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Smiekli, mūzika un azarts – novada bērnu 
un jauniešu svētkos
Ar plašu muzikālu un izklaides programmu 29. maijā Jaunmārupē aizvadīti šī gada Mārupes novada bērnu un jauniešu svētki “Ar vasaru saujā”. 

Dienas sākumā svētku gaisotni 
iesildīja bērnu skrējiens, kurā pieda-
lījās sportisti vecumā no 3 līdz 15 
gadiem. Sacensību gars un emo-
cijas vēlāk izpaudās piepūšamajās 
atrakcijās, lielajās koka spēlēs un 
citās āra aktivitātēs, kurās varēja 
izmēģināt savu spēku, veiklību un 
precizitāti. Jaunākie svētku dalībnie-
ki labprāt griezās karuseļos, ģime-
nes baudīja pasākumā nopērkamos 
gardumus, vēroja “Zinātnes šovu”, 
interesenti piedalījās arī skeitparka 
diskusijā kopā ar “M-up” jauniešiem 
(Jauniešu domi) un visi kopā baudīja 
mākslinieku priekšnesumus.

Pēc “Mārupes novada Cālis 2022” 
titula ieguvējas Letīcijas Gertneres 
dziedājuma svinīgu uzrunu, atklā-
jot svētkus, teica Mārupes novada 
pašvaldības domes priekšsēdētājs 
Andrejs Ence, pašvaldības izpilddi-
rektors Kristaps Ločs un Izglītības 
pārvaldes vadītāja Liene Šmite.  

Koncertā tikās bērnu kolektīvi no 
visiem Mārupes novada pagastiem, 
piepildot apvienotā novada svētku 
programmu ar dejām un dziesmām. 
Dalībnieki no iestādēm un amatier-
mākslas kolektīviem: PPII “Mārupes 
namiņš”, PII “Mārzemīte”, PII “Zīļuks”, 
PII “Lienīte”, Skultes sākumskola, 
PII “Zeltrīti”, Mārupes pamatskola, 
Jaunmārupes pamatskola, Mārupes 
Valsts ģimnāzija, Babītes vidussko-
la, tautas deju kolektīvs “Bize”, deju 
grupa “Step”, Babītes Kultūrizglītības 
centra popgrupa “Šokolāde”, popgru-
pa “Zefīrs”, popgrupa “Ledenītes”, 
popgrupa “Bon Bon”, mūsdienu 
deju grupa “Platīns”,  Mārupes Kul-
tūras nama popgrupa “Mazā sirds” 
un jauniešu deju kolektīvs “Mārupe”, 
kā arī Mārupes Mūzikas un mākslas 
skolas orķestris.

Lielu sajūsmu raisīja enerģiskā 
viesmākslinieku uzstāšanās – 
koncertprogramma “Ričijs Rū rīko 
koncertu” un  tautā jau iemīļotas 

mūzikas grupas “Santehniķi” un “Ci-
ti zēni”. 

Aicinām aplūkot pasākuma fo-
toatskatu Mārupes novada paš-
valdības mājaslapas sadaļā Foto 
un video, kā arī sociālajos tīklos. 
Turpmāk ar kultūru saistītās ziņas 
aicinām lasīt arī Facebook.com/ma-
rupesnovads-kultura lapā. 

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

Ar ovācijām svētku kulminācijā tika sagaidīta grupa “Citi zēni”.

Visas dienas garumā ar aizraujošiem priekšnesumiem uzstājās novada bērnu kolektīvi.

Mārupes novada
svētki 2022

marupe.lv/novadasvetki

Publiskai apspriešanai nodota 
Attīstības programma 
2022. - 2028. gadam

Publiskā apspriešanas sanāksme notiek 2022. gada 18. jūlijā
Babītes Kultūrizglītības centrā (Jūrmalas ielā 14A, Piņķos) plkst. 14.00;
Mārupes Kultūras namā (Daugavas ielā 29, Mārupē) plkst. 18.00.
Abās sanāksmēs iespējams piedalīties gan klātienē, gan izmantojot tiešsaistes platformu ZOOM.
Saite uz sanāksmi - ej.uz/publiska-apspriesana-AP
Meeting ID: 393 653 4317  |  Parole: AP2028
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Andrejs Ence,
Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

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

Mārupes novada pašvaldības domes sēdē 25. maijā pieņemtie lēmumi
2022. gada 25. maijā notika Mārupes novada pašvaldības domes kartējā sēde, kurā izskatīti 42 darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti. 

Lēmumi īsumā
 Izveidot ielas, piešķirt tām no-

saukumus, piešķirt adreses un 
nosaukumus zemes vienībām, 
apstiprināt zemes ierīcības pro-
jektus, mainīt nekustamā īpašu-
ma lietošanas mērķus zemes 
vienībām, izsniegt izziņas par 
zemesgabalu iegūšanu īpašumā.

 Izbeigt ar Mārupes novada do-
mes 2020. gada 25. novembra 
lēmumu Nr. 21 uzsākto nekus-
tamā īpašuma “Boļi” Mārupē, 
Mārupes pagastā, kadastra Nr. 
80760120053, detālplānojuma 
izstrādi.

 Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 24/2022 „Par Mārupes pa-
gasta padomes 2003. gada 19. 
maija saistošo noteikumu Nr. 23 
„Mārupes novada saimniecības 
“Jaunaudzes” detālplānojums” 
atzīšanu par spēku zaudēju-
šiem daļā par nekustamo īpa-
šumu “Mežupītes” (kadastra Nr. 
80760071317) Mārupē, Mārupes 
pagastā, Mārupes novadā”.

 Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 25/2022 “Par Rīgas rajona 
Babītes pagasta padomes 2002. 
gada 20. jūnija saistošo notei-
kumu Nr. 16 “Par nekustamā 
īpašuma “Jaunastras” sadali un 
apbūvi” atzīšanu par spēku zau-
dējušiem daļā par nekustamo 
īpašumu “Sidrabas” (kadastra Nr. 
80480070250) Dzilnuciemā, Ba-
bītes pagastā, Mārupes novadā”.

 Apstiprināt nekustamā īpašu-
ma “Papardes”, kadastra Nr. 
80480031005, Piņķos, Babītes 
pagastā, Mārupes novadā, de-
tālplānojuma 1.1.redakciju kā 
galīgo. Hipersaite uz apstiprinā-
tā detālplānojuma interaktīvo 
grafisko daļu: https://geolatvija.
lv/geo/tapis#document_23771.

 Apstiprināt nekustamā īpašu-
ma “Laimes krasti”, kadastra Nr. 
80480011184, Mežārēs, Babī-
tes pagastā, Mārupes novadā, 
detālplānojuma 1.1 redakciju kā 
galīgo. Hipersaite uz apstiprinātā 
detālplānojuma interaktīvo grafis-
ko daļu: https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_23668.

 Nodot publiskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai izstrādāto 
detālplānojuma grozījumu projek-
tu nekustamā īpašuma “Pumpas” 
sastāvā esošajai zemes vienībai 
Skaņu ielā 2, kadastra apzīmē-
jums 80480010170, Mežārēs, Ba-
bītes pagastā, Mārupes novadā.

 Atļaut veikt izmaiņas detālplāno-
juma teritorijas robežās, iekļaujot 
detālplānojuma “Meža putni” un 
“Meža ogas” Dzilnuciemā,  Babī-

tes pagastā, teritorijā nekustamā 
īpašuma “Meža Vēji”, kadastra Nr. 
80480070996, zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8048 007 
1175 daļu aptuveni 4,3082 ha 
platībā.

 Uzsākt detālplānojuma izstrādi ne-
kustamā īpašuma “Pabērzi” (ka-
dastra Nr. 80760071316) zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
80760073555 Mārupē, Mārupes 
pagastā, teritorijai. 

 Atzīt nekustamā īpašuma “Jaun-
graviņas” Mārupes pagastā, 
Mārupes novadā, kadastra Nr. 
80760060114, trešo nomas tie-
sību izsoli par nenotikušu.

 Atzīt nekustamā īpašuma “No-
riņas” Mārupes pagastā, Mā-
rupes novadā, kadastra Nr. 
80760110727, atkārtotas nomas 
tiesību trešo izsoli par nenotiku-
šu.

 Pieņemt dāvinājumā nekustamā 
īpašuma “Brīvnieki” Mārupē, Mā-
rupes pagastā, Mārupes novadā 
(kadastra Nr. 80760070564), 
zemes vienību ar kadastra apzī-
mējumu 80760071122 0,0199 
ha platībā ar mērķi izmantot to 
pašvaldības infrastruktūras uz-
turēšanai.

 Pārdot izsolē pašvaldībai piedero-
šu nekustamo īpašumu “Jaunļu-
tas 2” Skārduciemā, Babītes pa-
gastā, Mārupes novadā, kadastra 
Nr. 80480070091, kas sastāv no 
zemes vienības 0,1136 ha pla-
tībā ar kadastra apzīmējumu 
80480070091. Uzdot Nekustamo 
īpašumu novērtēšanas komisijai 
noteikt atsavināmā nekustamā 
īpašuma vērtību, pieaicinot ser-
tificētu vērtētāju. 

 Nodibināt ceļa servitūtu paš-
valdības nekustamajam īpa-
šumam Viršu iela 1A Tīrainē, 
Mārupes pagastā, kadastra Nr. 
80760080458, 51m garumā un 
4,5m platumā par labu nekusta-
majam īpašumam Viršu iela1A Tī-
rainē, Mārupes pagastā, kadastra 
Nr. 80769000499.

 Apstiprināt saistošos noteiku-
mus Nr. 26/2022 “Par Mārupes 
novada pašvaldības līdzfinan-
sējuma piešķiršanu dzīvojamo 
māju pieslēgšanai centralizētajai  
ūdensapgādes sistēmai un cen-
tralizētai kanalizācijas sistēmai”.

 Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 27/2022 “Par sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanu Mārupes 
novadā”. 

 Veikt grozījumus ar Mārupes no-
vada pašvaldības domes 2021. 
gada 12. oktobra lēmumu Nr. 1, 
sēdes protokola Nr.12, apstipri-

nātajā Izglītības pārvaldes ama-
tu vietu sarakstā, izveidojot jaunu 
amata vietu vadītāja vietnieks.

 Veikt grozījumus ar Mārupes nova-
da pašvaldības domes 2022. ga-
da 26. janvāra lēmumu Nr. 37, sē-
des protokola Nr.1, apstiprinātajā 
Babītes pirmsskolas izglītības 
iestādes amatu vietu sarakstā, 
esošajai amata vietai – lietvedis 
nosakot 0.8 slodzi. 

 Astoņiem sportistiem piešķirt  fi-
nansiālu atbalstu 180, 340, 350 
360, 520, 660 un 710 eiro ap-
mērā, lai segtu izdevumus, kas 
saistīti ar viņu dalību treniņno-
metnēs, tekvondo, BMX un triat-
lona sacensībās, LBS Open 3X3 
čempionātā, Alexela Open, Prime 
elite, Loto Open sacensībās un 
Pasaules čempionātā vieglatlēti-
kā veterāniem.

 Izveidot jaunas amata vietas sko-
lēniem vasaras brīvlaikā Jaun-
mārupes pamatskolā, Mārupes 
pamatskolā, Mārupes Valsts 
ģimnāzijā, Mārupes novada 
Skultes sākumskolā, pirmssko-
las izglītības iestādē (PII) “Lienī-
te”, PII “Zeltrīti”,  PII “Mārzemīte”, 
PII “Zīļuks”, Pašvaldības īpašumu 
pārvaldē, Centrālajā administrā-
cijā, Izglītības pārvaldē, Mārupes 
Sporta centrā un Sociālajā die-
nestā. 

 Piešķirt biedrībai „Latvijas Riteņ-
braukšanas federācija” pašvaldī-
bas atbalstu 8 000 eiro apmērā 
Mārupes velosvētku un Latvi-
jas atklātā čempionāta kritēriju 
braucienā organizēšanai Māru-
pes pagastā 2022. gadā dažādu 
vecumu grupu Mārupes novada 
iedzīvotājiem.

 Apstiprināt saistošos noteiku-
mus Nr. 18/2022 “Par kārtību, 
kādā tiek organizēti centralizētie 
ūdenssaimniecības pakalpojumi 
Mārupes novadā”  jaunā precizētā 
redakcijā.

 Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 28/2022 „Par pašvaldības no-
devu par ielu tirdzniecību Māru-
pes novadā”. 

 Apstiprināt Mārupes novada paš-
valdības saistošos noteikumus 
Nr. 29/2022  “Grozījumi Mārupes 
novada pašvaldības 2022. gada 
26. janvāra saistošajos noteiku-
mos Nr. 6/2022 „Par Mārupes 
novada pašvaldības 2022. gada 
budžeta apstiprināšanu””. 

 Apstiprināt  saistošos noteikumus 
Nr. 30/2022 “Par Babītes novada 
pašvaldības domes 2019. gada 
27. novembra saistošo noteiku-
mu Nr. 64 “Par Babītes novada 
pašvaldības neapbūvēta zemes-

gabala nomas maksas aprēķinā-
šanas kārtību” atcelšanu”.

 Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 31/2022  „Par tirdzniecību 
publiskajās vietās Mārupes no-
vadā”. 

 Piešķirt tiesības slēgt līdzdarbības 
līgumu un saņemt finansējumu 
valsts pārvaldes uzdevuma veik-
šanai konkursā “Mārupe - mūsu 
mājas 2022” 12 personām. 

 Atbalstīt un apstiprināt Mārupes 
novada pašvaldības dalību uz-
ņēmējdarbības grantu program-
mā un sadarbības veidošanā, 
noslēdzot sadarbības līgumu ar 
Jūrmalas valstspilsētas pašval-
dību, Ķekavas novada pašvaldību, 
Ogres novada pašvaldību, Olaines 
novada pašvaldību, Ropažu nova-
da pašvaldību, Siguldas novada 
pašvaldību un AS “SEB banka”.

 Nodot nomā pašvaldības īpašumā 
esošas neapbūvētas zemes vienī-
bas personīgo palīgsaimniecību 
- ģimenes dārzu uzturēšanai un 
noteikt iznomāšanas termiņus. 
Apstiprināt Mārupes novada paš-
valdības noteikumus “Par ģime-
nes dārzu izmantošanas kārtību”. 

 Izsludināt izsoli ar augšupejošu 
soli par tiesībām nomāt nekus-
tamo īpašumu “Āriņi” Klīvēs, Ba-
bītes pagastā, Mārupes novadā, 
kadastra Nr. 80480130059, kas 
sastāv no zemes vienības 1,5 
ha platībā ar kadastra apzīmē-
jumu 80480130059, uz pieciem 
gadiem lauksaimniecības vaja-
dzībām bez apbūves tiesībām.  
Apstiprināt nekustamā īpašuma 
izsoles sākuma cenu 250 eiro bez 
pievienotās vērtības nodokļa kā 
sākotnējo nomas maksu gadā.

 Atzīt, ka Mārupes novada paš-
valdības īpašumā esošais vides 
objekts – lidmašīna IL-28 pub-
liski izstādīta ne tikai kā militārā 
mantojuma un tūrisma objekts, 
bet arī kā ideoloģijas simbols, 
kas uzstādīts demonstrēšanai 
no postamenta Skultes ielā 19 
Skultē, Mārupes pagastā, Māru-
pes novadā.

 Uzdot  Mārupes novada pašval-
dības izpilddirektoram sagatavot 
iespējamo rīcību par lidmašīna 
demontāžu, norādot aptuvenās 
izmaksas un īstenošanas termi-
ņus.

 Pamatojoties uz Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu liku-
ma pārejas noteikumu 26. pun-
ktu, pielikuma 27.3 apakšpunktu, 
Mārupei tiek piešķirts pilsētas 
statuss no 2022. gada 1.jūlija. 
Apstiprināt Mārupes novada ad-
ministratīvās teritorijas teritoriā-

lā iedalījuma vienības “Mārupes 
pilsēta” robežu  un robežu ap-
rakstu.  Informēt Valsts adrešu 
reģistru par labojumu veikšanu 
Mārupes pilsētas teritorijā esošo 
nekustamo īpašumu adresācijas 
pierakstā, kurā paredz sistemā-
tisku datu pielāgošanu Adrešu 
reģistrā, mainot adresācijas pie-
raksta veidu.  

 Apstiprināt saistošos noteiku-
mus Nr. 32/2022 “Par Mārupes 
novada pašvaldības neapbūvēta 
zemesgabala nomas maksas ap-
rēķināšanas kārtību”.

 Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 33/2022  „Grozījumi Mārupes 
novada pašvaldības domes 2021. 
gada 22. decembra saistošajos 
noteikumos Nr. 36/2021 “Par Mā-
rupes novada pašvaldības pabal-
stiem iedzīvotājiem bez materiālā 
stāvokļa izvērtēšanas”.

 Apstiprināt  saistošos noteiku-
mus Nr. 34/2022 “Par Mārupes 
novada pašvaldības 23.02.2022. 
saistošo noteikumu Nr. 7/2022 
„Lokālplānojuma, ar kuru  groza 
teritorijas plānojumu nekustamā 
īpašuma “Valteri” Mārupes pagas-
tā,  Mārupes novadā (kadastra Nr. 
80760030363), teritorijā, Grafiskā 
daļa un Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi” atzīšanu 
par spēku zaudējušiem daļā”. 

 Izsludināt atkārtotu izsoli par 
tiesībām nomāt nekustamā īpa-
šuma “Jaungraviņas” Mārupes 
pagastā, Mārupes novadā, ka-
dastra Nr. 80760060114, neap-
būvētu zemes vienību 8,2840 ha 
platībā (kadastra apzīmējums 
80760060114) lauksaimniecī-
bas vajadzībām bez apbūves 
tiesībām. Apstiprināt atkārtotas 
nomas tiesību izsoles sākuma ce-
nu 768 eiro kā sākotnējo nomas 
maksu gadā. 

 Izsludināt atkārtotu izsoli par 
tiesībām nomāt nekustamā 
īpašuma “Noriņas” Mārupes 
pagastā, Mārupes novadā, ka-
dastra Nr. 80760110727, neap-
būvētu zemesgabalu 30,49 ha 
platībā (kadastra apzīmējums 
80760110727) lauksaimniecības 
vajadzībām. Apstiprināt atkārto-
tas nomas tiesību izsoles sāku-
ma cenu 2 816 eiro kā sākotnējo 
nomas maksu gadā. 

 Atsavināt vienai personai nekus-
tamo īpašumu -  2/5 domājamās 
daļas no zemes vienības Mēme-
les iela 1 Mārupē, Mārupes pagas-
tā, kadastra Nr. 80760070633, 
par summu 12 000  eiro.

Mārupes novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 13. jūnijā pieņemtie lēmumi
2022. gada 13. jūnijā notika Mārupes novada pašvaldības domes ārkārtas sēde, kurā izskatīti pieci darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti. 

Lēmumi īsumā
 Publiskajai apspriešanai nodot 

Mārupes novada Attīstības prog-
rammas 2022.-2028.gadam pro-
jektu publiskajai apspriešanai. 
Noteikt publiskās apspriešanas 
termiņu 30 dienas.

 Projekta “Pastaigu takas labiekār-
tošana Medema purvā” īstenoša-

nas laikā (provizoriski no 2022. 
gada 1. jūlija līdz  2023. gada 21. 
decembrim) nodrošināt priekšfi-
nansējumu publiskajam finansē-
jumam 45 000 eiro un pašvaldī-
bas līdzfinansējumu 5 000 eiro.

 Atzīt, ka Latvijas Spēkavīru čem-
pionāta posma organizēšana ir 
nepieciešama Mārupes novada 

iedzīvotājiem. Paredzēt Latvijas 
Spēkavīru čempionāta posma 
organizēšanai līdzfinansējumu 
atbalsta veidā no Mārupes no-
vada pašvaldības budžeta līdz 3 
000 eiro.

 Ar Mārupes novada pašvaldības 
domes 2022. gada 23. februāra 
lēmumu Nr. 30 “Par sporta akti-

vitāšu organizēšanu” apstiprinā-
tā nolikuma 1. punkta otro daļu 
izteikt šādā redakcijā:  

 “1.1. “Mini-motokross” piecu pos-
mu sacensības tiks organizētas 
no 2022. gada 15. jūnija līdz 
2022. gada 16. oktobrim.

 1.2. “Mārupes Lielais motokross” 
viena posma sacensības tiks 

organizētas no 2022.gada 11. 
septembra līdz 2022. gada 16. 
oktobrim.”

 Izsniegt izziņas par zemesgabala 
iegūšanu īpašumā.
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Publisko iepirkumu likuma kārtībā noslēgtie līgumi
 Tāfeļu ar iebūvēto displeju piegā-

de Mārupes Valsts ģimnāzijai, no-
slēgts līgums ar SIA “SensusLab”, 
līguma summa 22 115 eiro bez 
PVN.

 Vasaras viengadīgo puķu stādu 
piegāde, stādīšana un stādījumu 
kopšana Babītes pagastā, no-
slēgts līgums ar SIA “HAGBERG”, 
līguma summa 25 000 eiro bez 
PVN.

 Sporta apģērbu šūšana, apdruka 
un piegāde pašvaldības iestādēm, 
noslēgts līgums ar SIA “ABI 2”, lī-
guma summa 35 000 eiro bez 

PVN.
 Skaņas, gaismas un skatuves ap-

rīkojuma noma, noslēgts līgums 
ar SIA “ALFA SLS”, līguma summa 
līdz 41 999,99 eiro bez PVN.

 Mārupes novada pašvaldības ies-
tāžu ugunsaizsardzības sistēmas 
tehniskā apkope, noslēgts līgums 
ar SIA “M Baltic Group”, līguma 
summa līdz 41 999,99 eiro bez 
PVN.

 Dambju uzturēšanas darbi Babī-
tes pagastā, noslēgts līgums ar 
SIA “AVK-Darbs”, līguma summa 
15 545,89 eiro bez PVN.

 Rotaļu iekārtu piegāde un uzstā-
dīšana Mārupes pamatskolai, 
noslēgts līgums ar SIA “FIXMAN”, 
līguma summa 15 808,63 eiro bez 
PVN.

 Priekšizpēte reģionāla mēroga ve-
loinfrastruktūras izveidei virzienā 
(V8) Rīga (pilsētas robeža) – Ba-
bīte – Piņķi (Piņķu ūdenskrātuve), 
noslēgts līgums ar SIA “DDP”, līgu-
ma summa 15 900 eiro bez PVN.

Kristaps Ločs, Mārupes novada 
pašvaldības izpilddirektors

Par nodevu ielu tirdzniecībai Mārupes novadā
2022. gada 10. jūnijā spēkā stājušies jauni saistošie noteikumi Nr. 28/2022 “Par pašvaldības nodevu par 
ielu tirdzniecību Mārupes novadā”.

Mārupes novada pašvaldības no-
deva par ielu tirdzniecību, sabiedris-
kās ēdināšanas pakalpojumu snieg-
šanu publiskās vietās tiek iekasēta 
no visām juridiskām un fiziskām 
personām, kas nodarbojas ar ielu 
tirdzniecību vai sniedz sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojumu publiskās 
vietās Mārupes novadā.

Pašvaldības nodeva par vienu 
ielu tirdzniecības vietu vienam 
ielu tirdzniecības dalībniekam 
vai sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojuma sniedzējam ir šāda:
 dienā – 1.40 eiro;
 mēnesī – 28.00 eiro;
 dienā – 10.00 eiro, ja nodevu mak-

sā, lai saņemtu atļauju alkoholisko 
dzērienu tirdzniecībai publiskos 
pasākumos.

No pašvaldības nodevas 
samaksas atbrīvojami:

 Mārupes novadā deklarētās per-
sonas, kuras ir pirmās un otrās 
grupas invalīdi, personas (ģime-
nes), kuras audzina bērnus ar 
invaliditāti, maznodrošinātas vai 
trūcīgas personas, un kuras tirgo 
pašu audzētu vai pašu ražotu pro-
dukciju;

 pašvaldības organizēto pasākumu 
dalībnieki.

Pašvaldības nodevas maksāšanas 
kārtība un kontrole
Pašvaldības nodeva, saskaņā ar Paš-
valdības izsniegto rēķinu, jāsamaksā 
pilnā apjomā pirms attiecīgās ielu 
tirdzniecības atļaujas saņemšanas 
klātienē pašvaldības kasē vai ar bez-
skaidras naudas norēķinu pašvaldī-
bas kontā. Izsniegtā atļauja stājas 
spēkā tikai pēc  nodevas samaksas.

Pašvaldības nodevas maksāju-
mus kontrolē Mārupes novada paš-
valdības Centrālās administrācijas 

Finanšu un grāmatvedības nodaļa, 
sekojot, lai pašvaldības nodeva tik-
tu samaksāta noteiktajā termiņā un 
pilnā apmērā.

Ar saistošo noteikumu pilnu teks-
tu var iepazīties www.marupe.lv sa-
daļā Normatīvie dokumenti/ Saisto-
šie noteikumi. 

Ar šo saistošo noteikumu spēkā 
stāšanās dienu spēku zaudē:
 Mārupes novada domes 2010. ga-

da 21. jūnija saistošie noteikumi Nr. 
15/210 “Par nodevu par tirdzniecību 
publiskās vietās Mārupes novadā”;

 Babītes novada pašvaldības domes 
2021. gada 28. aprīļa saistošie notei-
kumi Nr. 9 “Par pašvaldības nodevu 
ielu tirdzniecībai Babītes novada 
administratīvajā teritorijā”.

Ukrainas civiliedzīvotāju izmitinātājiem 
pieejams valsts atbalsts; atcelts 
pašvaldības noteiktais pabalsts 
2022. gada 11. jūnijā spēkā stājušies saistošie noteikumi Nr. 33/2022 
Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 22. decem-
bra saistošajos noteikumos Nr. 36/2021 “Par Mārupes novada pašval-
dības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas”, 
svītrojot nodaļu “Pabalsts Ukrainas iedzīvotāju izmitināšanai”, jo 19. 
maijā ir stājies spēkā valsts atbalsts.

Mārupes novada pašvaldības 
dome 2022. gada 30. martā ap-
stiprināja saistošos noteikumus Nr. 
16/2022 “Grozījumi Mārupes novada 
pašvaldības domes 2021. gada 22. 
decembra saistošajos noteikumos 
Nr. 36/2021 “Par Mārupes novada 
pašvaldības pabalstiem iedzīvotā-
jiem bez materiālā stāvokļa izvērtē-
šanas”, papildinot tos ar jaunu no-
daļu “Pabalsts Ukrainas iedzīvotāju 
izmitināšanai”, nosakot, ka pašval-
dība sniedz materiālu atbalstu fizis-
kām personām, kuras tām piederošā 
vai tiesiskā lietošanā esošās telpās 
izmitina Ukrainas civiliedzīvotājus, 
kuri izceļojuši no Ukrainas vai kuri 
nevar atgriezties Ukraina Krievijas 
Federācijas izraisītā bruņotā konflik-
ta dēļ šā bruņotā konflikta norises 
laikā ir reģistrējušies pašvaldības 
civilās aizsardzības komisijas reģis-
trā un nesaņem mājokļa pabalstu 
normatīvajos aktos noteiktajā kār-
tībā. Pašvaldība noteica pabalsta 
Ukrainas iedzīvotāju izmitrināšanai 
25 eiro apmērā par katru izmitināto 
personu mēnesī.

2022. gada 12. maijā Latvijas Re-
publikas Saeima pieņēma un Valsts 
prezidents izsludināja likumu “Gro-
zījumi Ukrainas civiliedzīvotāju at-
balsta likumā” (stājies spēkā 2022. 
gada 19. maijā). Ukrainas civiliedzī-
votāju atbalsta likums papildināts ar 

7.1 pantu, kura pirmā daļa noteic, ka 
fiziska persona, kura sev piederošā 
mājoklī bez maksas izmitina vienu 
vai vairākus Ukrainas civiliedzīvotā-
jus, ir tiesīga saņemt atlīdzību ar iz-
mitināšanu saistītu papildu izmaksu 
kompensēšanai. Izmitinātājs ir tie-
sīgs saņemt atlīdzību 100 eiro  mē-
nesī par pirmo izmitināto personu 
un 50 eiro mēnesī par katru nākamo 
izmitināto personu, bet ne vairāk kā 
300 eiro mēnesī par vienā mājoklī 
izmitinātām personām un ne ilgāk 
kā 90 dienas. Atlīdzību izmitinātājs 
var saņemt neatkarīgi no tā, vai viņš 
pats uzturas šajā mājoklī.

Ņemot vērā to, ka Mārupes nova-
da pašvaldības domes 2022. gada 
30. marta saistošie noteikumi un 
2022. gada 12. maija likums izdo-
ti ar vienu mērķi - sniegt atbalstu 
fiziskām personām, kuras sev pie-
derošā mājoklī bez maksas izmiti-
na Ukrainas civiliedzīvotājus, tika 
veikti grozījumi Mārupes novada 
pašvaldības domes 2021. gada 22. 
decembra saistošajos noteikumos 
Nr. 36/2021 “Par Mārupes novada 
pašvaldības pabalstiem iedzīvotā-
jiem bez materiālā stāvokļa izvēr-
tēšanas”, svītrojot nodaļu “Pabalsts 
Ukrainas iedzīvotāju izmitināšanai”, 
jo tajos noteiktais atbalsts fiziskām 
personām dublē augstāk stāvoša 
normatīva akta regulējumu. 

Par ceļu un ielu uzturēšanu un būvdarbiem 
Mārupes pagastā
Turpinās Kungu ielas pārbūves 
būvdarbi. Izbūvēta brauktuves pa-
matne, apgaismojums, lietus ūdens 
kanalizācija, brauktuves apmales. 
Turpinās bruģakmens seguma 
izbūve, caurteku izbūve (izlaides 
nostiprināšana), grāvju pārtīrīšana. 
Tiek precizēts viss, kas saistīts ar 
labiekārtošanas darbiem. Pēc bru-
ģakmens izbūves pabeigšanas tiks 
uzstādītas ceļa zīmes un uzklāts 
horizontālais marķējums.

Maija beigās pabeigta pretputekļu 
apstrāde šādās ielās: Kurmenes ielā 
posmā no Sīpeles ielas līdz Mēmeles 
ielai, Veczariņu ielā posmā no Pēte-
ra ielas līdz Veczariņa ielai 31, ceļā 
C11, C23, C20, Bašēnu ceļā no pag-
rieziena uz Mežgaļiem līdz Stīpnieku 
ceļam, Ūdru ielā, Brasas ielā, Zeltiņu 
ielā no Lielās ielas līdz Putnukalna 
ielai, ceļā C-18  no Silnieku ielas līdz 
nekustamajam īpašumam “Pilāri”, 
ceļā C-8  Mazeiķi - Apvedceļš, Māru-
pītes gatvē posmā no Veccīruļu ielas 
uz P132, Ziedleju ielā, Vecinku ielā, 
Daibes ielā no Ziedleju ielas līdz Lie-
lajai ielai, ceļā C-22 Misiņi – Lāčplēši.

Veikti arī citi ielu un ceļu uzturē-
šanas darbi:
 ceļa klātnes profilēšana un dolo-

mīta šķembu mehanizēta atjauno-
šana Sniķeru ielā un ceļā C-25;

 bedrīšu aizpildīšana ar karsto 
asfaltu, izmantojot pilno tehnolo-
ģiju vairākās pagasta ielās – Lie-
lajā ielā, Sniķeru ielā, Gaujas ielā, 
Kurmales ielā (Kurmales ielas un 

Avotu ielas krustojumā);
 vairākās pagasta ielās veikta ceļa 

zīmju stabu nomaiņa, ceļa zīmju 
vai vertikālo apzīmējumu izlīdzi-
nāšana, gājēju drošības barjeru 
nomaiņa.

Babītes un Salas pagastos
Turpinās  būvdarbi  pēc tehnoloģis-
kā pārtraukuma objektos:  Babītes 
ielas posma pārbūve un gājēju ceļa 
izbūve Babītē,  gājēju-veloceļa un 
apgaismojuma izbūve Gravu ielas 
posmā no valsts vietējā autoceļa 
V10 līdz Žubīšu ielai Spilvē, Babītes 
pagastā, objektos ir izbūvēts asfal-
ta segums, galvenie atlikušie darbi 
ir satiksmes organizācijas tehnisko 
līdzekļu uzstādīšana, horizontālo 
apzīmējumu uzklāšana un teritorijas 

labiekārtojums.
Pabeigti būvdarbi objektā autoce-

ļa C-57 posma no Kleistu ielas līdz 
Vārnukroga ceļam pārbūve Mežārēs, 
Babītes pagastā, tiek gatavota do-
kumentācija pieņemšanai eksplua-
tācijā.

Pieņemts ekspluatācijā objekts 
“Gājēju ietves un apgaismojuma iz-
būve Kleistu ielas posmā no Stropu 
ielas līdz Alstu ielai Spilvē, Babītes 
pagastā”.

Diemžēl pēc tehnoloģiskās pau-
zes nav uzsākti darbi objektā “Pie-
braucamās ielas pārbūve Centra ielā 
2 Piņķos, Babītes pagastā”, jo pašval-
dība nevar vienoties ar būvuzņēmēju 
par kompensējamā sadārdzinājuma 
apjomu. Visticamāk spēkā esošais  
būvdarbu līgums ar SIA “Ribetons 

Ceļi” tiks lauzts un būvdarbu pabeig-
šanai objektā tiks izsludināta jauna 
iepirkuma procedūra. 

Veiktie uzturēšanas darbi:
 atkārtoti uzsākta Babītes pagas-

ta ceļu klātņu greiderēšana pos-
miem, kur nav paredzēta klātņu 
atputekļošana, nogreiderēti Salas 
pagasta ceļi;

 asfalta bedrīšu remonts Salas un 
Babītes pagastos ar pilno  un ne-
pilno tehnoloģiju – Piņķos, Spilvē, 
Dzilnuciemā,  Mežārēs, Babītē, 
Priežciemā, Pavasaros, Spuņcie-
mā, Varkaļos, ceļiem ārpus apdzī-
votām vietām - C-25, Meža ceļš, C 
-24 Beberbeķu kapu ceļš, C-3, Me-
dību ceļš, C-39 ceļš uz Liberiem, 
C-40 Liberi-Brīvkalni;

 nomaļu iesēdumu aizpildīšanas  
darbi - C-14 Vīkuļu ceļš, C-20 Lap-
su ceļš, C-65 Dzilnuciems-Piņķi, 
Piņķi: Rīgas iela, Jūrmalas iela, 
Priedaines iela, Meistaru iela;

 grants-šķembu segumu bedru un 
iesēdumu remonts autoceļā C-34, 
Egļuciema ceļā un autoceļā C-110, 
Sīpolu ceļš;

 satiksmes organizācijas tehnisko 
līdzekļu remonta un atjaunošanas 
darbi – Babītē un Piņķos, kā arī,  
lai pasargātu gājējus, īpaši bērnus, 
šķērsojot ielu atļautā vietā, izman-
tojot neregulētu gājēju pāreju, 
mainīta satiksmes organizācija 
Piņķos - atbilstoši saskaņotām  
satiksmes organizācijas tehnisko 
līdzekļu uzstādīšanas shēmām, ie-
robežots transporta līdzekļu mak-

simālais braukšanas ātrums līdz 
30 km/h pirms gājēju pārejām 
Jūrmalas ielā pie Laimdotas un 
Aveņu  ielām un Priedaines ielā 
pirms Mežaparka ielas;

 krustojuma zonu pieslēguma rā-
diusu nomaļu nostiprināšana ar 
dabīgo bruģakmeni autoceļa C-14, 
Vīkuļu ceļa pievienojumā autoce-
ļam C-65, Dzilnuciems-Piņķi un 
Meistaru ielas pievienojumā Rūp-
nieku ielai (labās puses rādiusā) 
Piņķos, Babītes pagastā;

 caurtekas pār Neriņu Rīgas ielā 
Piņķos  nogāzes izskalojuma re-
monts, nostiprinot to ar laukakme-
ņiem, un ietves iesēdumu remonts 
caurtekas pieejās;

 uzsākta ceļa klātņu atputekļošana 
Babītes un Salas pagastos, atpu-
tekļoti Varkaļu, Sīpolu, Sudmalu, 
Griķu, dambja uz laivu bāzi ceļu 
posmi Salas pagastā, Lieknas un 
Egļuciema ielas, Egļuciema, Vīku-
ļu, Ļutu, Annas Vīkuļi ceļu posmi 
Babītes pagastā, darbi turpinās.

Plānota trapecveida asfaltbetona 
ātrumvaļņu atjaunošana Jūrmalas 
ielā posmā no Saules līdz Rīgas ie-
lai 2, kā arī turpināsies iepriekš ie-
plānotie uzturēšanas darbi atbilstoši 
situācijai un laika apstākļiem (grei-
derēšana, atputekļošana, bedru un 
iesēdumu remonts u.tml.).

Pašvaldības īpašumu pārvalde
A/c C-57 posma pārbūve no Kleistu ielas līdz Vārnukroga ceļam un rādiusu 

nostiprināšana ar dabīgo bruģakmeni a/c C-14 Vīkuļu ceļa pievienojumā a/c C-65, 
Dzilnuciems-Piņķi.
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Iespēja pretendēt pašvaldības atbalstam sporta jomā
2022. gada 27. aprīļa domes sēdē apstiprināts nolikums par kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība 
sniedz atbalstu sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanai, atbalstot  sportistus labāku rezultātu sa-
sniegšanai olimpiskajos un neolimpiskajos sporta veidos, kā arī Mārupes novada iedzīvotāju sportiskās 
iniciatīvas un aktivitātes. 

Pašvaldības atbalsts sportam 
individuālajam sportistam un 
komandas dalībniekam
Prasības pretendentam, kas vēlas 
saņemt atbalstu sportam:
 ir sasniedzis nolikumā noteikto 

minimālo vecumu;
 ir deklarēta pamata dzīvesvieta 

Mārupes novada administratīvajā 
teritorijā ne mazāk kā vienu gadu 
pirms pieteikuma iesniegšanas.

 sportists komandā vai individuāli 
pārstāv Mārupes novadu vietējās 
un valsts mēroga sacensībās un 
Latvijas Republiku starptautiskas 
nozīmes sacensībās.
Atbalsta sportam piešķiršanas 

mērķis ir līdzfinansēt pretendenta 
izdevumus, kas saistīti ar  preten-
denta  dalību sporta sacensībās un 
treniņnometnēs tajā kalendāra gadā, 
kurā atbalsts tiek pieprasīts. 

Pašvaldības atbalsts veselīga 
dzīvesveida veicināšanai amatieru 
komandai un personu apvienībai
Prasības pretendentam, kas vēlas 
saņemt atbalstu veselīga dzīvesvei-
da veicināšanai:
 komandā ir apvienojušies ne ma-

zāk kā puse dalībnieku, kuri ir dek-
larēti, strādā vai mācās Mārupes 
novadā, ja komanda pārstāv Mā-
rupes novadu vietējās un valsts 

mēroga sacensībās un Latvijas 
Republiku starptautiskas nozīmes 
sacensībās.

 personu apvienībā ir apvienojušās 
ne mazāk kā 15 fiziskas personas 
un vismaz trešdaļa tās dalībnieku 
ir deklarēti, strādā vai mācās Mā-
rupes novadā. 
Šī atbalsta piešķiršanas mērķis ir 

veicināt Mārupes novada iedzīvotāju 
iesaistīšanos sportiskās aktivitātēs, 
attīstīt un izkopt to fiziskās un ga-
rīgās spējas, nodrošinot atbilstoši 
aprīkotu pašvaldības sporta objektu 
pieejamību. 

Pašvaldības atbalsts veselīga 
dzīvesveida veicināšanai ir tiesību 
piešķiršana izmantot pašvaldības 
sporta objektus par samazinātu no-
mas maksu 90% apmērā.

Tiesības izmantot pašvaldības 
sporta objektus par samazinātu 
nomas maksu piešķir tikai šādiem 
mērķiem:
• treniņu vadīšana, nepārsniedzot 

divas reizes nedēļā, ne vairāk kā 
divas stundas vienā treniņā;

 mājas spēļu organizēšana;
 vietējo sacensību organizēšana 

nekomerciālos nolūkos. 

Finansiālu atbalstu piešķir ar paš-
valdības domes lēmumu, izvērtējot 

iesniegtos dokumentus. 

Ar nolikuma spēkā stāšanos spēku 
zaudējis Babītes novada pašvaldības 
domes 2015. gada 25. februāra noli-
kums „Par finansiālo atbalstu sportam 
Babītes novadā” (protokols Nr.3, 53.§).  
Personām, kuras 2022. gadā saņēma 
pašvaldības atbalstu atbilstoši Mā-
rupes novada domes 2014. gada 30. 
aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 
12/2014 „Par atbalsta sniegšanu juri-
diskām un fiziskām personām sporta 
un veselīga dzīvesveida veicināšanai 
Mārupes novadā” (zaudējuši spēku ar 
2022. gada 3. jūniju) vai nolikumam 
par finansiālo atbalstu sportam Babī-
tes novadā, nav tiesību 2022. gadā pie-
prasīt un saņemt pašvaldības atbalstu 
atbilstoši šim nolikumam. 

Nolikums un iesnieguma veidla-
pas atrodamas www.marupe.lv sa-
daļā Sports/ Pašvaldības atbalsts 
sporta veicināšanai.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

Izglītības un jaunatnes 
konsultatīvās padomes sēde
10. maijā jaunatklātajā jauniešu mājā “Hēlijs” Dreimaņu ielā 12, Mā-
rupē, notika Izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes sēde.

Ar jauniešu māju, tās pagalmu, 
siltumnīcu un viedo soliņu padomes 
dalībnieki iepazinās jaunatnes lietu 
speciālista Riharda Igāna vadībā. Pa-
domes sēdes sākumā pašvaldības 
izpilddirektora vietniece Ilze Krēmere 
klātesošos informēja par aktualitā-
tēm, kas saistītas ar pašvaldības 
iesaisti Ukrainas kara bēgļu jautā-
jumos, turpinājumā pievēršoties 
civilās aizsardzības pasākumiem 
novadā un mobilitātes jautājumiem, 
kuri tiek risināti sasaistē ar izglītības 
iestādēm.

Padomes dalībniekiem bija lieliska 
iespēja iepazīties ar Karlu - desmit-
gadīgu meiteni ar īpašām vajadzī-
bām. Padomes dalībniece Inta Bim-
birule aicināja aktualizēt un veidot 
risinājumus Mārupes novada  īpaša-
jiem bērniem. Piemēram, veidot spe-
ciālās programmas Mārupes novada 
pašvaldības skolās, tā nodrošinot, ka 
bērnus ar īpašām vajadzībām vairāk 
iesaista sabiedrībā. Tika izskatīta arī 
dienas centra izveidošanas iespēja 
īpašajiem bērniem. Padomes dalīb-
nieki pauda atbalstu un iesaistījās 
diskusijā, kā šo aktuālo jautājumu 
risināt Mārupē, savstarpēji daloties 
ar labajiem piemēriem Latvijā.

Izglītības pārvaldes speciāliste 
Elita Lecko informēja klātesošos par 

bērnu skaita palielināšanos pašval-
dībā, uzsverot izglītības iestāžu ie-
robežoto kapacitāti jo īpaši skolēnu 
uzņemšanā 1. klasē. Šajā diskusijā 
dalībnieki vienojās par nepiecieša-
mu aptauju veikšanu gan vecāku, 
gan privāto izglītības iestāžu snie-
dzēju vidū, lai meklētu risinājumus 
izglītojamo mācību procesa nodro-
šināšanai.

Padomes vadītājs Zigmunds Vīķis 
rosināja diskusiju par to, kā izveidot 
un sasniegt Mārupes izglītības ie-
stāžu audzēkņu sociālās un caurvi-
ju prasmes, lai veicinātu radošumu 
mūsdienu tehnoloģiju laikmetā. Sē-
des dalībnieki ieteica veicināt Māru-
pes novada “inteliģences centrus”, 
diskutēja par radošuma un daudz-
veidīgas pieejas ieviešanu skolēniem 
Mārupes novada izglītības iestādēs, 
piedāvājot dažādus risinājumus, kas 
vairotu pašvaldībā esošo intelektu-
ālo potenciālu.

Sēde tika noslēgta draudzīgā un 
pacilātā atmosfērā ar jaunām idejām 
un iniciatīvām uzsākto diskusiju tur-
pināšanai. Dalībnieki vienojās nāka-
mo sanāksmi organizēt augustā.

Attīstības un plānošanas nodaļa

Spēkā stājušies saistošie 
noteikumi par pašvaldības pabalstu 
daudzbērnu ģimenēm
2022. gada 1. jūnijā spēkā stājušies saistošie noteikumi „Par pašval-
dības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Mārupes novadā”, kas nosaka 
kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība sniedz materiālu atbalstu 
daudzbērnu ģimenēm, izmaksājot pabalstu. 

Izvērtējot abu bijušo pašvaldību 
esošos saistošos noteikumus un 
praksi, tika izveidoti jauni, kas no 
2022. gada 1. jūnija paredz vienādu 
atbalsta apmēru visām Mārupes no-
vada daudzbērnu ģimenēm. 

Pašvaldība ar finansiālu pabalstu, 
ko ģimene var izmantot pēc saviem 
ieskatiem, atbalsta:
 daudzbērnu ģimenes, kuru pilnga-

dīgie ģimenes locekļi (vecāki vai 
aizbildņi) un atbalstāmie bērni 
Mārupes novada administratīvajā 
teritorijā savu dzīvesvietu nepār-
traukti deklarējuši vismaz vienu 
gadu pirms pabalsta pieprasīša-
nas. Atbalstāmajam bērnam jābūt 
deklarētam kopā ar vismaz vienu 
daudzbērnu ģimenes pilngadīgo 
locekli.

 saistošo noteikumu prasībām 
atbilstošās daudzbērnu ģimenes 
trešo un katru nākamo bērnu, kā 
arī divus reizē dzimušus vienas 
mātes bērnus, ja pirms viņu pie-
dzimšanas ģimenē jau ir vismaz 
viens bērns, un trīs un vairāk reizē 
dzimušus vienas mātes bērnus.

Pabalsta apmērs ir:
 40 eiro mēnesī bērnam no 1.5 

gada vecuma līdz pamatizglītī-
bas apguves uzsākšanai vispā-
rējās izglītības iestādē. Pabalsts 
tiek izmaksāts reizi ceturksnī par 
katriem trim mēnešiem. 

 80 eiro gadā bērnam (1. – 9. kla-
sei), kurš apgūst pamatizglītības 
programmu vispārējās izglītības 

iestādē. Pabalsts tiek izmaksāts 
vienu reizi gadā. 

Lai saņemtu pabalstu, nepiecie-
šams iesniegt iesniegumu Mārupes 
novada Sociālajā dienestā.

Būtiski akcentēt, ka daudzbērnu 
ģimenes uz pabalstu var pretendēt 
neatkarīgi no ģimenes materiālā 
stāvokļa. 

Savukārt tām daudzbērnu ģime-
nēm, kuras atbilst arī maznodrošinā-
tas vai trūcīgas ģimenes statusam, 
neatkarīgi no daudzbērnu ģimenes 
pabalsta piešķiršanas fakta, ir iespē-
ja pretendēt arī uz citiem pašvaldī-
bas piedāvātajiem atbalsta veidiem 
– sociālās palīdzības pabalstiem. 

Ar noteikumu pilnu tekstu ie-
spējams iepazīties www.marupe.lv 
sadaļā Pašvadība/ Normatīvie do-
kumenti. 

Bijušo pašvaldību noteiktā kārtība 
pirmsskolas izglītības bērniem dar-
bosies līdz 2022. gada 31. augustam.

Ar šo saistošo noteikumu spēkā 
stāšanos spēku zaudējuši Mārupes 
novada domes 2019. gada 28. au-
gusta saistošie noteikumi Nr.17/2019 
„Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu 
ģimenēm Mārupes novadā”. 

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

Par pašvaldības atbalstu sporta pasākumiem
2022. gada 26. maijā spēkā stājušies jauni saistošie noteikumi Nr. 22/2022 “Par kārtību, kādā pašvaldība 
atbalsta sabiedriski nozīmīgus pasākumus Mārupes novadā”, kas nosaka kārtību, kādā Mārupes novada 
pašvaldība atbalsta juridisku personu organizēto Mārupes novadam sabiedriski nozīmīgu pasākumu rī-
košanu Mārupes novada administratīvajā teritorijā, piešķirot līdzfinansējumu.

Mārupes novada pašvaldība atbal-
sta pasākumu rīkošanu sporta jomā, 
lai veicinātu Mārupes novada iedzī-
votāju iesaistīšanos sportiskajās 
aktivitātēs un veselīgu dzīvesveidu 
Mārupes novadā.

Pašvaldības līdzfinansējumu ir tie-
sīgas saņemt Latvijas Republikā re-
ģistrētas juridiskas personas, kuras 
ar saviem līdzekļiem un savu finan-
sējumu organizē saistošo noteiku-
mu prasībām atbilstošu pasākumus 
Mārupes novada administratīvajā 
teritorijā un atbilst citiem līdzfinan-
sējuma saņemšanas nosacījumiem. 

Pašvaldība atzīst pasākumu par 
sabiedriski nozīmīgu un atbalsta 
tā rīkošanu, ja tas atbilst šādām 
prasībām:
 pasākums notiek Mārupes nova-

da administratīvajā teritorijā pub-
liskā vietā;

 pasākums ir iekļauts Latvijas 
valsts un/vai starptautisko pasā-
kumu kalendārā;

 pasākums atbilst Publisku izklai-
des un svētku pasākumu drošības 
likuma prasībām un tam ir izsnie-
dzama atļauja šā likuma noteikta-
jā kārtībā;

 pasākuma izziņošanai un pārraidī-
šanai tiek izmantota plaša mediju 
kampaņa, kurā ir iekļauti ne mazāk 
kā trīs dažādi mediju kampaņas 
veidi, konkrētus veidus nosakot 
atkarībā no pasākuma mērķaudi-
torijas;

 pasākuma laikā ir paredzēta bez-
maksas izklaides programma pa-
sākuma apmeklētājiem.
Pašvaldība piešķir līdzfinan-

sējumu līdz 50% no pretendenta 
piedāvātās paredzamo izdevumu 

tāmes, bet ne vairāk kā 40 000 eiro 
kalendāra gadā. Pašvaldības līdzfi-
nansējums nekalpo par pasākuma 
finansēšanas pirmavotu. Precīzu 
līdzfinansējuma apmēru katram at-
balstāmajam pasākumam pašval-
dība nosaka attiecīga pasākuma 
nolikumā.

Tiesības iesniegt pieteikumus 
līdzfinansējuma saņemšanai pre-
tendentam rodas tikai pēc noliku-
ma un attiecīga uzaicinājuma pub-
licēšanas.

Pašvaldība pēc saviem ieskatiem 
budžeta gada laikā līdz piecām rei-
zēm izsludina pieteikšanos sabied-
riski nozīmīga pasākuma rīkošanai 
Mārupes novada administratīvajā 
teritorijā un līdzfinansējuma saņem-
šanai

Izsludināšana notiek šādā kārtībā:
 pašvaldības dome pieņem lēmu-

mu, ar kuru nolemj, kāda pasāku-
ma organizēšana ir nepieciešama 
Mārupes novada administratīvajā 
teritorijā noteiktā laika periodā, 
apstiprina nolikumu, pieteikumu 
izvērtēšanas komisijas nolikumu 
un tās sastāvu;

 pašvaldības domes lēmumā pa-
pildus norāda pieteikumu iesnieg-
šanas sākuma un beigu datumu, 
kas nedrīkst būt īsāks par vienu 
mēnesi.

Paziņojumu par domes lēmumu 
un nolikumu publicē pašvaldības 
mājaslapā www.marupe.lv, norādot:
 pieteikumu iesniegšanas vietu;
 pieteikumu iesniegšanas termiņu;
 nolikumu.

Pretendentu pieteikumus izskata 

pieteikumu izskatīšanas komisija. Ja 
pretendents atbilst prasībām, komi-
sija pretendenta pieteikumu izskata 
atbilstoši nolikumā noteiktajiem pie-
teikuma vērtēšanas kritērijiem.

Pamatojoties uz komisijas atzinu-
mu par konkursa rezultātiem, paš-
valdības dome pieņem lēmumu par:
 pašvaldības līdzfinansējuma pie-

šķiršanu un tā apmēru;
 atteikumu piešķirt līdzfinansēju-

mu, norādot pamatojumu.
Paziņojums par konkursa re-

zultātiem un pašvaldības domes 
pieņemto lēmumu tiek publicēts 
pašvaldības mājaslapā, norādot 
līdzfinansējuma saņēmēju un ap-
mēru.

Ar saistošo noteikumu spēkā stā-
šanās dienu spēku zaudē Mārupes 
novada domes 2015. gada 28. jan-
vāra saistošie noteikumi Nr. 4/2015 
“Par kārtību, kādā pašvaldība atbalsta 
sabiedriski nozīmīgus pasākumus 
Mārupes novadā”. Personām, kuras 
2022. gadā saņēma līdzfinansējumu 
atbilstoši saistošajiem noteikumiem 
Nr. 4/2015, nav tiesību 2022. gadā 
pieprasīt un saņemt līdzfinansējumu 
atbilstoši saistošajiem noteikumiem. 
Administratīvie līgumi, kuri noslēgti 
atbilstoši saistošajiem noteikumiem 
Nr. 4/2015,  ir spēkā līdz tajos noteikto 
saistību izpildei. 

Ar pilnu saistošo noteikumu tekstu 
iespējams iepazīties www.marupe.lv 
sadaļā Pašvaldība/ Normatīvie doku-
menti/ Saistošie noteikumi. 

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa 
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Par demokrātiskām iespējām paust 
viedokli likumu ierosināšanā vai 
tautas nobalsošanā
Latvijas valsts iekārta paredz likumdošanas iniciatīvu arī pilsoņiem, 
ļaujot tiem iesniegt vēlētāju iniciatīvu Centrālajā vēlēšanu komisijā, 
lai vāktu parakstus tās atbalstam.  Informējam, ka patlaban jūsu de-
mokrātiskajai līdzdalībai ir atvērtas trīs vēlētāju iniciatīvas par liku-
mu ierosināšanu.

1. Likumprojekts “Grozījums 
Latvijas Republikas Satversmē” 
(30/07/2021).

Parakstu vākšana notiek par 
ģimenes jēdziena nostiprināšanu 
Satversmē. Ierosinātājs: “Latvijas 
vīru biedrība”;

2. Likums par 2012.gada 8.no-
vembra likuma “Grozījumi likumā 
“Par tautas nobalsošanu, likumu 
ierosināšanu un Eiropas pilsoņu 
iniciatīvu”” atcelšanu (25/09/2021). 
Parakstu vākšana notiek par 2012. 
gada 8. novembra likuma ”Grozīju-
mi likumā ”Par tautas nobalsošanu, 
likumu ierosināšanu un Eiropas pil-
soņu iniciatīvu”” atcelšanu. Ierosinā-
tājs: “Atvērtās pārvaldības partnerība 
Latvijā”;

3. Likumprojekts “Grozījumi 
Latvijas Republikas Satversmē” 
(25/01/2022). Parakstu vākšana 
notiek par vēlētāju skaita samazi-
nāšanu likumu un Saeimas atsauk-
šanas ierosināšanai līdz 50 000, kā 
arī mazāku balsotāju skaitu likuma 
pieņemšanai tautas nobalsošanā.  
Ierosinātājs: “Brīvību tautai”.

Biedrība “Vecāku Alianse” un ģi-
menes atbalsta biedrība “Ģimenes 
akadēmija”

Mārupes novada pašvaldībā aplie-
cināt parakstu par atbalstu iniciatī-
vām ir iespējams šādās vietās:
Dzimtsarakstu nodaļā:
 Daugavas ielā 29, Mārupē, pirm-

dienās 13.00 – 18.00, ceturtdie-
nās 9.00-13.00, tālr.nr. 67149878;

 Centra ielā 4, Piņķos, pirmdienās 
13.00 – 18.00, ceturtdienās 9.00-
13.00, tālr.nr. 67914292.

Bāriņtiesā:
 Konrādu ielā 5, Mārupē, pirm-

dienās 9.00-12.00, ceturtdienās 
15.00-18.00 tālr.nr. 67687146;

 Centra ielā 4, Piņķos, pirmdienās 
9.00-12.00, 13.00-18.00, ceturt-
dienās 9.00-12.00, 13.00-18.00, 
tālr.nr. 67914647;

 Mazā Spuņciema ielā 2, Spuņcie-
mā, pirmdienās 9.00-12.00, 13.00-
18.00, ceturtdienās 9.00-12.00, 
13.00-18.00, tālr.nr. 67147158.

Par izsludinātajām iniciatīvam un 
pilsoniskās līdzdalības iespējām vai-
rāk var uzzināt www.latvija.lv/pv vai 
www.cvk.lv.

Apkaimju konsultatīvās padomes dalībnieki iesaistās 
jauna līdzdalības budžeta konkursa izveidē
Apkaimju konsultatīvās padomes dalībnieki iesaistījušies jauna projektu ideju konkursa izstrādē, ap-
spriežot līdzdalības budžeta konkursa ieviešanu. 7. jūnijā notika šogad jau trešā padomes sanāksme, kurā 
tika diskutēts par labākajiem risinājumiem konkursa nosacījumu un vadlīniju izveidošanai.

Tika pārrunāti kritēriji, kuri būs 
jāizpilda, lai iesniegtu projektu ide-
jas, kā arī nosacījumi to vērtēšanai. 
Sanāksmē dalībnieki vienojās arī par 
laika grafiku, kas iekļauj projektu ide-
ju iesniegšanu, vērtēšanu, iedzīvotā-
ju balsošanu par labākajām idejām 
un apstiprināto projektu īstenošanu.

Nolemts, ka projektu idejas līdz-
dalības budžeta konkursā varēs 
iesniegt ikviens novada iedzīvotājs, 
kurš ir sasniedzis 16 gadu vecumu, 
kā arī biedrības vai nodibinājumi. 

To, kura projektā iesniegtā ideja 
tiks īstenota, lems paši Mārupes 
novada iedzīvotāji, balsojot par tām 
idejām, kuras atbildīs konkursa no-
sacījumiem. Nozīmīgi, ka atšķirībā 
no iepriekšējās pieredzes konkursā 
“Mārupe – mūsu mājas”, kad projek-
tu iesniedzēji arī paši īstenoja pro-
jektus, šajā konkursā apstiprinātās 
projektu idejas īstenos pašvaldība. 

Plānots, ka vienas projekta idejas 
kopējās izmaksas nepārsniegs 50 
000 eiro, un gadā pašvaldība varēs 

īstenot aptuveni piecas projektu 
idejas. 

Pieteikšanos projektu ideju ie-
sniegšanai plānots izsludināt no 4. 
jūlija līdz 2. septembrim, kad Māru-
pes novada pašvaldības iedzīvotāji 
tiks aicināti iesniegt savas idejas 
apkārtējās vides labiekārtošanai vai 
novada attīstībai kopumā!

Attīstības un plānošanas daļa

Tūrisma un kultūrvides konsultatīvās padomes sēde
17. maijā Babītes Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā “Vietvalži” Spuņciemā notika Tūrisma un 
kultūrvides konsultatīvās padomes sēde. 

Sēdes sākumā pašvaldības tūris-
ma speciāliste Patrīcija Vēvere klāt-
esošos informēja par tuvākajām tū-
risma aktivitātēm novadā. Savukārt 
Mārupes Kultūras nama direktore Ira 
Dūduma un Babītes Kultūrizglītības 
centra vadītāja Biruta Grīnfelde - par 
tuvākajiem kultūras pasākumiem 
novadā.  

P. Vēvere  iepazīstināja arī ar ap-
taujas “Tūrisms Mārupes novadā - 
piedāvājums un iespējas nākotnē” 
rezultātiem, informējot par iedzīvotā-
ju paustajiem viedokļiem un priekšli-
kumiem tūrisma nozares attīstīšanai 
Mārupes novadā. 

Sēdi noslēdza padomes vadītā-

ja Elīna Brigmane ar diskusiju par 
novada dabas vērtībām un vienota 
novada muzeja nepieciešamību. 
“Madara Cosmetics” pārstāve Rū-
ta Skujeniece un tūrisma objekta 
“Karpu dīķis Kastos” pārstāve Irina 
Millere rosināja domāt par to, kā 
aizsargāt novadā esošās dabas 
vērtības, to skaitā dižkokus. Babītes 
Kultūrizglītības centra filiāles Salas 
pagastā “Vietvalži” izstāžu zāles va-
dītāja Dace Ulpe un biedrības “Pūpe” 
pārstāvis Arturs Orlovskis padomes 
dalībniekus iepazīstināja ar savu 
novada muzeja vīziju un darbības 
plānu tā īstenošanai. Viesnīcas un 
ģimenes restorāna “Irbēni” pārtāvis 

Raimonds Olekšs, aktīvās atpūtas 
parka “JIP Mārupīte” pārstāvis Il-
mārs Jasinskis, biedrības “Pierīgas 
Partnerība” pārstāve Zane Dūšele 
un “Madara Cosmetics” pārstāve R. 
Skujeniece dalījās ar ieteikumiem, kā 
pilnveidot Mārupes novada aplikā-
ciju, lai veicinātu tās izmantošanu 
novada iedzīvotāju vidū. 

Pēc sēdes Dace Ulpe padomi ie-
pazīstināja ar “Vietvalžiem” un tau-
tā iemīļotā aktiera Eduarda Pāvula 
izstādi. 

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

Publiskai apspriešanai nodota Attīstības programma 
2022. - 2028. gadam
Mārupes novada pašvaldības dome 2022. gada 13. jūnijā pieņēmusi lēmumu Nr. 1 (prot. Nr. 11) “Par Māru-
pes novada Attīstības programmas 2022. - 2028. gadam projekta nodošanu publiskai apspriešanai”. Pub-
liskās apspriešanas periods noteikts no 2022. gada 27. jūnija līdz 29. jūlijam.

Publiskās apspriešanas sanāksme 
2022. gada 18. jūlijā
 Babītes Kultūrizglītības centrā 

(Jūrmalas ielā 14A, Piņķos) plkst. 
14.00;

 Mārupes Kultūras namā (Dauga-
vas ielā 29, Mārupē) plkst. 18.00.

Abās sanāksmēs iespējams pie-
dalīties gan klātienē, gan izmantojot 
tiešsaistes platformu ZOOM.

Saite uz sanāksmi - https://ej.uz/
publiska-apspriesana-AP

Meeting ID: 393 653 4317
Parole: AP2028

2022. gada 26. janvārī tika apstip-
rināts ilgtermiņa attīstības plānoša-
nas dokuments – Mārupes novada 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
2022. - 2034.gadam. Lai nodrošinā-
tu dokumentu pēctecību un sasaisti, 
Mārupes novada pašvaldība ir izstrā-
dājusi  Attīstības programmu 2022. 
- 2028. gadam – vidēja termiņa attīs-
tības plānošanas dokumentu, kurā 
noteiktas vidēja termiņa prioritātes 
un pasākumu kopums ilgtermiņa 
stratēģisko uzstādījumu īstenoša-
nai. Attīstības programmas 2022. - 
2028. gadam izstrāde notika periodā 
no 2021. gada septembra līdz 2022. 
gada jūnijam.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2022. - 2034. gadam izstrādāšanas 
gaitā par turpmāko apvienotā Māru-
pes novada attīstību tika veikta virk-
ne pasākumu sabiedrības iesaistei 

– iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja, 
tematiskās darba grupas, iedzīvo-
tāju forumi, konsultatīvās padomes 
sēdes, interaktīva aktivitāte. Šie dati 
tika vērtēti arī, izstrādājot Attīstības 
programmu 2022. - 2028. gadam. 
Ar pārskatu par organizētajiem sa-
biedrības līdzdalības pasākumiem 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2022. - 2034. gadam izstrādes lai-
kā var iepazīties šeit - https://ej.uz/
ParskatsIAS.  

Turpinot iesaistīt sabiedrību, Attīs-
tības programmas 2022. - 2028. ga-
dam izstrādes procesā tika organi-
zēti trīs iedzīvotāju diskusiju forumi 
un piecas konsultatīvo padomju sa-
nāksmes. Diskusiju dalībnieki disku-
tēja par priekšlikumiem, kas aktuāli 
katrā nozarē un iekļaujami Attīstības 
programmā 2022. - 2028. gadam no-
vada attīstības veicināšanai.

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

interneta vietnes www.marupe.lv 
sadaļā Pašvaldība/ Attīstība un 
plānošana/ Attīstības dokumenti/ 
Mārupes novada Attīstības prog-
rammas 2022. - 2028. gadam iz-
strāde;

 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.
Rakstiskus priekšlikumus par 

publiskai apspriešanai nodoto At-
tīstības programmu 2022. - 2028. 
gadam var iesniegt līdz 2022. ga-
da 29. jūlijam, nosūtot elektroniski 
parakstītu iesniegumu uz e-pasta 
adresi: marupe@marupe.lv, pa pastu 
(adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, 
Mārupes pagasts, Mārupes novads, 
LV 2167) vai atstājot pastkastē pie 
pašvaldības Centrālās administrā-
cijas durvīm Daugavas ielā 29, Mā-
rupē, vai Babītes un Salas pagastu 
pārvaldē - Centra ielā 4, Piņķos. 
Iesniegumā jānorāda iesniedzēja 
vārds, uzvārds un adrese, bet juridis-
kām personām - nosaukums, adrese 
un reģistrācijas numurs.

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.

Attīstības un plānošanas nodaļa

Iepazīst Babītes un Salas pagasta 
uzņēmumus
13. maijā notika Uzņēmējdarbības konsultatīvā padomes izbraukuma 
sēde, kuras laikā tās pārstāvji apmeklēja piecus Babītes un Salas pa-
gasta uzņēmumus.

Vispirms padome viesojās Gāt-
ciemā, Salas pagastā, uzņēmumā 
“Latvijas melones” - Kondratjuku 
ģimenes īpašumā “Dzelmes”, kur 
jau septiņus gadus Andrejs un Mai-
ja Kondratjuki audzē dažādu šķirņu 
melones, arbūzus un zemenes. Bū-
tiski, ka augšanas procesā netiek iz-
mantoti pesticīdi un citas ķimikālijas. 
Uzņēmums piedāvā arī ekskursijas 
un degustācijas. Arbūzu sezona 
sākas jūlijā un ilgst līdz pat augusta 
beigām.

Ciemošanās notika arī kartupeļu 
čipsu ražošanas uzņēmumā SIA 
“Pērnes L” Pērnciemā, Salas pagas-
tā, kur padomi uzņēma kompānijas 
īpašnieks Laimonis Radziņš. Uzņē-
mums darbojas jau trīs gadu des-
mitus – kopš 1992. gada. Aptuveni 
95% ražotās produkcijas tiek ekspor-
tēta uz Eiropas Savienības, Āfrikas 
un Tuvo Austrumu zemēm, tāpat 
viens no kompānijas noieta tirgiem 
ir Brazīlija. 

Vēl viena tikšanās bija ar 1993. ga-
dā dibinātās maizes ceptuves “Lāči”  
“Benūžu - Skauģos”, Babītes pagas-
tā, uzņēmuma vadītāju Normundu 
Skauģi.  “Lāči” piedāvā dabīgi un 
augstvērtīgi ceptu maizi un oriģi-
nālus konditorejas izstrādājumus, 
turot godā, kopjot un attīstot gad-
simtiem senās meistaru tradīcijas. 
Uzņēmuma produkcija ir iecienīta ne 
tikai Latvijā, bet arī tiek eksportēta 
uz vairāk nekā 10 valstīm. Maizes 
ceptuvē “Lāči” noritēja arī padomes 

sēde, par jauno biedru padomē uzņe-
mot uzņēmuma īpašnieku N. Skauģi. 
Tika apspriesti arī padomes biedru 
priekšlikumi par izmaiņām novada 
nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu 
sistēmā.

Pusdienas padome ieturēja ģi-
menes viesnīcā un restorānā “Irbē-
ni” Brīvkalnos, Babītes pagastā, kur 
tikās ar vienu no saimniekiem - Rai-
mondu Olekšu. “Irbēni” jau vairāk 
nekā 20 gadus nodrošina gardus 
ēdienus, dzērienus nelielām svinī-
bām vai kāzām, piemiņas dienām 
vai semināriem.

Pēdējā pieredzes apmaiņas brau-
ciena pietura bija “Annas Koku skola” 
un SIA “Labie Koki” Klīvēs, Babītes 
pagastā, kur daudz par kokiem pa-
stāstīja uzņēmumu vadītājs Edgars 
Neilands. “Labie Koki” piedāvā pro-
fesionālus koku kopšanas, ainavu 
projektēšanas un dārzu ierīkošanas 
pakalpojumus privātajam un bizne-
sa sektoram, kā arī pašvaldībai.

Paldies visiem, kuri atrada laiku un 
uzņēma padomi savos uzņēmumos! 
Ceram, ka novada uzņēmējiem būs 
noderīgi  jauniegūtie savstarpējie 
kontakti.    

Mājaslapā www.marupe.lv apska-
tāma izbraukuma sēdes fotogalerija.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa
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Gaidāmas izmaiņas satiksmes 
organizācijā vairākās Mārupes 
pagasta ielās
Lai uzlabotu satiksmes drošību, pašvaldība tuvāko nedēļu laikā vai-
rākās Mārupes pagasta ielās ieviesīs izmaiņas satiksmes organizāci-
jā. 

Mārupē:
 Pededzes ielā posmā no Dauga-

vas ielas līdz Brūkleņu ielai būs 
aizliegts apstāties abās ielas pu-
sēs;

 Konrādu ielā 5 posmā gar paš-
valdības policijas ēku, kur šobrīd 
ir aizliegts apstāties, tiks izveido-
tas trīs automašīnu stāvvietas, 
kas būs paredzētas pašvaldības 
klientiem.

 stāvlaukumā Konrādu ielā 8, iepre-
tim pašvaldības policijas ēkai, dar-
ba dienās laika posmā no plkst. 
8.00 līdz 18.00 būs atļauts novie-
tot automašīnas tikai ar Mārupes 
novada pašvaldības atļaujām.

 Kurmales ielā posmā no Braslas 

ielas līdz Ventas ielai būs aizliegts 
apstāties abās ielas pusēs.

 Ventas ielā posmā no Krones ielas 
līdz Kurmales ielai tiks uzstādīts 
maksimālā ātruma ierobežojums 
30km/h.

Jaunmārupē:
 Bērzu ielā posmā no Priežu ielas 

līdz Ozolu ielai tiks izveidota vien-
virziena transporta kustība ar ie-
braukšanu no Priežu ielas.

Aicinām būt vērīgiem un ievērot 
uzstādītās ceļazīmes!

Pašvaldības īpašumu pārvalde

SIA “BABĪTES SILTUMS” aicina noslēgt līgumus un 
legalizēt pieslēgumus
SIA “BABĪTES SILTUMS” atgādina, ka Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 8. panta pirmā daļa aiz-
liedz ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu bez pakalpojuma līguma noslēgšanas. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 
2016. gada 22. marta noteikumu  
Nr. 174 “Noteikumi par sabiedris-
ko ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu sniegšanu un lietošanu” 10.1. 
apakšpunktu pakalpojuma sniedzējs 
ir tiesīgs pārtraukt sniegt ūdens-
saimniecības pakalpojumus [..], ja 
nekustamā īpašuma īpašnieks vai 
valdītājs lieto ūdenssaimniecības 
pakalpojumus bez pakalpojuma līgu-
ma noslēgšanas. Savukārt to pašu 
noteikumu 53. punkts noteic, ka, ja 
tiek konstatēts, ka pakalpojumam 
tiek izmantots pieslēgums, kurš 
ierīkots, neievērojot normatīvajos 
aktos būvniecības jomā noteiktās 
prasības (patvaļīgs pieslēgums), pa-
kalpojuma sniedzējs aprēķina kom-
pensāciju par ūdenssaimniecības 
pakalpojumu lietošanas noteikumu 
pārkāpšanu. 

SIA “BABĪTES SILTUMS” informē, 
ka ir uzsākta faktisku pieslēgumu in-
ventarizācija   uzņēmuma licences 
darbības teritorijā (Babītes un Salas 
pagastā) un lūdz pakalpojuma lieto-
tājus ņemt vērā, ka: 

1) ja pārbaudes laikā konstatēs 
pieslēgumu maģistrālajam tīklam, 
par kuru uzņēmumam nav noslēgts 
ūdenssaimniecības pakalpojuma  
līgums, ūdenssaimniecības pakal-
pojums tiks pārtraukts. Šajā gadīju-
mā lietotājam tiks sagatavots rēķins 
par uzņēmuma faktiski radīto zaudē-
jumu atlīdzināšanu, t.i. atslēgšanas 
darbu veikšanu atbilstoši faktiski 

paveiktajam darba apjomam. Pakal-
pojuma atjaunošana būs iespējama 
tikai pēc zaudējumu atlīdzināšanas 
pilnā apmērā;

2) ja konstatēs pieslēgumu ma-
ģistrālajam tīklam, par kuru uzņē-
mumam nav noslēgts ūdenssaim-
niecības pakalpojuma  līgums, 
vienlaikus konstatējot arī pieslēgu-
ma izbūves neatbilstību būvniecību 
reglamentējošo normatīvo aktu pra-
sībām, uzņēmums papildus iepriekš 
norādītajām darbībām (pakalpojuma 
pārtraukšana un  ar to saistīto izde-
vumu atlīdzināšanas pieprasīša-
na) aprēķinās kompensāciju par 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
lietošanas noteikumu pārkāpšanu. 
Kompensācijas apmēru pakalpoju-
ma sniedzējs aprēķinās, ņemot vē-
rā šo noteikumu spēkā esošo tarifu 
un Ministru kabineta 2016. gada 22. 
marta noteikumu  Nr. 174 “Noteiku-
mi par sabiedrisko ūdenssaimnie-
cības pakalpojumu sniegšanu un 
lietošanu” 54. punktā noteiktajā 
kārtībā aprēķināto patērētā ūdens 
vai novadīto notekūdeņu daudzumu 
pārkāpuma periodā. 

Lai novērstu ūdensapgādes (vai 
kanalizācijas) pakalpojuma pār-
traukšanu jūsu mājsaimniecībā un 
ar to saistīto ievērojamo neparedzē-
to izdevumu rašanos, SIA “BABĪTES 
SILTUMS” aicina līdz 2022. gada 31. 
jūlijam ikvienu ūdenssaimniecības 
pakalpojuma lietotāju noslēgt ar  SIA 
“BABĪTES SILTUMS” ūdenssaimnie-
cības pakalpojuma līgumu, ja tas 
nav ticis izdarīts līdz šim jebkādu 
iemeslu dēļ. 
Līgumu var noslēgt: 

1) lejupielādējot un aizpildot veidla-
pu mājaslapas www.babitessiltums.lv 
sadaļā Pakalpojumi/ Veidlapas, pa-
rakstot ar roku vai drošu elektronis-
ko parakstu un nogādājot uz SIA 
“BABĪTES SILTUMS” personīgi vai pa 

pastu (adrese:  Jūrmalas iela 13E, 
Piņķi, Babītes pag., Mārupes nov., LV-
2107), vai sūtot uz e-pasta adresi: 
info@babitessiltums.lv;

2) ierodoties uzņēmuma birojā 
Jūrmalas ielā 13E, Piņķos, Babītes 
pagastā, no pirmdienas līdz piektdie-
nai no plkst.  8.00 līdz plkst. 16.00 un 
noslēdzot līgumu uz vietas. 

Lūdzam ņemt vērā, ka atbilstoši  
Mārupes novada domes 2022. ga-
da 30. marta saistošo noteikumu 
Nr. 18/2022 “Par kārtību, kādā tiek 
organizēti centralizētie ūdenssaim-
niecības pakalpojumi Mārupes no-
vadā” 11. punktam, pakalpojuma 
līgumu slēdz tikai ar personu, kura 
ir tiesīga būt par ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumu lietotāju  saskaņā 
ar Ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu likumu, t.i. vienīgi ar nekustamā 
īpašuma īpašnieku vai valdītāju.  Ja 
pakalpojuma lietotājs ir daudzdzī-
vokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa 
īpašnieks, pakalpojuma līgumu 
slēdz ar dzīvokļu īpašnieku kopības 
Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktā 
kārtībā pilnvarotu personu.

Ūdenssaimniecības pakalpojuma 
līgumi, kurus parakstīs īrnieki, nom-
nieki, īpašnieka vai valdītāja ģimenes 
locekļi vai jebkuras citas personas, 
kuras nav īpašnieks vai valdītājs, tiks 
atzīti pa nenoslēgtiem, un SIA “BA-
BĪTES SILTUMS” tos no savas puses 
neparakstīs. 

Abpusēji parakstītus līgumus 
uzņēmums nogādās katram pakal-
pojuma lietotājam tādā pašā veidā, 
kādā tie būs saņemti, vai arī ņems 
vērā pakalpojuma lietotāja individu-
ālos norādījumus, ja tādi tiks doti, 
būs saprātīgi un izpildāmi, neradot 
uzņēmumam papildu izdevumus. 

SIA “BABĪTES SILTUMS”

Jaunā sabiedriskā transporta maršruta Rīga – Mārupe (Malduguņu iela) atklāšana pārcelta 
uz 1.jūliju
Kā iepriekš ziņots, pēc uzņēmēja SIA “Vastint Latvia” iniciatīvas un uzlabojot sabiedriskā transporta pieejamību, Sabiedriskā transporta padome 2021. gada 29. oktobrī pieņē-
musi lēmumu Nr. 4 “Par grozījumu apstiprināšanu reģionālās nozīmes maršrutu tīklā”, ar kuru eksperimentālā kārtā uz četriem mēnešiem tiks atklāts jauns reģionālās nozī-
mes maršruts Rīga (Riepnieku iela) – Āgenskalns – Mārupe (Malduguņu iela). 

Sākotnēji plānotā jaunā maršru-
ta atklāšana no 1.jūnija pārcelta uz 
1.jūliju.

Eksperimentālais sabiedriskā 
transporta maršruts kursēs tikai 
darba dienās, savienojot Bussiness 
Garden Rīga biroju ēku kompleksu 
un Lindenholma dzīvojamo kvartālu 
ar Rīgas centru (maršruta karti ska-
tīt zemāk).

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 – pietu-
ra “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 Ul-
maņa gatve (virzienā uz Jūrmalu), 
pie t/c “Spice” apgriežoties braukša-
nai pretējā virzienā uz

Malduguņu ielu – pietura “Maldu-
guņu iela”.

Maršruta Nr. 5381 reisi no Māru-
pes (no pieturas “Malduguņu 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: 
Malduguņu iela – pietura “Maldu-

guņu iela”, Daibes iela, Upesgrīvas 
iela, Dāliju iela, Liepājas iela – pie-
tura “Mārupes iela”, Mazā nometņu 
iela - pietura „Kokles iela”, O.Vācieša 
iela, Uzvaras bulvāris - pietura „Na-
cionālā bibliotēka”, Akmens tilts, 11. 
novembra krastmala, 13. janvāra ie-
la – pietura “Autoosta”, Gogoļa iela, 
Dzirnavu iela, Riepnieku iela – pietu-
ra “Rīga (Riepnieku iela)”.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

Jauni saistošie noteikumi par 
neapbūvēta zemesgabala nomas 
maksas aprēķināšanas kārtību

2022. gada 14. jūnijā spēkā stā-
jušies Mārupes novada pašvaldī-
bas domes saistošie noteikumi 
Nr. 32/2022 “Par Mārupes novada 
pašvaldības neapbūvēta zemesga-
bala nomas maksas aprēķināšanas 
kārtību”.

Saistošie noteikumi nosaka kār-
tību, kādā Mārupes novada pašval-

dība aprēķina nomas maksu par 
pašvaldībai piederošu vai piekrītošu 
neapbūvētu zemesgabalu vai tā da-
ļu, kurā netiek veikta saimnieciskā 
darbība.

Ar saistošo noteikumu pilno teks-
tu var iepazīties www.marupe.lv sa-
daļā Normatīvie dokumenti/Saisto-
šie noteikumi
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Paziņojums par  detālplānojuma grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai Skaņu 
ielā 2 Mežārēs, Babītes pagastā    

Mārupes novada pašvaldības 
(turpmāk – MNP) dome 25.05.2022. 
pieņēmusi lēmumu Nr.12 (prot. 
Nr.10) “Par detālplānojuma grozīju-
mu detālplānojuma “Pumpas” sastā-
vā esošai zemes vienībai Skaņu iela 
2 ar kadastra apzīmējumu 8048 001 
0170 Mežārēs, Babītes pagastā, Mā-
rupes novadā, nodošanu publiskajai 
apspriešanai un atzinumu saņemša-
nai” (prot. Nr.10).

Publiskās apspriešanas termiņš: 
20.06.2022. - 18.07.2022. 

Publiskās apspriešanas sanāks-
me:  7.07.2022. plkst. 17.00 ZOOM 
platformā.

Saite uz sanāksmi: ej.uz/publis-
ka-apspriesana-marupe

ID: 817 679 5216
Parole: Skanu2
Ar lēmumu un detālplānojuma re-

dakciju iespējams iepazīties: 
 MNP tīmekļa vietnes 

www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/ 
Attīstība un plānošana/ Detālplā-
nojumi; 

 ģeoportāla www.geolatvija.lv sada-

ļā Teritorijas attīstības plānošana, 
saite uz dokumentu: https://geolat-
vija.lv/geo/tapis#document_20358. 

 klātienē izdrukas formātā MNP 
Attīstības un plānošanas noda-
ļā - Daugavas ielā 29, Mārupē, 
Mārupes pagastā, pirmdienās un 
ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 
18.00.
Kopsavilkums par risinājumu 

izvietots publiskajā ārtelpā pie ie-
ejām pašvaldības administrācijas 
ēkās Centra ielā 4, Piņķos, Babītes 
pagastā, un Daugavas ielā 29, Mā-
rupē, Mārupes pagastā. 

Rakstiskus ierosinājumus var 
iesniegt līdz 18.07.2022.:
 pa pastu:  Daugavas iela 29, Mā-

rupe, Mārupes pagasts, Mārupes 
novads, LV-2167.

 ar elektronisko parakstu uz e-pa-
sta adresi: marupe@marupe.lv. 

 pastkastē pie pašvaldības admi-
nistrācijas ēkām: Centra ielā 4, 
Piņķos, Babītes pagastā, un Dau-
gavas ielā 29, Mārupē, Mārupes 

pagastā.
 reģistrējoties ģeoportālā 

www.geolatvija.lv un iesniedzot 
priekšlikumu sadaļā “Teritorijas 
attīstības plānošana” (ievadot 
meklētāja logā plānošanas doku-
menta nosaukumu un izvēloties 
“Iesniegt priekšlikumu”).
Iesniegumā fiziskām personām 

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

Kontaktpersona:  MNP Attīstības 
un plānošanas nodaļas Zemes ie-
rīcības speciāliste Daina Klauģe 
(tālr. nr. 67913758, e-pasta adrese: 
daina.klauge@marupe.lv). Lūgums 
sazināties speciālistu konsultāciju 
laikā pirmdienās un ceturtdienās no 
plkst. 9.00 līdz 18.00.

Detālplānojuma izstrādes 
pamatojums un īss risinājumu 
apraksts: 
Detālplānojuma (turpmāk - DP) mēr-
ķis - precizēt DP teritorijā atļauto iz-
mantošanu atbilstoši spēkā esošam 
teritorijas plānojumam, detalizējot 
jaukta centra apbūves teritoriju un 
paredzot tajā savrupmāju apbūves 
veidošanu, nodrošinot atbilstošu 
transporta infrastruktūru un inže-
nierkomunikācijas teritorijas attīs-
tībai.

DP risinājums - nekustamā īpa-
šuma Skaņu iela 2 Mežārēs, sadale 
trīs zemes vienībās – viena zeme 
vienība savrupmāju vai rindu māju 
apbūvei (apbūves blīvums 30-50%, 
augstums 2-3 stāvi) un otrā zemes 
vienība transporta infrastruktūrai. 
Transporta organizācija no eso-
šajām ielām, nemainot esošo ceļu 
un ielu krustojumu izvietojumu un 
funkcionālo nozīmi, piekļuve no 
Skaņu ielas. DP paredz pasākumus 
prettrokšņa aizsardzībai. 

Paziņojums  par  detālplānojuma apstiprināšanu  - 
“Laimes krasti” Mežārēs, Babītes pagastā  

Mārupes novada pašvaldības 
(turpmāk – MNP)  dome 25.05.2022. 
pieņēmusi lēmumu Nr.11 (prot. 
Nr.10) “Par nekustamā īpašuma 
“Laimes krasti”, kadastra Nr. 8048 
001 1184, Mežārēs, Babītes pagas-
tā, Mārupes novadā, detālplānojuma 
apstiprināšanu ”.  Detālplānojums 
(turpmāk – DP) stājas spēkā pēc 
tā paziņošanas oficiālajā izdevumā 
„Latvijas Vēstnesis” (paziņojums 
publicēts 03.06.2022.), oficiālās 
publikācijas Nr. 2022/107.14 (saite: 
www.vestnesis.lv/op/2022/107.14).

Ar lēmumu var iepazīties MNP 
tīmekļa vietnes www.marupe.lv   sa-

daļā Pašvaldība/ Attīstība un plāno-
šana/ Detālplānojumi.  Lēmums un 
DP redakcija pieejama ģeoportāla 
www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas 
attīstības plānošana (saite: geolat-
vija.lv/geo/tapis#document_23668). 

Kontaktpersona:  MNP Attīstības 
un plānošanas nodaļas Zemes ierī-
cības speciāliste Daina Klauģe (tālr. 
nr. 67913758, e-pasta adrese: daina.
klauge@marupe.lv). Lūgums sazinā-
ties speciālistu konsultāciju laikā 
pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 
9.00 līdz 18.00.

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu - 
“Papardes ” Piņķos, Babītes pagastā  

Mārupes novada pašvaldības 
(turpmāk – MNP)  dome 25.05.2022. 
pieņēmusi lēmumu Nr.10 (prot. 
Nr.10) “Par nekustamā īpašuma 
“Papardes”, kadastra Nr. 8048 003 
1005, Piņķos, Babītes pagastā, 
Mārupes novadā, detālplānojuma 
apstiprināšanu ”. Detālplānojums 
(turpmāk – DP) stājas spēkā pēc 
tā paziņošanas oficiālajā izdevumā 
„Latvijas Vēstnesis” (paziņojums 
publicēts 08.06.2022.), oficiālās 
publikācijas Nr.2022/110.21 (saite: 
www.vestnesis.lv/op/2022/110.21).

Ar lēmumu var iepazīties MNP tī-
mekļa vietnes www.marupe.lv  sadaļā 

Pašvaldība/ Attīstība un plānošana/ 
Detālplānojumi. Lēmums un DP re-
dakcija pieejama ģeoportālā www.
geolatvija.lv  sadaļā Teritorijas attīs-
tības plānošana (saite:  geolatvija.lv/
geo/tapis#document_23771). 

Kontaktinformācija: MNP Attīs-
tības un plānošanas nodaļas Teri-
torijas plānotāja Svetlana Buraka 
(tālr. nr. 67511291, e-pasta adrese: 
svetlana.buraka@marupe.lv). Lūgums 
sazināties speciālistu konsultāciju 
laikā pirmdienās un ceturtdienās no 
plkst. 9.00 līdz 18.00.

Par detālplānojuma atcelšanu daļā – izdoti saistošie 
noteikumi, ar ko detālplānojums “Jaunaudzes” atzīts 
par spēku zaudējušu daļā par nekustamo īpašumu 
“Mežupītes” Mārupē, Mārupes pagastā  

Mārupes novada pašvaldības 
dome ar 25.05.2022. lēmumu Nr. 
8 (prot. Nr.10) ir apstiprinājusi sais-
tošos noteikumus Nr. 24/2022 „Par 
Mārupes pagasta padomes 2003.
gada 19.maija saistošo noteikumu 
Nr.23 „Mārupes novada saimniecī-
bas “Jaunaudzes” detālplānojums” 
atzīšanu par spēku zaudējušiem da-
ļā par nekustamo īpašumu “Mežu-
pītes” (kadastra Nr. 80760071317) 
Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes 
novadā” (turpmāk – SN).  Vienlaikus 
detālplānojuma teritorijā saglabājas 
noteiktās projektētās ielas sarkanās 

līnijas.
SN stājas spēkā pēc to paziņo-

šanas oficiālajā izdevumā „Latvijas 
Vēstnesis” (paziņojums publicēts 
16.06.2022., www.vestnesis.lv/op/ 
2022/116.TP1). Ar lēmumu un SN 
var iepazīties MNP tīmekļa vietnes 
www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/ 
Attīstība un plānošana/ Detālplāno-
jumi un ģeoportāla www.geolatvija.lv 
sadaļā Teritorijas attīstības plānoša-
na (saite: geolatvija.lv/geo/tapis#do-
cument_9485). SN tiek publicēti arī  
www.likumi.lv.

Par lokālplānojuma atcelšanu daļā – apstiprināti 
saistošie noteikumi Nr. 34/2022, ar ko atzīti par spēku 
zaudējušiem atsevišķi  apbūves noteikumu punkti 
lokālplānojumā, ar kuru  groza teritorijas plānojumu 
īpašumā “Valteri”, Mārupes pagastā   

Mārupes novada pašvaldības 
dome ar 25.05.2022. lēmumu Nr. 
39 (prot. Nr. 10) ir apstiprinājusi 
saistošos noteikumus Nr. 34/2022 
“Par Mārupes novada pašvaldības 
23.02.2022. saistošo noteikumu 
Nr. 7/2022 „Lokālplānojuma, ar ku-
ru  groza teritorijas plānojumu ne-
kustamā īpašuma “Valteri” Mārupes 
pagastā,  Mārupes novadā (kadastra 
Nr. 80760030363), teritorijā, Grafis-
kā daļa un Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi” atzīšanu par 
spēku zaudējušiem daļā” (turpmāk – 
SN). Ar SN ir dzēsti lokālplanojuma 
teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu punkti (19. punkts, 60. 
punkts un 4.6.1.4 sadaļas tabulas 
piezīme Nr.1.), kas saistīti ar apbū-
ves blīvuma aprēķinu.

SN stājas spēkā nākošajā dienā 
pēc to publicēšanas oficiālajā izde-
vumā „Latvijas Vēstnesis” (paziņo-
jums publicēts 10.06.2022., oficiālās 
publikācijas Nr. 2022/112.18, saite: 
www.vestnesis.lv/op/2022/112.18) un 
lokālplānojums ir īstenojams pēc lē-
muma par saistošo noteikumu Nr. 
34/2022 publicēšanas Teritorijas 
attīstības plānošanas informācijas 
sistēmā. 

Ar lēmumu, SN un precizēto lo-
kālplānojuma gala redakciju var 
iepazīties MNP tīmekļa vietnes 
www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/ 
Attīstība un plānošana/ Lokālplāno-
jumi un ģeoportāla www.geolatvija.lv 
sadaļā Teritorijas attīstības plānoša-
na (saite: geolatvija.lv/geo/tapis#do-
cument_23844).

Paziņojums par grozījumiem detālplānojuma izstrādes darba uzdevumā “Meža putni” 
un “Meža ogas” Dzilnuciemā, Babītes pagastā    

Mārupes novada pašvaldības 
(turpmāk – MNP) dome 25.05.2022. 
pieņēmusi lēmumu Nr.13 (prot. 
Nr.10) “Par grozījumiem nekusta-
mo īpašumu “Meža putni” un “Meža 
ogas” Dzilnuciemā, Babītes pagastā, 
Mārupes novadā, detālplānojuma iz-
strādes darba uzdevumā ”.

Ar lēmumu detālplānojuma (turp-
māk – DP) izstrādes teritorijā tiek 
papildus iekļauta daļa no nekustamā 
īpašuma “Meža Vēji”, kadastra Nr. 
8048 007 0996, aptuveni 4,3082 ha 
platībā, kas ir Božu ūdenskrātuves 
piekrastes daļa un iekļaujas funkcio-
nālajā zonējumā “Ūdeņu teritorija”, ar 
mērķi paredzēt ūdenssaimniecisko 
un ūdens telpas publisko izmanto-
šanu, kā arī izvērtēt  iespēju paredzēt 
dzīvojamo apbūvi uz ūdens. Kopējā 
DP teritorija 12,7 ha: īpašums “Me-
ža putni” (7,1400 ha), “Meža ogas” 
(1,3000 ha) un “Meža Vēji” (īpašuma 
daļa ~ 4,3082 ha).

Ar lēmumu un darba uzdevumu 
var iepazīties  MNP tīmekļa vietnes 
www.marupe.lv  sadaļā Pašvaldība/
Attīstība un plānošana/Detālplā-
nojumi/Detālplānojumi izstrādes 
stadijā  un ģeoportāla www.geolat-
vija.lv sadaļā Teritorijas attīstības 
plānošana (saite: geolatvija.lv/geo/
tapis#document_21941). 

Rakstiskus ierosinājumus var 

iesniegt līdz 20.07.2022. pa pastu 
vai klātienē: Daugavas ielā 29, Mā-
rupē, Mārupes pagastsā, Mārupes 
novadā, LV-2167; sūtot ar elektro-
nisko parakstu uz e-pasta adresi: 
marupe@marupe.lv; ievietojot past-
kastē pie pašvaldības administrāci-
jas ēkām: Centra ielā 4, Piņķos, Ba-
bītes pagastā, un Daugavas ielā 29, 
Mārupē, Mārupes pagastā. Iesnie-
gumā fiziskām personām jānorāda 
vārds, uzvārds un adrese, juridiskām 

personām – nosaukums, reģistrāci-
jas numurs, adrese.

Kontaktinformācija: MNP Attīs-
tības un plānošanas nodaļas Teri-
torijas plānotāja Svetlana Buraka 
(tālr. nr. 67511291, e-pasta adrese: 
svetlana.buraka@marupe.lv). Lūgums 
sazināties speciālistu konsultāciju 
laikā pirmdienās un ceturtdienās no 
plkst. 9.00 līdz 18.00.
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Par detālplānojuma atcelšanu daļā – izdoti saistošie 
noteikumi, ar ko detālplānojums “Jaunastras”  atzīts par 
spēku zaudējušu daļā par nekustamo īpašumu “Sidrabas” 
Dzilnuciemā, Babītes pagastā   

Mārupes novada pašvaldības 
dome ar 25.05.2022. lēmumu Nr. 
9 (prot. Nr. 10) ir apstiprinājusi 
saistošos noteikumus Nr. 25/2022 
“Par Rīgas rajona Babītes pagas-
ta padomes 2002. gada 20. jūnija 
saistošo noteikumu Nr.16 “Par ne-
kustamā īpašuma “Jaunastras” sa-
dali un apbūvi” atzīšanu par spēku 
zaudējušiem daļā par nekustamo 
īpašumu “Sidrabas” (kadastra Nr. 
80480070250) Dzilnuciemā, Babītes 
pagastā, Mārupes novadā” (turpmāk 
– SN). Vienlaikus detālplānojuma te-
ritorijā saglabājas noteiktās projek-

tētās ielas sarkanās līnijas.
SN stājas spēkā pēc to paziņo-

šanas oficiālajā izdevumā „Latvijas 
Vēstnesis” (paziņojums publicēts 
16.06.2022., www.vestnesis.lv/op/ 
2022/116.TP2). Ar lēmumu un SN 
var iepazīties MNP tīmekļa vietnes 
www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/ 
Attīstība un plānošana/ Detālplāno-
jumi un ģeoportāla www.geolatvija.lv 
sadaļā Teritorijas attīstības plānoša-
na (saite: geolatvija.lv/geo/tapis#do-
cument_14020).  

Paziņojums par  detālplānojuma izstrādes izbeigšanu 
nekustamajam īpašumam “Boļi” Mārupē, Mārupes 
pagastā  

Mārupes novada pašvaldības 
(turpmāk – MNP) dome 25.05.2022. 
pieņēmusi lēmumu Nr.7 (prot. Nr.10) 
“Par nekustamā īpašuma “Boļi” Mā-
rupē, Mārupes pagastā, Mārupes 
novadā, kadastra Nr. 80760120053, 
detālplānojuma izstrādes izbeigša-

nu”.
Ar pieņemto lēmumu var ie-

pazīties MNP interneta vietnē 
www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība 
/ Attīstība un plānošana / Detālplā-
nojumi, pašvaldības informatīvajā 
izdevumā “Mārupes Vēstis”.

Par energoefektivitātes veicināšanu daudzdzīvokļu ēkās un gatavošanos nākamajai apkures 
sezonai 
Krievijas bruņotais iebrukums Ukrainā un ar to saistītās sankcijas ir izraisījušas preču cenu pieaugumu visā Eiropā un arī Latvijā, atstājot ietekmi arī uz energoresursu izmak-
sām. Ņemot vērā kopējo situāciju, jau šobrīd mums visiem ir svarīgi taupīt esošos energoresursus un veikt energoefektivitātes pasākumus, sakārtojot savus nekustamos īpa-
šumus, kā arī ieviešot dažādus pasākumus energofektivitātes celšanai daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās. 

Ēkas energoefektivitāte ir sil-
tumenerģijas un elektroenerģijas 
daudzums, kas tiek patērēts, lai 
nodrošinātu visu dzīvošanai nepie-
ciešamo procesu (apkure, ventilā-
cija, apgaismojums, karstā ūdens 
apgāde u.c.) norisi ēkā. Attiecīgi 
ēkas energoefektivitātes veicināša-
na nozīmē pasākumu kopumu, kas 
ļauj ievērojami samazināt siltuma un 
elektroenerģijas patēriņu ēkā. Vairā-
ki no daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
sliktā tehniskā stāvokļa iemesliem ir 
dzīvokļu īpašnieku izpratnes un zinā-
šanu trūkums ne vien par sava mā-
jokļa (dzīvokļa), bet arī kopējās ēkas 
uzturēšanu un nevēlēšanās kopīgi 
sakārtot nekustamo īpašumu. Pro-
tams, katram ir savs skatījums uz 
veicamo uzlabojumu lietderību, ne-
maz nerunājot par atšķirīgo izpratni 
energoefektivitātes jautājumos un 
tās lomu un ieguvumiem ilgtermi-
ņā. Lai veicinātu iedzīvotāju izpratni 
par novecojušu māju renovācijas ne-
pieciešamību, svarīga loma ir ēkas 
apsaimniekotājam vai kopienai, kas 
spēj izskaidrot visus energoefektivi-
tātes plusus ilgtermiņā, piemēram, 
samazināti rēķini, uzlabots komforta 
līmenis, ilgāks ēkas kalpošanas laiks 
utt., kā arī sniegt finansiāla rakstura 

skaidrojumus, piemēram, cik mak-
sās energoaudits, kādi ir veicamie 
uzlabojumi, kā atšķirsies tagadējie 
un nākotnes maksājumi dzīvoklim, 
kādas ir iespējas piesaistīt līdzfinan-
sējumu. 

Tādēļ aicinām namu apsaimnieko-
šanas uzņēmumus aktivizēt dialogu 
ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ie-
dzīvotājiem un pašiem iedzīvotājiem 
kļūt aktīvākiem, apzinot iespējas un 
resursus, kā kļūt energoefektīvā-
kiem un ietaupīt energoresursus 
savā mājsaimniecībā. Lai veicinātu 
iedzīvotāju vēlmi veikt ēku ener-
goefektivitātes pasākumus, piemē-
ram ēkas siltināšanu, logu nomaiņu, 
dzīvojamās mājas pamatu un jumta 
sakārtošanu, aicinām namu apsaim-
niekotājus informēt iedzīvotājus par 
katrā daudzdzīvokļu ēkā patērēto 
ikmēneša siltumenerģijas apjomu 
un ierosināt pasākumus, skaidrojot, 
kurus pasākumus varētu veikt, lai 
veicinātu energoefektivitāti. Papil-
dus, lai nodrošinātu siltumenerģijas 
patēriņa (un rezultātā arī rēķina par 
patērēto siltumenerģiju) samazinā-
jumu, Ministru kabineta 2020. gada 
10. decembra noteikumu Nr. 730 
“Ekspluatējamu ēku energoefektivi-
tātes minimālās prasības”  5. punkts 

paredz iespēju uzstādīt attālināti 
nolasāmus individuālus siltumener-
ģijas patēriņa skaitītājus vai indivi-
duālus siltuma maksas sadalītājus 
katram sildelementam, ja individuālu 
siltumenerģijas patēriņa skaitītāju 
uzstādīšana nav tehniski iespēja-
ma vai nav ekonomiski pamatota. 
Aicinām veikt ne tikai informatīvus, 
bet arī praktiskus pasākumus, pie-
mēram, pazeminot temperatūru 
telpās par vienu grādu, gan siltuma 
patēriņš, gan arī rēķins par siltuma 
patēriņu samazinās provizoriski par 
5%. To īstenojot, būtu nepieciešams 
veikt dzīvojamās mājas iedzīvotāju 
aptauju, lai noskaidrotu viedokli par 
iespējamu siltuma samazinājumu 
apkures sezonā. 

Atgādinām, ka šobrīd ir iespēja 
saņemt atbalstu no valsts attīs-
tības finanšu institūcijas “Altum” 
daudzdzīvokļu ēku remontiem un ap-
kārtējās teritorijas labiekārtošanas 
darbiem - inženiersistēmu (tai skai-
tā apkures sistēmu) atjaunošanai, 
pārbūvei vai izveidei, logu nomaiņai, 
apgaismojuma izbūvei, pārbūvei vai 
atjaunošanai, uzstādot energoefek-
tīvus LED gaismekļus, kā arī citiem 
daudzdzīvokļu ēku remontdarbiem 
un apkārtējās teritorijas labiekārto-

šanas darbiem. Atbalsta programmā 
pieejami aizdevumi 10 000 līdz 400 
000 eiro apmērā vienai daudzdzīvok-
ļu mājai uz termiņu līdz 20 gadiem 
ar fiksētu procentu likmi 3,5% gadā. 
Plašāku informāciju par pieejamo at-
balstu var meklēt portāla www.altum.
lv sadaļā Pakalpojumi/Daudzdzīvok-
ļu māju remonta aizdevums.

Šobrīd Mārupes novada pašval-
dībā tiek aktualizēti saistošie notei-
kumi “Par Mārupes novada pašval-
dības līdzfinansējumu dzīvojamām 
mājām piesaistīto zemesgabalu 
labiekārtošanai un dzīvojamo māju 
energoefektivitātes pasākumu īs-
tenošanai”, kas stāsies spēkā pēc 
apstiprināšanas domes sēdē un 
pozitīva atzinuma saņemšanaas 
no Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrijas. Saistošie 
noteikumi tiek izstrādāti ar mērķi 
piešķirt līdzfinansējumu dokumentā-
cijas sagatavošanai daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju energoefektivitātes 
pasākumu īstenošanai, kā arī vairā-
kiem labiekārtošanas darbiem: 
 atkritumu savākšanas tvertņu no-

jumes sakārtošanai/izbūvēšanai 
individuāli katrai mājai;

 bērnu rotaļu laukumu un atpūtas 
vietu atjaunojošanai un sakārto-

šanai;
 piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, 

velonovietņu un gājēju celiņu at-
jaunošanai un sakārtošanai; 

 sporta laukumu atjaunošanai un/
vai būvniecībai;

 u.c. pasākumiem. 
Ēkas energoefektivitātes paaug-

stināšanas kvalitāte un daudzdzī-
vokļu dzīvojamo māju ārtelpas, tai 
skaitā pagalmu, labiekārtošana ir 
būtisks dzīves komforta uzlaboša-
nas rādītājs. Papildus augstāk minē-
tajam aicinām daudzdzīvokļu māju 
apsaimniekotājus un iedzīvotājus 
izvērtēt savas iespējas un plānot 
resursus ilgtspējīgi, lai pēc iespējas 
efektīvāk sagatavotos nākamajai 
apkures sezonai un samazinātu iz-
maksas. Par dažādiem energoefek-
tivitātes uzlabošanas pasākumiem 
aicinām sekot līdzi jaunākajai infor-
mācijai Mārupes novada pašval-
dības mājaslapas www.marupe.lv 
sadaļā Viedie risinājumi, kā arī paš-
valdības sociālo tīklu kontos. 

Attīstības un plānošanas nodaļa

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašuma “Pabērzi” zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 80760073555 Mārupē, Mārupes pagastā    

Mārupes novada pašvaldības 
(turpmāk – MNP) dome 25.05.2022. 
pieņēmusi lēmumu Nr.14 (prot. 
Nr.10) “Par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu nekustamā īpašuma “Pa-
bērzi” (kadastra Nr.80760071316) 
Mārupē, Mārupes pagastā,  Mārupes 
novadā, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 80760073555”.

Detālplānojuma (turpmāk – DP) 
teritorija:  nekustamā īpašuma “Pa-
bērzi” zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 80760073555, platība 
1,5246 ha, atrodas ciema teritorijā, 
funkcionālajā zonā Savrupmāju ap-
būves teritorija (DzS), kur minimālā 
zemes vienības platība ir 0,1200 ha. 
DP izstrādes mērķis: sadalīt apbū-
ves gabalos, paredzot piekļuvi pa 

ielu, veidojot savienojumu ar paš-
valdības ceļu - Lapiņu dambi. DP 
izstrādes ierosinātājs: īpašnieks – 
juridiska persona.

Ar lēmumu un darba uzdevumu 
var iepazīties  MNP tīmekļa vietnes 
www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/
Attīstība un plānošana/Detālplāno-
jumi/Detālplānojumi izstrādes sta-
dijā  un ģeoportāla www.geolatvija.lv 
sadaļā Teritorijas attīstības plānoša-
na (saite: geolatvija.lv/geo/tapis#do-
cument_23988).

Rakstiskus ierosinājumus var 
iesniegt līdz 20.07.2022. pa pastu 
vai klātienē: Daugavas ielā 29, Mā-
rupē, Mārupes pagastā, Mārupes 
novadā, LV-2167; ar elektronisko 
parakstu, sūtot uz e-pasta adresi: 

marupe@marupe.lv; ievietojot past-
kastē pie pašvaldības administrāci-
jas ēkām: Centra ielā 4, Piņķos, Ba-
bītes pagastā, un Daugavas ielā 29, 
Mārupē, Mārupes pagastā. Iesnie-
gumā fiziskām personām jānorāda 
vārds, uzvārds un adrese, juridiskām 
personām – nosaukums, reģistrāci-
jas numurs, adrese.

Kontaktpersona: MNP Attīstības 
un plānošanas nodaļas Teritorijas 
plānotāja Anda Sprūde (tālr. nr. 
67149862, e-pasta adrese: anda.
sprude@marupe.lv. Lūgums sazinā-
ties speciālistu konsultāciju laikā 
pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 
9.00 līdz 18.00.
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Izbaudi velopiedzīvojumu “EXIT RĪGA ripo” un apceļo 
Pierīgu ar vilcienu un velosipēdu
Pierīgas tūrisma asociācija sadarbībā ar Pierīgas pašvaldībām un PostNos ir izplānojuši četrus velomar-
šrutus apkārt Rīgai - no Babītes līdz pat Carnikavai. Tie sākas un beidzas vilcienu pieturās un bez mak-
sas ir pieejami PostNos aplikācijā ikvienam interesentam. Ļoti iespējams, ka šogad izstrādātie velomarš-
ruti kļūs par pastāvīgu reģionālo Pierīgas velomaršrutu.

2022. gada siltajos mēnešos ceļo 
zaļi! Vilciens un velosipēds ir aizrau-
joši maciņam un dabai draudzīgi 
ceļošanas transportlīdzekļi, kas pa-
līdzēs tev aizmirst raizes par degvie-
las cenām un par liekām kalorijām. 
Dalība velopiedzīvojumā ietaupīs lai-
ku, meklējot vietas, kuras apskatīt, jo 
izsmeļoša informācija par tām tiks 
pasniegta kā uz šķīvīša. Akcija no-
risinās no 1. jūnija līdz 2. oktobrim.

Lai velobraucējus mudinātu doties 
ceļā un pasākumam piešķirtu azar-
tisku noskaņu, velopiedzīvojuma 
dalībniekiem pēc izlozes principa 
būs iespēja laimēt veikalu “Ceļotājs”, 
“Decathlon” un “Veloprof” sarūpētās 
balvas.

Velopiedzīvojumā “EXIT RĪGA ripo” 
piedāvāsim četrus aptuveni līdz 75 

km garus maršrutus. Maršruti tiek 
plānoti pa mazāk zināmiem asfalta, 
grants celiņiem un takām. PostNos 
aplikācijā būs pieejams starts, marš-
ruta līnija un dažādi kartē atzīmēti 
informatīvie punkti - apskates ob-
jekti, ēdināšana, naktsmītnes, citas 
noderīgas vietas. Kopumā maršruti 
nav plānoti kā tikai vienreizējs ve-
lopiedzīvojuma notikums, bet gan 
kā potenciāli pastāvīgs “Rīgas velo 
apvedceļš” jeb reģionālais Pierīgas 
velomaršruts. Veicot maršrutu, da-
lībnieki būs aicināti atbildēt uz jautā-
jumiem, kas organizatoriem sniegs 
atgriezenisko saiti kvalitatīva reģio-
nālā maršruta izveidei.

Velomaršrutus plānojuši septiņu 
Pierīgas novadu pašvaldību tūrisma 
speciālisti. Visi maršruti  ir līnijveida, 
tie sākas un beidzas dažādās Pierī-
gas vilciena pieturās:
 1. posms “Babīte - Olaine”;
 2. posms “Jaunolaine - Ķegums”;
 3. posms “Ķegums - Salaspils”;
 4. posms “Salaspils – Carnikava”. 

Velobraucienu maršrutu posmus 
var veikt jebkurā secībā vienas, divu 
vai vairāku dienu garumā akcijas 
norises laikā. Ilgākiem braucieniem 
dalībnieki aicināti izmantot nakts-
mītnes, kas piedāvātas aplikācijā, 

tās iepriekš rezervējot.
Velobraukšana ir lielisks veids, kā 

iepazīt Pierīgas ainavas un apska-
tes objektus. Ainavu daudzveidība 
maršrutos ir pārsteidzoša - jūra, eze-
ri, upes, muzeji, promenādes, parki 
un mežaparki, meži, lauki, pilsētas 
un daudz kas cits. Kopējais 280 ki-
lometru maršruts Pierīgu savienos 
neierastos virzienos, parādot, kā Pie-
rīgu iespējams apceļot ar vilcienu un 
velosipēdu!

Vairāk informācijas par velopiedzī-
vojumu “EXIT RĪGA ripo” atrodama 
www.exitriga.lv. 

Velopiedzīvojumu “EXIT RĪGA ripo” 
informatīvi atbalsta AS “Pasažieru 
vilciens” un radio “STAR FM”, par 
balvām rūpējas veikali “Ceļotājs”, 
“Decathlon” un “Veloprofs.lv”. Vizu-
ālā identitāte tapusi sadarbībā ar 
“Decathlon”. Paldies par iedrošinā-
jumu Rīgas plānošanas reģionam! 
Tiekamies Pierīgā! Tepat blakus!

Pierīgas tūrisma asociācija
(e-pasta adrese: info@exitriga.lv, tālr. 

nr. 26191044)

Mārupes un Olaines novadā notiks pasākumu cikls 
“Par aktīvām ģimenēm”
Ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu biedrība „Pierīgas partnerība” sadarbībā ar biedrību „Jauno-
laines attīstībai” īsteno projektu „Par aktīvām ģimenēm”. Projekta mērķis ir motivēt ģimenēs piepildīt 
kvalitatīvi un aktīvi kopā pavadīto laiku dabā, stiprinot savstarpējo socializēšanos un ģimenes kopības 
sajūtu, kā arī veicināt savu vajadzību definēšanu pašvaldībai par ģimeņu atbalsta jautājumiem.

Turpinot iepriekšējā gada projek-
tu “Par prasmīgām ģimenēm”, šoreiz 
biedrība īstenos trīs pārgājienu ciklu 
ar radošām darbnīcām un trīs saru-
nu ciklu tiešsaistē ar ekspertiem. 
Pārgājienu laikā ģimenēm būs ie-
spēja iepazīt vietējo novadu apkai-
mes pārgājiena vadītāja Māra Rešņa 
pavadībā, kas apvienojumā ar rado-
šām darbnīcām un aktīvu uzdevumu 
spēlēm uzlabos ģimeņu fizisko un 
emocionālo pašsajūtu. Pārgājienu 
laikā tiks gūtas jaunas ierosmes, kā 
dažādot savas ģimenes brīvā laika 
pavadīšanu un, kā izmantot dabas 
materiālus un elementus praktisko 
lietu izgatavošanai. Pārgājienu lai-
kā maršrutos mīsies ar ceļiem pa 
pilsētvidi un ar ceļiem pa mežiem, 
parkiem. Vienā pārgājiena darbnīcā 
ģimenes tiks aicinātas radīt glez-
nu vēstules, definējot pašvaldībai 
savas vēlmes par novada attīstību 
ģimenes jautājumu jomā. Visi radī-
tie darbi tiks nodoti attiecīgās paš-
valdības pārstāvjiem kā ierosmes 
kļūšanai par ģimenēm draudzīgāku 
pašvaldību. Savukārt pārējās trīs 
darbnīcas būs vērstas uz brīvā laika 
pavadīšanas iespējām kopā ar ģi-
meni, piemēram, koša putnu būrīša 
izveidošana. Pārgājiena noslēgumā 
tiks prezentēts veids, kā skaisti un 
atbildīgi pret dabu veidot piknikus. 
Savukārt mazākie apmeklētāji ko-
pā ar meža zvēriem apgūs spēles, 
rotaļas, ko iespējams spēlēt ikvienā 
vietā, atrodoties brīvā dabā.

Trīs pārgājienu cikls ģimenēm:

 3. jūlijā plkst. 14.00 – 18.00 Jaun-
mārupes dabas parkā;

 24. jūlijā plkst. 14.00 – 18.00 Jau-
nolaines meža masīvā;

 14. augustā plkst. 14.00 – 18.00 
Piņķu ūdenskrātuves apkārtnē.

Dalība pasākumos ir bez maksas. 
Iepriekšējā pieteikšanās obligāta. 
Pieteikuma anketa: www.ej.uz/
SIF22.

Pēc katra pārgājiena dalībnieki 
tiks aicināti aizpildīt anketu par pie-
redzi pārgājienos, lai uzzinātu ģime-
ņu viedokli par procesu, par ieguvu-
miem, ko pārgājienu pieredze mainīs 
viņu ģimenē. Aizpildot anketu, dalīb-
niekiem būs iespēja piedalīties balvu 
izlozē, kur trīs laimīgie tiks pie vēr-
tīgām balvām, kas rosinās turpināt 
aktīvi pavadīt laiku kopā. 

Lai motivētu ģimenes pārgājienus 
un atpūtu dabā izvēlēties kā regulā-
ru ģimenes kopā pavadīšanas laiku, 
biedrība nodrošinās arī trīs sarunu 
ciklu tiešsaistē - biedrības “Pierīgas 
partnerība” Facebook lapā. Saru-
nas vadīs moderators un katrai tiks 
piesaistīti atbilstoši jomas/nozares 
eksperti, kuri sniegs nepieciešamās 
zināšanas un iedvesmu uzdrīkstē-
ties, veicinot ģimenēm kopā aktīvi 
pavadīt laiku dabā, mazinot iekšējo 
spriedzi ģimenē un uzlabojot savu 
veselību - fizisko, garīgo. Trīs sarunu 
cikls ar ekspertiem tiešsaistē (“Pierī-
gas Fartnerība” Facebook lapā):
 30. jūnijā plkst. 19.00 – 20.00 

“Padomi ģimenēm draudzīgiem 

pārgājieniem” (moderatore: aktīva 
dzīvesveida piekritēja, trīs bērnu 
mamma Aija Bandere / eksperts: 
dabas pētnieks Māris Olte);

 21. jūlijā plkst. 19:00 – 20:00, “Bēr-
nu psiholoģija, kā mierīgi, prātīgi 
risināt dažādas situācijas pārgā-
jienos” (moderatore: aktīva dzīves-
veida piekritēja, 3 bērnu mamma 
Aija Bandere / eksperts: psihologs 
Emīls Ūdris);

 14. augustā, plkst. 19:00 – 20:00, 
“Atbildīga iešana dabā un attiek-
sme pret dabu” (moderatore: aktī-
va dzīvesveida piekritēja, 3 bērnu 
mamma Aija Bandere/eksperts: 
dabas izglītības darba speciāliste 
Linda Liepiņa).
Tādējādi projektā tiks veicinā-

ta ģimeņu savstarpējā sadarbība, 
pārgājienu prasmes apgūšana un 
sniegtas zināšanas par ģimeņu 
pozitīva emocionālā klimata stipri-
nāšanu pārgājienu laikā. Rezultātā 
tiks stiprinātas ģimenes, veicināta 
savstarpējā komunikācija, aktīva 
kopīga brīvā laika pavadīšana un 
garīgā veselība ģimenē. 

Sekojiet līdzi aktuālajai informāci-
jai “Pierīgas partnerība” mājaslapā 
www.pierigaspartneriba.lv un sociāla-
jos tīklos.

Projekts „Par aktīvām ģimenēm” 
ir sagatavots ar Sabiedrības integ-
rācijas fonda finansiālu atbalstu no 
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Projekta pieteikums Nr. 2022.LV/
ĢDP/51.

Biedrība “Pierīgas partnerība”

Īstenos iedzīvotāju atbalstītās 12 
idejas 
Aktīvi balsojot, Mārupes novada iedzīvotāji atbalstījuši 12 šogad kon-
kursā “Mārupe-mūsu mājas 2022” iesniegtās projektu idejas. Balso-
jumā piedalījās un savu viedokli izteica vairāk nekā 1300 iedzīvotāji. 
Rezultāti apstiprināti Mārupes novada pašvaldības domes sēdē 2022. 
gada 25. maijā.

Finansējums piešķirts projektiem: 
“Mārupes futbola rīts”,  “Hokeja die-
na Mārupē ar Georgiju Pujacu”, “Ap-
mācību cikls “Ģimenes pirtsdiena””, 
“Ilgtspējīga apģērba radīšana – prak-
tiskas šūšanas nodarbības bērniem 
un jauniešiem”, “Mārupes aukstum-
peldēšanas sezonas aktivitātes 
2022/ 2023”, “Mazais virtuvē – ēst 
gatavošanas darbnīcas bērniem”, 
“Dabas spēles - orientēšanās”, “Sa-
biedrības veselības pasākumi, iz-
mantojot latviskās pirts tradīcijas”, 
“Podkāsts “Mārupes uzņēmēju pie-
redzes stāsti”” – 10 epizodes, kas 
iedvesmos tevi uzsākt un attīstīt 
uzņēmējdarbību, “Tradīciju skola 
2022 – Mārtiņi Mārupē”, “Drošs 
skrituļslidotājs – vesels skrituļslido-
tājs! Drošas skrituļslidošanas skola 
– apmācības, pilnveidošana, drošība 
uz skrituļslidām”, “Tautas skrējiens 
Mārupe 2022”.

Ierosinātos pasākumus projektu 
iesniedzēji rīkos divpadsmit mēnešu 

laikā, sākot ar šī gada jūliju, piedā-
vājot Mārupes novada iedzīvotājiem 
gan lielāka, gan mazāka mēroga 
publiskas aktivitātes. Aicinām se-
kot līdzi informācijai pašvaldības in-
formatīvajos kanālos par iespējām 
piedalīties pasākumos. 

Konkursā “Mārupe - mūsu mā-
jas”, kas norisinājās no 2022. gada 
1. februāra līdz 8. maijam, tika ie-
sniegti sešpadsmit privātpersonu 
projektu pieteikumi un trīspadsmit 
no tiem konkursa komisija atzina 
par atbilstošiem administratīvajiem 
vērtēšanas kritērijiem. Laikā no 
2022. gada 29. aprīļa līdz 8. maijam 
tīmekļa vietnē www.marupe.lv no-
risinājās iedzīvotāju balsojums par 
iesniegtajām projektu idejām. Šogad 
konkursa kopējais budžets ir 30 000 
eiro, vienam projektam paredzot fi-
nansējumu līdz 2 500 eiro.

Attīstības un plānošanas nodaļa

Par kārtību, kādā tiek organizēti 
centralizētie ūdenssaimniecības 
pakalpojumi 
2022. gada 7. jūnijā spēkā 
stājušies jauni saistošie 
noteikumi Nr. 18 “Par kārtību, 
kādā tiek organizēti centralizētie 
ūdenssaimniecības pakalpojumi 
Mārupes novadā”, kas nosaka:
 kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli 

vai kanalizācijas tīkli un būves 
tiek pievienotas centralizētajai 
ūdensapgādes sistēmai vai cen-
tralizētajai kanalizācijas sistēmai;

 centralizētās ūdensapgādes sistē-
mas un centralizētās kanalizācijas 
sistēmas ekspluatācijas, lietoša-
nas un aizsardzības prasības;

 sabiedriskā ūdenssaimniecības 
pakalpojuma līgumā ietveramos 
noteikumus, kā arī tā slēgšanas, 
grozīšanas un izbeigšanas notei-
kumus;

 brīvkrānu izmantošanas kārtību;
 administratīvo atbildību par sais-

tošo noteikumu pārkāpšanu.
Noteikumi ir saistoši visām fi-

ziskām un juridiskām personām 
Mārupes novada pašvaldības ad-
ministratīvajā teritorijā – pakalpo-
juma lietotājiem un pakalpojumu 

sniedzējiem (jeb komersantiem, 
kuri ūdensapgādes un kanalizācijas 
nozarē sniedz sabiedriskos pakalpo-
jumus Mārupes novadā, izmantojot 
savā īpašumā un valdījumā esošos 
centralizētos ūdensvada un kanali-
zācijas tīklus).

Ar noteikumu pilnu tekstu var 
iepazīties www.marupe.lv sadaļā 
Normatīvie dokumenti/ Saistošie 
noteikumi.

Ar noteikumu spēkā stāšanās brīdi 
spēku zaudē:
 Mārupes novada domes 2016. gada 

31. augusta saistošie noteikumi Nr. 
28/2016 “Par kārtību, kādā tiek orga-
nizēti centralizētie ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumi Mārupes novadā””;

 Babītes novada pašvaldības do-
mes 2017. gada 22. februāra sais-
tošie noteikumi Nr. 4 “Sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanas un lietošanas kārtība 
Babītes novadā”.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa
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SEB sociālās uzņēmējdarbības grantu programmā “Augšup” atbalstīs piecas biznesa idejas 
Pierīgā
Sociālās uzņēmējdarbības grantu programmā „Augšup”, ko īsteno SEB banka kopā ar Mārupes, Siguldas, Ķekavas, Olaines un Ropažu novadu pašvaldībām, izvēlētas piecas per-
spektīvākās sociālā biznesa idejas, kuru autori to īstenošanai saņems finansiālu atbalstu. Kopējais šogad piešķirto grantu apjoms ir teju 40 000 eiro. 

Grantu programma “Augšup” šo-
gad tiek īstenota pirmo reizi, un tajā 
tika saņemti 20 sociālā biznesa ideju 
pieteikumi.

SEB bankas valdes loceklis Arnis 
Škapars: “Uzņēmēju ieceres ir ļoti 
dažādas, sākot ar veselības aprūpes 
pakalpojumiem un izglītības projek-
tiem, beidzot ar mākslīgā intelekta 
risinājumiem. Taču tās visas vieno 
kopīgs mērķis – jēgpilns darbs, kas 
pozitīvi ietekmē vietējo sabiedrību, 
turklāt sociālais aspekts arvien vai-
rāk kļūst par būtisku uzņēmumu 
konkurētspējas faktoru. Ikviena 
konkursā iesniegtā ideja ir tik vērtīga, 
ka žūrijai bija ļoti grūti izvēlēties uz-
varētājus – patiesi gribējās atbalstīt 
visus. Esam gandarīti par konkursa 
rezultātiem un plānojam to turpināt 
arī nākamgad, jo mūsu vidū ir daudz 
iedvesmojošu un uzņēmīgu darītāju. 
Reizēm labām idejām pietrūkst tikai 
sākotnējas pārliecības, tāpēc tos, 
kuri šogad neieguva grantu, aicinu 
ņemt vērā žūrijas ieteikumus bizne-
sa idejas pilnveidošanai un nākam-
gad startēt konkursā atkārtoti.” 

Sociālās uzņēmējdarbības grantu 
ieguvēji: 

SEB bankas grantu 8000 eiro ap-

mērā saņēma SIA „HappyOtto” no 
Mārupes novada jaunas mobilās 
aplikācijas izveidei, kas palīdzēs 
organizēt aprūpes procesu – tiem, 
kuriem nepieciešama aprūpe, būs 
iespēja ērti atrast atbalsta personu 
konkrētajā reģionā;

Mārupes novada pašvaldības 
grantu 8000 eiro apmērā saņēma 

SIA “Centrs sevii” lekciju cikla “esi/ 
REDZAMS” izveidei – universāla 
apmācību programma pieauguša-
jiem (izglītības iestādēm, pašvaldī-
bām, apmācību uzņēmumiem) par 
mobinga preventīvu novēršanu ar 
emocionālās, sociālās inteliģences 
metodēm;

Olaines novada pašvaldības gran-

tu 7827.91 eiro apmērā saņēma SIA 
“Atbalsta centrs “Citāds Es”” interak-
tīvā un sensorā inventāra iegādei cil-
vēkiem ar īpašām vajadzībām. Uzņē-
muma darbības mērķis ir bērnu un 
jauniešu ar invaliditāti harmoniska 
iekļaušana sabiedrībā un rūpes par 
viņu vecākiem;

Siguldas novada pašvaldība 

grantu 8 000 eiro apmērā piešķīrusi 
biedrībai “Gaismas laiva” funkcionālā 
apģērba un aksesuāru cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem izstrādei. Biz-
nesa idejas autori izstrādājuši proto-
tipu lietusmētelim ar aksesuāriem, 
kas ergonomiski pielāgots kustību 
specifikai;

Ropažu novads ar grantu 7845 
eiro apmērā atbalstīs SIA “Mobīla 
Aprūpe” veselības aprūpes pakal-
pojumu nodrošināšanai mobilajā 
kabinetā un mājas vizītēs. 

Saņemtos granta līdzekļus uzņē-
mumi var izmantot esošās sociālās 
uzņēmējdarbības attīstīšanai, esošā 
biznesa sociālās ietekmes veidoša-
nai vai arī jauna sociālā uzņēmuma 
izveidei. Plašāka informācija par 
grantu programmu “Augšup” pie-
ejama mājaslapā seb.lv/augsup un 
www.marupe.lv sadaļā Uzņēmēja-
darbība/ Atbalsta pasākumi uzņē-
mējiem/ Sociālās uzņēmējdarbības 
granta konkurss Augšup. 

Elīna Neimane, SEB bankas 
Korporatīvās komunikācijas 

pārvaldes uzņēmumu komunikācijas 
vadītāja

Pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes 
sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai
2022. gada 25. maijā Mārupes novada pašvaldība apstiprināja saistošos noteikumus 26/2022 “Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pie-
slēgšanai centralizētajai  ūdensapgādes sistēmai un centralizētai kanalizācijas sistēmai”, kas nosaka kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu privāt-
personai dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kā arī līdzfinansējuma saņemšanas un izlietošanas 
kārtību.

Mārupes novada pašvaldība Mā-
rupes pagastā jau kopš 2016. gada 
piešķir līdzfinansējumu dzīvojamo 
māju pieslēgšanai centralizētajai  
ūdensapgādes sistēmai un centra-
lizētai kanalizācijas sistēmai. Līdz 
šim atbalstu ir saņēmuši 619 pri-
vātīpašnieki dzīvojamo ēku pieslē-
gumiem. Lai turpinātu sniegt atbal-
stu iedzīvotājiem, Mārupes novada 
pašvaldība arī turpmāk, atbilstoši 
kārtējā gadā apstiprinātajam bu-
džeta pieejamajam finansējuma 
apmēram piešķirs līdzfinansējumu 
dzīvojamo māju pieslēgšanai centra-
lizētajai  ūdensapgādes sistēmai un 
centralizētai kanalizācijas sistēmai 
Mārupes novadā.

Pieteikumus līdzfinansējuma sa-
ņemšanu varēs iesniegt pēc notei-
kumu stāšanās spēkā – orientējoši, 
sākot no šī gada septembra – oktob-
ra, kad tiks publicēts paziņojums par 
pieteikumu iesniegšanu līdzfinan-
sējuma saņemšanai pašvaldības 
informatīvajā izdevumā “Mārupes 
Vēstis” un mājaslapā www.marupe.lv. 
Jāņem vērā, ka līdzfinansējums būs 
attiecināms tikai tiem pieteikumiem, 
kuri pieslēgumu izbūves darbus būs 
veikuši pēc noteikumu spēkā stāša-
nās. Patlaban iedzīvotājus aicinām 
iepazīties ar apstiprinātajiem sais-
tošajiem noteikumiem, kas atrodami 
www.marupe.lv sadaļā Sabiedrība/ 
Vide un infrastruktūra/ Atbalsts 

ūdenssaimniecības pieslēgumam. 
Sniedzot pieteikumu, jāņem vērā:
 dzīvojamai mājai ir jābūt nodotai 

ekspluatācijā - to pamato ieraksts 
Zemesgrāmatā;

 līdzfinansējums tiek piešķirts ne-
kustamā īpašuma īpašniekam, 
kurš īpašumā ir deklarēts vismaz 
vienu gadu no pieteikuma iesnieg-
šanas brīža;

 nav nekustamā īpašuma nodok-
ļa parāds un parāds pašvaldības 
kapitālsabiedrībai par sniegtajiem 
pakalpojumiem;

 ja pa ielu vai ceļu gar nekustamo 
īpašumu ir izbūvēts maģistrālais 
ūdensvads un/vai kanalizācijas 
vads vai tas atrodas tiešā tuvumā 

šim nekustamajam īpašumam, 
un tā izbūve ir tehniski, tiesiski un 
ekonomiski pamatota.
Būtiski, ka līdzfinansējuma piešķir-

šanas kārtība ievērojami atšķiras no 
līdzšinējās kārtības. Līdzfinansējums 
tiks piešķirts par vienu ūdensapgā-
des un/ vai kanalizācijas pieslēguma 
izbūves metru atbilstoši būvspeciā-
lista izstrādātajai un pašvaldības 
kapitālsabiedrības apstiprinātajai 
pieslēguma shēmai. Papildus kopē-
jo izmaksu apjomā var tikt iekļautas 
arī tehniskās dokumentācijas izmak-
sas. Pieslēguma izmaksas neietver 
ēkas iekšējās ūdensapgādes un/ vai 
kanalizācijas izbūves izmaksas un 
lietus ūdens kanalizācijas novadīša-

nas izmaksas. Par pieslēguma izbūvi 
atbildīgs pats nekustamā īpašuma 
īpašnieks, kā arī pieslēgums izbūvē-
jams sešu mēnešu laikā pēc līdzfi-
nansējuma piešķiršanas un līguma 
par līdzfinansējuma saņemšanu 
noslēgšanas. 

Jautājumu gadījumā par līdzfi-
nansējuma piešķiršanu dzīvojamo 
māju pieslēgšanai centralizēta-
jai  ūdenssaimniecības sistēmai 
lūdzam vērsties pie Attīstības un 
plānošanas nodaļas vides speciā-
listes Anitas Lontones-Ieviņas, tālr. 
nr. 67149875 vai rakstot uz e-pasta 
adresi: atbalsts@marupe.lv. 

Attīstības un plānošanas nodaļa

Pašvaldība izsludina pieteikšanos konkursā “Mammu bizness Mārupē 2022”
Mārupes novada pašvaldība jau trešo gadu pēc kārtas izsludina konkursu “Mammu bizness Mārupē 2022”. Konkursā sievietes, kuras audzina bērnu kopīgā dzīvesvietā vecumā 
līdz astoņiem gadiem (ieskaitot), vai arī kuras ir dibinājušas uzņēmumus, kas reģistrēti pirms ne vairāk kā 24 mēnešiem, var pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam esošā 
biznesa attīstīšanai vai jauna uzņēmuma darbības uzsākšanai.

Konkursa mērķis ir motivēt sie-
vietes - māmiņas saskatīt sevī 
uzņēmējas potenciālu un uzsākt 

komercdarbību, sekmēt jaunu pro-
duktu un pakalpojumu veidošanu, 
kā arī veicināt jauno māmiņu soci-

ālo iekļaušanu, sevis pilnveidošanu, 
atvieglojot un veicinot veiksmīgāku 
atgriešanos darba tirgū.

Kopējais konkursā pieejamais 
līdzfinansējums ir 12 000 eiro, 
maksimālais viena projekta īsteno-
šanai pieejamais līdzfinansējums ir 
3 000 eiro.

Konkurss norisināsies divās at-
lases kārtās, izvērtējot pieteikumu 
atbilstību konkursa nolikumam un 
kritērijiem, kā arī tiks vērtētas pre-
tendentu prezentācijas un atbildes 
uz žūrijas komisijas jautājumiem.

Konkursa pieteikumu pieņemša-
na sāksies 1. jūlijā un noslēgsies 31. 
augustā. Iesniegtos projektus vērtēs 
žūrijas komisija, kuras sastāvā būs 
uzņēmējdarbības profesionāļi un 
pašvaldību pārstāvji. 

Aicinām jaunās māmiņas iepa-
zīties ar nolikumu un gatavot pie-
teikuma dokumentāciju. Konkursa 
nolikums, prezentācija un sīkāka 
informācija atrodama Mārupes no-
vada pašvaldības mājaslapas www.
marupe.lv sadaļā Uzņēmējdarbība.

P lašāka  in formāc i ja , 
rakstot uz e-pasta adresi: 
linda.ostrovska@marupe.lv vai zvanot 
uz tālruņa numuru 29330721. 

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

Grantu programmas “Augšup” laureāti.
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Aktīvs un radošs mācību gads novada izglītības iestādēs
Pirmsskolas izglītības iestādes 
šogad absolvējuši 456 audzēkņi:
 PII “Zeltrīti” 107
 PII “Saimīte” 86
 PII “Mārzemīte” 69
 PII “Lienīte” 50
 PII “Zīļuks” 48
 Babītes PII 37
 Mārupes pamatskolā 27
 Skultes sākumskolā 22
 Salas sākumskolā 10

Neraugoties uz pandēmijas 
diktējiem noteikumiem, 
pirmsskolas izglītības iestādes 
aizvadītajā mācību gadā aktīvi 
turpināja piedalīties dažādu 
projektu īstenošanā,  sportiskās 
un radošās aktivitātēs. Esam 
kļuvuši arī par vienu krāšņu 
izglītības iestādi bagātāki. 
2021. gada septembrī pašvaldības 
izglītības iestādēm piepulcējās jau-
na pirmsskolas izglītības iestāde 
“Zīļuks”, kas šajā pavasarī ieguvusi 
3. vietu “Latvijas Būvniecības Ga-
da balvā 2021”. Iestāde lepojas, ka 
“Zīļukam” jau ir sava himna - sadar-

bojoties ar dzejnieci Ingrīdu Mar-
kusu, tapa dzejas rindas, savukārt 
mūziku konkursa kārtībā izvēlējās 
“Zīļuka” saime. Ar balsu vairākumu 
uzvarēja Sandras Gaides mūzikas 
pavadījums. Himnas pirmatskaņo-
jumu “Zīļuka” bērni izpildīja pirmajā 
izlaidumā. 

“Dzīvot, priecāties un mīlēt”
Tā kā kastanis no čaulas, tā kā zīļu bērns 
no zīles
Pasaulē ir bērniņš nācis dzīvot, priecāties 
un mīlēt.
Iemācīties labam ticēt, pašam labam būt,
Kā stipram ozolkokam no zīļukbērna kļūt.

Lūk, maziņš zīļukbērns sāk dzīves ceļu iet,
Jūs tam savu mīlestību ceļā noklājiet.

Tā kā kastanis no čaulas, tā kā zīļu bērns 
no zīles
Pasaulē ir bērniņš nācis dzīvot, priecāties 
un mīlēt.
Mūsu  Zīļukdārzā stādīts cilvēkbērns!
Lai laimīgi aug Latvijai ik meitene un zēns!

Babītes pirmsskolas izglītības 

iestāde aktīvi piedalījās Erasmus 
projektos un skolotāju profesionā-
lās pilnveides A kursu īstenošanā, PII 
“Lienīte” aktīvi gatavojās nozīmīgajai 
– 50 gadu jubilejai, PII „Mārzemīte” 
lepojas ar izdevušos Ziemassvētku 
Rūķu gājienu, par kuru bērni vēl ilgi 
runāja, lielu atsaucību guva izlai-
duma grupu ģimeņu sporta svētki. 
Pirmo reizi tika organizetas interešu 
izglītības “Atvērto durvju dienas”. PII 
„Saimīte” jau otro gadu pēc kārtas 
piedalījās Latvijas Veselības sporta 
nedēļā, katru dienu organizējot akti-
vitātes vismaz vienas stundas garu-
mā. Pasākumā piedalījās 299 bērni, 
35 darbinieki, 15 vecāki/ radinieki/
draugi. PII „Zeltrīti” noslēgusi dalību 
divos Erasmus projektos, jau piekto 
gadu ieguva Zaļā Karoga balvu, kā 
arī ir nokārtojusi Ekoskolas akredi-
tāciju.

Skolās
357 9. klašu absolventi
117 12. klašu absolventi
Aizvadītais mācību gads ir bijis iz-
aicinājumu un iespēju pilns.  Izaici-

nājumi darboties pandēmijas aps-
tākļos, organizēt darbu atbilstoši 
ierobežojumiem, vadīt mācības gan 
klātienē, gan tiešsaistē, uzņemties 
atbildību par savu rīcību un pieņem-
tajiem lēmumiem.  Iespējas izvērtēt, 
kādas darba formas un tradīcijas un 
pieņemtās normas mainīt, lai augtu 
līdzi laikam un pilnveidotos.

Mārupes novada skolēni ar labiem 
panākumiem ir startējuši dažādās 
mācību priekšmetu olimpiādēs gan 
novada, gan valsts līmenī. Augstā-
kais sasniegums novadā - Babītes 
vidusskolas 12. klases audzēknis 
ieguva tiesības pārstāvēt Latviju 
Starptautiskajā ģeogrāfijas olimpi-
ādē Parīzē un arī Baltijas ģeogrāfijas 
olimpiādē Kauņā.

Izglītības iestādes aktīvi iesaistī-
jušās dažādu projektu piedāvātajās 
aktivitātēs, piemēram, “Līderis manī”, 
“MOT Latvija”, “Erasmus +”, “Kopie-
nas ASS”, “Ekoskola” u.c. Darboša-
nās projektos ievērojami paplašina 
gan skolēnu, gan skolotāju mācīša-
nās pieredzi, ļauj satikt domubied-
rus visā pasaulē, attīstīt savstarpēju 

sadarbību un augt, mācoties vienam 
no otra.

Šis mācību gads licis pārvērtēt arī 
pasākumu organizēšanas tradīcijas, 
domājot par alternatīvām svētku 
organizēšanas formām - tiešsaistē, 
klases burbulī u.c. Svētku svinēša-
nai plaši tika izmantotas skolu āra 
teritorijas, piemēram, Māmiņdienas 
koncerta vietā tika organizēta Ģime-
nes diena ar radošām darbnīcām un 
koncertu skolas pagalmā, akcentējot 
kopienas stiprināšanu. 

Mācības noslēgušās arī  11 Babī-
tes Mūzikas skolas absolventiem (4 
stīgu instrumentu nodaļā, 1 tausti-
ņinstrumentu nodaļā, 4 pūšamins-
trumentu nodaļā, 2 sitaminstrumen-
tu nodaļā)  un 41 Mārupes Mūzikas 
un mākslas skolas absolventam (10 
stīgu instrumentu nodaļā, 6 tausti-
ņinstrumentu nodaļā, 10 pūšamins-
trumentu nodaļā, 5 sitaminstrumen-
tu nodaļā, 3 kora klasē, 7 vizuāli 
plastiskās mākslas nodaļā). 

Izglītības pārvalde

Babītes vidusskolas skolēnu 
pašpārvalde rada idejas un 
iedvesmo darbībai
Neskatoties uz pandēmijas izraisīto situāciju valstī, Babītes vidus-
skolas Skolēnu pašpārvalde ir aktīvi darbojusies visu mācību gadu - 
organizējusi aktivitātes digitāli un pēc Covid-19 ierobežojumu atcel-
šanas viena mēneša laikā noorganizēja veselus četrus pasākumus 
klātienē. 

Kā pirmais bija ikgadējais pasā-
kums “Popiela”, kas notika aprīlī. 
Šogad tas norisinājās neierastā 
formātā – katra klase izveidoja 
priekšnesumu kā video filmiņu, kas 
pēc tam tika atskaņota zālē. Visus 
video divās kategorijās: 5. - 8. un 9.-
12. klases vērtēja neatkarīga žūrija, 
kura noteica Popielas uzvarētājus. 
Pirmo vietu ieguvēji saņēma gardas 
picas no “Mārupes picas”. Pārējie 
uzvarētāji mielojās ar gardumiem, 
kurus sagādāja skola.

Aprīļa otrajā pusē, kā visas sko-
las, arī Babītes vidusskola piedalījās 
Olimpiskajā sporta dienā. To orga-
nizēja Skolēnu pašpārvaldes biedri, 
sadarbībā ar sporta skolotājiem. 
Kopīgiem spēkiem bija noorgni-
zēta aktivitāšu un sajūsmas pilna 
diena visiem skolas skolēniem un 
pedagogiem. Bija iespēja piedalīties 
futbola un basketbola čempionātos, 
skrituļot apkārt ūdenskrātuvei, orien-
tēties pa tuvāko apkārtni, kā arī sa-
darboties vēl dažādās interesantās 
aktivitātēs.

“Sporta diena bija ļoti labs veids, 
kā labi pavadīt laiku ar saviem kla-
sesbiedriem, iepazīt skolas biedrus, 
vienlaikus sportojot, attīstot fizisko 
sagatavotību. Ļoti patika, ka skanēja 
mūzika, kas deva jautrāku atmosfē-
ru. Sporta diena bija ļoti izdevies 
pasākums, ko ar nepacietību gaidu 
arī nākamajā mācību gadā!” - 11.b 
klases skolniece

Kopš pagājušā mācību gada 
esam aizsākuši jaunu tradīciju 
– nomināciju ceremonija “BVSK 
Zvaigzne”, kuru šogad turpinājām. 
Martā tika izziņotas deviņs nominā-
cijas, kurās ikviens varēja nominēt 
jebkuru skolas skolēnu vai skolotāju. 
Aprīļa beigās sadarbībā ar uzņēmu-
miem “Lāči” un “Digitalstream” no-
risinājās apbalvošanas ceremonija, 
kur balvas saņēma uzvarētājs katrā 
nominācijā. 

Un visbeidzot – Babītes vidussko-
la ir plaši zināma ar savām grandioz-
jām Ziemassvētku ballēm. Pandēmi-
ja to šogad neatļāva izveidot, tomēr 
pašpārvaldes dalībnieki neatmeta 
cerību izdejoties un gaidīja ierobe-
žojumu atcelšanu. Maija sākumā 
izdevās noorganizēt lielo “Pavasara 
balli”, kurā bija dažādas aktivitātes, 
dzīvā mūzika un dejas. 

“Man ļoti patīk skolēnu pašpār-
valdes organizētie pasākumi, jo tas 
ir veids, kā mēs vairāk varam so-
cializēties ar skolas biedriem. Man 
mīļākais no šī gada pasākumiem 
bija Popiela, jo bija jautri, redzējām 
citu klašu dinamiku, bija iespēja sa-
līdzināt klases savā starpā, jo divus 
gadus nebijām tikušiem pandēmijas 
dēļ. Šie pasākumi tiešām palīdz ie-
viest skolā patīkamāku gaisotni.” – 
8. klases skolniece.

Noteikti jāpiemin, ka 38 dalībnieku 
lielā pašpārvaldes komanda ikdienā 
ne tikai organizē pasākumus, bet arī 
veicina skolēnu labbūtību un salie-
dēšanos savā starpā. Pašpārvaldes 
biedri piedalās dažādos sevis attīs-
tošos projektos un klausās izglītojo-
šas lekcijas. 

“Šis mums visiem bija diezgan 
saspringts laiks, jo ļoti daudz orga-
nizatorisko darbu norisinājās vien-
laicīgi, taču mēs tikām ar to galā. 
Lai to izdarītu, veidojām dažādus 
pašpārvaldes komandas saliedē-
šanas pasākumus, kas visiem palī-
dzēja kļūt empātiskākiem. Es vairāk 
pašpārvaldi uzskatu kā vienu lielu 
ģimeni, kas tiecas uz kopīgu mērķi. 
Arī nākamajam gadam mums ir lieli 
plāni, kuriem gatavojamies jau laicī-
gi,” skolēnu pašpārvaldes prezidente 
Melānija Krista Lubiņa.

Babītes vidusskolas Skolēnu 
pašpārvalde

Ar panākumiem noslēdzies mācību gads Mārupes 
Mūzikas un mākslas skolā
Neskatoties uz pandēmiju, arī  šajā mācību gadā skola organizēja starptautisko pūšaminstrumentu un si-
taminstrumentu konkursu “WindStar 2022”, starptautisko akordeonistu konkursu “Concord of Sounds”, 
starptautisko ģitāristu konkursu “Kur tad tu nu biji”, sitaminstrumentu konkursu “Amber Percussion” un 
mākslas konkursu “Skaņu palete”. Vijoļspēles absolvente jau nokārtojusi eksāmenu un iestājusies Emī-
la Dārziņa mūzikas skolā, viens flautas un divi klavierspēles absolventi gatavojas eksāmeniem Jāzepa 
Mediņa mūzikas vidusskolā, septiņi audzēkņi turpinās mācības mūsu skolā, jo vēl nav pabeiguši pama-
tizglītību skolā.

Audzēkņi piedalījušies un ieguvu-
ši laureātu diplomus dažādos valsts 
un starptautiskos konkursos. Skolas 
kolektīvi – koklētāju ansamblis “Sau-
les kokles”, pūtēju orķestris, kame-
rorķestris un koris “Skaņa” piedalās 
dziesmu svētku modelēšanas kon-
certos, gatavojas vasaras nomet-
nēm un koncertiem.

Beigusies arī pirmā uzņemšana, 
kurā ieradās 104 jaunie mūziku un 
mākslu mācīties griboši bērni. Au-
gustā organizēsim otro uzņemšanu 
uz brīvajām vietām. 

Mācību gada laikā jaunie mūziķi 
un mākslinieki ar labiem panāku-
miem piedalījušies dažādos kon-
kursos gan valsts, gan starptautiska 

mērogā, mājup pārvestas godalgas 
un pateicības. Labākie mūzikas 
skolu audzēkņi savus talantus de-
monstrēja koncertos mācību gada 
noslēgumā. 

Dace Štrodaha, Mārupes Mūzikas un 
mākslas skolas direktore

Pirmsskolas izglītības iestāde “Zīļuks” aizvadījusi savu 
pirmo mācību gadu 
Mācību gads jau kopš paša sākuma izvērtās interesants, kad sešas mūsu “Zīļuka” grupas, gaidot savas 
pastāvīgās mājas, vēl septembrī atradās četrās kaimiņu pirmsskolas izglītības iestādēs Mārupes novadā. 
Paldies sakām PII “Lienīte”, PII “Mārzemīte”, PII “Zeltrīti” un Mārupes pamatskolas pirmsskolas kolektī-
vam par izrādīto laipnību un viesmīlību! 

2021. gada oktobrī, iestādei vēra 
durvis 18 bērnu grupiņām. Bērnu iz-
augsmei atbilstoši iekārtotā vide bija 
viens no faktoriem, kas bērniem pa-
līdzēja ātrāk iejusties jaunajos aps-
tākļos un pieņemt pārmaiņas. 

Atskatoties uz aizvadīto mācību 
gadu, var secināt, ka vienlaikus ar 
gatavību iespējami ātrāk uzsākt 
mērķtiecīgi plānotu mācību proce-
su, skolotāju vadībā audzēkņi tika 
iekļauti dažādās tematiskās ievirzēs, 
svētku un pasākumu svinēšanā, go-
dinot gan latviešu tautas tradīcijas, 
gan valsts svētkus, gan veicinot 
sportiskas aktivitātes un veselības 
nostiprināšanu. 

Atbilstoši bērnu vecumposmam 
un gada ritmam “Zīļuka” bērni: 
 rudens periodā savās grupās sa-
gaidīja Mārtiņdienas gaili, pagal-
mā simboliski aizdedza svecītes 
par godu Lāčplēša dienas brīvības 
cīņām un ar “Zīļuka ceļojumu pa 
Latviju” svinīgi atzīmēja Latvijas 
valsts jubileju. Muzikālie un atrak-
tīvie “Zīļuka” vīri sagādāja pārē-
jiem kolēģiem patīkamu muzikālu 

un patriotisku koncertu Latvijas 
dzimšanas dienai par godu. Tāpat 
novembrī, popularizējot aktīvu un 
veselīgu dzīvesveidu, sagatavo-
šanas grupu “Mārītes” un “Bitītes” 
bērni sporta skolotāju vadībā pie-
dalījās posmu spēlē “Atrodi Zīļuku!”, 
kas iekļāvās Latvijas tautas sporta 
asociācijas koordinētajā Latvijas 
veselības sporta nedēļā; 

 ziemīgās noskaņās priecājās par 
“Zīļuka” saimes darbinieku un aktī-
vāko vecāku-Ziemassvētku Rūķu 
ierašanos, gāja kopīgās rotaļās un, 
gaidot dāvanas, skandēja sagata-
votās Ziemassvētku dziesmas, 
sportisku atraktivitāti un veiklību 
rādīja Sniega dienā Meteņos. Savu-
kārt iestādes administrācija kopā 
ar mūzikas un sporta skolotājiem, 
psihologa klavierpavadījuma vadī-
bā sagatavoja muzikālu sveicienu 
saviem kolēģiem Ziemassvētku 
noskaņā, ko video formātā nosūtīja 
arī bērnu vecākiem; 

 pavasari ieskandināja ar bērnu 
vokālistu balstiņām “Cālis 2022” 
pasākumā “Jau gaisā smaržo pa-
vasaris…”. Pulcējoties pa vecum-

posmiem, pagalmā kopīgi ar Zaķi, 
Vistiņu un Lapsu meklēja pazudu-
šās Lieldienu olas. Savukārt mācī-
bu gada noslēgumā mēs ar prieku 
izbaudījām pasākumu aktivitātes, 
esot kopā ar savu audzēkņu vecā-
kiem – Mātes dienas un sagatavo-
šanas grupas izlaidumu pasākumi 
noteikti izvērtās sirsnīgāk un mīļāk, 
esot kopā vecākiem, bērniem un vi-
ņu skolotājiem!  
Vērtībizglītības aspektā svētku 

piedzīvošana, noskaņas izjūtas, sa-
darbība un līdzdalība ir jomas, kam 
pievēršama īpaša uzmanība. Tie-
ši kopīga iesaiste sagatavošanās 
procesā veido pamatu gan kolektī-
va saliedēšanā, gan savu tradīciju 
veidošanā jaunā izglītības iestādē 
– mūsu “Zīļukā”! 

Inese Šīmane, PII “Zīļuks” vadītāja, 
Sandra Belcāne, vadītājas vietniece 

izglītības jomā 
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Ceļā uz pieejamu, kvalitatīvu un 
konkurētspējīgu izglītību novadā
Lai plānotu nākamā mācību gada prioritāros virzienus izglītībā, 2. jū-
nijā Izglītības pārvalde uz darba sesiju aicināja Mārupes novada paš-
valdības izglītības iestāžu vadītājus. Diskusijās par novadā svarīgiem 
jautājumiem izglītības jomā iesaistījās arī Mārupes novada pašvaldī-
bas domes priekšsēdētaja pirmais vietnieks Mārtiņš Bojārs.

Izglītības pārvaldes darbinieki 
aktualizēja attīstības virzienus izglī-
tībā, ņemot vērā Mārupes novada 
pašvaldības ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju 2022. – 2034. gadam, 
kur iezīmētās  prioritātes izglītības 
jomā vērstas uz iespējām iegūt kva-
litatīvu, darba tirgū pieprasītu izglītī-
bu, nodrošinot izglītības pieejamību 
visām interešu un vecuma grupām; 
atbilstošu mūžizglītības un kompe-
tenču izglītības pakalpojumu snieg-
šana novadā; sadarbība  ar kaimiņu 
pašvaldībām un privāto sektoru. 

Pēc diskusijām, izvērtējot darba 
grupu rezultātus, nozares pārstāv-
ji vienojās par diviem prioritāriem 
virzieniem, kuri vērsti uz skolotāju 
tiesisko, morālu un profesionālo 
labbūtību (atbalsts skolotājam), kā 
arī vienlīdzības veicināšanu izglītības 
nozarē visā novadā, par virsmērķi 
nosakot pieejamu, kvalitatīvu, kon-

kurētspējīgu  izglītības pakalpojuma 
nodrošināšanu Mārupes novada 
pašvaldības izglītības iestādēs. 

Izvirzītās prioritātes tiks īstenotas 
mācību gada laikā, plānojot izglītības 
iestāžu un Izglītības pārvaldes darbu 
un resursus, izstrādājot normatīvos 
dokumentus, piesakot dalību Latvi-
jas un ārvalstu projektos, sadarbo-
joties ar vecākiem, vietējo kopienu, 
sadarbības partneriem un iesaisto-
ties citās aktivitātēs. 

Detalizētāka informācija par plā-
noto sekos augustā, kad izglītības 
iestāžu vadītāji ar Izglītības pārval-
di tiksies atkārtoti, lai diskutētu par 
konkrētiem rīcības virzieniem, ņemot 
vērā izvirzītās prioritātes. 

Liene Šmite, Izglītības pārvaldes 
vadītāja 

Ziedošais maijs Babītes Mūzikas skolā
Šī gada maijā Babītes Mūzikas skola zumēja kā bišu strops.  

15. maijā seši Babītes Mūzikas 
skolas audzēkņi devās uz Rīgas Lat-
viešu biedrības namu, kur piedalījās 
koncertcikla – konkursa “Talants 
Latvijai” finālā. Pieci skolas bērni 
ieguva godalgotas vietas, tostarp 
Gustavs Dubinskis - 1. vietu.

16. maijā bija iespēja dzirdēt visus 
topošos absolventus “6. un 8. klases 
audzēkņu noslēdzošajā koncertā”, 
kurā katrs absolvents izpildīja savu 
skolas beigšanas diplomeksāmena 
programmu.  

19. maijā kora klases audzēkņi 
uzstājās koncertā “Maija plauku-
mā”, kur izskanēja visu kora klases 
audzēkņu balsis solo un ansambļu 
priekšnesumos.  

20. maijā klavierspēles audzēkņi 
sniedza koncertu Babītes Mūzikas 
skolas Mazajā zālē klaviermūzikas 

cienītājiem. Klaviermūzika skanēja 
arī 23. maijā, kad ar savu solo kon-
certu Babītes Mūzikas skolā vieso-
jās skolas absolvente, tagad Jāzepa 
Mediņa Mūzikas vidusskolas 4. kur-
sa studente Madara Blome ar solo 
koncertu. 

24. maijā skola rībēja no agra rīta 
līdz vēlam vakaram, jo Babītes Mūzi-
kas skolā norisinājās V Sitaminstru-
mentu spēles solistu un ansambļu 
konkurss “Amber Percussion”, kurā 
arī mūsu skolas audzēkņu plūca 
laurus - sagatavošanas klases au-
dzēknis Eduards Augusts Mazapšs 
un 6. klases audzēknis Fēlikss Krievs 
katrs savā grupā ieguva 1. vietu. 

25. maijā tika sumināti šī mācību 
gada konkursu laureāti. Koncerta da-
ļā bija iespēja dzirdēt gan konkursu 
laureātu, gan pedagogu muzikālos 

priekšnesumus. Kopā tika sumināts 
21 skolas audzēknis, kas ieguvis 
godalgotu vietu kādā konkursā šajā 
mācību gadā.

Īpaši augstu izceļams Gustava 
Dubinska un Germana Miroņenko 
sniegums, vairākos konkursos gūs-
tot augstāko novērtējumu. 

26. maijā Babītes Mūzikas sko-
lā viesojās Mārupes Mūzikas un 
mākslas skolas kora klases audzēkņi 
un komponists Māris Lasmanis. 

27. maijā Babītes Mūzikas skolā 
notika izlaidums. Šogad skolu bei-
dza 11 audzēkņi. Īpašs notikums bija 
pirmais izlaidums Babītes Mūzikas 
skolas ģitāras spēles absolventam. 

Ilze Latkovska, Babītes Mūzikas 
skolas direktora vietniece izglītības 

jautājumos

Pilnveide kā piedzīvojums – dalība starptautiskās apmācībās Beļģijā 
Amēlija Erharte, slavena amerikāņu aviatore, teikusi: “Nav robežu, ir tikai horizonts”. Šo teicienu gribētos turpināt ar piezīmi, ka horizonts ir bezgalīgs - gan dzīvē, gan arī cil-
vēka spējā attīstīties, uzņemoties atbildību par savām zināšanām un prasmēm jeb citiem vārdiem - kompetencēm. Tāpēc šoreiz pastāstīsim par lielisku kompetenču attīstības 
veidu – “Erasmus+” atbalstītu starptautisku projektu “Exit” (“Izeja”) Beļģijā, kurā varēja apgūt iekļaujošās izglītības metodes STEAM (zinātnes, tehnoloģiju, inženierijas, mākslas 
un matemātikas) jomās darbā ar jauniešiem formālajā un neformālajā izglītībā.

Latviju treniņprogrammā apmek-
lēja trīs dalībnieki - Mārupes pamat-
skolas skolotāja Daiga Krieviņa un 
divi pozitīvās psiholoģijas biedrības 
“Resiliences centrs” jaunatnes darbi-
nieki - Andžs Arveds Bērziņš un Džei-
na Feldberga. No 2. līdz 7. maijam 
kopā sešu dienu laikā tika piedzīvo-
tas visdažādākās metodes STEAM 
jomās ar praktisku iespēju izbaudīt 
iekļaujošās izglītības aspektu “uz 
savas ādas”. Iekļaujošās izglītības 
metodes var būt ļoti daudzveidīgas 
– ir tādas metodes, kas paredzētas 
cilvēkiem ar mācīšanās un attīstības 
traucējumiem, un tādas, kas domā-
tas cilvēkiem ar kustību traucēju-
miem. Tāpat iekļaujošas metodes 
noteikti uzlabo arī jebkuras koman-
das/klases sociālo vidi. 

“Tas, ka grupa funkcionē daudz 
labāk, kad visi tās dalībnieki jūtas 
piederīgi un iekļauti (neatkarīgi no 
aktivitātes), man netieši bija ienā-
cis prātā jau pamatskolā. Atceros, 
kad bija jāspēlē “Tautas bumba” 

un mani komandā parasti izvēlējās 
pēdējo, sajūta nebija patīkama. Un 
tas nebija tikai sportā. Arī rokdarbu 
stundā, kad aizmirsu mājās šķēres 
vai līmi, nereti gadījās no klasesbied-
riem dzirdēt: “Es tev neaizdošu, man 
pašam vajag,” savas skolas atmiņas 
atceras Džeina, viena no Latvijas da-
lībniekiem treniņos. Arī mūsdienās 
šādas situācijas nav retums, un tās 
var mainīt, ja darbā ar grupām pie-
lieto sociālās iekļaušanas metodes. 
Mainot tikai dažus ieradumus savā 
ikdienas darbā ar dažādu vecuma 
cilvēku grupām, tas ir iespējams. 
Piemēram, arī nodarbību laikā vadī-
tāji pēc katra uzdevuma jautāja, vai 
visa grupa uzdevumu paveica kopā. 
Sākotnēji grupa koncentrējās pēc 
iespējas ātrāka produkta/mērķa sa-
sniegšanai, bet drīz vien 20 cilvēki no 
12 dažādām valstīm sāka darboties 
kā vienots veselums, jo jautājums: 
“Vai visi paveica uzdevumu kopā?” 
veicināja cilvēkus domāt par to, kā 
izturēties un reaģēt uz apkārt esoša-

jiem dalībniekiem. Mazs jautājums 
ikdienas dzīvē, bet rezultātā tas vei-
do saliedētu, iekļaujošu un pieņemo-
šu komandu. 

Pēc atgriešanās nodarbības par 
apgūto materiālu jau 18. maijā tika 
novadītas Mārupes pamatskolas 
skolotājiem, lai viņi tālāk tās nodotu 
skolēniem un jauniešiem Mārupes 
pamatskolā. Augustā būs nodarbī-
bas Pierīgas skolotājiem un biedrībā 
“Resiliences centrs”, tā nodrošinot 
to, ka pēc iespējas vairāk darbinie-
kiem, kuri ikdienā sastopas ar jaunie-
šiem, ir iespēja pielietot iekļaujošas 
metodes savā ikdienas darbā. 

Īsi atskatoties uz metožu daudz-
veidību, var droši teikt, ka jebkurā 
jomā iekļaušanas elementi ir iespēja-
mi un tam nav jāpieliek milzu pūles, 
ja atceramies, ka “viss sarežģītais ir 
bezgala vienkāršs”. Katra iekļaujoša 
darbība sākas ar grupas spēju būt 
saliedētai un funkcionēt spējīgai trīs 
virzienos - sasniegt produktu, kon-
centrēties uz darba procesu un uztu-

rēt visas grupas dalībnieku darbību 
savu spēju robežās. Tas ir koman-
das saliedēšanas pamats - atras-
ties šo trīs virzienu veidotā trijstūra 
centrā. Tālāk jau paliek tikai mērķ-
tiecīgs darba plānošanas process, 
kura laikā cilvēkiem ir jādod iespēja 
darboties dažādos iekļaujošos līme-
ņos, lai praktiski piedzīvotu, kā jeb-
kura sporta, mākslas vai praktiska 
zinātnes aktivitāte kļūtu iekļaujoša. 
To bija iespēja piedzīvot un izdzīvot 
šajos lieliskajos treniņkursos Briselē.

Noslēgumā vēlamies visus aicināt 
apzināties, ka horizonts ir iedomā-
ta līnija un tai nav sākuma un gala, 
tāpat kā cilvēka spējai apgūt jaunas 
kompetences, kļūt pieņemošākam 
pret citiem, kā arī celt savas fiziskās 
un emocionālās spējas sabalansēt 
ikdienas atbildību par darbu un at-
pūtu, fizisko un emocionālo veselī-
bu, kā arī empātiju un emocionālām 
robežām. To visu un daudz ko citu 
piedzīvoja Latvijas komanda, esot 
klātesoši “Exit” treniņprogrammā, 

un vienkāršā, saprotamā veidā ir 
gatava dalīties ar apgūtajām meto-
dēm tālāk. 

Mācības “Exit” Beļģijā tika finansē-
tas ar Eiropas Komisijas „Erasmus+: 
Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā ad-
ministrē Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra, atbalstu. Šī 
publikācija atspoguļo vienīgi autora 
uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt 
atbildību par tajā ietvertās informā-
cijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Daiga Krieviņa, Džeina Feldberga, 
Andžs Arveds Bērziņš

Darba grupās aktualizē  izglītības attīstības jautājumus Mārupes novadā.

Babītes vidusskolas Ekopadomes ziņas
Babītes vidusskolas Ekopadome 
iepazīst Beberbeķu dabas parka 
dabas takas un apkārtni
Babītes vidusskolas Ekopadome 
piedalījās skolēnu hakatonā “Young 
Climathon”, radot idejas un rodot risi-
nājumus tik aktuālām problēmām kā 
pārtikas atkritumu mazināšana māj-
saimniecībās, prātīga to izlietošana 
un brīvprātīgā darba veicināšana, at-
kritumu šķirošanas kvalitāte, mežu 
piesārņojums. Babītes vidusskolas 
Ekopadomes komanda ieguva otro 
vietu ar naudas balvu savai organi-
zētai vides aktivitātei. 

Līdz ar to 2022. gada 26. maijā 
Babītes vidusskolas Ekopadome 
organizēja Babītes vidusskolas un 
Vecumnieku vidusskolas 8. klašu 
komandām orientēšanos Beberbe-
ķu dabas parkā. Orientēšanās laikā 
skolēni, dodoties dabā, iepazina 
Beberbeķu dabas parka takas un 
viens otru, kopīgi risinot  uzdevu-
mus kontrolpunktos par dažādām 
vides tēmām. Pasākumu noslēdza 
kopīgs pikniks un sarunas pie Beber-
beķu ezera. 

Liels paldies Vecumnieku vidus-

skolai par dalību, kā arī Babītes vi-
dusskolas 11.b klases skolēniem par 
kontrolpunktu uzdevumu sagatavo-
šanu un vadīšanu!

Babītes vidusskolas Ekopadome 
projektu nedēļā 
Babītes vidusskolā no 23. līdz 
27.maijam notika projektu nedēļa. 
Ekopadome projektu nedēļā īste-
noja Ekoprogrammas gada tēmu – 
ūdens.  Projektu nedēļas mērķi:
 veidot izpratni par ūdens ciklu un 

saldūdens resursiem, to nozīmi 
dabā un cilvēku labklājībā;

 popularizēt ieradumus, kas sa-
mazina ūdens patēriņu skolā un 
mājās;

 nodrošināt, ka skolā nerodas 
ūdens zudumi tehnisku problēmu 
dēļ, ja iespējams – biežāk izman-
tot lietus ūdeni;

 pārliecināties, ka skolas notek-
ūdeņi nepiesārņo dabu, un pēc ie-
spējas pāriet uz dabīgu sadzīves 
ķīmiju.
Ekopadome, iesaistot arī pārē-

jo klašu skolēnus, iepazīstināja 
ar ūdens aprites ciklu, saldūdens 

resursiem un to izsmelšanas prob-
lēmu, kā arī ar notekūdeņu attīrīša-
nas iespējām. Diskutēja par neattī-
rītu ūdeņu nonākšanu dabā, pētīja 
apkārtnes upes, ezerus, strautus, 
uzzināja, kāds ir to ekoloģiskais 
stāvoklis un kas tos ietekmē. Veica 
uzdevumus, analizējot un akcentējot 
tīra, nepiesārņota ūdens kā vērtības 
apzināšanos, tā nozīmi dabā un cil-
vēku labklājībā. Ekopadome popu-
larizēja ūdens taupīšanas iespējas, 
apkopoja iegūtos datus, sagatavoja 
un popularizēja informatīvus mate-
riālus, izmantojot informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijas.

30. maijā Babītes vidusskolas 
aktu zālē notika iegūto rezultātu un 
informatīvo materiālu prezentācija 
citiem skolas izglītojamajiem, kā arī 
tika veicināta diskusija par iepriek-
šējā gadā izrunāto vides tēmu – 
atkritumi vidē, atkritumu šķirošana 
un atkritumu neradīšana, izmanto-
jot  SIA “Eco Baltia vide” atkritumu 
šķirošanas informatīvo materiālu 
“Atkritumu šķirošanas ABC”.

Babītes vidusskolas Ekopadome
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Sporta ziņas īsumā
Latvijas Sporta veterānu – 
senioru savienības (LSVS) 
pašvaldību 59. sporta spēļu 
sacensību rezultāti
30. aprīlī Bauskā brīvās cīņas discip-
līnā (40+) Kaspars Sirmais izcīnīja 
1.vietu, savukārt svara stieņa spie-
šanā guļus (70+) 2. vieta Viesturam 
Gargurnim. 

7. maijā Ķekavā notika sacensības 
novusā, kur piedalījās 36 komandas 
no 22 pašvaldībām. Sīvā konkurencē 
Mārupes novada 1. komanda izcīnīja 
godalgoto trešo vietu, bet 2. koman-
da ierindojas 30. vietā. Individuāli par 
uzvarētajiem savās vecuma grupas 
kļuvuši  divi Mārupes novada pār-
stāvji - Gaidis Čoders (70+) un Igors 
Ramba (60+). Komandā startēja arī 
Ainars Grosens (60+), Andris Kape-
nieks (60+) un Sergejs Varša (60+). 

7. maijā Tērvetē notika orientēša-
nās sacensības, kur dāmu 45+ gru-
pā Mārupes novada pārstāve Ildze 
Straume izcīnīja 4. vietu.

21. maijā Jēkabpilī  “Pavasara kro-
sā” Mārupes novada sportiste Ilona 
Kojaloviča izcīnīja 1. vietu.   

28. maijā Ogrē notika sacensī-
bas riteņbraukšanā SOLO un MTB 
klasēs. Mārupes novada pārstāvim 
Vjačeslavam Aņisimovam (70+) 
SOLO 10 km distancē 2. vieta, MTB 
braucienā 1.vieta. Mecislavam Bar-
tusevičam 80+) SOLO 10 km - 1. vie-
ta, MTB braucienā - 1. vieta.

28. maijā Ogrē notika svarbumbu 
celšanas sacensībās godalgotas vie-
tas izcīnīja: Māris Leščinskis (40+) 1. 
vieta, Voldemārs Arnis (60+) 2. vieta, 
Viesturs Gargurnis (70+) 1. vieta, Ed-
uards Trusēvičs (75+) 1. vieta, Bruno 
Liberts (85+) 1. vieta, Solvita Baldiņa 
(50+) 1. vieta, Inese Braže (55+) 1. 
vieta,  Lidija Gargurne (70+) 1. vieta. 
Mārupes novada komanda kopvēr-
tējumā izcīnīja 2. vietu.  

Nūjošana
Babītes Sporta kompleksa pieau-
gušo neformālās izglītības grupas 
dalībnieces 2022. gadā 4. jūnijā 
Aglonā piedalījās Latvijas čempio-
nāta nūjošanā 2. posmā un iešanas 
sacensībās. Sacensībās piedalījās 
120 dalībnieku, priecājamies, ka mū-
su novada pārstāvēm dalībniecēm 
Polinai Niteckai un Ingai Rebokai 
izdevies izcīnīt godalgotas vietas. 
Sporta klasē un 10 km SN1 grupā 
Polina ieņēma 2. vietu, bet SN3 gru-
pā Inga ieņēma 1. vietu. Trenere Irē-
na Antipenko.

Pludmales volejbols 
14. un 15. maijā tika aizvadīts Bea-
ch Pro Tour - Elite 16 atlases turnīrs, 
kurā iespēju sacensties ar spēcīgā-
kajām pasaules pludmales volejbo-

listēm un vietu pamatturnīrā izcīnīja 
Babītes Sporta kompleksa pludma-
les volejbola trenere Marta Ozoliņa 
pārī ar Luīzi Annu Skrastiņu (treneris 
Pēteris Plūme).

Akvatlons
23. aprīlī Siguldā notika “Siguldas 
akvatlons”, kurā piedalījās septiņi 
Babītes Sporta kompleksa audzēkņi. 
Godalgotas vietas ieguva Sofija Bin-
dere (3. vietu F-17 grupā ) un Timurs 
Kukes (2. vietu M-17 grupā).

Triatlons
Jūnija pirmās nedēļas nogalē no-
tika Latvijas čempionāts triatlona 
supersprintā, kur tika pārstāvēts 
Babītes Sporta komplekss. Trenera 
Igora Gucanoviča triatlona audzēk-
ņi šīs sacensības aizvadījuši ļoti 
veiksmīgi un mājās atgriezušies ar 
vairākām godalgotām vietām - 2. 
vieta Ladai Bogdanovai, 4. - Katrīnei 
Gucanovičai, 3. - Emīlijai Kovancovai, 
2. -Markusam Kuzmičam, 2. - Sofijai 
Binderei, 3. - Timuram Kukes, 6. – 
Kristoferam Āboliņam.

Motokross
30. aprīlī mototrasē Saldū tika aiz-
vadītas Latvijas Junioru čempionāta 
un Latvijas kausa klašu pirmā pos-
ma sacensības motokrosā. Klubu 
kopvērtējumā Mārupes auto moto 
klubs “Bieriņi” pēc pirmā posma ie-
rindojās pašā augšgalā - 1. vietā. 

Vieglatlētika
16. maijā Ogres novada Sporta 
centra stadionā norisinājās viegl-
atlētikas sacensības U-10 un U-12 
vecuma grupām. Šajās sacensībās 
startēja arī Mārupes Sporta centra 
jaunie vieglatlēti. Tika sasniegti 
daudzi jauni personiskie rekordi, gū-
ta pieredze un trīs reizes kāpts uz 
goda pjedestāla.

4.jūnijā Saldū norisinājās LVS/
Sportland kausa 5. posms, tajās 
startēja arī Mārupes Sporta centra 

vieglatlētikas sekcijas audzēkne 
Kitija Paula Melnbārde. Kitijai šīs 
sacensības bija veiksmīgas - tika 
izcīnīta 2. vieta tāllēkšanā ar 5,99 m 
tālu lēcienu.

Futbols 
Mārupes Sporta centra un Babītes 
Sporta kompleksa futbola koman-
das no 3. līdz 5. jūnijam piedalījās 
Starptautiskajā futbola turnīrā Do-
brecova Cup Liepājā. Abu sporta 
centru komandām turnīru izdevās 
aizvadīt ļoti veiksmīgi -  tika izcīnītas 
medaļas un kausi! Mārupes Sporta 
centrs tika pārstāvēts ar četrām ko-
mandām (divām U-8 un divām U-9 
vecuma grupu komandām), savu-
kārt Babītes Sporta kompleksu pār-
stāvēja viena U-8 komanda, kura 24 
komandu konkurencē izcīnīja augsto 
2. vietu. Mārupes Sporta komplekss 
var lepoties ar U-8 un U-9 koman-
dām, kuras izcīnīja 1. vietu savās 
vecuma grupās. Sportisti parādīja, 
ka spēj cīnīties par vietām šāda lī-
meņa turnīrā un ir vienas no Latvijas 
stiprākajām komandām savās vecu-
ma grupās.

Volejbols 
No 28. līdz 29. maijam Mārupes 
Sporta centra trenera Elvja Saulīša 

U-12 puišu komanda aizvadīja Latvi-
jas jaunatnes volejbola čempionāta 
finālposmu Liepājā, rādot lielisku 
sniegumu un noslēdzot sezonu 
augstajā 5. vietā 34 komandu kon-
kurencē.

Tekvando 
No 28. līdz 29. maijam Austrijas pil-
sētā Insbrukā tika aizvadīts Pasau-
les tekvondo reitinga G2 starptautis-
kais turnīrs. Mārupes Sporta centra 
audzēknis Ruslans Lepins-Žagars 
izcīnīja bronzas medaļu kadetu 
grupā (12-14 g.v.). Ruslans mērojās 
spēkiem ar trīs citu valstu sportis-
tiem, kurus mūsu sportists veiksmī-
gi uzvarēja un izcīnīja iespēju star-
tēt pusfinālā, kur ļoti līdzīgā cīņā ar 
18:15 piekāpās Kanādas pārstāvim. 
Ruslans Lepins-Žagars pie šī sasnie-
guma neapstājas un jau jūlijā dosies 
uz Bulgāriju - uz Pasaules čempio-
nātu tekvondo kadetiem. Otrajā 
sacensību dienā cīnījās pieaugušie. 
Dāvidam Bērziņam izdevās uzvarēt 
pirmajā cīņā Šveices sportistu ar 8:3, 
bet nākamajā cīņā ar pavisam nelie-
lu punktu starpību 19:23 nācās pie-
kāpties Saūda Arābijas sportistam. 
Dāvids finišēja 17. vietā 34 sportistu 
konkurencē.

Basketbols
No 27. līdz 29. maijam Mārupē, Tīrai-
nē un Piņķos notika starptautiskais 
basketbola turnīrs “Marupe Cup”, 
kur trīs dienās trīs vecuma grupas 
un 36 komandas kopumā aizvadīja 
90 spēles.  Mārupes Sporta centra 
komandas rezultāti:

2010. gadā dzimušo zēnu  grupai 
10. vieta (treneris Mārcis Pliens);

2011. gadā dzimušo zēnu  grupai 
10. vieta (treneris Aivars Vīnbergs);

2012. gadā dzimušo zēnu grupai 
3. vieta (treneris Aivars Vīnbergs);

Savukārt Sebastjans Ozolinkevičs 
tika atzīts par vienu no labākajiem 
turnīra spēlētājiem. 

Dalību Latvijas Jaunatnes bas-

ketbola līgā (LJBL) noslēdza  Babī-
tes Sporta kompleksa basketbola 
interešu izglītības U-14 un U-19 pui-
šu komandas, ierindojoties 9. vietā 
Rietumu centra grupā.

Mārupes Sporta centra basket-
bolisti: LJBL finālturnīrā Valmierā 
ieguvuši 1. vietu U-16 grupā (trene-
ris Oskars Zurkovs) un 3. vietu U-14 
grupā treneris Rolands Rullis). No 
20. līdz 22. maijam LJBL finālturnīri 
tika aizvadīti Ventspilī (U-15) un Val-
mierā (U-17). U-15 vecuma grupas 
finālturnīrā 4. vietu izcīnīja Mārupes 
Sporta centra komanda (treneris 
Rolands Rullis).  Simboliskajā pieci-
niekā izvēlēts Markuss Kiops. U-17 
vecuma grupā Mārupes Sporta cen-
tra komanda izcīnīja 6. vietu (treneris 
Oskars Zurkovs).

Jūnija pirmajā nedēļas nogalē no-
slēdzās Latvijas čempionāts basket-
bolā veterāniem. Kopā sacensībās 
40+ vecuma grupā piedalījās devi-
ņas komandas. Sīvā cīņā Mārupes 
novada veterānu komanda “Kursa 
MRU/Mārupe” cīņā par bronzas 
medaļām ar rezultātu 72:54 pārspēja 
Daugavpils komandu. Rezultātā tika 
izcīnīta godam nopelnītā 3. vieta.

Bērnu skrējiens
29. maijā Jaunmārupē notika bērnu 
skrējiens “Mārupe 2022”. Pasākumā 
piedalījās 332 dalībnieki vecumā no 
3 līdz 16 gadiem. Paldies Jānim 
Lagzdkalnam, Uģim Kronbergam un 
Mārupes Sporta centram par skrē-
jiena organizēšanu! Pēc skrējiena 
apbalvošanas sākumā tika pieļau-
tas dažas neprecizitātes un kļūdai-
ni pasniegtas nepareizās medaļas. 
Atvainojamies par sagādātajām ne-
ērtībām. Tiem vecākiem, kuri vēlas 
saņemt pareizās medaļas, lūdzam 
rakstīt uz e-pasta adrese: matiss.
varna@marupe.lv.

Florbola diena
29. maijā Babītes Sporta kompleksa 
Spuņciema sporta hallē notika “Ģi-
meņu florbola diena”, kur piedalījās 
Mārupes novada ģimeņu komandas 
un ģimenes, kurās kāds no bērniem 
spēlē vai trenējas Babītes Sporta 
kompleksa florbola interešu izglītī-
bas grupā.

Kopumā sacensībās piedalījās 50 
dalībnieki. Sīvā konkurencē godalgo-
tās vietas ieguva:

1. vietu - Breikšu ģimenes koman-
da - Sandra, Eduards un Toms;

2. vietu - komanda „Tīģeri” – Kriš-
jānis Užāns, Rihards un Emīls Erciņi;

3. vietu - Saulīšu ģimene – Ma-
reks, Kristena un Kristofers.

Babītes Sporta komplekss,
Mārupes Sporta centrs

Informācija Mārupes novada sporta 
veterāniem
Mārupes novada sporta veterāni aicināti pieteikties dalībai Latvijas 
Sporta veterānu - senioru savienības pašvaldību 59. sporta spēlēs, kas 
norisināsies jūlijā. 

Sporta veidi:
 airēšana (dāmas: 35+, 45+, 55+, 

65+; kungi: 35+, 45+, 55+, 65+) 2. 
jūlijā Rīgā (Lucavsalā); 

 pludmales volejbols (dāmas: 30+, 
40+, 50+; kungi: 40+, 60+, 70+,  4 
(+1) 9. jūlijā Rīgā (Mežaparkā).
Pieteikšanās līdz 28. jūnijam, sūtot 

pieteikumu uz e-pasta adresi: janis.
gasjuns@marupe.lv. Pieteikumā 
jānorāda: Vārds, uzvārds; dzimša-
nas dati (dd.mm.gggg.); izvēlētais 

sporta veids; vecuma grupa; tālru-
ņa numurs.

Kontaktpersona: Babītes Sporta 
kompleksa sporta pasākumu or-
ganizators Jānis Gasjūns - tālr. nr. 
67914278 (darba dienās no plkst. 
8.30 līdz 16.30).

Sporta spēļu nolikums – 
www.marupe.lv sadaļā Sports.

Veiksmīgi aizvadīts mini-motokrosa pirmais posms
15. jūnijā norisinājās jau par tradīciju kļuvušās Mārupes Kausa izcīņas mini-motokrosā pirmais posms. 

“Visā Latvijā tika izziņots oranžais 
brīdinājums, ka nu tik būs pasaules 
plūdi, bet nekā - “Vilciņos” Jaun-
mārupē spīdēja saule un puikas ar 
meitenēm nēsājās pa mototrasi. Par 
to liels prieks, jo motokross attīsta 
patstāvību, drosmi un labu fizisko 
sagatavotību,”  gandarīts par sacen-
sību dalībnieku entuziasmu ir organi-
zatoru pārstāvis Aivars Ābols. 

Sacensības bija plaši apmeklētas, 
kopumā uz starta līnijas stājās 86 
sportisti, kā arī tajās piedalījās viens 
motobraucējs no Ukrainas Ostap 
Andrukn, kurš kļuva par uzvarētāju 
MX85 klasē jaunākajā grupā, bet 

trešais - mārupietis Toms Dankerts.
Šogad bija rekordliels daiļā dzi-

muma braucēju skaits – startēja 
astoņas meitenes. Uzvaru izcīnīja 
auto moto kluba “Bieriņi” sportiste 
Patrīcija Bērziņa, atstājot aiz sevis 
Sāru Vinteri un Esteri Miglāni.

Jaunākajā 65cc klasē uzvaru izcī-
nīja mārupietis Roberts Brants, bet 
MX50 klasē jaunākos dalībniekus 
pārsteidza sportists no Mārupes 
Leo Veinbergs, otrajā vietā atstājot 
Markusu Rodi.

Vēl viena uzvara savā klasē auto 
moto kluba “Bieriņi” pārstāvim Noe-
lam Ballodam Nagrādovam. 85cc 

vecākajā grupā jau atkal uzvaras lau-
rus plūca Mārupes sportists Raivo 
Laicāns. Pašās ātrākajās klasēs vēl 
divas pirmās vietas – 125cc klasē 
sīvā cīņā uzvaru izcīnīja Aksels Nei-
manis, savukārt 250cc klasē Daniils 
Kuzmins.

Mārupes Kausa izcīņas mini-mo-
tokrosā pirmais posms bijis ļoti 
veiksmīgs Mārupes auto moto kluba 
“Bieriņi” pārstāvjiem. Pirmajā posmā 
kopā izcīnītas astoņas pirmās vie-
tas. Tā turpināt un tiekamies mini 
motokrosa otrajā posmā šī gada 6. 
jūlijā mototrasē “Vilciņi”.

FOTO: AS PHOTOGRAPHY
Entuziasma pilni trasē traucas mini-motokrosa pirmā posma dalībnieki.

Ņipros skrējējus lietus nebiedē - starts bērnu skrējienā “MĀRUPE 2022”.



14 Pirmdiena, 20. jūnijs, 2022

Deju kolektīvs “Mārdadzīši” ar koncertu noslēdz 
sezonu
26. maijā Mārupes Kultūras namā uz skatuves kopā tikās 116 Mārupes Valsts ģimnāzijas tautas deju ko-
lektīva “Mārdadzīši” dejotāji no astoņām grupām, lai ar gada atskaites koncertu “Viens ar otru roku rokā 
lecam vasarā mēs kopā” noslēgtu šī gada deju sezonu.

Šogad Mārupes Valsts ģimnāzijas 
deju kolektīvam “Mārdadzīši” bija jau 
septītā sezona. Šajā sezonā kolek-
tīvu vada Lelde Krēsliņa, pedagogs 
Ričards Jerāns.

Katru gadu kolektīvam pievienojas 
jauni dejotāji un nāk klāt jaunas gru-
pas. Nākamajā sezonā “Mārdadzīši” 
plāno uzņemt arī pirmsskolas vecu-
ma dejotājus. Uz tikšanos jaunajā 

sezonā septembrī!

Lelde Krēsliņa, deju kolektīva 
“Mārdadzīši” vadītāja

“Vietvalžos” aplūkojama B. Tālivalda izstāde
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē “Vietvalži” Salas pagastā 14. maijā pēc divu gadu pārtraukuma tika 
atjaunota Muzeju nakts tradīcija. Kā jau tas ierasts,  digitālajai ekspozīcijai “Burvju spogulis” pievienots 
jauns sižets, šoreiz tajā var uzzināt par teātra tradīcijām Salas pagastā, sižeta nosaukums – “Teātra gars”. 
Radošo prasmju telpā tika atklāta Benno Tālivalda piemiņas izstāde, kurā var apskatīt viņa vēlīnā perio-
da darbus un iepazīt mākslinieka biogrāfiju. 

Mākslinieks Benno Tālivalds dzi-
mis 1930. gadā Latvijā. 1944. gada 
rudenī, kad tuvojās PSRS karaspēks, 
B. Tālivalda ģimene, saprotot iespē-
jamo represiju draudus, devās bēgļu 
gaitās uz Vāciju. Pēc Otrā pasaules 
kara beigām viņi nokļuva latviešu 
“pārvietoto personu” “Valkas” pagai-
du apmešanās nometnē ASV okupā-
cijas zonā. 1948. gadā B. Tālivalds 
ar ģimeni devās uz ASV. Jauneklis 
studēja prestižajā Čikāgas Mākslas 
institūtā Publicitātes un iespieddar-
bu dizaina nodaļā, pēc studiju beig-
šanas strādāja izdevniecības “Play-

boy” Dizaina nodaļā (1964-1980). 
Ilgus gadus mākslinieks veltīja dar-
bam arhitekta Toma Zurovska (Tom 
Zurowski) aģentūrā Čikāgā, kur veica 
grafiķa darbu.

B. Tālivalds radoši strādāja, vei-
dojot arī lielizmēra ironiskus, aso-
ciatīvus zīmējumus kā nosodošu 
atsauci uz etnisko, pret civiliedzīvo-
tājiem vērsto vardarbību pasaulē, 
piemēram, 1994. gada genocīds 
Ruandā, 2001. gada 11. septembra 
traģiskie notikumi ASV. Mākslinieks 
autortehnikā radīja simboliskus un 
sirreālus darbu ciklus, kas ieturēti 
stingrā postmodernisma stilistikā.

2002. gadā mākslinieks atgriezās 
Latvijā, dzīvoja un strādāja Jūrmalā 
un uzsāka darbu ciklu “Modeļi”, zī-
mējot sievietes figūru un stilistiski 
interpretējot modeļa rakstura tēlo-
jumu.

B. Tālivalds piedalījās izstādēs 
kopš 1953. gada, to skaitā arī Ameri-
kas latviešu mākslinieku apvienības 
(ALMA, biedrs no 1994.g.) rīkotajās 
radošajās skatēs. Kopā ar citiem lat-
viešu diasporas māksliniekiem pie-
dalījās 2. Vispārējā latviešu mākslas 
izstādē (LNMM, 1998), kā arī vēlāk 

Pasaules latviešu mākslas centrā 
(Cēsis, 2018). Personālizstādes rīko-
ja Grandrapidā (ASV, 1957), Jūrmalā 
(2007, 2014), Bauskā (2014).

B. Tālivalds bija Latvijas Māksli-
nieku savienības (LMS) biedrs kopš 
2007. gada.

Šodien daudz runājam par ka-
ru, par bēgļiem, par spēju sadzīvot 
ar kara un okupāciju nodarītajām 
traumām. Ieskatoties B. Tālivalda 
mākslas darbos, iepazīstot viņa dzī-
ves gājumu dokumentālās liecībās, 
fotogrāfijās un dažādos piemiņas 
priekšmetos, viņa grāmatās, redzam 
to sarežģīto ceļu, kas bijis jānoiet 
māksliniekam viņa garā mūža laikā. 
Tie, kas viņu pazinuši personiski, var 
apliecināt, ka līdz pat dzīves pēdē-
jām dienām B. Tālivalds nezaudēja 
optimismu, asprātību, dzīvesprieku, 
interesi par pasaulē notiekošo, pat-
riotismu un arī pateicību savai mīt-
nes zemei. 

B. Tālivalda izstāde “Vietvalžos” 
būs skatāma līdz 15. augustam.

Dace Ulpe, Babītes Kultūrizglītības 
centra filiāles “Vietvalži” Salas 
pagastā Izstāžu zāles vadītāja

Aicinām uz E. Pāvula dzimšanas 
dienai veltītu pasākumu 
“Vietvalžos”
9. jūlijā pulksten 16.00  Mārupes novada pašvaldības Kultūrizglītības 
centra filiālē “Vietvalži” Salas pagastā notiks tradicionālais Eduarda 
Pāvula dzimšanas dienas atceres pasākums. 

Šajā gadā visi tiek aicināti uz kino 
mūzikai un aktieriem veltītu koncer-
tu “Sinatra. Slavenākās dziesmas un 
Holivudas stāsti”, dziedās un stāstīs 
radio un TV personība Raitis Zapac-
kis. Gan ārzemju, gan latviešu kino 
itin bieži esam sastapušies ar fil-
mām, kuras mūzika arī ir tēls, un bie-
ži vien tā dzīvo savu pašas dzīvi pat 
ārpus kino lentes. Savukārt aktiera 
darbu nav iespējams pārvērtēt – tas, 
kāda ir viņa personība, kādi notikumi 
ietekmējuši viņa dzīvi, kāda ir māks-
linieka personiskā pieredze, ietekmē 
arī tēlu, ko viņš veido uz ekrāna. 

Godinot Eduarda Pāvula veikumu, 

9. jūlijā “Vietvalžos” arī tiks atklāta 
izstāde “Septiņi lomu stāsti”, kurā 
vēstīts par leģendārā aktiera īpa-
šo devumu latviešu teātra un kino 
laukā, katru savu lomu padarot par 
mākslas darbu. 

Ieeja pasākuma ir bez maksas. 
Ielūgumus var rezervēt, rakstot uz 
e-pasta adresi: dace.ulpe@marupe.
lv vai zvanot uz tālruņa numuru 
20387272 no otrdienas līdz sestdie-
nai no plkst. 10.00 līdz 18.00.

Dace Ulpe, Babītes Kultūrizglītības 
centra filiāles “Vietvalži” Salas 
pagastā Izstāžu zāles vadītāja

Bibliotēkā apskatāma bērnu 
grāmatu ilustrāciju izstāde
Vēl līdz 28. jūnijam Mārupes novada bibliotēkā ir apskatāma māksli-
nieces Agijas Stakas ceļojošā bērnu grāmatu ilustrāciju izstāde. Iz-
stādē ir iespējams ne tikai aplūkot grāmatas ar A. Stakas ilustrācijām, 
bet arī oriģinālās ilustrācijas, lielformāta mājiņas un pasaku tēlus, 
nofotografēties kopā ar vilku, kazlēniem un trīs ruksīšiem.

Māksliniece ilustratore savā rado-
šajā darba mūžā ir veidojusi ilustrā-
cijas ne tikai aptuveni 200 grāma-
tām, bet arī reklāmām, dažādiem 
periodiskajiem izdevumiem, spēlēm, 
pastkartēm u. c. Par savām ilustrāci-
jām saņēmusi Jāņa Baltvilka balvu, 
Pastariņa prēmiju par ilustrācijām 
Gunas Pitkevicas grāmatai “Lielā 
Ziemassvētku grāmata ģimenei”, 
Valda Rūmnieka stāstam “Atnācēju 
noslēpums” un Rūdolfa Blaumaņa 
pasaku grāmatai “Velniņi”.

Pati gan sarakstījusi, gan arī ilus-
trējusi grāmatas “Āpsēns Pēcis ne-
grib mazgāties” un “Āpsēns Pēcis un 
brīnumbrilles”.

Māksliniece regulāri rīko savu grā-
matu ilustrāciju izstādes un labprāt 
tiekas ar lasītājiem. Šī izstāde aiz-
sāka savu ceļu pirms trim gadiem 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Pa 
šiem gadiem, ieskaitot pandēmijas 
laiku, izstāde ir pabijusi daudzās 
bibliotēkās visos Latvijas novados, 
bet rinda vēl nav galā. Paldies māks-
liniecei par brīnumjauko izstādi un 
iespēju to aplūkot mūsu bibliotēkā. 
Gaidīsim ģimenes ar bērniem un ci-
tus interesentus!

Ināra Pētersone, Mārupes novada 
bibliotēkas bibliotekāre

S I N A T R A

Izvēlies 
savējo
un esi 
informēts!

marupes_novads
Instagram:

@marupes_novads
Twitter:

Facebook:
Mārupes novads-

Kultūra

Facebook:
Mārupes novads-
Tūrisms

Facebook:
Mārupes novads-
Sports

Facebook:
Mārupes novads

Jauns!

Jauns! Jauns!
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3.jūlijā aicinām uz pārgājienu 
ģimenēm ar vēsturnieku Māri 
Ribicki “Caur dabu uz vēsturi” pie 
Antiņu brāļu kapiem

Aicinām uz interaktīvu pārgājienu 
pa garo kāpu un Mazā Tīreļpurva 
apkārtni. Pārgājiena laikā dalībnieki 
uzzinās šo vietu vēsturisko nozīmi, 
par latviešu strēlnieku cīņu norisi 
Ziemassvētku kauju laikā, kā arī 
apgūs senās prasmes apmetnes iz-
veidē, apvidus šķērsošanā un citus 
noderīgus padomus, dodoties mežā.

Pārgājiena sākums pie Antiņu brā-
ļu kapiem, tā ilgums aptuveni četras 
stundas, bet garums 15 kilometri. 

Šajā pārgājienā ieteicams ņemt 
līdzi bērnus, sākot no septiņu gadu 
vecuma!

Pieteikšanās pārgājienam, aizpil-
dot anketu - ej.uz/pargajiensmarupe.

Idejas mazajiem brīvdienu ceļojumiem
Materiālās lietas lielākoties ir gaistošas, tās zaudē vērtību un jēgu. Patiesā vērtība ir viss, ko esam pie-
dzīvojuši, mirkļi, notikumi! Piedzīvotais veido mūsu izpratni par pasauli un garīgi bagātina. Pirms pāris 
gadiem par ceļošanu uzskatījām vien tos braucienus, kur vairākas stundas jālido ar lidmašīnu. Nesenie 
ierobežojumos pavadītie gadi ļāvuši novērtēt tuvākās apkārtnes sniegtās iespējas. Un nu, kad Mārupes 
novads, apvienojoties ar Babītes novadu, kļuvis krietni plašāks, laiks iepazīt mūsu pašu tuvāko apkārt-
ni! 

Vai zini, kur mūsu novadā atrodas 
Pluģu skansts? Vai esi supojis Babī-
tes ezerā, devies izjādē ar zirgu pa 
purvu, uzkāpis Babītes ezera putnu 
vērošanas tornī vai atradis Mārupī-
tes izteku? Ja atbildes lielākoties ir 
“nē”, tad zini - tev novadā vēl daudz 
atklājama!

Reizēm pietiek ar vienu dienu ne-
dēļas nogalē, lai noķertu tādu sajū-
tu un mirkļu buķeti, kas spēj uzlādēt 
visai nākamajai darba nedēļai. Katru 
nedēļu izveidojam kādu aizraujošu 
brīvdienu maršrutu – atliek vien do-
ties ceļā un izbaudīt! 

Maršruti tiek veidoti, ņemot vērā 
gan kultūras notikumus noteiktajos 

datumos, gan maršrutā iekļauto uz-
ņēmēju pakalpojumu pieejamību un 
personīgo pieredzi. Tie nav ierobe-
žoti tikai Mārupes novada teritorijā, 
galvenais mērķis, lai apmeklējamie 
objekti ir tuvu un interesanti, tādēļ 
ar šo maršrutu palīdzību reizēm ie-
skatīsimies, kas interesants kaimiņu 
pusē. Šobrīd pieejamas jau piecas 
brīvdienu idejas, tās plānots veidot 
un piedāvāt visas vasaras garumā, 
izņemot nedēļas nogales, kurās gai-
dāmi novada mēroga svētki.

Smelties iedvesmu nedēļas noga-
lei vari šeit: 
 sociālo tīklu vietnē Facebook paš-

valdības kontā Mārupes novads 

– Tūrisms (@MarupesnovadsTu-
risms);

 pašvaldības mājaslapā marupe.lv 
sadalā, Tūrisms/ Gidi un maršruti

Pieminot deportācijas upurus 
14. jūnijā - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā Mārupes 
novada pašvaldības vadība un represēto biedrības pārstāvji nolika 
ziedus pie pieminekļa Mārupes kapsētā, pieminot 1941. gada represi-
jās cietušos. Piemiņas pasākumā piedalījās arī bijušais Latvijas Poli-
tiski represēto apvienības priekšsēdētājs Gunārs Resnais, Mārupes 
Politiski represēto nodaļas vadītāja Anna Ozoliņa un uzstājās senio-
ru koris “Noktirne”.

Pirms 81 gada mūsu valsts piedzī-
voja vienas no drūmākajām dienām 
Latvijas vēsturē, kad naktī no 13. uz 
14. jūniju uz Sibīriju tika deportēti 
vairāk nekā 15 tūkstoši Latvijas ie-
dzīvotāju. Deportācijas mērķis bija 
salauzt jebkādu pretošanos padom-
ju okupācijai, iznīcinot tās sociālās 
grupas, kas tika uzskatītas par po-
tenciāli naidīgām un nevēlamām 
padomju okupācijas varai.

Pēc Latvijas Valsts arhīva datiem, 
1941. gada 14. jūnija deportācijās 
Latvija zaudēja vairāk nekā 15 400 
iedzīvotāju, viņu vidū latviešus, eb-
rejus, krievus, poļus, no kuriem 3751 
bija bērns vecumā līdz 16 gadiem.

Izsūtīšanas laikā vīriešus atšķīra 
no ģimenēm un aizdzina uz gulaga 
nometnēm, kur daudziem piesprieda 
augstāko soda mēru, bet citus sodīja 

ar ieslodzījumu nometnēs.
No Torņakalna stacijas 1941. gada 

14. jūnijā un 1949. gada 25. martā uz 
Sibīriju izveda tūkstošiem Rīgas un 
tuvējās apkārtnes ģimeņu. Aptuveni 
9300 lopu vagonos iesprostotu cilvē-
ku šajā dienā no Torņakalna stacijas 
tika izsūtīti garā un mokpilnā ceļā uz 
Sibīriju, no kuras tikai retajam pēc 
gariem bada, sala, slimību un sma-
ga darba gadiem palaimējās atgriez-
ties mājās. Stacijā netālu no sliežu 
ceļiem atrodas piemiņas akmens 
un vagons, kas kalpo kā uzskatāms 
liecinieks vienai no visdrūmākajām 
dienām Latvijas vēsturē.

Sabiedrisko attiecību un mārketinga 
nodaļa

PAZIŅOJUMS 
2022. gada 13. augustā 

plkst.16.00 Mārupes Kultūras namā 
(Mārupē, Daugavas ielā 29) notiks 
svinīgs sarīkojums, kas veltīts 1991.
gada barikāžu atcerei. 

Ieeja ar ielūgumiem. 
  
Sirsnīgi sveicam visas Mārupes 

novada Līgas un  Jāņus un vēlam 

labu veselību, izturību, veiksmi un 
gaišu svētku prieku Līgo svētkos! 

1991. gada barikāžu dalībnieku 
Mārupes biedrības valdes 

priekšsēdētājs, Triju Zvaigžņu ordeņa 
kavalieris Jānis Ozols un biedrības 

valde 

Uzmanību, gatavību, starts fotokonkursam!
Laižam gaisā šīs vasaras košāko konkursu “Tavs vasaras fotopiedzīvojums”! Nav svarīgi, vai esi profe-
sionāls fotogrāfs, vai arī fotografēšana ir tikai Tavs hobijs, jo piedalīties var ikviens fotoentuziasts. Iepa-
zīsties ar konkursa nolikumu www.marupe.lv, meklē piedzīvojumus Mārupes novadā, fiksē tos aizraujo-
šās fotogrāfijās un iesūti mums! 

Fotogrāfijas tiks vērtētas četrās 
kategorijās: ūdens, zeme, pilsētvide, 
dzīvā daba. Tām jābūt uzņemtām 
Mārupes novadā pēc šī gada 1. jan-
vāra.

Fotogrāfiju atlase notiks divās 
kārtās. Pirmajā kārtā fotogrāfijas 
vērtēs komisija, kurā ir gan pašval-
dības, gan nozares pārstāvji. Fotog-
rāfijas, kuras saskaņā ar nolikumu 
būs izvirzītas uz otro kārtu, šī gada 

septembrī tiks publiskotas četrās 
tematiskās galerijās pašvaldības 
Facebook profilā  facebook.com/
MarupesnovadsTurisms, nododot 
sekotāju balsojumam. 

Tie autori, kuru fotogrāfija iegūs 
visvairāk “patīk” katrā kategorijā, sa-
ņems vērtīgu balvu no mūsu lieldrau-
ga SIA “Master Foto”! Vai nebūtu 
lieliski rudeni iesākt, piemēram, ar 
jaunu Gomatic McKinnon 21L foto-

somu 145 eiro vērtībā?
Fotogrāfijas vērtēs arī mūsu 

draugi SIA “Canvas Way” un SIA 
“PH Print”, katrs piešķirot simpātiju 
balvu – 25 eiro dāvanu karti katrā 
kategorijā. Tā ir brīnišķīga iespēja 
papildināt interjeru ar kanvu. Kuru 
no savām fotogrāfijām Tu vēlētos 
redzēt pie sienas? 

Savukārt mūsu pašu novadnieki 
- SIA “Lāči” izvēlēsies savu favorītu 
katrā kategorijā, dāvinot gardo val-
riekstu  torti! Salds baudījums jeb-
kuram kārumniekam!

Starp visiem publiskajam vērtē-
jumam nodoto fotogrāfiju autoriem 
tiks izlozēta kaste ar tepat Pērncie-
mā ražotajiem “Long chips”, kurus 
dāvina SIA “Pērnes L”.

Fotokonkurss tiek organizēts ar 
mērķi iesniegtās fotogrāfijas izman-
tot novada mārketinga aktivitātēm 
– tūrisma, reprezentācijas mate-
riāliem, mājaslapas un sociālo tīklu 
kontu noformēšanai.

Uz satikšanos piedzīvojumos!

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

Mazcenas bibliotēkā aplūkojama bērnu mākslas darbu 
izstāde
Visas vasaras garumā Mazcenas bibliotēkā apskatāma Mārupes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu 
izstāde. Tajā izstādītas 3. un 6. kursa audzēkņu kompozīcijas un tekstila darbi (pedagogi Marija Karkovska 
un Mairita Eglīte).

Izstāde būs apskatāma līdz au-
gustam Mazcenas bibliotēkā - Jaun-
mārupē, Mazcenu alejā 33/3.

Izstādītie darbiņi ir kā košs un krā-
sains sveiciens visiem mākslas mī-
ļotājiem un ataino tikko aizvadītajā 
mācību gadā paveikto.

Izstāde apskatāma darba dienās 
Mazcenas bibliotēkas darba laikos:

Pirmdienās un otrdienās no plkst. 
10.00 līdz 18.00, trešdienās no plkst. 
9.00 līdz 16.00, ceturtdienās no 
plkst. 12.00 līdz 19.00, piektdienās 
no plkst. 10.00 līdz 15.00. Brīvdienās 
bibliotēka ir slēgta.

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

“Mār upes Vēstis” publicētie materiāli 
ne vienmēr atspoguļo Mār upes novada 

pašvaldības viedokli. 
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce 

obligāta. 

Pašvaldības informatīvais izdevums “Mār upes Vēstis”
Adrese: Daugavas iela 29, Mār upe,
Mār upes novads, LV-2167 
Tālrunis: 67149868
e-pasts: marupesvestis@marupe.lv
Izdevums pieejams elektroniskā veidā: 
www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība /
Izdevums Mār upes Vēstis
Izdevums tipogrāfiski iespiests 
SIA “Poligrāfijas grupa MŪKUSALA”

18  Reģistrētas laulības

10 Reģistrēti mirušie

26 Reģistrēti jaundzimušie

14
Zēni

12
Meitenes

2022.gada maijs
Dzimtsarakstu nodaļā

2022.gada maijā reģistrēti mirušie
Alīna Kudāne (dzim. 2022. gadā) 
Vladimirs Ķīsis (dzim. 1947. gadā)
Biruta Ezeriņa (dzim. 1933. gadā)
Ņina Tauniņa (dzim. 1936. gadā)
Ainis Voronkovs (dzim. 1960. gadā)
Rolands Romaņuks (dzim. 1980. gadā)
Ieva Āboliņa (dzim. 1969.gadā) 
Janīna Buša (dzim. 1942. gadā)
Gita Grenciņa-Grencione (dzim. 1945. gadā)
Ira Liepiņa (dzim. 1969.gadā)

PASĀKUMU AFIŠA
Līdz 28. jūnijam
Mārupes novada bibliotēkā (Jūrmalas 
ielā 14A, Piņķos)
Agijas Stakas ceļojošā bērnu grā-
matu un ilustrāciju izstāde

Līdz 30. jūnijam
Mārupes novada bibliotēkā (Jūrmalas 
ielā 14A, Piņķos)
Novadpētniecības izstādes “Lat-
viešu grāmatai - 500” un “Pieminot 
Robertu Mūrnieku”

No 1. līdz 31. jūlijam
Mārupes novada bibliotēkā (Jūrmalas 
ielā 14A, Piņķos)
Novadpētniecības izstāde par Ed-
uardu Pāvulu

1. jūlijā plkst. 13.00
Mārupes novada bibliotēkā (Jūrmalas 
ielā 14A, Piņķos)
Ineses Prančas gleznu izstādes 
‘’Melnbaltā’’ atklāšana

2. jūlijā plkst. 11.00
Piņķu strītbola laukumā (Rīgas iela 1c, 
Piņķos)
“Vasaras kauss 3x3 basketbolā”, 
2. posms

3. jūlijā plkst. 14.00 
Jaunmārupes dabas parkā Mārupes 
pagastā
Biedrības “Pierīgas partnerība” 
organizēts  pārgājiens ar radošām 
darbnīcām, 1. posms
Iepriekšējā pieteikšanās obligāta

6. jūlijā
“Vilciņos”, Mārupes novadā
Mārupes kausa izcīņa mini-motok-
rosā 2022, 2. posms

9. jūlijā plkst. 16.00 
Mārupes novada pašvaldības Kultū-
rizglītības centra filiālē Salas pagastā 
“Vietvalži” Spuņciemā
Tradicionālais Eduarda Pāvula 
dzimšanas dienas atceres pasā-
kums  - kino mūzikai un aktieriem 
veltīts koncerts “Sinatra”
Ielūgumus var rezervēt, rakstot 
uz e-pastu dace.ulpe@marupe.lv 
vai zvanot 20387272 no otrdienas 
līdz sestdienai, no plkst. 10.00 līdz 
18.00.

16. jūlijā plkst. 11.00
Pie Piņķu ūdenskrātuves Babītes pa-
gastā
Sacensības pludmales volejbolā, 
1. posms

24. jūlijā plkst. 14.00
Jaunolaines meža masīvā
Biedrības “Pierīgas partnerība” 
organizēts  pārgājiens ar radošām 
darbnīcām, 2. posms
Iepriekšējā pieteikšanās obligāta

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

30. jūlijā plkst. 11.00
Pie Piņķu ūdenskrātuves Babītes pa-
gastā
Sacensības pludmales volejbolā, 
2. posms

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

4. augustā plkst. 21.00
Mārupes Kultūras nama iekšpagalmā 
(Daugavas iela 29, Mārupe)
Brīvdabas kino un koncertu vakars
plkst. 21.00 grupa “Turaidas Roze”
plkst. 22.00 filma “Jelgava 94”

6. augustā plkst. 11.00
Pie Piņķu ūdenskrātuves Babītes pa-
gastā
Sacensības pludmales volejbolā 
veterāniem

10. augustā plkst. 14.00
Piņķu strītbola laukumā (Rīgas iela 1c, 
Piņķos)
“Vasaras kauss 3x3 basketbolā”, 
3. posms

14. augustā plkst. 14.00
Piņķu ūdenskrātuves apkārtnē Babītes 
pagastā
Biedrības “Pierīgas partnerība” 
organizēts  pārgājiens ar radošām 
darbnīcām, 3. posms
Iepriekšējā pieteikšanās obligāta
 
Līdz 15. augustam
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē 
Salas pagastā “Vietvalži” Spuņciemā
Benno Tālivalda izstāde

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

20. augustā
Mārupes novads
Mājas kafejnīcu dienas

20. augustā plkst. 11.00
Piņķu ūdenskrātuve
Sacensības pludmales volejbolā, 
3. posms

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

21. augustā plkst. 11.00
Babītes Kultūrizglītības centrā Salas 
pagastā “Vietvalži” Spuņciemā
V (piektie) Salas pagasta Sīpolu 
svētki (“Sīpolfest”)

25. augustā plkst. 21.00
Mārupes Kultūras nama iekšpagalmā 
(Daugavas iela 29, Mārupe)
Brīvdabas kino un koncertu vakars
plkst. 21.00 grupa “Dzelzs vilks”
plkst. 22.00 filma “Uzticības per-
sona”

Pastāvīgi
Mārupes novada bibliotēkā (Jūrmalas 
ielā 14A, Piņķos)
Informatīvs stends “Mēs esam ko-
pā, Ukraina!”

Kapsētas svētki Mārupes 
novadā

2.jūlijā plkst. 13.00
Mārupes kapsētā Mārupē
Romas katoļu baznīcas draudzēm
Romas katoļu draudzes “Ave Maria” 
priesteri: Gintaras Vitkus, Tadeusz 
Cieslak, Jānis Meļņikovs

2.jūlijā plkst. 15.00
Mazcenu kapsētā Jaunmārupē 
Romas katoļu baznīcas draudzēm
Romas katoļu draudzes “Ave Maria” 
priesteri: Gintaras Vitkus, Tadeusz 
Cieslak, Jānis Meļņikovs

9. jūlijā plkst. 10.00
Piņķu kapsētā Piņķos
Romas katoļu baznīcas draudzēm

17. jūlijā plkst. 10.00
Piņķu kapsētā Piņķos
Luterāņu draudzēm
Piņķu sv. Jāņa evaņģēliski luteriskās 
draudzes mācītājs Andris Krauliņš 

17. jūlijā plkst. 12.00
Babītes sv. Annas kapsētā (Klīvēs, Ba-
bītes pagastā)
Luterāņu draudzēm
Piņķu sv. Jāņa evaņģēliski luteriskās 
draudzes mācītājs Andris Krauliņš 

17. jūlijā plkst. 13.30
Beberbeķu kapsētā Babītes pagastā
Luterāņu draudzēm
Piņķu sv. Jāņa evaņģēliski luteriskās 
draudzes mācītājs Andris Krauliņš 

31. jūlijā plkst. 13.00
Salas kapsētā Salas pagastā 
Luterāņu draudzēm
Salas sv. Jāņa draudze

31. jūlijā plkst. 14.00
Mazcenu kapsētā Jaunmārupē
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

31. jūlijā plkst. 16.00
Mārupes kapsētā Mārupē
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

Apmeklētāju ievērībai!
Ieeja pasākumos ir bez maksas, izņe-
mot tos, kur norādīts citādi. 
Pasākumu norisē var būt izmaiņas. Ar 
pasākumu aprakstu aicinām iepazīties 
www.marupe.lv sadaļās Kultūra, Sports, 
Tūrisms.

1.-2.jūlijā
“Vietvalžos”, Spuņciemā
plkst. 10.00–18.00 Pastāvīgās 
ekspozīcijas “Salas pagasta 
vēsture” un “Eduarda Pāvula 
memoriālā izstāde” gida pa-
vadībā
Tematiskas prezentācijas un 
ekskursijas maršruti, Zibens 
konkurss “Atmini filmu!”. Eks-
kursiju un prezentāciju laiku  
iepriekš pieteikt pa tālruni 
20387272 vai e-pastā dace.ul-
pe@marupe.lv

1.jūlijā
Pie Piņķu ūdenskrātuves
plkst. 20.30 svētku atklāšanas 
koncerts  KUR RODODENDRI 
KRĀSOJAS RASĀ

plkst. 22.00 mini opera BABĪ-
TES BAOBABS

plkst. 23.00–01.00 naksnīgie 
muzikālo DEJOJOŠO STRŪK-
LAKU SEANSI

2.jūlijā
Jaunmārupē pie ūdens-
torņa
plkst. 10.00–14.00 Sporta ak-
tivitātes piecās stacijās

plkst. 11.00–16.00 Amatnieku 
tirdziņš un piepūšamās atrak-
cijas, koka spēles un stafetes 
MAZAIS STIPRINIEKS, tirdzi-
ņa atklāšana ar folkloras kopu 
OGAS

plkst. 11.00 – 23.00 M - UP 
jauniešu radošais kvartāls

plkst. 12.00 muzikālās apvie-
nības TRIO SALDAIS koncerts 
kopā ar Ēriku Egliju – Grāveli, 
Ditu Lūriņu, Leldi Dreimani un 
Zani Dombrovsku

plkst. 13.00–16.00 Latvijas 
Spēkavīru čempionāts - pie-
dalās labākie Latvijas atlēti un 
viesi no kaimiņvalstīm

plkst. 14.00 Liepājas Leļļu te-
ātra izrāde LOTE DODAS EK-
SPEDĪCIJĀ 

plkst. 15.00 danči un līdzi 
dziedāšana kopā ar folkloras 
kopu OGAS un Mārupes Kul-
tūras nama eksotisko deju 
studiju MISTĒRIJAS

plkst. 16.30 mūziķa Kārļa Bēr-
ziņa muzikālā performance

plkst. 18.00 izrāžu apvienības 
PANNA jutekliska komēdija jeb 
muzikāls demogrāfijas sprā-
dziens ES GRIBU BĒRNU 

plkst. 20.00 Mārupes novada 
deju kolektīvu koncerts IZDE-
JOJU MĀRAS CEĻU

plkst. 21.30 grupas MUSIQQ 
koncerts

plkst. 23.00 naksnīgā perfor-
mance ZIEDU DUETS
Piecmetrīgas ziedu lelles  - po-
pulāras melodijas izpilda oper-
dziedātāji Baiba Renerte un 
Juris Jope

plkst. 00.00 zaļumballe kopā 
ar grupu KLAIDONIS un grupu 
KRAUJAS BAND

Pie Piņķu ūdenskrātuves
plkst. 11.00 Vasaras sporta 
svētki 2022 Piņķos

plkst. 20.00–01.00 Zaļumballe 
kopā ar grupu TIRKIZBAND

3.jūlijā
pie Antiņu brāļu kapiem 
Babītes pagastā
plkst. 11.00 pārgājiens ģime-
nēm ar vēsturnieku Māri Ribic-
ki CAUR DABU UZ VĒSTURI

Pie Piņķu Sv. Jāņa evaņ-
ģēliski luteriskās baznī-
cas
plkst. 12.00 Ekumēniskais 
dievkalpojums
Aizlūgumi par Mārupes novadu, 
Latviju un Ukrainu. Dievkalpoju-
mā dziedās kvartets “Auxilium”, 
pie ērģelēm - draudzes ērģel-
nieks Jānis Pelše

plkst. 13.00 koncerts SVEI-
CIENS NOVADAM
Piedalās jauktie kori “Maska”, 
“Atskaņa”, “Mārupe”, jauniešu 
koris “Universum”, grupa “Inno-
cent Sound Masters”

Mārupes novada svētki 2022

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

