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Mārupē atklāts jauniešu centrs “Hēlijs”
2022.  gada 29. aprīlī Zaļā festivāla laikā svinīgi atklāts Mārupes novada jauniešu centrs “Hēlijs” Dreimaņu ielā 12, Mārupē. Tā ir vieta, kas palīdzēs nodrošināt jauniešiem liet-
derīgi izmantot brīvo laiku, sekmēt viņu līdzdalību jaunatnes organizācijās un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iekļaušanu vienaudžu vidū, kā arī ļaus organizēt 
konsultācijas par jauniešiem aktuālām tēmām un īstenot citus uzdevumus.

Mārupes novada pašvaldības
Izglītībaspārvaldesjaunatneslietu
speciālists Rihards Igāns stāsta:
“Veicotpētījumuparjauniešuviedok-
liunvajadzībāmMārupesnovadā,kā
arīdarbojotiesjaunatnespolitikasiz-
veidesdarbagrupā,jauniešikāprio-
ritāti izvirzīja nepieciešamību pēc
jauniešucentra-“jauniešutikšanās
vietas”.Secinājām,kašādavietabū-
tubūtiska,laiveicinātujauniešulīdz-
dalībuuniesaisti.Jauniešucentrs
pašvaldībākalpotugankājauniešu
“magnēts”,gan“enkurobjekts”darba
arjaunatniatpazīstamībai,atzīšanai
unattīstībai.”
Idejapar jauniešu centru radās

2019.gadā,tāsiniciatori–vietējie
jaunieši unMārupesnovadaJau-
niešudome(M-upjaunieši)–aktīvi
iesaistījušiesdarbagrupāscentra
tapšanasprocesā.KatrīnanoMāru-
pesnovadaJauniešudomesatklāj:
“Irprieksapzināties,kabeidzotarī
Mārupesjauniešiembūssavatelpa,
vieta,kurradīt,izpausties,mācīties
vienamnootraunarīatvilktelpu.Ru-
nanavtikaiparpašumāju,centra
izveideapliecinaatbalstujauniešu
vajadzībāmunsapratni,kakatram
jaunietim irbalss, kas tieksadzir-
dēta.”
Jauniešu centrā ir iekārtotas

multifunkcionālastelpas,kaspare-
dzētasmaziemsemināriem(15-20
cilvēkulielaiauditorijai),meistarkla-
sēm,vingrošanasnodarbībām,ap-
mācībām,dažādāmneformālāmak-
tivitātēm,kuraspiedāvāspašvaldība
unpašijaunieši.Centrāpieejamas
galdaspēles,projektorutelpasun
citsinventārslietošanaibezmaksas.
“Hēlijā”darbosiesMārupesnovada
Jauniešudomeunjaunatneslietu
speciālisti.
Jauniešu centra “Hēlijs”mērķis

ir veicināt pašvaldības jauniešu
iniciatīvas,viņulīdzdalībulēmumu
pieņemšanā un sabiedriskajā dzī-
vē.Mārupesnovadajauniešudome
un“Hēlijs”iratvērtivisiemnovada
jauniešiem vecumāno 14 līdz 25
gadiem,betatsevišķipasākumiun
aktivitātes būs pieejamas arīma-
zākiem bērniem. Jauniešu centra
nosaukums nav izvēlēts nejauši.

Mārupeirvieta,kasstraujiattīstās,
tepatatrodasarīStarptautiskālidos-
ta“Rīga”.Tāpatarījauniešucentrs
“Hēlijs”irvieta,kurlidotidejām.Jau-
niešivēlas,laišīmājapalīdzpacelt
viņu idejasunmotivē tās īstenot.
Atslēgasvārdsir“augšupeja”.
Sekojot novada centieniem vei-

cinātzaļodomāšanuunvideidrau-
dzīgudzīvesveidu,jauniešucentrs

“Hēlijs” radītspar vietu, kurapgūt
atkritumu šķirošanu, šeit jaunieši
varēsdarbotiessiltumnīcā,izman-
totaispapīrstikspārstrādāts(M-up
jauniešitodarajaupatlaban).Tāpat
“Hēlijā”plānotasizglītojošasaktivi-
tātesparvidesilgtspējastematiem.
Zaļāfestivālalaikājauniešucen-

tra“Hēlijs”atklāšanasdienānotika
arīpirmaiskoncerts–armuzikālu

performanciviesojāsjaunādziedā-
tājaBūū.
InteresentiaicinātisekotMārupes

Jauniešudomeisociālajostīklos-In-
stagram:@M_upjauniesi,facebook:
@jaunatnemarupe.
Pašvaldība ar ESEiropas Lauk-

saimniecības fonda lauku attīstī-
bai(ELFLA) atbalstu īstenodivus
projektus58500eiroapmērā-Nr.

20-04-AL04-A019.2201-000002
“Jauniešu centra izveide” un Nr.
20-04-AL04-A019.2201-000004
“Sportalaukumalabiekārtošana”.

Informāciju apkopoja Sabiedrības 
iesaistes un mārketinga nodaļa

Bērnu un jauniešu svētki 29.maijā
Jaunmārupē

Bērnu skrējiens 

grupas
un

RIČIJS RŪ
Zinātnes šovs

AtrakcijasCITI ZĒNI
SANTEHNIĶI 

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

Pārgriežot lenti, svinīgi atklāts jauniešu centrs Mārupē. Attēlā no labās  Mārupes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciālists Rihards Igāns, domes 
priekšsēdētājs Andrejs Ence, domes priekšsēdētāja otrais vietnieks Valdis Kārkliņš un jaunieši.

Muzikāli uzlādējošā BŪŪ jeb Ilze Fārte.Jaunieši centram devuši vārdu “Hēlijs”.
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Mārupes novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 11. 
aprīlī pieņemtie lēmumi
2022. gada 11. aprīlī notika Mārupes novada pašvaldības domes ārkārtas sēde, kurā izskatīts viens darba 
kārtībā iekļautais lēmumprojekts.

Lēmums īsumā NepieņemtlēmumuparnekustamāīpašumaSēbruciemā,Babītespagastā,pieņemšanupašvaldībasīpašumā.

Mārupes novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 2. 
maijā pieņemtie lēmumi
2022. gada 2. maijā notika Mārupes novada pašvaldības domes ārkārtas sēde, kurā izskatīti divi darba kār-
tībā iekļautie lēmumprojekti.

Lēmumi īsumā ApstiprinātMārupesnovadapašvaldībaskonsolidēto2021.gadapārskatuparlaikaperioduno2021.gada
1.janvāralīdz2021.gada31.decembrim.PieņemtzināšanaiSIA“Revidentsungrāmatvedis”iesniegtozvērināturevidentu
ziņojumu.PieņemtzināšanaiPierīgasizglītības,kultūrasunsportapārvaldesgadapārskatu.

Izsniegtizziņuparzemesgabalaiegūšanuīpašumā.

Mārupes novada pašvaldības 
domes ārkārtas sēdē 6. maijā 
pieņemtie lēmumi
2022. gada 6. maijā notika Mārupes novada pašvaldības domes ārkār-
tas sēde, kurā izskatīti seši darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti.

Lēmumi īsumā
Ar2022.gada6.maijuatbrīvotSarmīti
AntiņunoMārupesnovadapašvaldības
Izglītībaspārvaldesvadītājasamata.
IeceltLieniŠmitiMārupesnovadapaš-
valdības Izglītībaspārvaldesvadītājas
amatā.
Atļaut Mārupes novada pašvaldības
domespriekšsēdētājaotrajamvietnie-
kamValdimKārkliņamsavienotdomes
priekšsēdētājaotrāvietniekaamatuar
SIA“BiznesaaugstskolaTurība”Uzņē-
mējdarbībasvadībasfakultātesbakalau-
radarbuaizstāvēšanasValstspārbaudī-

jumakomisijaslocekļaamatu.
Piešķirtbiedrībai„MārupesBMXklubs”
pašvaldībasatbalstu10000eiroapmērā
BMXsacensībuLatvijaskausa2022.ga-
da1.posmaun11.MārupesBMXkausa
izcīņasorganizēšanaiMārupespagastā
2022.gadā.
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.
15/2022“ParMārupesnovadapašval-
dībaspalīdzībudzīvokļajautājumurisi-
nāšanā”precizētajāredakcijā.
Izsniegtizziņuparzemesgabalaiegūša-
nuīpašumā.

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 27. aprīlī pieņemtie lēmumi
2022. gada 27. aprīlī notika Mārupes novada pašvaldības domes kārtējā sēde, kurā izskatīti 47 darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti.

Lēmumi īsumā
  Izveidotielasunpiešķirttāmnosau-
kumus,apstiprināt zemes ierīcības
projektusnekustamoīpašumuzemes
vienībām,atļautapvienotzemesvienī-
bas,mainītlietošanasmērķusnekus-
tamoīpašumuzemesvienībām.

  PārtrauktarMārupesnovadapašval-
dībasdomes2022.gada26.janvāra
lēmumuatļautonekustamāīpašuma
“Silpap-Skreijas”, kadastra numurs
80480070100,Skārduciemā,Babītes
pagastā,detālplānojumaizstrādi.

  Apstiprinātlokālplānojumu,arkuru
grozateritorijasplānojumunekusta-
moīpašumu“Lamberti-1”(kadastra
Nr.80760030440)unZeltiņuiela112
(kadastraNr.80760030604)Mārupē,
Mārupespagastā,teritorijā.

  ApstiprinātsaistošosnoteikumusNr.
20/2022  „Lokālplānojuma,ar kuru
grozateritorijasplānojumunekusta-
moīpašumu“Lamberti-1”(kadastra
Nr.80760030440)unZeltiņuiela112
(kadastraNr.80760030604)Mārupē,
Mārupespagastā,Mārupesnovadā,
teritorijā,GrafiskādaļaunTeritorijas
izmantošanasunapbūvesnoteiku-
mi”.

  Apstiprinātnekustamāīpašuma“Val-
dari”Mārupespagastā,Mārupesno-
vadā(kadastraNr.80760060096),1.
un2.zemesvienībasdetālplānojuma
grozījumus.

  Nodot publiskajai apspriešanai un
atzinumusaņemšanaiizstrādātone-
kustamāīpašuma“Beikas”,kadastra
Nr.80480070104,Skārduciemā,Babī-
tespagastā,detālplānojumaprojektu.

  Nodot publiskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai izstrādāto
detālplānojumaprojektunekustamā
īpašuma “Mazie Lejnieki”, kadastra
Nr.80480080212,zemesvienībasar
kadastraapzīmējumu80480080212
Vīkuļos,Babītespagastā,teritorijai.

  Nodot publiskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai izstrādāto
detālplānojumaprojektunekustamā
īpašumaRotaļu iela 4 un nekusta-
māīpašuma“LielieDreimaņi”zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu
80480010865daļasMežārēs,Babītes
pagastā,teritorijai.

  Uzsāktdetālplānojuma izstrādi ne-
kustamāīpašumaLilijuiela109Mā-
rupē,Mārupespagastā(kadastraNr.
80760030282),teritorijai.

  UzsāktMārupesnovadaTeritorijas
plānojuma2024.-2036.gadamiz-
strādi.

  AtteiktVSIA“LatvijasValstsceļi”no-

cirstvienuatsevišķiaugošokoku-pa-
rastoliepunekustamajāīpašumāau-
toceļšV20Imanta–Babīte,kadastra
Nr. 80480040255 (zemes vienības
kadastraapzīmējums80480040509),
Babītes pagastā,Mārupes novadā.
Piekristnocirstastoņuskokus-paras-
tāsliepas.VSIA“LatvijasValstsceļi”
būvprojektā“Valstsgalvenāautoceļa
A5Rīgasapvedceļš(Salaspils-Babīte)
abasbrauktuvesposma,km38,200-
40,850, pārbūve” iestrādāt jaunus
rindveida stādījumus gar vietējas
nozīmesautoceļuV20Imanta-Babī-
te,nosakot,kastāduaugstumsirne
mazāksparpieciemmetriem,stum-
bruapkārtmērsirnoastoņpadsmit
līdzdivdesmitcentimetriemunpa-
redzēttrokšņuaizsardzībasekrānus
jebvairogus,kasmazinātutransporta
plūsmasradītotroksniunierobežotu
strauju piesārņojuma izplatīšanos
dzīvojamāszonasvirzienā.

  Piešķirt trīs sportistiem finansiālu
atbalstu180eiroapmērākatram,lai
segtuizdevumus,kassaistītiarviņu
dalībuBMXsacensībās2022.gadā.

  Atzīt,kaBMXLatvijaskausa2022.
gada 1. posma un Mārupes BMX
11.kausa izcīņasMārupesnovada
administratīvajāteritorijā2022.gadā
dažādāvecumagrupāmorganizēša-
nairnepieciešamaMārupesnovada
iedzīvotājiem.Paredzētorganizēšanai
līdzfinansējumuatbalstaveidānoMā-
rupesnovadapašvaldībasbudžeta
līdz10000eiroapmērā.

  ApstiprinātMārupesnovadapašvaldī-
basnolikumu“Kārtība,kādāMārupes
novada pašvaldība sniedz atbalstu
sportaunveselīgadzīvesveidaveici-
nāšanai”.

  ApstiprinātsaistošosnoteikumusNr.
21/2022 “ParMārupesnovadado-
mes2014.gada30.aprīļasaistošo
noteikumuNr.12/2014“Paratbalsta
sniegšanujuridiskāmunfiziskāmper-
sonāmsportaunveselīgadzīvesveida
veicināšanaiMārupesnovadā”atcel-
šanu”.

  ApstiprinātsaistošosnoteikumusNr.
22/2022“Parkārtību,kādāpašvaldība
atbalstasabiedriskinozīmīguspasā-
kumusMārupesnovadā”.

  Atzīt vienu personupar tiesīgu sa-
ņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā.

  Nodibinājumam“MPSports”,biedrī-
bai“SportaklubsRūjiena”,biedrībai
„LIdomas”, biedrībai „Ievas radošā
darbnīca”,biedrībai„Mārupesvizuālās
mākslasstudija”,biedrībai„Mārupes

radošālaboratorija”,biedrībai“Attīs-
tībasfabrika”,sabiedrībaiar ierobe-
žotuatbildību“Irbēni”,biedrībai“Ga-
radziesma”,biedrībai“Džudoklubs
“Mārupe””,sabiedrībaiarierobežotu
atbildību “Drošas velobraukšanas
skola”,biedrībai“Aktīvists”,biedrībai
“Royaldancestudio”,biedrībai„Lat-
vijasVeselībasunsportaasociācija”
unsabiedrībaiarierobežotuatbildību
“Brazīlija” piešķirt līdzfinansējumu
bērnuunjauniešunometņuorgani-
zēšanai2022.gadavasarā.

  Apstiprinātatsavināšanascenupar
zemes gabalu Mazcenu alejā 13
(Jaunmārupē, Mārupes novadā),
kadastra Nr. 80760110591, 10,33
euro/m2apmērā,pieatsavināšanas
nosakotkatramdzīvokļuīpašniekam
atsavināšanascenuproporcionāliīpa-
šumāesošādzīvokļaplatībaiunēkas
domājamāmdaļām.

  ApstiprinātnomasmaksuMārupes
novada pašvaldībai piederošam
nekustamajam īpašumam Skultes
iela15-1(Skultē,Mārupesnovadā),
kadastraNr.80769003531,nosakot
tokānosacītoizsolessākumacenu
-200eiromēnesīunpievienotāsvēr-
tībasnodokli.

  Izsludinātizsolipartiesībāmnomāt
nekustamoīpašumuSkultesiela15-
1(Skultē,Mārupesnovadā),kadastra
Nr.80769003531.

  Nodot atsavināšanai Mārupes no-
vadapašvaldībasnekustamāīpašu-
ma“Pavasaruferma”(Salaspagas-
tā, Mārupes novadā), kadastra Nr.
80880080097,zemesvienību0,5762
haplatībāarkadastraapzīmējumu
80880080098,pārdodottoelektro-
niskāizsolēaraugšupejošusolie-iz-
soļuvietnēhttps://izsoles.ta.gov.lv/.
Noteiktnosacītoizsolessākumcenu
10000eiroapmērā.

  Atsavināt vienai personaiMārupes
novadapašvaldībasnekustamoīpa-
šumuarkadastraNr.80880050536
Spuņciemā, Salas pagastā, kas
sastāv no zemes vienības 0,0198
ha platībā (kadastra apzīmējums
80880050502),par2000eiro.

  Piešķirtbiedrībai„MārupesAutoMoto
klubs„Bieriņi””pašvaldībasatbalstu8
000eiroapmērāmotokrosasacen-
sību“Mini-motokross”piecuposmu
un“MārupesLielaismotokross”viena
posmaorganizēšanaiMārupespa-
gastā2022.gadā.

  Piešķirtbiedrībai“Jauniecensoņi”fi-
nansiāluatbalstu3810eiroapmērā,
laisegtuhokejakluba“BHC37”sešu

hokejakomandudalībasmaksustarp-
tautiskajā jauniešu hokeja turnīrā
“TrueRigaHockeyCup”.

  Mārupesnovadadomes2020.gada
4.augusta lēmumāNr.22 “Parpri-
vātpersonulīdzmaksājumuparMā-
rupesSportacentrasniegtajiempa-
kalpojumiem”(protokolsNr.15)veikt
grozījumus,papildinottosarapakš-
punktu-“1.7.BMXriteņbraukšanas
interešuizglītībasapakšprogrammā
–12,40eiro+PVN21%apmērāvie-
namaudzēknimkalendārajāmēnesī.”
Lēmumsstājasspēkā2022.gada1.
septembrī.

  Izveidot un apstiprināt konkursa
“MammubiznessMārupē”projektu
pieteikumuvērtēšanaskomisijuun
nolikumu.

  ApstiprinātMārupesnovadapašval-
dībasceļuunielufondaizlietošanas
vidējātermiņaprogrammu2022.–
2024.gadam.

  UzdodMārupesnovadapašvaldības
domes priekšsēdētājam Andrejam
Encem pašvaldības vārdā iesniegt
galvojuma pieteikumu Pašvaldību
aizņēmumuungalvojumukontroles
un pārraudzības padomei saskaņā
arnormatīvajiemaktiemparkārtību,
kādānodrošina informācijas apriti,
izmantojotValstskasesnodrošinā-
tose-pakalpojumus,are-pakalpoju-
maeAizņēmumistarpniecībuunpēc
Pašvaldībuaizņēmumuungalvojumu
kontrolesunpārraudzībaspadomes
pozitīvalēmumasaņemšanasslēgt
galvojumalīgumuarValstskasi,ie-
vērojotšādusnosacījumus:

• SIA“Mārupeskomunāliepakalpojumi”
ir100%pašvaldībaskapitālsabiedrī-
ba;

• galvotā aizņēmuma aizdevējs –
Valstskase;

• galvotāaizņēmumamērķis–Tīraines
ciemaMārupespagastākatlumājas
rekonstrukcija/jaunapiegādeunuz-
stādīšana;

• galvotāaizņēmumaapmērsunpro-
centu likme–312907eiro,fiksētā
likme2.875%;

• galvotā aizņēmuma atmaksas ter-
miņš–30gadi;

• galvotāaizņēmumapamatsummas
atliktaistermiņš–12mēneši;

• galvotāaizņēmumaatmaksāšanas
garantijas–Mārupesnovadapaš-
valdībagarantēarsavubudžetu.

  Atcelt Mārupes novada būvvaldes
2022. gada 17.marta lēmumuNr.
BIS-BV-5.1-2022-182„Paratteikumu
izdotbūvatļauju8savrupmājujaun-

būvēmzemesgabalā,,Caunas”Babī-
tespagastā,Mārupesnovadā”.

  ApstiprinātMārupesnovadapašval-
dībaskapitālsabiedrībaspārvaldības
kārtību,kasstājasspēkā2022.gada
1.jūnijā.

  Atļautbiedrībai“MārupesBMXklubs”
no2022.gada7.maijaplkst.8.00līdz
8.maijaplkst.21.00bezatlīdzības
izmantot pašvaldības nekustamo
īpašumu“Laukkalniņi”LatvijasBMX
kausa1.posmaun11.MārupesBMX
kausasacensībudalībniekuunskatī-
tājuautomašīnunovietošanai.

  Apstiprināt Mārupes novada paš-
valdības saistošos noteikumus Nr.
23/2022“GrozījumiMārupesnovada
pašvaldības2022.gada26.janvāra
saistošajosnoteikumosNr.6/2022
„Par Mārupes novada pašvaldības
2022.gadabudžetaapstiprināšanu””.

  SaskaņotSIA „Aperoni”alkoholisko
dzērienumazumtirdzniecībuzemes
gabalāarkadastraNr.80480030155
(Rīgasielā22Piņķos,Babītespagas-
tā) laikaperiodāno2022.gada15.
maijalīdz15.oktobrim.

  Atļaut apvienot nekustamā īpašu-
ma “Lielmaņi” (kadastra numurs
80760031094) Mārupes pagastā
un nekustamā īpašuma “Sidrabi”
Plieņciemsielā17(kadastranumurs
80760030206) Mārupē, Mārupes
pagastā, sastāvā esošās zemes
vienībasarkadastraapzīmējumiem
80760032162un80760030206.

  Izsniegtizziņasparzemesgabaluie-
gūšanuīpašumā.

  PieņemtnoSIA“VastintLatvia”ziedo-
jumu2472.08eiroapmērāarmērķi
segt eksperimentālo pārvadājumu
reģionālās nozīmes maršrutā (Nr.
5381)Rīga(Riepniekuiela)–Āgens-
kalns – Mārupe (Malduguņu iela)
zaudējumus.Apstiprinātuzčetriem
mēnešiemeksperimentālospārvadā-
jumusatklātajāreģionālāsnozīmes
maršrutā Nr. 5381 Rīga –Mārupe
(Malduguņuiela).

  Par nesavtīgo ieguldījumu, veicot
koordinatorapienākumusUkrainas
valsts civiliedzīvotāju reģistrēšanā,
izmitināšanāunhumānāspalīdzības
organizēšanā,piešķirtMārupesnova-
dapašvaldībasdomespriekšsēdētāja
otrajamvietniekamValdimKārkliņam
naudasbalvu100%apmērānoamat-
personainoteiktāsmēnešalgas.
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Informācija par Publisko iepirkumu likuma kārtībā 
veiktajiem iepirkumiem
Noslēgtie līgumi
 Kokuvainaguveidošana,kokuun
zaru zāģēšanaMārupesnovada
administratīvajāteritorijā,līgums
noslēgtsarSIA“Arborists”,līguma
summa līdz 41 999,99 eiro bez
PVN.

  Kondicionierupiegādeunmontāža,
līgumsnoslēgtstrīsdaļās:1.daļā
arSIA“Inženiercentrskomforts”,
līguma summa 14 370,00 eiro
bezPVN,2.daļāarSIA“Inženier-
centrskomforts”,līgumasumma3
760,00eirobezPVN,3.daļāarSIA
“Inženiercentrskomforts”,līguma
summa1720,00eirobezPVN.

  ZālespļaušanaMārupesnovadā,lī-
gumsnoslēgtsarSIA“AVK-Darbs”,
līgumasumma111000eirobez
PVN.

 Tērpu izgatavošana un piegāde
MārupesnovadapašvaldībasBa-
bītesKultūrizglītībascentraunMā-
rupesKultūrasnamakolektīviem,
līgumsnoslēgtsčetrāsdaļās.Idaļā

“Tautastērpuizgatavošanaunpie-
gādeBabītesKultūrizglītībascen-
trakolektīviem”, līgumsnoslēgts
arSIA“ANVIAM,līgumasumma
4252,68eirobezPVN.

   II daļā “Koncerttērpu izgata-
vošanaunpiegādeBabītesKul-
tūrzizglītībascentrakolektīviem”
līgumsnoslēgtsarSIA“StilaRo-
zīnīte”,līgumssumma1724eiro
bezPVN.

   IIIdaļā“Koncerttērpuizgatavo-
šanaunpiegādeBabītesKultūr-
zizglītībascentrajauktajamkorim
“Maska””,līgumsnoslēgtsarSIA
“StilaRozīnīte”,līgumasumma3
870eirobezPVN.

   IV daļā “Tautas tērpu izgata-
vošanaunpiegādeMārupesKul-
tūrasnamakolektīviem”,līgums
noslēgtsarSIA“Musturi”,līguma
summa25595eirobezPVN.

 Dabasgāzespiegāde, līgumsno-
slēgtsarAS“Latvenergo”,līguma
summa50000eiro.

 TekstilizstrādājumupiegādeMāru-
pesnovadapašvaldībasiestādēm,
līgumsnoslēgtsarSIA“Slinteks”,
līguma summa20 000 eiro bez
PVN.

 Pļaušana,kokuunkrūmuciršana
ūdensnotekām,līgumsnoslēgtsar
SIA“MVRLUX”,līgumasumma50
000eirobezPVN.

 Atkritumuizvešanaarlielaizmē-
rakonteineriemMārupesnovada
pašvaldības iestādēm, līgums
noslēgtsarSIA”EcoBaltiavide”,
līgumssummalīdz41999,99eiro
bezPVN.

 Mārupesnovadapašvaldībasielu,
autoceļuunlaukumuasfaltbeto-
nasegumuuzturēšanasdarbiBa-
bītesunSalaspagastos, līgums
noslēgtsarSIA“GludiLM”,līguma
summa200000eirobezPVN.

Kristaps Ločs,
Mār upes novada pašvaldības 

izpilddirektors 

Jauni noteikumi par pašvaldības palīdzību dzīvokļa 
jautājuma risināšanā
Spēkā stājušies jauni saistošie noteikumi Nr. 15/2022 “Par Mārupes novada pašvaldības palīdzību dzīvok-
ļa jautājuma risināšanā”, kas nosaka personu kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt palīdzību pašvaldībai 
piederošas vai tās nomātas dzīvojamās telpas jautājumu risināšanā, palīdzības veidus, reģistrācijas, iz-
īrēšanas kārtību, kā arī īres līguma termiņu.

Lēmumuparpersonasreģistrē-
šanupalīdzībassaņemšanai,attei-
kumu,personaspārreģistrācijuvai
izslēgšanu no palīdzības reģistra
pieņemMārupesnovadapašvaldī-
basdome.
Pašvaldība sniedz šādu palīdzību:
dzīvojamāstelpasizīrēšanaperso-
nām,kurasarpalīdzībunodrošinā-
masprioritāri;

sociālāsdzīvojamāstelpasizīrē-
šana;

dzīvojamotelpuizīrēšanakvalificē-
tamspeciālistam;

īrētāsdzīvojamāstelpasapmaiņa
pretcituīrējamudzīvojamotelpu.

Lai pretendētu palīdzībai, jāie-
sniedz iesniegums, kur norādīts
palīdzībasveidsunpievienotidoku-
menti,kuriapliecinatiesībassaņemt
šādupalīdzību.
Aršonoteikumuspēkāstāšanos

spēkuzaudē:Babītesnovadapaš-
valdībasdomes2012.gada26.sep-
tembrasaistošienoteikumiNr.15
“Parpašvaldībaspalīdzībudzīvokļa
jautājumurisināšanāBabītesnova-
dā”un2018.gada28.martasais-
tošienoteikumiNr. 3 “Par sociālo
dzīvokļuunsociālomājuizīrēšanas
kārtībuBabītesnovadā”;Mārupes
novadadomes2013.gada29.mai-

ja saistošie noteikumiNr. 7/2013
“ParMārupesnovadapašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājumu risi-
nāšanā”un2016.gada10.augus-
tasaistošienoteikumiNr.26/2016
“Parkārtību,kādāMārupesnovada
pašvaldībaizīrēdzīvojamotelpukva-
lificētamspeciālistam”.Arsaistošo
noteikumupilnutekstuvariepazīties
marupe.lvsadaļāNormatīviedoku-
menti/Saistošienoteikumi.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa 

Ielu un ceļu labiekārtošanas darbi
Mārupes pagastā
Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma 2.
maijāatsākušiesKunguielaspār-
būvesbūvdarbi. Izbūvētabrauktu-
vespamatne,apgaismojums,lietus
ūdenskanalizācija,lieladaļabrauk-
tuvesapmaļuundaļabruģakmens
seguma.Turpināsbrauktuvesizlīdzi-
nošāskārtasizbūve,betonaapmaļu
izbūve,bruģakmenssegumaizbūve
(brauktuve,gājējuietve,stāvvietas)
unlabiekārtošanasdarbi,ceļazīmju
unhorizontālāmarķējumaizvietoša-
na.

Veikti ielu un ceļu uzturēšanas
darbi:
 ceļaklātnesprofilēšana,dolomīta
šķembumehanizētaatjaunošana
–Silaputniņaielā,Rudzroguielā,
Ūdruielā,Lapiņudambī,C-23(Ve-
caisMārupes ceļš -Mežciems),
C-11(Lagatas-Muižnieki-Mežma-
las), C-7 (Kalves - Ziedoņkalni),
C-10 (Mazieķi-Priedāji-Stīpnieku
ceļš),C-8(Mazieķi-Apvedceļš),C-9
(Mazieķi-Silkalēji),C-15(Alpi-Dum-
pji),Ziedoņkalnaiela,C-2(Misiņi-
Peles),C-3(Tīrumnieki-Atpūtas),
C-22(Misiņi-Lāčplēši);

 bedrīšuaizpildīšanaarkarstoas-
faltu,izmantojotpilnotehnoloģiju
–Lielajāielā(Zeltiņuiela–P132),
Lielajāielā(Zeltiņuiela–Daibesie-
la),Rožuielā(Lielāiela–Olgasie-
la),Pededzesielā(Lielāiela–Rož-
lejuiela),Vaidavasielā,Dzirnieku
ielā,C-24(Peles-Božas),Zeltiņu
ielā(Stīpniekuceļasākums);

 nomaļuatjaunošana-Lielajāielā
(Zeltiņuiela–Kantoraiela)unKro-
nesielā;

 ceļa nomaļu profilēšana – C-4
(Meh.darbnīcas-Peles);

 ceļaklātnesprofilēšana–Brīvnieku
ielā;

 vairākāsnovadaielāsveiktaceļa
zīmjustabunomaiņa,ceļazīmju
vaivertikāloapzīmējumuizlīdzinā-
šana,gājējudrošībasbarjeruno-
maiņa,sfēriskāspoguļanomaiņa.

Plānotieieluunceļuuzturēšanas
darbimaijā:
 nomaļuatjaunošana–Vecozolu
iela;

 bedrīšuaizpildīšanaarkarstoas-
faltu,izmantojotpilnotehnoloģiju
–Reviņas iela,Mārupesnovada
domeslaukums,Čiekuruiela;

 ceļaklātnesprofilēšana,dolomīta
šķembumehanizētaatjaunošana
–Daibesiela,Lambertuiela;

 bruģakmenssegumalabošanaar
esošumateriālu–Ziemciešuiela;

 grantsceļupretputekļuapstrādes
darbi.

Babītes un Salas pagastā
Veiktiuzturēšanasdarbi–uzsākta
Salaspagastaceļuklātņuplanēšana
unprofilēšana,nogreiderētiBabītes
pagastamaģistrālieceļi.
Veikts asfalta bedrīšu remonts

arpilnotehnoloģijuPiņķos–Rīgas
ielā,Centraielā,Jūrmalasielā,Meis-
taruielā,Silarājuielā,Rūpniekuielā,
Priedainesielā,Veldresielā.Spilvē
–Mežārēs,Kleistuielā.
Uzsāktinomaļuiesēdumuaizpildī-

šanasdarbi-C-14Vīkuļuceļā,C-20
Lapsuceļā,C-65Dzilnuciems-Piņķi,
Piņķos -Rīgas ielā,Jūrmalas ielā,
PriedainesielāunMeistaruielā.
Turpināsaprīlīuzsāktiebūvdarbi

pēctehnoloģiskāpārtraukumaob-
jektā“Babītesielasposmapārbūve
ungājējuceļaizbūveBabītē”.
Uzsāktibūvdarbipēctehnoloģis-

kāspārtraukumaobjektos:a/cC-57

posmanoKleistuielaslīdzVārnukro-
gaceļampārbūveMežārēs,Babītes
pagastā;gājēju-veloceļaunapgais-
mojumaizbūveGravuielasposmā
novalstsvietējāa/cV10līdzŽubīšu
ielaiSpilvē,Babītespagastā;gājēju
ietves un apgaismojuma izbūve
JūrmalasielasposmānoSpīdolas
ielas līdz sabiedriskā transporta
pieturai Piņķos, Babītes pagastā;
gājējuietvesunapgaismojumaiz-
būveKleistuielasposmānoStropu
ielaslīdzAlstuielaiSpilvē,Babītes
pagastā(objektādarbijauirpabeigti,
tiekgatavotadokumentācijaobjekta
pieņemšanaiekspluatācijā).

Plānotieceļuunieluuzturēšanas
darbimaijā:
 ieluunceļuplanēšanaunprofilē-
šana-SalasunBabītespagastā;

 turpināsasfaltabedrīšuremontsar
pilnounnepilnotehnoloģijuBabī-
tesunSalaspagastos-C-48,Veca-
jāKalnciemaceļā,Smilšuielā,Sila
ielā,Priežuielā,Babītesielā,Piņķos
- Jūrmalas ielā, C-24Beberbeķu
kapuceļā,C-25,Mežaceļā,Dzilnu-
ciemā-C-26,VecajāLiepājasceļā,
Viesturaielā,Trenči-C-3,Medību

ceļā,Varkaļos-C-112,Selguceļā,
Spuņciemā -  C-116, Bražu ceļā
(Spuņciemā), C-101, Kļavu ceļā,
Pavasaros-C-129,Sloka-Pavasari,
C-126,Pavasaruceļā,Egļuciemā-
Egļuielā,Priežciemā-C-42Priež-
ciemaceļā, Ziedu ielā,Pumpura
ielā,Spilvē-Gravuielā,C-39Ceļš
uzLiberiem,C-40Liberi-Brīvkalni,
Piņķos-Rīgasielā,Babītē-Bēr-
zuielā;

 ieplānotsveiktceļarādiusunostip-
rināšanuarbruģakmeni–Rīgasun
Vīkuļuceļakrustojumā,Meistaru
unRūpniekuielaskrustojumā;

 labvēlīgos laikapstākļos, bezno-
krišņu periodā Babītes un Salas
pagastos ir ieplānota14ceļuun
ielu klātņu atputekļošana 22,94
km,122878m2.

 turpināsiesnomaļuiesēdumuaiz-
pildīšana-C-20Lapsuceļā,Kleistu
ielā.

Pašvaldības īpašumu pārvalde

Jauni noteikumi par Mārupes 
novada pašvaldībai piederošo 
dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību
2022. gada 8. aprīlī spēkā stājās Mārupes novada pašvaldības domes 
saistošie noteikumi Nr. 3/2022 “Par Mārupes novada pašvaldībai pie-
derošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību”.

JaunienoteikuminosakaMāru-
pesnovadapašvaldībaipiederošo
dzīvojamotelpu(tajāskaitāardzī-
vojamo telpu funkcionāli saistītu
palīgtelpu) izīrēšanas kārtību un
nosacījumus,kāarītermiņu,uzkā-
duslēdzamsdzīvojamāstelpasīres
līgums.
Dzīvojamo telpu izīrēšanas 
kārtība
Īrniekamirtiesībasprasītjaunadzī-
vojamāstelpasīreslīgumanoslēg-
šanu,iesniedzotiesniegumupašval-
dībā(nevēlākkātrīsmēnešuspirms
spēkāesošādzīvojamāstelpasīres
līgumatermiņabeigām),javienlai-
kustiekizpildītišādinosacījumi:
īrnieksīrēattiecīgodzīvojamotelpu
vaibijisiemitinātstajākāģimenes
loceklis;
īrniekamnavīresmaksasparāda;
īrniekamnavkavētiardzīvojamās
telpas lietošanusaistītiemaksā-
jumi;
īrnieksvaidzīvojamātelpāiemiti-
nātāspersonasnavpārkāpušas
normatīvajosaktosundzīvojamās
telpasīreslīgumanoteikumus.
Dzīvojamās telpas īres līgums

tiek noslēgts uzMārupes novada
pašvaldībasdomeslēmumānoteik-
totermiņu,betneilgākpardesmit
gadiem.
Īrniekaģimeneslocekļi,kuriiemiti-

nātiviņamizīrētajādzīvojamātelpā
unierakstītiīreslīgumālīdzdzīvoja-
māstelpuīreslikumaspēkāstāša-
nāsbrīdim,saglabāsavuģimenes
locekļastatusuunģimeneslocekļa
dzīvokļalietošanastiesības.
Pilngadīgajiem īrnieka ģimenes

locekļiemkopāarīrniekuirsolidāra
mantiskāatbildībapardzīvojamās
telpasīreslīgumasaistībām.
Īrnieka nāves gadījumā īrnieka

ģimenesloceklim,kurširiemitināts
dzīvojamātelpā,trijumēnešulaikā
noīrniekanāvesdienas,irtiesības
prasītdzīvojamās telpas īres līgu-

manoslēgšanuarviņuiepriekšējā
īrniekavietā,iesniedzotiesniegumu
pašvaldībā.
Mārupesnovadapašvaldībasdo-

meizvērtēīrniekavaiviņaģimenes
locekļaatbilstībusaistošonoteiku-
munosacījumiemunnākamajādo-
messēdēpieņemlēmumupardzīvo-
jamāstelpasīreslīgumanoslēgšanu
vaiatteikumutonoslēgt.
Lēmuma apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas kārtība
Mārupes novada pašvaldības do-
meslēmumuvarpārsūdzētAdmi-
nistratīvajā tiesā Administratīvā
procesalikumānoteiktajākārtībā.
Noslēguma jautājumi
Īrniekiem,arkuriemdzīvojamāstel-
pasīreslīguminoslēgtilīdz2021.ga-
da30.aprīlimunkurosnavnorādīts
līguma termiņš, vai tas pārsniedz
desmitgadu termiņu,nevēlākkā
līdz 2024. gada 31. decembrim ir
pienākumsnoslēgtvienošanāspar
grozījumiemīreslīgumā,nosakottā
spēkāesamībastermiņuuzdesmit
gadiem.Jaizīrētājsunīrnieksnevar
vienotiespardzīvojamāstelpasīres
līgumanoteikumiem,strīduizšķirtie-
sa,unšādaprasībaceļamanevēlāk
kālīdz2026.gada31.decembrim.

Uzmanību!
Saistošienoteikumineattiecasuz
pašvaldībaipiederošuvaitāsnomā-
tudzīvojamotelpu,kastiekizīrēta
atbilstošinormatīvajiemaktiempar
palīdzībudzīvokļajautājumurisinā-
šanā.
Saistošonoteikumupilnsteksts

lasāms pašvaldības mājaslapas
sadaļāPašvaldība/Normatīviedo-
kumenti/Saistošienoteikumi.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa
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#StandWithUkraine

Aktuālo informāciju par atbalstu Ukrainas 
civiliedzīvotāju izmitināšanai un atbalstu 
kara bēgļiem skatiet

www.marupe.lv/palidziba-ukrainai

No 1.jūnija uz eksperimenta laiku plānots atklāt jaunu sabiedriskā transporta maršrutu Rīga 
– Mārupe
Pēc uzņēmēja SIA “Vastint Latvia” 
iniciatīvas un uzlabojot sabied-
riskā transporta pieejamību, Sa-
biedriskā transporta padome 
2021. gada 29. oktobrī pieņēmusi 
lēmumu Nr. 4 “Par grozījumu ap-
stiprināšanu reģionālās nozīmes 
maršrutu tīklā”, ar kuru eksperi-
mentālā kārtā uz četriem mēne-
šiem plānots atklāt jaunu reģio-
nālās nozīmes maršrutu Rīga 
(Riepnieku iela) – Āgenskalns – 
Mārupe. 

Plānots, ka jaunais sabiedriskā
transportamaršrutsNr.5381Rīga-
Mārupe(Malduguņuiela)tiksatklāts
1.jūnijāunkursēstikaidarbadienās,
savienojotBussinessGardenRīga
biroju ēku kompleksu un Linden-
holmadzīvojamokvartāluarRīgas
centru.
Tarifs vienam braucienam būs

1,10eiro.
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.18.50pašādu
maršrutu:
Riepnieku iela – pietura “Rīga

(Riepnieku iela)”, Turgeņeva iela,
Gogoļaiela,13.janvāraiela–pietu-
ra“13.janvāraiela”,11.novembra
krastmala, Akmens tilts, Uzvaras
bulvāris-pietura„Nacionālābiblio-
tēka”,O.Vāciešaiela,Mazānometņu
iela-pietura„Koklesiela”,Liepājas
iela-pietura„Mārupesiela”,KārļaUl-
maņagatve(virzienāuzJūrmalu),
piet/c“Spice”apgriežotiesbraukša-
naipretējāvirzienāuz

Malduguņuielu–pietura“Maldu-
guņuiela”.

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.19.20pašādu

maršrutu:
Malduguņuiela–pietura“Maldu-

guņuiela”,Daibesiela,Upesgrīvas
iela,Dālijuiela,Liepājasiela–pie-
tura“Mārupesiela”,Mazānometņu
iela-pietura„Koklesiela”,O.Vācieša
iela,Uzvarasbulvāris-pietura„Na-

cionālābibliotēka”,Akmenstilts,11.
novembrakrastmala,13.janvāraie-
la–pietura“Autoosta”,Gogoļaiela,
Dzirnavuiela,Riepniekuiela–pietu-
ra“Rīga(Riepniekuiela)”.

Aicinām sekot līdzi informācijai 

par jaunā maršruta atklāšanas da-
tumu pašvaldības saziņas kanālos.

Informācija sagatavota pēc VSIA 
“Autotransporta direkcija” sniegtās 

informācijas

Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu bēgļu 
izmitinātājiem Mārupes novadā
2022. gada 8. aprīlī  spēkā stājās saistošie noteikumi Nr. 19/2022 
„Par grozījumiem  Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 
29. septembra saistošajos noteikumos Nr. 16/2021 “Nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupes no-
vadā”.

Saistošienoteikumiparedzpie-
šķirtnekustamāīpašumanodok-
ļaatvieglojumu90%apmērāpar
fiziskaipersonaipiederošozemi
unēku, kurā izmitinātiKrievijas
kara Ukrainā bēgļi, par periodu
no2022.gada1.marta līdz31.
decembrim.
Laipieteiktosatvieglojumasa-

ņemšanai,pašvaldībaijāiesniedz
iesniegums,kurātiekapliecināts
bēgļuizmitināšanasfaktskonkrē-
tajānekustamajāīpašumā.
Iesniegumaveidlapapieejama

pašvaldības mājaslapā pie šīs
ziņas.
Neskaidrību gadījumā aici-

nām zvanīt uz tālruņa numuru
+37167149870(nodokļuadminis-
tratoreiInetaiLasumai-Lasmanei).
Ar saistošo noteikumu pilnu

tekstuvariepazītiespašvaldības
mājaslapas sadaļā Pašvaldība/
Normatīviedokumenti/Saistošie
noteikumi.

Sabiedrības iesaistes un 
mārketinga nodaļa
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Informācijas stendi ir vajadzīgi; izvērtējams to skaits 
un izvietojums
Stendu aptaujas rezultāti liecina, ka joprojām iedzīvotājiem ir svarīga drukātās informācijas pieejamība, 
tostarp tā, ko var izlasīt uz āra informācijas stendiem. 

Noslēgusies aptauja, kurā vēlē-
jāmiesizzinātiedzīvotājuunuzņē-
mējuviedokliparpašvaldībasāra
informācijas stendiem. Jautājām
par to, cik bieži pamana vai lasa
informāciju,kas izvietotauzsten-
diem.Aicinājāmizteiktviedoklipar
pašvaldības izvēlētajām vietām
jaunieminformācijasstendiemMā-
rupespagastāunpar19stendiem
BabītesunSalaspagastā,kasbūtu
saglabājamitoesošajāatrašanās
vietā.Anketasaizpildītājiembijaie-
spējaarīizteiktviedokli,vaiviņiem
būtuaktuāla iespējauz stendiem
izvietotsavussludinājumus.
Anketu bija iespējams aizpildīt

ganelektroniski,ganizdrukasveidā
(tāsbijapieejamaspašvaldībasbib-
liotēkāsundienascentros).Aptaujā
piedalījāskopumā148iedzīvotāji.
Bibliotēkāsundienascentrosanke-
tupārsvarāaizpildīja61gadsunvai-
rākvecumagrupaspārstāvji(64.6%
gadījumu),tačuelektroniskoanketu
31-45gaduvecumagrupa(53%).
Jautājumāparpašvaldībaskomu-

nikācijaskanālulietojumudrukātās
anketas aizpildītāji kā svarīgākos
norādīja“drukātāformāta”kanālus
–informācijasstendusunpašvaldī-
basinformatīvoizdevumu“Mārupes
Vēstis”,dalītā3.-4.vietā-komunikā-
cijaarpašvaldībasdarbiniekiemun
informācija,kaspieejamapašvaldī-
basmājaslapā.
Citādusituācijuatainojaelektro-

niskāsaptaujasrezultāti,kurpirmajā
vietāierindojāspašvaldībasFacebo-
okkonts,otrajāmājaslapa,tačuarī
drukātaisizdevums“MārupesVēs-
tis”vienlīdzsvarīgsarīelektroniskās
anketasdalībniekuvidū.Stendi,ko
drukātāsanketasaizpildītāji ierin-
doja1.vietā,elektroniskāsaptaujas
dalībniekiemirpēdējā8.vietā.Savu-
kārtuzņēmējuanketāpašvaldības
darbiniekibijaprimāraiskomunikā-
cijaskanāls.
Atbildotuzjautājumu,cikbiežila-

savaipamanainformācijuuzsten-

diem,lielākādaļanorādīja,katāsir
dažasreizesmēnesīvaikapamana
tikainejaušosgadījumos.
Par piemērotāko vietu jaunam

informācijasstendamMārupespa-
gastāiedzīvotājiatzinušivietupie
MārupesKultūrasnamaārsienas,
liela daļa ir norādījusi, ka vēlētos
stenduSkultē.Tiešiaptaujasrezul-
tātuapkopošanaslaikāSkultēpie
dienascentratikauzstādītsjauns
informācijas stends. Komentāros
var lasītarī iedzīvotāju ierosināju-
musparstenduJaunmārupē,Loka
ceļā,Rožu ielāVētrāsunatbalstu
pašvaldības plānotajam stendam
MārupesValstsģimnāzijasteritorijā.
IzsakotviedokliparBabītesunSa-

laspagastainformācijasstendiem,
kasbūtusaglabājamitoesošajāat-
rašanāsvietā,lielākotiespartādiem
atzīticiemucentrustendi.Visvairāk
balsusaņēmušiSpuņciemacentra,
Dzilnuciema,Brīvkalnu,Gātciema,
Varkaļu, Babītes ciema centra un
Piņķustends. Komentāru sadaļā
ierosinātasarī jaunas iespējamās
vietasstendiem,kurtolīdzšimnav
bijis,piemēram,Vīkuļos,Lapsāsun
citosciemosarlielākuapdzīvotību.
Komentārosiedzīvotājiarīierosi-

nājušiizvērtētstenduizvietošanas
iespējas pie veikaliem, izglītības
iestādēm un pieturām.  Kāds ie-
dzīvotājs norāda, ka informācijas
stendupieejamībadodkopībassa-
jūtuiedzīvotājiem,laiarīmūsdienās
stendufunkcijuvairumāgadījumu
pildainternets.
Iedzīvotājiemunuzņēmējiembū-

tusvarīgapotenciālāiespējaizvietot
savussludinājumusuzpašvaldības
ārastendiem.
2022.gada23.februāradomes

sēdēatceltiBabītesnovadapašval-
dībasnoteikumi,kasparedzējano-
devupar informācijas izvietošanu
uzpašvaldībasstendiem.Patlaban
iedzīvotājipašibezmaksasvariz-
vietotsavu informācijuuzatvērtā
tipainformācijasstendiem–sten-

dakreisajāpusē.Lūgums ievērot,
kasludinājumam ir jābūt latviešu
valodā.Parsaturuatbildībuuzņe-
maspatssludinājuma izvietotājs.
Informācijasstendosnavatļautas
politiskopartijureklāmas,aģitācijas
paziņojumi,atkarībuveicinošopro-
duktureklāmas(piemēram,alkoho-
la,tabakas,narkotikuu.tml.),dažāda
veida neētiska satura paziņojumi
(piemēram,pornogrāfijaunjebkāda
vardarbība).Primāripašvaldībaļauj
izvietotinformāciju/paziņojumusie-
dzīvotājiem(aicinājumiunpiedāvā-
jumipalīdzēt,atrasta/pazudusilieta
u.tml.)unuzņēmējiem,piemēram,
parjaunāmvakancēm,bezmaksas
pasākumiemu.tml.
Pašvaldībasmājaslapā ir izvei-

dota karte, kurā var redzēt visas
pašvaldībasstenduatrašanāsvie-
tas(Sabiedrība/Sludinājumi/Sludi-
nājumuizvietošanauzpašvaldības
stendiem).
Atgādinām par iespēju izvietot

sludinājumuspašvaldībasmājasla-
pāelektroniski-sadaļāSabiedrība/
Sludinājumi. Īpaši populāras šajā
sadaļā ir uzņēmumu piedāvātās
vakances.
Uzņēmējiemiriespējapievienot

savupiedāvājumuarīMārupesno-
vadamobilajāaplikācijā“Mārupes
novads”.Vairāk–mājaslapassada-
ļāUzņēmējdarbība/ Mobilā aplikācija 
uzņēmējiem.
Paldiesvisiemaptaujasdalībnie-

kiempariesaistiunviedokļapauša-
nu!Sniegtāinformācijapašvaldībai
palīdzēsnetikaiplānotstenduattīs-
tībasjautājumus(remontu,maiņu,
pārvietošanu),betarīpievērstuzma-
nībucitiemkomunikācijaskanāliem.
Stenduaptaujasrezultātidetalizētā
veidāaplūkojamipašvaldībasmā-
jaslapassadaļāSabiedrība/Sabied-
rībaslīdzdalība/Aptaujas.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

Par pašvaldības līdzfinansētajām 
uzņēmējdarbības atbalsta 
programmām 2022. gadā
Informējam, ka 27. aprīļa Mārupes novada pašvaldības domes sēdē 
apstiprināts lēmums par pašvaldības konkursa “Mammu bizness Mā-
rupē” organizēšanu arī 2022. gadā. Konkurss tiks izsludināts šovasar, 
par pieteikumu pieņemšanas laiku informējot nākamajā “Mārupes 
Vēstis” izdevumā jūnijā.

Konkursamērķis irmotivētmā-
miņassaskatītsevīuzņēmējaspo-
tenciāluunuzsāktkomercdarbību,
sekmēt jaunomāmiņu sociālo ie-
kļaušanu,sevispilnveidošanu,kāarī
veicinātjaunuproduktuunpakalpo-
jumuveidošanu.Kopējaispašvaldī-
baspiešķirtaisfinansējumskonkur-
samir12000eirounmaksimālais
viena projekta īstenošanai pieeja-
maisgrantsir3000eiro.Konkursam
varēspieteiktiessievietes,kurasau-
dzinabērnukopīgādzīvesvietāvecu-
mālīdzastoņiemgadiem(ieskaitot)
unplānouzsāktuzņēmējdarbībuvai
šosieviešudibinātieuzņēmumi,kuri
reģistrētipirmsnevairākkā24mē-
nešiem.Konkursafinansējumuvarēs
izmantotesošābiznesaattīstīšanai
vai jaunauzņēmumadarbībasuz-
sākšanai.Arkonkursanosacījumiem
var iepazīties konkursa nolikumā,
kaspublicētswww.marupe.lvsadaļā
Uzņēmējdarbība/Atbalstapasākumi
uzņēmējiem/konkurss“Mammubiz-
nessMārupē”.
No1.aprīļalīdz29.aprīlimnotika

projektupieņemšanajaunāsociālās
uzņēmējdarbībasgrantuprogrammā
“Augšup”,koMārupesnovadapaš-
valdība īstenokopāarSEBbanku
un Siguldas,Ķekavas,Olainesun
Ropažunovadiemarmērķiveicināt
sociālāsuzņēmējdarbībasattīstību
Pierīgā.Jaunajāsociālāsuzņēmēj-
darbībasgrantuprogrammākopā
saņemti20biznesaidejupieteiku-
mi.Iesniegtieprojektiaptvertādas
jomaskāveselībasaprūpespakal-
pojumiunspeciālāuzturaprodukti,
atbalsta rīki cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām, izglītības un sevis
pilnveidošanasprojekti,brīvā laika
pavadīšanasaktivitātes,vēsturisku
ēkuatjaunošanaunapkārtneslabie-
kārtošana,kāarīmākslīgāintelekta

risinājumi. Mārupes novada paš-
valdībasaņēmusiseptiņusbiznesa
ideju pieteikumus, kuri pretendē
grantam8000eiroapmērā.Tosiz-
skatakomisijaunlēmumuparkon-
kursa rezultātiempaziņos līdz22.
jūnijam. Informācija par konkursu
būspieejamapašvaldībasmājasla-
pāwww.marupe.lvsadaļāUzņēmēj-
darbība/Sociālāsuzņēmējdarbības
grantakonkurss“AUGŠUP”.
Šajārudenīplānotsizsludinātarī

grantuprogrammas(ie)dvesmabiz-
nesaidejukonkursu,kasnotiksjau
sestoreiziuntiksīstenotssadarbībā
arSEBbanku,Jūrmalasvalstspilsē-
taspašvaldību,Ķekavasnovadapaš-
valdību,Mārupesnovadapašvaldību,
Ogresnovadapašvaldību,Olaines
novadapašvaldību,Siguldasnova-
da pašvaldību unRopažu novada
pašvaldību. Grants paredzēts uz-
ņēmumiem,kasveicsaimniecisko
darbībuMārupesnovadaadministra-
tīvajāteritorijā.Maksimālānaudas
summapašvaldībasgrantamirlīdz
10000eiro.
Informācijai par pieteikumu ie-

sniegšanas termiņu un konkursa
nolikumu lūdzam sekot Mārupes
novada pašvaldības mājaslapas
www.marupe.lvsadaļāUzņēmējdarbī-
ba/Atbalstapasākumiuzņēmējiem/
Grantaprogramma(ie)dvesma.
Jautājumugadījumāparprojektu

konkursiemaicināmsazināties ar
Mārupes novada pašvaldības Sa-
biedrības iesaistesunmārketinga
nodaļasuzņēmējdarbībasspeciālis-
tiLinduOstrovsku,e-pastaadrese:
linda.ostrovska@marupe.lvvaitālr.nr.
29321818.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

Noslēgusies ideju aptauja novada jaunā ģerboņa izstrādei
Līdz 21. aprīlim iedzīvotāji tika ai-
cināti iesniegt ideju priekšliku-
mus, kas kalpotu par iedvesmu 
Mārupes novada jaunā ģerboņa 
izstrādei. Kopā saņemtas 350 ide-
jas. Liels prieks par aktīvo iesais-
tīšanos ideju radīšanā skolās, kur 
skolēni tika aicināti aizdomāties 
par novadu raksturojošām vērtī-
bām, simboliem un krāsām. Ie-
sniegtās idejas tālāk tiks nodotas 
heraldikas māksliniekam, lai 
kopā ar ģerboņa izstrādes darba 
grupu strādātu pie skiču izveides.  

Pašvaldība izvēlējusies novada
jaunāģerboņaizstrādiuzticētvie-
namnovadošajiemLatvijasheral-
dikasmāksliniekiemarlielupieredzi
novaduģerboņuizveidē–Edgaram
Simam(SIA“SIMS”).
Ģerboņaizstrādeirļotiatbildīgs

unreizēsarežģītsprocess,jotore-
gulēstingrinoteikumi.Veidojotjau-
nā,apvienotānovadaģerboni,tiešā
veidānedrīkstizmantotnevienuno
jaupastāvošiem,apstiprinātiemun
reģistrētiemģerboņiem.Tomērpar
pamatudrīkstizmantotkādunolīdz-

šinējiemģerboņiem,izmainotheral-
diskāskrāsas,mainotvaipievienojot
ģerboņafigūras,ieviešotheraldiskas
līnijas.Iratļautsarīapvienotvairākus

eksistējošusģerboņus,kāarīveidot
pilnīgijaunu.Ģerbonījāiekļaujele-
menti,kasMārupesnovadamiruni-
kāliunatšķirtonocitiemkaimiņuun

visasLatvijasnovadiem.
Jaunizstrādātaisģerbonisapstip-

rināmsValstsheraldikaskomisijā.
Plānots,kanovadajaunaisģerbonis

tiksizstrādātslīdzšīgadabeigām.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa
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Noteikts līdzmaksājums par 
Babītes Sporta kompleksa interešu 
izglītības programmu apmeklējumu
Lai nodrošinātu vienotu kārtību, kādā  Mārupes Sporta centrs un Babītes 
Sporta komplekss īsteno interešu izglītības programmas, ar 2022. gada 30. 
marta Mārupes novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 43 ir apstiprināti 
privātpersonu līdzmaksājumi par Babītes Sporta kompleksa sniegtajiem 
pakalpojumiem. Lēmums stājas spēkā 2022. gada 1. septembrī.

Ardomeslēmumuirnoteiktsšāds
privātpersonulīdzmaksājumsparBa-
bītesSportakompleksasniegtajiem
maksaspakalpojumiemvienamau-
dzēknimkalendāramēnesī:
 futbola interešu izglītībasapakš-
programmā–12,40eiro(plusPVN);
basketbolainterešuizglītībasapakš-
programmā-12,40eiro(plusPVN);
pludmalesvolejbolainterešuizglītī-
basapakšprogrammā-12,40eiro
(plusPVN);
florbola interešuizglītībasapakš-
programmā–12,40eiro(plusPVN);
triatlonainterešuizglītībasapakš-
programmā-12,40eiro(plusPVN);
 peldēšanas interešu izglītības
apakšprogrammā – 12,40 eiro
(plusPVN);
 regbija interešu izglītības apakš-
programmā – 12,40  eiro (plus
PVN).
Līdzmaksājumstiekpiemērotslai-

kaperiodamnomācībugada1.ok-
tobralīdzmācībugada31.maijam.
Domeslēmumsparedzatbrīvotno

līdzmaksājumaveikšanasnoteiktas
personugrupas:
trūcīgasunmaznodrošinātasper-
sonas;
bērnusbāreņusunbezvecākugā-
dībaspalikušosbērnus;
audzēkņus,kuriirLatvijasRepub-
likas izlasesvaiLatvijas jauniešu
izlaseskomandas(sākotnoU14)
kandidāti,pamatojotiesuzattiecī-
gasLatvijasRepublikāatzītasspor-
tafederācijasizziņu;
bērnusinvalīdus;
audzēkņusnoģimenes,kurāirtrīs
vaivairākibērni,jairuzrādīta3+
Ģimeneskarte,kurāirierakstītsat-
tiecīgaisaudzēknis.
Laisaņemtuatbrīvojumu,audzēk-

nimvaiviņalikumiskajampārstāvim
būsjāiesniedzBabītesSportakom-
pleksārakstisksiesniegums.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

Noslēgusies publiskā apspriede par 
koku ciršanu autoceļa V20 Imanta – 
Babīte būvprojekta īstenošanai
Mārupes novada pašvaldības dome 2022. gada 26. janvārī pieņēma lē-
mumu Nr. 24 (prot. Nr. 1) “Par koku ciršanu nekustamajā īpašumā au-
toceļš V20 Imanta – Babīte nodošanu publiskai apspriedei”.

Kokuciršanaparedzētanekusta-
majāīpašumāautoceļšV20Iman-
ta–Babīte,kadastraNr.8048004
0255.
VSIA“LatvijasValstsceļi”pārbū-

vesprojekta“Valstsgalvenāauto-
ceļaA5Rīgasapvedceļš(Salaspils
-Babīte)abasbrauktuvesposmakm
38.200-40.850pārbūve”īstenošanā
paredzētadeviņukokuciršanavietē-
jasnozīmesautoceļāV20Imanta–
Babīte.Kokuciršanaspamatojums:
ceļazemesnodalījumajoslasatbrī-
vošananoapauguma, tajā skaitā
kokiem.Daļakoku traucēbūvpro-
jektāparedzētorisinājumuizbūvei,
piemēram,esošogrāvjupārtīrīšanai
unsāngrāvjurakšanai,rotācijasapļa
untāzaruizbūvei.
Būvprojektāparedzētspārbūvēt

autoceļuA5,V10unV20krustoju-
mu,izbūvējotjaunurotācijasapli.Lai
toīstenotu,paredzētsnocirstdevi-
ņasliepasautoceļaV20(kadastra
apzīmējums80480040509)ceļa
zemesnodalījumajoslāpiekrusto-
jumaarautoceļuA5.
Publiskāsapspriešanastermiņš

tikanoteiktsno2022.gada7.marta
līdz5.aprīlim.
2022.gada22.martāplkst.17.00

Zoomplatformātikaorganizētako-
ku ciršanas ieceres prezentācijas
sapulce.

Izvērtējotpubliskāsapspriešanas
rezultātus,Mārupesnovadapašval-
dībasdome2022.gada27.aprīļa
domessēdē(lēmumsNr.19,prot.
Nr.7)nolēmusi:
atteiktVSIA“LatvijasValstsceļi”,

reģistrācijasNr.40003344207,no-
cirstvienuatsevišķiaugošokoku,
parastoliepuTilia cordata,nekusta-
majāīpašumāautoceļšV20Iman-
ta–Babīte,kadastraNr.8048004
0255(zemesvienībaskadastraap-
zīmējums80480040509),Babītes
pagastā,Mārupesnovadā;
piekristnocirstastoņuskokus,pa-
rastāsliepasTilia cordata,nekusta-
majāīpašumāautoceļšV20Iman-
ta–Babīte,kadastraNr.8048004
0255(zemesvienībaskadastraap-
zīmējums80480040509),Babītes
pagastā,Mārupesnovadā;
VSIA“LatvijasValstsceļi”būvpro-
jektā“ValstsgalvenāautoceļaA5
Rīgasapvedceļš (Salaspils-Babī-
te) abas brauktuves posma, km
38,200-40,850,pārbūve”iestrādāt
jaunus rindveidastādījumusgar
vietējas nozīmes autoceļu V20
Imanta-Babīte,nosakot,kastādu
augstums irnemazākskāpieci
metri,stumbruapkārtmērs irno
astoņpadsmitlīdzdivdesmitcen-
timetriem, un paredzēt trokšņu
aizsardzībasekrānusjebvairogus,
kasmazinātutransportaplūsmas
radītotroksniunierobežotustrauju
piesārņojumaizplatīšanosdzīvoja-
māszonasvirzienā.
Ar domes lēmumu, sapulces

protokolu un pielikumiem var ie-
pazīties pašvaldības mājaslapas
www.marupe.lvsadaļāPašvaldība/
Sabiedriskāsapspriedes.

Pašvaldības īpašumu pārvalde

Pašvaldība uzsāk Mārupes novada teritorijas 
plānojuma 2024. - 2036. gadam izstrādi   
Līdz ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma spēkā stāšanos 2020. gada 23.jūnijā, ar ko tika 
izveidots Mārupes novads, iekļaujot līdzšinējos Mārupes un Babītes novadus, pašvaldībai ir jānodrošina 
vienotu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde.

Šīgadasākumājauapstiprināta
jaunizveidotāMārupesnovadaIlgt-
spējīgasattīstībasstratēģija2022.
-2034.gadam,kāarīpatlabannorit
darbspieMārupesnovadaAttīstības
programmas2022.-2028.gadam
izstrādes. Secīgi, lai nodrošinātu
Mārupesnovadaapbūvesnoteiku-
muatbilstībuhierarhiskiaugstākos
teritorijasattīstībasplānošanasdo-
kumentosnoteiktajampašvaldības
ilgtermiņaattīstībasredzējumamun
telpiskāsattīstībasperspektīvai,vei-
cinātuuzņēmējdarbībasattīstībuun
nodrošinātupārskatāmuunvienotu
apbūves noteikumu piemērošanu
visānovada teritorijā, pašvaldība
iruzsākusidarbupieiepriekšatse-
višķoBabītesunMārupesnovadu
teritorijasplānojumuapvienošanas
vienāplānošanasdokumentā.Vien-
laikusariepriekšminētoarjaunote-
ritorijasplānojumuirrisināmasarī
izmaiņas,kassaistītasarpilsētas
statusa piešķiršanuMārupes cie-
mamno2022.gada1.jūlija.
Ņemotvērāminēto,Mārupesno-

vadapašvaldībasdome2022.gada
27.aprīlīirpieņēmusilēmumuNr.18
“ParMārupesnovadaTeritorijasplā-
nojuma2024.-2036.gadamizstrādi”
(sēdesprotokolsNr.7).Lēmumsun
plānojuma izstrādes darba uzde-
vums,kāarīturpmākāinformācija
parplānojumaizstrādesgaitu,saga-
tavotajiemmateriāliemunpubliska-
jamapspriedēmtikspublicētaMā-
rupesnovadapašvaldībastīmekļa
vietneswww.marupe.lv sadaļāPaš-
valdība/Attīstības un plānošana/
Teritorijasplānojums(https://www.

marupe.lv/index.php/lv/marupes-no-
vada-pasvaldiba/attistiba-un-planosa-
na/teritorijas-planojums). 
Darbauzdevumānorādītigalvenie

plānojumaizstrādesietvarosrisinā-
miejautājumi.Ievērojot,kaBabītes
novada (šobrīd Babītes un Salas
pagasts)teritorijasplānojumsap-
stiprinātspavisamnesen(arBabītes
novadapašvaldībasdomes2020.
gada22.janvārasaistošajiemno-
teikumiemNr.1“Babītesnovadate-
ritorijasplānojums,teritorijasizman-
tošanasunapbūvesnoteikumiun
grafiskādaļa”(prot.Nr.2,11.§)),sa-
vukārt2017.gadāuzsāktāMārupes
novadaTeritorijasplānojuma2014.
-2026.gadamgrozījumuizstrāde
irizbeigta,kautarīizstrādātaisdo-
kumentsirbijisnodotspubliskajai
apspriešanai jau trīs reizes, jaunā
plānojumaizstrādetiksbalstītauz
minētajosdokumentosjausaskaņo-
tajiemrisinājumiem,topiemērojot
jaunāsnovadailgtspējīgasattīstības
stratēģijā2022.-2034.gadamno-
teiktajāmprioritātēmunvadlīnijām
telpiskajaiattīstībai.
Teritorijas plānošanas process

tiek īstenots Teritorijas attīstības
plānošanas informācijassistēmā,
un tiek publicēts valsts vienotajā
ģeotelpiskās informācijas portālā
www.geolatvija.lv, kur sadaļā Te-
ritorijas attīstības plānošana cita
starpā var pieteikties informatīvo
paziņojumusaņemšanai.Izstrādes
gaitā tiks nodrošināta plānojuma
redakcijaspubliskāapspriede,ku-
ras laikābūs iespējamsiepazīties
arsagatavotajiemrisinājumiemun

iesniegt rakstiskuspriekšlikumus,
kāarīpiedalītiespubliskāsapsprie-
dessanāksmēs.Prognozējams,ka
grozījumu 1. redakcijas publiskā
apspriedevarētunotikt2023.gada
sākumā,parkoattiecīgitikspubli-
cētipaziņojumipašvaldībastīmekļa
vietnē,izdevumā“MārupesVēstis”
un vietnēwww.geolatvija.lv (saite
uzdokumentiem:https://geolatvija.
lv/geo/tapis#document_23783).
Rakstiskuspriekšlikumusteritori-

jasplānojumaizstrādeivariesniegt
izvērtēšanaiMārupesnovadapaš-
valdībailīdz2022.gada31.jūlijam.
Ierosinājumiiesniedzamipapastu,
adresējottosMārupesnovadapaš-
valdībai-Daugavasielā29,Mārupē,
Mārupespagastā,Mārupesnovadā,
LV-2167,vaisūtotuze-pastaadresi:
marupe@marupe.lv.Iesniegumuie-
spējamsatstātarīKlientuapkalpo-
šanascentrāCentrālāsadministrā-
cijasēkāDaugavasielā29,Mārupe,
vai Centra ielā 4, Piņķos, Babītes
pagastā. Iesniedzot priekšlikumu,
fiziskāmpersonāmjānorādavārds,
uzvārdsunadrese,juridiskāmper-
sonām–nosaukums,reģistrācijas
numurs,adrese.
JautājumugadījumāvērstiesMā-

rupesnovadapašvaldībasAttīstības
unplānošanasnodaļāpieteritorijas
plānojumaizstrādesvadītājasDa-
cesŽīgures,e-pasts:dace.zigure@
marupe.lv,tālr.nr.67149862,spe-
ciālistukonsultācijulaikā–pirmdie-
nāsunceturtdienāsnoplkst.9.00
līdz18.00.

Attīstības un plānošanas nodaļa

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

Izsoles objekts:
Nekustamajā īpašumā “Pavasaru
ferma” Pavasaros, Salas pagas-
tā, Mārupes novadā, kadastra nr.
80880080097, ietilpstošā zemes
vienība0,5762haplatībāarkadastra
apzīmējumu80880080098.
Nosacītā cena:10000eiro,nodro-

šinājums10%apmērānonosacītās
cenas:1000eiro.
Izsoles pirmais un turpmākie soļi: 
500eiro.
Izsoles sākuma datums: 2022. 
gada30.maijs,reģistrācijasbeigu
datums-2022.gada19.jūnijs.
Izsoles noslēguma datums un laiks: 

2022.gada29.jūnijāplkst.13.00.

Izsolesnoteikumi:www.marupe.lv, 
sadaļāPašvaldība/Īpašumi/Izso-
les.

Pašvaldības īpašuma pārvalde

Izsole par tiesībām nomāt nekustamo īpašumu
Mārupesnovadapašvaldībaizslu-

dinarakstiskupirmoizsolipartiesī-
bāmnomātnekustamo īpašumu – 
nedzīvojamāstelpas64,8m2platībā,
kasatrodasSkultesielā15-1,Skultē,
Mārupesnovadā,kadastraNr.8076
9003531.

Nomas tiesību izsoles sākuma 
cenaapstiprināta200eiro(divisimti
eiro)mēnesīunpievienotāsvērtības
nodoklis21%.
Nomas termiņš:5(piecigadi).
Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 

2022. gada 23. maijs līdz plkst.
13.00.
Pieteikuma atvēršanas termiņš: 
2022.gada23.maijsplkst.13.30.

Pieteikumus iesniedz Mārupes
novadapašvaldībasCentrālāsad-
ministrācijasKlientuapkalpošanas
centrāDaugavas ielā29,Mārupē,
Mārupespagastā,Mārupesnova-
dā, līdz pieteikumu iesniegšanas
termiņam.
Informāciju par nomas objektu

varsaņemtMārupesnovadaPašval-

dībasīpašumupārvaldēCentraielā
4,Piņķos,Babītespagastā,iepriekš
sazinotiesarnekustamoīpašumu
pārvaldnieciIvetuRuģeli,zvanotuz
tālruņanumuru28669775.
Izsolesnoteikumiunnedzīvojamo

telpunomaslīgumaprojektspieej-
ams www.marupe.lvsadaļāPašval-
dība/Īpašumi/Izsoles.

Pašvaldības īpašumu pārvalde
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Paziņojums par detālplānojuma “Beikas” Skārduciemā, 
Babītes pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai  

ArMārupesnovadapašvaldības
domes27.04.2022.lēmumuNr.14
“Pardetālplānojumanekustamāīpa-
šuma“Beikas”zemesvienībaiarka-
dastraapzīmējumu80480070104
Skārduciemā,Babītespagastā,Mā-
rupesnovadā,nodošanupubliskajai
apspriešanaiunatzinumusaņemša-
nai”(prot.Nr.7)publiskajaiapsprie-
šanainodotsnekustamāīpašuma
“Beikas”detālplānojumaprojekts.

Publiskāsapspriešanastermiņš 
noteikts no 2022. gada 16. maija 
līdz 2022. gada 13. jūnijam.
IevērojotCovid-19infekcijasizpla-

tībaspārvaldībaslikuma21.panta2.
daļasotrāapakšpunktaun3.daļas
prasības,publiskās apspriešanas 
sanāksme tiksorganizēta, izman-
tojottiešsaistesvideokonferences
sarunurīkuZOOMplatformā,2022. 
gada 30. maijā plkst. 17.00. 
Saite uz sanāksmi: ej.uz/publis-

ka-apspriesana-marupe
ID:817 679 5216
Parole:Beikas30

Ar detālplānojuma risinājumiem 
un pilnu redakciju iespējams iepa-
zīties: 
Mārupes novada pašvaldības
tīmekļa vietnē www.marupe.lv, 
sadaļāPašvaldība /Attīstībaun
plānosana/Detālplānojumi;
valstsvienotāģeotelpiskāsinfor-
mācijasportālawww.geolatvija.lv 
sadaļā Teritorijas attīstības plā-
nošana,saiteuzdokumentu:ht-
tps://geolatvija.lv/geo/tapis#docu-
ment_19802. 
klātienē konsultācijas publiskās
apspriešanaslaikāpieejamasMā-
rupesnovadapašvaldībā- Dau-
gavas ielā29,Mārupē,Mārupes
pagastā,Mārupesnovadā,pirm-
dienāsunceturtdienāsnoplkst.
9.00līdz18.00.
informācijaparpubliskoapsprieša-
nuundetālplānojumarisinājumu
pieejamaarīpubliskajāārtelpāpie
ieejaspašvaldībasadministrācijas
ēkāsCentraielā4,Piņķos,Babītes
pagastā;Daugavasielā29,Māru-
pē,Mārupespagastā.

Rakstiskusierosinājumusparde-
tālplānojumaprojektuvariesniegt
līdz2022.gada13.jūnijam,adresē-
jottosMārupesnovadapašvaldībai-
Daugavasielā29,Mārupē,Mārupes
pagastā,Mārupesnovadā,LV-2167,
nosūtot tospapastuvaisūtotuz
e-pastaadresi:marupe@marupe.lv. 
Iesniegumu iespējams atstāt arī
pastkastēpiepašvaldībasCentrā-
lāsadministrācijasdurvīmDauga-
vasielā29,Mārupē,vaipastkastē
pie administrācijas ēkas durvīm
Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pa-
gastā,kāarīievadītvalstsvienotā
ģeotelpiskās informācijas portāla
www.geolatvija.lvsadaļāTeritorijas

attīstībasplānošana,ievadotmek-
lētājalogāplānošanasdokumenta
nosaukumuunizvēloties“Iesniegt
priekšlikumu”. Iesniedzot priekšli-
kumu,fiziskāmpersonāmjānorāda
vārds,uzvārdsunadrese,juridiskām
personām–nosaukums,reģistrāci-
jasnumurs,adrese.
Jautājumugadījumāsazinātiesar

MārupesnovadapašvaldībasAttīs-
tībasunplānošanasnodaļaszemes
ierīcības speciālisti Dainu Klauģi
speciālistukonsultācijulaikā–pirm-
dienāsunceturtdienāsnoplkst.9.00
līdz18.00(tālr.nr.67913758,e-pa-
staadrese:daina.klauge@marupe.lv).

Detālplānojuma izstrādes 
pamatojums un īss risinājumu 
apraksts
Detālplānojumarisinājumsparedz
īpašumu“Beikas”,kadastraNr.8048
0070104,Skārduciemā,Babītespa-
gastā,kuraplatībair1.77ha,sadalīt
deviņāszemesvienībāssavrupmāju
dzīvojamaiapbūvei(DzS-savrup-
mājas)untrīszemesvienībāstrans-
portainfrastruktūrai(TR–ielas,to
sarkanulīnijurobežās).
Piebraukšana teritorijai tiek no-

drošināta,veidojotpieslēgumupie
pašvaldības ielas “Ļutu ceļš”. De-
tālplānojuma teritorijā paredzēts
veidot“Liepavotuielu”,kasnoteikta
kāvietējasnozīmesiela(Ekatego-
rija), sarkanās līnijas nosakot 12
metru platumā. Ielas krustojuma
zonās nodrošināmi redzamības
brīvlaukumi.Iekšējāielaplānotaar
pievienojumunekustamāīpašuma
“Širmas”zemesvienībaiarkadastra
apzīmējumu 8048 007 0155, no-
drošinotiespēju,attīstotšozemes
vienību,plānotiekšējoielusasaisti.
Līdzbrīdim,kamērielainavplānots
unizbūvētspagarinājumsdetālplā-
nojuma teritorijā, pie plānotajām
zemesvienībāmarnumuriem3un
5izbūvējamsapgriešanāslaukums
arparametriem12*12metri.
Detālplānojuma teritoriju plā-

nots nodrošināt ar elektroapgādi.
Līdzcentralizētaskanalizācijasun
ūdensapgādes sistēmas izbūvei
zemesvienībastuvumāparedzēts
ierīkotlokālāsūdensapgādesunno-
tekūdeņuietaiseskatrāzemesvienī-
bā.Gāzesapgādesunelektronisko
sakarutīkluizbūveīstenojamapēc
nepieciešamības.
Dzīvojamāsapbūveszemesvie-

nībumininālā platība ir 1200m2, 
maksimālais apbūves blīvums –
30% (Tirdzniecības un/ vai pakal-
pojumu objektu apbūvei – 50%),
maksimālaisstāvuskaits–trīsstāvi
(Tirdzniecībasun/vaipakalpojumu
objektuapbūveiunTūrismaunat-
pūtasiestāžuapbūve–divistāvi),
maksimālaisaugstums-12m.

Paziņojums par lokālplānojuma,  ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamo 
īpašumu “Lamberti-1” un Zeltiņu iela 112  Mārupē, Mārupes pagastā, teritorijā, 
apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 20/2022 izdošanu  
Mārupes novada pašvaldības

dome 27.04.2022. ir pieņēmusi
lēmumu Nr. 12 (prot. Nr. 7) “Par
lokālplānojuma,arkuru grozate-
ritorijas plānojumu nekustamo
īpašumu“Lamberti-1”(kadastraNr.
80760030440)unZeltiņuiela112,
(kadastraNr.80760030604)Māru-
pē,Mārupespagastā,Mārupesno-
vadā,teritorijā,unsaistošonoteiku-
muNr.20/2022apstiprināšanu”,ar
koapstiprinātisaistošienoteikumi
Nr. 20/2022  „Lokālplānojuma, ar
kurugrozateritorijasplānojumune-
kustamoīpašumu“Lamberti-1”(ka-
dastraNr.80760030440)unZeltiņu
iela112(kadastraNr.80760030604)
Mārupē,Mārupespagastā,Mārupes
novadā,teritorijā,Grafiskādaļaun

Teritorijasizmantošanasunapbū-
vesnoteikumi”.

Lokālplānojumsstājasspēkānā-
kamajādienāpēcpaziņojumapartā
apstiprināšanupublicēšanasoficiā-
lajāizdevumā“LatvijasVēstnesis”
(paziņojumspublicēts11.05.2022),
oficiālāspublikācijasNr.2022/90.18.
Saistošienoteikuminavīstenojami
tikmēr,kamērnavpabeigtasTeritori-
jasattīstībasplānošanaslikuma27.
pantatrešajādaļāminētāsdarbības,
kasattiecasuzlokālplānojumapār-
sūdzēšanaskārtību.

Ar lēmumu, saistošajiemnotei-
kumiemunlokālplānojumagalare-
dakcijuvariepazītiespašvaldībastī-

mekļavietneswww.marupe.lvsadaļā
Pašvaldība/Attīstībaunplānošana/
Lokālplānojumiunvalstsvienotajā
ģeotelpiskās informācijas portālā
www.geolatvija.lv.(saite:https://geo-
latvija.lv/geo/tapis#document_23554)
Saistošienoteikumiparlokālplāno-
jumaapstiprināšanupublicēti“Lat-
vijasVēstnesī”https://www.vestnesis.
lv/op/2022/90.18. 

Kontaktinformācija: Mārupes
novada pašvaldības Attīstības
un plānošanas nodaļas vadītāja
p.i. Dace Žīgure (e-pasta adrese:
dace.zigure@marupe.lv, tālr. nr.
67149862)speciālistukonsultāciju
laikā–pirmdienāsunceturtdienās
noplkst.9.00līdz18.00.

Paziņojums par detālplānojuma Rotaļu iela 4 un “Lielie Dreimaņi” zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0865 daļai Mežārēs, Babītes pagastā, nodošanu 
publiskajai apspriešanai    

ArMārupesnovadapašvaldības
domes27.04.2022.lēmumuNr.16
“Par detālplānojuma nekustamā
īpašumaRotaļuiela4unnekusta-
māīpašuma“LielieDreimaņi”zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu
80480010865daļasMežārēs,Ba-
bītespagastā,Mārupesnovadā,teri-
torijainodošanupubliskajaiapsprie-
šanai un atzinumu saņemšanai”
(prot.Nr.7)publiskajaiapspriešanai
nodots detālplānojuma projekts
nekustamāīpašumaRotaļu iela4
un“LielieDreimaņi”zemesvienības
arkadastraapzīmējumu8048001
0865daļai.

Publiskāsapspriešanastermiņš 
noteikts no 2022. gada 16. maija 
līdz 2022. gada 13. jūnijam.
IevērojotCovid-19infekcijasizpla-

tībaspārvaldībaslikuma21.panta2.
daļasotrāapakšpunktaun3.daļas
prasības,publiskās apspriešanas 
sanāksme tiksorganizēta, izman-
tojottiešsaistesvideokonferences
sarunurīkuZOOMplatformā,2022. 
gada 9. jūnijā plkst. 17.00. 
Saite uz sanāksmi: ej.uz/publis-

ka-apspriesana-marupe
ID:817 679 5216
Parole:Rotalu4

Ar detālplānojuma risinājumiem 
un pilnu redakciju iespējams iepa-

zīties: 
Mārupes novada pašvaldības
tīmekļa vietnē  www.marupe.lv, 
sadaļāPašvaldība /Attīstībaun
plānosana/Detālplānojumi;
valstsvienotāģeotelpiskāsinfor-
mācijasportālawww.geolatvija.lv 
sadaļā Teritorijas attīstības plā-
nošana,saiteuzdokumentu:ht-
tps://geolatvija.lv/geo/tapis#docu-
ment_17629;
informācijaparpubliskoapsprie-
šanu un detālplānojuma risinā-
jumupieejamaMārupesnovada
pašvaldības Centrālās adminis-
trācijasēkāpieieejas-Daugavas
ielā29,Mārupē,unpašvaldības
administrācijasēkāCentraielā4,
Piņķos,Babītespagastā;
klātienē konsultācijas publiskās
apspriešanaslaikāpieejamasMā-
rupesnovadapašvaldībasCentrā-
lajāadministrācijāDaugavasielā
29, Mārupē, Mārupes pagastā,
pirmdienās un ceturtdienās no
plkst.9.00līdz18.00.

Rakstiskusierosinājumusparde-
tālplānojumaprojektuvariesniegt
līdz2022.gada13.jūnijam,adresē-
jottosMārupesnovadapašvaldībai-
Daugavasielā29,Mārupē,Mārupes
pagastā,Mārupesnovadā,LV-2167,
nosūtot tospapastuvaisūtotuz
e-pastaadresi:marupe@marupe.lv. 

Iesniegumu iespējams atstāt arī
klientuapkalpošanascentrāCentrā-
lāsadministrācijasēkā-Daugavas
ielā29,Mārupē,vaiCentraielā4,Piņ-
ķos,Babītespagastā,kāarīievadīt
valstsvienotāģeotelpiskāsinformā-
cijasportālawww.geolatvija.lvsadaļā
Teritorijasattīstībasplānošana,ieva-
dotmeklētājalogāplānošanasdo-
kumentanosaukumuunizvēloties
“Iesniegtpriekšlikumu”.Iesniedzot
priekšlikumu, fiziskām personām
jānorādavārds,uzvārdsunadrese,
juridiskāmpersonām–nosaukums,
reģistrācijasnumurs,adrese.
Jautājumu gadījumā vērsties

MārupesnovadapašvaldībasAttīs-
tībasunplānošanasnodaļāpieteri-
torijasplānotājasSvetlanasBurakas
(tālr.nr.67511291,e-pastaadrese:
svetlana.buraka@marupe.lv)speciā-
listukonsultācijulaikā–pirmdienās
unceturtdienāsnoplkst.9.00līdz
18.00.

Detālplānojuma izstrādes 
pamatojums un īss risinājumu 
apraksts 
Detālplānojumarisinājumsparedz
veiktRotaļu ielas sarkanās līnijas
iztaisnošanupienekustamāīpašu-
maRotaļuielā4unapbūvesblīvuma
noteikšanulīdz30%.
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Paziņojums  par nekustamā īpašuma “Valdari” Mārupes 
pagastā 1. zemes vienības un 2. zemes vienības  
detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu  

Mārupes novada pašvaldības
dome 27.04.2022. ir pieņēmusi
lēmumuNr.13(prot.Nr.7)“Parne-
kustamāīpašuma“Valdari”Mārupes
pagastā,Mārupesnovadā(kadastra
Nr.80760060096)1.zemesvienības
un2.zemesvienībasdetālplānoju-
magrozījumuapstiprināšanu”.

Detālplānojums stājas spēkā
pēctāpaziņošanasoficiālajāizde-
vumā„LatvijasVēstnesis”(paziņo-
jums publicēts 13.05.2022.), ofi-
ciālās publikācijas Nr.2022/92.12
(saite: https://www.vestnesis.lv/
op/2022/92.12)
Arlēmumuvariepazītiespašval-

dībastīmekļavietneswww.marupe.lv 

sadaļāPašvaldība/Attīstībaunplā-
nošana/Detālplanojumi.
Detālplānojumaredakcijapieeja-

mavalstsvienotāģeotelpiskāsin-
formācijasportālawww.geolatvija.
lv.sadaļāTeritorijasattīstībasplāno-
šana(saite:https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_23526).

Kontaktinformācija: Mārupes
novada pašvaldības Attīstības
un plānošanas nodaļas vadītāja
p.i. Dace Žīgure (e-pasta adrese:
dace.zigure@marupe.lv, tālr. nr.
67149862)speciālistukonsultāciju
laikā–pirmdienāsunceturtdienās
noplkst.9.00līdz18.00.

Paziņojums par  nekustamā īpašuma Liliju 109 Mārupē, Mārupes pagastā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu   
Mārupesnovadapašvaldībasdo-

me27.04.2022.irpieņēmusilēmu-
muNr.17(prot.Nr.7)“Parnekusta-
māīpašumaLilijuiela109Mārupē,
Mārupespagastā,Mārupesnovadā
(kadastraNr.80760030282),de-
tālplānojumaizstrādesuzsākšanu”.
Detālplānojumateritorijairnekus-

tamaisīpašumsLilijuiela109,kura
kopējaplatībair2,4908ha.
Saskaņā ar spēkā esošo 2013.

gada18.jūnijāapstiprinātoMāru-
pes novada teritorijas plānojumu
nekustamaisīpašumsLilijuiela109
atrodasfunkcionālāszonasSavrup-
mājuapbūves teritorijā (DzS), kur
noteiktāminimālāzemesvienības
platībair0,1200haundaļējiatro-
dasTransportainfrastruktūrasteri-
torijasapakšzonāAutotransporta
infrastruktūras objektu teritorijas
(TR).Saskaņāar30.08.2017.sais-
tošajiemnoteikumiemNr.24/2017
irapstiprinātslokālplānojumsMā-
rupesunTīrainesciemuielutīklaun
sarkanolīnijuprecizēšanai,nekusta-
majamīpašumamirspēkānoteiktās
sarkanāslīnijas(Penkulesiela).

Detālplānojumaizstrādesmērķis
irveiktīpašumasadalisavrupmāju
apbūvesgabalos,veidojotvienotu
ielu tīkludetālplānojuma teritorijā
untaipiegulošajos īpašumos,de-
talizētteritorijasizmantošanasun
apbūvesnoteikumusunnoteiktielas
sarkanāslīnijas.
Detālplānojumaizstrādesierosi-

nātājsirnekustamāīpašumaīpaš-
nieks–fiziskapersona.
Arlēmumuundarbauzdevumu,

kā arī turpmāko detālplānojuma
izstrādesdokumentācijuvar iepa-
zītiesMārupesnovadapašvaldības
mājaslapas sadaļā Pašvaldība/
Attīstība un plānošana/ Detālplā-
nojumi/detālplānojumi izstrādes

stadijā,kāarīLatvijasģeotelpiskās
informācijasportālaGeolatvija.lv sa-
daļāTeritorijasattīstībasplānošana
(https://geolatvija.lv/geo/tapis#docu-
ment_23752).
Rakstiskuspriekšlikumusvarie-

sniegtlīdz2022.gada13.jūnijam,
adresējottosMārupesnovadapaš-
valdībai-Daugavasielā29,Mārupē,

Mārupespagastā,Mārupesnovadā,
LV-2167,nosūtottospapastuvai
iesniedzotklātienē.Iesniegumuie-
spējamsiesniegtarīklientuapkalpo-
šanascentrāCentrālāsadministrā-
cijasēkāDaugavasielā29,Mārupē,
vaiadministrācijasēkāCentraielā
4, Piņķos, Babītes pagastā. Elek-
troniski priekšlikumi iesniedzami
ar elektronisko parakstu, iesūtot
tos uz elektroniskā pasta adresi
marupe@marupe.lv.Iesniegumāno-
teikti jānorāda iesniedzēja vārds,
uzvārdsunadrese,betjuridiskām
personām jānorāda nosaukums,
adreseunreģistrācijasnumurs.
Jautājumu gadījumā vērsties

MārupesnovadapašvaldībasAttīs-
tībasunplānošanasnodaļāpieteri-
torijasplānotājasSvetlanasBurakas
(tālr.nr.67511291,e-pastaadrese:
svetlana.buraka@marupe.lv)speciā-
listukonsultācijulaikā–pirmdienās
unceturtdienāsnoplkst.9.00līdz
18.00.

Paziņojums par detālplānojuma “Mazie Lejnieki” Vīkuļos, Babītes pagastā, nodošanu 
publiskajai apspriešanai   

ArMārupesnovadapašvaldības
domes27.04.2022.lēmumuNr.15
“ Par detālplānojuma nekustamā
īpašuma“MazieLejnieki”zemesvie-
nībaiarkadastraapzīmējumu8048
0080212Vīkuļos,Babītespagastā,
Mārupes novadā, nodošanu pub-
liskajai apspriešanai unatzinumu
saņemšanai”(prot.Nr.7)publiska-
jaiapspriešanainodotsnekustamā
īpašuma“MazieLejnieki”detālplāno-
jumaprojekts.

Publiskāsapspriešanastermiņš 
noteikts no 2022. gada 16. maija 
līdz 2022. gada 13. jūnijam.
IevērojotCovid-19infekcijasizpla-

tībaspārvaldībaslikuma21.panta2.
daļasotrāapakšpunktaun3.daļas
prasības,publiskās apspriešanas 
sanāksme tiksorganizēta, izman-
tojottiešsaistesvideokonferences
sarunurīkuZOOMplatformā,2022. 
gada 6. jūnijā plkst. 17.00. 
Saite uz sanāksmi: ej.uz/publis-

ka-apspriesana-marupe
ID:817 679 5216
Parole:Lej6
Ar detālplānojuma risinājumiem 

un pilnu redakciju iespējams iepa-
zīties:
Mārupes novada pašvaldības
tīmekļa vietnē www.marupe.lv, 
sadaļāPašvaldība /Attīstībaun
plānosana/Detālplānojumi;
valstsvienotāģeotelpiskāsinfor-
mācijasportālawww.geolatvija.lv 
sadaļā Teritorijas attīstības plā-
nošana,saiteuzdokumentu:ht-

tps://geolatvija.lv/geo/tapis#docu-
ment_20629;
 informācijaparpubliskoapsprieša-
nuundetālplānojumarisinājumu
pieejamaMārupesnovadapašval-
dībāpieieejas-Daugavasielā29,
Mārupē,unpašvaldībasadminis-
trācijasēkāCentraielā4,Piņķos,
Babītespagastā;
klātienē konsultācijas publiskās
apspriešanaslaikāpieejamasMā-
rupesnovadapašvaldībā-Dauga-
vasielā29,Mārupē,Mārupespa-
gastā,pirmdienāsunceturtdienās
noplkst.9.00līdz18.00.
Rakstiskusierosinājumusparde-

tālplānojumaprojektuvariesniegt
līdz2022.gada13.jūnijam,adresē-
jottosMārupesnovadapašvaldībai
-Daugavasielā29,Mārupē,Mārupes
pagastā,Mārupesnovadā,LV-2167,
nosūtot tospapastuvaisūtotuz
e-pastaadresi:marupe@marupe.lv. 
Iesniegumu iespējams atstāt arī
klientuapkalpošanascentrāCentrā-
lāsadministrācijasēkāDaugavasie-
lā29,Mārupē,vaiCentraielā4,Piņ-
ķos,Babītespagastā,kāarīievadīt
valstsvienotāģeotelpiskāsinformā-
cijasportālawww.geolatvija.lvsadaļā
Teritorijasattīstībasplānošana,ieva-
dotmeklētājalogāplānošanasdo-
kumentanosaukumuunizvēloties
“Iesniegtpriekšlikumu”.Iesniedzot
priekšlikumu, fiziskām personām
jānorādavārds,uzvārdsunadrese,
juridiskāmpersonām–nosaukums,
reģistrācijasnumurs,adrese.
JautājumugadījumāvērstiesMā-

rupesnovadapašvaldībasAttīstības
unplānošanasnodaļāpieteritorijas
plānotājas Svetlanas Burakas –
(tālr.nr.67511291,e-pastaadrese:
svetlana.buraka@marupe.lv)speciā-
listukonsultācijulaikā–pirmdienās
unceturtdienāsnoplkst.9.00līdz
18.00.

Detālplānojuma izstrādes 
pamatojums un īss risinājumu 
apraksts
Detālplānojumarisinājumsparedz
īpašumu“MazieLejnieki”,kadastra
Nr.80480080212,Vīkuļos,Babī-
tespagastā,kuraplatībair1,67ha,
sadalīt10zemesvienībāssavrup-
mājudzīvojamaiapbūvei(DzS-sav-
rupmājas)undivaszemesvienībās
transportainfrastruktūrai(TR–ie-
las,tosarkanulīnijurobežās).
Piebraukšana teritorijai tiek no-

drošināta,veidojotpieslēgumupie
pašvaldībasVīkuļuceļaC-14unpie
pašvaldībasnozīmesMeldrājuielas.
Detālplānojumateritorijāparedzēts
veidot“Lejniekuielu”,kasnoteiktakā
vietējasnozīmesiela(Ekategorija),
sarkanāslīnijasnosakot12metru
platumā.Ielaskrustojumazonāsno-
drošināmiredzamībasbrīvlaukumi.
Iekšējāielaplānotakāsavienojums
starpVīkuļuceļuC-14unpašvaldī-
basnozīmesMeldrājuielu.
Detālplānojuma teritoriju plā-

nots nodrošināt ar elektroapgādi.
Līdzcentralizētaskanalizācijasun
ūdensapgādes sistēmas izbūvei
zemesvienībastuvumāparedzēts
ierīkotlokālāsūdensapgādesunno-
tekūdeņuietaiseskatrāzemesvienī-
bā.Gāzesapgādesunelektronisko
sakarutīkluizbūveīstenojamapēc
nepieciešamības.
Dzīvojamāsapbūveszemesvienī-

buminimālāplatībair1200m2,mak-
simālais apbūves blīvums– 30%
(Tirdzniecībasun/vaipakalpojumu
objektuapbūvei–50%,tūrismaob-
jektiem–30%),maksimālaisstāvu
skaits–trīsstāvi(Tirdzniecībasun/
vaipakalpojumuobjektuapbūveiun
Tūrismaunatpūtasiestāžuapbūve
–divistāvi),maksimālaisaugstums
- 12 m.

Paziņojums par detālplānojuma  nekustamajam 
īpašumam “Silpap-Skreijas” Skārduciemā, Babītes 
pagastā, izstrādes pārtraukšanu   
ArMārupesnovadapašvaldībasdomes27.04.2022.lēmumuNr.11“Par

detālplānojumanekustamajamīpašumam“Silpap-Skreijas”Skārduciemā,
Babītespagastā,Mārupesnovadā(kadastraNr.80480070100),izstrādes
pārtraukšanu”(prot.Nr.7)irpārtrauktadetālplānojumaizstrādenekusta-
majamīpašumam“Silpap-Skreijas”Skārduciemā,Babītespagastā,Mārupes
novadā.
ArpieņemtolēmumuvariepazītiesMārupesnovadapašvaldībasinterneta

vietneswww.marupe.lvsadaļāPašvaldība/Attīstībaunplānošana/detālplā-
nojumiunLatvijasģeotelpiskāsinformācijasportālāwww.geolatvija.lv,saite
uzdokumentiem:https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23045. 
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Ģimnāzijas skolēni Ziemeļmaķedonijā iepazīst atjaunojamo energoresursu nozīmi 
2022. gada aprīļa sākumā četri Mārupes Valsts ģimnāzijas skolēni – Sabīne Diura, Ieva Ozoliņa, Helēna Zepa, Reinis Daleckis un divi skolotāji – Ingūna Grīnerte un Mārtiņš Kle-
geris Erasmus+ projekta ietvaros nedēļu pavadīja Ziemeļmaķedonijas pilsētā Ohridā. 

Projektadalībniekiiepazināsaršīs
valstskultūru,dabu,arhitektūru,pla-
šākizpētījaatjaunojamosresursus
untonozīmiganZiemeļmaķedonijā,
ganvisāpasaulē,kāarīsadarbojās
ar citu projekta dalībvalstu skolē-
niemunskolotājiem.
Projektaaktivitātesgalvenokārt

notikaprojektapartneruskolā–Sv.
Klementaģimnāzijā,kasirvairākne-
kā100gadusvecaunlielākāģimnā-
zijaOhridā.
Projektanedēļasgaitādalībnie-

kiem tikadotas vairākas iespējas
dotiesekskursijāsunuzzinātvairāk
paratjaunojamoresursuizmanto-
šanuvalstī.Notikaekskursijahid-
roelektrostacijā “ХЕЦ Глобочица”
Ziemeļmaķedonijas rietumdaļā,

netālunoStrugas,kurvarējauzzi-
nāt,kāturizmantokalnureljefu,lai
artāpalīdzībuefektīvivarētuiegūt
hidroenerģiju.TākāOhridaatrodas
blakuslielajamOhridasezeram,ap-
maiņasprojekta vadībabija saru-
nājusitikšanosarhidrobiologu,pēt-
niekuunprofesoruHidrobioloģijas
institūtā,laiviņšplašākiepazīstinātu
arklimatapārmaiņunozīmiunietek-
miuzplanētu,kāarīinstitūtadarbu
arOhridasforelesmākslīgonārstu
ezeram.
Kāprojektanoslēgumaaktivitāte

bijagrupudarbsarcituvalstupār-
stāvjiem-tikaveidotitestiparat-
jaunojamoresursuveidiem,kāpaši
atbildējām uz testu jautājumiem,
lieliskiattīstotsadarbošanāsunko-

municēšanasprasmes.
Lai gan šis brauciens bija tikai

nedēļu ilgs, tas šķita daudz ga-
rāks,jopieredzējāmunuzzinājām
daudzjauna.Tagadnetikaizinām
parZiemeļmaķedonijaskultūruun
dabu,betmumsirarīradiesjauns
skatījumsuzatjaunojamiemener-
ģijas resursiem. Mums visiem ir
bijispatiesspriekspiedalītiesšajā
piedzīvojumāunceramuzlīdzīgiem
Erasmus+projektiemarīnākotnē.Ar
nepacietībugaidāmšīprojektaturpi-
nājumu,septembrīsveicotprojekta
dalībniekuspiemumsMārupē.

Skolotāja Ingūna Grīnerte un 
skolniece Sabīne Diura

Mācāmies Eiropā un Babītē
Turpinot īstenot Erasmus + projektus, Babītes pirmsskolas izglītības iestādes skolotājas un vadība ir pabijušas vairākos mācību braucienos.

Projektā“Mazaisdabasmīļotājs”
martāviesojāmiesPortugālē,Portu
apkaimē.PortugālespilsētāPaços 
de Ferreira skolā Agrupamento de 
Escolas de Frazão mūs sagaidīja
ar projekta dalībvalstu karogiem
un bērnu priekšnesumiem. Vērie-
nīgā bērnu uzvedumā tika rādīts
maizestapšanasceļš–nograuda

iesēšanas līdz gatavai kukurūzas
maizei, kas raksturīga šai zemei.
Piedalījāmies dažādās aktivitātēs
kopāarportugāļubērniemāravidē,
apmeklējāmnelielasvietējāsūdens
dzirnavas. Devāmies ekskursijā
ganuzapkaimeskultūrvēsturiska-
jāmvietām,ganuzPortupilsētu.
Braucienalaikāskolotājiiepazinās

ar Portugāles bērnudārza ikdienu
undarbaorganizāciju,kasatšķiras
nomūsumodeļa.Pēdējādienātika
baudītsinteraktīvaisbērnupavasa-
rakoncerts,kuruvadījaatraktīvais
skolotājsOskars,iesaistotmuzikālā
darbībāganlielos,ganmazospro-
jektadalībniekus.
Jau tūlīt,maija beigās trīs sko-

lotājasdosiespieredzesapmaiņas
braucienāpieBulgārijaskolēģēm,
bet septembrabeigās ir gaidāma
tikšanāsLatvijā.Mūsuizglītībasies-
tādeuzņemsprojekta“Mazaisda-
basmīļotājs”dalībniekusnoItālijas,
Rumānijas,Bulgārijas,Portugāles
unTurcijas.
NoslēgumamtuvojasErasmus+

projekts“Kreatīvādomāšanapirms-
skolā”.ĪstenotajāprojektāBabītes
PIIskolotājasmācījāskursosItāli-
jā,apgūtāszināšanastikaaprobē-
tasmūsu izglītības iestādē, ievie-
šotjaunasmetodes,kurasveicina
bērnuradošodomāšanu.Projekta
laikāgūtāszināšanasunīstenotās

ieceres tiekatzinīginovērtētas, jo
novērojam, ka bērni ikdienā kļūst
brīvāki, atvērtāki savās idejās un
radošajāpašizpausmē.Īpašiatzīs-
tamakonstruēšanasunbūvniecības
prasmjuizaugsme.Arīskolotājiem
jaunāsidejasunatziņasļāvabrīvāk
iejustiesbērnusadarbībaspartnera
lomā.
AprīļabeigāsskolotājasDagmā-

ra Bindere un Liene Meržejevska
apmeklējavienunolielākajiemun
jaunākajiemSkandināvijas bērnu-
dārziem“Korento”Helsinkos,kasir
īpašsararhitektoniskorisinājumu
ungrīdudizainu–īpašumozaīkuun
3Drisinājumuzīmējumiem.Četras
dienasskolotājaspiedalījāsdažādās
ikdienasmācībuaktivitātēs,vērojot
somuskolotājudarbuarbērniem
nodarbībās.“Korento”visiiesaistīju-
šieslegoprojektā,tadnuarīmūsu
skolotājasguvajaunasierosmes,kā
arlegojēgpilnidarboties.Galvenā
sadarbībaspersonaSomijasdārzi-
ņābijalatvieteEvijaViljanen,kuravēl

papildusnoorganizējavizītiuzEspo
pilsētasbērnudārzu.Darbavēroša-
nairlielisksveids,kāiegūtpieredzi
unjaunaszināšanas.
Projektamācībubraucienosgū-

tāszināšanas,idejasunprakseļāva
mumsizveidotpedagoguprofesio-
nālās kompetences pilnveides A
programmaskursu“Bērnuradošu-
maunpašizpausmesveicināšana
pirmsskolā”. Aprīļa beigās mūsu
iestādes rīkotajos kursos piedalī-
jāsMārupesnovadaunJūrmalas
pirmsskolu pedagogi. Vienmēr ir
nozīmīginetikaipašiemgūtjaunas
idejasunplašākuprofesionālore-
dzējumu,betarīprastdalītiesaršo
pieredzi.Unmumsļotipatīkdalīties
redzētajā,dzirdētajāuniegūtajāEi-
ropaskomisijasfinansētoprojektu
īstenošanaslaikā.

Karīna Gajevska, Babītes pirmsskolas 
izglītības iestādes vadītājas

vietnieceizglītībasjomā

Babītes vidusskola iesaistās projektā “Kopienas ASS – atbildība, sadarbība, solidaritāte”
Izglītības attīstības centrs 2022. gada janvārī uzsāka projektu “Kopienas ASS – atbildība, sadarbība, solidaritāte”,  kurā tika uzņemtas astoņas skolas no Latvijas, tajā skaitā arī 
Babītes vidusskola.  Projekta mērķis ir veicināt pilsoniskas sabiedrības ilgtspēju un demokrātijas vērtību īstenošanu ikdienas rīcībā, paaugstinot pedagogu un jauniešu pilso-
niskās līdzdalības kompetenci.  Pilsoniskās izglītības  programma “Kopienas ASS: atbildība, sadarbība un solidaritāte” paplašina  izpratni par pilsonisko līdzdalību un vienlai-
cīgi  mudina izglītojamos būt sociāli atbildīgiem, sadarbīgiem un solidāri iesaisties iniciatīvās vietējā kopienā. Babītes vidusskolas projekta komandā darbojas vēstures un so-
ciālo zinātņu pedagoģe Krista Kristiāna Kristapsone, projektu vadītāja Dagnija Roga un direktores vietniece izglītības jomā Monta Kučere. 

Babītesvidusskolasizglītojama-
jiem tika organizētas nodarbības
unaprobētipiedāvātiemateriālipar
pilsoniskolīdzdalībuunsadarbību.

No28.martalīdz1.aprīlim10.un
11.klašuizglītojamieprezentējaiz-
strādātāskampaņasuntāmveltītās
e-afišasmācībustundāskursā“Vēs-

turesunsociālozinātņuI”.Skolas
jaunieši,prezentējotsavaskampaņu
idejas,aktualizējadažādusviņiem
svarīgusjautājumusnevienskolas,

betarīnovadalīmenī,tādējādipau-
žotsavuredzējumuparsadarbības
iespējamkopienā.Izglītojamodarbi
veltītiganvidesuzkopšanaiunsko-

laslabiekārtošanai,ganveselīgam
dzīvesveidam,mentālāsveselības
jautājumuaktualizēšanaiunpiere-
dzesapmaiņai,gansolidaritāteiar
Ukrainu,sportaaktivitāšuveicināša-
nai,novadaiepazīšanaiu.c.Izglītoja-
mie,atbilstošivērtēšanaskritērijiem,
izvēlējāslabākoideju,kuratiksīste-
notaarkampaņusaistītāsaktivitā-
tēsprojektunedēļaslaikā.
Ieskatsdaudzveidīgajāskampaņu

idejās
“Neesidārzenis” - kopīgaskolas
dārza izveide, laiaicinātudomāt
par veselīgu dzīvesveidu, radītu
interesiparbioloģiskajiemproce-
siem,kāarīveicinātuatbildību;
“Novērtēcitudarbu” -vēlmevei-
cināt izpratni par pedagogu un
apkalpojošāpersonālaprofesiju,
ļaujotizglītojamajiemiejustiesša-
jāslomās;
“Esiformā,unvissirnormā”-kam-
paņa,kuraslaikāizstrādāpārgājie-

namaršrutuPiņķuapkārtnē,laine
tikaiveicinātuinteresiparsportu,
betarīiepazītunovadu;
“Iekāp īstajā dzīvē” - aicinājums
vienudienuatteiktiesnomobilo
telefonu lietošanas, lai veicinātu
savstarpējokomunikāciju“reālajā
dzīvē”;
“Negaidi,-meklēpalīdzību”-orga-
nizēt informatīvukampaņu izglī-
tojamajiem,sniedzotiespējuērtā
veidāiegūtinformācijuparskolā
pieejamoatbalstapersonālu;
“Pabarokādu,kamvēderssauc”
-izveidojotkomunāloledusskapi,
aicinātliekineizniekotēdienu,tā
vietāapmainotiesvaitoatdodot

cilvēkiem,kuriemtasirnepiecie-
šamsvairāk;
“Mīlidabu,mīlikonkurenci”-izai-
cinājumsmudinātizglītojamosne
tikai talkas veidā sakopt vietējo
apkārtni,betarīsavstarpējisacen-
stiessavāktoatkritumuziņā.

Krista Kristiāna Kristapsone, Dagnija 
Roga un Monta Kučere

#NVOfonds2022#iacedu
2022.LV/NVOF/MAC/010/06. Pro-

jektu finansiāli atbalsta Sabiedrības 
integrācijas fonds no Kultūras minis-
trijas piešķirtajiem Latvijas valsts bu-
džeta līdzekļiem.

Projekta kampaņu prezentācija. FOTO: Krista Kristiāna Kristapsone.

Projekta dalībnieki.

E.Klišča, K.Gajevska, I.Dzelzkalēja un G.Giberte Portugālē.
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Arī Mārupe ir Eiropa
6. maijā Mārupes Valsts ģimnāzijas skolēni kopā ar skolotājiem or-
ganizēja Eiropas Parlamenta vēstnieku skolas programmas pasāku-
mu “Eiropas diena Mārupē”. 

Pasākumalaikā10.un11.klašu
skolēniembijaiespējanoklausīties
paneļdiskusijasparbrīvprātīgādar-
baiespējam,Ukrainaskaruunno-
slēgumāpārbaudītsavaszināšanas
parEiropasSavienību.
Par brīvprātīgo darbu savā pie-

redzē dalījās aktīvākie Mārupes
skolēni, bet diskusijā par nākotni
unparunapUkrainaskarupieda-
lījās Rīgas Stradiņu universitātes
Politikaszinātneskatedraslektore
unpētnieceaustrumujautājumos
ElīnaVrobļevska,politikaszinātnes
doktorantsundezinformācijasjau-

tājumupētnieksMārtiņšHiršs,kāarī
MārupesValstsģimnāzijasdirektors
JānisLagzdkalns.
PēcdiskusijasparUkrainuskolēni

vairākieguvaizpratniganparprak-
tiskiemjautājumiemLatvijā,kāšis
notikumsirskārisuntālākvarietek-
mētmūsukatradzīvi,ganarīlabāk
izpratakopējostarptautiskoreģiona
politikuunto,kāLatvijaunEiropa
palīdzunvarpalīdzētUkrainaskarā
cietušajiemcilvēkiem.

Jānis Silavs, Mārupes Valsts 
ģimnāzijas vēstures skolotājs

Aicina topošās audžuģimenes un 
adoptētājus pieteikties tiešsaistes 
apmācībām
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas SOS Ģimeņu atbalsta centrs 
“AIRI vecākiem” aicina topošās audžuģimenes un adoptētājus pieteik-
ties tiešsaistes apmācībām.

Apmācībassāksies17.maijāunilgsno18.00–21.30(turpmākieapmācī-
budatumi24.05.,31.05.,07.06.,14.06.,21.06.,28.06.,12.07.,19.07.,26.07.).
Pieteikšanās, aizpildot anketu SOS bērnu ciematu mājaslapā

www.sosbernuciemati.lvsadaļāAktualitātes.
Pieteikšanās iespējama, rakstot arī uz e-pasta adresi:

airivecakiem@sosbca.lvvaizvanotuztālr.27774407(LieneAndžāne).

Noskaidroti titulu “Mārupes pamatskolas mazais cilvēks” un “Mārupes pamatskolas tīnis” 
ieguvēji
Mārupes pamatskola šajā mācību gadā aizsāka jaunu tradīciju - “Mārupes pamatskolas mazais cilvēks”, kurā piedalījās sākumskolas skolēni, un “Mārupes pamatskolas tīnis”, 
kurā piedalījās pamatskolas skolēni. 

Konkursātikarīkotasčetraskār-
tas. Pirmajā kārtā skolēniem bija
jādemonstrēsavaszināšanasvis-
dažādākajāsjomāsunarījāpārzina
skolasvēsture,jāzina,piemēram,kā
saucskolasdirektori,kāarījāspējat-
risinātmatemātikas“cietieriekstiņi”.
Otrajākārtāskolēnidemonstrējasa-
vuradošumu,veidojotkonkursalo-
gonākamajiemgadiem.Saņēmām
tikdaudzundažāduideju,kādam
vajadzētuizskatītieskonkursalogo.
Būsgrūtaizvēle,jokatrālogoirielik-
taMārupespamatskolēnasirsniņa.
Trešajākonkursakārtāskolēnibija
sagatavojušiprezentāciju-vizītkarti
parsevi.Ļotiradošasunsirsnīgas
bijadalībniekusagatavotāsprezen-
tācijas,tāsaizkustinājaikvienužū-
rijaslocekli.
Ceturtajākārtāskolēnidemons-

trējaunstāstījaparsaviemtalan-
tiem.Sākotardziedāšanasunde-
jošanasprasmēm,beidzotarboksa
unbasketbolapaņēmieniem.
Dalībniekuvizītkartesunpriekš-

nesumus vērtēja žūrija. Direktore
Sigita Sakoviča vērtēja emocijas,
direktoresvietnieki izglītībasjomā

Solvita Jakubovska un Kristaps
Purviņš-radošumu,savukārtskolas
bibliotekāreLauraKaļinkaunskolo-
tājaRegīnaLēnerte-skatuvesrunu.

2021./2022.mācībugadā“Mārupes
pamatskolasmazaiscilvēks”titula
ieguvējair2.bklasesskolnieceEli-
zabeteČudare,bet  “Mārupespa-

matskolas tīnis” titula ieguvēja ir
7.bklasesskolnieceDženijaLīva
Caune.Lepojamiesunapsveicam!
Uztikšanosnākamgad!Uzdrīksties!

Lāsma Rumbeniece, Mārupes 
pamatskolas direktores vietniece 

audzināšanas darbā 

Babītes Mūzikas skolas audzēkņu panākumi 
konkursos pavasarī
Pavasaris, kā jau ierasts, ienāk ar savu rosību - pasākumiem, koncertiem un panākumiem konkursos.

27.martāRīgasLatviešubiedrī-
basnamānotikaBabītesMūzikas
skolasaudzēkņuIkārtaskoncerts
konkursā-koncertciklā“TalantsLat-
vijai2022”.UzIIkārtu,kasnotika15.
maijā,tikaizvirzītisešimūsuskolas
audzēkņi: čelliste Madara Linda
Mazapša, flautiste Paula Lagūna,
vijolnieksGustavsDubinskis,koklē-
tājasRozePlieneunKatrīnaAksika,
kāarīsitaminstrumentālistsFēlikss
Krievs.
28.februārīMontaKlintaMuce-

niece(skolotājaLāsmaPommere)
ieguva 3. vietu attālinātajā Solo
dziedāšanas konkursā “Vidzemes
cīrulīši2022”.
Martasākumāpanākumusguva

arīmūsuskolasflautistes–Starp-
tautiskajāpūšaminstrumentuspē-
lesjaunoizpildītājukonkursā“WIND
STARS2022”PatrīcijaOzoliņaun
Paula Lagūna saņēma diplomus
par1.vietu,betLīvaIndāne–diplo-
mupar2.vietu.Audzēknesmācās

pieskolotājasZīlesŪdres,konkur-
sāviņasatbalstījakoncertmeistare
KristīneGeidmane.
Vidzemesreģionamūzikasskolu

stīguinstrumentuspēlesaudzēkņu
konkursāElitasKolčasaudzēknis
GustavsDubinskis ieguva1.vietu.
Gustavsuzstājāskopāarkoncert-
meistariJekaterinuSarvi.
MarkusamRoķimmartā3.vieta

XII Starptautiskajā Brāļu Mediņu
jaunopianistukonkursā.Viņšmā-
cāsklavierspēlipieskolotājasInāras
Lepikas.
8. aprīlī Ulbrokas Mūzikas un

mākslasskolānorisinājāsVSitam-
instrumentuspēlesansambļukon-
kurss“AmberPercussion”.Babītes
Mūzikasskolas2.klasessitamins-
trumentuansamblisun3.klasessi-
taminstrumentuansamblisieguva
diplomuspar3.vietu.
7. aprīlī skolas Lielajā zālē pēc

ilgiem ierobežojumu mēnešiem
beidzotatkalnotikaskolaspavasa-

rakoncerts,šoreiz tānosaukums
bija“O-la-lā”.Daudzajiemkoncerta
klausītājiembijaiespējadzirdētau-
dzēkņusolounansambļupriekšne-
sumus.
Irsākusiesiesniegumupieņem-

šanajaunoaudzēkņuuzņemšanai
sagatavošanasun1.klasēsjauna-
jam 2022./2023. mācību gadam.
Iesniegumslīdz10.jūnijamirjāaiz-
pildaskolasmājaslapāvaiklātienē
pieKultūrizglītībascentraadminis-
tratora(Jūrmalasielā14A,Piņķos).
Informācijaparuzņemšanumūzikas
skolāatrodamaskolasmājaslapā
www.babitesmuzikasskola.lv.
27.maijāirplānotsmūzikassko-

lasizlaidums.Šogadskolubeidz11
audzēkņi.

Česlavs Grods, Babītes Mūzikas 
skolas direktores vietnieks izglītības 

darbā

Sagatavošanas klašu kora priekšnesums pavasara koncertā “O-la-lā”.

“Eiropas diena Mārupē” aizvadīta paneļdiskusijās par aktuāliem jautājumiem.

“Mārupes pamatskolas tīnis” titula ieguvēja 7.b klases skolniece Dženija Līva Caune 
(attēlā pirmā no kreisās).

“Mārupes pamatskolas mazais cilvēks” titula ieguvēja 2.b klases skolniece Elizabete 
Čudare kopā ar skolas direktori Sigitu Sakoviču.
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Noskaidroti “Mārupes novada Cālis 2022” un “Mārupes 
novada Cīrulis 2022” titulu ieguvēji
9. aprīlī Babītes Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā “Vietvalži” Spuņciemā, norisinājās pirmssko-
las vecuma bērnu vokālais konkurss divās nominācijās “Babītes un Salas pagastu Cālis 2022” un “Māru-
pes novada Cīrulis 2022”.

Par“BabītesunSalaspagastuCā-
lis2022”tituludivāsvecumagrupās
cīnījās2-7gadusjaunisolisti,kuri
dzīvoun/vaimācāsBabītesunSa-
laspagastuizglītībasiestādēs,sa-
vukārtpartitulu“Mārupesnovada
Cīrulis2022”-pirmsskolasvecuma
solisti,vecākiparseptiņiemgadiem,
kuridzīvoMārupesnovadāun/vaiir
audzēkņikādānoMārupesnovada
pirmsskolasizglītībasiestādēm.
Konkursuvērtējasabiedrībāpa-

zīstamaspersonības,vokāliepeda-
gogiunproducenti.
Titulu “Mārupes novada Cīrulis

2022”ardziesmu“Mušakuša”(L.
Reiniks/V.Reinika)izcīnījaElzaJaku-
bāne,savukārttitulu“BabītesunSa-
laspagastuCālis2022”ieguvaTinga
DinaPrauliņa(4gadi,vecumagrupa
2-4gadi),izpildotlatviešutautas
dziesmu“Cīrulītismazputniņš”,un
IevaStrazde(6gadi,vecumagrupa
5-6gadi),izpildotdziesmu“Sapņu
dziesmiņa”(A.Albekeite/K.Dzērve).
“BabītesunSalaspagastuCālis

2022”titulaieguvējasturpinājada-
lību“MārupesnovadaCālis2022”
finālāMārupesKultūrasnamā.

2022. gada 14.aprīlī Mārupes 
Kultūras namā norisinājās bērnu 
vokālā konkursa “Mārupes novada 
Cālis 2022” fināls
Konkursāpiedalījās17talantīgijau-

niedziedātājinoMārupesnovada
pirmsskolas izglītības iestādēm
(Mārupes,BabītesunSalaspagas-
tiem),kurusvērtējakompetentažū-
rija.Tāssastāvābijamūziķiskontr-
tenors Sergejs Jēgers, dziedātāja
undziesmuautoreSabīneBerezi-
na,fotogrāfs,biškopisunMārupes
novadapašvaldībasjaunatneslietu

speciālistsRihardsIgānsunmāru-
pieteElīnaPuncule.
Titulu “Mārupes novada Cālis

2022”ieguvaLetīcijaGertnere(5ga-
di).Letīcijamācāsprivātajāizglītības
iestādē“Namiņš”Mārupē(vokālais
pedagogsLīgaTaube).Letīcijapar
brīnišķīgodziedājumubalvāsaņēma
100eirodāvanukartinobērnuap-
ģērburažotāja“WufKids”uniespēju

atklātMārupesnovadabērnuunjau-
niešusvētkus“Arvasarusaujā”,kas
norisināsies29.maijāJaunmārupē.
“MārupesnovadaCālis2022”žū-

rijassimpātijasbalvusaņēmaEdu-
ards Klušs, kuršmācāsMārupes
pamatskolā(pirmsskolā).Vokālais
pedagogsKaivaGaigala.Eduards
balvāsaņēma50eirodāvanukar-

tinobērnuapģērburažotāja“Wuf
Kids”.
PateicamiesVAS“Starptautiskā

lidostaRīga””pardāvanām-stilīgām
mugursomām-katramdalībniekam!
Sveicamuzvarētājus!

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

Dzejas grāmatas “Es gribu 
nesteigties” atvēršanas svētki 
7. maijā Mārupes novada bibliotēkā notika Gintas Pētersones dzejas 
grāmatas “Es gribu nesteigties” atvēršanas svētki. Klātesošo vidū bija 
Gintas tuvinieki, radi, draugi, Rīgas Latviešu biedrības senioru kora 
“Erelbe” dalībnieces ar vadītāju Zaigu Lazdiņu, dzejniece Inese Tora, 
kora “Atskaņa” dalībnieces un citi interesenti. Pasākums bija kā 
skaists veltījums Mātes dienai. Par muzikālo noformējumu parūpē-
jās Uģis Pētersons.

Pasākuma sākumāG. Pēterso-
neīsipastāstījaparseviunto,kā
nonākusi līdz dzejas rakstīšanai.
GrāmatasautoredzimusiAlūksnē,
uzaugusi Bejā skolotāju ģimenē.
PabeigusiAlūksnesmūzikasskolu,
iestājāsJāzepaVītolaLatvijasvalsts
konservatorijasMūzikaspedagoģi-
jasnodaļā.Strādājusiparmūzikas
skolotājuganRīgā,ganBabītesvi-
dusskolā. Deviņdesmitajos gados
bijasolfedžounritmikasskolotāja
EmīlaDārziņamūzikasskolāunkļu-
vaparBabītesjauktākora“Atskaņa”
diriģenti.Uzrakstotdzejasizrādi,kur
aktualizētacīņapretnarkomāniju,
radāsmonoizrāde“Essteidzostev
pretī”arAndraVecumniekamūziku,

kuraiG.Pētersonebijagandzejas
autore, gan režisore, gan aktrise
vienlaicīgi.2001.gadāapgādā“Lik-
teņstāsti” tika izdota “Pasaka par
Pustukšīti-ĶēmrausītiunVējamilzi”
arBabītesskolēnuilustrācijāmsko-
lotājasInesesPrančasvadībā.
Jaunajātūkstošgadēsākastrādāt

arīarstudentiemRīgasPedagoģi-
jasunizglītībasvadībasakadēmijā,
vēlākarīJāzepaVītolaLatvijasMū-
zikasakadēmijā.Tādālielāraibumā
paviduradušiesarīlieliedzejoļi–
“gansevisuzmundrināšanai,ganar
dalīšanospriekāunraizēspardaudz
ko,unlaikamparto,kosaucampar
dzīvi”.Tačuvislielākiedārgumiau-
toreiirģimene,bērniunmazbērni.
Grāmatas“Esgribunesteigties”

priekšvārdu autore datējusi  ar
22.02.2022.-datumu,kasšķitaļoti
nozīmīgs.
Grāmatas atvēršanas svētkos

klātesošieklausījāsdzejoļu lasīju-
mos, ko  pavadīja instrumentālas
starpspēles.Dzejniece I. Torano-
runāja dažus savus dzejoļus par
notikumiemUkraināunuzdāvināja
G.Pētersoneisavudzejoļugrāmatu.
Seniorukoris“Erelbe”apsveikumam
nodziedāja vadītājas Z.Lazdiņas
dziesmu“Paceldvēseli”arG.Pēter-
sonesvārdiem.Arīkora “Atskaņa”
dalībniecēmbijasavspārsteiguma
apsveikums.Pēctamsekojadaudz
individuālosveicēju,unbijaiespēja
savāīpašumāarīiegūtjaunodzejas
grāmatu“Esgribunesteigties”.

Ināra Pētersone, Mārupes novada 
bibliotēkas bibliotekāre

Aicina piedalīties velopiedzīvojumā  
“EXIT RĪGA ripo”
Izbaudi velopiedzīvojumu “EXIT RĪGA ripo” un apceļo Pierīgu ar vil-
cienu un velosipēdu! Esam izplānojuši piecus velomaršrutus apkārt 
visai Pierīgai - no Babītes līdz pat Carnikavai. Tie sākas un beidzas 
dzelzceļa stacijās un bez maksas ir pieejami PostNos aplikācijā ikvie-
nam interesentam.

Akcija norisināsies no 1. jūnija
līdz2.oktobrim.Laipiešķirtuakcijai
azartiskunoskaņu,noslēgumāizlo-
zēsimakcijasatbalstītājusarūpētās
balvas!
Velopiedzīvojumā“EXITRĪGAripo”

piedāvāsimpiecusaptuveni35līdz
70kmgarusmaršrutus.Maršruti
tiek plānoti pa mazāk zināmiem
asfalta,grantsceliņiemuntakām.
PostNos aplikācijā būs pieejams
starts,maršrutalīnijaundažādiuz
kartesatzīmētiinformatīviepunkti
-apskatesobjekti,ēdināšana,nakts-
mītnes,citasnoderīgasvietas.
Velomaršrutusplānojušiseptiņu

Pierīgasnovadupašvaldībutūrisma
speciālisti.Piedāvātiepiecimaršru-
tiirlīnijveida,tiesākasunbeidzas
dažādāsPierīgasdzelzceļastacijās:
posms“Babīte-Olaine”;
posms“Jaunolaine-Ķegums”;
posms“Ķegums-Salaspils”;
posms“Salaspils-Garkalne”;

posms“Garkalne-Lilaste”.
Velobraucienumaršrutuposmus

varveiktjebkurāsecībā.Dalībnieks
varveiktmaršrutuvienas,divuvai
vairākudienugarumāakcijas no-
rises laikā. Ilgākiem braucieniem
dalībniekiaicināti izmantotnakts-
mītnes, kaspiedāvātas aplikācijā,
tāsiepriekšrezervējot.
Velobraukšanairlielisksveids,kā

iepazītPierīgasainavasunapskates
objektus. Kopējais 300 kilometru
maršrutsPierīgusavienosneieras-
tos virzienos, parādot, kā Pierīgu
iespējams apceļot ar vilcienu un
velosipēdu!
Vairāk informācijas par velo-

piedzīvojumu “EXIT RĪGA ripo”
www.exitriga.lv. 

Irina Sietiņa, Pierīgas tūrisma 
asociācijas pārstāve 

(tālr. nr. 27123770, e-pasta adrese: 
info@exitriga.lv)

Skolēnu dzejoļi māmiņām pārtop brīnišķīgā grāmatā
Mums ir milzīgs prieks un lepnums paziņot, ka tautās izgājusi Mārupes novada bērnu dzejoļu grāmata 
“No sirsniņas sirsniņā”, kurā apvienojušies 257 mazie dzejnieki no piecām Mārupes novada skolām - Mā-
rupes Valsts ģimnāzijas, Babītes vidusskolas, Jaunmāupes pamatskolas, Mārupes pamatskolas un Skul-
tes sākumskolas, lai veltītu skaistu un sirsnīgu paldies savām mīļajām māmiņām, omītēm, vecvecmāmi-
ņām un krustmāmiņām. 

Brīnišķīgi spēt ieraudzīt pasauli
skolēnuacīm-tikatvērtu,siltuun
gaišu!Nosirdspateicamies ikvie-
nam,kuršmūsatbalstījagrāmatas
tapšanasprocesā,kautvaitikaiie-
rodotiesuztaiveltītoprezentācijas
pasākumu.Šisprojektsmumsbija
kāatgādinājums,kaMārupesjau-
niešivarvisu!

Projekta idejas autores un 
īstenotājas - Mārupes Valsts 

ģimnāzijas skolotājas Agnija Araka, 
Inese Timofejeva un divu audzēkņu 

mamma Anna Kande

Titula “Mārupes novada Cālis 2022” ieguvēja Letīcija Gertnere.

“Mārupes novada Cālis 2022” žūrijas simpātijas balvu saņēma Eduards Klušs.

Ginta un Uģis Pētersoni grāmatas “Es 
gribu nesteigties” atvēršanas svētkos 

bibliotēkā.
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“Zaļais festivāls” izglīto par videi draudzīga dzīvesveida īstenošanu
Izskanējis tradicionālais Mārupes “Zaļais festivāls”, kas šogad norisinājās 29. un 30. aprīlī Dreimaņu ielā 12, Mārupē, un piedāvāja plašu pasākumu programmu bērniem un pie-
augušajiem.

Mārupesnovadapašvaldībasiz-
pilddirektoravietnieceIlzeKrēmere
norāda:“Zaļaisfestivālsirvienano
aktivitātēm, ko Mārupes novada
pašvaldībaīstenostratēģiskumēr-
ķu sasniegšanai, jo inovatīvi un
viedirisinājumi,klimatneitralitātes
veicināšana un dabas potenciāla
saglabāšanairstraujiaugošāMā-
rupesnovadailgtermiņaprioritātes.
Festivālamērķisirradītiespējuie-
dzīvotājiemsatikt  attiecīgo jomu
speciālistusunekspertusklātienē,
laisaņemtuatbildes,kurasmeklēt
pašiemirkrietnilaikietilpīgāk.Tur-
klāttāirarīiespējasatiktdomubied-
rus,dalītiespieredzēunizklaidējošā
veidāuzzinātvaiiemācītieskautko
jaunu.”
Festivālapirmajādienā,piedalo-

tiesMārupesnovadapašvaldības
domespārstāvjiem,svinīgiatklāts
jauniešucentrs“Hēlijs”.Tāpagalmā
uzfestivālalaikutikaiekārtotatelts
diskusiju,koncertaunmeistarklašu
nodrošināšanai,betsiltumnīcāsa-
vudarbībuuzsākaauguapmaiņas
punkts.
FestivālaatklāšanasdienāMāru-

pesJauniešudome(M-up)unBabī-
tesvidusskolasEkopadomepārru-
nājazaļādzīvesveidapriekšrocības
unproblemātiku,aicinājaiesaistīties
mantu otrreizējas izmantošanas
aktivitātēs un apbalvoja akcijas
“Skrējiensapkārtpasaulei–2022”
dalībniekus.
30.aprīlīģimenesarbērniemun

jauniešipiedalījāsfotoorientēšanās
aktivitātē“Beidzamgurķoties!”,ku-
ras laikā izdeviessavākt vairākus
maisusaratkritumiem.
Visasdienasgarumānorisinājās

dažādasdiskusijas.Ekspertistās-
tīja par aktualitātēmatjaunojamo
energoresursu izmantošanā, par
iespējām, grūtībām un perspektī-
vām.Klātesošiedalījāspieredzēun
raisījasarunasparveselīguundabai
draudzīgudzīvesveidu.Viesivarēja
uzzināt,konozīmēgodīgatirdznie-
cība,iepazināsaratbilstošopreču
marķējumuundalījāspārdomāspar
grūtībām, ar ko nākas saskarties
tirgotājiem un pircējiem, domājot

paratbildīgupatēriņuunmodernās
verdzībasmazināšanu.Aktīvinorisi-
nājāsdiskusijasparsaulesenerģijas
izmantošanumājsaimniecībās,par

saulespaneļuizmantošanuuntās
ilgtermiņapriekšrocībām,parener-
gokopienāmunpieredzitoizveidei
Mārupes novadā. Tāpat “Zaļajā

festivālā”varējanoklausītiesstās-
tījumupar“GetliņiEKO”atkritumu
poligonu,partāattīstībuunjauna-
jiemdarbībasvirzieniem,tostarppar

bioatkritumuražotni,kāarīiepazīt
atkritumupoligonavēsturiunizzināt
atkritumuuzglabāšanas,pārstrādes
untālākasizmantošanasiespējas.
Videidraudzīgadzīvesveidapie-

kopšanasākasarparadumumaiņu.
Festivālādiskutējaarīparatkritumu
mazināšanasiespējām,dodottiem
otrudzīvi,unpardabaidraudzīgiem
risinājumiem,kompostēšanu,atkri-
tumušķirošanuun apsaimnieko-
šanu.
Festivālanorisesteritorijāpiestāja

paEiropasvalstīmceļojošaisPhoto-
mateinteraktīvaisbusiņš,piedāvājot
iepazītsolārosrisinājumusklātienē.
Savukārtparviesulabsajūturūpē-

jāsieluēdinātāji,kaspiedāvājakar-
stusdzērienus,saldumusunātrās
uzkodas.
Festivālunoslēdzajaunāmūzikas

zvaigzne–dziedātājaIlzeFārtejeb
Būū,kurasperformancisanācavē-
rotpaprāvsmūzikasfanuloks.
Pateicamiesdiskusijuvadītājiem

EvaiJohansoneiunRvīnamVardem,
kāarīvisiemviesiem,kuriatlicinā-
jalaikuuniesaistījāsšīgada“Zaļā
festivāla” aktivitātēs. Pateicamies
arīnovadauzņēmējiemparauguie-
gādijauniešucentrapubliskādārza
iniciatīvai,kāarīuzņēmumiemun
organizācijāmpar līdzdarbošanos
festivāla rīkošanā: Zaļo un Viedo
TehnoloģijuKlasterim,Babītesvi-
dusskolasEkopadomei,biedrībai
“Baltijaskrasti”,“ZeroWasteLatvi-
ja”,  ElektrumEnergoefektivitātes
centram,AS“Sadalestīkls”,Latvijas
Videsinvestīcijufondam,biedrībai
“Zaļābrīvība”,RPA “Rīgasenerģē-
tikasaģentūrai”,SIA“GetliņiEKO”,
SIA“EcoBaltiavide”,SIA“Hyrogas”,
BiolanBalticOÜ,kāarīJānimBethe-
ram,paldiesarīMadaraiKosīteipar
podkāstujauniešiem,stādaudzēta-
vai“Blīdene”parpalīdzībuteritorijas
noformēšanāunSIA“VRProjekts”
parinformatīvoatbalstu.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klastera vadītās diskusijas tēma - “Vai ražot enerģiju ar sauli ir tikai modes lieta?“

Sirsnīgā atmosfērā pie ugunskura tiek diskutēts par ZERO WASTE idejām un kompostēšanu.

Zaļā festivāla panākumu atslēga - neformāla atmosfēra. 
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Sākusies pieteikšanās 
bērnu un jauniešu vasaras 
nometnēm
9. maijā sākusies pieteikšanās Mārupes novada pašvaldības 
atbalstītajām bērnu un jauniešu vasaras nometnēm. 2022. 
gadā pašvaldība līdztekus vecāku maksājumiem līdzfinansē 
12 dažādas nometnes. Plašāka informācija par nometnēm un 
pieteikšanos atrodama pašvaldības mājaslapas www.marupe.lv 
sadaļā Izglītība. 

Tavam sapņu dārzam
5.  maijā Mazcenas bibliotēkā Jaunmārupē notika pasākums visiem  
augu un dārzu mīļotājiem. Pēc ilgāka pārtraukuma aicinājām klātie-
nē tikties ar mūsu iemīļoto lektori - dekoratīvo koku un stādu audzē-
tavas ,,Dārzs zem Saules’’ īpašnieci Antru Blūmu.  

Tikšanās noritēja ļoti patīkamā
atmosfērā, kuras laikā pasākuma
dalībnieki varējauzdotsev intere-
sējošus jautājumus un klausīties
Antrasizsmeļošajāstāstījumā.Šo-
reizpadziļinātauzmanībatikaveltīta
magnolijām,kaspavasarīrotādau-
dzasmājas.Uzzinājām,kātāsparei-
zistādītunrūpēties,kānodaudzo
šķirņuklāstaizvēlētiestiešimūsukli-
matiskajiemapstākļiempiemērotā-
kās.Īpašiaizraujošsstāstījumsbija
pardekoratīvajāmgraudzālēm,kas
kļūstaizvienpopulārākasunpiedod
dārzam ekskluzīvu un individuālu
iespaidu.Īpašipārsteidzatodaudz-

veidīgumsunplašaispiedāvājumu
klāsts.
Protams,neiztikaarībezjautāju-

miempardažāducituaugukopša-
nuunto,kāizvēlētiespiemērotāko
minerālmēslojumuaugiempavasarī.
Pasākumalaikāvarējaarīapskatīt

dārzatematikaiatbilstošugrāmatu
izstādi.
Lekcijasapmeklētājijutāsganda-

rītiizmantotbezmaksaskonsultāci-
jassavasapņudārzaizveidei!

Inta Šalme, Mazcenas bilbiotēkas 
vadītāja

Zaļākai un tīrākai videi sev apkārt
Aprīļa beigās visā Latvijā notika Lielā Talka, kur, sakopjot un labie-
kārtojot vairākas teritorijas Mārupes novadā, iesaistījās arī Mārupes 
novada pašvaldība, izglītības iestādes, novada iedzīvotāji un uzņēmē-
ji. 

Iedzīvotājiembijaiespējaiesais-
tītiesvalstsīpašumāesošāBabītes
ezera krastu sakopšanā, kas tika
organizētačetrāsvietāsBabītesun
Salaspagastā.SavukārtMārupes
pagastāiedzīvotājipiedalījāsJaun-
mārupesparkasakopšanā.Talkas
laikātikaiztīrītaspludmalessmiltis
pie“Pavasaru”dīķa,dīķunomale,kā
arīsapostaspuķudobes.
Novadateritorijānotikaarīpašu

iedzīvotāju,izglītībasiestāžuunuz-
ņēmējurīkotastalkas,laikopīgiem
spēkiem novadu darītu tīrāku un
praktiskā veidā dotu savu artavu
rūpēsparvidi.
Jau pāris dienas pirms Lielās

Talkasnorisesdatumasavuarta-
vuvidessakopšanādevaLatvijas
Starptautiskās skolas 10. klases
audzēkņi,kuripiedalījāsatkritumu
vākšanāmežāpiePiņķuūdenskrā-
tuves.
Savukārtpašvaldībaspirmsskolas

izglītības iestādes“Saimīte” bērni
kopā ar vecākiemnolēma sakopt
savas iestādesteritoriju. Tikasa-
gādātaspavasarapuķes,koiestādīt
piegrupunojumēm,laikošāskrā-
saspriecētuikdienā.“Darotkopējo
darbu,irvairākiieguvumi–padarīts
darbs,kasļaujnovērtētvidisevap-
kārt,saliedēšanās,kassavstarpējās
attiecībaspadaravēllabākas,“par
paveiktogandarītaPII“Saimīte”va-
dītājaIngaErdmane-Hermane.
MārupesValstsģimnāzijasterito-

rijassakopšanāpiedalījās50talci-
niekulielspulciņš.Plecupiepleca

darbojoties,lieliunmazičaklitalci-
niekisaposaceliņus,grābalapasun
veicacitusnepieciešamosdarbus.
Pašiiedzīvotājibijapieteikušiun

vācaatkritumusVētrās (Mārupes
pagastā),biedrība“MārupesNākot-
nei”unMārasciemaaktīvāsģimenes
talkoja Medema purvā (Mārupes
pagastā), biedrība “MārupesBMX
klubs”sakopaBMXtrasesapkārtni,
apjomīguatkritumudaudzumusa-
vācaiedzīvotājitalkāsMežārēsun
Spilvē(Babītespagastā).
Uzņēmums“DHL”kolektīvsparū-

pējāsparsakoptuLielupeskrastu
pie Gātes ietekas, savukārt iedzī-
votāju grupa talkoja Lielupes līča
krastāpieautostāvvietasVentspils
šosejasmalāSpuņciemā,kurvāca
neapzinīgumakšķernieku(tauvas,
tīkli)uncituatpūtniekuatstātosat-
kritumus.
Iedzīvotāji individuāli talkoja arī

“Mežvidos”(Mārupespag.),Božās
(Babītespag.),daudzdzīvokļumāju
pagalmos.29.aprīlītalkojaarīSkul-
tessākumskola,savācotatkritumus
mežāstarpskoluunstadionu,sa-
grābalapasapskolu.
LielāsTalkaskordinatoreMāru-

pesnovadāZiedīteLapiņapateicas
visiem iedzīvotājiem, kuriem nav
vienalga,kurigataviiesaistītiesun
savāktcituatstātosatkritumus,lai
veidotutīru,sakoptuvidisevapkārt.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

Aicinām uz bezmaksas brīvdabas grupu vingrošanas 
nodarbībām
Ņemot vērā pieprasījumu pēc fiziskām aktivitātēm brīvā dabā, Mārupes novada pašvaldība, piesaistot Ei-
ropas Sociālā fonda un valsts finansējumu, ar mērķi veicināt veselīgu dzīvesveidu novadā visas vasaras 
garumā no 9. maija līdz 29. septembrim organizē brīvdabas grupu vingrošanas nodarbības iedzīvotājiem 
profesionālu treneru pavadībā.

Nodarbībasnotiek:
 Sporta laukumā Gerberu ielā 1, 

Mārupē no 10.maija  līdz  29.
septembrimotrdienāsunceturt-
dienāsnoplkst.18.00līdz19.00;

 Mārupes pamatskolas sporta 
laukumā Viskalnu ielā 7, Tīrainē 

no9.maijalīdz26.septembrim
pirmdienās un trešdienās no
plkst.19.00līdz20.00;

 pie skeitparka Mazcenu alejā 
3/1, Jaunmārupē no 10.maija
līdz29.septembrimotrdienāsun
ceturtdienāsnoplkst.19.25līdz

20.25;
 Sila ielā 14, Babītē no 10. maija  

līdz 29. septembrimotrdienāsun
ceturtdienāsnoplkst.19.00 līdz
20.00.
Dalībniekureģistrācijauzvietas.

Laipiedalītosnodarbībās,noteiktajā
laikāunvietājāierodasuztreniņu,
jābūtsportošanaipiemērotāapģēr-
bāunapavos,kāarīlīdzijāpaņem
ūdens.
Nodarbībāstiksveiktigankardio,

ganspēka,ganarīstiepšanāsvin-
grinājumi,ņemotvērāatšķirīgoda-
lībniekuvecumuunsagatavotības
līmeni.
Dalībanodarbībāsirbezmaksas.

Nodarbības notiek Eiropas Sociālā 
fonda un valsts finansētā projektā 

“Veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pasākumi Mārupes 
novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/032).

Aizvadīta Senioru biedrības kopsapulce
Šā gada 22.aprīlī Mārupes kultūras namā aizvadīta Mārupes Senioru biedrības kopsapulce. 

Priecējatas,kakopsapulcēpieda-
lījāskuplsskaitsbiedru,tikauzņemti
arījaunibiedri.Sapulcipagodinājaar
savuklatbūtniarīMārupesnovada
pašvaldībasdomespriekšsēdētājs
AndrejsEnce,priekšsēdētājaviet-
nieksMārtiņšBojārs,Sociālādienes-
tavadītājaUnaPutniņaunKultūras
namadirektoreIraDūduma.
Arklusumabrīdiatcerējāmiesmū-

žībāaizgājušās-LilijuKristapsoniun
VijuDeičiku.
Biedrībaoficiālidibināta2004.ga-

dā,šogadvaramsvinētpilngadības
svētkus.Vēl ilgi pirms tam,1996.
gadā, seniori apvienojāsun aktīvi
piedalījāsnovadadzīvē.Gribupa-
teiktpaldiestiemsenioriem,kasie-
guldījušisavulaikubiedrībasdarbā.
Pagājušāgadaseptembrīpārre-

ģistrējāmbiedrībuUzņēmumuRe-
ģistrā.Biedrībasjaunaisnosaukums
irMārupesSeniorubiedrība(turp-
māk-MSB),ievēlējāmjaunuvaldi.

Turpinājāmpiedalītiessportaspēlēs
-Mārupessenioriiraktīvisportotāji
ungūstlabusrezultātus.Iepazinā-
mies ar Babītes Senioru biedrību,
mūsu čaklās rokdarbnieces turpi-
nājaadītbēbīšuzeķītes.Čaklākās
adītājastikasveiktasunapbalvotas.
Ļoti interesantaizvērtāssaruna

arpašvaldībasvadību.Bijadaudz
jautājumu gan par novada infra-
struktūrasattīstību,ganparto,ka
Mārupekļūsparpilsētu,ganparātr-
gaitasdzelzceļa“RailBaltica”trases
plānojumuJaunmārupē.
Runājām arī par biedrības plā-

niem2022.gadā.Iespējurobežās
tikasolītsatbalstsbiedrībainokul-
tūraspasākumubudžeta.Plānojam
ekskursijas,atzīmētSeniorudienu,
noklausīties kādu jauku koncertu,
turpināsiesbēbīšuzeķīšuadīšana.
Jabiedriembūsinterese,tadnoor-
ganizēsimdatoralietošanaspras-
mjuapgūšanuvaiesošozināšanu

papildināsanu.Laipiepildītumūsu
vēlmes, ir ļoti svarīgi saskaņā ar
MārupesSenioru biedrības statū-
tiemlīdz1.jūlijamsamaksātbiedra
naudu.Atgādinu,kabiedranaudu
varmaksātarībankā.
Jaupagājušajākopsapulcēmēs

cerējām, ka sāksies jauns darba
celiens,plānojāmpasākumus,bet
notiekošaismūspieklusināja.Pali
šogadatnācaagri,tikāmierautivie-
suļvētrā.VēljoprojāmturpināsCovid
apdraudējumsunpilnīginegaidīti-
Krievijas iebrukums Ukrainā, kas
skarikvienunomums.
Iespējurobežāspamazāmrisinā-

simmūsujautājumus.
Cienījamieseniori,jajumsirkādi

jautājumivaivēlatieskļūtparMāru-
pesSeniorubiedrībasbiedru,aici-
nāmvērstiespieciemupārstāvjiem.

Rūta Krastiņa, Mārupes Senioru 
biedrības valdes priekšsēdētāja

Informācija Mārupes novada sporta veterāniem
Mārupes novada sporta veterāni aicināti pieteikties dalībai  Latvijas Sporta veterānu – senioru savienī-
bas (LSVS) pašvaldību 59. sporta spēlēs, kas norisināsies 2022. gada jūnijā. 

Sportaveidi:
Smaiļošana un kanoe airēša-

na (sporta veida nosacījumos),
(dāmas:35+,45+,55+,65+;kungi:
35+,45+,55+,65+)-Jelgava“KC”,
18.06.2022.

Vieglatlētika (dāmas:30+,35+,
40+;45+,50+,55+,60+,65+,70+,
75+,80+,85+,90+;kungi:35+,40+,
45+,50+,55+,60+,65+,70+,75+,
80+,85+,90+)-Bauska,18.06.un
19.06.2022.

Basketbols (dāmas: 30+,

50+; kungi: 35+,  55+) - Bauska,
18.06.2022.

Minifutbols(kungi:35+;40+;45+;
50+)-Bauska,18.06.2022.

Volejbols(dāmas:40+,55+;kun-
gi:45+;65+)-Bauska,18.06.2022.

Rokasbumba (dāmas 30+;
kungi40+)-Bauska,19.06.2022.

Pieteikšanās līdz 2022. gada 27. 
maijam,sūtotpieteikumuuze-pasta
adresi: janis.gasjuns@marupe.lv,kurā
jānorāda:
vārds,uzvārds;

dzimšanasdati(dd.mm.gggg.);
izvēlētaissportaveids;
vecumagrupa;
kontakttālruņanumurs.

Kontaktpersona:
Babītessportakompleksa
sportapasākumuorganizators
JānisGasjūns,tālr.nr.67914278

(darbadienās8.30–16.30)



14 Pirmdiena, 16. maijs, 2022

Ar jaunu dalībnieku rekordu Mārupē sākusies Latvijas 
kausa sezona BMX
No 7. līdz 8. maijam  Mārupes kluba mājas trasē norisinājās Latvijas kausa pirmais posms BMX riteņ-
braukšanā. Sacensībās startēja 425 dalībnieki, kas ir jauns braucēju rekords Latvijas sacensībās. Pro Open 
grupā notikumiem bagātā cīņā uzvaras laurus plūca valsts čempions Rinalds Jānis Kārkliņš. 

Jaunā BMX sacensību sezona
Latvijātikagaidītaarlielunepacie-
tību.Pašmājubraucējicītīgikrājuši
spēkustreniņos.Daļalatviešusezo-
nuiesākapirmajosEiropaskausa
posmos,gūstotvirknigodalgu.Ak-
tīvistarpsezonasposmāstrādājuši
pašmājuklubi,kururindaspapildi-
nājušijaunisportistikābērnu,tāarī
jauniešugrupās.
Latvijaskausasezonasstartstika

dotsMārupesnovadāesošajāBMX
trasē.Ikdienāšeitsaimniekoviena
novalstslielākajāmuntitulētākajām
šīsportaorganizācijām–“Mārupes
BMXklubs”.Rīkotājibijaparūpēju-
šiesparlieliskisagatavotutrasiun
augstalīmeņaorganizāciju.Uzstar-
taizgāja425sportisti,kasirjauns
Latvijas sacensību rekords. Bez
braucējiemnoLatvijas,piedalījāsarī
somu,lietuviešuunigauņusportisti.
ProOpengrupāvīriem15dalīb-

niekukonkurencēaizraujošāunnoti-
kumiembagātācīņāuzvarējavalsts
čempions Rinalds Jānis Kārkliņš
(“MŠAValmieraspuikas/AKSSC”).
OtraisfinālābijamājinieksMārtiņš
Zadraks, kurš dienas garumā de-
monstrējaļotiatzīstamusniegumu.
Uzgodapjedestālatrešāpakāpiena
kāpaEiropaskausaposmātrešovie-
tujuniorugrupāizcīnījušais“Tālava/
VBSS”braucējsKārlisPedraudzis,
kurš,līdzīgikāZadraks,ļotisekmī-
gicīnījāsargadosvecākiemelites
braucējiem.
Šajā pat grupā meitenēm ļoti

pārliecinošidominēja“Silvasziķeri/
SmiltenesBJSS”pārstāveVeronika
Stūriška.OtrāvietaigaunieteiAnnī

Annamai, bet trešā Adrijai Dārtai
Siliņai(“Tālava/VBSS”).M17+ama-
tieru grupā pārliecinoši uzvarēja
rīdzinieksIvarsSvarinskis,kamse-
kojaRobertsTreimanisno“Tālava/
VBSS”unmārupietisJānisRuskis.
Uzgodapjedestālakāpaarīvai-

rāki“MārupesBMXkluba”jaunāko
vecumagrupubraucēji:
B10:(39braucēji)1.vietaMarti-

namBērziņam;
B9:(47dalībnieki)2.vietaGusta-

vamĢigulim;
B8:(49dalībnieki)3.vietaRūdol-

famSilam.
Godalgotasvietasarīcitāsgru-

pās:
Krūzeri30+:3.vietaBrunoDeivi-

damBergmanim;
G9–10:3.vietaElizabeteiKandei.
8.maijāturpatlieliskāgaisotnēti-

kaaizvadītas11.Mārupeskausasa-
censības,kurāsklubukopvērtējumā
“MārupesBMXkluba”sportistitre-
šogadupēckārtasizcīnīja1.vietu.
Paldiesvisiem,kuriorganizēja,pie-
dalījās,atbalstījaunjutalīdzi!Īpašs
paldiesMārupesnovadaJauniešu
domesjauniešiemparBTAVelozi-
nissacensībuunradošodarbnīcu
organizēšanu!

Raksts sagatavots pēc Latvijas 
Riteņbraukšanas federācijas 

sniegtās informācijas

Sporta ziņas īsumā

27. martā Daugavpilī notika 5.
LatgalesWKFkaratēčempionāts,
kurāpiedalījās220sportistino12
Latvijas,LietuvasunIgaunijaska-
ratēklubiem.Karatēklubu„Ippon”
pārstāvēja13sportisti.Klubukop-
vērtējumā12klubukonkurencētika
izcīnīta5.vieta.NoMārupesnovada
klubupārstāvējaRūtaAuzenbaha,
kurapiedalījāskumite(cīņaarpre-
tinieku)disciplīnāunizcīnījagodal-
goto3.vietu.
No11. līdz16.aprīlimMārupes

Sportacentrsiedzīvotājusaicināja
piedalītiesāraaktivitātē“Aktīvsun
radošs”.Ikviensvarējapiedalītiestrīs
disciplīnās:“Jaunaissportaveids”,
“Sportsundzīvnieki”un“Pavasaris
Mārupē”.Iedzīvotājiiesūtījafotog-
rāfijas, kas atspoguļoja radošas,
enerģiskas un atraktīvas izpaus-
mes. Pārsteiguma balva saņēma
LieneBikšeparfotogrāfijām,kurās
redzamskaķisXanti, vingrojotun
audzējotmuskuļus.
16. aprīlīMārupes sporta kom-

pleksā norisinājās starptautiskais
tekvondoturnīrs“Marupecup2022”.
Tajāpiedalījās172sportistino13
klubiemnoLietuvas,Igaunijas,Lat-
vijasunUkrainas.MārupesSporta
centraaudzēkņisacensībāsparā-
dījalabusrezultātus, izcīnotdivas
zelta,piecassudrabauntrīsbron-
zasgodalgas.1.vietuieguvaLinda
SiliņaunRuslansLepins-Žagars,2.
-AmandaDobele,PēterisPaupers,
DāvisSpārns,KristaCimoškaunNils
Buliga,3.-HaraldsCimoška,Aleksis
ĶeviņsunDāvidsBērziņš.Mārupes
sportistussagatavojatreneriVitālijs
Lepins-ŽagarsunA.Kožuhārs.
Latvijasskrējējs,mārupietisDmit-

rijs Serjogins 24. aprīlī Barselonā
izcīnījis uzvaru desmit kilometru
skrējienāšosejā.Serjoginsdistanci
veica29minūtēs,kasirjaunslabā-
kaisLatvijasskrējējasniegums,in-
formēaģentūraLeta.“CursaElCorte
Ingles”skrējiensnorisinājās42.reizi,
šogadtajāpiedalījāsvairāknekā21
tūkstotisskrējēju.
BabītesSportakompleksaplud-

malesvolejbolistesnoslēgušasdalī-
bujaunatnesčempionātāpludmales
volejbolātelpāsU-16,U-18unU-20
vecumagrupās.26. martā plud-
malescentrā“Ruukki”notikafināla
sacensībasU-16unU-20vecuma
grupām. U-16 grupā labāko snie-
gumuparādijaNellijaLapsakopā
ar Emīliju Jaudzemi, ierindojoties
dalītajā5. -8.vietā,savukārtU-20
vecumagrupāparčempionēmkļuva
KitijaMartini-Ādamsone,kurakopā
arDanieluKonstantinovu (“Beach
BoxGepardi”)izcīnīja1.vietu.3.vie-
tuieguvaTīnaValertekopāarMāru
Blaku.2.aprīlīfinālsacensībasnoti-
kaU-18vecumagrupai,kurarīuzva-
raslaurusplūcaunparčempionēm
kļuvaKitijaMartini-Ādamsonekopā
arDanieluKonstantinovu.Paldies
treneriem par ieguldīto darbu un

veiksmīgusturpmākosstartus!
PirmoreiziLatvijasfutbolafede-

rācija2022.gadāirpieteikusidalību
UEFAkvalifikācijasturnīrātelpufut-
bolāsievietēm.PēcizlozesLatvijas
valstsvienībairielozētaAgrupāar
Nīderlandes,SerbijasunZiemeļīrijas
izlasēm.Kvalifikācijasturnīrsnotika
no10.līdz15.maijamSerbijā.Latvi-
jassieviešunacionālāstelpufutbola
izlasessastāvāiekļautasarīdivas
Babītes SK spēlētājas Jekaterina
PonomarenkounLīnaKuzmina.
Babītes Sporta kompleksā 19.

aprīlīnotikapeldēšanassacensības
BabītesSportakompleksaaudzēk-
ņiem.Pavisamsacensībāspiedalījās
25peldētāji,sadalotpiecusmedaļu
komplektus.Paruzvarētājiemsavās
vecumagrupāskļuvaMartaŠadur-
ska,MarkussKuzmičs,KateVoļska,
MartinsEkimanisunEmīlsĶiģelis.
30.aprīlī “Silavotiņu”mototrasē

SaldūtikaaizvadītasLatvijasjunioru
čempionātaunLatvijaskausakla-
šu1.posmasacensībasmotokrosā.
KlubukopvērtējumāMārupesAMK
Bieriņipēc1.posmaierindojaspašā
augšgalā,1.vietā.Tāturpināt!
Vēsturiskauzvara!7.un8.maijā

MārupesSportacentrabasketbolisti
LatvijasJaunatnesbasketbolalīgas
(LJBL)finālturnīrāizcīnījuši1.vietu
U16grupāun3.vietuU14grupā.
LieliskāatmosfērāMārupessporta
kompleksāpirmozeltamedaļuMā-
rupeiizcīnījaU16komanda(trene-
risOskarsZurkovs).Paldiesvisam
MārupesSportacentrakolektīvam
parieguldītodarbu,paldiesLatvijas
Basketbolasavienībaipardoto ie-
spējuaizvadītLJBLfinālturnīraspē-
lesMārupē!Teicamssasniegums
arīU14komandai(trenerisRolands
Rullis),kuriizcīnījabronzasmeda-
ļasfinālturnīrāValmierā.Mārupes
Sporta centra komandas piedalī-
sies vēl divos LJBL finālturnīros:
20.-22.05.finālturnīrsU15grupai
Ventspilī;20.-22.05.finālturnīrsU17
grupaiValmierā.Spēlespariekļūša-
nufinālturnīrāturpinaU13vecuma
grupaszēni.

Bērnus un jauniešus aicinām uz 
peldēšanas sacensībām 25. maijā
Laipopularizētupeldēšanassportu
Mārupesnovadabērnuunjauniešu
vidū, kā arī noskaidrotu veiklākos
peldētājus, 2022. gada 25. maijā
plkst. 11.00 Babītes Sporta kom-
pleksaLielajāpeldbaseinā(Jūrma-
lasielā17,Piņķos)notiks“Mārupes
novadapašvaldībasBabītesSporta
kompleksa2022.gadapeldēšanas
sacensībasbērniemunjauniešiem”.
Reģistrācijasacensībāmnoplkst.
9.45līdz10.15.Pieteikšanāslīdz20.
maijaplkst.12.00,sūtotpieteikumu
uze-pastaadresi:janis.gasjuns@
marupe.lv.

Mārupes Sporta centrs
Babītes Sporta komplekss

Latvijas čempioni - Mārupes Sporta centra  U16 basketbola komanda.

Spraiga cīņa trasē. Kurš būs pirmais?

Mārupes novada Jauniešu domes organizētajās aktivitātēs labprāt iesaistījās ikviens 
klātesošais.

25.maijā plkst. 11.00
Babītes Sporta kompleksā
Peldēšanas sacensības bērniem un jauniešiem
No 27. līdz 29. maijam
Mārupes, Tīraines un Babītes Sporta kompleksos 
Starptautiskais basketbola turnīrs “Marupe Cup”
29. maijā plkst. 10.00
Spuņciema sporta hallē
Sacensības “Ģimeņu florbola diena”

29.maijā plkst. 10.00
Jaunmārupē pie ūdenstorņa
Bērnu skrējiens “Mārupe 2022”
(reģistrēšanās uz vietas no plkst. 8.30 līdz 9.45). 
Dalībnieki: bērni vecumā no 3 -16 gadiem (pasākums 
norit bērnu un jauniešu svētku "Ar vasaru saujā" 
laikā).

11.jūnijā plkst. 11.30
“Vēzīšos”, Vīkuļos, Babītes pagastā
Starptautiskās sacensības svarbumbu celšanā 
Mārupes novadā “Viestura kauss”

SPORTA AFIŠA

Plašāku informāciju skatīt www.marupe.lv, sadaļā 
Sports / Sporta notikumu kalendārs.
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Krāšņi nosvinēta Latvijas Neatkarības atjaunošanas 
32. gadadiena
4. maijs -  viena no visnozīmīgākajām dienām Latvijas valsts vēsturē - šajā datumā 1990. gadā Augstākā 
Padome pieņēma deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” un Latvija atkal kļuva 
par brīvu un neatkarīgu valsti. Un patlaban, kad, bēgot no kara briesmām un meklējot patvērumu, Latvi-
jā ieradušies tūkstošiem cilvēku no Ukrainas, šīs dienas atzīmēšana ir īpaši nozīmīga.

Svētkusnovadāsākāmar ikga-
dējoaktīvātūrismasezonasatklā-
šanasvelobraucienu,kuranosau-

kums šogad bija “Mūsu Latvijai!”.
Tajāvairāknekāsimtsvelobraucēju,
greznojušiesarlatviskuatribūtiku,

vēsturniekaMāraRibickapavadībā
izbraucajaunovelomaršrutu“Senā
Mazcena”, iepazinaJaunmārupes
un Dzilnuciema apkārtni un ap-
meklēja vairākus novada tūrisma
objektus.DienasvidūBabītesKultū-
rizglītībascentrāizskanējaLatvijas
Neatkarības atjaunošanas dienai
veltītskoncerts,kurāuzstājāskoris
“Maska”(mākslinieciskaisvadītājs
JānisOzols),grupa“InnocentSound
Masters”,RaimondsMacats,Zane
Dombrovska unGundarsSilakak-
tiņš.Visbeidzot,dienasotrajādaļā,
MārupesKultūrasnama,kāarīne-
senatklātāsTūrismainformācijas
unamatumājasapkārtnēnorisinā-
jāsikgadējaispavasaragadatirgus,
kur varēja iegādāties brīnišķīgus
amatnieku,māksliniekuunmājražo-
tājudarinājumus.Svētkukulminā-
cijāuzskatuvesMārupesKultūras
namaiekšpagalmākāpaleģendārā
latviešugrupa“Jumprava”,kaspul-
cējalieluskaitunovadaiedzīvotāju
unviesu.

Paldiesvisiemparkopābūšanu!
Paldiestiem,kascīnījāsparLatvijas
brīvību!
Svētkufotogalerijasunvideoat-

skatiatrodamiwww.marupe.lv.

Izstrādāts jauns velomaršruts “Senā 
Mazcena”
4. maijā tradicionāli ar tautas velobraucienu “Mūsu Latvijai”, kurā pie-
dalījās gandrīz 150 velobraucēju, atklāta Mārupes novada aktīvā tū-
risma sezona. 

Pasākums tiekorganizētskopš
2015.gada,betiepriekšējosdivos
gadospandēmijasradītoierobežo-
jumu dēļ diemžēl nenotika. Tādēļ
daudziemnovadaiedzīvotājiemun
viesiem,kaspasākumāpiedalījušies
ikgadēji,šībijapriecīgaatkalredzē-
šanās.VelobrauciensvedapaMāru-
pesunBabītespagastuteritorijām
–JaunmārupiunDzilnuciemu.Tā
laikātikaapmeklētiarīdivinovada
tūrisma objekti – atpūtas kom-
plekss“Bejas”unSprižuģimenes
bioloģiskāsaimniecība “Liepsalas
S”, kam sakām paldies par viesu
uzņemšanuunpiedāvātajāmakti-
vitātēm.
Gatavojoties aktīvā tūrisma se-

zonasatklāšanaiunvelosezonai,
pašvaldībā  izstrādāts arī jauns
velomaršruts“SenāMazcena”,kas
stāstaparsenajāmnovadammā-

jāmuntoiedzīvotājiemJaunmāru-
pesapkaimē.Šisirkāturpinājums
2019.gadāizveidotajammaršrutam
Mārupesciemaapkārtnē“Senāsno-
vadamājasunvaroņi”.Jaunāvelo-
maršrutagarumsir22kmuntajā
iekļauti10vēsturiskiapskatesob-
jekti.Lielupateicībuvēsturesmate-
riāluizpētēsakāmMārupesnovada
tūrismaunkultūrvideskonsultatīvās
padomeslocekleiGuntaiLielkājai.
Aicinām iepazīt novada vēsturi

unvelomaršrutu,tosaņemotdru-
kātāveidā,Tūrismainformācijasun
amatumājāBebruielā10,Mārupē,
vai apskatot digitālā formāwww.
marupe.lvsadaļasTūrismsapakš-
sadaļāGidiunmaršruti.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

Gleznu izstādes “Klusās dabas dimensijas 2” “Sarunas 
ar ziediem” atklāšana 
20. aprīlī Mārupes novada bibliotēkā notika Lailas Hercbergas (attēlā) otrās personālizstādes “Klusās da-
bas dimensijas 2” atklāšana.

IzstādesatklāšanāBabītesMūzi-
kasskolasaudzēkņisniedzanelielu
koncertu,kaspatīkamipārsteidza
unpriecējaganpašumākslinieci,
gan klātesošos. Māksliniece ne

daudzpastāstījaparseviunsaviem
darbiem.Autoreiglezniecībairizai-
cinājums.Viņu interesēpārbaudīt
savuvarēšanuganveidojotatšķirī-
gaskompozīcijas,ganspēlējotiesar

dažādāmkrāsugammām,ganmai-
notgleznojumusižetus.Šajāizstādē
autorepievērsusiesklusajaidabai
unzieduportretiem,kurpriekšmeti
kļūstparstāstījumagalvenajiemva-
roņiem,veidojotsavumikropasauli.
Savukārtkrāsasuntosavstarpējās
attiecībasgleznāsveidostāstījuma
noskaņu, ļaujotskatījumamizjust
autoresnoskaņutēlumeklējumus.
Izstādē aplūkojamas 16 dažādas
klusāsdabasarziediem.Bibliotēkā
izstādivaraplūkotvēllīdz1.jūni-
jam.

Ināra Pētersone, Mārupes novada 
bibliotēkas bibliotekāre

Radošā darbnīca “Ziedu pušķis 
māmiņai” 
Pēc divu gadu pandēmijas pārtraukuma beidzot bibliotēkā var atsāk-
ties klātienes darbs ar bērniem un jauniešiem. Par godu Mātes dienai 
Mārupes novada bibliotēka 5. maija pēcpusdienā pulcēja bērnus uz 
radošo nodarbību “Ziedu pušķis māmiņai”. 

Bibliotekārebijasagatavojusino
krāsainaaplikācijupapīraunkartona
nelielassagataves,laidarbsritētu
raitāk.Jauniešiematlikatikaiizvēlē-
tiesunsaskaņotkrāsas.Bērniembi-
jajālieklietāsavaspapīralocīšanas,
griešanasun līmēšanasprasmes.
Visgrūtākgājaarpapīratūtasizvei-
diunsalīmēšanu.Ziedaizlocīšana

unsalīmēšanagājavieglāk.Katrs
savuziedupušķinoformējaradoši,
pēcsavasieceres.Galarezultātsbi-
japārsteidzošs.Bērniembijaprieks
parsagatavotodāvanu,arkoieprie-
cinājasavasmāmiņassvētkos!

Ināra Pētersone, Mārupes novada 
bibliotēkas bibliotekāre

Poprupa “Bon bon” iegūst 1. vietu 
konkursā “Uzstaro 2022” 
No1.līdz10.aprīlimnorisinājās

Latvijasjaunovokālistuakadēmis-
kāsunmūsdienuestrādesdziedā-
šanas konkurss „Uzstaro 2022”.
Konkursāšogadiesūtīti107video,
kuroskopumādzied273konkursa
dalībniekino38dažādāmLatvijas
vietām.Mārupesnovadapašvaldī-

basBabītesKultūrizglītībascentra
popgrupa“Bonbon”KristīnesPaņ-
kovadībāieguva1.vietumūsdienu
estrādes(13-18gadi)grupukate-
gorijā.

Babītes Kultūrizglītības centrs

Koklētāju ansamblim “Balti” 1. vieta 
starptautiskā kanteļu ansambļu 
konkursā Somijā
8.maijāBabītesKultūrizglītības

centra koklētājuansamblis “Balti”
(vadītāja Valda Bagāta) starptau-
tiskajākanteļuansambļukonkursā
Tamperē(Somijā)jauniešuIIkate-
gorijā ieguvis 1. vietu! Ansamblis
pateicasLauraiJēkbsoneipar “Ar

laiviņuielaidos”nocikla“Jūrasvārdi,
EdgaramLiporampar“Sapņuburvi”
unAndimKlučniekamparG.F.Hen-
deļauvertīrasnooperas“Rinaldo”
aranžiju.

Babītes Kultūrizglītības centrs

Lieliska iespēja valsts svētku gaisotnē baudīt leģendārās latviešu rokgrupas 
“Jumprava” sniegumu.

Ar svētku noskaņu 4. maija pasākumu kuplināja Babītes Kultūrizglītības 
centra jauktais koris “Maska”. 

Pirmizrādi piedzīvos Jāņa Šipkēvica mini opera 
“Babītes Baobabs” jauktā kora “Maska” iestudējumā
Šī gada 4. jūnijā Latvijas Nacionālās operas Jaunajā zālē pirmizrādi piedzīvos kora mini opera “Babītes 
Baobabs”, kuru iestudējis viens no labākajiem Latvijas amatierkoriem - Babītes Kultūrizglītības centra 
jauktais koris “Maska” diriģenta Jāņa Ozola vadībā. Operas mūzikas autors ir dziedātājs un komponists 
Jānis Šipkēvics, bet tekstus radījis dzejnieks Marts Pujāts. 

“BabītesBaobabs”irīpaši“Mas-
kai” tapis skaņdarbs. Kora mini
operavēstaparBabītesezerāitkā
augošābaobabameklējumiem,kas
vainagojasarkrietnivērtīgākuatra-
dumu.
Šis irnebijuša formāta iestudē-

jums “Maskai”  – koristi ne vien

dziedās,betbūsarīizrādessceno-
grāfijasveidotājiunizklāstīsstāstu
kustībās.“BabītesBaobaba”kustī-
burežisoreirhoreogrāfeunkustību
mākslinieceElīnaGediņa,savukārt
scenogrāfijuunkostīmusveidojusi
scenogrāfePamelaButāne.
Biļetes uz jauktā kora “Maska”

jauniestudējuma pirmizrādi, kas
norisināsiesšīgada4.jūnijāLatvi-
jasNacionālāsoperasJaunajāzālē,
pieejamasBiļešuParadīzeskasēs
uninternetavietnēwww.bilesupa-
radize.lv.

Jauktais koris “Maska” 
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“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”

10  Reģistrētas laulības

9 Reģistrēti mirušie

26 Reģistrēti jaundzimušie

18
Zēni

8
Meitenes

2022.gada aprīlis
Dzimtsarakstu nodaļā

2022.gada aprīlī reģistrēti mirušie
Veneranda Cvirko (dz. 1942. gadā)
Felikss Sapacinskis (dz. 1939. gadā)
Irina Jurjeva (dz. 1956. gadā)
Marija Kuzmičova (dz. 1928. gadā)
Anita Gailuma (dz. 1963. gadā)
Leonīds Loginovs (dz. 1940. gadā)
Marga Liepkalna  (dz. 1929. gadā)
Uldis Taimiņš (dz. 1954. gadā)
Veneranda Vilcēna (dz. 1947. gadā)

Aicinām piedalīties aptaujā par suņu 
pastaigu laukuma izveidi

Mārupesnovadapašvaldībaai-
cina iedzīvotājus būt aktīviem un
izteikt viedokli par suņu pastaigu
laukuma izveidiMārupesnovadā!
Aptaujailgslīdz23.maijam.
Aptaujasanketuiespējamsaizpil-

dītšeit:https://ieej.lv/PrN1P. 
Aptaujā var atbildēt uz jautāju-

miemunarīatzīmētkartēvēlamo
vietulaukumaizveidei.

Attīstības un plānošanas nodaļa

Mārupes Kultūras nama “Randiņkoncertu cikls 
2021” - starp pieciem labākajiem 2021. gada 
hibrīdpasākumiem Latvijā
Mārupes Kultūras nama “Randiņkoncertu cikls 2021” nominēts kā viens no pieciem labākajiem 2021. gada 
hibrīdpasākumiem Latvijā, konkurējot ar tādiem pasākumiem kā Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra izrāde 
“Jelgavas balkonu klubiņš”, erudīcijas konkurss “FIZMIX Eksperiments 2021”, Sabiles mākslas, kultūras 
un tūrisma centra atklāšana un V Starptautiskais Baltijas baleta konkurss IBBC 2021.

LatvijasPasākumuforumsšīga-
da27.aprīlīīpašāapbalvošanasce-
remonijānoskaidrojalabākos2021.
gadapasākumus,pasniedzotIzcilī-
basbalvas.
Izcilības balva atzīmē darbību

pasākumu jomā, balvas saņēmē-
juvidū iekļaujot izcilākosnozares
profesionāļus-privātāunpubliskā
sektorapārstāvjus,valstsunpašval-
dībupasākumujomasiestādes,pa-
sākumuorganizētājus,producentus,
pasākumunorišuvietas,nozarespa-
kalpojumusniedzējusunpiegādātā-
jus,kāarīcituspasākumunozares
uzņēmumusuniestādes.
MārupesKultūrasnamaRandiņ-

koncertuciklsradāsCovid19laikā,
kadmūziķiembijaliegtaiespējapiln-
vērtīgimuzicēt,sākotar2021.gada
jūnijusaviemskatītājiempiedāvājot

īpašisagatavotukoncertuciklu,kura
laikāčetrusvakarusklātesošievarē-
jabaudītLatvijālabizināmuuniemī-
ļotumāksliniekupāru,dzīvesbiedru
vaidraugumuzikālasperformances.
Vakarubagātinājasirsnīgassarunas
pardzīvi,mīlestību,radošodarbību
un, protams,mūziku.Ņemot vērā
valstiski piemērotos pulcēšanās
ierobežojumus, dalībnieku skaits
pasākumaapmeklējumambija ie-
robežots(25apmeklētāji),bettika
nodrošinātastiešraidespašvaldības
sociālotīklukontosFacebooklapā
unYoutubekanālā,laiikviensvarētu
baudītpasākumuarīnomājām.
Speciālistipirmspandēmijasjau

prognozēja,kaLatvijāCovid19iero-
bežojumudēļaizvienpopulārākikļūs
tādēvētiehibrīdpasākumi,kaddaļa
dalībniekutiekasklātienē,betdaļa

pasākumampieslēdzasattālināti.
MārupesKultūrasnamsvēlaspa-

teiktlielupaldiesburvīgajaiRēzijai
Kalniņaiunmeistarīgajamģitāris-
tamKasparamZemītim,mīļajaiĶir-
šuģimenei-RūtaiDūdumai-Ķirsei
unJānimĶirsimpariespējuizbaudīt
džezaunskaistāslatviešubalādes,
izjūtotmīlestībasvārduscaurmū-
ziku.Paldiesarīģitārasvirtuozam
Mārcim Auziņam un laikmetīgās
dejasprinceseiLieneiGravai,kuru
pasākumosmīlestībuvarējabaudīt
arģitārasundejaspalīdzību,unŠim-
kuģimenei-pianistamVestardam
Šimkumun operdziedātājai Elīnai
Šimkui.
Esampatiesipriecīgi,kaMārupes

Kultūrasnamarandiņkoncertucikls
turpināsarī2022.gadā.Šoreizaps-
tākļimumsļaujtosbaudītklātienē,
parkoesamīpašipateicīgi!Šogad
piemumspaspējušipaviesotiesAiš-
puruģimene-AijaAndrejeva-Aišpu-
reunJānisAišpursar12stāstiem
parmīlestību,kāarīJurisKaukulis
armeituRūtu!
Kadpēdējoreizibijātrandiņāar

savudzīvesbiedru,draudzeni,drau-
guvaisirdsāķīti?Pirmsdiviemmē-
nešiemvaitrīsdesmitgadiem?Ran-
diņkoncertiirlieliskaiespējapavadīt
vakarukvalitatīvasmūzikaspavadī-
bāsarunāsarlieliskiemmūziķiem.

Līna Rislinga, Mārupes Kultūras 
nama pasākumu organizatore

PASĀKUMU AFIŠA
19. maijā plkst. 14.00-18.00 
maizes ceptuvē “Lāči” ( “Benūžu – 
Skauģos”, Babītes pagastā)
“Pierīgas Tūrisma informācijas 
diena gidiem 2022”
Semināramnepieciešamaiepriek-
šējapieteikšanās.Vairākinformā-
cijaswww.marupe.lv.

26. maijā plkst. 19.00
Mārupes Kultūras namā (Daugavas 
ielā 29, Mārupē)
Mārupes Valsts ģimnāzijas tau-
tas deju kolektīva “Mārdadzīši”  
atskaites koncerts “Viens ar ot-
ru roku rokā lecam vasarā mēs 
kopā!”
Noteiktsskatītājuskaitaierobežo-
jums-katramdejotājamrezervētas
divassēdvietaszālē.

29. maijā no plkst. 11.00 līdz 
18.00
Jaunmārupē pie ūdenstorņa (Mazce-
nu alejā 2, Jaunmārupē)
Mārupes novada bērnu un jau-
niešu svētki “Ar vasaru saujā”

plkst. 10.00 Skrējiens bērniem 
“Mārupe 2022” 
Dalībniekureģistrācijanoplkst.8.30
līdz9.45.Dalībnieki–bērnivecumā
no3līdz16gadiem.
plkst. 11.00svētkuatklāšana;
plkst. 11.30koncertuvedums“Ri-
čijsRūrīkokoncertu”;
plkst. 12.30grupa“Santehniķi”;
plkst. 13.00Mārupesnovadabēr-
nuunjauniešukolektīvukoncerts
“Sveika,vasara!”;
plkst. 13.30 “Skeitparkadiskusi-
jas”kopāarM-upjauniešiem;
plkst. 16.30Zinātnesšovsvisai
ģimenei;
plkst. 17.00grupa“Citizēni”.
Visasdienasgarumā:radošāsdarb-
nīcaskopāarMārupesMūzikasun
mākslas skolu, karuseļi, piepūša-
mās atrakcijas, koka spēles u.c.
aktivitātes.

līdz 31. maijam
Mārupes novada bibliotēkā (Jūrmalas 
ielā 14A, Piņķos, Babītes pagastā)
Novadpētniecības izstāde par 
novadnieku Rihardu Kondrato-
viču un Piņķu kaujām

līdz 1. jūnijam 
Mārupes novada bibliotēkā (Jūrmalas 
ielā 14A, Piņķos, Babītes pagastā)
Lailas Hercbergas gleznu izstā-
de “Sarunas ar ziediem” no cikla 
“Klusās dabas dimenesijas 2”

4.jūnijā Kino diena “Vietvalžos”
Babītes Kultūrizglītības centra filiāle 
Salas pagastā “Vietvalži” (“Vietvalžos”, 
Spuņciemā, Salas pagastā)

plkst. 11.00 Animācijas filma 
“Pille” (garums1h29min)
Ieejasbiļete2eiro.Līdzidrīkstņemt
uzkodasundzērienus.

Plkst. 13.30 Animācijas filma 
“Ugunssirds”(garums1h31min)
Ieejasbiļete2eiro.Līdzidrīkstņemt
uzkodasundzērienus.

Plkst. 16.00 Filma pusaudžiem, 
jauniešiem un visiem sporta un 
uzvaru cienītājiem – “No Ghetto 
līdz Olimpiskajam zeltam” (ga-
rums1h20min)
Ieejasbiļete2eiro.Līdzidrīkstņemt
uzkodasundzērienus.

Plkst. 19.00 Kriminālā komēdija 
“Uzticības Persona”(garums1h
44min)
Ieejasbiļete2eiro.Līdzidrīkstņemt
uzkodas un dzērienus, vietas pie
galdiņiem.

5. jūnijā plkst. 16.00
Mārupes Kultūras namā (Daugavas 
ielā 29, Mārupē)
Koncerts “Pauls un Paula. Jauns 
vārds”
KomponistsRaimondsPaulspiesa-
kajaunukoncertprogrammu„Pauls
unPaula.Jaunsvārds”.
Biļetescenair20eiro,rezervētie-
spējamslīdz30.maijamvaikamēr
biļetesirpieejamas,rakstotuze-pa-
staadresi: lina.rislinga@marupe.lv. 
Rezervētāsieejasbiļetesbūsiespē-
jamsiegādāties1.jūnijānoplkst.
9.00līdz20.00MārupesKultūras
namā(ieejanoGaujasielas).

5. jūnijā plkst. 19.00
Babītes Kultūrizglītības centra Āra 
mūzikas instrumentu dārzā (Jūrma-
las ielā 14A, Piņķos, Babītes pagastā)
Vokālās grupas “Karameles” 
koncerts “Vēstule sev”
KoncertuvadīsKārlisLipšāns.Re-
žisore–DaceVilne,vokālaispeda-
gogs–KristīnePaņko,skaņurežija
–AigarsBērziņš.

Jāņu ielīgošanas 
pasākumi
Piņķos 18. jūnijā no plkst. 14.00
pie Piņķu ūdenskrātuves (Piņkos, Ba-
bītes pagastā)
Mājražotāju  tirdziņš (aicinām
mājražotājus,amatniekuspieteikt
dalību līdz15.Jūnijam). Informā-
cija, rakstot uz e-pasta adresi:
biruta.grinfelde@marupe.lv; lielās
kokaspēles;vizināšanāsarzirgiem;
plkst. 14.00pirmskolasizglītības
iestādes“Saimīte”mazodziedātāju
undejotājukoncerts;
no plkst. 14.30 līdz 16.30vaina-
gupīšanasdarbnīca;
plkst. 15.00Jāņuielīgošanasri-
tuālikopāartradicionālāskultūras
pazinējiem, folkloristiem Ivetuun
VidvuduMedeņiem;
plkst. 16.30amatierteātra“Kalam-
būrs”izrāde“Leģendusargi–Katrī-
nasdambītis”;
plkst. 18.00grupas“RaxtuRax-
ti’’koncerts;
no plkst. 21.00 līdz 19. jūnija 
plkst. 1.00 naktī  zaļumballe ar
grupu“Mākoņstūmēji”.

Spuņciemā 19. jūnijā plkst. 
19.00 - 22.00
Ielīgošanas pasākums “Jāņu-
guns”
Babītes Kultūrizglītības centra filiāle 
Salas pagastā “Vietvalži” (“Vietvalžos”, 
Spuņciemā, Salas pagastā)
Koncertprogrammanogrupas“Du-
cele”,radošāsdabasmateriālu,kro-
ņuunvainagupīšanasdarbnīcas,
ugunskuraiedegšana,konkursiun
tradīcijas.Aicināmģērbtieslaikaps-
tākļiematbilstošāapģērbā.

Mārupē 21. jūnijā no plkst. 18.00 
līdz 22.00
Mārupes ielīgošanas pasākums
Mārupes Kultūras nama iekšpagalmā 
(Daugavas ielā 29, Mārupē)
no plkst. 18.00 līdz 22.00Māru-
pesvakaraLīgotirdziņš;
plkst. 20.00Jāņuielīgošanakopā
argrupu“Apvedceļš”,MārupesKul-
tūrasnamavidējaspaaudzesdeju
kolektīvu“Mārupieši”,seniorudeju
kolektīvu “Klasesbiedri”un jaukto
kori“Mārupe”.

21. jūnijā plkst. 16.00 
Mārupes novada bibliotēkā (Jūrmalas 
ielā 14A, Piņķos, Babītes pagastā)
Vēlmju mandalas veidošana no 
rožu ziedlapiņām ar Mariku Mag-
noliju

Apmeklētājuievērībai!
Ieejapasākumosirbezmaksas,izņemottos,kurnoradītscitādi.
Aicinām sekot jaunākajai informācijai www.marupe.lv/kultura un
www.marupe.lv/sports.

Ģitāras virtuoza Mārča Auziņa un laikmetīgās dejas princeses Lienes Gravas 
performances.

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

