolas sporta lauku-
ma izbūve un labiekārtošana”.

 Noteikt Mārupes novadā astoņus 
vēlēšanu iecirkņus.

 Apstiprināt Mārupes novada pašval-
dības 2021. gada publisko pārskatu 
par laika periodu no 2021. gada 1. 
janvāra līdz 31. decembrim.  

 Mārupes novada pašvaldībai piede-
rošajam nekustamajam īpašumam 
“Skultes iela 15-1” Skultē, Mārupes 
novadā, kadastra Nr. 8076 900 3531, 

apstiprināt atkārtotas rakstveida iz-
soles nomas maksu un atkārtotās 
izsoles noteikumus.

 Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 36/2022 “Par Mārupes novada 
pašvaldības līdzfinansējumu dzīvo-
jamām mājām piesaistīto zemesga-
balu labiekārtošanai un dzīvojamo 
māju energoefektivitātes pasākumu 
īstenošanai”. 

 Apstiprināt nolikumu projektu kon-
kursam “Mārupes novada pašvaldī-
bas 2022. gada līdzdalības budžeta 
projektu ideju konkurss”.  

 Noteikt maksu par nešķirotu sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanu un 
par dalīti vāktu bioloģisko atkritumu 
apsaimniekošanu no 1. augusta.

 Apstiprināt Mārupes novada paš-
valdības “Vienoto grāmatvedības 
uzskaites kārtību”.

 Atzīt kustamās mantas – automašī-
nas Volvo S60 izsludināto izsoli par 
nenotikušu. Uzdot Izsoles komisijai 
organizēt atkārtotu (otro) automašī-
nas izsoli, pārdodot to elektroniskā 
izsolē ar augšupejošu soli interneta 
vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/.  

 Papildināt Sabiedrības iesaistes un 
mārketinga nodaļas amatu sarakstu 
ar “tūrisma konsultants”. 

 Noteikt maksu par telpas 1 m2 no-
mas lietošanu pārtikas automāta 
uzstādīšanai vairākās pašvaldības 
iestādēs.

 Apstiprināt Mārupes novada paš-
valdības saistošos noteikumus Nr. 
37/2022 “Grozījumi Mārupes novada 
pašvaldības 2022. gada 26. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr. 6/2022 
„Par Mārupes novada pašvaldības 
2022. gada budžeta apstiprināša-
nu””. 

 Pārdot izsolē pašvaldībai piedero-
šu nekustamo īpašumu “Ābolu iela 
26” Kūdrā, Salas pagastā, Mārupes 
novadā, kadastra Nr. 80880010158, 
sastāvošu no zemes vienības 0,032 
ha platībā (kadastra apzīmējums 
80880010158). 

 Atzīt nekustamā īpašuma “Priežu-
parks” Piņķos, Babītes pagastā, Mā-
rupes novadā, kadastra Nr. 8048 003 
0169, zemes vienības 0,5707 ha pla-
tībā ar kadastra apzīmējumu 8048 
003 1001 2022. gada 20. decembra 
izsoli par nenotikušu. Uzdot Izsoles 
komisijai organizēt atkārtotu (otro) 
nekustamā īpašuma izsoli, pārdodot 
to ar augšupejošu soli e-izsoļu vietnē 
https://izsoles.ta.gov.lv/. 

 Izdarīt grozījumus Pašvaldības īpa-
šumu pārvaldes nolikumā, izsakot 
Inženiertehniskās nodaļas amata 
vietas jaunā redakcijā. 

Andrejs Ence, 
Mārupes novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājs 

2022. gada 7. jūlijā notika Mārupes novada pašvaldības domes ārkārtas sēde 

 Dome pieņēma lēmumu atcelt 
Mārupes novada būvvaldes 
2022. gada 12. aprīļa lēmumu 
Nr.BIS-BV-5.10-2022- 56 „Par 
2021. gada 27. jūlija būvatļauju 
Nr.BIS-BV-4.1-2021-5819 rindu 
mājas jaunbūvei Kantora ielā 
115, Mārupē, Mārupes pagastā, 
Mārupes novadā, un būvatļauju 
Nr.BIS-BV4.1-2021-5821 rindu 
mājas jaunbūvei Kantora ielā 
117, Mārupē, Mārupes pagastā, 
Mārupes novadā, atcelšanu” un 
2022. gada 12. aprīļa lēmumu 
Nr.BIS-BV-5.10-2022-57 „Par 
2021. gada 27. jūlija būvatļauju 

Nr.BIS-BV-4.1-2021- 5819 rindu 
mājas jaunbūvei Kantora ielā 
115, Mārupē, Mārupes pagastā, 
Mārupes novadā, un būvatļauju 
Nr.BIS-BV-4.1-2021-5821 rindu 
mājas jaunbūvei Kantora ielā 117, 
Mārupē, Mārupes pagastā, Māru-
pes novadā, atcelšanu”. Dome 
lēmumusi uzdot Mārupes novada 
būvvaldei viena mēneša laikā no 
šī lēmuma spēkā stāšanas die-
nas atkārtoti izskatīt jautājumu 
par 2021.gada 27.jūlija būvatļau-
ju Nr.BIS-BV-4.1-2021-5819 un Nr.
BIS-BV-4.1-2021-5821 atcelšanu, 
ņemot vērā Latvijas Republikas 

Prokuratūras Ģenerālprokuratūras 
Darbības kontroles un starptau-
tiskās sadarbības departamenta 
Personu un valsts tiesību aizsar-
dzības koordinācijas nodaļas pro-
kurora iesniegumā  un šajā domes 
lēmumā norādītos apstākļus. 

Mārtiņš Bojārs, 
Mārupes novada pašvaldības domes 

priekšsēdētāja pirmais vietnieks 

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

Lemts par Skultes lidmašīnas IL-28 
pārvietošanu uz Aviācijas tehnikas 
muzeju
Mārupes novada pašvaldības domes sēdē 29. jūnijā pieņemts lēmums 
par vides objekta - militārās lidmašīnas IL-28 (Skultes ielā 19, Skul-
tes ciemā) pārvietošanu uz netālu esošo Aviācijas tehnikas muzeju. 
Objekts tiks saglabāts pašvaldības īpašumā, noslēdzot glabājuma lī-
gumu.  

Jautājums par Skultes lidmašīnas 
IL-28 atrašanās vietu un pārvietoša-
nu bijis aktuāls jau vairākus gadus. 
Viens no svarīgākajiem apstākļiem 
ir tas, ka objekts atrodas uz privāta 
zemes gabala un tā labiekārtošana, 
ieguldot pašvaldības līdzekļus, nav 
iespējama. Lidmašīna Skultes ciemā 
1978. gadā uzstādīta uz postamen-
ta, lai slavinātu padomju armijas 
lidotāju nopelnus Otrajā pasaules 
karā. Vēsturiski Skultes ciemā, iz-
mantojot šo lidmašīnas modeli, ti-
kuši gatavoti pirmās klases lidotāji. 

Lidmašīna ir reta tipa vides ob-
jekts, vienīgais šāds Latvijas Repub-
likas teritorijā. Gadu gaitā tā kļuvusi 
par tūristu apskates objektu un ie-
kļauta gan Latvijas, gan starptautis-
kajos tūrisma maršrutos, vēstures 
grāmatās un ceļvežos. Patlaban no-
risinās Reģionālās attīstības fonda 
(ERAF) INTERREG Igaunijas-Latvijas 
Pārrobežu sadarbības programma 
2014. – 2020.gadam finansēts pār-
robežu projekts “Latvijas-Igaunijas 
kopīgā militārā mantojuma tūrisma 
produkts”, kas uzsākts 2020. gadā ar 
mērķi attīstīt militārā mantojuma tū-
risma potenciālu Latvijas un Igauni-
jas teritorijā, izveidojot pievilcīgu un 
kopīgu militārā mantojuma tūrisma 
produktu vietējiem un ārvalstu tū-
ristiem. Projektā Rīgas plānošanas 
reģions kā projekta partneris Skultes 
ciemā pie objekta bija paredzējis uz-
stādīt informatīvu stendu par ciemu 
un IL-28. 

Tomēr situācija viennozīmīgi ir 
mainījusies, ņemot vērā pēdējā ga-
da politiskos notikumus, kā arī valstī 
šā gada 23. jūnijā pieņemto likumu 
“Par padomju un nacistisko režīmu 

slavinošu objektu eksponēšanas aiz-
liegumu un to demontāžu Latvijas 
Republikas teritorijā”. Likums pa-
redz, ka publiskajā ārtelpā (izņemot 
akreditētus muzejus) aizliegts eks-
ponēt pieminekļus, piemiņas zīmes, 
piemiņas plāksnes, piemiņas vietas, 
arhitektoniskus vai mākslinieciskus 
veidojumus un citus objektus, kas iz-
vietoti Latvijas teritorijā kopš 1940. 
gada un slavina PSRS vai nacistis-
kās Vācijas okupācijas varu, ar to 
saistītu notikumu vai personu, vai 
slavina totalitārismu, vardarbību, 
militāru agresiju, karu un kara ideo-
loģiju, vai ietver padomju varas vai 
nacisma simbolus. 

Pašvaldībā tikuši izvērtēti visi 
Skultes lidmašīnas IL-28 demon-
tēšanas un pārvietošanas varianti, 
no kuriem domē ticis atbalstīts va-
riants par tās kā militārās aviācijas 
tehnikas objekta saglabāšanu un 
izvietošanu turpat Mārupes novada 
Skultes ciemā esošajā Aviācijas teh-
nikas muzejā. Šo variantu ieteikuši 
arī vēstures, militārā mantojuma un 
aviācijas eksperti, ar kuriem pašval-
dība pēdējo mēnešu laikā konsultē-
jusies. Muzeja teritorijā iedzīvotāji un 
novada viesi lidmašīnu arī turpmāk 
varēs apskatīt kā unikālu aviācijas 
vēstures eksponātu. 

Lidmašīnas pārvietošanas laikā 
paredzami satiksmes ierobežojumi, 
par kuriem iedzīvotāji tiks iepriekš in-
formēti. Objektu paredzēts pārvietot 
līdz 2022. gada 1. septembrim. 

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

Tuvojas nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājuma termiņš – 
15. augusts
Nekustamā īpašuma nodokli var maksāt divos veidos: 
 reizi gadā avansa veidā līdz pirmajam maksāšanas termiņam;
 sadalot maksājumu vienādās četrās daļās un maksājot reizi ceturk-

snī. Bet ne vēlāk kā līdz 31. martam, 15. maijam, 15. augustam un 
15. novembrim. 

Vairāk par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu skatīt www.marupe.lv 
sadaļā Pakalpojumi. 

Publisko iepirkumu likuma kārtībā 
noslēgtie līgumi
 Jaunmārupes pamatskolas 

iekštelpu atjaunošana, noslēgts 
līgums ar SIA “Built In”, līguma 
summa 81093,72 eiro bez PVN. 

 Fasādes remonts PII “Mārzemī-
te”, noslēgts līgums ar SIA “Life 
expert”, līguma summa 10488,56 
eiro bez PVN. 

 Priekšizpēte reģionāla mēroga ve-
loinfrastruktūras izveidei virzienā 
(V7) Rīga (pilsētas robeža) – Mā-
rupe – Jaunmārupe, noslēgts 

līgums ar SIA “DDP”, līguma sum-
ma 23900,00 eiro bez PVN. 

 Mārupes novada pašvaldības 
nozīmes koplietošanas ūdensno-
tekas posma 3812223:27 (piketi 
0/00-15/00) I kārtas pārbūves 
būvdarbi, noslēgts līgums ar SIA 
“Bauskas meliorācija”, līguma 
summa 34321,33 eiro bez PVN. 

Kristaps Ločs, Mārupes novada 
pašvaldības izpilddirektors
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Paziņojums par izsoli nekustamā īpašuma 
“Priežuparks” (Piņķos) zemes vienībai
Mārupes novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma elektronisku izsoli ar augšupejošu soli vietnē ht-
tps://izsoles.ta.gov.lv/. 

Izsoles objekts: Nekustamajā īpa-
šumā “Priežuparks” - Piņķos, Babītes 
pagastā, Mārupes novadā, kadastra 
nr. 8048 003 0169, ietilpstošā zemes 
vienība 0,5707 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 8048 003 1001. 
Nosacītā cena: 80 000 eiro, nodro-
šinājums 10% apmērā no nosacītās 
cenas: 8 000 eiro.
Izsoles pirmais un turpmākie soļi: 

500 eiro.
Izsoles sākuma datums: 2022. ga-
da 9. augusts, reģistrācijas beigu 
datums - 2022. gada 29. augusts.
Izsoles noslēguma datums un laiks: 
2022. gada 8. septembrī plkst.13.00.
Izsoles noteikumi un nekustamā 
īpašuma vērtējums:  www.marupe.lv 
sadaļā Pašvaldība/Īpašumi/Izsoles. 

Piešķirts pašvaldības nozīmes ielas statuss Skalbju ielai Mārupē
Mārupes novada pašvaldības 

(turpmāk – MNP) dome 29.06.2022. 
pieņēmusi lēmumu Nr.5.1. (prot.
Nr.12) “Par pašvaldības nozīmes ie-
las statusa noteikšanu Skalbju ielai 
Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes 
novadā”, lemjot piešķirt pašvaldības 
nozīmes ielas statusu Skalbju ielai  
(zemes vienībai ar kadastra apzī-
mējumu 8076 003 2367) saskaņā 
ar grafisko pielikumu (skatīt attēlu), 
neiekļaujot to ielu un ceļu uzturēša-
nas sarakstā. 

Skalbju iela ir izveidota saskaņā 
ar 2014. gadā apstiprinātā detālplā-
nojuma “Vīksnas-A” risinājumiem. 
Pašvaldības nozīmes ielas statuss 

piešķirts, pamatojoties uz ielas 
īpašnieka ierosinājumu, saskaņā ar 
Administratīvā līguma par detālplā-
nojuma “Vīksnas-A” īstenošanu no-
sacījumiem ar mērķi  veidot vienotu 
ielu tīklu pašvaldības teritorijā un 
nodrošināt vienādu tiesisku piekļuvi 
visiem pie Skalbju ielas pieguloša-
jiem īpašumiem. 

Vienlaikus dome lēmusi neiekļaut 
Skalbju ielu pašvaldības ielu un ceļu 
sarakstā un nepiedalīties tās uztu-
rēšanā, ievērojot, ka šobrīd apbūve 
teritorijā īstenota vēl tikai daļēji, un 
vēl ilgstoši turpināsies intensīvs 
mājokļu būvniecības process, kas 
sadārdzina ielas uzturēšanas iz-

maksas. Šāds lēmums balstīts uz  
Mārupes novada pašvaldības domes 
2021.gada 27.oktobra saistošo no-
teikumu Nr.19/2021 “Par Mārupes 
novada pašvaldības dalību pašvaldī-
bas nozīmes ceļu un ielu būvniecībā 
un uzturēšanā” 5.2.punktā ietverto 
regulējumu, kas paredz, ka pašval-
dība nepiešķir pašvaldības nozīmes 
ceļam vai ielai uzturēšanas klasi un 
pašvaldības dome neiekļauj pašval-
dības nozīmes ceļu vai ielu attiecīgā 
uzturēšanas sarakstā, ja administra-
tīvajā līgumā par spēkā esoša detāl-
plānojuma īstenošanas kārtību ielas 
vai ceļa īpašniekam (īpašniekiem) ir 
pielīgts tā uzturēšanas pienākums.  

Ņemot vērā pieņemto lēmumu, 
Skalbju iela būs publiski pieejama, 
īpašniekiem būs aizliegts ierobežot 
tās publisku lietošanu, kā arī pašval-
dības domei ir tiesības, informējot 
īpašniekus, ierīkot jaunas inženier-
komunikācijas – iekārtas, ietaises, 
tīklus un līnijas, ja tas nepieciešams 
sabiedrības interešu īstenošanai. 

Ar domes lēmumu iespējams 
iepazīties www.marupe.lv sadaļā 
Sabiedrība/ Vide un infrastruktūra/
Ielas un ceļi.

Piešķirts pašvaldības nozīmes ielas statuss Ledaiņu ielai un Mazajai Ledaiņu ielai Mārupē

Mārupes novada pašvaldības 
(turpmāk – MNP) dome 29.06.2022. 
pieņēmusi lēmumu Nr.5.2. (prot.
Nr.12) “Par pašvaldības nozīmes ie-
las statusa noteikšanu Ledaiņu ielai 

un Mazajai Ledaiņu ielai Mārupē, 
Mārupes pagastā, Mārupes novadā”, 
lemjot piešķirt pašvaldības nozīmes 
ielas statusu Ledaiņu ielai (zemes 
vienībām ar kadastra apzīmēju-
miem 80760071715, 80760071338, 
80760071722, 80760071720, 
80760071746, 80760070502, 
80760072388, 80760072385, 
80760072386, 80760072384, 
80760072819, 80760072390, 
80760072079, 80760071744, 
80760071725, 80760071338, 
80760071731 daļām) un Mazajai 
Ledaiņu ielai (zemes vienībām ar ka-
dastra apzīmējumiem 80760072384 
un 80760072383 daļām) saskaņā ar 
grafisko pielikumu (skatīt attēlu).  Pie-
šķirot šo statusu, Pašvaldības īpa-
šumu pārvaldei ir uzdots līdz 2022. 
gada 1. augustam veikt Ledaiņu ie-
las un Mazās Ledaiņu ielas attiecīgo 

posmu apsekošanu un iekļaušanu 
ielu un ceļu uzturēšanas sarakstā.

Informējam, ka Ledaiņu iela nodi-
bināta ar 2004. gada 16. jūnija Mā-
rupes pagasta padomes lēmumu, 
bet Mazā Ledaiņu iela nodibināta ar 
Mārupes novada domes 2020.gada 
26. februāra lēmumu, ielu teritorija 
iekļauta fiziskām un juridiskām per-
sonām piederošajos nekustamajos 
īpašumos.  Pašvaldības nozīmes 
ielas statuss tiek piešķirts uz ielas 
īpašnieku ierosinājuma pamata ar 
mērķi  veidot vienotu ielu tīklu paš-
valdības teritorijā un nodrošināt vie-
nādu tiesisku piekļuvi ielām piegu-
lošajiem īpašumiem. Sākotnēji tika 
ierosināts un tika izvērtēta iespēja 
pārņemt ielas daļas pašvaldības īpa-
šumā, tomēr, ievērojot būtisko iegul-
dījumu, lai nodrošinātu ielas daļu iz-
dalīšanu atsevišķās zemes vienībās, 

pašvaldība lēma  virzīt priekšlikumu 
par pašvaldības nozīmes ielas sta-
tusa piešķiršanu, nemainot īpašuma 
tiesības. 

Saskaņā ar Zemes pārvaldības 
likuma 81.panta otrās daļas regu-
lējumu,  gadījumā, ja pašvaldības 
nozīmes ielas statusu pašvaldība 
var piešķirt ar atsevišķu adminis-
tratīvo aktu, tad pirms lēmuma 
pieņemšanas pašvaldība noskaidro 
to zemes īpašnieku vai tiesisko val-
dītāju viedokli, kuru zemes robežās 
atrodas pašvaldības nozīmes iela. 
Viedokļu noskaidrošanas rezultātā 
tika saņemts iebildums par statusa 
noteikšanu vienā no īpašumiem, kas 
atrodas strupceļu veidojošā Ledai-
ņu ielas atzarā, un, ievērojot minēto, 
pašvaldība lēma nepieņemt lēmumu 
par pašvaldības nozīmes ielas sta-
tusa noteikšanu Ledaiņu ielas atza-

riem, bet paredzēt to tikai attiecībā 
uz ielas caurbraucamo posmu. 

Ņemot vērā pieņemto lēmumu, 
Ledaiņu ielas un Mazās Ledaiņu 
ielas posmi būs publiski pieejami, 
īpašniekiem būs aizliegts ierobežot 
šo ielu publisku lietošanu, kā arī 
pašvaldības domei būs tiesības, in-
formējot īpašniekus, ierīkot jaunas 
inženierkomunikācijas – iekārtas, 
ietaises, tīklus un līnijas, ja tas būs 
nepieciešams sabiedrības interešu 
īstenošanai. Ielas uzturēšana turp-
māk tiks nodrošināta atbilstoši pie-
šķirtajai ielas uzturēšanas klasei pēc 
ielu apsekošanas un iekļaušanas ie-
lu uzturēšanas sarakstā.

Ar domes lēmumu iespējams 
iepazīties www.marupe.lv sadaļā  
Sabiedrība/ Vide un infrastruktūra/
Ielas un ceļi.

Jaunajam sabiedriskā transporta maršrutam Rīga-
Mārupe mainīts galapunkts
Pēc uzņēmēja SIA “Vastint Latvia” iniciatīvas un uzlabojot sabiedriskā transporta pieejamību, Sabiedris-
kā transporta padome 2021. gada 29. oktobrī pieņēma lēmumu Nr. 4 “Par grozījumu apstiprināšanu reģio-
nālās nozīmes maršrutu tīklā”, ar kuru eksperimentālā kārtā uz četriem mēnešiem no 1. jūlija atklāts jau-
ns reģionālās nozīmes maršruts Rīga (Riepnieku iela) – Āgenskalns – Mārupe (Daibes iela). 

Jaunā maršruta sākotnēji plānotā 
atklāšana no 1. jūnija tika pārcelta 
uz 1. jūliju un mainīts maršruta ga-
lapunkts no Malduguņu ielas uz Dai-
bes ielu (pietura “Daibes iela”).

Eksperimentālais sabiedriskā 
transporta maršruts kursēs tikai 
darba dienās, savienojot Bussiness 
Garden Rīga biroju ēku kompleksu 
un Lindenholma dzīvojamo kvartālu 
ar Rīgas centru.

Plānotais tarifs vienam braucie-
nam 1,10 eiro. 

Maršruta Nr. 5381 reisi no Rīgas 
(no pieturas “Rīga (Riepnieku 
iela)): 
 plkst. 07.30, plkst. 08.30, plkst. 

14.00, plkst. 15.00, plkst. 16.50, 
plkst. 17.50, plkst. 18.50 pa šādu 
maršrutu: 
Riepnieku iela – pietura “Rīga 

(Riepnieku iela)”, Turgeņeva iela, 
Gogoļa iela, 13. janvāra iela – pie-
tura “13. janvāra iela”, 11. novembra 
krastmala, Akmens tilts, Uzvaras 
bulvāris - pietura „Nacionālā biblio-
tēka”, O. Vācieša iela, Mazā nometņu 
iela - pietura „Kokles iela”, Liepājas 
iela - pietura „Mārupes iela”, Kārļa 
Ulmaņa gatve (virzienā uz Jūrmalu), 
pie t/c “Spice” apgriežoties braukša-
nai pretējā virzienā – Upesgrīvas iela 
– Daibes iela (galapunkts).

Maršruta Nr. 5381 reisi no 

Mārupes (no pieturas “Daibes 
iela”):
 plkst. 08.00, plkst. 09.00, plkst. 

14.30, plkst. 15.30, plkst. 17.20, 
plkst. 18.20, plkst. 19.20 pa šādu 
maršrutu: 
Daibes iela – pietura “Daibes ie-

la”, Malduguņu iela, Upesgrīvas iela, 
Dāliju iela, Liepājas iela – pietura 
“Mārupes iela”, Mazā nometņu iela - 
pietura „Kokles iela”, O.Vācieša iela, 
Uzvaras bulvāris - pietura „Nacionālā 
bibliotēka”, Akmens tilts, 11. novem-
bra krastmala, 13. janvāra iela – pie-
tura “Autoosta”, Gogoļa iela, Dzirnavu 
iela, Riepnieku iela – pietura “Rīga 
(Riepnieku iela)”.

Izsole par tiesībām nomāt 
nekustamo īpašumu – 
nedzīvojamās telpas Skultē
Mārupes novada pašvaldība 2022. gada 29. jūnija domes sēdē lēmusi 
izsludināt atkārtotu izsoli par tiesībām nomāt nekustamo īpašumu – 
nedzīvojamās telpas 64,8 m2 platībā, kas atrodas Skultes ielā 15-1, 
Skultē, Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 900 3531. 

Nomas tiesību izsoles sākuma 
cena apstiprināta 160 eiro mēnesī 
un papildus pievienotās vērtības 
nodoklis 21%.

Nomas termiņš pieci gadi.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš 
2022. gada 26. jūlijs līdz plkst. 13.00.
Pieteikumu atvēršana: 2022. gada 
26. jūlijā plkst. 13.30.

Pieteikumus var iesniegt Mārupes 
novada pašvaldības Centrālās ad-
ministrācijas Klientu apkalpošanas 
centrā Daugavas ielā 29, Mārupē, 

Mārupes novadā, līdz pieteikumu 
iesniegšanas termiņam.

Informāciju par nomas objektu var 
saņemt Mārupes novada Pašvaldī-
bas īpašumu pārvaldē Centra ielā 4, 
Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes 
novadā, iepriekš sazinoties ar ne-
kustamo īpašumu pārvaldnieci Ive-
tu Ruģeli, zvanot uz tālruņa numuru 
28669775.

Vieglās automašīnas Volvo S60 
izsole
Mārupes novada pašvaldība rīko kustamā īpašuma elektronisku iz-
soli ar augšupejošu soli vietnē www.izsoles.ta.gov.lv. 

Izsoles objekts: kustamā manta – 
vieglā pasažieru automašīna Volvo 
S60 ar valsts reģistrācijas Nr. KB 
7176, pirmā reģistrācija – 2002. 
gadā.
Nosacītā cena: 1338 eiro.
Izsoles sākuma datums: 2022. ga-
da 9. augusts, reģistrācijas beigu 
datums 2022. gada 18. augusts.
Izsoles noslēguma datums un laiks:  

2022. gada 29. augustā plkst. 13.00. 

Izsoles noteikumi un plašāka in-
formācija: pašvaldības mājaslapas 
www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/
Īpašumi/Izsoles.

Pašvaldības īpašumu pārvalde
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Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu - “Kosas” 
(dienvidu daļai) Spuņciemā, Salas pagastā    

Mārupes novada pašvaldības 
(turpmāk – MNP)  dome 29.06.2022. 
pieņēmusi lēmumu Nr.11 (prot. 
Nr.12) “Par nekustamā īpašuma 
“Kosas” (dienvidu daļai), kadastra Nr. 
8088 005 0081, Spuņciemā, Salas 
pagastā, Mārupes novadā, detālplā-
nojuma apstiprināšanu”. Detālplāno-
jums stājas spēkā pēc tā paziņoša-
nas oficiālajā izdevumā „Latvijas 
Vēstnesis” (paziņojums publicēts 
06.07.2022.), oficiālās publikācijas 
Nr. 2022/110.21 (saite: https://www.
vestnesis.lv/op/2022/128.25 )

Lēmums un detālplānojuma 
redakcija pieejama ģeoportāla 

www.geolatvija.lv sadaļā “Terito-
rijas attīstības plānošana” (saite:  
https://geolatvija.lv/geo/tapis#do-
cument_24107). Ar lēmumu var ie-
pazīties arī www.marupe.lv sadaļā 
Pašvaldība/ Attīstība un plānošana/ 
Detālplānojumi. 

Kontaktinformācija: Attīstības 
un plānošanas nodaļas Teritorijas 
plānotāja Svetlana Buraka,  tālr. 
nr. 67511291, e-pasta adrese: 
svetlana.buraka@marupe.lv, speciā-
listu konsultāciju laikā – pirmdienās 
un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 
18.00. 

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu - Kursīšu 
iela 27 (“Veczilgavji”) Mārupē    

Mārupes novada pašvaldības 
(turpmāk – MNP)  dome 29.06.2022. 
pieņēmusi lēmumu Nr.10 (prot. 
Nr.12) “Par  nekustamā īpašuma 
Kursīšu iela 27 (“Veczilgavji”) Māru-
pē, Mārupes pagastā, Mārupes no-
vadā (kadastra Nr.80760070535), 
detālplānojuma apstiprināšanu”. De-
tālplānojums stājas spēkā pēc tā pa-
ziņošanas oficiālajā izdevumā „Latvi-
jas Vēstnesis” (paziņojums publicēts 
11.07.2022.), oficiālās publikācijas 
Nr.:2022/131.21 (saite: https://www.
vestnesis.lv/op/2022/131.21). 

Lēmums un detālplānojuma re-

dakcija pieejama ģeoportāla www.
geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstī-
bas plānošana” (saite: https://geolat-
vija.lv/geo/tapis#document_24202). 
Ar lēmumu var iepazīties arī 
www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/ 
Attīstība un plānošana/ Detālplāno-
jumi. 

Kontaktinformācija: Attīstības un 
plānošanas nodaļas vadītāja p.i. Da-
ce Žīgure,  tālr. nr. 67149862, e-pasta 
adrese: dace.zigure@marupe.lv, spe-
ciālistu konsultāciju laikā – pirmdie-
nās un ceturtdienās no plkst. 9.00 
līdz 18.00.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
– īpašuma „Jaunie Omuļi” zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējums 8088 003 0395 Gātciemā, Salas pagastā   

Mārupes novada pašvaldība (turp-
māk – MNP) dome 29.06.2022. pie-
ņēmusi lēmumu Nr.8 (prot. Nr.12) 
“Par  nekustamā īpašuma „Jaunie 
Omuļi” (kadastra Nr.8088 003 0397) 
zemes vienības (kadastra apzīmē-
jums 8088 003 0395) Gātciemā, 
Salas pagastā, Mārupes novadā, de-
tālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. 

Detālplānojuma (turpmāk – DP) 
teritorija: nekustamā īpašuma 
“Jaunie Omuļi”  zemes vienība ar  
kadastra apzīmējumu 8088 003 
0395, platība 6,3225 ha, atrodas 
ciema teritorijā - funkcionālajā zonā 
Savrupmāju teritorijas (DzS3), kur 
minimālā zemes vienības platība ir 
0,5000 ha. Papildu aprobežojumi: 
plūdu riska teritorija aizsargdambju 
avārijas gadījumā (1% applūduma 
varbūtība) (TIN11). 

DP izstrādes mērķis:  sadalīt ap-
būves gabalos, veidot vienotu ielu 
tīklu detālplānojuma teritorijā un tai 
piegulošajos īpašumos, veidot pie-
slēgumu pašvaldības ceļam Burkā-
nu ceļš, noteikt ielas sarkanās līnijas. 
DP izstrādes ierosinātājs: īpašnieks 
– fiziska persona. 

Ar lēmumu un darba uzdevumu 

var iepazīties www.marupe.lv sadaļā 
Pašvaldība/ Attīstība un plānoša-
na/Detālplānojumi/Detālplānojumi 
izstrādes stadijā un ģeoportāla www.
geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstī-
bas plānošana (saite:  https://geolat-
vija.lv/geo/tapis#document_24334). 

Rakstiskus ierosinājumus var 
iesniegt līdz 18.08.2022. pa pastu 
vai klātienē: Daugavas ielā 29, Mā-
rupē, Mārupes novadā, LV-2167; ar 
elektronisko parakstu uz e-pasta 
adresi: marupe@marupe.lv; pastkas-
tē pie pašvaldības administrācijas 
ēkām: Centra ielā 4, Piņķos, Babītes 
pagastā, un Daugavas ielā 29, Mā-
rupē, Mārupes pagastā. Iesniegumā 
fiziskām personām jānorāda vārds, 
uzvārds un adrese, juridiskām per-
sonām – nosaukums, reģistrācijas 
numurs, adrese. 

Kontaktpersona: Attīstības 
un plānošanas nodaļas Teritori-
jas plānotāja Anda Sprūde - tālr. 
nr.  67149862, e-pasta adrese: 
anda.sprude@marupe.lv,  speciālis-
tu konsultāciju laikā – pirmdienās 
un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 
18.00.

Paziņojums par  detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai -  Loka ceļš 44 
Jaunmārupē, Mārupes pagastā   

Mārupes novada pašvaldības 
(turpmāk – MNP) dome 29.06.2022. 
pieņēmusi lēmumu Nr. 7 (prot. Nr. 
12) “Par nekustamā īpašuma Loka 
ceļš 44 Jaunmārupē, Mārupes pa-
gastā, Mārupes novadā (kadastra 
Nr. 80760111779), detālplānojuma 
projekta nodošanu publiskai ap-
spriešanai”.
Publiskās apspriešanas termiņš: 
19.07.2022. – 19.08.2022. 
Publiskās apspriešanas sanāksme:  
28.07.2022. plkst. 17.00 ZOOM plat-
formā.
Saite uz sanāksmi: 
ej.uz/publiska-apspriesana-marupe
ID: 817 679 5216
Parole: Loka44

Ar lēmumu un detālplānojuma re-
dakciju iespējams iepazīties: 
 www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/ 

Attīstība un plānošana/ Detālplā-
nojumi/ Publiskajā apspriešanā 
esošie detālplānojumi; 

 ģeoportāla www.geolatvija.lv sada-
ļā Teritorijas attīstības plānošana, 
saite uz dokumentu: https://geolat-
vija.lv/geo/tapis#document_21798; 

 klātienē izdrukas formātā MNP 
Attīstības un plānošanas nodaļā 
Daugavas ielā 29, Mārupē, Māru-
pes novadā, pirmdienās un ceturt-
dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.
Kopsavilkums par risinājumu iz-

vietots publiskajā ārtelpā pie ieejas 
pašvaldības administrācijas ēkās 
Daugavas ielā 29, Mārupē, un Cen-
tra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā. 

Rakstiskus ierosinājumus var ie-
sniegt līdz 19.08.2022.:
 pa pastu:  Daugavas ielā 29, Mā-

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

sta adresi: marupe@marupe.lv;
 pastkastē pie pašvaldības admi-

nistrācijas ēkām: Daugavas ielā 
29, Mārupē, un Centra ielā 4, Piņ-
ķos, Babītes pagastā;

 geolatvija.lv, ievadot priekšlikumu 
sadaļā “Teritorijas attīstības plā-
nošana” (ievadot meklētāja logā 
plānošanas dokumenta nosauku-
mu un izvēloties “Iesniegt priekšli-
kumu”).
Iesniegumā fiziskām personām 

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

Kontaktinformācija: Attīstības un 
plānošanas nodaļas vadītāja p.i. Da-
ce Žīgure,  tālr. nr. 67149862, e-pasta 
adrese: dace.zigure@marupe.lv, spe-
ciālistu konsultāciju laikā – pirmdie-
nās un ceturtdienās no plkst. 9.00 
līdz 18.00.

Detālplānojuma izstrādes pama-
tojums un īss risinājumu apraksts: 
Detālplānojuma (turpmāk - DP) mēr-
ķis - veikt īpašuma sadali apbūves 
gabalos savrupmāju apbūvei, veidot 
vienotu ielu tīklu ar piegulošajiem 
īpašumiem, detalizēt teritorijas iz-
mantošanas un apbūves noteiku-
mus.

DP risinājums – īpašuma terito-
rijas (3,2661 ha) sadale 26 zemes 
vienībās – 21 zemes vienība  sav-
rupmāju vai dvīņu māju apbūvei, 
tai skaitā īpašumos pie Loka ceļa 
arī tirdzniecības un pakalpojumu 
objektiem (apbūves blīvums 40%, 
augstums trīs stāvi), viena zemes 
vienība -labiekārtota ārtelpa (apbū-
ves blīvums 10%) un četras zemes 
vienības transporta infrastruktūrai. 
Transporta organizācija no Loka ce-
ļa un veidojot savienojumus ar īpa-
šumiem “Lokmaliņas” un Ozolu iela 
1A. DP paredz prettrokšņa pasāku-
mus un vērtīgāko koku saglabāšanu. 

Paziņojums par  detālplānojuma grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai -  
īpašumu “Granduļi”, “Cepļi” un “Zeltiņu iela 106”  teritorija Mārupē   

Mārupes novada pašvaldības 
(turpmāk – MNP) dome 29.06.2022. 
pieņēmusi lēmumu Nr. 9 (prot. Nr.12) 
“Par nekustamo īpašumu “Grandu-
ļi” (kadastra apz. 80760030423), 
“Cep ļi” (kadastra apz.80760030422 
un “Zeltiņu iela 106” (kadastra apz. 
80760031546) Mārupē, Mārupes 
novadā, detālplānojuma projekta 
nodošanu publiskai apspriešanai”.
Publiskās apspriešanas termiņš: 
21.07.2022. – 19.08.2022. 
Publiskās apspriešanas sanāksme:  
15.08.2022. plkst. 17.00 ZOOM plat-
formā.
Saite uz sanāksmi: 
ej.uz/publiska-apspriesana-marupe

ID: 817 679 5216
Parole: Grand25

Ar lēmumu un detālplānojuma re-
dakciju iespējams iepazīties: 
 www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/ 

Attīstība un plānošana/ Detālplā-
nojumi/ Publiskajā apspriešanā 
esošie detālplānojumi/ Publiskajā 
apspriešanā esošie detālplānoju-
mi; 

 ģeoportāla www.geolatvija.lv sada-
ļā Teritorijas attīstības plānošana, 
saite uz dokumentu: https://geolat-
vija.lv/geo/tapis#document_18606; 

 klātienē izdrukas formātā Attīstī-
bas un plānošanas nodaļā Dauga-

vas ielā 29, Mārupē, pirmdienās 
un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 
18.00.
Kopsavilkums par risinājumu iz-

vietots publiskajā ārtelpā pie ieejas 
pašvaldības administrācijas ēkās 
Daugavas ielā 29, Mārupē, un Cen-
tra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā. 

Rakstiskus ierosinājumus var ie-
sniegt līdz 19.08.2022.:
 pa pastu:  Daugavas ielā 29, Mā-

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

sta adresi: marupe@marupe.lv;
 pastkastē pie pašvaldības admi-

nistrācijas ēkām: Daugavas ielā 
29, Mārupē, un Centra ielā 4, Piņ-
ķos, Babītes pagastā;

 reģistrējoties ģeoportālā 
www.geolatvija.lv, ievadot priekš-
likumu sadaļā “Teritorijas attīstī-
bas plānošana” (ievadot meklētāja 
logā plānošanas dokumenta no-
saukumu un izvēloties “Iesniegt 
priekšlikumu”).
Iesniegumā fiziskām personām 

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

Kontaktinformācija: Attīstības un 
plānošanas nodaļas vadītāja p.i. Da-
ce Žīgure,  tālr. nr. 67149862, e-pasta 
adrese: dace.zigure@marupe.lv, spe-

ciālistu konsultāciju laikā – pirmdie-
nās un ceturtdienās no plkst. 9.00 
līdz 18.00.

Detālplānojuma izstrādes pama-
tojums un īss risinājumu apraksts: 
Detālplānojuma (turpmāk - DP) 
mērķis - jauna detālplānojuma iz-
strāde atbilstoši spēkā esošajam 
Mārupes novada teritorijas plānoju-
mam 2014. - 2026. gadam, paredzot 
sadali savrupmāju un rindu māju 
apbūves gabalos, un sarkano līniju 
pārkārtošana.

DP risinājums – īpašuma terito-
rijas (5,7514 ha) sadale 32 zemes 
vienībās – 28 zemes vienības  sav-
rupmāju vai dvīņu māju apbūvei, tai 
skaitā divos īpašumos arī rindu mā-
ju apbūvei (apbūves blīvums 40%, 
augstums trīs stāvi), viena zemes 
vienība publiskai apbūvei (50% ap-
būves blīvums), viena zemes vienība 
- labiekārtota ārtelpa un divas zemes 
vienības - transporta infrastruktūrai. 
Transporta organizācija - pieslē-
gums pie pašvaldības Zeltiņu ielas, 
veidojot DP teritorijā jaunas ielas - 
Granduļu un Deju, un pievienojumi 
no Zeltiņu ielas, šķērsojot grāvi. DP 
paredz prasības rindu māju apbūves 
risinājumiem. 
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Atbalsta mehānismi daudzdzīvokļu māju 
energoefektivitātes celšanai
Iedzīvotāju interese par privātmājas vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugsti-
nāšanu ir milzīga. Informācijas plūsma par aizvien dārgākiem energoresursiem, gāzes pieejamību un ga-
tavošanos grūtākiem laikiem var radīt bezizejas sajūtu. Šobrīd ir pienācis tas brīdis, kad ieguvēji ir tie, 
kuri jau laikus ir plānojuši un ieguldījuši resursus sava mājokļa ilgtspējā. Bet tas nenoliedzami neaiz-
liedz, izvērtējot savus resursus un iespējas, plānot sava mājokļa sakārtošanu ilgākā termiņā. 

Šobrīd viss sarežģītākajā situāci-
jā ir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
iedzīvotāji, kur viens no pirmajiem 
soļiem ir apjaust, ka daudzdzīvok-
ļu dzīvojamā māja nav mūžīga, un 
visdārgākais siltums vienmēr būs 
tas, kas aizplūst un izzūd projām pa 
loga rāmja šķirbām, plaisām sienās 
un cauros jumtos. Te kopīgi ir jāie-
gulda resursi, vienojoties par daudz-
dzīvokļu dzīvojamās mājas remontu, 
siltināšanu u.c. energoefektivitātes 
risinājumiem. 

Lai apjaustu, kādā stāvoklī ir 
daudzdzīvokļu māja, viens no rā-
dītājiem ir apkures rēķini. Viens no 
piemēriem tiek minēts Swedbank 
rak stā “Viedoklis: Par zemākiem 
apkures rēķiniem nākamajām se-
zonām jāparūpējas jau tagad”, kurā 
tiek sniegti kritēriji, kuri lielākā daļā 
raksturo ēkas energoefektivitāti. 
Apskatot šā gada janvārī, februārī 
saņemtos apkures rēķinus un izvēr-
tējot:
 ja par apkuri bija jāmaksā vairāk 

nekā 1,5 eiro par kvadrātmetru, 
tas ir pirmais rādītājs, ka ar namu 
kaut kas nav kārtībā. Ir jārunā ar 
apsaimniekotāju un kaimiņiem, lai 
vienotos par mājas energoefekti-
vitātes paaugstināšanu, renovējot 
un siltinot tās vietas, kur zudumi ir 
lielākie;

 ja apkures rēķins bija starp 0,8–
1,5 eiro par kvadrātmetru, tas lie-
cina, ka rēķins ir paaugstināts, un, 
izvērtējot mājas tehnisko stāvokli, 
iespējams noteikt veidus, kā var 
paaugstināt ēkas energoefektivi-
tāti;

 ja rēķins ir zem 0,8 eiro par 
kvadrātmetru, var uzskatīt, ka tā 
kopumā ir zema cena, bet tas ne-
nozīmē, ka nav jāveic ieguldījumi 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
energoefektivitātes celšanā. 
Apkures rēķins nav vienīgais 

kritērijs, kas parāda ēkas ener-
goefektivitāti un esošās problēmas 
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā. Lai 
identificētu ēkas  tehnisko stāvokli, 
iedzīvotājiem kopīgi jāvienojas par 
ēkas tehniskā stāvokļa vai energoau-
dita veikšanu, pēc veiktā novērtēju-
ma kopīgi vienojoties ar apsaimnie-
kotāju plānot finanšu resursus un 
rīcību turpmākiem gadiem. 

29. jūnijā Mārupes novada pašval-
dības dome apstiprināja saistošos 
noteikumus “Par Mārupes novada 
pašvaldības līdzfinansējumu dzīvo-
jamām mājām piesaistīto zemesga-
balu labiekārtošanai un dzīvojamo 
māju energoefektivitātes pasākumu 
īstenošanai”. Saistošie noteikumi 
stājušies spēkā 2022. gada 15. jūlijā. 
Ar tiem var iepazīties www.marupe.lv 
sadaļā Pašvaldība/Normatīvie doku-
menti/Saistošie noteikumi.

Atgādinām, ka patlaban ir iespē-
ja saņemt atbalstu no valsts attīs-
tības finanšu institūcijas “Altum” 
daudzdzīvokļu ēku remontiem un 
apkārtējās teritorijas labiekārto-
šanas darbiem - inženiersistēmu 
(tai skaitā apkures sistēmu) atjau-
nošanai, pārbūvei vai izveidei, logu 
nomaiņai, apgaismojuma izbūvei, 
pārbūvei vai atjaunošanai, uzstādot 
energoefektīvus LED gaismekļus, kā 
arī citiem daudzdzīvokļu ēku remon-
tdarbiem un apkārtējās teritorijas 
labiekārtošanas darbiem. Atbalsta 
programmā pieejami aizdevumi 10 
000 līdz 400 000 eiro apmērā vienai 
daudzdzīvokļu mājai uz termiņu līdz 
20 gadiem ar fiksētu procentu likmi 
3,5% gadā. Plašāku informāciju par 
pieejamo atbalstu var meklēt portā-

la www.altum.lv sadaļā Pakalpojumi/
Daudzdzīvokļu māju remonta aizde-
vums.

Ekonomikas ministrija izstrādā 
jaunu programmu, kuru plānots ap-
stiprināt Ministru kabinetā tuvākajā 
laikā - Eiropas Savienības Atveseļo-
šanas un noturības mehānisma plā-
na 1.2. reformu un investīciju virzie-
na “Energoefektivitātes uzlabošana” 
1.2.1.1.i. investīcijas “Daudzdzīvokļu 
māju energoefektivitātes uzlaboša-
na un pāreja uz atjaunojamo ener-
goresursu tehnoloģiju izmantošanu” 
īstenošanas noteikumi”. Informāciju 
par programmu var atrast, ievadot 
programmas nosaukumu tiesību 
aktu projektu publiskajā portālā: 
https://tapportals.mk.gov.lv/. Notei-
kumu projekts paredz, ka uz atbal-
stu var pretendēt dzīvokļu īpašnieki, 
ja daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
īpašnieki paredz uzdevumus, lai 
sasniegtu 30% primārās enerģi-
jas ietaupījumu no daudzdzīvokļu 
mājas primārās enerģijas patēriņa 
pirms projekta uzsākšanas. Dzīvokļu 
īpašnieki var pretendēt uz atbalstu, 
ja energoefektivitātes paaugsti-
nāšanas pasākumu īstenošana ir 
ekonomiski pamatota un atbalsta 
saņēmējs nodrošina, ka uz katriem 
projekta attiecināmo izmaksu 5 000 
eiro ir sasniegts primārās enerģijas 
ietaupījums – 1 MWh/gadā. Kad 
programma tiks apstiprināta, Altum 
gatavos informāciju par programmu, 
kas tiks publicēta Altum mājaslapā, 
kā arī rīkos seminārus. Aicinām se-
kot līdzi jaunumiem par programmu 
Altum mājaslapā.

Informāciju apkopoja Attīstības un 
plānošanas nodaļa

Saistošie noteikumi par pašvaldības 
līdzfinansējumu dzīvojamo māju 
pieslēgšanai centralizētajiem 
ūdenssaimniecības tīkliem
1. jūlijā spēkā stājās 2022. gada 25. maija Mārupes novada pašvaldī-
bas domes sēdē apstiprinātie saistošie noteikumi 26/2022 “Par Māru-
pes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju 
pieslēgšanai centralizētajai  ūdensapgādes sistēmai un centralizētai 
kanalizācijas sistēmai”, kas nosaka kārtību, kādā Mārupes novada 
pašvaldība piešķir līdzfinansējumu privātpersonai dzīvojamās mājas 
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizēta-
jai kanalizācijas sistēmai, kā arī līdzfinansējuma saņemšanas un iz-
lietošanas kārtību.

Mārupes novada iedzīvotājus ai-
cinām iepazīties ar apstiprinātajiem 
saistošajiem noteikumiem, izvērtē-
jot atbilstību saistošo noteikumu 
kritērijiem, veikt dzīvojamās mājas 
pieslēgumu izbūvi atbilstoši visiem 
būvniecību reglamentējošajiem 
normatīvajiem aktiem. Pieteikumus 
līdzfinansējuma saņemšanai varēs 
iesniegt, sākot no šī gada septembra 
– oktobra, kad tiks publicēts pazi-
ņojums par pieteikuma iesniegšanu  
pašvaldības informatīvajā izdevumā 
“Mārupes Vēstis” un pašvaldības 
mājaslapā www.marupe.lv. Pašval-
dība ņems vērā visas izmaksas, kas 
atbilstoši noteikumiem tiks veiktas 
no brīža, kad noteikumi stājušies 
spēkā. 

Atgādinām, ka nekustamo īpašu-
mu īpašniekiem (atbilstoši saistoša-

jiem noteikumiem Nr. 17/2018 “Par 
decentralizēto kanalizācijas pakal-
pojumu sniegšanas un uzskaites 
kārtību Mārupes novadā” un MK not. 
Nr. 384) decentralizētās kanalizāci-
jas sistēmas ir jāreģistrē ne vēlāk kā 
līdz 2023. gada 31.decembrim vai, 
ja gar īpašumu ir izbūvēti ūdens-
saimniecības tīkli, jāpieslēdzas pie 
ūdenssaimniecības centralizētajiem 
tīkliem.  

Jautājumu gadījumā par līdzfinan-
sējuma piešķiršanu dzīvojamo māju 
pieslēgšanai centralizētajai  ūdens-
saimniecības sistēmai aicinām vēr-
sties pie Attīstības un plānošanas 
nodaļas vides speciālistes Anitas 
Lontones-Ieviņas, tālr. nr. 67149875, 
e-pasta adrese: atbalsts@marupe.lv.

Attīstības un plānošanas nodaļa

Plānotas diskusijas par Mārupes novada teritorijas 
plānojumu 2024. - 2036. gadam
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2022. gada 27. aprīļa lēmumu tika uzsākta Mārupes novada Teri-
torijas plānojuma 2024. - 2036. gadam izstrāde. Informācija par pieņemto lēmumu un tā izstrādei sagata-
voto darba uzdevumu tika publicēta pašvaldības informatīvā izdevuma “Mārupes Vēstis” maija numurā, 
kā arī tā ir pieejama Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/At-
tīstības un plānošana/Teritorijas plānojums. 

Paredzēts, ka jaunā teritorijas plā-
nojuma projekts varētu tik nodots 
publiskajai apspriešanai nākamā 
gada sākumā, bet sabiedrības ie-
saiste plānojuma izstrādē tiek īste-
nota arī pirms konkrētu risinājumu 
ietveršanas plānošanas dokumentā, 
lai iespēju robežās ņemtu vērā sa-
biedrības viedokli jau darba procesā. 
Ņemot vērā jautājumus, kas nonāku-
ši pašvaldības speciālistu redzeslo-
kā arī novada Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas un Attīstības program-
mas izstrādes procesā, šobrīd tiek 
virzītas trīs tēmas, par ko plānots 
organizēt kopīgas pašvaldības spe-
ciālistu, iedzīvotāju, uzņēmēju, īpa-
šumu attīstītāju un citu ieinteresētu 
personu diskusijas: 
 Mārupes pilsētas identitātes vei-

došana, īpašie noteikumi apbūvei 
un publiskai ārtelpai, pilsētas sta-
tusa ietekme uz īpašumu izman-
tošanu;

 Transporta sistēmas attīstība 
(mikromobilitātes risinājumi, paš-
valdības nozīmes ceļu tīkls, valsts 
autoceļu pārbūves un Rail Baltica 
dzelzceļa infrastruktūras izbūves 
ietekme);

 Apdzīvojuma struktūras attīs-
tība - saistīti ar infrastruktūras 
nodrošinājumu un dabas resursu 
potenciāla izmantošanu. 
Pašvaldība plāno organizēt dis-

kusijas šī gada septembrī, par ko 
konkrētāka informācija tiks sniegta 
turpmāk gan pašvaldības informatī-
vajā izdevumā “Mārupes Vēstis”, gan 
mājaslapā www.marupe.lv. 

Pašvaldība arī atgādina, ka ter-
miņš priekšlikumu iesniegšanai te-
ritorijas plānojuma izstrādei ir 2022. 
gada 31. jūlijs, tai skaitā aicinām iz-
teikt priekšlikumus par augstāk mi-
nētajām diskusiju tēmām.  Ierosinā-
jumi iesniedzami pa pastu, adresējot 
tos Mārupes novada pašvaldībai 

(Daugavas ielā 29, Mārupē, Māru-
pes novadā, LV-2167) vai sūtot uz 
e-pasta adresi: marupe@marupe.lv. 
Iesniegumu iespējams atstāt arī 
klientu apkalpošanas centros Cen-
trālās administrācijas ēkā Daugavas 
ielā 29, Mārupē, vai Centra ielā 4, 
Piņķos, Babītes pagastā. Iesniedzot 
priekšlikumu, fiziskām personām 
jānorāda vārds, uzvārds un adrese, 
juridiskām personām – nosaukums, 
reģistrācijas numurs, adrese.

Jautājumu gadījumā vērsties 
Mārupes novada pašvaldības At-
tīstības un plānošanas nodaļā pie 
teritorijas plānojuma izstrādes va-
dītājas Daces Žīgures (e-pasta ad-
rese: dace.zigure@marupe.lv, tālr. nr. 
67149862) speciālistu konsultāciju 
laikā – pirmdienās un ceturtdienās 
no plkst. 9.00 līdz 18.00.

Attīstības un plānošanas nodaļa

Turpinās Attīstības programmas 
2022. - 2028. gadam publiskā 
apspriešana
Publiskā apspriešana par Mārupes novada Attīstības programmu 2022. 
- 2028. gadam notiek vēl līdz 29. jūlijam.

Līdz noteiktajam termiņam var 
iesniegt rakstiskus priekšlikumus 
par publiskai apspriešanai nodoto 
Attīstības programmu 2022. -2028. 
gadam, nosūtot elektroniski parak-
stītu iesniegumu uz e-pasta adresi: 
marupe@marupe.lv, pa pastu (adre-
se: Daugavas iela 29, Mārupe, Mā-
rupes novads, LV - 2167) vai atstājot 
pastkastē pie pašvaldības Centrālās 
administrācijas durvīm Mārupē, 
Daugavas ielā 29 vai Babītes un Sa-
las pagastu pārvaldē Piņķos, Centra 
ielā 4. Iesniegumā jānorāda iesnie-
dzēja vārds, uzvārds un adrese, bet 
juridiskām personām - nosaukums, 
adrese un reģistrācijas numurs.

Publiskās apspriešanas laikā 
ar Attīstības programmas 2022. - 
2028. gadam projektu iespējams 
iepazīties:
 Mārupes novada pašvaldības in-

terneta vietnes www.marupe.lv sa-
daļā Mārupes novada pašvaldība/ 
Attīstība un plānošana/ Attīstības 
dokumenti/ Mārupes novada At-
tīstības programmas 2022.-2028.
gadam izstrāde;

 Latvijas ģeotelpiskās informācijas 
portāla www.geolatvija.lv sadaļā 
Teritorijas attīstības plānošana, 

saite uz dokumentu: https://geolat-
vija.lv/geo/tapis#document_21758;

 klātienē publiskās apspriešanas 
laikā izdrukātā formātā - Mārupes 
novada pašvaldības Attīstības un 
plānošanas nodaļā (Daugavas ielā 
29, Mārupē) speciālistu konsultā-
ciju laikā pirmdienās un ceturtdie-
nās no plkst. 9.00 līdz 18.00.
Informāciju par Attīstības prog-

rammu 2022. - 2028. gadam un 
publiskās apspriešanas pasāku-
miem iespējams saņemt Mārupes 
novada pašvaldības Attīstības un 
plānošanas nodaļā pie stratē-
ģiskās plānošanas speciālistes 
Gerdas Rubīnas–Kiukucānes: 
gerda.rubina-kiukucane@marupe.lv, 
tālr. nr. 67149856.

Mārupes novada Attīstības prog-
ramma 2022. - 2028.gadam ir vidēja 
termiņa attīstības plānošanas doku-
ments, kurā noteiktas vidēja termiņa 
prioritātes un pasākumu kopums 
ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu 
īstenošanai. Attīstības programmas 
2022. -2028. gadam izstrāde notika 
periodā no 2021.gada septembra 
līdz 2022. gada jūnijam.

Attīstības un plānošanas nodaļa

Līdz 29.jūlijam
iesniedz priekšlikumus
par publiskai apspriešanai nodoto 
Attīstības programmu 2022. -2028. 
gadam
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Paziņojums par publiskās apspriešanas uzsākšanu 
būvniecības iecerei “Tirdzniecības centra jaunbūve 
Daugavas ielā 33, Mārupē”

Izskatot īpašnieku ½ SIA “REIMEI” 
reģ. Nr.40203098799 un ½ SIA “MAD 
Format” reģ. Nr.40103736873, ie-
sniegtos dokumentus būvniecības 
iecerei “Tirdzniecības centra jaunai 
būvniecībai (BIS-BL-603037-7753) 
nekustamā īpašumā Daugavas ie-
la 33 (kadastra Nr. 8076-007-1371, 

kadastra apzīmējuma Nr.8076-007-
3560), Mārupē, Mārupes pagasts, 
Mārupes novadā”, 2022. gada 30. 
jūnijā Mārupes novada pašvaldības 
būvvalde lēmusi uzsākt ierosināto 
tirdzniecības centra jaunas būv-
niecības būvniecības ieceres pub-
lisko apspriešanu laika posmā no 

25.07.2022. līdz 26.08.2022. 
Prezentācijas sanāksme notiks 

2022. gada 8. augustā plkst. 17.00 
Mārupes novada pašvaldības vesti-
bilā - Daugavas ielā 29, Mārupē, Mā-
rupes novadā.

Ar būvniecības ieceres doku-
mentāciju var iepazīties Mārupes 
novada būvvaldē (Mazcenu alejā 
35, Jaunmārupē) un pašvaldības 
Centrālajā administrācijā (Daugavas 
ielā 29, Mārupē), kā arī mājaslapā 
www.marupe.lv, sadaļā Sabiedrība/ 
Sabiedrības līdzdalība/ Sabiedriskās 
apspriedes. 

Aizpildītu aptaujas anketu var 
iesniegt Mārupes novada būvvaldē 
(Mazcenu alejā 35, Jaunmārupē), 
Mārupes novada pašvaldības Cen-
trālajā administrācijā (Daugavas ie-
lā 29, Mārupē) un Babītes un Salas 
pagastu pārvaldē (Centra ielā 4, Piņ-
ķos), kā arī, parakstītu ar elektronis-
ko parakstu, var nosūtīt uz e-pas ta 
adresi: marupe.bv@marupe.lv. Tālru-
ņa numurs uzziņām: 67149863.

Mārupes novada būvvalde

14. Saeimas vēlēšanas 2022. gada 
1. oktobrī
Mārupes novada Vēlēšanu 
komisija no 2022. gada 19. 
jūlija līdz 5. augustam izsludina 
iecirkņu komisijas locekļu 
kandidātu izvirzīšanu darbam 
Mārupes novada vēlēšanu 
iecirkņos: 
 Daudzfunkcionālajā sociālo pa-

kalpojumu centrā “Babīte” - Liepu 
alejā 17, Babītē, Babītes pagastā, 
Mārupes novadā, Nr. 968;

 Babītes vidusskolā - Jūrmalas ielā 
17, Piņķos, Babītes pagastā, Mā-
rupes novadā, Nr. 778;

 Jaunmārupes pamatskolā - Maz-
cenu alejā 4A, Jaunmārupē, Māru-
pes pagastā, Mārupes novadā, Nr. 
791;

 Mārupes Kultūras namā - Dau-
gavas ielā 29, Mārupē, Mārupes 
novadā, Nr. 790;

 Mārupes pamatskolā - Viskalnu 
ielā 7, Tīrainē, Mārupes pagastā, 
Mārupes novadā, Nr. 955;

 Mārupes Valsts ģimnāzijā - Kan-
tora ielā 97, Mārupē, Mārupes pa-
gastā, Mārupes novadā, Nr. 956;

 Dienas centrā “Skulte” - Skultes 
ielā 31, Skultē, Mārupes pagastā, 
Mārupes novadā, Nr. 957;

 Babītes Kultūrizglītības centra 
filiālē Salas pagastā “Vietvalži” - 
“Vietvalžos”, Spuņciemā, Salas 
pagastā, Mārupes novadā, Nr. 
795.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus 
pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:
 reģistrētām politiskām partijām 

vai reģistrētu politisko partiju ap-

vienībām;
 ne mazāk kā desmit vēlētājiem 

(turpmāk – vēlētāju grupa);
 Mārupes novada Vēlēšanu komi-

sijas loceklim.

Katra politiskā partija vai politisko 
partiju apvienība, vēlētāju grupa vai 
Mārupes novada Vēlēšanu komisijas 
loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt 
un pieteikt ne vairāk kā septiņus 
kandidātus.
Par iecirkņa komisijas locekli var 
pieteikt ikvienu vēlētāju:
 kurš prot latviešu valodu;
 kuram ir vismaz vispārējā vidējā 

izglītība;
 kurš vēlēšanās nav pieteikts par 

deputāta kandidātu vai nav pilnva-
rotā persona kandidātu saraksta 
iesniegšanai;

 kurš nav Eiropas Parlamenta, 
Saeimas, attiecīgās pašvaldības 
domes deputāts;

 kurš nav citas vēlēšanu komisijas 
loceklis vai citas iecirkņa komisi-
jas loceklis.

Pieteikumi (veidlapa pieejama 
www.marupe.lv sadaļā Vēlēšanas 
jāiesniedz līdz 5. augustam Mā-
rupes novada Vēlēšanu komisijai - 
Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes 
novadā, LV-2167, vai ar drošu elek-
tronisko parakstu parakstītie pie-
teikumi jānosūta uz e-pasta adresi: 
velesanukomisija@marupe.lv.

Mārupes novada Vēlēšanu komisija

Paziņojums par publiskās apspriešanas 
uzsākšanu būvniecības iecerei par 
saimniecības ēkas pārplānošanu par 
kafejnīcu Ošu ielā 18, Jaunmārupē 

Izskatot īpašnieka iesniegtos do-
kumentus būvniecības iecerei “Par 
Ēkas vienkāršotas atjaunošanas 
ar lietošanas veida maiņu-saim-
niecības ēkas pārplānošanu par 
kafejnīcu būvniecības,  būvniecībai 
(BIS-BL-495678-7801) nekustamā 
īpašumā Ošu iela 18 (kadastra Nr. 
8076-011-0085, kadastra apzīmē-
juma Nr.8076-011-0085), Jaunmā-
rupē, Mārupes pagasts, Mārupes 
novadā”, 2022. gada 30. jūnijā Mā-
rupes novada būvvalde nolēmusi uz-
sākt  ierosināto  būvniecības ieceres 
publisko apspriešanu laika posmā 
no 25.07.2022. līdz 26.08.2022. 

Prezentācijas sanāksme notiks 
2022. gada 9. augustā plkst. 17.00 
Mārupes novada pašvaldības vesti-
bilā - Daugavas ielā 29, Mārupē, Mā-
rupes novadā.

Ar būvniecības ieceres doku-

mentāciju var iepazīties Mārupes 
novada būvvaldē (Mazcenu alejā 
35, Jaunmārupē) un pašvaldības 
Centrālajā administrācijā (Daugavas 
ielā 29, Mārupē), kā arī mājaslapā 
www.marupe.lv, sadaļā Sabiedrība/ 
Sabiedrības līdzdalība/ Sabiedriskās 
apspriedes. 

Aizpildītu aptaujas anketu var 
iesniegt Mārupes novada būvvaldē 
(Mazcenu alejā 35, Jaunmārupē), 
Mārupes novada pašvaldības Cen-
trālajā administrācijā (Daugavas ie-
lā 29, Mārupē) un Babītes un Salas 
pagastu pārvaldē (Centra ielā 4, Piņ-
ķos), kā arī, parakstītu ar elektronis-
ko parakstu, var nosūtīt uz e-pas ta 
adresi: marupe.bv@marupe.lv. Tālru-
ņa numurs uzziņām: 67149863.

Mārupes novada būvvalde

20. augustā durvis apmeklētājiem vērs 13 “mājas 
kafejnīcas”
Iepazīt vietējās tradīcijas, kultūru un gardi paēst – tas viss būs iespējams “Mājas kafejnīcu dienās 2022”. 
Šogad vienas dienas kafejnīcas būs arī pie mums Pierīgā – Mārupes un Olaines novados - 20. augustā uz 
vasarīgu ciemošanos pie sevis aicinās 13 “mājas kafejnīcas”. 

Šīs 13 “kafejnīcas” savas durvis 
vērs vienu dienu, tādēļ ikviens tās 
apmeklētājs būs īpaši gaidīts. Kafej-
nīcās nobaudīt varēs visdažādākās 
maltītes jebkurai gaumei: no kaptei-
ņa cienīgām brokastīm līdz gardām 
kūkām un kūciņām ar lavandas ka-
fiju, no sātīgi pildīta kartupeļa līdz 
vēžiem pusdienās. 

Bez gardām maltītēm katrā vietā ir 
padomāts arī par kultūras program-
mu un atpūtu, lai motivētu uzturēties 
ilgāk: praktiskas lekcijas, samuraju 
kaujas mākslas paraugdemonstrē-
jumi, koncerti, pastaigu takas, bēr-
niem: animatori, darbnīcas vai mini 
zoo. Katrā “kafejnīcā” saimnieki radīs 
gaisotni, lai 20. augusts pārvērstos 
par īpašu šīs vasaras dienu visai 

ģimenei. 

Informācija par Mārupes un 
Olaines novada mājas kafejnīcām 
un to piedāvājumu var atrast šeit: 
ej.uz/Pierigas_kafejnicas. 

Svarīgi atcerēties! Pirms došanās 
uz izvēlētajām mājas kafejnīcām ie-
teicams sazināties ar saimniekiem 
un pieteikt savu apmeklējumu, lai 
rezervētu galdiņu. Jāpārliecinās arī 
par darba laiku – mājas kafejnīcas 
strādā dažādos laikos. Un noteikti jā-
parūpējas par skaidru naudu makā, 
jo mājas kafejnīcās norēķini ir iespē-
jami lielākoties tikai tā.

Akcijā “Mājas kafejnīcu dienas 
2022”, kas norit no jūlija līdz septem-
bra vidum, viesos aicina vairāk nekā 

400 Latvijas saimnieces un saim-
nieki 42 vietās visā Latvijā. “Mājas 
kafejnīcu dienas 2022” ir Latvijas In-
vestīciju un attīstības aģentūras un 
Latvijas Lauku tūrisma asociācijas 
“Lauku ceļotājs” organizēta akcija, ko 
Pierīgas teritorijā nodrošina biedrība 
“Pierīgas partnerība” pēc biedrības 
“Jaunolaines attīstībai” iniciatīvas 
ar Mārupes un Olaines novada paš-
valdību atbalstu. Visus Latvijas da-
lībnieku piedāvājumus var apskatīt 
www.majaskafejnicas.lv.

Informāciju sagatavoja biedrība 
“Pierīgas partnerība”

Kartes atšifrēmums
1. Kafejnīca “Saules smarža” - 

Krones iela 20, Mārupe; 2. Kafejnīca 
“Vaniļas idille” - “Lielbaloži” 2, Olaines 
nov.; 3. Kafejnīca “Dižniedras” - “Diž-
niedras”, Salas pag., Mārupes nov.; 4. 
Kafejnīca “Bishop’s Grill” - Jasmīnu 
iela 9, Mežāres, Mārupes nov.; 5. Ka-
fejnīca “Kūdrinieka pusdienas” - Jel-
gavas 5, Olaine; 6. Kafejnīca “SAUL-
VEŽU dārzā pie kapteiņa” - “Saulveži”, 
Rožu iela, Mārupes nov.; 7. Kafejnīca 
“Divi ozoli” - “Rītupes”, Jaunolaine, 
Olaines nov.; 8. Kafejnīca “Dīķa vel-
tes” - Atpūtas komplekss “Viesītes”, 
Mārupes nov.; 9. “Dabas saldumu 
maģija” - Atpūtas komplekss “Vie-
sītes”, Mārupes nov.; 10. Kafejnīca 
“Mētras” - “Mētras”, Mārupes nov.; 
11. Kafejnīca “Samuraju parks” - 
Kokaudzētava “Bulduri”, “Samuraju 
parks”, Babītes pag., Mārupes nov.; 
12. Kafejnīca “Migla” - alus darītava 
“Migla”, Uzvaras līdums, Olaines nov.; 
13. Kafejnīca “Baznīckalna lavandas” 
- Olaines Sv. Elizabetes ev. lut. baz-
nīcas teritorija, Jaunolaine, Olaines 
nov.
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“Zaļais festivāls” - pamanīts arī 
ārpus novada robežām
Vasara ir kultūras pasākumu un festivālu laiks! Tie ļauj piedzīvot ne-
ikdienišķo, izklaidē, iedvesmo, informē un ļauj dalīties pieredzē.

Karstā jūlija nedēļas nogalē aizva-
dīts arī LAMPA sarunu festivāls, kurā 
piedalījās dažādu festivālu organi-
zatoru pārstāvji,  tostarp Mārupes 
novada pašvaldības pārstāve Anita 
Lontone-Ieviņa, daloties pieredzē par 
“Zaļā festivāla” organizēšanu. Prieks, 
ka “Zaļais festivāls” ierindots starp 
tādiem festivāliem kā “Komēta”, 
“Sansusī” un “Laba Daba”. Dalībnieki 
savstarpēji dalījās pieredzē, kā kultū-
ras pasākumos stāstīt par vides un 
sociālām problēmām, kā atbildīgi pa-

tērēt pārtiku un resursus, kā mazināt 
un šķirot atkritumus, kā arī izvērtēt 
festivāla ietekmi uz vidi.

Priecājamies par to, ka esam pa-
manīti Latvijas mērogā. Tas iedves-
mo turpināt darbu pie “Zaļā festivā-
la”, attīstot to arvien jaudīgāku un 
zaļāku!

Attīstības un plānošanas nodaļa

FOTO: VIOLA OLEINIKOVA
Diskusija:“Kultūraspasākumuilgtspēja:pieredzesstāsti”.Diskusijuvadījabiedrības

“Zaļābrīvība”pārstāveIngaBelousa.

Aicinām piedalīties pašvaldības līdzdalības budžeta 
projektu ideju konkursā
Dots starts Mārupes novada pašvaldības līdzdalības budžeta projektu ideju konkursa ideju iesniegšanai, 
kas ilgs vēl līdz 2. septembrim. 

Līdzdalības budžeta projekts Mā-
rupes novadā tiek iedzīvināts pirmo-
reiz! Tas ir veidots, lai iesaistītu un 
veicinātu sabiedrības iniciatīvu lemt 
par līdzdalības budžeta pielietošanu 
Mārupes novada teritorijas attīstības 
jautājumos.

Šī gada konkursa plānotais bu-
džets 2023. gadā ir 250 000 eiro. 

Tiek plānots, ka vienas idejas īs-
tenošanai tiks piešķirts finansējums 
līdz 50 000 eiro. Idejas iesniegt var 
Mārupes novadā deklarētas fizis-
kas personas vai fiziskas personas, 
kurām pieder īpašums Mārupes 
novadā, un kuras ir sasniegušas 16 
gadu vecumu. Idejas var iesniegt arī 
juridiska persona, kuras reģistrētā 
un faktiskā pamata darbības vieta 
ir Mārupes novada administratīva-

jā teritorijā un tajā nav pašvaldības 
dalības. Viena persona var iesniegt 
neierobežotu ideju skaitu, katrai 
idejai sagatavojot atsevišķu pietei-
kuma formu. Aizpildītajai formai ie-
spējams pievienot iecerētās idejas 
skici. Pieteikuma veidlapa atroda-
ma Mārupes novada pašvaldības 
mājaslapā. Aizpildītu veidlapu var 
iesniegt gan elektroniski, nosūtot 
uz e-pastu lidzdaliba@marupe.lv, gan 
klātienē kādā no Mārupes novada 
pašvaldības Klientu apkalpošanas 
centriem: Daugavas ielā 29, Mā-
rupē, vai Centra ielā 4, Piņķos, Ba-
bītes pagastā, centru darba laikā. 
Taču, ja ideju varat iesniegt tikai 
ārpus klientu centru darbības laika, 
ir pieejamas pastkastītes. Ja rodas 
kāds jautājums, aicinām sazināties 
ar pašvaldību, lai saņemtu konsul-
tāciju, izmantojot e-pasta adresi: 

lidzdaliba@marupe.lv vai zvanot uz 
tālruņa numuru +37167914377. Pēc 
konkursa ideju iesniegšanas termiņa 
sāksies ideju vērtēšana.

Idejas, kas atbildīs konkursa no-
likumam, tiks nodotas iedzīvotāju 
balsojumam, kas tiks veikts šī gada 
novembrī. Idejas, kuras būs ieguvu-
šas visvairāk balsu, atbilstoši pieeja-
majam finansējumam, tiks virzītas 
apstiprināšanai domes sēdē. Par 
konkursa norises gaitu un konkursa 
rezultātiem tiks pavēstīts pašvaldī-
bas mājaslapā un citos informatīva-
jos kanālos un medijos. Pašvaldība 
aicina ikvienu ar ideju iesaistīties 
līdzdalības budžeta projektu ideju 
konkursā!

Attīstības un plānošanas nodaļa

Iesniedzot ideju, piedalies
budžeta plānošanā!

Iedēsti ideju!

Paredzētais
finansējums

vienas idejas
īstenošanai - līdz

50 000 EUR

250 000 eiro sabiedrības rosinātu
ideju īstenošanai

Projektu iesniegšana no 2022. gada 4. jūlija līdz 2022.
gada 2. septembra pusnaktij. Iesniedzējam jābūt

sasniegušam 16 gadu vecumu. 

Septembris - projektu vērtēšanas 1. kārta (atbilstība
nolikumam); septembris/oktobris - vērtēšanas otrā

kārta (veic Apkaimju konsultatīvā padome).  

Novembris/decembris - ideju
apstiprināšana domē.

Oktobris/novembris - iedzīvotāju
balsojums.

2023. gada janvāris - rezultātu paziņošana.
Projektus īsteno pašvaldība 24 mēnešu laikā.  

No 1. augusta tiek mainīta 
atkritumu apsaimniekošanas 
maksa
Saskaņā ar 2022. gada 29. jūnija Mārupes novada pašvaldības domes 
lēmumu, no 1. augusta mainās atkritumu apsaimniekošanas maksa.

Atkritumu apsaimniekošanas 
maksas izmaiņas veiktas degvielas 
cenu pieauguma, inflācijas un “At-
kritumu apsaimniekošanas likuma” 
grozījumu dēļ. Ņemot vērā inflācijas 
un degvielas cenu pieaugumu, tari-
fā iekļautās atkritumu savākšanas, 
transportēšanas izmaksu kom-
ponente mainīta pirmo reizi kopš 
pašvaldības un SIA “Eco Baltia vide” 
līgumu noslēgšanas – Mārupes pa-
gastā 2018. gadā, Babītes un Salas 
pagastos - 2019. gadā. 

Lai motivētu atsevišķi vākt jeb šķi-
rot bioloģiski noārdāmos atkritumus 
un tos varētu pārstrādāt, grozījumi 
“Atkritumu apsaimniekošanas liku-
mā “ paredz koriģēt bioloģiski noār-
dāmo atkritumu un nešķirotu sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanas 
maksu, nosakot, ka bioloģiski noār-
dāmo atkritumu apsaimniekošanas 
maksa ir 80% apmērā no nešķirotu 
sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
nas maksas.

No 2022. gada 1. augusta:
 maksa par nešķirotu sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu: 
Mārupes pagastā ir 19,27 eiro/
m3 bez PVN jeb 23,32 eiro/m3 ar 
PVN;  
Babītes un Salas pagastos ir  
24,27 eiro/m3 bez PVN jeb 29,37 
eiro/m3 ar PVN.

 maksa par dalīti vāktu bioloģisko 
atkritumu apsaimniekošanu: 
Mārupes pagastā ir 15,42 eiro/
m3 bez PVN jeb 18,66 eiro/m3 ar 
PVN;  
Babītes un Salas pagastos ir  
19,42 eiro/m3 bez PVN jeb 23,49 
EUR/m3 ar PVN.

Izdevumus par atkritumu apsaim-
niekošanu var samazināt, mainot 
ikdienas paradumus – izvērtējot 
savus pirkumus, atbildīgi šķirojot 
atkritumus, tādējādi arī samazinot 
radīto atkritumu daudzumu.

Pašvaldības īpašumu pārvalde

FOTOkonkurss 01.06. - 01.09.
TAVS VASARAS PIEDZĪVOJUMS
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Pirmsskolas izglītības iestāde “Lienīte” svin savas 
darbības 50 gadus
Skaistajā saulainajā laikā pirmsskolas izglītības iestāde (turpmāk – PII) “Lienīte” svinēja savu 50 gadu 
jubileju. Atskatoties atpakaļ, šie 50 gadi ir pagājuši vienā elpas vilcienā. Tie bijuši bagāti ar interesantiem 
notikumiem, pasākumiem, ar lielākām vai mazākām pārmaiņām. Iestādes kolektīvs ir pārmaiņu un at-
tīstības virzības krustpunktā. Tāpat kā pirmsākumos, arī šodien PII “Lienīte” telpās skan jautras bērnu 
čalas, mājo radošums un dzīvesprieks, saticība, draudzība un vēlme apgūt jaunas zināšanas.

Iestādes svētku nedēļā no 27. līdz 
30. jūnijam bērniem tika dota iespē-
ja radoši izpausties. Katra nedēļas 
diena bija piepildīta ar kādu darboša-
nos. 27. jūnijā bērni kolektīvi zīmēja  
zīmējumus  āra vidē,   veltītus ies-
tādes jubilejai, 28. jūnijā - piedalījās  
rotaļās un sacensībās,  29. jūnijā 
bērnus izklaidēja mākslinieks Ēriks 
Balodis. Bērniem bija dota iespēja 
dziedāt, dejot un līdzdarboties. 30. 
jūnijs bija svētku nedēļas kulminā-
cijas punkts. Rīta pusē PII “Lienīte”  
durvis vēra  tiem darbiniekiem, kuri 
bija stāvējuši pie iestādes šūpuļa, un 
tiem, kuri  ar savu darbu un attieksmi 
bija palīdzējuši spodrināt PII “Lienīte” 
vārdu. Iestādes tagadējie audzēkņi 
ar dziesmām, dejām sveica bijušos 
darbiniekus un izteica novēlējumus 
“Lienītei” jubilejā. Pasākuma lai-
kā  tika izstaigātas atmiņu takas, 
pāršķirstīti albumi, kuros glabājas 
atmiņas par pagājušajiem gadiem. 
Ar Lienes Lūses un Sandra Liepiņas 
palīdzību tika izdziedāta, atdzīvinā-
ta iestādes himna, kura, laikam ritot, 
bija pieklususi un nedaudz nogūlusi 
arhīva plauktos.

Šīs pašas dienas pēcpusdienā 

pirmsskolas izglītības iestādes “Lie-
nīte” mūzikas zāle vēra durvis vaļā, 
lai sagaidītu iestādes esošos darbi-
niekus, pateiktu paldies viņiem par 
ieguldīto darbu iestādes izaugsmē, 
attīstībā, bērnu audzināšanā un iz-
glītošanā. Svinīgajā pasākumā pie-
dalījās Mārupes novada pašvaldī-
bas vadības pārstāvji. Darbiniekiem 
tika pasniegti pateicības raksti par 
ieguldīto darbu. Ar dziesmām un 
dzeju pasākumu kuplināja Mārupes 

Kultūras nama direktore Ira Dūduma, 
emocionāli uzlādējot iestādes darbi-
niekus turmākajam darba posmam.

Sakām paldies Mārupes novada 
pašvaldībai par sadarbību, atbalstu, 
paldies PII “Lienīte” audzēkņu ve-
cākiem par  sadarbību, atbalstu un 
sapratni. Lai veiksmīgs turpmākais 
darba cēliens!

Biruta Antoneviča, pirmsskolas 
izglītības iestādes “Lienīte” vadītāja 

Mārupes Valsts ģimnāzija piedalās Erasmus+ projektā Francijā
Mārupes Valsts ģimnāzijas četri skolēni un divas skolotājas no 28. maija līdz 4. jūnijam devās vizītē uz Franciju - Lilles pilsētu Erasmus+ projekta “To be or not to be addicted? 
That is the question! Am I? Fighting Addictions is fighting school drop out.” Nr.020-1-FR01-KA229-079873_4 otrajā mobilitātē.

No Francijas partneru  puses tika 
organizētas darbnīcas par dažāda 
veida atkarībām (narkotikas, alko-
hols, mobilie telefoni, sociālie tīkli, 
datorspēles), tikšanās ar specialis-
tiem, kuri strādā šajā jomā. Skolēni 
strādāja jauktajās dažādu valstu 
pārstāvju grupās, kopā izstrādāja 
plakātus, sociālās filmas, prezentā-
cijas par projekta tēmu, izmantojot 
dažādas digitālas platformas, pie-
dalījās tematiskajās orientēšanās 
spēlēs sadarbības partneru skolā 
un Lillē. Skolēnu darbība balstījās 
uz principiem - mācīties būt kopā 
ar citiem un mācīties darot. Katru 
dienu notika valodas spēles, kurās 
dalībnieki praktizējās pielietot da-
žādas frāzes sadarbības partneru 
valodās: franču, latviešu, portugā-
ļu, rumāņu, vācu un turku. Projekta 
laikā tika organizēts brauciens uz 
Briseles pilsētu Brigi, kur skolēniem 
bija iespēja pašvadīti izvēlēties un 
apskatīt dažādus kultūrvēsturiskos 
objektus, izmantojot komunikācijas 
un digitālās prasmes. Skolēni pa-
vadīja daudz laika kopā ar saviem 
vienaudžiem no citām valstīm, ko-

municējot, spēlējot spēles, risinot 
problēmas, dziedot, muzicējot un 
dejojot, stāstot par savu kultūru un 
ēdieniem. Tas sekmēja iespēju labāk 
iepazīt sevi un citus, apzināties un 
labāk saprast savas un citu vērtības, 
iepazīt citādo, kā arī spēt risināt sev 
un sabiedrībai aktuālas problēmas. 
Skolēnu dalība projektā dod iespēju 
iepazīstināt skolas kopienu un sa-
biedrību par atkarību problēmu ar 
skolas mājaslapas, sociālo tīklu un 
plašsaziņas līdzekļu starpniecību, 
iesaistot jauniešus diskusijās un 
aktivitātēs un meklējot risinājumus 
aktuālajai problēmai.

Skolotāji sadarbojās darba gru-
pās, izstrādāja un pilnveidoja vad-
līnijas projekta tālākajai attīstībai, 
vienojās par nākamo mobilitāšu 
datumiem un vietām.

Skolniecēm šis laiks bija emociju, 
atklāsmju un jaunas pieredzes  pilns, 
kā viņas pašas saka: “Uztraukums, 
prieks, sajūsma, neziņa un apbrīns 
mūs pārņēma, jo bijām svešā valstī 
ar jauniem cilvēkiem un citas va-
lodas vidē. Nezinājām, kā veiksies 
ar komunikāciju un kā varēsim sa-
draudzēties, ja nevarēsim sarunā-
ties. Pirmajās dienās mūsu grupa 
apmeklēja vairākas vietas Lillē - zo-

oloģisko dārzu, mākslas muzeju un 
baznīcas. Šī ekskursija ļoti palīdzēja, 
jo mēs labāk orientējāmies Lillē un 
varējām vēlāk palīdzēt citiem. Arī 
ekskursija pa Brigi Beļģijā bija aiz-
raujoša, jo tur mēs satapāmies ar 
citu valodu, un arhitektūra pilsētā ir 
greznāka. Mums bija vairākas akti-
vitātes jauktajās komandās - katrā 
bija viens vai divi skolēni no katras 
valsts. Tas mums lika sarunāties 
savā starpā un labāk iepazīt vienam 
otru. Daudz darbojāmies, veicot pro-
jekta uzdevumus, mācījāmies runāt 
partneru valodās. Bija aizraujoši 
uzzināt, kā runā citur, kā citiem ir 
izrunāt vārdus latviski. Mēs noska-
tījāmies dažas īsfilmas par atkarī-
bām, un tās palīdzēja mums veidot 
pašiem savas filmas par atkarībām 
un iekļaušanos sabiedrībā, kuras pēc 
tam publicēs sociālajos tīklos. Tā 
bija jauna un interesanta pieredze, 
kurā guvām jaunas zināšanas un 
prasmes. Protams, ēdiens bija liela 
daļa no šīs pieredzes. Pagaršojām 
dažādus ēdienus dažādos restorā-
nos gan Lillē, gan Brigē - visi bija pār-
steidzoši. Gan Francijas ēdieni, gan 

ēdieni no citām valstīm, ko atveda 
dalībnieki degustācijai, bija citādāki, 
taču garšīgi.

Lidojot uz Franciju, mēs zinājām 
brauciena vispārējo mērķi un uzde-
vumu, bet apzināties un piedzīvot ir 
divas dažādas lietas. Bija ļoti intere-
santi pieredzēt un uzzināt ko jaunu 
par citu valstu kultūrām un to iedzī-
votājiem, mēģināt saskatīt līdzīgo un 
atšķirīgo mūsu valstīs - izglītības sis-
tēmās, vēsturē un ikdienā. Manuprāt, 
mēs katra atgriezāmies mājās ar 
jauniem informācijas un pieredzes 
koferiem, bet viena no svarīgākajām 
lietām šajā vizītē bija mūsu uzskatu, 
pieņēmumu un aizspriedumu mainī-
šana - rekalibrēšana, lai mēs spētu 
labāk saprast un pieņemt sev apkār-
tējos, zināmos un vēl nesastaptos.”

Mārupes Valsts ģimnāzijas direktora 
vietniece izglītības jomā Liene 

Bušujeva, psiholoģe
Jeļena Torčinava, 10. b klases 

skolniece Stine Kalvāne, 10. c klases 
skolnieces Gabriela Fransuāza 

Jansone un Keita Kovaļevska

Mārupes Valsts ģimnāzija piedalās 
Erasmus+ projektā Turcijā
No 29. maija līdz 4. jūnijam trīs mūsu skolas jaunieši - Madara Marta 
Kosīte, Kristaps Cirsis un Edgars Puriņš-Raisks - kopā ar ķīmijas sko-
lotāju Elīnu Spolīti Erasmus+ projektā devās uz saulaino Turciju, lai 
diskutētu un dalītos pieredzē ar citiem Eiropas skolēniem par tēmu 
“Let’s change the world with renewable energy”. Mūsu jaunieši pro-
jektā piedalījās kopā ar Turcijas, Slovēnijas, Beļģijas, Ziemeļmaķedo-
nijas un Polijas skolēniem.

Turcijas komanda bija parūpēju-
sies par elpu aizraujošiem skatiem, 
neaizmirstamiem piedzīvojumiem 
un citiem interesantiem notikumiem 
visas nedēļas garumā.

Turcija ir bagāta ar dažādām vēs-
tures liecībām, par ko paši vietējie 
iedzīvotāji ļoti lepojas. Tieši tāpēc 
apskatījām Kapadokijas krāšņās 
klintis, kuras varēja ne tikai fotogra-
fēt, bet arī izmantot kā lielisku treni-
ņu, staigājot pa takām. Mošeja un 
pilsētas Tarsusas vēstures muzejs 
arī bija izcila vieta, kur sīkāk izprast 
Turcijas vēsturi, notikumu attīstību 
un iemeslus, kāpēc tā ir izveidojusies 
par tik daudzpusīgu valsti.

Jaunieši ne tikai apmeklēja dažā-
dus tūrisma objektus un izpētīja pil-
sētu, bet arī cītīgi klausījās un pieda-
lījās gan pārējo valstu sagatavotajās 
prezentācijās par vēja enerģiju, gan 
darbnīcā, kur bija iespēja izgatavot 
pašam savu vēja turbīnu.

Lai arī cik ļoti aizraujošas un in-

teresantas bija ekskursijas un sa-
gatavotās darbnīcas, vislielākās 
emocijas un vienlaikus arī grūtības 
sagādāja dzīvošana viesģimenēs. 
Mārupes Valsts ģimnāzijas jaunie-
šiem šī bija pirmā pieredze, dzīvo-
jot pie kādas ģimenes, tāpēc bija 
jāiemācās komunicēt, sadzīvot un 
pierast pie kultūras un cilvēkiem, 
kuriem angļu valodas zināšanas ir 
nelielas. Šis bija atmiņā paliekoši, jo, 
neskatoties uz komunikācijas prob-
lēmām, skolēni un to ģimenes uzņē-
ma mūs ļoti sirsnīgi un lika ikvienam 
viesskolēnam justies gaidītam.

Šis brauciens lika daudz ko mācī-
ties, izprast un saprast, cik atšķirīgi, 
bet vienlaikus vienoti spējam būt 
- neatkarīgi no valodu un kultūras 
zināšanām, dzīves uztveres un ik-
dienas situācijām.

Madara Marta Kosīte

Lepojamies ar 9. un 12. klašu absolventu – izcilnieku 
sniegumu
Mārupes novada pašvaldības sveic 9. un 12. klases absolventus - izcilniekus, kuru vidējais vērtējums ir 8 
balles un augstāk. Absolventi izlaidumā saņēma Pateicības rakstus un tirdzniecības centra “Spice” dāva-
nu kartes. 

Mārupes novadā deklarētie 9. un 
12. klases absolventi - izcilnieki, kuri 
mācās citu pašvaldību izglītības ies-
tādēs, Pateicības rakstus un dāvanu 
kartes var saņemt Izglītības pārvaldē 
- Konrādu ielā 5, Mārupē, Mārupes 

novadā, Izglītības pārvaldes darba 
laikā pirmdienās un ceturtdienās 
no plkst. 9.00 līdz 18.00, otrdienās 
un trešdienās no plkst. 9.00 līdz 
17.00 un piektdienās no plkst. 9.00 
līdz 15.00.  Tālruņa numurs uzziņām: 

67687144.
Absolventu – izcilnieku saraksts 

pieejams www.marupe.lv sadaļā Iz-
glītība.

Izglītības pārvalde

MārupesValstsģimnāzijaspārstāvjidalāspieredzēErasmus+projektāTurcijā.

MārupesValstsģimnāzijaspārstāvjidalāspieredzēErasmus+projektāFrancijā.
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Sporta ziņas īsumā
Veterānu sports

11. jūnijā mājās “Vēzīši” Vīkuļos, Babītes pa-
gastā, norisinājās sacensības “Viestura kauss”. 
Sacensībās piedalījās plašs dalībnieku skaits, 
kopumā 118 dalībnieki, pārstāvot četras valstis. 
Arī Mārupes novada sportisti piedalījās šajās 
sacensībās, uzrādot atzīstamus rezultātus.

25. jūnijā  Kuldīgā turpinājās Baltijas čem-
pionāts šosejas riteņbraukšanā, bet vakarpusē 
medaļu komplektus sadalīja arī seniori, sacen-
šoties 30 kilometru garā distancē Kuldīgas 
pilsētas apļos. Tieši senioru grupā mārupietis 
Mečislavs Bartuševics sagādāja uzvaru Baltijas 

čempionātā M10 grupā.
2. jūlijā Somijas pilsētā Tamperē norisinā-

jās Pasaules čempionāts vieglatlētikā veterā-
niem, kurā startēja arī mūsu novadniece Ilona 
Kojaloviča. Latviju pārstāvēja 46 sportisti, kuri 
startēja 24 dažādās vieglatlētikas disciplīnās. 
Ļoti lepojamies, ka mārupietei šādas nozīmes 
sacensībās izdevies izcīnīt godalgotas vietas. 
2. vieta – komandu krosā vecmeistariem S45 
grupā - 1.42,17 un 3. vieta - šķēpa mešanā S55 
grupā - 32,17m.

Vieglatlētika
11. jūnijā Rīgā Daugavas stadionā notika 

Latvijas Skriešanas sporta centra čempionā-
ta 1. posms. Šajās sacensībās piedalījās arī 
Mārupes Sporta centra vieglatlētikas sekcijas 
audzēkņi. Treniņu procesā ieguldītās pūles at-
maksājās un tika izcīnītas trīs medaļas. U14 

grupā Felicita Ausekle izcīnīja 3. vietu 80m bar-
jerās ar jaunu personīgo rekordu 15.50 sekun-
des. Junioru grupā Nikola Ņedaškovska 200m 
(29.43 sekundes) izcīnīja 3. vietu. Savukārt S12 
grupā Linda Siliņa izcīnīja 3. vietu 200m (32.34 
sekundes).

Futbols
19. jūnijā Jaunmārupes stadionā norisinājās 

Latvijas čempionāta futbolā 2. līgas 5. kārtas 
spēle. Sacentās Babītes SK pret Mārupes SC. 
Abu komandu spēki izrādījās ļoti līdzvērtīgi, kas 
skatītājiem sniedza iespēju baudīt aizraujošu 
spēli un saglabāt intrigu līdz pat spēles beigām. 
Futbola mačs noslēdzās ar neizšķirtu 1:1. Abas 
komandas parādīja īstu cīņas sparu.

Mārupes Sporta centra piecas komandas 
23. - 26. jūnijam piedalījās starptautiskajā tur-
nīrā “Wolf Malbork Cup ‘2022” Polijā. Sportisti 
treneru vadībā cīnījās godam. No turnīra tika 
atvesti pieci “vilki”:  divi kausi par godpilnajām 

3. vietām. Trīs kausi - par lielisku futbolu - par 
to, ka lika pretiniekiem kārtīgi pasvīst.  Savu 
darbu lieliski veica un jauniešus motivēja viņu 
izcilie treneri: Agris Kokorevičs, Māris Riherts, 
Jānis Vilkaušs, Mārtiņš Pluģis un Mārtiņš Klin-
cārs. Treneru taktikas, stratēģiskie gājieni, pre-
tinieka spēles priekšizpēte, saziņa ar saviem 
audzēkņiem katram savā unikālajā stilā un 
piegājienā ir sniegušas lielisku un uz jauniešu 
izaugsmi vērstu spēļu pieredzi. Futbolistiem 
šādu starptautisko turnīru pieredze laukumā 
ir ļoti nozīmīga.  

BMX
25. un 26. jūnijā Mārupes BMX kluba audzēk-

ņi piedalījās sacensībās UEC EUROPEAN CUP, 
kuru noslēdzošie posmi norisinājās Latvijā, M. 
Štromberga trasē Valmierā. Nedēļas nogale 
bija karsta, taču tas netraucēja sportistiem 
sasniegt ļoti atzīstamus rezultātus. Ar dažā-
diem kāpumiem un kritumiem, veiksmēm un 
neveiksmēm, lieliski savu cīņassparu parādīja 
visi Mārupes BMX kluba sportisti, vairākās ve-
cuma grupās sasniedzot finālu un augstākās 

godalgotās vietas. Īpaši izceļams augstvēr-
tīgais Mārtiņa Zadraka sasniegums - junioru 
grupā 1.vieta.

 Beļģijas pilsētā Deselā norisinājās UEC Eiro-
pas čempionāts BMX riteņbraukšanā, kur Mā-
rupes BMX kluba sportistam izdevies uzrādīt 
augstvērtīgu rezultātu. Mārtiņš Zadraks junioru 
grupā sīvā cīņā izcīnījis 2. vietu, kas ir pēdējo 
gadu lielākais sasniegums Latvijas BMX junioru 
grupas vecuma sacensībās.

Volejbols
Vasarā norisinājies “DEPO Open 2022” Lat-

vijas čempionāta otrais posms pludmales 
volejbolā. Latvijas čempionāta posmam bija 
pieteikts liels skaits komandu - 21 duets sie-
viešu konkurencē. Babītes Sporta kompleksa 

audzēkne Kitija Martini-Ādamsone (treneris 
Pēteris Plūme) pārī ar Kristīni Briedi sīvā cīņā 
pieveica Lietuvas duetu un izcīnīja godpilno 3. 
vietu. 

3x3 basketbols
15. jūnijā tika aizvadīts 1. posms “Vasaras 

kauss 3 x 3 basketbolā” Piņķu strītbola lauku-
mos. Bija sapulcējies liels dalībnieku skaits – 
30 komandas - vairāk nekā 100 dalībnieku. Tās 

bija daudzas spraigas un emocijām bagātas 
spēles, kas aizrāva ne tikai spēlētājus, bet arī 
skatītājus, kuri bija sapulcējušies kuplā skaitā. 
Prieks par komandu azartu. Visas komandas 
cīnījās godam, bet uzvaras laurus plūca pašas 

labākās un veiksmīgākās komandas. Savukārt 
2. jūlijā norisinājās šī turnīra 2. posms. Diena 
bija ļoti karsta, bet tas netraucēja aktīvajiem 
dalībniekiem iziet laukumā. Sacensību posmā 
piedalījās 24 komandas.

 
Basketbols

No 10. līdz 12. jūnijam Lietuvas pilsētā Anīk-
ščos notika Baltijas kausa izcīņas turnīri mei-
tenēm un puišiem U15 vecuma grupā (2007. 
dzimšanas gads). Turnīrā piedalījās komandas 
no Latvijas, Igaunijas, kā arī divas Lietuvas ko-

mandas.  Latvijas U15 puišu izlase Baltijas kau-
sa izcīņā ieguva 2. vietu, kas ir ļoti labs rezul-
tāts. Vēl ievērojamāku šo rezultātu padara tas, 
ka izlases sastāvā spēlēja arī Mārupes Sporta 
centra audzēknis Markuss Kiops. 

Motokross
6. jūlijā aizritēja Mārupes auto moto kluba 

“Bieriņi” rīkoto sacensību “Mārupes kausa izcī-
ņa mini-motokrosā 2022” 2. posms. Pasākums 
notika mototrasē “Vilciņi”. Jau atkal piedalījās 
kupls dalībnieku skaits un vēl kuplāks līdzjutēju 
pulks - 86 sportisti un 360 apmeklētāji. Prieks, 
ka sacensībās varēja piedalīties arī sportisti, 
kuri startē Eiropas līmeņa sacensībās, un tā-
du netrūkst. “Nebija ne auksti, ne karsti, arī ne 
sausi, ne slapji, bija ļoti labi,” tā sacensību 2. 
posmu rezumē Mārupes auto moto kluba “Bie-
riņi” vadītājs Aivars Ābols.

MX65 vecākajā grupā uzvarēja Artūrs Vin-
ters, otrajā vietā - Edvards Prialgauskis (“Bieri-
ņi”) - abi ir Eiropas sacensību dalībnieki. Savu-
kārt MX65 jaunākā grupā uzvaras laurus plūca 
vēl viens auto moto kluba “Bieriņi” pārstāvis 
- jaunmārupietis Roberts Brants. Vecākajās 
grupās uz pjedestāla kāpa auto moto kluba 
“Bieriņi” sportists Tomass Tilāns, kurš MX 50 
vecākajā grupā izcīnīja trešo vietu.

MX dāmu klasē uzvarēja Patrīcija Bērziņa, 
kura Eiropas posmos veiksmīgi konkurē ar 
puišiem. Otrajā vietā ierindojās Sāra Vintere, 
kura veiksmīgi startē Eiropas posmos dāmu 
konkurencē. 

Atzīstama Raivo Laicāna uzvara MX 125 jau-

niešu klasē - viņš startēja ar mazo motociklu 
kopā ar vecākiem puišiem, kuriem bija lielāki 
motocikli. Sportists ir sevi lieliski parādījis arī 
Eiropas līmenī - viņš ir 3. vietas ieguvējs Aus-
trumeiropas sacensībās. Uzslavas vērta Rai-
monda Elvja Valtiņa izcīnītā 3. vieta MX125 
klasē - sportistam iepriekš bijušas traumas un 
citas nedienas, bet, kā jau sportā ierasts, tikai 
ar cīņas sparu un apņēmību var sasniegt rezul-
tātu. Vēl viena uzvara auto moto kluba “Bieri-
ņi” sportistiem MX250 klasē - uzvarēja Daniils 
Kuzmins, bet otrajā vietā ierindojās Dāvis Dīvs 
Vītols.

Mazajā klasē, kur startē bērni līdz deviņu ga-
du vecumam, uzvaras laurus plūca mārupieši. 
1. vieta Markusam Rodem, otrajā vietā ierindo-
jās Leo Veinbergs. Pašu mazāko bērnu grupā 
jeb “rūķos” (bērni līdz sešu gadu vecumam) 
uzvarēja auto moto kluba “Bieriņi” sportists 
Noels Ballods- Nagrādovs. Ļoti liels prieks par 
Rinaldu Reču. Sportists MX85 jaunākajā grupā 
svin savu pirmo uzvaru.

Noslēgumā liels prieks, ka aktīvi aizsākusies 
Zelta Mopēda kustība. Šajā posmā piedalījās 
10 šīs klases pārstāvju. 3. posms  mini-motok-
rosā – jau pavisam drīz - 3. augustā.

Informācijai:
 Babītes Sporta kompleksa peldbaseins būs slēgts apmeklētājiem līdz 16. septembrim.
 Āra futbola laukums (Rīgas ielā 1c, Piņķos) ir pieejams publiskajam apmeklējumam jūlijā 

un augustā - sestdienās un svētdienās no plkst. 9.00 līdz 21.00, ja nenotiek Babītes SK treniņi, 
spēles vai laukums nav izīrēts. Ar laukuma noslodzes plānu jūlijā var iepazīties āra futbola 
laukuma noslodzes kalendārā. Vairāk informācijas www.marupe.lv sadaļā Sports/ Ziņas.

 Mārupes Sporta centra stadioni brīvajos laikos ir atvērti iedzīvotājiem. Vasaras sezo-
nā pieejamo laiku ir vairāk. Par brīvajiem laikiem interesēties www.marupe.lv sadaļā Sports 
(Mārupes Valsts ģimnāzijas futbola laukums un skrejceļš, Jaunmārupes stadions, Mārupes 
pamatskolas (Tīraines) futbola laukums, pludmales volejbola laukumi, basketbola laukums, 
un skrejceļš).

 Iedzīvotājiem tiek piedāvātas bezmaksas āra vingrošanas iespējas Mārupes novadā:
 Sporta laukumā Gerberu ielā 1, Mārupē – līdz 29. septembrim, otrdienās un ceturtdienās 

no plkst. 18.00 līdz 19.00;
 Mārupes pamatskolas sporta laukumā Viskalnu ielā 7, Tīrainē – līdz 26.septembrim, pirm-

dienās un trešdienās no plkst. 19.00 līdz 20.00;
 pie skeitparka Mazcenu alejā 3/1, Jaunmārupē– līdz 29. septembrim otrdienās un ceturt-

dienās no plkst.19.25 līdz 20.25;
 Sila ielā 14, Babītē – līdz 29. septembrim otrdienās un ceturtdienās no plkst.19.00 līdz 

20.00.
 Mārupes Sporta centrs piedāvā vingrošanas nodarbības:

 Skultes pamatskolā (Skultes ielā 21, Skultē) – pirmdienās un trešdienās no plkst. 18.00 
līdz 19.00;
 Mārupes Valsts ģimnāzijā (Kantora ielā 97, Mārupē) – pirmdienās un trešdienās no 

plkst.19.30 līdz 20.30.

Mārupes novadā darbojas Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvā padome, kura aktīvi strādā 
pie Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas, lai uzlabotu infrastruktūru, aktīvās atpūtas 
piedāvājumu un sporta nozari novadā. Veiksmīgas stratēģijas izstrādei ir būtiski uzzināt sabied-
rības viedokli par sporta un aktīvās atpūtas jomu, par  sporta infrastruktūru un pieejamo sporta 
nodarbību klāstu novadā!  Aizpildi anketu, lai kopīgi padarītu novadu labāku! Anketa pieejama  
www.marupe.lv, sadaļā Sports/ Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģija.

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

MārupesSportacentrafutbolistiPolijāstarptautiskajāturnīrā
“WolfMalborkCup2022”ieguvušidivas3.vietas.

MārupesnovadaBMXriteņbraucējsMārtiņšZadraksUECEiropasčempionātāizcīnījis2.vietu.

Aratzīstamiemsasniegumiemaizvadīts“Vasaraskausa3x3basketbolā”2.posms.
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Noslēgusies aptauja par suņu pastaigu laukuma 
nepieciešamību
Līdz ar dažādu infrastruktūru attīstību, tika aktualizēts jautājums par suņu pastaigu laukuma neesamī-
bu Mārupes novadā. Veicām iedzīvotāju aptauju, lai noskaidrotu, vai Mārupes novada iedzīvotāji ir iein-
teresēti suņu pastaigu laukuma izveidei. 

Aptauja sasniedza 250 respon-
dentu, tajā tika noskaidrots, kuru cie-
mu iedzīvotājs pārstāv.  Lielākoties 
aptaujā piedalījās Mārupes pilsētas 
iedzīvotāji - 101 iedzīvotājs (40,4%), 
Jaunmārupes ciemu pārstāvēja 47 
iedzīvotāji (18.8%), savukārt 26 ie-

dzīvotāji (10,4%) - Piņķus. Atlikušie 
30,4% respondentu kā savu dzīves-
vietu bija norādījuši citus novada 
ciemus un ārpus ciemu teritorijas. 

Aptaujā tika noskaidrots, vai šāds 
pastaigu laukums ir nepieciešams, 
kā arī viedoklis par šādiem pastaigu 

laukumiem. Pārsvarā iedzīvotāji at-
bildēja apstiprinoši par suņu pastai-
gu laukuma nepieciešamību - 207 
sniedza atbildi “jā”, bet 43 - “nē”. Ja 
iedzīvotājs uzskatīja, ka laukums ir 
nepieciešams, tad tika dota iespēja 
kartē atzīmēt, kur šādu laukumu per-
spektīvā varētu izveidot. Apkopojot 
atbildes, tika iegūts kopskats par 
Mārupes novadā dzīvojošo aptaujas 
respondentu viedokļiem. 

Pievienotajā kartes fragmentā 
redzams, ka iedzīvotāji suņu pastai-
gu laukumus vēlas Mārupē, Tīrainē, 
Jaunmārupē un Piņķos. Patlaban 
līdzdalīgā budžeta ideju konkursā 
iespējams iesniegt ideju par šāda 
suņu pastaigu laukuma izveidi, no-
rādot arī atbilstošāko vietu tā izvei-
dei. Pašvaldība aicina iesaistīties un 
veicināt Mārupes novada attīstību.

Attīstības un plānošanas nodaļa

Aizvadīts pārgājiens “Caur dabu uz vēsturi”
Mārupes novada svētku noslēdzošajā dienā, 3. jūlijā, norisinājās interaktīvs un izglītojošs pārgājiens “Caur 
dabu uz vēsturi”. Ceļš sākās pie Antiņu brāļu kapiem, kur vēsturnieka Māra Ribicka vadībā dalībnieki ie-
pazina Mazā Tīreļpurva apkārtni, dodoties uz Ziemassvētku kauju piemiņas vietu un Ložmetējkalna ska-
tu torni, uzzinot par šo vietu vēsturisko nozīmi un latviešu strēlnieku cīņu norisi Ziemassvētku kauju lai-
kā. 

Pārgājiena laikā norisinājās da-
žādas interaktīvas un komandu sa-
liedējošas aktivitātes, dalībniekiem 
ļaujot izmēģināt prasmes Pirmā 
pasaules kara laika telšu celšanā, 
izdzīvošanas apmetnes veidošanā, 
kā arī iegūstot noderīgus padomus, 
dodoties mežā. Pārgājiens noslē-
dzās tā sākumpunktā pie Antiņu 
brāļu kapiem, kur dalībniekus sagai-
dīja garda zupa.

Paldies visiem dalībniekiem par 
interesi un dalību, kā arī vēsturnie-
kam Mārim Ribickim par atraktīvo 
stāstījumu visa pārgājiena garumā.

Šis bija pirmais no šajā vasarā plā-
notajiem trīs pārgājieniem, kuros ko-

pīgi iepazīsim vēsturiskos notikumus 
Mārupes novadā. Otrs pārgājiens 
“Brienot meža taku” notiks 24. jūlijā 
plkst. 11.00 pie Jaunmārupes dabas 
parka estrādes, kur dalībniekiem būs 
iespēja iepazīt un aplūkot Neatkarī-
bas cīņu norises vietas Jaunmāru-
pes apkārtnē. Arī šis pārgājiens būs 
interaktīvs, kura laikā veiksim da-
žādus uzdevumus – celsim teltis, 
vārīsim tēju pēc senām receptēm, 
pārvarēsim šķēršļus, izmēģināsim 
spēkus precizitātē un izgatavosim 
nelielu suvenīru par piemiņu no šī 
pasākuma. Pieteikšanās, aizpildot 
anketu ej.uz/pargajiensmarupe, raks-
tot uz turisms@marupe.lv vai zvanot 

uz tālruņa numuru 27047566.
Pēdējais šīs vasaras pārgājiens 

“Ripojot pa meža taku” tiek plānots 
21. augustā plkst. 11.00, kur šoreiz 
tiksimies pie Jaunmārupes ūdens-
torņa un dosimies velopiedzīvojumā, 
aplūkojot Cenas tīreļa apkārtni. Vai-
rāk informācijas par šo pārgājienu 
un citām tūrisma aktivitātēm novadā 
meklē mājaslapā www.marupe.lv, kā 
arī Facebook – MarupesnovadsTu-
risms.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

Augustā Mārupes novadā  notiks “Zemessardzes 
patruļa 2022”
No 25. līdz 27. augustam Mārupē, Piņķos un Babītē notiks starptautiskais militārais vingrinājums “Ze-
messardzes patruļa 2022”. Bāzēšanās vieta - pie Piņķu ūdenskrātuves. 

Vingrinājumā piedalīsies Zemes-
sardzes bataljonu, regulāro spēku 
veidu, sabiedroto bruņoto spēku ko-
mandas no Polijas, Lietuvas, Dānijas 
un citām valstīm.  Katra komanda 
startēs četru dalībnieku sastāvā.  

“Zemessardzes patruļas 2022” da-
lībniekiem plānoti uzdevumi ar da-
žādām grūtības pakāpēm, kopumā 
veicot vairāk nekā 45 km un pildot 
uzdevumus 34 kontroles punktos. 
Vingrinājumu galvenās tēmas — 
kaujas šaušana, orientēšanās, sa-
karu procedūras, šķēršļota apvidus 
pārvarēšana, loģikas uzdevumi un 
fiziskās sagatavotības pārbaudes 
uzdevumi.

Sacensību mērķis ir noteikt ze-
messargu un karavīru militāro un 
fizisko sagatavotību, kā arī veicināt 
starptautisko sadarbību militāra-
jā jomā. Sacensības norisināsies 
dažādos diennakts laikos iepriekš 

saskaņotos īpašumos, atrodoties 
koplietošanas ceļos un teritorijās. 
“Zemessardzes patruļas 2022” dalīb-
nieki pārvietosies ar militāro tehniku 
un kājām un izmantos kaujas imitā-
cijas un mācību munīciju, kas rada 
troksni un dūmus, bet neapdraud 
cilvēku veselību un dzīvību.

Zemessardze aicina ar izpratni 
izturēties pret vingrinājuma norisi!

“Zemessardzes patruļa 2022” 
laikā 27. augustā Piņķos notiks arī 
“Zemessardzes diena”  - iedzīvotā-
jiem būs iespēja iepazīties ar Zemes-
sardzes tehniku un ekipējumu, kā arī 
ar sabiedroto militāro ekipējumu. 
Zemessardzes 1. Rīgas brigādes 
Studentu bataljona karavīri un ze-
messargi rūpēsies par apmeklētāju 
iepazīstināšanu ar dažādiem militā-
rām stafetēm un uzdevumiem. 

Vakara izskaņā Piņķos:
 plkst. 18.30 – Babītes Kultūriz-

glītības centra interešu izglītības 
kolektīvu koncerts;

 plkst. 19.30 –  Jūras spēku orķes-
tra defilē programma;

 kultūras programmas kulminācijā 
plkst. 20.00  - Jūras spēku orķes-
tra rokgrupas “Vairogs” koncerts 
kopā ar Ati Ieviņu.

Plašāka informācija par “Ze-
messardzes dienu” būs pieejama 
www.marupe.lv sadaļā Kultūra un 
“Rīgas brigādes zemessargi” Face-
book profilā. Ieeja pasākumos ir bez 
maksas.

Informāciju sagatavoja Mārupes 
novada pašvaldības Sabiedrības 
iesaistes un mārketinga nodaļa 

sadarbībā ar Zemessardzes 1. Rīgas 
brigādes Informācijas daļu 

Aizvadītie pasākumi vasarā 
Mārupes novada bibliotēkā
Ielīgojot Jāņus, bibliotēkas apmeklētājiem bija iespēja radoši izpaus-
ties “Vēlmju mandalas” veidošanā, savukārt visas vasaras garumā ik-
viens laipni gaidīts aplūkot novadnieces gleznu izstādi. 

Vasaras saulgriežos - 21. jūni-
jā, kad ir visgarākā diena un īsākā 
nakts, kad daba ir pilnbriedā un gaisā 
jūtams enerģijas strāvojums, Māru-
pes novada bibliotēka rīkoja tema-
tisku pasākumu – radošo darbnīcu, 
ko vadīja floriste Marika Magnolija. 

Pasākums notika ārā pļaviņā pie 
bibliotēkas logiem. No dažādu krā-
su rožu ziedlapiņām kopīgi veidojām 
“Vēlmju mandalu”. Daudzi no klāt-
esošajiem šāda veida nodarbē pie-
dalījās pirmo reizi. Pirms mandalas 
likšanas katram vajadzēja padomāt 
par dažām vēlmēm, ko gribētu piepil-
dīt, tad jāizvēlas ziedlapiņu krāsa un, 
bārstot ziedlapiņas, “jāapiet” vesels 
aplis. Rezultātā izveidojām fantastis-
ki skaistu un košu mandalu. Pasāku-
ma noslēgumā floriste pastāstīja, ko 
nozīmē katras krāsas ziedlapiņas, ko 
tās simbolizē, un kas būtu jādara, lai 
vēlmes ātrāk piepildītos.

Savukārt 1. jūlijā bibliotēkā noti-
ka Ineses Prančas gleznu izstādes 

“Melnbaltā” atklāšana. Uz izstādes 
atklāšanu bija ieradušies Ineses 
Prančas talanta cienītāji, kā arī jau-
nāki un vecāki audzēkņi, kuri mā-
cās zīmēt un gleznot pie talantīgās 
novadnieces. Izstādes atklāšanu 
muzikāli kuplināja mākslinieces 
brālis Jānis Prančs, kurš izdziedāja 
Aspazijas dzeju ar Jevgēnijas Kolo-
micevas komponētu mūziku klavieru 
pavadījumā. Viņu izpildījumā skanē-
ja divpadsmit dziesmas. Pēc koncer-
ta māksliniece pastāstīja par savu 
darbu tapšanu. Izrādās, ka darbi ir 
tapuši uz kustīgas podnieku virpas, 
izmantojot balto un melno krāsu, 
veidojot dažādas pelēkas nianses, 
ļaujot vaļu fantāzijai un eksperimen-
tiem. Piecpadsmit Ineses Prančas 
gleznas būs aplūkojamas Mārupes 
novada bibliotēkā līdz septembra 
sākumam.

Mārupes novada bibliotēka 

Aicinām piedalīties seminārā par 
konkursu “Mammu bizness Mārupē 
2022”
29. jūlijā plkst. 15.00 tiks organizēts informatīvais tiešsaistes semi-
nārs, kur interesenti varēs saņemt atbildes uz jautājumiem par dalī-
bu Mārupes novada pašvaldības izsludinātajā konkursā “Mammu biz-
ness Mārupē 2022”.

Tāpat seminārā plānots detalizē-
tāk sniegt informāciju par konkursa 
pieteikšanās un norises kārtību. 
Ar savu pieredzi konkursā dalīsies 
2021. gada dalībniece un viena no 
konkursa uzvarētājām – Jūlija Lāce. 

Saite uz semināru
https://ieej.lv/mbm2022

parole: Seminars
Jautājumu gadījumā lūdzam sazi-

nāties ar uzņēmējdarbības speciālis-
ti Lindu Ostrovsku (e-pasta adrese: 
linda.ostrovska@marupe.lv, tālruņa 
numurs: 29330721). 

Aplūkojama brīvdabas izstāde 
“Mārupes ciema seno ielu stāsti”
Vai zinājāt, ka Bebru iela agrāk bija Kalvenes iela, savukārt Vecozolu 
iela tika dēvēta par Tīriņmuižas ielu?

Aicinām doties uz brīvdabas izstā-
di “Mārupes ciema seno ielu stāsti”, 
kas izvietota pie Mārupes novada 
Tūrisma informācijas un amatu mā-
jas (Bebru ielā 10, Mārupē) un iepazī-
ties ar septiņu ielu stāstiem, uzzinot 
ielu vēsturiskos nosaukumus un ie-
dzīvotāju neparastās dzīves gaitas.

Izstādē uzzināsiet gan par tādu 
sabiedrībā ievērojamu iedzīvotāju 
dzīves stāstiem kā Jānis un Min-
na Rozenbergi, gan arī par to, kāda 
1924. gadā izskatījās Rīgas pilsētas 

un kādreizējā Bieriņu pagasta izvei-
dotā robeža, kā arī varēsiet aplūkot 
tagadējās Mārupes pilsētas robežas.

Sakām lielu paldies Mārupes no-
vada vēstures pētniecei Guntai Liel-
kājai par ieguldījumu un palīdzību 
informācijas sagatavošanā!

Izstāde interesentiem būs pieeja-
ma visas vasaras garumā.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

Tiešsaistes
seminārs
29.jūlijā | 15:00
ieej.lv/mbm2022
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Iznāk vienu reizi mēnesī / 
Tirāža – 12 900 eksemplāru / Bezmaksas

“MārupesVēstis”publicētiemateriāli
nevienmēratspoguļoMārupesnovada

pašvaldībasviedokli.
Pārpublicēšanasgadījumāatsauce

obligāta.

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

24  Reģistrētas laulības

10 Reģistrēti mirušie

39 Reģistrēti jaundzimušie

24
Zēni

15
Meitenes

2022.gada jūnijs
Dzimtsarakstu nodaļā

2022.gada jūnijā reģistrēti mirušie
Lolita Amola (dzimusi 1940. gadā)
Faņa Kupča (dzimusi 1929. gadā)
Aldis Birzgalis (dzimis 1961. gadā)
Jevgeņija Kovtoņuka (dzimusi 1936.  gadā)
Anatolijs Miroņuks (dzimis 1930. gadā)
Uldis Krūmiņš (dzimis 1934. gadā)
Genadijs Nikolajevs (dzimis 1958. gadā)
Brigita Lašs-Lašas (dzimusi 1946. gadā)
Inta Ruskule (dzimusi 1931. gadā)
Leokādija Pandere (dzimusi1933. gadā)

PASĀKUMU AFIŠA
Pastāvīgi
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē Sa-
las pagastā “Vietvalži” (Spuņciemā)
Digitālās ekspozīcijas “Burvju spo-
gulis” jaunais sižets “Skološanās”

Līdz 30. jūlijam 
Mārupes novada bibliotēkā (Jūrmalas 
ielā 14A, Piņķos) 
Novadpētniecības izstāde “Godi-
not latviešu teātra un kino leģendu 
Edu ardu Pāvulu”

Līdz 15. augustam
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē Sa-
las pagastā “Vietvalži” (Spuņciemā)
Benno Tālivalda izstāde

No 21. augusta līdz 21. novembrim
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē Sa-
las pagastā “Vietvalži” (Spuņciemā)
Muzeja krājuma izstāde “Saim-
niekošana Salas pagastā” / Ingas 
Sarmas veidotā izstāde “Jūrmalas 
zemeņu stāsti”

Līdz 31. augustam
Mārupes novada bibliotēkā (Jūrmalas 
ielā 14A, Piņķos) 
Izstāde “Latviešu grāmatai - 500”

Līdz 31. augustam 
Mazcenas bibliotēkā (Mazcenu alejā 
33/3, Jaunmārupē)
Mārupes Mūzikas un mākslas sko-
las audzēkņu mākslasdarbu izstāde

Līdz 31. augustam
Pie Tūrisma informācijas un amatu mā-
jas (Bebru ielā 10, Mārupē)
Brīvdabas izstāde “Mārupes ciema 
seno ielu stāsti”

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

24. jūlijā plkst. 11.00 
Pie Jaunmārupes dabas parka estrādes 
Mārupes pagastā
Pārgājiens ģimenēm kopā ar vēs-
turnieku Māri Ribicki “Brienot meža 
taku” 

24. jūlijā plkst. 14.00 
Jaunolaines meža masīvā
Biedrības “Pierīgas partnerība” or-
ganizētais pārgājiens ar radošajām 
darbnīcām (2. posms)
Iepriekšējā pieteikšanās obligāta 

30. jūlijā plkst. 11.00 
Pie Piņķu ūdenskrātuves Babītes pagastā
Sacensības pludmales volejbolā (2. 
posms)

31. jūlijā plkst. 13.00 
Salas kapsētā Salas pagastā 
Kapsētas svētki luterāņu draudzēm
Salas sv. Jāņa draudze 

31. jūlijā
Kapsētas svētki luterāņu draudzēm
Svētbrīdi vadīs mācītājs Kaspars 
Simanovičs. Piedalās: Andis Kluč-
nieks (flauta), Agris Puķe (vokāls un 
koncertmeistars) un Mārupes Kul-
tūras nama jauktais koris “Mārupe”, 
diriģents Kalvis Ozoliņš.

14.00 Mazcenu kapsētā Jaunmārupē 
16.00 Mārupes kapsētā Mārupē

3. augustā plkst. 16.00
“Vilciņos”, Mārupes novadā 
“Mārupes kausa izcīņa mini-motok-
rosā 2022” (3. posms)

4. augustā
Mārupes Kultūras nama iekšpagalmā 
(Daugavas ielā 29, Mārupē) 
Brīvdabas kino vakars
21.00 grupa “Turaidas Roze”
22.00 filma “Jelgava 94” 

10. augustā
Piņķu strītbola laukumos (Rīgas ielā 1c, 
Piņķos, Babītes pagastā) 
“Vasaras kauss 3x3 basketbolā” (3. 
posms). 
14.00 sacensību sākums U-13 un 
U-16 grupām; 
18.00 sacensību sākums Open gru-
pai. 

14. augustā plkst. 9.00 - 19.00
Jaunmārupes stadionā 
Futbola turnīrs “Ādas bumba” U-13, 
U-15 un U-18 grupām 

14. augustā plkst. 14.00
Piņķu ūdenskrātuves apkārtnē Babītes 
pagastā
Biedrības “Pierīgas partnerība” or-
ganizētais pārgājiens ar radošajām 
darbnīcām (3. posms). 
Iepriekšējā pieteikšanās obligāta 

18. augustā
Mārupes Kultūras nama iekšpagalmā 
(Daugavas ielā 29, Mārupē)
Brīvdabas kino vakars
21.00 dziedātājs Ivo Fomins
22.00 filma “Mana māte – valsts” 

20. augustā visas dienas garumā
Mārupes novadā 
“Mājas kafejnīcu dienas”
Vairāk informācijas 7. lpp.

20. augustā plkst. 11.00 
Pie Piņķu ūdenskrātuves (pludmales vo-
lejbola laukumos) Babītes pagastā
Sacensības pludmales volejbolā (3. 
posms) 

21. augustā plkst. 11.00
Pie Jaunmārupes ūdenstorņa
Interaktīvs velopārgājiens kopā ar 
vēsturnieku Māri Ribicki “Ripojot pa 
meža taku” 

21. augustā plkst. 11.00
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē Sa-
las pagastā “Vietvalži” (Spuņciemā)
Piektie Salas pagasta Sīpolu svētki 
(“Sīpolfest”) 

24. augustā plkst. 16.00
“Vilciņos”, Mārupes novadā
“Mārupes kausa izcīņa mini-motok-
rosā 2022” (4. posms)

25. augustā
Mārupes Kultūras nama iekšpagalmā 
(Daugavas ielā 29, Mārupē)
Brīvdabas kino vakars
21.00 grupa “Dzelzs vilks”;
22.00 filma “Uzticības persona”

No 25. līdz 27. augustam
Mārupes novadā
Starptautiskais militārais vingrinā-
jums “Zemessardzes patruļa 2022”

27. augustā 
Piņķos, Babītes pagastā
Zemessardzes diena
18.30 Babītes Kultūrizglītības cen-
tra interešu izglītības kolektīvu kon-
certs;
19.30 Jūras spēku orķestra defilē 
programma;
20.00 Jūras spēku orķestra rokgru-
pas “Vairogs” koncerts.
Solists Atis Ieviņš u.c.

1. septembrī
Mārupes Kultūras nama iekšpagalmā 
(Daugavas ielā 29, Mārupē)
Brīvdabas kino vakars
19.00 dziedātāja Grēta;
20.00 filma “Tizlenes” un tikšanās 
ar filmas režisori Martu Elīnu Mar-
tinsoni

3. septembrī plkst. 11.00 
Pie Piņķu ūdenskrātuves (pludmales vo-
lejbola laukumos)
Sacensības pludmales volejbolā 
veterāniem

4. septembrī
Jaunmārupes stadionā 
“Tautas skrējiens”

7. septembrī no plkst. 18.00 līdz 
19.30
Pie Piņķu ūdenskrātuves
Babītes Sporta kompleksa “Rudens 
skriešanas vakari” (skriešana, ieša-
na, nūjošana) (1. poms)

11. septembrī
Jaunmārupē pie ūdenstorņa 
“Mārupes velosvētki” – Latvijas at-
klātais čempionāts kritērija brau-
cienā

14. septembrī no plkst. 18.00 līdz 
19.30
Pie Piņķu ūdenskrātuves
Babītes Sporta kompleksa “Rudens 
skriešanas vakari” (skriešana, ieša-
na, nūjošana) (2. posms)

Apmeklētāju ievērībai! 
Ieeja pasākumos ir bez maksas, 
izņemot tos, kur norādīts citādi. Pa-
sākumu norisē var būt izmaiņas. Ar 
pasākumu aprakstu aicinām iepazī-
ties www.marupe.lv sadaļās Kultūra, 
Sports, Tūrisms. 

Pasākumu laikā iespējama fotogra-
fēšana un filmēšana. Fotogrāfijas un 
video var tikt ievietoti pašvaldības 
informatīvajos kanālos. Pārzinis un 
personu datu apstrādes nolūki: Mā-
rupes novada pašvaldība (Daugavas 
iela 29, Mārupe, Mārupes novads, 
LV-2167) veic personas datu apstrādi 
sabiedrības informēšanai. Atrodoties 
pasākuma teritorijā, ikviens tā apmek-
lētājs apliecina, ka ir informēts, ka var 
tikt iekļauts vizuālajā materiālā.

Piektie Salas pagasta Sīpolu svētki
21. augustā no pulksten 12.00 Mārupes novada pašvaldības Babītes 
Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā “Vietvalži” notiks tradi-
cionālie Sīpolu svētki. Šī gada svētku tēma ir “Sīpols mājās un pasau-
lē”.

Kā jau ierasts, svētkos būs 
amatnieku un mājražotāju tirdziņš, 
Mārupes novada amatierkolektīvu 
priekšnesumi, radošās darbnīcas un 
aktivitātes bērniem. Tirdziņš ir kļuvis 
tik populārs, ka dalībnieki izrādījuši 
interesi jau kopš agra pavasara, tā-
pēc svētku apmeklētāji var būt droši, 
ka sastaps gan jau zināmos tirgotā-
jus, gan arī varēs iegādāties ko vēl 
līdz šim nebijušu. Radošajās darb-
nīcās šogad pasaules kultūras elpa 
- katrs varēs izgatavot savu īpašo 
sapņu ķērāju, bet kopā ar dažādiem 
deju kolektīviem visi dalībnieku varēs 
iesaistīties zināmu pasaules tautu 
deju soļu apgūšanā. Letkajenka, sir-
taki vai reiz visā pasaulē tik populārā 
“Mazo putniņu deja” – kādam tas at-
sauks atmiņā senākus laikus, kādam 
būs iespēja iemācīties ko jaunu. De-
jošanai šogad svētkos atvēlēta īpaša 
vieta, jo viens no centrālajiem noti-
kumiem būs deju koncertuzvedums 
“No puķu ziedīnu”, kur Ance Krauze 
izdziedās suitu ziņģu albumu “Sasa-
la jūrīna”, bet deju kolektīvi “Janita”, 
“Oļi”, “Dālderītis” un “Abi divi” izdejos 
Jāņa Precinieka radīto deju stāstu 
par četrām latviešu meitenēm – 
Magoni, Margrietiņu, Rudzupuķi un 
Rozi – un mīlestību, pirmo vilšanos, 
ilgām un laimi. 

Jau laikus jāgatavojas tradicionā-
lajam sīpolu kapāšanas čempionā-
tam, šogad to rūpīgi vērtēs spicākais 
recepšu eksperts Latvijā - Pipars jeb 
Rojs Puķe. 

Deju būs daudz, bet būs, pro-
tams, arī dažādas aktivitātes un 
izklaides bērniem, gardumi tirdziņā 

un, kā jau tas parasti ir, arī lieliska 
mūzika. Svētku noslēgumā to, kā 
iedvesmoties var pasaulē, bet radīt 
un dziedāt mājās, atskaņos nu jau 
spožā zvaigzne pie Latvijas mūzikas 
debesīm - Būū. Protams, paliek vieta 
arī pārsteigumiem.

Sīpolu svētku laikā tiks atklāta 
jauna izstādes “Vietvalžu” radošo 
prasmju telpā – “Saimniekošana”, 
kurā varēs iepazīt gan dažādus 
saimniecības rīkus un piederumus, 
gan uzzināt par dažādiem, reizēm 
jau piemirstiem, saimniecības dar-
biem laukos. Visi izstādē eksponētie 
priekšmeti nākuši no Salas un Babī-
tes pagastu saimniecībām. Būs ska-
tāma arī vēsturnieces Ingas Sarmas 
veidotā izstāde “Jūrmalas zemeņu 
stāsti”, kuras apraksts publicēts Ei-
ropas Padomes izdevumā “Kultūras 
mantojuma stāsti”.

Arī “Burvju spogulim” būs jauns 
sižets – tas veltīts skolām Salas 
pagastā, un tajā sevi un savus sko-
lotājus un vecākus ieraudzīs daudzi 
pagasta iedzīvotāji. Salas sākum-
skolas direktores vietniece audzinā-
šanas jomā Aija Vanaga, gatavojot 
šo stāstu, nosauca skolu par Salas 
pagasta sirdi, un tā tas noteikti ir.

Par visiem Sīpolu svētku jaunu-
miem un gaidāmajiem notikumiem 
var lasīt svētku Facebook lapas 
Sipolfest pasākumu sadaļā.

Dace Ulpe, Babītes Kultūrizglītības 
centra filiāles Salas pagastā 

“Vietvalži” Izstāžu zāles vadītāja

Meklē darbu vai zini kādu, kurš 
ir jauna darba meklējumos?
Par darba iespējām Mārupes novada pašvaldības iestādēs uzzini:
www.marupe.lv/vakances.  
Par darba iespējām citviet Mārupes novadā uzzini: 
www.marupe.lv/sabiedriba/sludinajumi.

SALAS PAGASTA 
SĪPOLU SVĒTKI

21. AUGUSTS, 2022

JUBILEJAS PASĀKUMA TĒMA: 

SĪPOLS MĀJĀS UN PASAULĒ
PROGRAMMĀ:

KONCERTI / GADATIRGUS / IZSTĀDE/ DEJU UZVEDUMS/
MEISTARKLASES / DARBNĪCAS / IZRĀDES / KONKURSI

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

