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Pašvaldība saņem Iekšlietu ministrijas pateicību 
Šā gada 7. novembrī Mārupes novada pašvaldība saņēmusi Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas 
pateicību “Par nozīmīgu, nesavtīgu darbu, sniedzot palīdzību un atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem!” 

Pateicības saņemšana ir god-
pilnsapliecinājumsieguldītādarba
novērtējumam.Kopšpavasarapaš-
valdībaciešāsadarbībāarbiedrību

“Labdarībaslapa”unneskaitāmiem
brīvprātīgajiemMārupesnovadate-
ritorijānodrošinājusiatbalstukara
bēgļiemnoUkrainas.Mūsunovadā
šobrīdizmitināti622bēgļi.Biedrības
unpašvaldībaskopīgiizveidotajāpa-
līdzībaspunktā-noliktavāVecozolu
ielā103(Mārupespagastā)no22.
jūnija līdz5.novembrimpalīdzība
sniegta10 053cilvēkiem.Palīdzība
tieksniegtaarīplašākāmērogā,jo
punktu apmeklē arī ukraiņu bēgļi
nocitāmLatvijaspilsētāmunno-
vadiem.
Cienījamieiedzīvotāji!
Jūsupalīdzībaģimenēm,kasiera-

dušāsnoUkrainasLatvijā,joprojām

ir ļoti nepieciešama! It īpaši vaja-
dzīgaspārtikasunhigiēnaspreces,
kastiekizsniegtastikaivienureizi
mēnesīkatraiģimenei.Diemžēlpē-
dējālaikātrūkstziedojumušopaku
sagatavošanai.   
NoliktavāVecozoluielā103palī-

dzībaspakasvarnogādātgandarba
dienās,ganbrīvdienās.Vairākinfor-
mācijasparpalīdzībaspakupieņem-
šanasvietām:www.marupe.lv,sadaļā
Palīdzība Ukrainai.
Patmazākāpalīdzībakādamvar

būtļotinozīmīga!

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

Apstiprināti Mārupes novada, Mārupes 
pagasta un Babītes pagasta ģerboņi
Šī gada pavasarī ar iedzīvotāju aptauju sākās darbs pie Mārupes novada jaunā ģerboņa izstrādes. Kopumā saņēmām 350 ideju, no kurām gan novada deleģētā ģerboņa izstrā-
des darba grupa, gan Valsts Heraldikas komisija par favorītu atzina Mārupes novada iedzīvotājas Līvas Ansenas iesūtīto variantu ar pupuķi – visā novada teritorijā sastopa-
mo, krāšņo un Latvijā kopumā reto putnu.

Augustāheraldikasmākslinieka
Edgara Sima izstrādātā ģerboņa
skicetikaiesniegtaKultūrasminis-
trijāreģistrēšanai.Laisaglabātuvēs-
turiskopēctecību,Mārupesnovada
pašvaldības dome lēma saglabāt
bijušosMārupesnovadaunBabītes

novadaģerboņus,reģistrējottoskā
pagastuģerboņus.Tosimboli-gan
četrlapīte, gan rododendra zieds
vairākugadugarumājauiedzīvināti
novadalabiekārtojumaelementos,
tādēļ,saglabājotbijušonovaduģer-
boņus kā pagastu ģerboņus, tiek

saglabāta katra pagasta identitā-
te.SavukārtSalaspagastamkopš
2007.gadairspēkāesošspagasta
ģerbonisarlīdakām.
21. oktobris ir vēsturisks brīdis

mūsunovadam,jošajādienāKul-
tūras ministrija Ģerboņu reģistrā

ierakstījaganMārupesnovada,gan
MārupesunBabītespagastuģer-
boņus,unaršīierakstaizdarīšanu
administratīviteritoriālāsreformas
rezultātāradītaisMārupesnovads
untāpagastiirieguvušiunikālo,vie-
tairaksturīgosimboliku.Šogadnav

paredzētsizstrādātģerboniMārupes
pilsētai,lēmumupartānepiecieša-
mībuplānotspieņemt2023.gadā.
Kopš2022.gada1.jūlijaMārupes

novaduveidotrīspagasti–Mārupes,
BabītesunSalaspagastsunpilsēta
Mārupe.Novadajaunaisģerbonisir
kālietussargs,kaszemsevisturēs
visutrīspagastuģerboņusunpilsē-
tasģerboni.Šādahierarhijajāievēro
arīģerboņulietošanā.
Heraldikas mākslinieks Edgars

SimsparjaunoMārupesnovadaģer-
bonisakatā:„Bijalielsprieksstrādāt
piešīoriģinālāunskaistāģerboņa!
Viensnopamatnoteikumiemheral-
dikā–ģerbonimjābūtatšķirīgam.Un
tas,manuprāt,irsasniegts–šisģer-
bonisnebūssajaucamsnearvienu
cituLatvijasnovadaģerboniunceru,
kataspriecēsdaudzas,jodaudzas
Mārupesnovadaiedzīvotājupaau-
dzesunļaustāmidentificētiesaršo
krāšņoputnunetikaitagad,betarī
nākotnē.”

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

Pieliec delnu pie acīm un skaties:
Līdz pat pēdējam olim viss tavs.
Neatdod, dzirdi, neatdod 
Mazo Latviju – lielākas nav. 
(Leons Briedis)

Latvijasdzimšanasdiena–18.novembris–irmūsuvalstsnozīmīgākiesvētki.Bezmūsusenčiem,viņudrosmes,gribasspēkamumsšobrīdnebūtu
neatkarīgasLatvijas.Daudzinoviņiemkrita,laimēsdzīvotu.Undzīvotutā,laigarantētuturpmākulatviešunācijasunkultūraspastāvēšanu,kāarī
attīstībucaurigadsimtiem,nodrošinotLatvijastautasunikvienabrīvībuunlabklājību.
Tāpēcaicināmrūpētiesparsevi,saviemtuviniekiemunsabiedrībaskopējolabumu,kāarīizturētiesarcieņuvienampretotruunvalsti,kurādzīvojam.
Kāierakstītsmūsuvalstspamatlikumā-saliedētassabiedrībaspamatsirbrīvība,vienlīdzība,solidaritāte,taisnīgums,godīgums,darbatikumsun

ģimene.
Laimumsvisiemģimeniskiunmierpilnisvētki!

Nokreisās:Mārupesnovadapašvaldības
domespriekšsēdētājaotraisvietnieks
ValdisKārkliņšuniekšlietuministrs

KristapsEklons

2022
BABĪTES PAGASTSMĀRUPES PAGASTS

2022 2007
SALAS PAGASTS

14. Saeimas vēlēšanu rezultāti
1. oktobrī aizvadītajās 14. Saeimas vēlēšanās piedalījās vairāk nekā 
70% Mārupes novada balstiesīgo vēlētāju. Šis rādītājs ir par 11% la-
bāks nekā valstī kopumā un viens no augstākajiem visā Latvijā.

Mārupes novada vēlētāji visvai-
rākbalsu*atdevaparpolitiskopartiju
JaunāVIENOTĪBA(28,7%),“APVIE-
NOTO SARAKSTU - Latvijas Zaļā
partija,LatvijasReģionuApvienība,
Liepājaspartija”(12,61%),Nacionālo
apvienību“VisuLatvijai!”-“Tēvzemei
unBrīvībai/LNNK”(10,03%), “PROG-
RESĪVAJIEM”(7,56%),Attīstībai/Par!
(7,27%),ZaļounZemniekusavienību
(6,47%)unLATVIJUPIRMAJĀVIETĀ
(5,72%). 
Savukārt 14. Saeimas vēlēšanu 

rezultāti* rāda,kakopumāvēlēša-
nāspiedalījušies59.41%balstiesī-
goLatvijaspilsoņu,Saeimāievēlot

septiņuspolitiskosspēkus-Jauno
VIENOTĪBU(18,97%),ZaļounZem-
nieku savienību (12,44%),  “APVIE-
NOTO SARAKSTU - Latvijas Zaļā
partija,LatvijasReģionuApvienība,
Liepājaspartija”(11,01%),Nacionālo
apvienību“VisuLatvijai!”-“Tēvzemei
unBrīvībai/LNNK”(9,29%),Politisko
partiju“Stabilitātei!”(6,8%),LATVIJU
PIRMAJĀVIETĀ(6,24%)un“PROG-
RESĪVOS”(6,16%). 
*Centrālās Vēlēšanu komisijas

apkopotie14.Saeimasvēlēšanure-
zultāti(17.10.2022.)

Vairāk informācijas www.cvk.lv

https://www.marupe.lv/lv/palidziba-ukrainai
http://www.cvk.lv
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Mārupes novada pašvaldības domes sēdēs pieņemtie lēmumi
2022. gada 13. oktobrī notika Mārupes novada pašvaldības domes ārkārtas sēde, kurā izskatīti četri lēmumprojekti.   

Lēmumi īsumā
 Apstiprināt un īstenot Mārupes
novadapašvaldībassagatavotos
projektuiesniegumus“Apgaismo-
jumanomaiņaMārupesnovada
BabītesunSalaspagastupublis-
kajās teritorijās” un “Apgaismo-

jumanomaiņaMārupesnovada
Mārupes pilsētas un pagasta
publiskajāsteritorijās”arkopējām
vienaprojektaizmaksām781250
eiro apmērā. Katram projektam
noteiktemisijaskvotuizsolīšanas
instrumentalīdzfinansējumaapjo-

mu500 000eiroapmērāunpaš-
valdībasfinansējumu281 250eiro
apmērā.Pašvaldībasfinansējumu
nodrošināt, ņemot aizņēmumu
Valstskasē281 250eiroapmērā.

 Pieņemt dāvinājumā nekusta-
mā īpašuma “Dumpji” Skārdu-

ciemā, Babītes pagastā, zemes
vienībuarkadastraapzīmējumu
804800712230,0316haplatībā
armērķiizmantottopašvaldības
infrastruktūrasuzturēšanai.

 Atteiktatjaunotnokavētoproce-
suālo termiņu būvatļaujas „Dīķa

pārbūvezemesīpašumā“Liellauki”
un“Strautmaļi”Mārupesnovadā”
apstrīdēšanai.

2022. gada 26. oktobrī notika Mārupes novada pašvaldības domes kārtējā sēde, kurā izskatīti 40 darba kārtībā iekļautie plēmumprojekti.

Lēmumi īsumā
 Apstiprināt nekustamo īpašumu
zemesierīcībasprojektus,zemes
vienībāmpiešķirtadreses.

 Noteiktunmainītnekustamoīpa-
šumuzemesvienībāmnekustamā
īpašumalietošanasmērķus.Atļaut
nekustamoīpašumuzemesvienību
apvienošanu.Mārupespilsētaste-
ritorijāizveidotdivasielas.Piešķirt
pašvaldībasnozīmesielasstatusu
vienaiielai.Izsniegtizziņasparze-
mesgabalaiegūšanuīpašumā.

 Nodotiesniegtolokālplānojuma,ar
kurugrozateritorijasplānojumune-
kustamāīpašuma“Mežciems”(ka-
dastraNr.80760120122)teritorijā,
redakcijupubliskajaiapspriešanai
uninstitūcijuatzinumusaņemša-
nai.

 Atļaut veikt izmaiņasdetālplāno-
jumateritorijasrobežās,iekļaujot
detālplānojuma“Gabijas”(kadastra
Nr.80760111182)un“Betiņas”(ka-
dastraNr.80760110908)teritorijā
nekustamoīpašumu“Kamaniņas”
(kadastra Nr. 80760111022) un
“Lācplēši”daļu.

 Uzsākt detālplānojuma izstrā-
di nekustamā īpašuma “Sve-
tas”, kadastra Nr. 80480071185,
un “Jaunastras”, kadastra Nr.
80480070112,Dzilnuciemā,Babītes
pagastā,teritorijai.

 NoteiktarBabītesnovadapašval-
dībasdomes2020.gada22.jūlija
lēmumu (protokolsNr.13,15.§)
apstiprinātānekustamoīpašumu
“Pavāri”,kad.Nr.80480040247,“Pī-
lādzīši”,kad.Nr.80480041515,“Pi-
parmētras”,kad.Nr.80480041516,
Piņķos,Babītespagastā,Mārupes
novadā,detālplānojumaizstrādes
darbauzdevumaderīgumatermiņu

līdz2024.gada26.oktobrim.
 Nodotpubliskajaiapspriešanaiun
atzinumusaņemšanai izstrādāto
detālplānojuma projektu nekus-
tamā īpašuma “Roznieki” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu
80480080085Dzilnuciemā,Babītes
pagastā.

 Uzsāktdetālplānojumaizstrādine-
kustamā īpašuma„Upesloki” (ka-
dastraNr.80480080062)teritorijai
Piņķos,Babītespagastā,

 AtzītparspēkuzaudējušuBabītes
novadapašvaldībasdomes2017.
gada23. augustalēmumuNr.16
“Pardetālplānojumaizstrādesuz-
sākšanunekustamāīpašuma“Jē-
kabi” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 80480070105 Dzil-
nuciemā,Babītespagastā,Babītes
novadā”unatceltaršolēmumuap-
stiprinātodetālplānojumaizstrādes
darbauzdevumu.Nojaunauzsākt
detālplānojumaizstrādinekustamā
īpašuma„Jēkabi”teritorijā.

 Apstiprināt nekustamā īpašu-
ma “Ābeļziedi”, kadastra Nr.
80480080572, Vīkuļos, Babītes
pagastā, detālplānojuma 1.1. re-
dakciju,kaspieejamaģeoportālā:
https://geolatvija.lv/geo/tapis#do-
cument_25459.

 Uzsāktnekustamāīpašuma„Pļav-
malas”(kadastraNr.80480041650)
Spilvē,Babītespagastā,detālplāno-
jumaizstrādi.

 Jaunāredakcijāapstiprinātdeleģē-
šanaslīgumaprojektuarsabiedrību
arierobežotuatbildību„Mērniecības
DatuCentrs”,uzdodotnodrošināt
Ģeotelpiskāsinformācijaslikuma
13. panta sestajā daļā noteikto
pārvaldes uzdevumu – uzturēt
ADTIdatubāziatbilstošiMinistru

kabinetanoteiktajaiADTIspecifikā-
cijai,veiktiesniegtāsinformācijas
pārbaudiunnodrošinātdatubāzes
sadarbspējuarcentrālodatubāzi
Ministrukabinetanoteiktajākārtībā.

 Piedalīties projekta “PROTI UN
DARI!” īstenošanāno2022.gada
1.novembra.Noslēgtsadarbības
līgumuarJaunatnesstarptautisko
programmuaģentūruparprojekta
īstenošanu.

 IzveidotMārupesnovadapašvaldī-
basenergopārvaldībasdarbagrupu
unievēlēttajālocekļus,apstiprināt
darbagrupasnolikumu.

 Diviemsportistiempiešķirtfinan-
siāluatbalstu720eiroun475eiro
apmērā,laisegtuizdevumus,kas
saistītiarviņudalībusagatavoša-
nāstreniņnometnēAmerikasSavie-
notajāsvalstīsunstarptautiskātre-
niņnometnēunsacensībāsVācijā.

 Piešķirtpersonuapvienībaitiesības
izmantotMārupesValstsģimnāzi-
jas sporta zāli un Jaunmārupes
pamatskolassportazāliparsama-
zinātunomasmaksu90procentu
apmērālīdz2023.gada30.aprīlim,
jaminētajālaikāsportaobjektānav
plānoticitisportapasākumiunno-
darbības.

 Piešķirtpersonuapvienībaitiesības
izmantotMārupesValstsģimnāzi-
jassportazāliparsamazinātuno-
masmaksu90procentuapmērā
līdz2023.gada30.aprīlim,jaminē-
tajālaikāsportaobjektānavplānoti
citisportapasākumiunnodarbības.

 Atzītvienupersonupartiesīguīrēt
pašvaldībassociālodzīvokli.

 IzīrētvienaipersonaidzīvokliSkul-
tē,Mārupespagastā.

 Apstiprinātsaistošosnoteikumus
Nr.44/2022“Kārtība,kādāMārupes

novadapašvaldībalīdzfinansēcitu
pašvaldībudibinātoizglītībasiestā-
župrofesionālāsievirzesizglītības
akreditētuprogrammuapguvi”.

 Apstiprinātsaistošosnoteikumus
Nr. 45/2022 „GrozījumiMārupes
novadapašvaldībasdomes2021.
gada 29. septembra saistošajos
noteikumosNr.16/2021“Nekusta-
māīpašumanodokļaatvieglojumu
piešķiršanaskārtībaMārupesnova-
dā””.

 Apstiprinātsaistošosnoteikumus
Nr.46/2022„Grozījumi Mārupes
novadapašvaldībasdomes2021.
gada29.septembrasaistošajosno-
teikumosNr.15/2021“Parnekusta-
māīpašumanodokļapiemērošanas
kārtībuMārupesnovadā””.

 Apstiprinātsaistošosnoteikumus
Nr.47/2022“NoteikumiparMāru-
pesnovadasimbolikasizmantoša-
nu”.

 Apstiprinātsaistošosnoteikumus
Nr.48/2022  “Ieluunnekustamo
īpašumunosaukumu,ēkunumuru
vainosaukumuplākšņuizvietošana
unnoformēšanaMārupesnovadā”.

 Apstiprinātsaistošosnoteikumus
Nr.49/2022“Parteritorijaskopša-
nuunbūvjuuzturēšanuMārupes
novadā”.

 AtceltMārupesnovadapašvaldības
domes2021.gada29.septembra
lēmumaNr.32“ParMārupesno-
vadapašvaldībaslīdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamomāju pie-
slēgšanai centralizētajai ūdens-
saimniecībassistēmai”1.punkta
4.apakšpunktuattiecībāuzvienu
personu.

 Ar biedrību “Varavīksnes putns”
noslēgtvienošanospieadministra-
tīvālīguma“Parpašvaldībaslīdzfi-

nansējumaatmaksu”,nosakot,ka
līdzfinansējumaatmaksaveicama
pēcgrafika.

 UzdotMārupesnovadapašvaldības
izpilddirektoramKristapamLočam
nodrošinātprojekta“Moduļutipa
būvesprojektēšana,izbūve,auto-
ruzraudzībaģimenesārstuprakses
nodrošināšanaiTīrainesunSkultes
ciemos”ieviešanu,izveidojotpro-
jektauzraudzībasdarbagrupu.

 UzdotMārupesnovadapašvaldības
izpilddirektoramKristapamLočam
organizētiepirkumu“Moduļutipa
būvesprojektēšana,izbūve,auto-
ruzraudzībaģimenesārstuprakses
nodrošināšanaiTīrainesunSkultes
ciemos”.Apstiprinātiepirkumako-
misiju.

 ApstiprinātMārupesnovadapaš-
valdībassaistošosnoteikumusNr.
50/2022“GrozījumiMārupesno-
vadapašvaldības2022.gada26.
janvāra saistošajos noteikumos
Nr.6/2022„ParMārupesnovada
pašvaldības2022.gadabudžeta
apstiprināšanu””.

 Apstiprinātsaistošosnoteikumus
Nr.51/2022„GrozījumsMārupes
novadapašvaldībasdomes2022.
gada23.februārasaistošajosno-
teikumosNr.10/2022“Parpašval-
dībaspabalstudaudzbērnuģime-
nēmMārupesnovadā””.

 Ar2022.gada7.novembriatbrīvot
UnuPutniņunoMārupesnovada
Sociālādienestavadītājasamata.

 Ar2022.gada23.decembriatbrīvot
SigituSakovičunoMārupespamat-
skolasdirektoresamata.

 ApstiprinātkonkursanolikumuMā-
rupespamatskolasdirektoraamata
pretendentuatlasei.

2022. gada 31. oktobrī notika Mārupes novada pašvaldības domes ārkārtas sēde, kurā izskatīts viens darba kārtībā iekļautais lēmumprojekts.

Lēmums īsumā
Ņemotvērāseptiņudomesdeputātu
(IlzesBērziņas,JāņaKazaka,Normun-
daOrleāna,AivaraOsīša,AndraPui-

des,GuntaRuskaunOļegaSorokina)
iesniegumudomespriekšsēdētājam,
tikasasauktadomesārkārtassēde,lai
lemtuparMārtiņaBojāraatbrīvošanu

noMārupesnovadapašvaldībasdomes
priekšsēdētājapirmāvietniekaamata
pienākumupildīšanas,atsaucotiesuz
iesniegumāminētajiemapstākļiem.

 
Atklātibalsojotar8balsīm„par”„pret”8
„atturas”nav,lēmumprojektsparM.Bo-
jāraatbrīvošanunodomespriekšsēdē-

tājapirmāvietniekaamatapienākumu
pildīšanasnetikapieņemts.

 notikaAndrejs Ence, 
Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

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

Publisko iepirkumu likuma kārtībā 
noslēgtie līgumi
 NoslēgtslīgumsarSIA“EcoBaltia
vide”,SIA“HAGBERG”,SIA“CleanR”
parMārupesnovadapašvaldībasie-
luunceļuuzturēšanasikdienasdar-
biemziemassezonā(četrāsdaļās),
līgumasumma 830 000eirobez
PVN.

 NoslēgtslīgumsarSIA“Jūrmalas
mežaparki” par Mārupes novada
pašvaldībasīpašumāesošopublis-
kipieejamospēļuunsportalauku-
muremontdarbiem,līgumasumma
120 000eirobezPVN.

 NoslēgtslīgumsarSIA“SensusLab”

partāfeļuariebūvētuinteraktīvodis-
pleju iegādiJaunmārupespamat-
skolai,līgumasumma13 600eiro
bezPVN.

 NoslēgtslīgumsarSIA“Legāts”par
žoga,vārtuuninformatīvāstenda
izbūvinekustamajāīpašumā“Note-
kas”,līgumasumma14453,51eiro.

Kristaps Ločs, Mārupes novada 
pašvaldības izpilddirektors

Balsošanas rezultāti par 
līdzdalības budžetam iesniegtajām 
idejām būs zināmi 22. decembrī 
6. novembrī noslēdzās balsošana par iedzīvotāju iesniegtajām idejām 
līdzdalības budžetam jeb pašvaldības budžeta līdzekļiem 250 000 eiro 
apmērā, kas paredzēti tikai iedzīvotāju rosinātiem teritorijas attīstības 
projektiem.

Šobrīd tiek apkopotas iesniegtās
balsisunpārbaudītitajāsnorādītiedati.
Savukārtnovembraotrajāpusēbalso-
jumarezultātusapstiprināsApkaimju
konsultatīvāspadomespārstāvjiun
virzīstoslēmumapieņemšanai,kāarī
finansējumaapstiprināšanaipašvaldī-
basdomessēdē.Rezultātitikspaziņoti

nākamajādienāpēcdomessēdes,pro-
vizoriski -22.decembrī.
Vienasidejasfinansējumsparedzēts

līdz50000eiro.Piecasprojektuidejas,
kasguvušaslielākoiedzīvotājuatbal-
stu, īstenospašvaldība.

Vairāk: www.marupe.lv/lidzdaliba

Paldies!

Balsojums
 par iedzīvotāju

iesniegtajām
idejām

līdzdalības
budžetam

noslēdzies!

https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/domes-sedes
https://www.marupe.lv/lidzdaliba
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Oktobrī iedzīvotājiem izmaksāti 63 tūkstoši eiro malkas, granulu un brikešu apkures 
sadārdzinājuma kompensācijai
Šā gada oktobrī Mārupes novada pašvaldība saņēmusi 852 mājsaimniecību iesniegumus valsts atbalstam malkas, granulu un brikešu apkures izmaksu sadārdzinājuma 
kompensācijai. No saņemtajiem iesniegumiem atbalsts piešķirts 834 gadījumos, un kopā šim mērķim iedzīvotājiem izmaksāti 63 046,36 eiro.

Nošāgada1. līdz31.oktobrim
saņemtajiem853iesniegumiemMā-
rupesnovadapašvaldībāvisvairāk
pieteikumuvalstsatbalstasaņem-
šanaiparmalkas,granuluunbrikešu
iegādi,proti,533jeb42%saņemtino
Babītespagastaiedzīvotājiem,26%
iesniegumisaņemtinoMārupespil-
sētas,18% -noMārupespagasta
un14%-noSalaspagastaiedzīvo-
tājiem.68%novadniekupieteikumu
iesniegšanaiizvēlējušiesvietniepa-
kalpojumi.lv,pārējievērsušiesklātie-
nēpašvaldībasklientuapkalpošanas
centros.
Noapstiprinātajiemiesniegumiem

paratbalstasaņemšanu84%bijuši
parmalkasiegādibezmaksājumu
apliecinoša dokumenta, 14% par
granulu un brikešu iegādi ar darī-
jumu apliecinošu dokumentu un
2%parmalkas iegādiardarījumu
apliecinošudokumentu.42 360ei-
roizmaksāti,kompensējotmalkas
iegādibezdarījumaapliecinošado-
kumenta,19 386,19eiro-parmal-
kasunbrikešuiegādi,1 300,17eiro
–malkasardarījumuapliecinošu
dokumentuiegādi.
Atgādinām,kano1.oktobra ie-

dzīvotājipašvaldībāvarpieteikties
valstsatbalstammalkas,granuluun
brikešuapkuresizmaksusadārdzi-
nājumakompensācijai.Savukārtno
1. novembravarpieteiktiesarīvalsts
atbalstam,jaapkurētiekizmantota
elektroenerģija.
Iesniegumuparatbalstumājsaim-

niecībai armalkasapkuribezmaksā-

jumaapliecinoša dokumenta vēlvar
iesniegt līdz2022.gada30.novem-
brim.Parmalku,kasiegādātalīdz

2022.gada31.augustamunkurai
navmaksājumuapliecinošadoku-
menta,valstskompensēvienreizēju

fiksētuatbalstu60eiroapmērāvie-
nammājoklim.
Iesniegumuparatbalstumājsaim-

niecībai armalkas,koksnesgranulu
vaibrikešuapkuriarmaksājumuap-
liecinošudokumentuvariesniegtno
2022.gada1.oktobra līdz2023.ga-
da30. aprīlim.Laisaņemtuatbalstu,
čekavaicitamaksājumuapliecino-
šadokumentadatumamirjābūt no
2022.gada1. maijalīdz2023.gada
30.aprīlim.
Ja apkurei izmanto elektroenerģi-

ju,kompensācijaivarpieteikties no
1.novembra.Atbalstaperiodsno-
teikts no2022.gada1.oktobralīdz
2023.gada30.aprīlim.
Pieteikumivalstsatbalstampriori-

tāriiesniedzami,izmantojote-pakal-
pojumuportālu www.epakalpojumi.lv. 
Minētajamvalstsatbalstamvarpie-
teikties arī valsts un pašvaldības
vienotajos  klientu apkalpošanas
centrosMārupesnovadā -Dauga-
vasielā29,Mārupē,unCentraielā
4, Piņķos, Babītes pagastā, pirm-
dienāsunceturtdienāsnopulksten
9.00līdz18.00.

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

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

Apstiprināti SIA “SABIEDRĪBA 
MĀRUPE” siltumenerģijas apgādes 
pakalpojumu tarifi
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija lēmusi apstiprināt 
SIA “SABIEDRĪBA MĀRUPE” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu 
tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa) pie dažādām dabasgāzes 
cenām intervālā no 30 eiro/MWh līdz 280 eiro/MWh.

ArtarifiemvariepazītiesLatvijas
Vēstnesī publicētajā 2022. gada
14.oktobrīpublicētajāSabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komi-
sijas lēmumā:  www.vestnesis.lv/
op/2022/200.12. 
Apstiprinātiesiltumenerģijasap-

gādespakalpojumugalatarifi   (ar
akcīzesnodokļakomponenti2,19ei-
ro/MWh)irspēkāno2022.gada15.
oktobralīdz2023.gada30.aprīlim.
Regulatorslēmis,kaSIA“SABIED-

RĪBA MĀRUPE”, piemērojot siltu-
menerģijasapgādespakalpojumu

galatarifus,jāņemvērākonkrētajā
mēnesīaktuālādabasgāzescenaun
iepriekšējāperiodā(viensmēnesis
vaivairāki)piemērotāunfaktiskāda-
basgāzescenanoteiktākārtībā, kas
paustaRegulatoralēmumā.
Ja mainās tarifus ietekmējošie

faktori vai SIA “SABIEDRĪBA MĀ-
RUPE”neievēronormatīvosaktus
vaišajā lēmumānoteikto,Regula-
torsvarierosināttarifupārskatīšanu
vaiatceltšolēmumu.

SIA “Sabiedrība Mārupe”

Noslēgusies iepirkuma procedūra par būvprojekta 
izstrādi Lielās un Kantora ielas krustojuma satiksmes 
drošības uzlabošanai
31. oktobrī noslēgusies iepirkuma procedūra “Būvprojekta “Satiksmes drošības uzlabošana valsts vie-
tējās nozīmes autoceļa V15 Rīgas robeža – Silnieki – Puķulejas (Kantora iela) un Lielās ielas krustoju-
mā” izstrāde un autoruzraudzība” un pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu SIA 
“Vertex projekti”. Kopējā līgumu summa ir 39 121 eiro bez PVN, tai skaitā projektēšanas darbi - 38 121 
eiro bez PVN un autoruzraudzības darbi - 1 000 eiro bez PVN.

Balstoties uz šī gada augustā
starpMārupesnovadapašvaldībuun
VSIA“LatvijasValstsCeļi”(turpmāk
tekstāLVC)noslēgtovienošanospar
sadarbībuLielāsunKantora ielas
krustojumapārbūveiunņemotvērā
2020.gadāLVCapstiprināto izpē-
tesbūvprojektu,oktobrīizsludināta
atklātaiepirkumaprocedūrakrusto-
jumabūvprojektaizstrādei.Būvpro-

jektaizstrādeplānotačetrumēnešu
laikānolīgumaparakstīšanas.
Kājauiepriekšvēstīts,noslēgtā

vienošanāsstarpMārupesnovada
pašvaldībuunLVCparedzizstrādāt
KantoraunLielāsielaskrustojuma
pārbūvesbūvprojektuuntāīstenoša-
nu,kārezultātā“melnajāpunktā”tiks
izbūvētsarluksoforiemregulējams
krustojumsarkreisāsnogriešanās

joslāmuzvisiemkrustojumaatza-
riem.Noteiktaarīizmaksudalīšana
projekta īstenošanā proporcionāli
veiktajiemdarbiemLVCunMārupes
novadapašvaldībaspārvaldāmajās
teritorijās.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

Jauna kārtība par nekustamo īpašumu uzturēšanu un 
sabiedrisko kārtību Mārupes novadā
2022. gada 28. septembrī Mārupes novada pašvaldības dome ir apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr. 
42 “Par Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 24. novembra saistošo noteikumu Nr. 26/2021 
“Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā” atcelšanu”, kas nozīmē, 
ka no 2022. gada 18. oktobra ir atcelti saistošie noteikumi Nr. 26/2021 “Par nekustamo īpašumu uzturē-
šanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā”.

Sākotno18.oktobra,sabiedrisko
kārtībuunnekustamoīpašumuuz-
turēšanuMārupesnovadāregulē:
 Administratīvo sodu likumspar
pārkāpumiempārvaldes,sabied-
riskāskārtībasunvalstsvalodas
lietošanasjomā;

 Reklāmaslikums;
 Būvniecībaslikums;
 Atkritumuapsaimniekošanas li-
kums;

 Likums“Parpiesārņojumu”;
 Ministrukabineta2010.gada28.
septembranoteikumiNr.906“Dzī-
vojamāsmājassanitārāsapkopes
noteikumi”;

 Ministrukabineta2014.gada19.
augustanoteikumiNr.500“Vispā-
rīgiebūvnoteikumi”;

 Ministru kabineta 2017. gada
28.novembranoteikumuNr.692
“Peldvietasizveidošanas,uzturē-

šanasunūdenskvalitātespārval-
dībaskārtība”.

Šāda kārtība tiks īstenota līdz
jaunusaistošonoteikumuapstipri-
nāšanai.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

Lēmums par publiskās 
apspriešanas nepieciešamību Ošu 
ielā 18, Jaunmārupē
Izskatot īpašnieka 2022. ga-

da 16. oktobra lietas BIS reģ. Nr.
BIS-BL-495678-7801, būvniecības
ieceres dokumentāciju Nr. BIS-
BV-7.8-2022-18229 un Paskaidro-
juma rakstu ēkai (iesniegums)
BIS-BV-2.1-2022-8817 būvniecī-
bas iecerei-Ēkasvienkāršotaatjau-
nošanaarlietošanasveidamaiņuno
palīgēkasparkafejnīcu nekustamā

īpašumāOšuiela18(kadastraNr.
80760110085, kadastra apzīmē-
juma Nr. 80760110085) Jaunmā-
rupē, Mārupes pagastā, Mārupes
novadā, Mārupesnovadabūvvalde
noteikusi,ka telpulietošanasveida
maiņasieceresīstenošanaiirnepie-
ciešamapubliskāapspriešana.

Mārupes novada būvvalde

http://www.epakalpojumi.lv
mailto:anita.strujevica%40marupe.lv?subject=
mailto:edvards.ponemeckis%40marupe.lv?subject=
mailto:edvards.ponemeckis%40marupe.lv?subject=
http://www.vestnesis.lv/op/2022/200.12
http://www.vestnesis.lv/op/2022/200.12
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Piešķirts pašvaldības nozīmes ielas statuss 
Milēnas ielai Vētrās, Mārupes pagastā
Mārupes novada pašvaldības

(turpmāk–MNP)dome26.10.2022.
pieņēmusilēmumuNr.8.(prot.Nr.
21)“Parpašvaldībasnozīmesielas
statusu noteikšanu Milēnas ielai
Vētrās,Mārupespagastā,Mārupes
novadā”,lemjotpiešķirtpašvaldības
nozīmesielasstatusuMilēnasielai
(zemes vienībai ar kadastra apzī-
mējumu80760120870)saskaņā
ar grafiskopielikumu(skatītattēlu),
neiekļaujotieluunceļuuzturēšanas
sarakstā.
Milēnas ielaatrodasVētrascie-

mā, tā ir nodibināta ar Mārupes
novada pašvaldības 2021. gada
11.augusta lēmumuNr.1 (sēdes
prot. Nr. 8) posmā no Rožu līdz
Vālodžu ielai 0,26 kmgarumā12
mplatumāsarkanajās līnijās. Iela
izveidota saskaņā ar 2006. gada
22. februārī apstiprinātāMārupes
pagastasaimniecības“LielāsĀvas”
3.zemesgabaladetālplānojumari-
sinājumiemunbalstotiesuz2020.
gada2.janvārīstarpMārupesno-
vadaDomiunteritorijasīpašnieku
noslēgtoAdministratīvolīgumupar
detālplānojumarealizācijupadaļām.
Pašvaldībasnozīmesielasstatuss
piešķirts,ņemotvērāieluīpašnieka

ierosinājumu,armērķiveidotvieno-
tuielutīklupašvaldībasteritorijāun
nodrošinātvienādutiesiskupiekļuvi
visiempieMilēnasielaspiegulošiem
īpašumiem.VienlaikusMNPdome,
balstotiesuz2021.gada27.oktob-
rasaistošonoteikumuNr.19/2021
“ParMārupesnovadapašvaldības
dalību pašvaldības nozīmes ceļu
un ielubūvniecībāunuzturēšanā”
(turpmāk–Noteikumi)5.2.punktā
ietvertoregulējumu,lēmusineiekļaut
Milēnasielupašvaldībasieluunceļu
sarakstāunnepiedalītiestāsuztu-
rēšanā,ievērojot,kašobrīdapbūve
teritorijāīstenotavēltikaidaļēji.Ie-
vērojotpieņemtolēmumu,Milēnas
ielairpubliskilietojama.
Ar domes lēmumu un grafisko

attēluiespējamsiepazītiestīmekļa
vietnes www.marupe.lvsadaļāSa-
biedrība/Vide un infrastruktūra/Ielas 
un ceļi.
Kontaktinformācija:MNPAttīstī-

basunplānošanasnodaļaszemes
lietu speciāliste Lauma Erdmane
(tālruņanumurs67149862,e-pasta
adrese lauma.erdmane@marupe.lv)
speciālistukonsultācijulaikā–pirm-
dienās un ceturtdienās no plkst.
9.00līdz18.00.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes 
izbeigšanu un jauna detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu īpašumā „Jēkabi” Dzilnuciemā, Babītes 
pagastā

Mārupes novada pašvaldības
(turpmāk–MNP)dome26.10.2022.
pieņēmusi lēmumu Nr. 16 (prot.
Nr. 21) “Par nekustamā īpašuma
„Jēkabi” Dzilnuciemā, Babītes pa-
gastā,Mārupesnovadā (kadastra
Nr.80480070105),detālplānojuma
izstrādesizbeigšanuunjaunadetāl-
plānojumaizstrādesuzsākšanu”.Ar
lēmumutiekizbeigta2017.gadāuz-
sāktādetālplānojumaizstrāde,joir
beidziestādarbauzdevumaderīgu-
matermiņš,unkopštālaikaBabītes
pagastāstājiesspēkājaunsteritori-
jasplānojums,attiecīgitiekuzsākta
detālplānojuma izstrādeatbilstoši
jaunamteritorijasplānojumam.
Detālplānojuma(turpmāk–DP)

teritorija:nekustamaisīpašums“Jē-
kabi”,platība4,82ha,atrodasciema
teritorijā,funkcionālajāzonāSavrup-
mājuapbūvesteritorijā(DzS),kurā
noteiktaminimālāzemesvienības
platība0,12ha.Daļā īpašumano-
teiktaŪdeņuteritorija(Ū)unDabas
unapstādījuteritorija(DA),betdaļu
teritorijasaizņemAutotransportain-
frastruktūrasobjektuteritorijas(TR).
DPizstrādesmērķis:veiktīpašu-

masadaliapbūvesgabalos,veidot
vienotuielutīkludetālplānojumate-
ritorijāuntaipiegulošajosīpašumos,
detalizētteritorijasizmantošanasun
apbūvesnoteikumusunnoteiktielas
sarkanāslīnijas.
DP izstrādes ierosinātājs: īpaš-

nieks–fiziskapersona.
Arlēmumuundarbauzdevumu

variepazītiesMNPtīmekļavietnes
www.marupe.lvsadaļāPašvaldība/At-
tīstība un plānošana/Detālplānojumi/
Detālplānojumi izstrādes stadijāun
ģeoportālawww.geolatvija.lv sada-
ļā Teritorijas attīstības plānošana
(https://geolatvija.lv/geo/tapis#docu-
ment_25616).
Rakstiskusierosinājumusvarie-

sniegtlīdz14.12.2022.:
 papastuvaiklātienē:Daugavasie-
la29,Mārupe,Mārupespagasts,
Mārupesnovads,LV-2167;

 arelektroniskoparakstuuze-pa-
staadresi:marupe@marupe.lv;

 pastkastēpiepašvaldībasadmi-
nistrācijas ēkām: Centra ielā 4,
Piņķos,Babītespagastā,unDau-
gavasielā29,Mārupē,Mārupes
pagastā. Iesniegumā fiziskām
personāmjānorādavārds,uzvārds
unadrese,juridiskāmpersonām–
nosaukums,reģistrācijasnumurs,
adrese.
Kontaktpersona:MNPAttīstības

un plānošanasnodaļas teritorijas
plānotāja Anda Sprūde (tālruņa
numurs67149862,e-pastaadrese
anda.sprude@marupe.lv) speciālis-
tukonsultācijulaikā–pirmdienās
unceturtdienāsnoplkst.9.00līdz
18.00.

Paziņojums par lokālplānojuma, ar kuru tiek grozīts teritorijas plānojums 
īpašuma “Mežciems” teritorijā Mārupē, redakcijas nodošanu publiskajai 
apspriešanai
Mārupes novada pašvaldības

(turpmāk–MNP)dome26.10.2022.
pieņēmusilēmumuNr.10(prot.Nr.
21) “Par Lokālplānojuma, ar kuru
grozateritorijasplānojumunekus-
tamā īpašuma “Mežciems”Māru-
pē,Mārupesnovadā(kadastraNr.
80760120122),teritorijā,redakcijas
nodošanupubliskajaiapspriešanai”.
Publiskās apspriešanas termiņš: 
16.11.2022. – 16.12.2022. 
Publiskās apspriešanas 
sanāksme:  28.11.2022. plkst. 
17.00 ZOOM platformā.
Saite uz sanāksmi: ej.uz/publis-

ka-apspriesana-marupe
ID:8176795216
Parole:LokMez28

Arlēmumu,lokālplānojumaredak-
cijuungrafiskoattēluiespējamsie-
pazīties:
 MNP tīmekļa vietnes

www.marupe.lvsadaļāPašvaldība/ 
Attīstība un plānošana/ Lokālplāno-
jumi;

 ģeoportālawww.geolatvija.lv sada-
ļāTeritorijasattīstībasplānošana,
saiteuzdokumentu:geolatvija.lv/
geo/tapis#document_19038;

 klātienē izdrukas formātāMNP
Attīstībasunplānošanasnodaļā
(Daugavasielā29,Mārupē,Mā-
rupes novadā)  pirmdienās un
ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz
18.00.
Kopsavilkumsparrisinājumuiz-

vietotspubliskajāārtelpāpieieejas
pašvaldības administrācijas ēkās
Daugavasielā29,Mārupē,unCen-
traielā4,Piņķos,Babītespagastā.
Rakstiskus ierosinājumus var 
iesniegt līdz 16.12.2022.:
 papastu:Daugavasiela29,Mā-
rupe,Mārupesnovads,LV-2167;

 arelektroniskoparakstuuze-pa-
staadresi:marupe@marupe.lv;

 pastkastēpiepašvaldībasadmi-
nistrācijasēkām:Daugavasielā
29,Mārupē,unCentraielā4,Piņ-
ķos,Babītespagastā;

 reģistrējoties ģeoportālā www.
geolatvija.lv,ievadotpriekšlikumu
sadaļā“Teritorijasattīstībasplā-
nošana”(ievadotmeklētājalogā
plānošanasdokumentanosauku-
muunizvēloties“Iesniegtpriekšli-

kumu”).
Iesniegumāfiziskāmpersonām

jānorādavārds,uzvārdsunadrese,
juridiskāmpersonām–nosaukums,
reģistrācijasnumurs,adrese.
Kontaktinformācija: MNP Attīs-

tībasunplānošanasnodaļasvadī-
tājavietnieceDaceŽīgure(tālruņa
numurs67149862,e-pastaadrese
dace.zigure@marupe.lv) speciālis-
tukonsultācijulaikā–pirmdienās
unceturtdienāsnoplkst.9.00līdz
18.00.

Lokālplānojuma izstrādes 
pamatojums un īss risinājuma 
apraksts: 
Lokālplānojuma(turpmāk-LP)mēr-
ķis:teritorijasplānojumagrozīšana
īpašuma “Mežciems” teritorijā, lai
veiktu funkcionālāzonējumamai-
ņunoRetinātassavrupmājuapbū-
ve ciemos (DzS1) uz funkcionālo
zonējumu, kas paredz mazstāvu
daudzdzīvokļumāju,kāarīpublis-
kāsapbūves(labiekārtotasārtelpas,
pakalpojumuundarījumuobjektu)
attīstībasiespējas.
LPrisinājumsparedzteritorijāno-

teiktčetrusfunkcionāloszonējumus:
 Jauktacentraapbūvesteritorijas
(JC4)daudzdzīvokļudzīvojamai
apbūvei12zemesvienībās,kuru
pirmajosstāvosparedzētaiespē-
ja veidot telpas publisko pakal-
pojumuvaitirdzniecībasobjektu
izvietošanai, pieļaujot to veidot
arīkāpamatizmantošanuzemes
vienībā(min.platība5000m2).

 Publiskās apbūves teritorijas
(P12,P13unP14):četrasatseviš-
ķasteritorijas,kurāsveidojamas
tikaibūvespubliskopakalpojumu
vaitirdzniecībasobjektuizvietoša-
nai,kurdzīvojamāfunkcijanebūs
atļauta. Tās ietver pirmsskolas
izglītības iestādes izbūvizemes
vienībā, kas izvietota tieši pie
projektētā C30 savienojuma ar
Lapiņudambi,unzemesvienībā
atrodasuzbērums,kurapārbūveir
nosacījumspirmsskolasizglītības
iestādesīstenošanai(min.platība
3000m2).Atsevišķāzemesvienī-
bāparedzētasportalaukumabūv-
niecība(min.platība3000m2).Vēl
divāszemesvienībāsparedzēta

nespecificētapubliskāizmantoša-
nanelielāsplatībās(min.platība
1500m2)

 Dabasunapstādījumuteritorijas
(DA9):Publiskāsārtelpasterito-
rija,koveidouzbērums–kalns,
kasparedzētsrekreācijasfunkci-
jasnodrošināšanai(min.platība
3000m2).

 Transportainfrastruktūrasterito-
rijas(TR8):ielas,izdalottāsdažā-
dāskategorijās,unpiekļuvesceļi
bezsarkanajāmlīnijām.Ieluterito-
rijāatļautaīslaicīgostāvvietuizvie-
tošana,jatasnetraucēsatiksmei
unsaskaņotsielasbūvprojektā.
Būvlaidenoteikta9mnoC30ceļa
un6mnopārējoielusarkanāslī-
nijas.
Teritorijasattīstībaspriekšlikums

paredz,kalokālplānojumateritorijā
tiks izbūvētas daudzdzīvokļu dzī-
vojamāsmājasarkopējodzīvokļu
skaitu–366,attiecīgiparedzamais
kopējaisiedzīvotājuskaitslokālplā-
nojumateritorijāir1094.Automa-
šīnu stāvvietas paredzētas katra
īpašumateritorijā,uzielasatļautas
vienīslaicīgasapstāšanāsstāvvie-
tas.Pēc250dzīvokļuizbūvespare-
dzētapirmsskolasizglītībasiestādes
izbūve. JC4 zonējumā noteiktais
stāvuskaitsparedzčetrusstāvus,
kur4.stāvalīmenīapbūvesplatība
nepārsniedz50%no1.stāvaplatī-
bas.Noteiktiattāluminoapbūves
savrupmāju zonējumā, kur stāvu
skaitsnevarpārsniegt trīs stāvus
(50mno  ēkas, 35mno zonas).
Lokālplānojumarisinājumsparedz
esošāuzbēruma(kalna)pārprofilē-
šanu.Teritorijasapbūvesīstenošana
paredzētačetrāskārtās,nosacījumi
īstenošanassecībaiietvertiapbūves
noteikumos.
Lokālplānojumaizstrādesietva-

rosveiktsSatiksmeskvalitātesno-
vērtējums,kasparāda,kateritorijas
apbūveibūsnebūtiskaietekmeuz
satiksmeskvalitāti(situācijavērtēta
trīskrustojumos:C30-Rožuiela-C23,
C30-P132,Rožuiela-Mārupītesgat-
ve).Kopējaisautomašīnuskaitsuz
lokālplānojumateritorijutikaaprēķi-
nāts-709automašīnas.

Aptauja par Mārupes pilsētas identitāti
Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2024.-2036. gadam izstrādes ietvaros no 2022. gada 22. septem-
bra līdz 21. oktobrim tika veikta aptauja par Mārupes pilsētas struktūras attīstības virzienu un par te-
matisko diskusiju laikā izvirzīto jautājumu par Tīraines ciema iekļaušanu pilsētas teritorijā.

Aptaujā piedalījās 175 respon-
denti,kas,ņemotvērākopējoMā-
rupes pilsētas iedzīvotāju skaitu,
uzskatāma par salīdzinoši nelielu
respondentu iesaisti.Vienlaikus ir
saprotams,kaaptaujāvisdrīzākpie-
dalījušiesiedzīvotāji,kurieminteresē
tiešipilsētasattīstībasjautājumi,un
aptaujasrezultātiatspoguļošīsak-
tīvākāssabiedrībasdaļasviedokli,
tādēļšisviedoklistiekpieņemtszi-
nāšanaiunMārupesnovadapašval-

dībasteritorijasplānojumaizstrādes
laikātiksvērtētskompleksikopāar
citiemapstākļiemMārupespilsētas
robežaspārskatīšanai.
Laiarīvairākumsrespondentu–

67%norādīja,kanavnepieciešams
grozītesošāspilsētasrobežas,61%
respondentuirnorādījuši,kaTīraines
ciemsbūtupievienojamsMārupes
pilsētai.
Respondenti Mārupes pilsētu

vēlasredzētdrošu,zaļu,ģimenēm

draudzīgu,arbērnurotaļuunsporta
laukumiem,attīstītu,arpārdomātu
unsakārtotu infrastruktūru,kas ir
mazākorientētauzpārvietošanos
arauto.Mārupespilsētāvēlas re-
dzētvairākpubliskoārtelpu,parkus,
rekreācijasvietasundažādupakal-
pojumupieejamību.Biežāklietotie
atslēgvārdi,kas izmantoti respon-
dentuatbildēs(attēlā).
Lielākādaļarespondentujaujau-

tājumā“KāduJūsredzatMārupes
pilsētu?” norādīja, ka vēlas redzēt
savrupmājuunmazstāvuapbūvi,ko
apstiprinanākamaisjautājumstieši
attiecībāuzvēlamoapbūvi–72%
respondentuMārupespilsētāvēlas
savrupmājuapbūvi,68%–mazstā-
vuapbūviun33%–komercapbūvi/
publiskoapbūvi.

Attīstības un plānošanas nodaļa

https://www.marupe.lv/lv/sabiedriba/vide-un-infrastruktura/ielas-un-celi
mailto:lauma.erdmane%40marupe.lv?subject=
https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi
https://geolatvija.lv/geo/#/
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25616
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25616
mailto:marupe%40marupe.lv?subject=
mailto:anda.sprude%40marupe.lv?subject=
http://ej.uz/publiska-apspriesana-marupe
http://ej.uz/publiska-apspriesana-marupe
https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/lokalplanojumi
https://geolatvija.lv/geo/#/
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19038
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19038
mailto:marupe%40marupe.lv?subject=
https://geolatvija.lv/geo/#/
https://geolatvija.lv/geo/#/
mailto:dace.zigure%40marupe.lv?subject=
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Paziņojums par īpašuma “Roznieki” Dzilnuciemā, Babītes pagastā, 
detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai
Mārupes novada pašvaldības

(turpmāk–MNP)dome26.10.2022.
pieņēmusilēmumuNr.14(prot.Nr.
21)“Parnekustamāīpašuma“Ro-
znieki”zemesvienībasarkadastra
apzīmējumu80480070085Dzilnu-
ciemā, Babītes pagastā,Mārupes
novadā, detālplānojuma projekta
nodošanupubliskajaiapspriešanai
unatzinumusaņemšanai”.

Publiskās apspriešanas termiņš: 
14.11.2022. – 16.12.2022. 

Publiskās apspriešanas sanāks-
me:  21.11.2022. plkst. 17.00 ZO-
OM platformā.
Saite uz sanāksmi: ej.uz/publis-

ka-apspriesana-marupe
ID:8176795216
Parole:Roz21
Ar lēmumu, detālplānojuma re-

dakcijuungrafiskoattēluiespējams
iepazīties:
 tīmekļa vietnes www.marupe.lv 
sadaļāPašvaldība/ Attīstība un plā-
nošana/ Detālplānojumi/ Publiskajā 
apspriešanā esošie detālplānojumi;

 ģeoportālawww.geolatvija.lv sada-
ļāTeritorijasattīstībasplānošana,
saiteuzdokumentu:https://geolat-
vija.lv/geo/tapis#document_20026;

 klātienē izdrukas formātāMNP
Attīstībasunplānošanasnodaļā
(Daugavasielā29,Mārupē,Māru-

pesnovadā)pirmdienāsunceturt-
dienāsnoplkst.9.00līdz18.00.
Kopsavilkumsparrisinājumuiz-

vietotspubliskajāārtelpāpieieejas
pašvaldības administrācijas ēkās
Daugavasielā29,Mārupē,unCen-
traielā4,Piņķos,Babītespagastā.

Rakstiskus ierosinājumus var 
iesniegt līdz 16.12.2022.:
 papastu:Daugavasiela29,Mā-
rupe,Mārupesnovads,LV-2167;

 arelektroniskoparakstuuze-pa-
staadresi:marupe@marupe.lv;

 pastkastēpiepašvaldībasadmi-
nistrācijasēkām:Daugavasielā
29,Mārupē,unCentraielā4,Piņ-
ķos,Babītespagastā;

 reģistrējoties ģeoportālā www.
geolatvija.lv, ievadot priekšliku-
musadaļā“Teritorijasattīstības
plānošana” (ievadot meklētāja
logāplānošanasdokumentano-
saukumuunizvēloties“Iesniegt
priekšlikumu”).Iesniegumāfizis-
kāmpersonām jānorāda vārds,
uzvārds un adrese, juridiskām
personām–nosaukums, reģis-
trācijasnumurs,adrese.

Kontaktinformācija:MNPAttīstī-
basunplānošanasnodaļasteritori-
jasplānotājaAndaSprūde(tālruņa

numurs67149862,e-pastaadrese
anda.sprude@marupe.lv) speciālis-
tukonsultācijulaikā–pirmdienās
unceturtdienāsnoplkst.9.00līdz
18.00.

Detālplānojuma izstrādes 
pamatojums un īss risinājuma 
apraksts: 
Detālplānojuma(turpmāk-DP)mēr-
ķis-radītpriekšnoteikumusdzīvoja-
māsapbūvesīstenošanai,paredzot
tainepieciešamoinfrastruktūru,de-
talizējotzemesvienībuizmantošanu
unapbūvesparametrusatbilstoši
Babītesnovadateritorijasplānojuma
Teritorijasizmantošanasunapbūves
noteikumuprasībām.VienlaikusDP
mērķisirnodrošinātsabiedrībaiie-
spējuiegūtinformāciju,izteiktsavu
viedokliunpiedalītiesteritorijasplā-
nošanasprocesā.
DPrisinājums–īpašumateritori-

jas(4,49ha)sadale28zemesvienī-
bās–21zemesvienībusavrupmāju
apbūvei,divaszemesvienībaslabie-
kārtotaiārtelpaiunpiecaszemes
vienībastransportainfrastruktūrai.
Piekļūšanadetālplānojumateritorijai
irnodrošinātanopašvaldībasceļa
“CeļšuzBožām”.

Paziņojums  detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
īpašumiem “Svetas” un “Jaunastras” Dzilnuciemā, 
Babītes pagastā

Mārupes novada pašvaldības
(turpmāk–MNP)dome26.10.2022.
pieņēmusilēmumuNr.12(prot.Nr.
21)“Pardetālplānojumaizstrādes
uzsākšanu nekustamajam īpašu-
mam“Svetas”,kadastraNr.8048007
1185,un“Jaunastras”,kadastraNr.
80480070112,Dzilnuciemā,Babītes
pagastā,Mārupesnovadā”.
Detālplānojuma(turpmāk–DP)

teritorija:  nekustamā īpašuma
“Svetas”zemesvienībaarkadastra
apzīmējumu80480071167un“Jau-
nastras”zemesvienībaarkadastra
apzīmējumu80480070112arkop-
platību3 haatrodasciemateritorijā,
funkcionālajāzonāSavrupmājuap-
būvesteritorijā(DzS),kurānoteikta
minimālā zemes vienības platība
0,12ha,undaļējiTransportainfra-
struktūrasteritorijā(TR).Piekļuvede-
tālplānojumateritorijainodrošināta
paservitūtaceļiemlīdzpašvaldības
nozīmesceļamKviešuiela.
DPizstrādesmērķis:veiktīpašu-

masadaliapbūvesgabalos,veidot

vienotuielutīkludetālplānojumate-
ritorijāuntaipiegulošajosīpašumos,
detalizētteritorijasizmantošanasun
apbūvesnoteikumusunnoteiktielas
sarkanāslīnijas.
DP izstrādes ierosinātājs: īpaš-

nieks–juridiskapersona.
Arlēmumuundarbauzdevumu

variepazītiesMNPtīmekļavietnes
www.marupe.lvsadaļāPašvaldība/At-
tīstība un plānošana/Detālplānojumi/
Detālplānojumi izstrādes stadijā un
ģeoportālawww.geolatvija.lv sada-
ļā Teritorijas attīstības plānošana
(https://geolatvija.lv/geo/tapis#docu-
ment_25608).
Rakstiskus ierosinājumus var 
iesniegt līdz 14.12.2022.:
 papastuvaiklātienē:Daugavasie-
la29,Mārupe,Mārupespagasts,
Mārupesnovads,LV-2167;

 arelektroniskoparakstuuze-pa-
staadresi:marupe@marupe.lv;

 pastkastēpiepašvaldībasadmi-
nistrācijas ēkām: Centra ielā 4,
Piņķos,Babītespagastā,unDau-
gavasielā29,Mārupē,Mārupes
pagastā.
Iesniegumāfiziskāmpersonām

jānorādavārds,uzvārdsunadrese,
juridiskāmpersonām–nosaukums,
reģistrācijasnumurs,adrese.
Kontaktpersona:MNPAttīstības

unplānošanasnodaļasTeritorijas
plānotājaSvetlanaBuraka(tālruņa
numurs67511291,e-pastaadrese
svetlana.buraka@marupe.lv)speciā-
listukonsultācijulaikā–pirmdienās
unceturtdienāsnoplkst.9.00līdz
18.00.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu īpašumā „Pļavmalas” Spilvē, Babītes 
pagastā

Mārupes novada pašvaldības
(turpmāk–MNP)dome26.10.2022.
pieņēmusilēmumuNr.18(prot.Nr.
21)“Parnekustamāīpašuma„Pļav-
malas”(kadastraNr.80480041650)
zemesvienības(kadastraapzīmē-
jums80480041617)Spilvē,Babītes
pagastā,Mārupesnovadā,detālplā-
nojumaizstrādesuzsākšanu”.
Detālplānojuma(turpmāk–DP)

teritorija:nekustamāīpašuma“Pļav-
malas”zemesvienībaarkadastra
apzīmējumu80480041617,platība
5,168 ha,atrodasciema teritorijā,
funkcionālajāzonāSavrupmājuap-
būvesteritorijā(DzS),kurānoteikta
minimālā zemes vienības platība
0,12 ha. DP teritorija piekļaujas
pašvaldībasielaiKleistuielaunpaš-
valdībasceļamC57(V20–Kleistu
ceļš–Vārnukrogaceļš).
DPizstrādesmērķis:veiktīpašu-

masadaliapbūvesgabalos,veidot
vienotuielutīkludetālplānojumate-
ritorijāuntaipiegulošajosīpašumos,

detalizētteritorijasizmantošanasun
apbūvesnoteikumusunnoteiktielas
sarkanāslīnijas.
DPizstrādesierosinātājs:kopīpaš-

nieki–trīsfiziskaspersonasunvie-
najuridiskapersona.
Arlēmumuundarbauzdevumu

variepazītiesMNPtīmekļavietnes
www.marupe.lvsadaļāPašvaldība/At-
tīstība un plānošana/Detālplānojumi/
Detālplānojumi izstrādes stadijā,un
ģeoportālawww.geolatvija.lvsadaļā
Teritorijasattīstībasplānošana(sai-
te:https://geolatvija.lv/geo/tapis#do-
cument_25619).
Rakstiskusierosinājumusvarie-

sniegtlīdz14.12.2022.:
 papastuvaiklātienē:Daugavasie-
la29,Mārupe,Mārupespagasts,
Mārupesnovads,LV-2167;

 arelektroniskoparakstuuze-pa-
staadresi:marupe@marupe.lv;

 pastkastēpiepašvaldībasadmi-
nistrācijas ēkām: Centra ielā 4,
Piņķos,Babītespagastā,unDau-
gavasielā29,Mārupē,Mārupes
pagastā. Iesniegumā fiziskām
personāmjānorādavārds,uzvārds
unadrese,juridiskāmpersonām–
nosaukums,reģistrācijasnumurs,
adrese.
Kontaktpersona:MNPAttīstības

un plānošanasnodaļas teritorijas
plānotāja Anda Sprūde (tālruņa
numurs67149862,e-pastaadrese
anda.sprude@marupe.lv)speciālis-
tukonsultācijulaikā–pirmdienās
unceturtdienāsnoplkst.9.00līdz
18.00.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumā „Upesloki” 
Piņķos, Babītes pagastā

Mārupes novada pašvaldības
(turpmāk–MNP)dome26.10.2022.
pieņēmusi lēmumu Nr. 15  (prot.
Nr. 21) “Par nekustamā īpašuma
„Upesloki”Piņķos,Babītespagastā,
Mārupesnovadā(kadastraNr.8048
0080062),detālplānojumaizstrādes
uzsākšanu”.
Detālplānojuma(turpmāk–DP)

teritorija:  nekustamā īpašuma
“Upesloki”zemesvienībaarkadastra
apzīmējumu80480080685arkop-
platību33,2785 haatrodasciemate-
ritorijā,funkcionālajāzonāMazstāvu
dzīvojamāsapbūvesteritorijā(DzM),
Dabasunapstādījumuteritorijā(DA),
Ūdeņuteritorijā(Ū)unTehniskāap-
būvesteritorijā(TA).Zemesvienības
daļaipapildusnoteiktiaprobežojumi:
Plūduriskateritorijaaizsargdambju
avārijasgadījumā(1%applūduma
varbūtība)(TIN11)unSalienasap-

būvesteritorijas(TIN12).Atbilstoši
TeritorijasplānojumaFunkcionālā
zonējumaunTransportainfrastruk-
tūras kartēm Zemes vienības ro-
bežāsTehniskāapbūves teritorijā
plānotspašvaldībasnozīmesgājēju
unvelosipēduceļš.Piekļuvedetāl-
plānojumateritorijainodrošinātano
pašvaldībasRūpniekuielasunEgļu-
ciemaceļa.
DPizstrādesmērķis:veiktīpašu-

masadalisavrupmājuundaudzdzī-
vokļumājubūvniecībai,veidotvieno-
tuielutīkludetālplānojumateritorijā
untaipiegulošajos īpašumos,no-
teiktielassarkanāslīnijas,detalizēt
teritorijasizmantošanasunapbūves
noteikumus.
DP izstrādes ierosinātājs: īpaš-

nieks–juridiskapersona.
Arlēmumuundarbauzdevumu

variepazītiesMNPtīmekļavietnes

www.marupe.lvsadaļāPašvaldība/At-
tīstība un plānošana/Detālplānojumi/
Detālplānojumi izstrādes stadijā  un
ģeoportālawww.geolatvija.lv  sada-
ļā Teritorijas attīstības plānošana
(https://geolatvija.lv/geo/tapis#do-
cument_25613).
Rakstiskus ierosinājumus var 
iesniegt līdz 14.12.2022.:
 papastuvaiklātienē:Daugavasie-
la29,Mārupe,Mārupespagasts,
Mārupesnovads,LV-2167;

 arelektroniskoparakstuuze-pa-
staadresi:marupe@marupe.lv;

 pastkastēpiepašvaldībasadmi-
nistrācijas ēkām: Centra ielā 4,
Piņķos,Babītespagastā,unDau-
gavasielā29,Mārupē,Mārupes
pagastā.Iesniegumāfiziskāmper-
sonāmjānorādavārds,uzvārds
unadrese,juridiskāmpersonām
–nosaukums, reģistrācijas nu-
murs,adrese.
Kontaktpersona:MNPAttīstības

unplānošanasnodaļas teritorijas
plānotājaSvetlanaBuraka(tālruņa
numurs67511291,e-pastaadrese
svetlana.buraka@marupe.lv)speciā-
listukonsultācijulaikā–pirmdienās
unceturtdienāsnoplkst.9.00līdz
18.00.

Paziņojums par darba uzdevuma termiņa pagarinājumu detālplānojuma 
izstrādei nekustamo īpašumu “Pavāri”, “Pīlādzīši” un “Piparmētras” teritorijā  
Piņķos, Babītes pagastā
Mārupes novada pašvaldības

(turpmāk–MNP)dome26.10.2022.
pieņēmusilēmumuNr.13(prot.Nr.
21)“Parnekustamoīpašumu“Pa-
vāri”,kad.Nr.80480040247,“Pīlā-
dzīši”,kad.Nr.80480041515,“Pi-
parmētras”,kad.Nr.80480041516
zemes vienībām Piņķos, Babītes
pagastā,Mārupesnovadā,detālplā-
nojumadarbauzdevuma termiņa
pagarinājumu”.Detālplānojumaiz-

strādesdarbauzdevumaderīguma
termiņšpagarinātslīdz2024.gada
26.oktobrim.
Arpieņemtolēmumuvariepazī-

tiesMārupesnovadapašvaldības
interneta vietnes www.marupe.lv 
sadaļāPašvaldība/ Attīstība un plā-
nošana / Detālplānojumi/Detālplā-
nojumi izstrādes stadijāunLatvijas
ģeotelpiskās informācijas portāla
www.geolatvija.lvsadaļāTeritorijas

attīstībasplānošanahttps://geolat-
vija.lv/geo/tapis#document_17917).
Kontaktinformācija:MNPAttīstī-

basunplānošanasnodaļasZemes
ierīcībasspeciālisteDainaKlauģe
(tālruņanumurs67913758,e-pasta
adrese daina.klauge@marupe.lv)spe-
ciālistukonsultācijulaikā–pirmdie-
nāsunceturtdienāsnoplkst.9.00
līdz18.00.

http://ej.uz/publiska-apspriesana-marupe
http://ej.uz/publiska-apspriesana-marupe
https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi
https://geolatvija.lv/geo/#/
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20026
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20026
mailto:marupe%40marupe.lv?subject=
https://geolatvija.lv/geo/#/
https://geolatvija.lv/geo/#/
mailto:anda.sprude%40marupe.lv?subject=
https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi
https://geolatvija.lv/geo/#/
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25608
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25608
mailto:marupe%40marupe.lv?subject=
mailto:svetlana.buraka%40marupe.lv?subject=
https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi
https://geolatvija.lv/geo/#/
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25619
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25619
mailto:marupe%40marupe.lv?subject=
mailto:anda.sprude%40marupe.lv?subject=
https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi
https://geolatvija.lv/geo/#/
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25613
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25613
mailto:marupe%40marupe.lv?subject=
mailto:svetlana.buraka%40marupe.lv?subject=
https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi
https://geolatvija.lv/geo/#/
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17917
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17917
mailto:daina.klauge%40marupe.lv?subject=


6 Pirmdiena, 14. novembris, 2022

Oktobrī Babītes un Salas pagastu iedzīvotāji 
nodevuši 3,3 tonnas videi kaitīgo un 5,4 tonnas 
lielgabarīta atkritumu
Babītes un Salas pagastos noslēgusies ik ceturksni rīkotā vides apsaimniekošanas uzņēmuma SIA “Eco 
Baltia vide” akcija elektronikas, lielgabarīta un citu videi kaitīgo atkritumu savākšanai. Oktobrī Babī-
tes un Salas iedzīvotāji otrreizējai pārstrādei nodeva vairāk nekā 2,2 tonnas nolietotās elektrotehnikas, 
1 tonnu automašīnu riepu, kā arī vairāk nekā 5,3 tonnas dažāda veida lielgabarīta atkritumu.

Šādaveidaelektrotehnikas, liel-
gabarītaunbīstamoatkritumusa-
vākšanu nomājsaimniecībām un
uzņēmumiemSIA“EcoBaltiavide”
BabītesunSalaspagastos, kāarī
Mārupes pilsētā un pagastā rīko
regulāriarmērķiveidotilgtspējīgu
vidiunnovērstdažādubīstamoat-
kritumu nonākšanu dabā. Oktobrī
iedzīvotājinodevaganmājsaimnie-
cībāsuzkrātolieloelektrotehniku–
ledusskapjus,plītis,veļasmašīnas,
televizorus,ganarīmazosadzīves
tehniku, piemēram, tosterus, glu-
dekļusu.c.Tāpatkācitusgadus,arī
šogadiedzīvotājiizrādījaīpašuakti-
vitātinodotnolietotāsautoriepasun
lielgabarītaatkritumus,piemēram,

dīvānus,skapjus,plauktusuncita
veidamēbeles.
Arīoktobraakcijasrezultātiliecina,

kacilvēkivēlasšķirotuntodaraaktī-
vi,rūpējotiesnetikaiparvidi,betarī
parsavuveselību.“EcoBaltiavide”
atgādina,kaelektrotehniku,tāpatkā
autoriepasuncitusbīstamosatkri-
tumuveidus,kāarīmēbelesnekādā
gadījumānedrīkstizmestsadzīves
atkritumosvaiatstātpiekonteine-
riem.Bezatbildīgi izmesta tehnika
uncitiatkritumivaratstātnegatīvu
ietekmiganuzvidi,ganapdraudēt
cilvēkuveselību.
Mārupespilsētā,Mārupes,Babī-

tesunSalaspagastoselektronikas
bezmaksassavākšanaiedzīvotājiem

unuzņēmumiemtieknodrošinātaarī
ikdienā.Tovarpieteikt, zvanotuz
tālruņanumuru8717vairakstotuz
e-pastaadresi:marupe@ecobaltiavi-
de.lv vai babite@ecobaltiavide.lv
“EcoBaltiavide”izsakapateicību

BabītesunSalaspagastuiedzīvotā-
jiemparlīdzdalībuvidesilgtspējas
veidošanā,kāarīaicinabūtaktīviem
unpiedalītiesšķirošanasakcijāsarī
turpmāk.
AktuālāinformācijaparSIA“Eco

Baltiavide”sniegtajiempakalpoju-
miem,kāarīatkritumušķirošanas
iespējāmpieejamawww.ecobaltia-
vide.lv.

SIA “Eco Baltia vide”

Mārupes novadā paplašina tekstila šķirošanas 
iespējas
Palielinoties sabiedrības izpratnei par atbildīgu šķirošanu un pieprasījumam pēc tekstila šķiroša-
nas konteineriem, vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā ar Latvijas Zaļo 
punktu paplašina tekstila šķirošanas infrastruktūru Mārupes novadā. Šobrīd novadā iedzīvotājiem 
pieejami jau 10 tekstila šķirošanas punkti, kuros nodot dažāda veida tekstilijas otrreizējai lietošanai.

Kopš2020.gadapar12procent-
punktiem–no21%līdz33%–palie-
linājiestoiedzīvotājuskaits,kurine-
vajadzīgoapģērbu,apavusunmājas
tekstiluievietospeciālajostekstila
šķirošanaskonteineros,liecinapro-
jektaLIFEWasteToResourcesIP,LI-
FE20IPE/LV/000014ietvarosšogad
veiktāsaptaujas*datipariedzīvotāju
apģērbapatēriņaunšķirošanaspa-
radumiem.
Tekstilašķirošanasinfrastruktūra

irbūtiskakopējāsatkritumušķiroša-
nassistēmassastāvdaļa,ņemotvē-
rāto,katekstiladalītāvākšanakļūst
arvienaktuālākavisāsEiropasSavie-
nībasdalībvalstīs,kurtāobligātabūs
no2025.gada,savukārtLatvijājau
no2023.gada.
“EcoBaltiavide”unLatvijasZaļā

punktatekstilašķirošanaskonteineri
Mārupesnovadāatrodas:
 Mārupē,Daugavasielā31;
 Mārupesnovadā,“LidostasParkā”;
 Tīrainē,Vecozoluielā103;
 Mārupē,Gaujasielā41;
 Jaunmārupē,Ozoluielā2A;
 Babītespagastā,Priežciemā,As-
pazijasielā2A;

 Babītespagastā,Liepualejā15A;
 Babītespagastā,Piņķos, “Note-
kas”;

 Babītespagastā,Piņķos,“Vējazie-
dos”;

 Babītespagastā,Piņķos,Jūrmalas
ielā17;

 Babītes pagastā, Piņķos, “Brek-
šos”.

Visi tekstila šķirošanas kontei-
neri pieejami publiskai lietošanai
ikvienamiedzīvotājam,untajosvar
ievietotvisaveidaapģērbus,apavus
unmājastekstilu.Laitiebūtuderīgi
atkārtotāapritē,būtiski,kasašķiro-
tietekstilizstrādājuminavbijušisa-
skarsmēarķīmiskāmvielām,tostarp
motoreļļāmunsadzīvesķīmiju,kāarī
navsadriskāti.Tiemjābūtsausiem
unbezpelējuma.
Svarīgi,kasašķirototekstilukon-

teinerosjāievietociešiaizsietāmai-
sā.Kopāartekstilunavšķirojamicita
materiālaizstrādājumi,piemēram,
gumijaszābaki,plastmasasslēpju
zābaki,kāarīmīkstāsrotaļlietas.
Uzņēmumsatgādina,katekstils

atstājbūtiskunegatīvo ietekmiuz
vidi,jotāražošanāizmantoaptuveni
3500ķīmiskovielu,nokurām750ir
klasificētaskābīstamascilvēkave-
selībai,bet440–kābīstamasvidei.
Sintētiskāsšķiedras,nokurāmražo
60%tekstilizstrādājumu,sadalāsap-
tuveni200gadulaikā.Tasnozīmē,ka
ķīmiskāsvielasarlaikusākizplatīties
vidē,kāarītekstilsturpinapalielināt
poligonukalnu.

Laimazinātuapģērba,apavuun
mājastekstilanonākšanupoligonos
unveicinātu,kapēciespējaslielāka
daļatekstilijunonākatkārtotāapritē,
SIA“EcoBaltiavide”kopāarpartne-
riemturpinastrādāpietekstilašķi-
rošanassistēmasizveidesLatvijas
reģionos.Šobrīdiedzīvotājiemvisā
Latvijāpieejamijauvairāknekā140
tekstilašķirošanaskonteineru,kuru
atrašanāsvietasiespējamsatrast
Latvijas Zaļā punkta interaktīvajā
atkritumušķirošanasvietukartē–
www.zalais.lv. Plašāka informācija
parpareizutekstilašķirošanupieeja-
maarī“EcoBaltiavide”mājaslapā
– www.ecobaltiavide.lv.

*Iedzīvotāju aptauja “Patērētāju 
tekstila izstrādājumu šķirošanas pa-
radumu novērtējums” veikta Eiropas 
Savienības LIFE programmas integ-
rētā projekta “Atkritumi ka resursi 
Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un 
aprites veicināšana, ieviešot atkritu-
mu kā resursu izmantošanas kon-
cepciju” (LIFE Waste To Resources 
IP, LIFE20 IPE/LV/000014)  ietvaros 
no 30. jūnija līdz 7. jūlijam, kopumā 
aptaujājot 1029 Latvijas iedzīvotāju 
vecumā no 18-75 gadiem. Aptauju 
internetā veica pētījumu kompānija 
“Forta Research”.

SIA “Eco Baltia vide”

decentralizētās
kanalizācijas sistēmu

saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 384
DKS
Tev ir pienākums
reģistrēt savu

aizpildi reģistrācijas pieteikumu (ej.uz/dks_registresana),
un atsūti uz e-pastu marupe@marupe.lv
vai iesniedz pieteikumu klātienē Daugavas ielā 29, Mārupē 
vai Centra ielā 4, Piņķos.

Sīkāka informācija pašvaldības mājaslapā 
marupe.lv, sadaļā Sabiedrība / Vide un infrastruktūra
Tālr.: 27827535, e-pasts: andra.priekule@marupe.lv

KĀ REĢISTRĒT?

Mārupē, Tīrainē, Vētrās, 
Jaunmārupē, Skultē, Babītē, 
Piņķos, Priežciemā, Spuņciemā

Krājtvertne (nosēdaka), 
septiķis vai bioloģiskā 
notekūdeņu attīrīšanas iekārta 

Tavs īpašums atrodas Tev ir

Pieslēdzies 
centralizētajiem 
ūdenssaimniecības
tīkliem

vai pa ielu vai ceļu ir izbūvēts maģistrālais 
ūdens/kanalizācijas vads

Pārbaudi ej.uz/kanalizacijastikli

ja tavs īpašums nodots
ekspluatācijā un esi tajā deklarēts vismaz 1 gadu

Vides speciāliste Anita Lontone-Ieviņa tālr.: 67149875, 
e-pasts: anita.lontone-ievina@marupe.lv 
SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” tālr.: 28670000
SIA “Babītes Siltums” tālr.: 67914496

Saņem atbalstu,

Paziņojums par grozījumiem nekustamo īpašumu “Gabijas” un “Betiņas” 
Mārupes pagastā detālplānojuma izstrādes darba uzdevumā
Mārupes novada pašvaldības

(turpmāk–MNP)dome26.10.2022.
pieņēmusi lēmumu Nr.11 (prot.
Nr.21) “Par grozījumiem nekusta-
mo īpašumu “Gabijas” (kadastra
Nr.80760111182)un“Betiņas”(ka-
dastraNr.80760110908)Mārupes
pagastā,Mārupesnovadā,detālplā-
nojumaizstrādesdarbauzdevumā”.
Argrozījumiemveiktasizmaiņas

Detālplānojumateritorijasrobežās,
iekļaujotprojektateritorijānekusta-
māīpašuma“Kamaniņas”(kadastra

Nr. 80760111022) daļu aptuveni
0,1000 ha platībā un nekustamā
īpašuma “Lācplēši” (kadastra Nr.
80760110193)daļuaptuveni0,0450
haplatībā.
Arpieņemtolēmumuvariepazī-

tiesMārupesnovadapašvaldības
interneta vietnes www.marupe.lv 
sadaļāPašvaldība/ Attīstība un plā-
nošana / Detālplānojumi/Detālplā-
nojumi izstrādes stadijāunLatvijas
ģeotelpiskās informācijas portāla
www.geolatvija.lv sadaļā Terito-

rijas attīstības plānošana (saite:
https://geolatvija.lv/geo/tapis#docu-
ment_19882).
Kontaktinformācija: MNP Attīs-

tībasunplānošanasnodaļasvadī-
tājavietnieceDaceŽīgure(tālruņa
numurs67149862,e-pastaadrese
dace.zigure@marupe.lv) speciālis-
tukonsultācijulaikā–pirmdienās
unceturtdienāsnoplkst.9.00līdz
18.00.

Paziņojums par  nekustamā īpašuma “Ābeļziedi” 
Vīkuļos, Babītes pagastā, detālplānojuma 
apstiprināšanu
Mārupes novada pašvaldības

(turpmāk–MNP)dome26.10.2022.
pieņēmusilēmumuNr.17(prot.Nr.
21)“Pardetālplānojumaapstiprinā-
šanunekustamāīpašuma“Ābeļzie-
di”, kadastraNr. 8048008 0572,
Vīkuļos,Babītespagastā,Mārupes
novadā”. Detālplānojums stājas
spēkāpēctāpaziņošanasoficiālajā
izdevumā„LatvijasVēstnesis”(pazi-
ņojumspublicēts07.11.2022.),ofi-
ciālāspublikācijasNr.2022/216.36
(saite: https://www.vestnesis.lv/
op/2022/216.36).
Lēmums un detālplānojuma

redakcija pieejama ģeoportāla

www.geolatvija.lv sadaļā “Terito-
rijas attīstības plānošana” (saite:
https://geolatvija.lv/geo/tapis#docu-
ment_25459).Arlēmumuvariepazī-
tiesarīMNPtīmekļavietneswww.
marupe.lvsadaļāPašvaldība/ Attīstī-
ba un plānošana/ Detālplānojumi. 
Kontaktinformācija:MNPAttīstī-

basunplānošanasnodaļaszemes
ierīcībasspeciālisteDainaKlauģe
(tālruņanumurs67913758,e-pasta
adrese daina.klauge@marupe.lv)spe-
ciālistukonsultācijulaikā–pirmdie-
nāsunceturtdienāsnoplkst.9.00
līdz18.00.

2022. gada 15. un 16. decembrī 
SIA “Eco Baltia vide” Mārupē 
un Mārupes pagastā rīkos 
elektrotehnikas, lielgabarīta un 
videi bīstamo atkritumu nodošanas 
akciju 
Pieteiktiesbūsiespējamslīdz9.decembrim.Aicināmsekotlīdziinformā-

cijaipašvaldībaselektroniskajoskomunikācijaskanāloswww.marupe.lv un  
www.facebook.com/Marupesnovads. 

mailto:marupe%40ecobaltiavide.lv%20?subject=
mailto:marupe%40ecobaltiavide.lv%20?subject=
mailto:babite%40ecobaltiavide.lv?subject=
http://www.ecobaltiavide.lv
http://www.ecobaltiavide.lv
http://www.zalais.lv
http://www.ecobaltiavide.lv
https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19882
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19882
mailto:dace.zigure%40marupe.lv?subject=
https://www.vestnesis.lv/op/2022/216.36
https://www.vestnesis.lv/op/2022/216.36
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25459
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25459
https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi
https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi
mailto:daina.klauge%40marupe.lv?subject=
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Par ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbiem ziemas 
sezonā
Laikā no 2022. gada 16. oktobra līdz 2023. gada 15. aprīlim Latvijā noteikta ziemas sezona.

Ieluunautoceļuuzturēšanatiek
veiktaatbilstošiMinistrukabineta
(MK)noteikumiemNr.26“Noteiku-
miparvalstsunpašvaldībuautoceļu
ikdienasuzturēšanasprasībāmunto
izpildeskontroli”un“Ceļuspecifikā-
ciju2019”prasībām.
Aicināmiedzīvotājusbūtsaproto-

šiemunņemtvērā,kaielasunceļi
iriedalītiuzturēšanasklasēsunto
uzturēšana/tīrīšanaziemassezonā
tiekveiktaprioritārāsecībāatbilstoši
klasēm.
Saskaņāar likumu “Parautoce-

ļiem”Latvijāvisiceļipēctonozīmes
iriedalīti:valsts,pašvaldības,komer-
santuunmājuceļos.Pašvaldībaveic
uzturēšanasdarbustikaitāsīpašu-
māesošajiemceļiemunielām,kā
arī pašvaldībasnozīmes ielāmun
ceļiem, kas iekļauti uzturēšanas
darbusarakstā.
Lai veiktu uzturēšanas darbus,

ielām un ceļiem ir noteiktas čet-
ras uzturēšanas klases–A, B, C,
D,ievērojotsatiksmesintensitātes
uzskaites datus (augstākai trans-
portlīdzekļu  intensitāteiaugstāka
uzturēšanasklase).
AtbilstošiMinistru kabineta no-

teikumiemunielu/ceļuuzturēšanas
klaseiziemasuzturēšanasdarbi–
ielu/ceļu brauktuvju attīrīšana no
sniegairjāuzsākpēcsnigšanas:A
klasei–3stundulaikā,Bklasei–
8stundulaikā,Cklasei-24stundu
laikā,Dklaseilaiksnetieknormēts.
Slīdamības novēršana pastāvīgos
laikaapstākļosjāuzsāk:Aklasei-3
stundulaikā,Bklasei-8stundulai-
kā,CunDklasei–laiksnetieknor-
mēts.Attīrotbrauktuvesnosniega,
uzturēšanas darbu veicējam nav
pienākums no sniega vaļņiem at-
brīvot iebrauktuves uzmājām un
pagalmiem.
Prioritāri,neatkarīginouzturēša-

nasklases,pašvaldībaveicieluun
ceļu ziemas uzturēšanas darbus
sabiedriskātransportaunskolēnu

pārvadājumumaršrutos.
PapildustamMKnoteikumosir

noteiktasarīcitasprasības,kurām
izpildotiesuzturēšanasdarbuveik-
šana ir jāuzsāk ātrāk, piemēram,
sniega sanesumu un tamlīdzīgos
gadījumos.
Ieluunceļuarcietosegumu,ku-

riemirnoteiktaAunBuzturēšanas
klase, slīdamības novēršana tiek
veiktaarmitrosālilīdzgaisatempe-
ratūrai-10oC.Zemākātemperatūrā
mitraissālsvairsnespējreaģēt,tad
tiek izmantots smilts-sāls maisī-
jums.Uzgrants/šķembusegumiem
slīdamība tiek novērsta ar smilts-
sālsmaisījumuvairievojotklātni.
Pašvaldībaatklātaiepirkumakon-

kursarezultātānoslēgusi līgumus
ar četriem uzņēmumiem ziemas
uzturēšanasdarbu veikšanai šajā
sezonā:
 1.daļā–arSIA“EcoBaltiavide”
parMārupes pilsētas unMāru-
pespagastapašvaldībasieluun
autoceļu ikdienas uzturēšanas
darbiemziemassezonāAunB
uzturēšanasklasesielām;

 2.daļā – ar SIA “Hagberg” par
Mārupes pilsētas un Mārupes
pagasta pašvaldības iekšpagal-
mu,laukumuungājējuunvelosi-
pēduceliņuikdienasuzturēšanas
darbiemziemassezonā;

 3.daļā–arSIA“EcoBaltiavide”
parMārupes pilsētas unMāru-
pespagastapašvaldībasieluun
autoceļu ikdienas uzturēšanas
darbiemziemassezonāCunD
uzturēšanasklasesielām;

 4.daļā–arSIA“CleanR”parMā-
rupesnovadapašvaldībasieluun
autoceļu ikdienas uzturēšanas
darbiemziemassezonāBabītes
unSalaspagastos;
Babītes un Salas pagasta ielu (Piņ-
ķos, Babītē, Priežciemā, Sēbruciemā 
un Spuņciemā),  iekšpagalmu, lauku-
mu un gājēju un velosipēdu celiņu 
ikdienas uzturēšanas darbi ziemas 

sezonā tiek veikti saskaņā ar līgumu, 
kas noslēgts ar SIA “Hagberg” par 
teritoriju apsaimniekošanu iepriek-
šējās sezonās.
Atbilstoši līgumunosacījumiem

šajā sezonā ziemas uzturēšanas
darbuveikšanājābūtiesaistītām18
tehnikasvienībām–lielajaiunma-
zajaitraktortehnikai,ziemaskaisītā-
jiem,autogreideriem.
Vietās,kursniega tīrīšanas teh-

nikanevarpiekļūt/uzbrauktvaide-
formēielas/ietvessegumu,sniega
tīrīšanuveic,neizmantojottehniku,
ņemotvērāsabiedriskonozīmību–
pašvaldībasietves,celiņi, laukumi,
skvēri.
Atgādinām, ka autovadītājiem,

sākotiesziemassezonaiuntaiat-
bilstošiemlaikapstākļiem,iratbildī-
gijāizvērtēbraukšanasapstākļiun
jāizvēlasdrošsbraukšanasātrums,
laineapdraudētuseviuncitussa-
tiksmesdalībniekus,joapledojuma
vaiintensīvassnigšanasapstākļos
naviespējamsnodrošinātvienādus
braukšanasapstākļusuzvisiemce-
ļiemvienlaicīgi, īpašimainīgos lai-
kapstākļos,tāpatjāņemvērāgaisa
temperatūraspazemināšanāsagrās
rītaunvakarastundās.Uzbrauktu-
vēmarcietosegumu(asfaltu,bruģi)
īsālaikāvarveidotiessatiksmeibīs-
tamsapledojums–melnaisledus.
Īpašibīstamiceļuposmiirtilti,satik-
smespārvadi,kāarīielasūdenstilpju
unmežutuvumā.Atcerēsimies,ka
dzīvojamLatvijā,unziemassezona
ar tai raksturīgiem laikapstākļiem
navnekasārkārtējs.
KartiarMārupesnovadapašval-

dībasielāmunceļiemnoteiktajām
klasēmvarskatītpašvaldībasmā-
jaslapaswww.marupe.lvsadaļāSa-
biedrība/Vide un infarstruktūra/ielas 
un ceļi.

Pašvaldības īpašuma pārvalde

Biedrība “Pierīgas partnerība” 
uzsāk attīstības stratēģijas izstrādi
2023. gadā tiks izstrādāta jauna attīstības stratēģija, lai piesaistī-
tu LEADER finansējumu nākamajiem pieciem gadiem Mārupes un 
Olaines novados.  Lai noteiktu stratēģijas attīstības virzienus, bied-
rība “Pierīgas partnerība” organizēja vietējā teritorijā fokusa gru-
pas, sarunas un pasākumus, kuros piedalījās Mārupes un Olaines 
novada aktīvie iedzīvotāji, ģimenes, jaunieši, seniori un citi intere-
senti.

Stratēģijasīstenošanasmērķisir
tāduprojektuīstenošana,kuriveicina
vietējoiedzīvotājuiesaistiteritorijas
attīstībā, pašnodarbinātību, popu-
larizēlokālopatriotismuunveicina
vietasatpazīstamību.Stratēģijasat-
tīstībasvirzieni–veicinātviedouz-
ņēmējdarbībuunveicinātpilsonisko
līdzdalību.
 Vietējāsekonomikasstiprināšanai
nepieciešamsatbalstssociālajai
uzņēmējdarbībai,veicinātkopstrā-
destelpuizveidiunattīstību,kāarī
sekmētilgtspējīguuzņēmumuat-
tīstību.Nepieciešamssekmētarī
tūrisma,aktīvāsatpūtasattīstību,
kāarīvietējoprodukturažošanu
(mājražošanu,amatniecību), to-
starpattīstītarītirdzniecībuvietu
izveidi.

 Laiveicinātupilsoniskolīdzdalību,
tiksatbalstītaskopienuspēcino-
šasunvietasattīstībusekmējo-
šas iniciatīvas. Veidojot jaunas
kultūrtelpas,iedzīvotājupulcēša-
nāsvietasapkaimēs,sakārtojot
degradētāsteritorijas,sekmētap-
kārtējāvidēesošoresursuizman-
tošanuteritorijasatpazīstamībā,
dažādojotsabiedriskāsaktivitātes,
piemēram,atbalstotkopienusvēt-
ku,sekmējotmūžizglītībuuninte-
rešuizglītību,sociālopakalpojumu
pieejamību.Tikssniegtsatbalsts
arījauniešuiniciatīvām,veicinot
nepieciešamoprasmjuapgūšanu
uniesaistīšanosuzņēmējdarbībā.

 Virzītiesunkļūtparģimenēmvēl
draudzīgākuteritoriju,jodalībnie-
kuviedokļiparMārupesnovadaģi-
menespolitikasjautājumiempro-
jektā“Paraktīvāmģimenēm”bija
dažādi,piemēram,nepieciešami
bērnudārzi, bērniemdraudzīgas

atpūtasvietasvisānovadā,arīma-
zajosciemos,iedzīvotājinovērtētu
vairākpārgājienuvietas,pikniku
vietas, labiekārtotas peldvietas,
bezmaksasēdināšanubērnudār-
zos,brīvdabaskino,bezmaksas
organizētos pārgājienus, atbal-
stuēdināšanāizglītībasiestādēs
daudzbērnuģimenēm,iedzīvotāju
karšuieviešanu,daudzusuztrauc
atbalsts daudzbērnu   ģimenēm
unizglītībasiestāžupieejamība.
Satraucarījautājumsparbērnu
skaituklasē,joMārupesnovada
pašvaldībasskolāstasirļotiliels.
Nepieciešamibērnudārzibērniem
no1.5gaduvecumautt. Saņemtie
ierosinājumiiriesniegtiarīMāru-
pesnovadapašvaldībai.

2023.gadābiedrība“Pierīgaspart-
nerība”turpināsapkopotiedzīvotā-
juvajadzības,organizējotdažādus
pasākumus,iedzīvotājuforumusun
aptaujas,laikopīgiemspēkiemattīs-
tītuvietu,kurādzīvojam,strādājam,
esam. 
Biedrība „Pierīgas partnerība”  ir

vietējārīcībasgrupa,kasdarbojas
MārupesunOlainesnovaduterito-
rijā. Apvienojam pašvaldības, ne-
valstiskoorganizācijuunuzņēmēj-
darbības pārstāvjus, lai kopīgiem
spēkiemveicinātuteritorijasattīs-
tībuunuzlabotuiedzīvotājudzīves
kvalitāti. Vairāk:www.pierigaspart-
beriba.lv.

Biedrība “Pierīgas partnerība”

Aptauja par transporta sistēmas attīstību novadā
Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2024. - 2036. gadam izstrādei no 2022. gada 8. septembra līdz 7. oktobrim tika veikta aptauja par transporta sistēmas attīstību un iedzī-
votāju ikdienas mikromobilitātes paradumiem un vajadzībām.  Aptaujā piedalījās 198 respondenti.

Papildus esošajiemmobilitātes
virzieniemkāvēlamiemikromobili-
tātesmaršrutiizteiktikartēiezīmējas
Lielāielā,Mārupē,savienojumsno
Jaunmārupes uz Dzilnuciemu un
Lapsām,posmsCielavas–Lapsas
–Skārduciems–Vīkuļi–Piņķi,kāarī
savienojuminoPiņķiemunposmā
novalstsautoceļaA10līdzJūrmalai.
Atbildotuzjautājumiemparmikro-

mobilitātesparadumiem,lielākādaļa
respondentuirnorādījuši,kaikdienā
pārvietojaskājāmvaiarvelosipēdu.
Parkoplietošanasmikromobilitātes
iespējām lielākā daļa responden-

tu (68%)norādījuši, kaneizmanto
velosipēduvaiskūterunomu,12%
aptaujāto izmanto, bet  20%  šos
pakalpojumusizmantoreti.
Ņemotvērā,kanotiekdiskusijas

unizpēteparvienotastransportaun
mobilitātessistēmasizveidiRīgas
plānošanas reģionā, lai dažādotu
transportaunpārvietošanāsiespē-
jas,parpamatuizmantojotdažāda
veidasabiedriskā transporta tīklu,
svarīgiuzsvērt,kalielākādaļaaptau-
jāto–61%labprātizmantotuesošo
vilcienaunpotenciālāRailBaltica
infrastruktūrunokļūšanaiuzRīgu.

Savukārt8%respondentuvilciena
infrastruktūruizmantotunokļūšanai
uzcitiemgalamērķiem-cituLatvijas
pilsētu,kaimiņvalstīmunuzEiropu.
Transportaunpārvietošanāsiespēju
dažādošanaiarvienaktuālākskļūst
jautājums parmobilitātes punktu
attīstībuuniespējuatstātautoma-
šīnustāvvietā.LaiganMārupesno-
vadateritorijānavizveidotistāvparki
(Park&Ride),tikai5%izmantokādu
esošustāvvietukāstāvparku.
Teritorijas plānojuma izstrādes

laikāiraktualizējušiesjautājumipar
gājējuinfrastruktūrudzīvojamajās
zonās un par vienvirziena trans-
porta kustību. 72% aptaujāto ne-
atbalsta priekšlikumu dzīvojamās
zonasveidotbezgājējuietves,bet
priekšlikumamparvienvirzienaau-
totransportakustību47%pauduši
atbalstu,26%atbalstašādupriekšli-
kumutikaidzīvojamajāszonās,bet
27%neatbalstavienvirzienakustības
noteikšanu.

Attīstības un plānošanas nodaļa

Attēls Nr.3 “Kādu mikromobilitātes veidu Jūs ikdienā izmantojat?” 
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AttēlsNr.3“KādumikromobilitātesveiduJūsikdienāizmantojat?”AttēlsNr.2“Vēlamiemobilitātesmaršruti”.

AttēlsNr.1“Esošiemobilitātesparadumi”.

https://www.marupe.lv/lv/sabiedriba/vide-un-infrastruktura/ielas-un-celi
https://www.pierigaspartneriba.lv/
https://www.pierigaspartneriba.lv/
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Aicinām piedalīties labdarības akcijā “Kļūstiet par 
Ziemassvētku Rūķiem!”
Biedrība “Pierīgas partnerība” aicina piedalīties biedru organizācijas “Citāds Es” rīkotajā labdarības ak-
cijā “Kļūstiet par Ziemassvētku Rūķiem!”, šogad izvirzot tēmu – “Slepenajam Ziemassvētku Rūķim pa 
pēdām”. Biedrība “Citāds Es” rūpējas par īpašo bērnu integrāciju un savstarpējo ģimeņu draudzību. Īs-
tenojot LEADER projektu Zeiferta ielā 2, Olainē, biedrība radījusi uzticamu, drošu un pieņemamu emo-
cionālo vidi ģimenēm. 

Šogadcitādobērnuunjauniešu
sarakstsirgaršunkatramazāun
lielāsirsniņagaidapārsteigumu,kas
navvecākusarūpēts,jotiešigaidīša-
nasprieksradavislielākopārsteigu-
mu.Tādēļarīmēs,biedrība“Pierīgas
partnerība”,aicināmikvienu atvērt
sirdi labajiemdarbiemunsarūpēt
dāvaniņas  citādiem bērniem un
jauniešiem. Citādobērnu/jauniešu
saraksts: https://ej.uz/ixpt. 
Sarūpētās dāvaniņas gaidīsim/no-

gādāsim “CitādsEs”no 2022. gada 
21. novembra līdz 4. decembrim, 
iepriekšsaskaņojottikšanāsbrīdi.
Izvēliessevērtākoveidudāvani-

ņasnodošanai:

 Biedrība “Citāds Es” (zvanot
vai rakstot uz tālruņa numuru
+37126184292(Ieva),rakstotuz
e-pasta adresi citadses@inbox.lv, 
rakstotFacebook.com);

 Biedrība “Pierīgas partnerība” 
(iepriekšsazinotiesunnododot
adresēs: Olainē, koprades telpā
“Dzīvoklis”(Zemgalesielā31–3.
stāvā)vaiMārupē,biedrības“Pierī-
gaspartnerības”telpās(Mazcenu
alejā33/3).Zvanotvairakstotuz
tālruņa numuru +37128644888
(Maija)vairakstotuze-pastaad-
resi info@pierigaspartneriba.lv.
Biedrība “Citāds Es” vēlas, lai,

radotpriekucitiem,arīpašiemsle-

penajiemRūķiemirprieks!Tikaisle-
penajiemRūķiemunviņuģimenēm
būsvienreizīgaiespējabūtdaļaino
“CitādsEs”Ziemassvētkiem,netikai
rūpējot dāvaniņas, bet arī baudot
Ziemassvētkupasākumu.
11.decembrī slepenosZiemas-

svētku   Rūķus kopā ar ģimenēm
gaidīsskaistāpasākumā!
Kur? Zinās tikai slepenie Zie-

massvētku Rūķi. Dāvināsim pār-
steigumus citādiem bērniem un
jauniešiem,iepriecināsimšajāZie-
massvētkulaikā!

Biedrība “Pierīgas partnerība”

Skultes ciemā uzstādīts jauns 
tūrisma informācijas stends
20. oktobrī Skultes ciemā pie dienas centra “Skulte” uzstādīts jauns 
tūrisma informācijas stends par Skultes ciema vēsturi, kas izvei-
dots Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projek-
tā  „Militārais mantojums”.

Jaunaisstendssniedz informā-
cijuparSkultesciemavēsturi, tu-
vākajiemapskatesobjektiem,kāarī
iepazīstinaarinteresantiemfaktiem
parmilitārobumbvedējuIL-28,kurš
vasarāpārvietotsuzAviācijastehni-
kasmuzeju.
Igaunijas – Latvijas pārrobežu

sadarbības programmas projekta
“MilitaryHeritage”mērķisirizveidot
LatvijasunIgaunijasvienotumilitā-
rāmantojumatūrismaproduktuar
kopīguidentitāti.
Pārrobežusadarbībauzlabotūris-

maobjektutīklaprofesionālolīmeni
abāsvalstīs.Izveidojotiesvienotam
produktamarkopīguidentitāti,tiks
piesaistītivairākvietējounārzemju
tūristu.
Projektāpilnveidotasunapmeklē-

tājiematvērtasmilitārāmantojuma

vietasLatvijāunIgaunijā,kasliecina
parabuvalstuneatkarībasiegūša-
nuunatjaunošanulaikānoPirmā
pasauleskarasākuma1914.gadā
līdz1991.gadam.Līdzīgistendišo-
brīdtiekuzstādītiarīcitāsLatvijas
pilsētāsunnovados,kuruobjektiun
vietasiekļautasprojektāizstrādātajā
maršrutā.
Stends izveidots ERAF Interreg

Igaunijas-LatvijasPārrobežusadar-
bībasprogrammas2014.–2020.
gadam projektā Nr. Est-Lat156
“Latvijas–Igaunijaskopīgāmilitārā
mantojumatūrismaprodukts”.
Plašākainformācijasparprojektu

www.militaryheritagetourism.info

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

Gaidot Ziemassvētkus, decembrī dodies Piparkūku 
ceļā!
Piparkūku ceļš Mārupes novadā ir nu jau tradicionāls pasākums, kas visu decembri priecē novada ie-
dzīvotājus un tā viesus. Šogad Piparkūku ceļā būs trīs ļoti īpašas vietas – rūķu namiņi, katrs iekārtots 
noteiktam mērķim. Katram namiņam būs savs aizbildnis uzņēmēju rindās, kurš tajā palīdzēs uzburt 
svētku noskaņu.

Piņķos(pieBabītesKultūrizglītī-
bascentra)tiksiekārtotarūķavirtu-
ve,kasatradīsiesmaizesceptuves
“Lāči” aizgādībā, jo kur nu svētki
bezpiparkūkusmaržas!Šisnamiņš
būsīpašs,joaicināsbērnusdalīties
svētku gaidīšanas priekā, zīmējot
kartītes.
Savukārt Jaunmārupē, Švarce-

niekumuižasparkā, tiks iekārtots
rūķa veselības namiņš, kur rūķim
plauktos būs gardākie tējumaisī-
jumiziemasaukstajiemvakariem.
Paršonamiņurūpēsiesuzņēmums
“Latvijasaptieka”.Pienamiņabūsarī
rūķavingrošanastaka,kurāvarēs
iesildītiesZiemassvētkusvinēšanai.
Savukārtčaklākiedārgumumeklētāji
lūkospēcnorādēm,laitiktupiekāda

maza,veselīganašķa.
MārupēpieTūrismainformācijas

unamatumājastapsrūķabērnista-
ba,kurāsvētkusuzbursuzņēmums
“Putukrējums”. Šajā namiņā būs
kalendārs,kurāikdienu,noskenējot
QRkodu,varēsatvērtjaunulodziņu,
arvienpietuvojotiesmaģiskajamZie-
massvētkuvakaram.Tetiksgaidīti
bērnuzīmējumirūķimunvēstules
Ziemassvētkuvecītim!
KopumāPiparkūkuceļābūsdevi-

ņaspieturvietas,kurāsparizklaidējo-
šāmvirtuālāmaktivitātēmgādāMā-
rupesnovadajaunieši,uzdevumus
slēpjotzemQRkodiem,kasnolasā-
miarviedtālruni.
Bērniemvislielākopriekusagādās

rūķi,kurinedēļasnogalēsbūssasto-

pamiarīklātienēkādānonamiņiem,
kadbūsļautsielūkotiesnamiņāne
tikaicaurstiklu,betarīienākttajā,
nofotografētiesarrūķiunpiedalīties
kādānodaudzajāmPiparkūkuceļa
aktivitātēm.Piparkūkuceļāsatiksi
omulīgākosunsmaidīgākosrūķus
no SIA “Tu ciemiņš” un Jauniešu
domes!
Sekoinformācijaiwww.marupe.lv, 

sociālotīklukontos,unjaupavisam
drīztiekamiesPiparkūkuceļā!

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

01.12.2022. – 05.01.2023.
PiparkūKu ceļš

marupe.lv/piparkukucels

Biedrības “Pierīgas partnerība” biedru tikšanās
1.decembrī plkst. 16.00 aicinām biedrības “Pierīgas partnerība” biedrus uz klātienes biedru tikšanos 
Ziemassvētku noskaņās, kurā atskatīsimies uz paveikto, ieskicēsim Jaunā gada ieceres un neformālā 
gaisotnē aprunāsimies.

Pasākumaprogrammauntikša-
nāsvieta tiksprecizētawww.pieri-
gaspartneriba.lv.
Rezervē datumu un piesakies,

rakstotuze-pastaadresiinfo@pieri-

gaspartneriba.lvvaizvanotuztālruņa
numuru+37128644888.
Janeesibiedrs,betvēliespartādu

kļūt,rakstiuze-pastaadresi info@
pierigaspartneriba.lv!

Uztikšanos!

Biedrība “Pierīgas partnerība”

Latvijā pētīs pieaugušo prasmes 
Oktobra nogalē ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu Latvijā sākta Eko-
nomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptau-
tiskā pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas pētījuma 
(PIAAC) īstenošana. Tas ir visplašākais pieaugušo prasmju un spēju 
pielietojuma pētījums pasaulē, un Latvija tajā piedalās pirmo reizi. 
Sadarbojoties Izglītības un zinātnes ministrijai, Latvijas Universitā-
tei un pētījumu centram SKDS, līdz 2023. gada aprīlim plānots iegūt 
7700 iedzīvotāju atbildes.

Lasītprasme, rēķinātprasme un 
spēja pielāgoties
OECDPIAACpētījumāaplūkoiedzī-
votāju prasmes galvenajās infor-
mācijasapstrādes jomās, tostarp
lasītpratībā,rēķinātpratībāunspējā
pielāgoties, problēmu risināšanā.
Tāsirprasmes,kasnepieciešamas
veiksmīgaidalībaisabiedrībasdzīvē,
spējaiiekļautiesdarbatirgū,parūpē-
tiesparseviunsaviemtuvajiem.
PētījumacentraSKDSintervētāji

ieradīsiespietiemLatvijasiedzīvo-
tājiemvecumāno16līdz65gadiem,
kasbūsiekļautipētījumaizlasē:
 nodarbinātie,bezdarbniekiunpen-
sionāri,

 tie,kurivēlmācāsuntie,kurijau
senbeigušiskolu,

 tiebūsiedzīvotājiardažāduizglī-
tību–gantie,kuri ieguvušiuni-
versitātes diplomu, gan tie, kas
izglītošanospabeigušizemākās
pakāpēs.

Pētījumuveidoaptaujasanketa,
koaizpildaintervētājs,fiksējotda-
lībniekaatbildes,unuzdevumi,ko

dalībnieks veic patstāvīgi speciāli
tamparedzētāplanšetdatorā.

Pētījums pieaugušo prasmju 
attīstībai
PamatojotiesuzOECDPIAACrezul-
tātiem,Latvijakopāar40pētījumā
iesaistītajāmvalstīmvarēsizstrādāt
izglītībasunapmācībasprogram-
mas pieaugušajiem, lai palīdzētu
apgūttrūkstošāsprasmes.
Intervijāsgūtiedatisniegsinfor-

mācijuparLatvijascilvēkuformālo
unpapilduizglītību,parpatiesono-
darbinātībuunbezdarbu,parreālu
prasmjuuniemaņuatbilstībudarā-
mādarbavajadzībām.Pētījumsļaus
iegūtreāluainuizglītotājiem,darba
devējiemunvalstsinstitūcijāmpar
Latvijasiedzīvotājuprasmjupiedā-
vājumuunpieprasījumu,kāarīļaus
plānotizglītībasunapmācībuiespē-
jas,kuraspatiešāmatbilstucilvēku
vajadzībām.

Latvijā OECD PIAAC īsteno ar Eiro-
pas Sociālā fonda atbalstu projektā 
Nr. 8.3.6.1/16/I/001 „Dalība starptau-
tiskos izglītības pētījumos”.

PIESAKI DALĪBU

ZIEMASSVĒTKU
TIRDZIŅĀ! 

 

18. decembris
13:00 - 16:00

MĀRUPES KULTŪRAS
NAMA APKĀRTNE

https://ej.uz/ixpt
mailto:citadses%40inbox.lv?subject=
mailto:info%40pierigaspartneriba.lv?subject=
http://www.militaryheritagetourism.info
http://www.marupe.lv
http://www.pierigaspartneriba.lv
http://www.pierigaspartneriba.lv
mailto:info%40pierigaspartneriba.lv?subject=
mailto:info%40pierigaspartneriba.lv?subject=
mailto:info%40pierigaspartneriba.lv?subject=
mailto:info%40pierigaspartneriba.lv?subject=
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Skolēnu brīvlaikā pedagogi papildina zināšanas
No 24. līdz 28. oktobrim skolēni visā Latvijā devās rudens brīvlaikā, bet Mārupes novada pedagogi tik-
mēr pulcējās klasēs, lai apgūtu jaunas prasmes, smeltos iedvesmu no kolēģiem, spriestu un diskutētu, 
kā kvalitatīvāk un jēgpilnāk  organizēt mācību procesu.

Līdz ar lietpratībā balstīta mā-
cību satura un pieejas ieviešanu,
skolās pakāpeniski ienāk ne tikai
jaunimācībupriekšmeti,piemēram,
inženierzinības,teātramāksla,bet
arī jaunastehnoloģijasunmācību
materiāli.Skolēniemjāapgūstcaur-
vijuprasmes:sadarbība,pašvadīta
mācīšanās, kritiskā domāšana,
problēmu risināšana, jaunradeun
uzņēmējspēja,pilsoniskālīdzdalība,
digitālāsprasmes.Skolakļūstpar
mācīšanāsorganizāciju,kurāmā-
cāsvisi,arīskolotāji,skolasvadība
unatbalstapersonāls,laisasniegtu
izvirzītosmērķus.
Mārupesnovadāskolotāji regu-

lārisatiekasarkolēģiemnocitām
skolām, diskutē, dalās pieredzē,
kopīgiveidomācībumateriālusun
pārbaudesdarbus,strādāpiestun-
duplāniem.ŠajātikšanāsreizēMā-
rupesValstsģimnāzijasskolotājas
DaceRumpeunIvetaVildekolēģiem

demonstrēja,kādizainauntehnolo-
ģijasstundāsvarizmantotmašīniz-
šūšanu.
Mārupespamatskolasmatemāti-

kasskolotājasdalījāsaridejāmpar
to, kācaurplānošanuunefektīvu
e-klasesizmantošanuvarveicināt
skolēnu patstāvību, bet Mārupes
Valstsģimnāzijasmatemātikassko-
lotājaEdīteDāvidsonevadījanodar-
bībukolēģiempartēmu“Skolēnusa-
darbībasorganizēšanadomāšanas
veicināšanaimatemātikasstundās”.
Jaunmārupespamatskolāuztik-

šanostikaaicinātikultūrasizpratnes
unpašizpausmesmākslājomaspe-
dagogi,kāarīsociālāsunpilsoniskās
jomaspedagogi,skolotājasJolanta
Grosberga-Gernere,SabīneOzoliņa,
IngūnaRakuleunBaibaRudzītevadī-
jameistarklasi“Prezentēšanaspras-
mesdažādosmācībupriekšmetos”.
Savukārt IngaMelngaile, Jaun-

mārupes pamatskolas ķīmijas un
matemātikasskolotāja,organizēja
diskusijudabaszinātņujomasskolo-
tājiemparargumentēšanasprasmju
attīstībudažādosvecumposmos.
Babītesvidusskolasangļuvalodas

skolotājaMadaraOškalneaicināja
visusnovadasvešvaloduskolotā-
jusuzlabopiemēruidejutirdziņuun
diskusijuparvērtēšanassistēmuun
kritērijiem.
Arīsākumskolasskolotājiapguva

vērtēšanasprincipusatbilstošiliet-
pratībābalstītamsaturam,nodarbī-
bukolēģiemvadījaMārupesValsts
ģimnāzijasdirektoravietnieceSanita
Zveja.
Mārupes pamatskolas atbalsta

komandasvadītājaEnvijaBrūdere

kopāarMārupesValstsģimnāzijas
karjeraskonsultantiIlziRūtenbergu
organizējasemināruatbalstajomas
speciālistiem - izglītības psiholo-
giem,speciālajiempedagogiem,lo-
gopēdiem,sociālajiempedagogiem
unskolukarjeraskonsultantiem.
Latviešu valodas un literatūras

skolotāji satikās Mārupes Valsts
ģimnāzijā,kurskolotājaInitaStāmu-
reinformējaparnovitātēmmācību
saturāunaicinājakolēģusdalītiesar
labāspraksespiemēriem.
Sadarbojoties top arī tematiski

pasākumi,konkursiunolimpiādes
skolēniem,laikatrambūtuiespēja
parādīt savus talantus, pārbaudīt
savasspējas,ļautiesizaicinājumiem.
Patriotismamēnesīnovembrīskolās
plānotasdažādastematiskāsakti-
vitātes. Jau iecienītais pasākums
“StaroJaunmārupe”šogadpārtop
pasākumā“Karogugājiens-Mirdzi
Latvijai!”
Mārupesnovadaizglītībasiestā-

dēsstrādāzinoši, talantīgi, radoši
skolotāji,kuri labprātgandalāsar
saviem labās prakses piemēriem,
ganarinteresimācāskojaunu.
PaldiesvisiemMārupesnovada

mācību un atbalsta jomu vadītā-
jiem,kurirūpējasparsavasjomas
pedagoguprofesionāloizaugsmiun
meistarību,tādējādiveicinotkvalita-
tīvasizglītībasnodrošināšanumūsu
bērniemunjauniešiem.

Izglītības pārvalde

Par nākamā mācību gada izaicinājumiem
2023./2024. mācību gads būs izaicinājumiem bagāts, lai Mārupes novada izglītības iestādēs tiktu no-
drošinātas vietas visiem pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajiem pirmklasniekiem. 

LaiganLatvijaskontekstānemi-
tīgidzirdamziņasparskoluslēgša-
nunepietiekamāskolēnuskaitadēļ,
Mārupes novadā situācija ir krasi
pretēja–pirmklasniekuskaitsaug
katrugaduunjaunākamajāmācību
gadāpārsniegspašvaldībasskolu
kapacitāti.Iepriekšējosgadospaš-
valdībairveikusiesošoskolupār-
būves,paplašinotskolukapacitāti
parvairāknekā50%,tomērartoir
nepietiekamijoprojām,līdzartopaš-
valdībastrādāpierisinājumiem,kā
nodrošinātīstermiņaunilgtermiņa
izglītībasieguvesiespējasvisiemno-
vadādeklarētajiemskolasvecumu
sasniegušajiemnovadniekiem.

Ilgtermiņa risinājums – jaunas 
skolas būvniecība
Ņemot vērā dzimstības rādītājus
unveiktodemogrāfijasanalīzi,se-
cināms,kabērnuskaits,kasvarē-
tu pretendēt uz vietu pašvaldības
skolāsvisosvecumposmos,kļūst
arvienlielāks,līdzartoMārupesno-
vadapašvaldībasdeputāti,attīstības
plānotājiunizglītībasnozarespār-
stāvjispriedaparilgtermiņarisinā-
jumiem–jaunasskolasbūvniecību,
moduļuēkāmu.tml.ArīIzglītībasun
jaunatneskonsultatīvāpadomejau
šīgadaaugustādiskutējaparšiem
izaicinājumiem,veicotarīiedzīvotāju
aptauju,lainoskaidrotuviedoklipar
variatīvoizglītībasmodeli,parmācī-
buprocesaorganizēšanukopumā.
Aptaujāpiedalījāskopumā468res-

pondenti. 
Jāņemvērā,kapašvaldībasavos

attīstībasplānošanasdokumentos
arī ir paredzējusi jaunas izglītības
iestādesbūvniecību.Jaunasskolas
būvniecība ar tai saistošo sporta
infrastruktūru un labiekārtojumu
izmaksās daudzus miljonus eiro,
kurusnaviespējamspiesaistīttikai
nobudžeta līdzekļiem,tačuvalsts
aizdevumu programmas nosacī-
jumišobrīdneparedziespējuiegūt
finansējumuskolasbūvniecībai,ņe-
motvērākopējosituācijuvalstī,kad
skolastiekslēgtasvienapēcotras
(pretēja situācija ir vienMārupes
un Ķekavas novadā). Arī Eiropas
Savienībaslīdzfinansējumapiesais-
te jaunas skolas būvniecībai nav
šobrīdpieejama,līdzartoviensno
variantiemtiekizskatītsprivātāsun
publiskāspartnerībasprojekts,kura
kopējais īstenošanas laiks varētu
sasniegtčetruslīdzpiecusgadus.
Ņemotvērāaugstākminēto, lū-

dzamiedzīvotājusizturētiesarsa-
pratni,pieņemotpiedāvātopagaidu
risinājumu, līdz jaunās izglītības
iestādesbūvniecībasīstenošanai,kā
rezultātānovadāpieaugskapacitāte
izglītībaspakalpojumanodrošināša-
naipamatskolasposmā.

Pagaidu risinājums – mācību 
organizēšana divās maiņās
Kā viens no variantiem,
lai  2023./2024.mācībugadāno-
drošinātu vietas 1. klasē visiem

Mārupesnovadaizglītībasiestādēs
visiempašvaldībasadministratīva-
jāteritorijādeklarētajiembērniem,
pirmklasniekiemmācības plānots
organizētdivāsmaiņās. 
Iespējurobežāstiekplānotsmā-

cībuprocesuorganizētvienāmaiņā,
bet pēc šobrīd deklarēto pirmkla-
sniekuskaita, japieprasījumsbūs
lielāks–divāsmaiņās,piesakoties
vecākiemtikspiedāvāta rekomen-
dējoša rakstura izvēles iespēja –
mācītiespirmajāvaiotrajāmaiņā.
Nosacījumi un kritēriji vēl tiks iz-
strādāti,betpagaidāmiecerēts,ka
priekšroka(izvēlotiespirmovaiotro
maiņu)tiktudotatiem,kurinovadā
deklarētiilgāk.
Līdztekusvietasnodrošināšanai

mācībuiestādē,paverasarīdaudzi
citiizaicinājumi,parkuriemšobrīd
tiekdiskutēts,laisaglabātukvalita-
tīvu izglītības procesa nodrošinā-
jumunovadā.Tiekdomātsarī par
interešu izglītības nodrošināšanu
otrāsmaiņasskolēniemrītapusē,
kad,piemēram,brīvasirtelpasmū-
zikasunmākslasskolāsunarīatse-
višķasportainfrastruktūrairmazāk
noslogota.
 Mācībuorganizēšanadivāsmai-

ņās arī ietekmē pedagogu slodzi,
jaunudarbavietuizveidošanu,kāarī
citusizaicinājumus,pieaugotbērnu
skaitam,untastikaivēlreizapliecina
to,kajaunaiizglītībasiestādeiMāru-
pesnovadāirjābūt! 

Dalīties pieredzē un būt lepniem 
par savu darbu

Šī mācību gada oktobrī, īstenojot Erasmus+ projektu “Mazais da-
bas mīļotājs”, mūsu iestāde uzņēma un dalījās labajā praksē ar sko-
lotājām no Itālijas, Rumānijas, Bulgārijas, Portugāles un Turcijas. 
14 skolotājas viesojās Latvijā, un tieši Babītes pirmsskolas izglītī-
bas  iestādes pedagogi sniedza savas zināšanas un pieredzi darbā 
ar bērniem

Projekta tēma bija “Putni”, kur
lielākāuzmanībatikapievērstama-
temātikasjomai,prasmeidarboties
integrētiunizmantotiespējuorgani-
zētmācībuprocesugantelpā,gan
ārateritorijā.Viesinetikaimācījās
unpilnveidojasavaspedagoģiskās
prasmes, bet arī piedalījās kultūr-
dzīves aktivitātēs: viesojāsMāru-
pesnovadapašvaldībasCentrālās
administrācijasēkā,kurviesusuz-
ņēmapriekšsēdētājsAndrejsEnce
unizpilddirektorsKristapsLočs,tika
organizētsbrauciensuzĶemeriem,
kur dalībnieki varēja iepazīt Latvi-
jas dabu, baudītmieru un rudens
skaistumu,pavadotlaikupastaigā
paĶemerutīreli.Takaslielaislaipu
loks3,4kmgarumāaizvedasūnu,
purvapriedīšu,akaču,tumšuezeriņu
unvaivariņusmaržasvalstībā.Tika
baudītasarīLatvijasēdienuundzē-
rienugaršasunsmaržas.
Savukārt,šeit, izglītībasiestādē,

visu grupu bērni kopā ar savām
skolotājāmsniedzaviesiemnelielu
koncertu, kas izskanēja ar kokles
skaņām,tautasdziesmāmunkopīgi
dejotoplaukstiņpolku.Viesiembija
iespējavērotmūsupedagoguvadī-
tāsnodarbības,kāarīiesaistītiesra-
došajāsaktivitātēskopāarbērniem
ārateritorijā.Visikopādarbojāsar
dabasmateriāliem,konstruēja,ap-
guvaģeometriskāsformas,skaitīja
unveicamatemātiskāsdarbības,ap-
licējaunveidojadabasglezniņasno
ārateritorijāsameklētiemmateriā-
liem,kururudenīnetrūkst.Rezultā-
tātikaizveidotimežakaraļvalstības
kroņi,gleznasnovisdažādākajiem
materiāliem,kobērnipašisamek-

lējaunprasmīgiizmantoja,veidojot
brīnišķīgusmākslas darbus rāmī-
šos.Zaļajāzālājākonstruētieputni
nodabasmateriāliemlikaaizrautīgi
mēģinātiemūžinātšosmirkļusun
darbarezultātusganfoto,ganvideo.
Dalotiessavāpieredzē,esampa-

rādījuši,kāmēsmācāmiespardabu
undabā,sportojamunmuzicējam.
ProjektamobilitāteBabītespirms-
skolas izglītības iestādesbērniem
sniedza iespējukomunicētarcitu
Eiropasvalstuskolotājiem,kasarī
ir vērtīgs ieguvums, domājot gan
parbērnuaudzināšanu,ganvalodu
apguvesnepieciešamību,apzinoties
Eiropukāmūsukopējāsmājas.
Šādsviesuuzņemšanasizaicinā-

jumsprojektu laikāmūsu iestādē
notiekjautrešoreiziunļaujmūsu
skolotājāmapzinātunnovērtētsa-
vasstiprāspuses.Viesiļotiatzinīgi
novērtējaBabītespirmsskolasizglī-
tībasiestādesorganizētosapmācību
pasākumusunradošāsdarbnīcas,
bijasajūsmāparvērotajāmnodar-
bībām,veltotdaudzsirsnīguvārdu
ganparorganizāciju,gansaturīga-
jāmmācībuaktivitātēm.Betoktobra
pēdējānedēļāmūsuskolotājasko-
pāarvadītājujaupabijaRumānijas
pirmsskolāunieguvapieredziorga-
nizētajāspedagoģiskajāsaktivitā-
tēsundarbnīcāskopāarbērniem.
Jāpiebilst, ka Erasmus+ projektu
īstenošanairvienlaicīgiganizaici-
nājums,ganieguvums,ganiespēja
dotsavupienesumuEiropaskopējai
izglītībastelpai,unpartovarampa-
tiesi lepoties.

Babītes pirmsskolas izglītības 
iestāde

Babītes vidusskolas sporta 
pedagogi iegūst laimestu biedrības 
“LOK” rīkotajā loterijā
Babītesvidusskolassportaunve-

selībaspedagogi ieguvušinaudas
laimestu Latvijas Olimpiskās ko-
mitejassadarbībāarVAS“Latvijas
Loto”rīkotajā loterijā“Sportovisi”.
Šīloterijatikaaizsākta2021.gadā
armērķiveicinātunatbalstītsporta

dzīviLatvijasizglītībasiestādēs.Lo-
terijāiegūtielīdzekļitiksizlietotiizglī-
tībasiestādessportainfrastruktūras
uzlabošanai,kāarījaunainventāra
iegādei.

Babītes vidusskola



10 Pirmdiena, 14. novembris, 2022

Mārupes Kultūras nama jauktais koris “Mārupe” 
nosvinējis 45 gadu jubileju
Ar burvīgu koncertu 22. oktobra vakarā Mārupes Kultūras namā nosvinēta kora “Mārupe” 45 gadu jubileja.

Jauktaiskoris“Mārupe”dibināts
1977.gadā.Tādibinātājsunilgga-
dējasvadītājsbijaViktorsMihejevs.
AtmiņustāstsnokoradziedātājaGu-
nāraTutiņa:“ViktorsMihejevs1977.
gadādibinājaMārupesjauktokori.
Pirmstamorganizējapūtējuorķestri.
Mūzikasdzīvēļotitalantīgs,arlielām
organizatoraspējām.Pūtējosspēlēja
arīŽanisunZigis,kurusvēlākiesais-
tījaarīkorī.Katrāpasākumā,kasno-
tikaMārupēvaicitur,Viktorsvienmēr
spēlējaakordeonuardegsmi.Bija
ļoti prasīgs pret dziedātājiem un
vienmērļotinervozsunsteidzīgs,it
kākādsviņudzītuuzpriekšu.Tajā
laikāmārupiešidiezganbiežirīkoja
pasākumusarballēm.Tadnuvaja-
dzējauzstāstieskorim,betvakarā

spēlēja dejas, tāpat piedalījās arī
pūtējuorķestris.”
“Nav jau tikai jubilejas koncerti,

starptiemdaudzdziedamunmēģi-
nām,laidziesmaskoraskanējumā
izskanētuarīārpusMārupes-koris
pabijis Spānijā, Austrijā, Slovākijā
ItālijāunGruzijā.Navjautā,katie-
kamiestikaikoramēģinājumosun
koncertos,mumspatīkarīdažādas
izklaides,piemēram,laivošana,”par
kopābūšanusakakoradalībnieki.
Kora“Mārupe”mākslinieciskieva-

dītājilaikagaitābijuši:JānisLucāns,
AldisAndersons,EdgarsLinde,Kal-
visOzoliņš,kormeistariAndrisDor-
de,vēlākIngaVoroņeko.
Šobrīd kori vada tā šarmantais

mākslinieciskais vadītājs Kalvis

Ozoliņšarburvīgiempalīgiem-kor-
meistariemAndiKlučniekuunkon-
certmeistaruAgriPuķi.
Aicināmikvienu,kuršnevarējabūt

klātesošskorajubilejā,uzjubilejas
koncertprogrammu,kasizskanēs
Mārupes Kultūras namā Latvijas
Proklamēšanasgadadienaiveltītajā
svinīgajāsarīkojumā17.novembrī
plkst.18.00.
Kori“Mārupe”zinvisi,kamprasi-
Tursoprāni,altiunvareniebasi.
Laivisiemspēksunizturība,
Laikatramsavsprieksunveselība!

Mārupes Kultūras nams

Gleznu izstāde “Krāsu paslēpes” 
Mārupes novada bibliotēkā 
apskatāma līdz gada beigām
1. novembrī Mārupes novada bibliotēkā notika jūrmalnieces Vikto-
rijas Gulbes gleznu izstādes “Krāsu paslēpes” atklāšana.

Armuzikāliempriekšnesumiemiz-
stādesatklāšanukuplinājaBabītes
Mūzikasskolasaudzēkņi.Skanēja
ganakordeons,ganflauta,gankok-
le,gantrompete,ganklavieres,kāarī
spēlēja3.-5.klašu instrumentālais
ansamblis,tādējādiiepriecinotgan
mākslinieci,ganarīpārējosklāteso-
šos.
Pasākumavadītājanolasīja“Ne-

nopietnupasakuparkrāsām”,kas
pēctamsasaucāsarViktorijasGul-
besstāstījumuparpašugleznoša-
nasprocesu,krāsujaukšanu,kāarī
izstādesnosaukumu.Uzzinājām,ka
šīirastotāmāksliniecesizstāde.

ViktorijaGulbe ir dārzniece, bet
gleznošanaipievēršasziemaspe-
riodā. Pirms desmit gadiem eļļas
glezniecībuapguvusipiemākslinie-
cesKatrīnasTaivānes,unkopštābrī-
žanevariedomātiessavudzīvibez
gleznošanas.Gleznotājaiļotipatīk
atrastiesdabā-strādātsavāprofe-
sijā,sēņot,pastaigātiesungleznot.
Izstādēaplūkojamas13dažādaiz-

mēragleznas,pārsvarālielformāta.
Izstāde“Krāsupaslēpes”būsaplū-
kojamalīdz30.decembrim.

Mārupes novada bibliotēka

Tikšanās ar vēsturiskā romāna 
“Lakstīgais aptieķnieks” autoru 
3. novembrī Mārupes novada bibliotēkā Piņķos pulcējās rakstnieka 
Arvīda Deģa talanta cienītāji. Autors prezentēja savu jaunāko izdoto 
vēsturisko romānu “Lakstīgais aptieķnieks”.

Romānā autors ir atainojis pa-
gājušā gadsimta trīsdesmito ga-
dunotikumusTalsu,Valdemārpils
unMērsraga apkārtnē. Galvenais
varonis iraptiekārsErnestsDeģis
–autoravectēvabrālis,kurš1931.
gadā sāka nomāt vienīgo aptieku
Mērsragā.Pēcmigrēnaszālēmšo
aptiekupatirapmeklējisprezidents
Kārlis Ulmanis un paspiedis roku
ErnestamDeģim.Romānāatklājas
tālaikavietējāsabiedrība,sadzīve,
notikumi.Rakstnieksirieguldījislielu
pētnieciskudarbu,pētotdažādusdo-
kumentusarhīvos,tālaikaliecības,
intervējotsenākosiedzīvotājus,re-
zultātāiegūstotlielaapjomamate-
riālu.Sākotnējāiecerebijaromānam
liktnosaukumu“Vīradūša”,betvē-
lākizkristalizējāsdoma,karomāna
centrālaistēlsbūsaptiekārsErnests

Deģis.Rakstniekam,sajūtotsavas
saknes,bijalielavēlēšanāsizpētītun
uzzinātsīkākparsavudzimtu.Arvī-
damDeģimizdevāsatrastErnesta
dēluAleksandru,uzzinātvairākpar
savuvectēvuunvectēvabrāliErnes-
tu,ieskenētdzimtasfotogrāfijas,no
kurāmdažasirievietotasgrāmatā.
Uzgrāmatasvākairreālapersona
Vēsma Dorna – vietējā kapteiņa
sieva,kuraibijadiezganlielaloma
Ernestadzīvē.
Pasākumalaikāautorastāstījums

mijāsarcitātiemnogrāmatas,tādē-
jādiieintriģējotgrāmatuizlasīt.Klau-
sītājiuzdevasevinteresējošusjautā-
jumus,kāarībijaiespējaiegādāties
grāmatu“Lakstīgaisaptieķnieks”ar
rakstniekaautogrāfu.

Mārupes novada bibliotēka

Apsveicam!

5.novembrīAijasMeikšānesva-
dītāmūsdienudejugrupa“Platīns”
ar deju “Dziļums dziļš” piedalījās

“Kandavasdejufestivālā2022”,kur
ieguvaskatītājusimpātijasbalvu!Ap-
sveicamdejotājusarpanākumiem!

Mazos dejotājus aicinām 
pirmsskolas deju kolektīvā 
Mārupēdibinātspirmsskolasdeju

kolektīvs,laiarīpašiemmazākajiem.
Mārupesnovadadejotājiembūtuie-
spējasevipilnveidotdejasmākslā.
DejunodarbībasnotiksMārupes

Kultūrasnamā(Daugavas iela29,
Mārupe),sākotar4.janvāri.
Plānotienodarbībulaikipirmdie-

nāsuntrešdienās(plkst.17.30-18.00

(3gadi),18.05.-18.35(4gadi),18.40
-19.10(5-6gadi).
Pieteikšanās līdz 15. de-

cembrim, aizpildot veidlapu:
ej.uz/piesakosdejot. E–pasts:
lina.daugule@gmail.com. Dalības
maksa:30eiromēnesī.

“Mārdadzīšiem” 3. vieta jaunrades deju konkursā 
“Mēs un deja”
Jaunais mācību gads ražīgi iesācies Mārupes Valsts ģimnāzijas bērnu tautas deju kolektīvam “Mārda-
dzīši”, ar sasniegumiem startējot jaunrades deju konkursā “Mēs un deja”. 

Laigandalībakonkursābijaiespē-
jamaarīattālināti,iesūtotkonkursa
žūrijai sagatavotodejaspriekšne-
sumuvideoformātā,dejukolektīva
“Mārdadzīši”2.klašugrupapiedalījās

klātienē,atrādotdejužūrijai14.ok-
tobrīVEFKultūraspilī.
Ar skolotājas un kolektīva vadī-

tājas,horeogrāfesLeldesKrēsliņas
deju“Manamīļadieniņa”tikaiegūta

3.vieta1.-2.klašuvecumagrupā. 
Pēdējos divus gadus konkurss

netikarīkots.Šogadkonkursātika
atrādītasarīdažasattālinātonodar-
bībulaikātapušasZoomdejas,kas
nupārvērstasskatuviskāspārude-
jās.“Mārdadzīšu”izpildītādejatika
speciāliveidotašīgadakonkursam
untāsapgūšanaidejotājiembijaļoti
mazlaika-dejatikaiestudētavien
divu nedēļu laikā. Nākamajā deju
sezonā visas konkursā prēmētās
dejastikspubliskotasmetodiskajā
materiālāunbūspieejamasarīci-
tiemLatvijasdejukolektīviemsava
repertuārapapildināšanai.

Lelde Krēsliņa, deju kolektīva 
vadītāja 

“Ghetto Games” viesošanās Babītes vidusskolā
Babītes vidusskolas izglītojamie ieguvuši galveno balvu “Ghetto Games” konkursā “Skolu tūre”.

Konkursa“Skolutūre”galvenābal-
vabija“GhettoGames”komandas
došanāsuzizglītībasiestādiunak-
tivitāšuorganizēšana,unBabītesvi-
dusskolagodamnopelnījašobalvu.
10.oktobrīskolāviesojāsprojek-

tapārstāvji.Pasākumasākumātika
sniegtsīssieskats“GhettoGames”
vēsturēunnorisē,pēctamsekoja

aktivitātes,kurāstikaizmēģinātsun
spēlētsflorbols,futbols,basketbols,
cīņassportsunbalansadēlis.9.-12.
klašuizglītojamietiešāmizbaudīja
šopasākumu.Paldies“GhettoGa-
mes”parviesošanosBabītesvidus-
skolā!
“GhettoGames” ir projekts, kas

dod iespēju jauniešiem pilnveido-

ties,izietārpuskomfortazonasun
izmēģinātdažādussportaveidus.
KatruvasaruRīgānotieksacensības
dažādāsvecumagrupāsunsporta
veidos,piemēram,basketbolā,futbo-
lā,florbolāu.tml.

Babītes vidusskola

http://ej.uz/piesakosdejot
mailto:lina.daugule%40gmail.com?subject=
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Sporta ziņas īsumā
Irsāciesgadaslapjākaisundubļainākaislaiks–rudens,kas
lielaidaļaicilvēkuradavēlmipaliktmājāspiesiltastējaskrūzes
unmurrājošukaķiblakus,tačuneMārupesnovadaaktīvajiem
bērniem,jauniešiemuniedzīvotājiem.Jauvairāknekādivus
mēnešusnovadasportacentrosunsportaklubosnorisinās
sportanodarbībasuntreniņi.Bērniunjauniešiaktīvitrenējas,
laiuzlabotusavufiziskoformu,ievērotuaktīvuunveselīgudzī-
vesveidu,kāarīlainākamajāssacensībāsrādītusavulabāko
sniegumuunbaudītutreniņuprocesaaugļus.Arīvisinovada
treneriardegsmiirmetušiestreniņuprocesā,lairādītubērniem
unjauniešiempriekšzīmi,kasportotirlabiunnekadnevajag
padotiesunapstāties.
Arīoktobrīunnovembrasākumānotikušasdažādassacen-

sībasunsportanotikumi,kurMārupesnovadasportistisasnie-
gušilabusrezultātus.

Florbols
23.oktobrīnorisinājāsLatvijasJaunatnesčempionātaspēles
meitenēmflorbolā,uzkurāmdevāsarīBabītesSportakom-
pleksaU12meiteņuflorbolakomandatreneraJāņaGožas
vadībā.Notrīsspēlēmkomandauzvaruguvavienā,kasirlabs
sasniegums,jotreniņusezonairtikkosākusies,komandas
meitenēmšisirtikaipirmaismācībugadsflorbolā.Jaunaszi-
nāšanas,jaunstrenerisunkomandasbiedrenes.Sacensības
apliecinakomandassaliedētību,treneraspējusastrādātiesar
audzēknēm,kāarīparādakomandasmērķtiecībuunpozitīvo
attieksmipretsevmīļosportu.Tāpatpozitīvuattieksmivisa
oktobragarumārādījušiarīcituflorbolagrupuaudzēkņi,kuri
aktīvistartēLatvijasJaunatnesčempionātaizbraukumaspēlēs
unmājasspēlēsSpuņciemahallē,krājotpieredzespunktus,
socializējotiesarcitukomanduspēlētājiem,aktīviunvērtīgi
pavadotlaiku.

Futbols
No27.līdz29.oktobrimMārupesSportacentradivas2014.
gadakomandaspiedalījās“FKSalaspilsKauss”futbolaturnīrā.
PuišiaizvadījaspēlespretdažādāmLatvijasfutbolakoman-
dām,katrārādotsavulabākosniegumu.FSMetta,Real-Pro
Ikšķile,FCGaujaValmiera,RFSunBalvuSportaskolabijašī
gadaturnīrapretiniekukomandasmūsufutbolistiem.Mārupes
Sportacentrafutbolistinezaudējanevienuspēliunmājāsdevās
pacilātānoskaņojumā.Prieksparlabinoorganizētoturnīru,kur
jauniesportistivarējagūtlieliskupieredziunpozitīvasemocijas.

Latvijas veselības sporta nedēļas pasākumi Mārupes 
novadā

No17.līdz23.oktobrimLatvijānorisinājāsLatvijasveselības
sportanedēļa,kuruorganizēLatvijasTautassportaasociācija

sadarbībāarStarptautiskoSportaunKultūrasasociāciju(IS-
CA).TasirikgadējsEiropasmērogapasākums,kuramērķisir
popularizētveselīgudzīvesveiduuniesaistītpēciespējasvairāk
cilvēkusportiskās,veselīgāsunfiziskāsaktivitātēs.Veselības
nedēļaiveltītiepasākuminorisināsvairākāsEiropasvalstīs.
MOVEWeekpasākumospiedalāsvairākitūkstošidalībnieku
noEiropasvalstīm.PasākuminorisināsnetikaiEiropā,betarī
Latīņamerikā.Laipopularizētuveselīguunaktīvudzīvesveidu
Mārupesnovadaiedzīvotājiem,21.oktobrītikapiedāvātsie-
saistītiessportiskās,fiziskāsaktivitātēsarfutbolaelementiem
jebatklātajāfutbolatreniņā,korīkojaMārupesSportacentrs
sadarbībāarmenedžeriRingolduPrāvastu.Treniņšsākāsar
iesildošiemvingrojumiem-skriešanaselementiemunfutbola
specifiku,kasparāda,kafutbolsirnetikaispēle,betspēles
elementinoderkālabafiziskāssagatavotībastreniņasastāv-
daļa.Pēctamdalībniekivarējapiedalītiesaizraujošāfutbola
nodarbībā,kasbijapiesātinātaarjaunāmzināšanāmunvingri-
nājumiemfutbolatehnikasunmeistarībasuzlabošanai,kāarī
bijaiespējaapgūtuniepazītfutboluprofesionālutreneruvadībā.
Noslēgumāpasākumadalībniekiemtikapiedāvātsfiziskāssa-
gatavotībastreniņšfutbolaiemaņuattīstībai.
Pasākumanorisēlielanozīmeirtreneriem,kurivadanodarbī-

basunstrādāardalībniekiem,šoreiztiebijafiziskāssagatavo-
tībastrenerisKristapsŽodziņš,futbolatrenerisRodrigoPereira
unRingoldsPrāvasts.Pasākumā,neskatotiesuzrudenīgajiem
laikapstākļiem,bijaieradušies30mācīties,trenētiesunuzkus-
tētiesalkstošidalībnieki!

Hokejs
LaipopularizētuaktīvudzīvesveiduMārupesnovadaiedzīvotāju
vidūunaicinātujaunatninodarbotiesarhokeju,vasarasizskaņā
unrudenītikaaizvadītashokejaspēlesunbezmaksasslidoša-
nasapmācībasbērniem.28.augustānorisinājāspasākums
“HokejadienaMārupēarGeorgijuPujacu”,kuralaikānotika
hokejaturnīrs,betprasmīgākajiemdalībniekiembijaiespēja
izmēģinātsavusspēkusSKILLSdisciplīnās.Dalībniekiungo-
dalgotovietuieguvējitikapiebalvāmunpatīkamiempārstei-
gumiem.Betbērni,kuritikaivēlsapņopariespējunodarboties
arhokeju,varējaizmēģinātsavasprasmesslidošanastrenera
pavadībā.Bezmaksasslidošanasapmācībastikaaizvadītas
30.oktobrī.Projekts“HokejadienaMārupēarGeorgijuPujacu”
notikaprojektukonkursa“Mārupe-mūsumājas2022”ietvaros,
kofinansēMārupesnovadapašvaldība.

Zole
15.septembrīnorisinājāsBabītesSportakompleksaturnīrskār-
šuspēlē,,Zole”.Turnīrātikaizspēlētasdaudzaspartijas,unvar
tikaiapbrīnotdalībniekupacietību,stratēģiskodomāšanuun
prasmi.Kopāturnīrāpiedalījās15dalībnieki,nokuriemšoreiz
labākiebijaJānisZuzēns(1.vieta,),RitvarsOsis(2.vieta)un
IlmārsSpalva(3.vieta).

Basketbols
MārupesSportakompleksā16.oktobrīnotikaturnīrs3:3uz
abiemgroziem“MārupesKauss”2014.gadādzimušozēnu
grupā.Pasākumāpiedalījāskuplsdalībniekupulks–kopumā
22komandasnoMārupes,Jelgavas,OgresnovadiemunRīgas.
Turnīrstikaorganizētsdivāsgrupās:Opengrupā(armazāku
pieredzi),kassniedzaiespējupiedalītiessportistiem,kuriirti-
kaisavasportistaceļasākumposmāunElitegrupā(arlielāku
pieredzi),šādsdalījumsļāvakomandāmsacenstieslīdzvērtīgā
konkurencē,mazākpieredzējušajiemsportistiemnezaudētcī-
ņassparuunvēlmitrenēties,savukārtpieredzibagātākajiem–
tiektiesuzjauniemaugstumiemunmeistarību.Spēcīgākajā
ElitegrupāMārupesSportacentrsieguvisdivasgodalgotas
vietas-MārupesSC-2komandaiartreneriM.Stumbiņuizde-
vāsizcīnīt1.vietu,savukārtMārupesSC-1komandaartreneri

O.Zurkovuieņēma3.vietu.PrieksredzētMārupeskomandu
spēcīgosniegumu,attieksmiuntrenerulabipaveiktodarbu.

Motosports

Motosezonairnoslēgusies,unirzināmidažāduturnīrukop-
vērtējumi.ŠogadMārupesautomotokluba“Bieriņi”sportisti
varlepotiesarteicamiempanākumiem.Sportistuizturībaun
apņēmībavisassezonasgarumāirapbrīnojama,pierādotspor-
tistuattieksmiunmīlestībupretmotosportu.
“LatvijasJunioručempionāta2022”piecosposmosbiedrības

Mārupesautomotokluba“Bieriņi”sportistisasniegušilabusre-
zultātus.1.vietuizcīnījaNoelsBallods-Nagrādovs(MX50Rūķīši,
Openklase(4-6gadi)),1.vietaLeoVeinbergam(MX50jaunākā
grupa(6-7gadi)),3.vietuieguvisMarkusRode(X50jaunākā
grupa(6-7gadi)),TomamTilānam3.vieta(MX50vecākāgru-
pa(8-9gadi)).1.vietaizcīnītaarīMX125jauniešugrupā(4-17
gadi)-augstākaissasniegumsAkselamNeimanim.Savukārt
MX2Juniorugrupā(14-17gadi)1.vietaDaniilamKuzminam,
betMX2BJuniorugrupā(14-17gadi)1.vietaDāvimDīvam–
Vītolam.Komandaierindojusies2.vietā.
Arī “LatvijasČempionātā 2022” sešos posmos “Bieriņu”

pārstāvjisasniegušilieliskusrezultātusungadanogalēvar
priecātiesparkopvērtējumaiznākumu.1.vietuizcīnījisToms
Dankerts(MX85Bmazieriteņi(9-12gadi)),savukārt2.vie-
taDaniilamKuzminam(MX2juniorugrupa(14-18gadi))un
EdvardamBidzānam(MX2grupano14gadiem).Komanda
ierindojās5.vietā.
Savukārt“NacionālaisKauss”notiekastoņosposmos,kur

Mārupesautomotokluba“Bieriņi”dalībniekiemirizdeviessevi
parādītnolabākāspuses.1.vietaMX50jaunākajāgrupāLeo
Veinbergam(6-7gadi),tāpat1.vietaMX50vecākajāgrupā
TomamTilānam(7-8gadi).2.vietuizcīnījusiMX65jaunākās
grupasbraucējaEvelīneMeikšāne(8-10gadi),savukārt3.vietu
godamizcīnījisMX65vecākāsgrupassportistsPlatonsČeku-
rovs(10-12gadi).
Tāpatarizcilusasniegumu“Bieriņi”varlepoties“Latvijas

kausā”,kasnorisinājāsastoņuposmugarumā.1.vietukop-
vērtējumāgodamizcīnījisJānisLeitāns,kuršbraucMXRetro
175ccgrupā.

Apkopoja Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļa

Par sporta nozares  pārvaldības plānošanu novadā
Sabiedrībā izskanējušas bažas par iespējamām izmaiņām novada sporta pārvaldībā un organizāci-
jā, īpaši attiecībā uz bērnu un jauniešu sporta nodarbībām. Tādējādi pašvaldība informē, ka novadu 
apvienošana un aizvien pieaugušais bērnu un jauniešu skaits novadā radījis nepieciešamību meklēt 
efektīvāko sporta jomas pārvaldības modeli sporta nozares turpmākai attīstībai.   

Piejaunāsnovadasportaunak-
tīvāsatpūtasattīstībasstratēģijas
izstrādes strādā gan pašvaldības
administrācija,ganSportaunaktī-
vāsatpūtaskonsultatīvāpadome.
Izstrādesprocesāveiktslīdzšinējoar
nozaresattīstībusaistītodokumentu
vērtējums.Veiktasiedzīvotāju(372
respondenti),treneru(40)unsporta
organizāciju(14)aptaujasarmērķi
noskaidrotviedokliparsportapār-
valdību,infrastruktūruunpieejamo
sporta nodarbību klāstu novadā.
Vasaras izskaņā norisinājās paš-
valdībasorganizētasfokusagrupu

intervijasundiskusijasarvairākiem
sportajomasekspertiem-sportain-
stitūcijuvadītājiem,treneriem,kaimi-
ņunovadupašvaldībupārstāvjiem,
sportafederācijāmunvalstsiestā-
dēm.Tikaapspriestasprofesionālās
ievirzesuninterešuizglītībaspozi-
tīvāsunnegatīvāspuses,domājot
pariespējamilabākajiemsadarbības
modeļiemstarppašvaldībuunspor-
taorganizācijām.14.septembrīpaš-
valdībasvadītāji,deputātiunsporta
jomas darbinieki devās pieredzes
apmaiņasbraucienāuz Jūrmalas
Sportaskolu.Patlabanturpināsizpē-

tesprocessunpašvaldībasauditors
veicfinanšuaprēķinus, lai vērtētu
risinājumu ar iespējami augstāku
efektivitāti un zemāku ietekmi uz
pašvaldībasbudžetu.Aicināmsekot
aktualitātēmwww.marupe.lvsadaļā
Sports / Sporta un aktīvās atpūtas at-
tīstības stratēģija.

Apkopoja Sabiedrības iesaistes un 
mārketinga nodaļa

Latvijasveselībassportanedēļāinteresentiiesaistījāssportiskās
aktivitātēsarfutbolaelementiem.

Arlieliskiemrezultātiemnoslēgusiesmotosezona.

https://www.marupe.lv/lv/sports
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SPORTA AFIŠA
26. novembrī plkst. 11.00
Jūrmalas ielā 17, Piņķos, Babītes 
pagastā Babītes sporta kompleksa 
turnīrs kāršu spēlē ,, ZOLE”

17. decembrī  plkst. 8.00
Mārupes Sporta centrā (Kantora ielā 97, 
Mārupē)
Taekvondo sacensības “Korejas 
vēstnieka kauss”

17. decembrī plkst. 10.00
Jūrmalas ielā 17, Piņķos, Babītes pa-
gastā
Babītes Sporta kompleksa 2022. 
gada komandu sacensības novusā 
“Ziemassvētku kauss ”

30. decembrī
Jūrmalas ielā 17, Piņķos, Babītes pa-
gastā
Babītes Sporta kompleksa 2022. 
gada  “Turnīrs 3x3 basketbolā”
SacensībusākumsgrupāsU13un
U16plkst. 14.00, betOpengrupā
plkst.17.00.

KULTŪRAS AFIŠA
17. novembrī plkst. 18.00
Mārupes Kultūras namā (Daugavas ielā 
29, Mārupē)
Latvijas Republikas proklamēšanas 
104. gadadienai veltīts svinīgs sa-
rīkojums

18. novembrī plkst. 17.00
Babītes Kultūrizglītības centrā (Jūrmalas 
ielā 14A, Piņķos)
Latvijas  Republikas proklamēša-
nas gadadienai  veltīts koncerts “Jo 
dziedāju, jo skanēja”, grupa “Latvi-
an Voices”
Bezmaksasieejaskartespieejamas
pieadministratorēm.

20. novembrī 
Mārupes novada kapsētās
Mirušo piemiņas diena - svecīšu 
vakars
MūžībassvētdienasjebMirušopie-
miņasdienasdievkalpojumi:
11.00Piņķusv.Jāņabaznīcā;
13.30Salassv.Jāņabaznīcā.

Līdz 20. novembrim
Mārupes novada bibliotēkā (Jūrmalas 
ielā 14A, Piņķos)
Ziemeļvalstu literatūras nedēļa

Līdz 21. novembrim
Babītes Kultūrizglītības centra filiāles 
Salas pagastā “Vietvalži” (Spuņciemā)
Muzeja krājuma izstāde “Saimnie-
košana Salas pagastā” un Ingas 
Sarmas veidotā izstāde “Jūrmalas 
zemeņu stāsti”. Digitālā ekspozī-
cija  “Burvju spogulis” papildināta 
ar jaunu sižetu “Skološanās”, kurā 
stāstīts par izglītošanās vēsturi Sa-
las pagastā

25. novembrī  plkst. 19.00
Babītes Kultūrizglītības centrā (Jūrmalas 
ielā 14A, Piņķos) 

Kino seanss filmai “Janvāris”
Ieeja2eiro.

27. novembrī  plkst.  18.00
Babītes Kultūrizglītības centra filiāles 
Salas pagastā “Vietvalži” (Spuņciemā)
Ziemassvētku egles iedegšanas 
pasākums ar rūķiem, rotājumu 
darbnīcām, mini stāvkoncertu un 
rotaļdeju izrādi
Ziemassvētkueglītesrotājumuiz-
stādesatklāšanaekpozīcijuzālē.

29. novembrī plkst. 19.00
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē 
Salas pagastā “Vietvalži” (Spuņciemā)
Kino otrdienu randiņvakars pie gal-
diņiem - filma “Sēklis”
Ieeja3eiro.Līdzidrīkstņemtgrozi-
ņus.

Līdz 30. novembrim
Mārupes novada bibliotēkā (Jūrmalas 
ielā 14A, Piņķos) 
Novadpētniecības izstāde par Al-
bertu Kronenbergu un izstāde ‘’Lāč-
plēša Kara ordenis, 1919. - 1928. 
un Lāč plēša diena’’

3. decembrī plkst. 14.00
Mārupes Kultūras namā (Daugavas ielā 
29, Mārupē)
“Mārupes novada zelta kāzas”
Godināsimstiprāsģimenesunveici-
nāsimģimeneskāvērtībassaglabā-
šanu,suminotpārus,kas2022.ga-
dāatzīmē50gadulaulībujubilejas.

3. decembrī plkst. 16.30 un 19.00
Babītes Kultūrizglītības centrā (Jūrma-
las ielā 14A, Piņķos)
Valters Pūce un Dainis Tenis ar 
mūz iku no koncertprogrammām 
“Radīts Latvijā” un “Bez elektrības”
Biļetespieejamas“Biļešuparadīze”
kasēs vai www.bilesuparadize.lv.
Cena10un15eiro.

4. decembrī plkst. plkst. 12.00
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē 
Salas pagastā “Vietvalži” (Spuņciemā)
Kino svētdiena - ģimenes filma 
“Circenīša Ziemassvētki”
Ieeja-3eiro.Līdzidrīkstņemtgro-
ziņus. Pēc filmas ikvienam “Zie-
massvētkueglesparkā”būsiespēja
nofotografētiesardziedošoZiemas-
svētkuvecītiunnodotviņamuzrak-
stītovēstuli.

8. decembrī plkst. 19.00
Babītes Kultūrizglītības centrā (Jūrma-
las ielā 14A, Piņķos) 
Izrāde “Olafa Ziemassvētki”
Biļetespieejamasno28.novembra
pieadministratorēm.Cena5eiro.

10. decembrī no plkst. 11.00 līdz 
17.00
Mārupes novada Tūrisma informācijas 
un amatu mājā (Bebru ielā 10, Mārupē)
“Porcelāna diena” un Marutas 
Raudes mākslas centra porcelāna 
darbu Ziemassvētku izstādes at-
klāšana
Izstādeaplūkojamalīdz23.decem-
brim.

10. decembrī plkst. 18.00
Mārupes Kultūras namā (Daugavas ielā 
29, Mārupē)
Mārupes Kultūras nama jauniešu 
deju kolektīva “Mārupe” koncerts 
“Sadancosim Mārupē!”

11. decembrī plkst. 11.00 un plkst. 
13.30
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē 
Salas pagastā “Vietvalži” (Spuņciemā)
Ziemassvētku izrādes ar Ziemas-
svētku vecīti un rotaļām “Topsīši 
pēta Ziemassvētkus”
Ģimenesielūgumusaicināmizņemt
personīgilīdz1.decembrimpiead-
ministratoresdarbalaikānoplkst.
10.00līdz18.00(nootrdienaslīdz
sestdienai.

11. decembrī plkst. 16.00 
Mārupes Kultūras namā (Daugavas ielā 
29, Mārupē)
Arņa Medņa Ziemassvētku prog-
ramma “Snieg, snieg balts sniegs”

13. decembrī plkst. 19.00
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē 
Salas pagastā “Vietvalži” (Spuņciemā)
Kino otrdienu randiņvakars pie gal-
diņiem - filma “Māsas”
Ieeja3eiro.Līdzidrīkstņemtgrozi-
ņus.

16. decembrī plkst. 18.00
Babītes Kultūrizglītības centrā (Jūrma-
las ielā 14A, Piņķos)
Ziemassvētku koncerts
PiedalāsvokālāsgrupasKristīnes
Paņko unMaijas Sējānes vadībā,
mūsdienudejugrupa“Platīns”Aijas
Meikšānesvadībā,grupa“Ellsofthe
60’s”.KoncertuvadīsMārtiņšGailītis
(Marka).
Bezmaksasieejaskartespieejamas
no5.decembrapieadministratorēm.

16. decembrī plkst. 19.00
Mārupes Kultūras namā (Daugavas ielā 
29, Mārupē)
Ziemassvētku koncerts “Vai zini, 
kas ir mīlestība...”
Koncertāpiedalās:RēzijaKalniņa–
balss,AinārsRubiķis–balss,taus-
tiņi,PaulaPērkone–balss,Jēkabs
Kalniņš–balss,IlzeĶuzule-Skras-
tiņa–balss, IlzeDzenīte–balss,
taustiņi, Ieva Šablovska – arfa,
AinarsŠablovskis-dudoks,sakso-
fons,KārlisJirgens–kokle,stabule,
ErnestsMediņš–sitaminstrumen-
ti.DacesMicānes-Zālītesdzejas
dramatizējums.Biļetespieejamas
www.bilesuparadize.lv  un “Biļešu
paradīze”kasēs.Cenas:15eiro,20
eiroun25eiro.

17. decembrī plkst. 12.00
Mārupes Kultūras namā (Daugavas ielā 
29, Mārupē)
Muzikālā Ziemassvētku pasaka 
“Sniegbaltītes skola”
Lomās-JānisKirmuška,ElīnaBo-
jarkina,LaimaMiltiņa,JānisSkanis,
RaimondaVazdika,JurisMillers,Da-

ceMakovska,MārisSkrodis,Sandis
Bergholds,KārlisTols,u.c.Izrādēs
piedalāsarīTDA“Dzintariņš”dejotā-
ji.Izrādesrežisors-JānisMūrnieks,
horeogrāfe Sanita Misika, produ-
cents-JurisMillers.Izrādeparedzē-
tapirmsskolasvecumaskatītājiem
unjaunākoklašuskolēniem.Biļetes
pieejamas www.bilesuparadize.lv
un“Biļešuparadīze”kasēs.Cenas:
12eiro,15eiroun20eiro.

18. decembrī
Mārupes Kultūras namā un Mārupes 
Kultūras nama iekšpagalmā (Daugavas 
ielā 29, Mārupē)
Mārupes baltā advente 
11.00 Mārupes Kultūras nama
baltais koncerts “Dziesma vieno”.
Koncertā piedalās Mārupes Kul-
tūrasnamajauktiekori: “Mārupe”,
“Universum”,sieviešukoris“Resono”
unsieviešuseniorukoris“Noktirne”,
ansambļi“Dzelde”,“Pīlādzis”un“Me-
žābele”unmācītājsEdgarsMažis;
13.00 līdz 16.00MārupesKultūras
namaiekšpagalmānovadaamatnie-
kuunmājražotāju“MārupesZiemas-
svētkutirdziņš”;
14.00 Mārupes Kultūras namā
Mārupes Kultūras nama baltais
koncerts“Dejastiprina”.Pasākumā
piedalāsMārupes Kultūras nama
seniorudejukolektīvs“Klasesbiedri”,
vidējaspaaudzesdejukolektīvi“Mā-
rupieši”,“Krustušķērsu”unjauniešu
dejukolektīvs“Mārupe”.

18. decembrī no plkst. 14.00 līdz 
17.00
Babītes Kultūrizglītības centra filiāles 
Salas pagastā “Vietvalži” skvērā (Spu-
ņciemā)
“Ziemas prieku diena” visai ģime-
nei
Varēs piedalīties aktīvās atpūtas
programmā “Mazais stiprinieks”,
kuraslaikāvarēssatiktZiemassvēt-
kuvecītiunrūķus,izmēģinātsavus
spēkus12dažādāsdisciplīnās,no-
fotografētiespieZiemassvētkuvecī-
šakamanāmunpardalībusaņemt
pateicību.

21. decembrī plkst. 14.00
Mārupes novada bibliotēkā (Jūrmalas 
ielā 14A, Piņķos) 
Radošā nodarbība ‘’Ziemassvētku 
brīnums’’ ar Ivetu Budi

23. decembrī plkst. 18.00
Babītes Kultūrizglītības centrā (Jūrma-
las ielā 14A, Piņķos)
Koncerts “Ziemassvētku ceļojums 
mūzikā”
PiedalāsDainisSkutelis,AijaVītoli-
ņa,AndrisĀbelīte.Bezmaksasieejas
kartespieejamasno1.decembrapie
administratorēm.

27. decembrī plkst. 18.00
Mārupes Kultūras namā (Daugavas ielā 
29, Mārupē)
Izrāde bērniem “Ričijs Rū Ziemas-
svētkos”
Koncertuzvedumā pie mazajiem

skatītājiemdosies LaurisReiniks,
RūtaReinika-Preisa,EdgarsŠteins,
BeāteSvarinska,AnitaLevša,Sofija
TimmaunRičardsPreiss.Uzvedu-
māiekļautodziesmustudijasprodu-
centsirJānisZvirgzdiņš,ilustrāciju
autoreGunaMiķelsone,horeogrāfe
BeāteSvarinska,tērpumāksliniece
AnitaZnutiņa,scenogrāfsEgīlsKup-
čs,režisorsValdisPavlovskisunpro-
ducentsJānisKļaviņš.
Biļetesbūspieejamaswww.biles-
uparadize.lv  un “Biļešu paradīze”
kasēs.Pasākumaorganizators:SIA
“ForteProduction”.

Līdz 30. decembrim
Mārupes novada bibliotēkā (Jūrmalas 
ielā 14A, Piņķos)
Jūrmalas mākslinieces Viktorijas 
Gulbes gleznu izstāde “Krāsu pa-
slēpes”

Līdz 30. decembrim
Mārupes novada bibliotēkā (Jūrmalas 
ielā 14A, Piņķos)
Novadpētniecības izstāde ‘’Kaspars 
Biezbārdis’’

2023. gada 1. janvārī plkst. 1.00
Mārupes Kultūras namā (Daugavas ielā 
29, Mārupē)
 “Mārupes gadumijas balle”  kopā 
ar grupu  “Kraujas Band”
Ballē skanēs burvīgas melodijas,
kurupavadībāvarēsgrieztiesdejās,
vakaragaitāīpašipārsteigumi,līdzi
jāņemgroziņiunlabsgarastāvoklis,
arkoiesāktjauno2023.gadu.Biļešu
rezervācijano1.līdz27.decembrim
vaikamērbiļetesirpieejamas-infor-
mācija,rakstotuze–pastaadresi
kulturas.nams@marupe.lv.
Rezervētāsieejasbiļetesvarēsie-
gādātiesMārupesKultūrasnama
administrācijā(ieejanoGaujasielas
puses):16.decembrīnoplkst.10.00
līdz21.00;18.decembrīnoplkst.
13.00 līdz16.00;27.decembrīno
plkst.9.00līdz17.00.
Ieeja20eiro.

Apmeklētāju ievērībai! 
Ieejapasākumosirbezmaksas,iz-
ņemottos,kurnorādītscitādi.
Arpasākumuaprakstuaicināmiepa-
zītieswww.marupe.lvsadaļāsKultūra, 
Sports, Tūrisms. 
Pasākumu laikā iespējama fotogra-
fēšana un filmēšana. Fotogrāfijas un 
video var tikt ievietoti pašvaldības in-
formatīvajos kanālos. Pārzinis un per-
sonu datu apstrādes nolūki: Mārupes 
novada pašvaldība (Daugavas iela 29, 
Mārupe, Mārupes novads, LV-2167) 
veic personas datu apstrādi sabiedrī-
bas informēšanai. Atrodoties pasāku-
ma teritorijā, ikviens tā apmeklētājs 
apliecina, ka ir informēts, ka var tikt 
iekļauts vizuālajā materiālā.

14  Reģistrētas laulības

15 Reģistrēti mirušie

29 Reģistrēti jaundzimušie

16
Zēni

13
Meitenes

2022.gada oktobris
Dzimtsarakstu nodaļā

Mihails Vodņevs (dzimis 1955. gadā)
Jānis Keziks (dzimis 1951. gadā)
Sofija Timaškeviča (dzimusi 1937. gadā)
Aivars Lapa (dzimis 1942. gadā)
Velta Blumbaha (dzimusi 1935. gadā)
Dzintra Zilberte (dzimusi 1937. gadā)
Baiba Lapiņa (dzimusi 1964. gadā)
Zelma Bogdanova (dzimusi 1931. gadā)
Rolands Runcis (dzimis 1953. gadā)
Andris Veiss (dzimis 1956. gadā)
Svetlana Nikolajeva (dzimusi 1960. gadā)
Ziedonis Blūms (dzimis 1939. gadā)
Ģirts Lapiņš (dzimis 1954. gadā)
Tamāra Sedleruka (dzimusi 1943. gadā)

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

“MārupesVēstis”publicētiemateriāli
nevienmēratspoguļoMārupesnovada

pašvaldībasviedokli.
Pārpublicēšanasgadījumāatsauce

obligāta.

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

Dievkalpojumi Piņķu sv. Jāņa draudzē
27. novembrī plkst. 11.00 –adventapirmāsvētdienā,pēcdievkalpojuma-sadraudzība.

Adventa svētbrīži trešdienās plkst. 19.00:
30. novembrī–apustuļasv.Andrejadienā; 
7. decembrī–sv.Nikolajapiemiņai; 

14. decembrī–sv.Lūcijaspiemiņai; 
21. decembrī–apustuļasv.Tomadienā.

Dievkalpojumi Salas draudzē
Adventa laika dievkalpojumi plkst. 13.30 - 
27. novembrī,  4. decembrī, 11. decembrī, 
18. decembrī;
24. decembrī plkst. 15.00-Ziemassvētku
Svētvakaradievkalpojums;

25. decembrī plkst. 13.30-Kristuspiedzim-
šanassvētku(Ziemassvētku)dievkalpojums;
1. janvārī plkst. 13.30-Jaungadadievkal-
pojums

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

