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Ar piesātinātu programmu aizvadītas 
Mārupes novada Uzņēmēju dienas
No 5. līdz 10.septembrim Mārupes novadā norisinājās “Mārupes novada Uzņēmēju dienas 2022”, kas jau sesto gadu tika rīkotas, lai atbalstītu novada uzņēmējus un veicinātu uz-
ņēmējdarbības nozares attīstību.

“MārupesnovadaUzņēmējudie-
nas2022”tikaatklātas5.septembrī
ar “neformālāmbrokastīmarpaš-
valdībasvadību”,piekopīgagalda
sēžotiespašvaldības,uzņēmējuun
biedrībupārstāvjiem.Pasākumuar
prezentācijuparuzņēmējiemaktu-
ālām tēmām atklāja pašvaldības
Sabiedrībasiesaistesunmārketin-
ganodaļasvadītājaElīnaBrigmane,
partuvākiemuntālākiemattīstības
plāniemklātesošajiemstāstījaVAS
„Starptautiskālidosta„Rīga””valdes
priekšsēdētājaLailaOdiņa.
“Neformālobrokastuarpašvaldī-

basvadību”laikāsvinīgiparakstīts
pašvaldībasunVAS„Starptautiskā
lidosta „Rīga”” sadarbībasmemo-
rands,kasapliecinaabupušuturp-
mākosadarbību,laiuzlabotuvietējās
kopienasiedzīvotājudzīveskvalitāti,
kopīgiīstenojotsavstarpējāssadar-
bībasprojektusunatbalstotdažā-
daspašvaldībasaktivitātes.
Šāds sadarbības memorands

arlidostu“Rīga”līdzadministratīvi
teritoriālajaireformaibijanoslēgts
abām līdzšinējām pašvaldībām–
2018.gadāBabītesnovadapašvaldī-
baiun2019.gadāMārupesnovada
domei,uzņēmumamveiksmīgilīdz-
darbojotiesvidesuninfrastruktūras
projektos,kāarīatbalstotkultūras
pasākumusunveicinotuzņēmējdar-
bībasvidesattīstībunovados.
6. septembrī Mārupes novada

pašvaldībasizglītībasiestāžuvecā-
koklašujauniešiviesojāsAirbaltic
Pilotuakadēmijā,uzzinotparstudiju
iespējāmundarbuAirbaltickompā-
nijā, kā arī uzklausot akadēmijas
studentapieredzesstāstu.Jaunieši
varējaizmēģinātarīdaļunopraktis-
kajāmapmācībām,piemēram,dzē-
šotugunsgrēkulidmašīnassalona
maketā,evakuējotiesnolidmašīnas,
iepazīstotlidmašīnasdurvjuapmācī-
buiekārtu,kāarīizmēģinotlidojumu
simulatorus.
Dienasturpinājumā“HercogsGar-

den”telpāsnotikavērtīgsseminārs
uzņēmējiemparenergoefektivitātes
atbalstarīkiemunsaulesenerģiju.
Pasākumāarenergoefektivitātesat-
balstarīkiemiepazīstinājaEkonomi-
kasministrijasEnerģētikasfinanšu

instrumentudepartamentadirektors
GatisSilovsunaktuāloparsaules
enerģijas izmantošanuklāstījaAS
“Sadalestīkls”pārstāvji.
7. septembrī Mārupes novada

pašvaldībasizglītībasiestādēsvie-
sojāsnovadauzņēmumupārstāvji,
laidalītospieredzēuniedvesmotu
arsaviemstāstiem.MārupesValsts
ģimnāzijasskolēnusapciemojazī-
mola “SimMaize” radītāja Simona
Ģērmane,kāarīKristīneGalstjana
unAdeleJančinskanoAS“AirBaltic
Corporation”.Babītesvidusskolāun
Jaunmārupespamatskolāviesojās
SIA“SILJAinvest”īpašnieceSilvaJe-
romanova-MauraunEdgarsĶirsis
noSIA“Transportaunsakaruinsti-
tūts”,savukārtMārupespamatskolā
-klīnikasSIA“Veselsbērns”vadītā-
jaIlzeZariņaunMiksLukstiņš-SIA
“FixmanLV”dibinātājsunvadītājs.
8.septembrīuzņēmējipavadījaie-

dvesmojošupēcpusdienuseminārā
viesnīcas“HamptonbyHiltonRiga

Airport”telpāskopāarharizmātisko
televīzijasunradioēterapersonību
IevuAdamss,kurauzņēmējiempie-
dāvāja atsvaidzināt un papildināt
zināšanasparuzņēmumatēlavei-
došanudigitālajāvidēunidentitāti
uzņēmējdarbībā.
8.septembrīpašvaldībakopāar

Mārupes novada mājražotājiem
atklāja Rīgas plānošanas reģiona
stendu izstādē “RigaFood2022”.
Vērienīgajā izstādē Ķīpsalā ikvie-
nambijaiespējasatiktmūsunovada
mājražotājus,degustēt,iegādāties
uniepazītprodukciju.Mārupesno-
vadupārstāvējaSIA“Mārlapiņi”,uz-
ņēmums“Dabassaldumumaģija”,
zīmols“Simmaize”,SIA“Friči”,Pārsla
Indāre,uzņēmums“Dabasgardumi”
unMaijaunAndrejsKondratjuki.
Novērtējot uzņēmēju ieguldīju-

munovadaattīstībā,8.septembra
vakarāsvinīgāceremonijāMārupes
Kultūrasnamātikapasniegtasgada
balvasuzņēmējdarbībā.Vairākpar

gadabalvusaņēmējiemlasiet6.lpp.
“MārupesnovadaUzņēmējudie-

nas2022”noslēdzās10.septembrī
ar biedrības “Mārupes uzņēmēji”
organizētoMārupesuzņēmējufes-
tivāluMārupesKultūrasnamaap-
kārtnē,kurikvienambijaiespējaiz-
baudītfestivālagaršu,satiktnovada
uzņēmējusunpieteiktiesvakancēm
darbabiržā.Visasdienasgarumā
varējaklausītiessarunasaruzņē-
mējiem, pašvaldības pārstāvjiem,
nozaru ekspertiem, mūziķiem un
novadniekiem.Dalībniekidiskutēja
parto,kādaijābūtnākotnesizglītī-
baiunkovardarītuzņēmējiizglītības
saturauzlabošanā,kādsirideālais
uzņēmējdarbībasuniedzīvotājulī-
dzāspastāvēšanasmodelis un ko
vardarītpašvaldībauzņēmējdarbī-
basvidesuzlabošanā,kādiirradošo
industrijuizaicinājumiunperspektī-
vasmākslaskomercializācijā,kāarī
parsievieteslīdereslomubiznesā.
Diskusijustarplaikosmuzicējamā-

rupieši,tautāiemīļotimūziķi,Vairis
Nartišs,MartaGrigale,GuntarsRa-
čs,AndrisĒrglis,MārcisAuziņšun
citi.
Paldiesmūsupartneriemparak-

tīvu iesaisti “MārupesnovadaUz-
ņēmējudienu2022”norisē-starp-
tautiskajailidostai“Rīga”,Airbaltic
Pilotuakadēmijai,AS“AirBatlicCor-
poration”,SIA“VastintLatvia”,viesnī-
cai“HamptonbyHiltonRigaAirport”,
IlzeiZariņainoSIA“VeselsBērns”,
MikamLukstiņamnoSIA“Fixman”,
Simonai Ģērmanei no SIA “Sim-
Maize”,SilvaiJeromanovai-Maurai
noSIA“SiljaInvest”,EdgaramĶirsim
noAS“Transportaunsakaruinsti-
tūts”,PārslaiIndārei,MārimLapiņam
noSIA“MārLapiņi”,IlzeiKupčaino
“Dabassaldumumaģija”unbiedrībai
“Mārupesuzņēmēji”.
Uztikšanosnākamgad!

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

Pašvaldībakopāarnovadamājražotājiemizstādē“RigaFood2022”prezentējaMārupesnovadu.

Sveicam starptautiskajā
senioru dienā!

vairāk informācijas 3. lpp
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Mārupes novada pašvaldības domes sēdēs pieņemtie lēmumi
2022. gada 24. augustā notika Mārupes novada pašvaldības domes kārtējā sēde, kurā izskatīti 46 darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti.  

Lēmumi īsumā
Apstiprinātzemesierīcībasprojektus,
zemesvienībāmpiešķirtadreses,no-
teiktlietošanasmērķinekustamāīpa-
šumazemesvienībai,mainītnekustamo
īpašumuzemesvienībāmnoteiktosne-
kustamāīpašumalietošanasmērķus,
izsniegtizziņasparzemesgabaluiegū-
šanuīpašumā.
Apstiprinātnekustamāīpašuma“Mazie
Lejnieki”(kadastranr.80480080212)Vī-
kuļos,Babītespagastā,detālplānojuma
1.1.redakcijukāgalīgo.Hipersaiteuz
apstiprinātādetālplānojumainteraktīvo
grafiskodaļuhttps://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_24411
Apstiprinātnekustamoīpašumu“Zeltiņu
iela108A”(kadastranr.80760031290),
“Zeltiņu iela 110” (kadastra nr.
80760030603)un “Zeltiņu iela110A”
(kadastranr.80760031291)Mārupē,de-
tālplānojuma1.1.redakcijukāgalīgo,hi-
persaiteuzapstiprinātādetālplānojuma
redakcijuģeoportālāhttps://geolatvija.
lv/geo/tapis#document_24773
Uzsāktdetālplānojumaizstrādinekus-
tamā īpašuma “Puķulejas” Mārupes
pagastā (kadastranr.80760120080)
teritorijai.
Uzsāktdetālplānojumaizstrādinekus-
tamā īpašuma “Ezernieki” (kadastra
nr.80760110803)zemesvienībasar
kadastra apzīmējumu 80760110803
Mārupespagastāteritorijai.
Uzsāktnekustamāīpašuma“Dravnieku
iela20”(kadastranr.80760070017)Mā-
rupēdetālplānojumaizstrādi.
Uzsāktdetālplānojumaizstrādinekus-
tamāīpašuma“Zemzari”(kadastranr.
80760030850)Mārupēzemesvienības
“Daibesiela50”arkadastraapzīmējumu
80760032611teritorijai.
Atceltdetālplānojumunekustamajam
īpašumam“LielieDreimaņi”Mežārēs,
Babītes pagastā, daļā, kas attiecas
uz nekustamo īpašumu “Rotaļu iela
4” (kadastra nr. 80480010881), ze-
mesvienībaiarkadastraapzīmējumu
80480010846Mežārēs,Babītespagas-
tā.
Apstiprinātnekustamāīpašuma“Rotaļu
iela4”(kadastranr.80480010881)un
nekustamāīpašuma“LielieDreimaņi”
(kadastranr.80480010069)Mežārēs,
Babītespagastā,detālplānojuma1.0.re-
dakcijukāgalīgo.Hipersaiteuzapstipri-
nātādetālplānojumainteraktīvografisko
daļuhttps://geolatvija.lv/geo/tapis#do-
cument_17629
Atceltdetālplānojumunekustamajam

īpašumam “Zemieši” (kadastra nr.
80760120229)Mārupē,kasapstiprināts
arMārupesnovadadomes2015.gada
2.jūlijalēmumuNr.5(protokolsNr.10).
Noteikt ar Mārupes novada domes
2020. gada 30. septembra lēmumu
apstiprinātā nekustamo īpašumu
“Granduļi” (kadastra apzīmējums
80760030423), “Cepļi” (kadastra ap-
zīmējums 80760030422) un “Zelti-
ņu iela 106” (kadastra apzīmējums
80760031546)Mārupē,detālplānojuma
izstrādesdarbauzdevumaderīguma
termiņulīdz2024.gada29.septembrim.
ApstiprinātgrozījumusMārupesnovada
teritorijasattīstībasplānošanasdoku-
mentuprojektuizstrādesdarbagrupas
nolikumā.
PilnvarotSIA“Rīgasūdens”sniegtsa-
biedriskosūdenssaimniecībaspakalpo-
jumusMārupesnovadaMārupespilsē-
tasdaļā,kuratrodasSIA“Rīgasūdens”
īpašumāesošieūdensvadaunsadzīves
kanalizācijastīkliarpieslēgumiemMā-
rupesnovadapašvaldībasadministratī-
vajāteritorijāesošajiemnekustamajiem
īpašumiem.
Precizēt2022.gada30.martalēmuma
Nr.25“Parpārvaldesuzdevumadeleģē-
šanuprivātpersonai”,apstiprinotdeleģē-
šanaslīgumaprojektujaunāredakcijā.
ApstiprinātMārupesnovadapašvaldī-
bassaistošosnoteikumusNr.38/2022
“GrozījumiMārupesnovadapašvaldī-
basdomes2022.gada25.maijāap-
stiprinātajos saistošajosnoteikumos
Nr. 27/2022 “Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanuMārupesnovadā”.
 Izveidot konkursa  “Mārupesnovada
uzņēmējugadabalva2022”komisiju
unapstiprināttāsnolikumu.
 Izteikt Mārupes novada pašvaldības
domes2021.gada28. jūlija lēmuma
Nr.55“ParMārupesnovadapašvaldī-
baspārstāvniecībubiedrībā “Pierīgas
partnerība””lemjošodaļujaunāredak-
cijā,pilnvarojotSabiedrības iesaistes
unmārketinganodaļasvadītājuElīnu
Brigmani pārstāvētMārupes novada
pašvaldībubiedrībā“Pierīgaspartnerī-
ba”.
Piešķirtdivāmpersonāmpašvaldības
atbalstuspeciālāsizglītībasprogram-
masapguveiprivātajāvispārējāsizglītī-
basiestādē“TorņakalnaPrivātāvidus-
skolā”330eiromēnesīno2022.gada1.
septembralīdz2023.gada31.maijam
un230eiromēnesīno2023.gada1.
jūnijalīdz2023.gada31.augustam.
ApstiprinātsaistošosnoteikumusNr.

39/2022 „GrozījumiMārupesnovada
pašvaldības domes 2022. gada 23.
februāra saistošajos noteikumosNr.
10/2022“Parpašvaldībaspabalstudau-
dzbērnuģimenēmMārupesnovadā””.
ApstiprinātMārupesnovadapašvaldī-
basnoteikumus„Kārtība,kādāMārupes
novadapašvaldībasadalavalstsbudže-
tamērķdotācijupašvaldībasizglītības
iestādēmbērnunopiecugaduvecuma
izglītošanānodarbinātopedagogu,pa-
mata un vispārējās vidējās izglītības
iestāžupedagogudarbasamaksaiun
valstssociālāsapdrošināšanasobligā-
tajāmiemaksām”.
Atteiktatzītvienupersonupartiesīgu
saņemtpalīdzībudzīvokļa jautājumu
risināšanā.
ApstiprinātMārupesnovadaAttīstības
programmu2022.-2028.gadam.
AtstātnegrozītuMārupesnovadabūv-
valdes2022.gada2.jūnijalēmumuNr.
BIS-BV-5.11-2022-20 „Par patvaļīgās
būvniecībasradītosekunovēršanune-
kustamajāīpašumāŪdruiela2BMāru-
pē,Mārupesnovadā”.
Uzdot Mārupes pašvaldības izpild-
direktoramKristapam Ločam ar SIA
„SabiedrībaMārupe”slēgtlīgumupar
siltumenerģijas piegādi un lietošanu
Mazcenualejā4a–Jaunmārupespa-
matskolā (vecais korpuss),Mazcenu
alejā 3 – Jaunmārupes pamatskolā
(jaunaiskorpuss),Mazcenualejā39–
MārupesMūzikasunmākslasskolā,
Mazcenualejā35–pašvaldībaipiede-
rošajāēkā.
Nepieņemtlēmumuparsabiedrībasar
ierobežotuatbildību “Mārupeskomu-
nāliepakalpojumi”unsabiedrībasarie-
robežotuatbildību“BABĪTESSILTUMS”
reorganizācijasuzsākšanu.
 IzveidotMārupesnovadapašvaldības
saistošonoteikumuNr.36/2022“Par
Mārupesnovadapašvaldībaslīdzfinan-
sējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām
mājāmpiesaistītozemesgabalulabie-
kārtošanaiundaudzdzīvokļudzīvojamo
mājuenergoefektivitātespasākumuīs-
tenošanai”komisiju.
 IzveidotMārupesnovadapašvaldības
saistošonoteikumuNr.26/2022“Par
Mārupesnovadapašvaldībaslīdzfinan-
sējumapiešķiršanudzīvojamomājupie-
slēgšanaicentralizētajaiūdensapgādes
sistēmaiuncentralizētajaikanalizācijas
sistēmai”komisiju.
Noteiktno2022.gada1.septembrafi-
nanšuapmērupašvaldībasvispārējās
izglītības iestādēs1.–4. klašu izglī-

tojamoēdināšanaiatbilstošiMinistru
kabineta 2019. gada 10. decembra
noteikumuNr.614“Kārtība,kādāap-
rēķina,piešķirunizlietovalstsbudžetā
paredzētoslīdzekļusizglītojamoēdinā-
šanai”3.punktānoteiktajam.
Noteiktno2022.gada1.oktobranomas
maksuparJaunmārupespamatsko-
lasnekustamāīpašuma(kadastranr.
80760110416001)daļu10m2platībā
(jumtaunsienasplaknesdaļuuzJaun-
mārupespamatskolasēkasjumtaun
ārsienas)iznomāšanugaisakuģutrokš-
ņukontrolessistēmas–stacionārās
stacijasunmikrofonauzstādīšanai–
23eirobezPVNapmērāmēnesī.
DemontētOtrāpasaules karapiemi-
ņaszīmesJelgavasceļamalā-Tīrainē,
Mārupesnovadā,kasatrodasuzze-
mesvienībasarkadastraapzīmējumu
80760080244.Pēcpieminekļauntam
apkārtesošopiemiņasvietaselementu
(akmensrāmjaunpakāpienu)demon-
tēšanassakoptteritoriju.
ApstiprinātMārupesnovadapašvaldī-
bassaistošosnoteikumusNr.40/2022
“GrozījumiMārupesnovadapašvaldī-
bas2022.gada26.janvārasaistošajos
noteikumosNr.6/2022„ParMārupes
novadapašvaldības2022.gadabudže-
taapstiprināšanu””.
ApstiprinātsaistošosnoteikumusNr.
41/2022„GrozījumiMārupesnovada
pašvaldībasdomes2022.gada25.mai-
jasaistošajosnoteikumosNr.32/2022
“ParMārupesnovadapašvaldībasne-
apbūvētazemesgabalanomasmaksas
aprēķināšanaskārtību””.
Piekrist, ka biedrība „Mārupes BMX
klubs”nododapakšnomādaļunekus-
tamāīpašumaarkadastranr.8076008
0224,kasatrodasTīrainesdārzos6Tī-
rainē,Mārupespagastā,sabiedrībaiar
ierobežotuatbildību“Dekorācijudarbnī-
ca”kāpšanasatrakcijuizvietošanaiun

biedrībai“3X3Latvija”3X3basketbola
laukumasegumaungrozaizvietošanai.
ApstiprinātMārupesnovadapašvaldī-
basunizglītībasiestāžuamatavietu
sarakstus.
Atcelt2021.gada11.augustaMārupes
novadapašvaldībasdomespieņemto
lēmumuNr.28(protokolsNr.8) “Par
deleģēšanas līgumaslēgšanuarSIA
“BaltikNams”.
AtstātspēkānegrozītuMārupesnovada
būvvaldes2022.gada7.jūlijalēmumus
Nr.BIS-BV-5.63-2022-675unNr.BIS-
BV-5.63-2022-676.
SvītrotMārupesnovadadomes2020.
gada4.augustalēmumāNr.22“Par
privātpersonulīdzmaksājumuparMā-
rupesSportacentrasniegtajiempakal-
pojumiem”(protokolsNr.15)Lēmuma
9.,10.,un11.punktu.
SvītrotMārupesnovadapašvaldības
domes2022.gada30.martalēmumā
Nr.43 “Parprivātpersonu līdzmaksā-
jumupar Babītes Sporta kompleksa
sniegtajiempakalpojumiem”(protokols
Nr.5)9.,10.un11.punktu.
PapildinātMārupesnovadapašvaldības
domes2022.gada30.martalēmuma
Nr.46“ParatbalstuUkrainasciviliedzī-
votājiem”(protokolsnr.5)1.punktuaiz
vārdiem“parMārupesSportacentra”ar
vārdiem“unBabītesSportakompleksa”.

Andrejs Ence, 
Mārupes novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājs 

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

Par atkritumu šķirošanas akcijām
Atgādinām,ka reizi trijosmē-

nešos(Mārupespagastā:martā,
jūnijā, septembrī un decembrī;
BabītesunSalaspagastā:janvārī,
aprīlī,jūlijā,oktobrī)SIA“EcoBal-
tiavide”organizēelektroiekārtu,
lielgabarīta  unmājsaimniecībā
radušos videi kaitīgo atkritumu

bezmaksas nodošanas akcijas.
Aicināmsekotlīdzišķirošanasak-
cijunorisesdatumiemuzņēmuma
mājaslapā www.ecobaltiavide.lv, 
klientiem izsūtītajos rēķinos, kā
arīpašvaldībasmājaslapāunso-
ciālajostīklos.

Par aktuālo sabiedriskās kārtības nodrošināšanā
Augustā Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 214 izsaukumus.

Īsumā: policijasdarbiniekinodro-
šināja neatliekamāsmedicīniskās
palīdzības izsaukšanupersonaiar
veselības problēmām; informēja
glābšanas dienestu par uguns-
grēku–tastikalokalizēts,cietušo
nebija;palīdzējapersonai,kuraat-
radāsbezpalīdzīgāstāvoklī,ieceļot
atpakaļgultā;citaipersonaibezpa-
līdzīgāstāvoklīpalīdzējauzkāptpa
kāpnēm,lainokļūtudzīvoklī;reaģē-
jotuzizsaukumuparmastāpaceltu
Krievijasarmijasdesantakaraspēka
karogu,uzsākaadministratīvāpār-
kāpumaprocesu;līdzValstspolicijas
ierašanāsbrīdimaizturējapersonas
alkoholareibumā,kasbijaizraisīju-
šasdivusceļusatiksmesnegadīju-
mus; aizturēja personas alkohola
reibumā, kuras gulēja uz ielas un
peldējāsūdenstilpnēpiepašvaldī-
basadministrācijasēkas;reaģējot
uzizsaukumu,kurkādādzīvoklīie-
lauzušāsdivaspersonas,apzogot
unpiekaujottāiemītnieku,policijas

darbiniekiizsaucaneatliekamome-
dicīniskopalīdzību,kāarīnekavējo-
tiesuzsākaaizdomāsturētoperso-
numeklēšanu,kasarīrezultējāsar
panākumiem–abaspersonastika
aizturētas,unValstspolicijaparnoti-
kušouzsākusikriminālprocesu.

Augustā Mārupes novada 
pašvaldības policijas 
amatpersonas uzsāka 65 
administratīvā pārkāpuma lietas: 
 paralkoholiskodzērienuvaicitu
apreibinošovielu lietošanupub-
liskāvietāvaiparatrašanospub-
liskāvietātādāreibumastāvoklī,
kastraucēsabiedriskokārtībuvai
drošību–4;

 parAtkritumuapsaimniekošanas
likumapārkāpumiem–9;

 parMārupesnovadapašvaldības
domessaistošonoteikumupārkā-
pumiem–27;

 parDzīvniekuaizsardzībaslikuma
pārkāpumiem–2;

 par Apstāšanās un stāvēšanas
noteikumupārkāpšanu–21;

 parDzīvesvietasdeklarēšanasli-
kumapārkāpumu–1;

 par Militārās agresijas un kara
noziegumuslavinošusimboluiz-
mantošanapubliskāvietā–1.
Suņuīpašniekiempolicijaatgādi-

narūpētiesparsavumājdzīvnieku
unnepieļauttāklaiņošanu.Visiem
suņiem, sasniedzot sešumēnešu
vecumu,irjābūtreģistrētiemLauk-
saimniecībasdatucentrā.Tiesuņi,
kuriirreģistrēti,klaiņošanasgadīju-
mānetieknogādātipatversmē, jo
pašvaldībaspolicijai ir iespējano-
skaidrotsuņaīpašniekuuntoatdot
īpašniekam,neradotpapilduizmak-
sasparpatversmespakalpojumiem.

Mārupes novada pašvaldības policija 

Par ceļu un ielu uzturēšanu un 
būvdarbiem 
Mārupes pagastā 
Notiekdokumentācijassakārtošana,
lai ekspluatācijā nodotu izbūvēto
Kungu ieluTīrainē. Būvdarbupa-
beigšanaatbilstošinoslēgtajamlīgu-
mamir2022.gada16.septembris.
Uzsākti būvdarbi Čiekuru ielā

Jaunmārupē.Plānots ieklāt jaunu
asfaltbetonasegumavirskārtuun
sakārtotnomales,veicotapzaļumo-
šanasdarbus.Līgumsparedzdarbu
izpildivienamēnešalaikānoobjekta
nodošanasbūvuzņēmējam.Būvdar-
busveiksSIA“KFGrupa”,būvdarbu
uzraudzību-SIA“Marčuks”,projek-
tēšanasdarbusveicaSIA“Evolution
Road”.BūvdarbulaikāČiekuruiela
būsperiodiskislēgta,tiksnodroši-
nātas piebraukšanas iespējas pie
īpašumiem,piekļuveoperatīvajam
transportamunatkritumu izvedē-
jiem.Aicināmiedzīvotājusunuzņē-
mējusbūtsaprotošiem,rēķinotiesar
ceļabūvdarbiemunartiemsaistī-

tajiemsatiksmesierobežojumiem!

Babītes un Salas pagastos
NotiekasfaltasegumaizbūveCen-
traielā2,Piņķos,Babītespagastā.
DarbusveicSIA“DSMmeistari”.
Nogreiderētiatsevišķiceļuposmi-

kopā25,78km.
Saremontētasno jauna izveido-

jušāsasfaltabedrītes–Gravuielā,
Smilšuielā,C-48,VecajāKalnciema
ceļā,C-116,Bražuceļā,Priedaines
ielā, C-105, Dzintaru ceļā, C-101,
Kļavuceļā,C-39,ceļāuzLiberiem,
Jūrmalasielā,Atpūtasielā,C-129,
Sloka–Pavasari–239m2.
Veikts grants-šķembu segumu

bedruuniesēdumuremonts-C-34,
Egļuciemaceļā,Egļuielā,C-13,An-
nas- Vīkuļi, c-24, Beberbeķu kapu
ceļā.

Pašvaldības īpašumu pārvalde
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Paziņojums par publisko apspriešanu tirdzniecības un pakalpojumu ēkas būvniecības iecerei 
Vienības gatvē 147, Mārupē
Mārupes novada būvvalde lēmusi uzsākt publisko apspriešanu tirdzniecības un pakalpojumu ēkas jaunbūvei Vienības gatvē 147, Mārupē, Mārupes novadā.

Publiskāsapspriešanastermiņš
noteiktsno19.septembralīdz21.
oktobrim.

Prezentācijas sanāksme plānota 
2022. gada 3. oktobrī plkst. 17.00 
MārupesnovadapašvaldībasCen-
trālāsadministrācijasēkasvestibilā
Daugavasielā29,Mārupē.

Vieta un laiks, kad var iepazīties 
ar būvniecības ieceres 
dokumentāciju:
Mārupesnovadabūvvalde(Mazce-
nualeja35,Jaunmārupe)no2022.
gada19.septembralīdz21.oktob-
rim
Atsauksmju iesniegšanas adrese:

Mārupes novada būvvalde (Maz-
cenu aleja 35, Jaunmārupe, Mā-
rupes pagasts), e-pasta adrese:
marupe.bv@marupe.lv, tālruņa
numurs: 67149863 vai Mārupes
novadapašvaldībasKlientuapkal-
pošanascentrs(Daugavasiela29,
Mārupe).

Apbūvējamā zemesgabala 
izmantošana atbilstoši 
pašvaldības teritorijas 
plānojumam:
Saskaņā ar 2013. gada 18. jūnija
Mārupesnovadadomēapstiprinātā
Mārupesnovadateritorijasplānoju-
ma2014.–2026.gadamteritorijas

izmantošanasunapbūvesnoteiku-
miemzemesgabals atrodas sav-
rupmājuapbūvesteritorijāMārupes
ciemarobežās,kurāatļautāzemes
izmantošana ir savrupmāju (t.sk.
dvīņumāju,rindumāju),vasarnīcu
untāmpakārtotosaimniecībasēku
būvniecība, papildizmantošana ir
vietējāsnozīmes tirdzniecībasvai
pakalpojumu objekti, tūrisma un
atpūtasiestādes,pirmsskolasizglī-
tībasiestāde,veselībasaizsardzības
iestādes,sociālāsaprūpesiestādes,
sportabūves,labiekārtotaspublis-
kasārtelpas.
Paredzētsizbūvētvienutirdzniecī-

basunpakalpojumuēku,2.grupas

būvi,būvesklasifikācijaskods:1230,
apbūveslaukums:203m2,apbūves
blīvums:17%,arautostāvvietuasto-
ņāmautomašīnām.

Koncepcijas risinājumi:
Arhitektūras risinājums: divstāvu
ēkaartaisnstūrveidaformutāspa-
matāunvienslīpjujumtuvienstāva
apjomā,divstāvuapjomā–plaka-
naisjumts.
Ēkastelpasparedzētasiznomāša-

nai-rūpniecībasprečutirdzniecībai,
piemēram,autorezervesdaļasvai
krāsas(sienām,griestiem,fasādēm
u.tml.).Ēkasrietumupusēparedzēts
izveidotveikalazonu,austrumuda-

ļā-nepieciešamāsbirojutelpasun
palīgtelpasdivosstāvos.Jaunpro-
jektējamāēkaveidotanosendvičpa-
neļiem.

Ēkas ugunsnoturības pakāpe U3, 
lietošanas veids: 
Jaunprojektējamāēkaizvietotavai-
rāknekā5mattālumālīdzzemes
gabalarobežām.

Arpaziņojumuundokumentiem
variepazītieswww.marupe.lvsadaļā
Sabiedrība/Sabiedrībaslīdzdalība/
Sabiedriskāsapspriedes.

Mārupes novada būvvalde

Būvvalde pārtraukusi publisko apspriešanu 
būvniecības iecerei Ošu ielā 18, Jaunmārupē
Mārupes novada būvvalde konstatējusi būtiskus trūkumus būvniecības iecerei “Ēkas vienkāršota atjau-
nošana ar lietošanas veida maiņu Ošu ielā 18, Jaunmārupē, Mārupes novadā” un pieņemts lēmums pār-
traukt ieceres publisko apspriešanu.

Būvniecības ieceres “Ēkas vien-
kāršotaatjaunošanaarlietošanas
veidamaiņuOšuielā18,Jaunmā-
rupē, Mārupes novadā” publiskās
apspriešanaslaikāMārupesnova-
dabūvvaldekonstatējusivairākus
būtiskustrūkumus:
 kafejnīcaikāpubliskamobjektam
navnodrošinātavidespieejamība,
navinvalīdutualetes;

 nav paredzētas autostāvvietas

darbiniekiemunapmeklētājiem;
 navparedzētaatkritumusavākša-
na;

 navnodrošinātapiekļuveobjek-
tamvisaveida specializētajam
transportam;

 objekta teritorijainavparedzēts
apgaismojums.

Pamatojotiesuzkonstatētajiem
trūkumiemunto,kapatsieceresie-

sniedzējsiesniedzisiesniegumupar
publiskāsapspriešanaspārtraukša-
nu,Mārupesnovadabūvvalde29.
augustānoraidījusibūvniecībasie-
ceriunpārtraukusiiecerespublisko
apspriešanu.

Mārupes novada būvvalde

Pašvaldība līdzfinansē slēgta tipa 
atkritumu konteineru novietņu 
izveidi daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju teritorijās
Mārupes novada pašvaldība 3. oktobrī sāks pieteikumu pieņemšanu 
līdzfinansējuma saņemšanai slēgta tipa atkritumu konteineru noviet-
ņu izveidei daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijās.

Sadzīvesatkritumiirneatņema-
maikdienassastāvdaļa.Atkritumu
šķirošanairvienkāršsprocess,kas
neprasanedzdaudzlaika,nedzarī
kādasspeciālasprasmes.Šķirojot
atkritumus,galvenaisirnosadzīves
atkritumiem atdalīt tos atkritumu
veidus,koiespējamsnodototrreizē-
jaipārstrādei.Laikatradaudzdzīvok-
ļumājabūtupārliecināta,kamaksā
tikai par savasdzīvojamāsmājas
dzīvokļuīpašniekuradītajiematkri-
tumiem,un,šķirojotatbildīgi,spētu
samazinātatkritumudaudzumuun
pielāgotatkritumuizvešanasbiežu-
mu,kāarīsamaksasapmēru,paš-
valdībaaicinaizmantotiespējupie
savāmdaudzdzīvokļudzīvojamām
mājāmarpašvaldībasatbalstuizvie-
totslēgtatipaatkritumukonteineru
novietnes.Šimmērķimpašvaldība
2022.gadabudžetāparedzējusi20
000eiro.
Vienasatkritumukonteineruno-

vietnes izveidei vai atjaunošanai
iespējamssaņemtlīdzfinansējumu
līdz 80% apmērā no būvniecības
kopējāmatbalstāmajāmizmaksām,
betnevairākkā4000eiro.
Aicinām iepazīties ar Mārupes

novadapašvaldībasdomesapstip-
rinātajiemsaistošiemnoteikumiem
Nr.36/2022“ParMārupesnovada
pašvaldībaslīdzfinansējumudzīvo-
jamāmmājāmpiesaistītozemesga-

balulabiekārtošanaiundzīvojamo
mājuenergoefektivitātespasākumu
īstenošanai”,pieteikumuunnepie-
ciešamajiemdokumentiematbalsta
saņemšanaipašvaldībasmājasla-
pas www.marupe.lvsadaļāSabiedrība 
/ Vide un infrastruktūra / daudzdzīvok-
ļu māju energoefektivitāte un pagalmu 
labiekārtošana.Turpatvariepazīties
arizstrādātajiempašvaldībuieteiku-
miemslēgtasatkritumukonteineru
novietnesizveidei.
PieteikumusvarsūtītuzMārupes

novadapašvaldībase-pastaadresi:
marupe@marupe.lvvaiiesniegtMā-
rupes novada pašvaldības klientu
apkalpošanascentrosDaugavasielā
29,Mārupē,unCentraielā4,Piņķos,
Babītespagastā.
Pirms pieteikumu iesniegšanas

lūdzamkonsultētiesarpašvaldības
speciālistiem:
 Pašvaldības īpašumu pārval-
dē, zvanot uz  tālruņa numuru
29435695vairakstotuze-pasta
adresi ziedite.lapina@marupe.lv;

 Attīstības un plānošanas
nodaļā, zvanot uz tālru-
ņa numuru  67149875 vai
rakstot uz e-pasta adresi
anita.lontone-ievina@marupe.lv

Attīstības un plānošanas nodaļa 

1. oktobrī 14. Saeimas vēlēšanas
14. Saeimas vēlēšanās sestdien, 1. oktobrī, vēlētāji varēs balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ār-
valstīs no plkst. 7.00 līdz 20.00.

*ŠajāsdienāsvēlētājiLatvijāvēlēšanuiecirkņosvariepazītiesarkandidātusarakstiem,ziņāmparkandidātiem
unpriekšvēlēšanuprogrammām,kāarītie,kuriemveselībasstāvokļadēļnaviespējasnokļūtvēlēšanuiecirknī,var
pieteiktiesbalsošanaisavāatrašanāsvietā.

 
Laipieteiktubalsošanusavāat-

rašanāsvietā,vēlētājamjāuzraksta
iesniegums,kasno26.septembra
līdz1.oktobraplkst.12.00jānogādā
vēlētājaatrašanāsvietaituvākajāvē-
lēšanuiecirknī.Iesniegumaveidlapa
atrodamainternetavietnēwww.cvk.
lv/Vēlēšanas/Saeimasvēlēšanas
/14.Saeimasvēlēšanas/Balsošana
vēlētājaatrašanāsvietā.
Iesniegumuvarnosūtītarīpašval-

dībasvēlēšanukomisijaiarpastavai
e-pastustarpniecību.Jaiesniegumu
sūta,izmantojote-pastu,tamjābūt
parakstītamardrošuelektronisko
parakstu.Iesniegumspae-pastuir
jānosūtapēciespējasātrākuntai
pašvaldībai,kurāirvēlētājadzīves-
vietai (atrašanās vietai) tuvākais
vēlēšanuiecirknis.

Balsu nodošana glabāšanā 
Vēlētāji,kuriemnebūsiespējasno-
balsotvēlēšanudienā,66vēlēšanu
iecirkņos visāLatvijā varēsnodot
balsi glabāšanā trīs dienas pirms
vēlēšanudienas.
Mārupesnovadābalsunodošana

glabāšanābūsiespējamatikai vē-
lēšanu iecirknī Mārupes Kultūras 
namā(Daugavasielā29,Mārupē).
 pirmdien,26.septembrī,noplkst.
17.00līdz20.00,

 ceturtdien,29.septembrī,noplkst.
9.00līdz12.00,

 piektdien,30.septembrī,noplkst.
10.00līdz16.00
Vēlētājs, kuršnodevisbalsigla-

bāšanā,drīkstpārdomātunbalsot
atkārtotivēlēšanudienā,1.oktobrī.
Šādāgadījumāglabāšanānodotais
balsojumsnetiksieskaitīts.

Personu apliecinoši dokumenti
Latvijāizsniegtuspersonuapliecino-
šusdokumentus,kamlaikāno2020.
gada 1.marta beidzies derīguma
termiņš, varēs izmantotpersonas
identitātesapliecināšanaiklātienē
14.Saeimasvēlēšanās.

Vēlēšanuiecirkņospēcpieprasī-
jumavarēssaņemtarīhigiēniskās
sejasmaskas.
Jautājumugadījumāaicināmsazi-

nātiesarMārupesnovadaVēlēšanu
komisiju,rakstotuze-pastaadresi
velesanukomisija@marupe.lvvaizva-
notuztālruņanumuru29234978.

Mārupes novada Vēlēšanu komisija 

Iecirkņa nr. Iecirkņi Darba laiki pirms vispārējās 
vēlēšanu dienas*

Darba laiks vēlēšanu 
dienā

Nr. 968 Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā “Babīte” - 
Liepu alejā 17, Babītē, Babītes pagastā 

pirmdien, 26. septembrī, no plkst. 
17.00 līdz 20.00

otrdien, 27.septembrī, no plkst. 8.00 
līdz 11.00

trešdien, 28.septembrī, no plkst. 
17.00 līdz 20.00
ceturtdien, 29. septembrī, no plkst. 
9.00 līdz 12.00,
piektdien, 30. septembrī, no plkst. 
10.00 līdz 16.00

no plkst. 7.00 līdz 20.00

Nr. 778 Babītes vidusskolā - Jūrmalas ielā 17, Piņķos, Babītes 
pagastā

Nr. 791 Jaunmārupes pamatskolā - Mazcenu alejā 4A, 
Jaunmārupē, Mārupes pagastā

Nr. 790 Mārupes Kultūras namā - Daugavas ielā 29, Mārupē, 
Mārupes novadā,

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

Nr. 956 Mārupes Valsts ģimnāzijā - Kantora ielā 97, Mārupē, 
Mārupes pagastā

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

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

Publisko iepirkumu likuma kārtībā 
noslēgtie līgumi
 Dabasgāzespiegāde,noslēgtslī-
gumsarAS“Latvenergo”,līguma
summa950000,00eirobezPVN.

 Finanšurevīzijaspakalpojums,no-
slēgtslīgumsarSIA“REVIDENTS
UNGRĀMATVEDIS”,līgumasum-
ma19700,00eirobezPVN.

 ApkuresiekārtasnomaiņaDau-
gavasielā29,noslēgtslīgumsar
SIA“JUNEKAMONTĀŽA”,līguma
summa31242,64eirobezPVN.

 ČiekuruielasatjaunošanaJaun-
mārupē, noslēgts līgums ar
SIA “KFGrupa”, līguma summa
148888,88eirobezPVN.

 Mārupesnovadapašvaldībasun
tās iestāžu darbinieku personu
riskuapdrošināšana,noslēgtslī-
gumsarAAS“BaltijasApdrošinā-
šanasnams”,SEBLifeandPen-
sion Baltic SE, Apdrošināšanas
akcijusabiedrību“BALTA”,līguma
summa429614,28eirobezPVN.

Kristaps Ločs, Mārupes novada 
pašvaldības izpilddirektors
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Par īpašuma “Mazie Lejnieki” Vīkuļos, Babītes pagastā, detālplānojuma apstiprināšanu   
Mārupes novada pašvaldības

(turpmāk–MNP)dome24.08.2022.
pieņēmusilēmumuNr.3(prot.Nr.
17)“Parnekustamāīpašuma“Mazie
Lejnieki”,kadastraNr.80480080212,
Vīkuļos,Babītes
pagastā, Mārupes novadā, de-

tālplānojumaapstiprināšanu”.De-
tālplānojums stājas spēkā pēc tā
paziņošanas oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis” (paziņojums

publicēts 14.09.2022.), oficiālās
publikācijasNr.2022/178.15.(saite:
www.vestnesis.lv/op/2022/178.15)
Lēmums un detālplānojuma

redakcija pieejama ģeoportāla
www.geolatvija.lv sadaļā “Terito-
rijas attīstības plānošana” (saite:
https://geolatvija.lv/geo/tapis#docu-
ment_24411).Arlēmumuvariepazī-
tiesarīMNPtīmekļavietneswww.
marupe.lvsadaļāPašvaldība/Attīs-

tībaunplānošana/Detālplānojumi.
Kontaktinformācija: MNP Attīs-

tībasunplānošanasnodaļasTeri-
torijasplānotājaSvetlanaBuraka,
tālruņanumurs67511291,e-pasta
adrese:svetlana.buraka@marupe.lv, 
speciālistukonsultācijulaikā–pirm-
dienās un ceturtdienās no plkst.
9.00līdz18.00.

Par īpašumu Zeltiņu iela 108A, Zeltiņu iela 110 un Zeltiņu 
iela 110A Mārupē detālplānojuma apstiprināšanu   
Mārupes novada pašvaldī-

bas (turpmāk – MNP)  dome
24.08.2022. pieņēmusi lēmumu
Nr.4(prot.Nr.17)“Parnekustamo
īpašumu Zeltiņu iela 108A (kad.
Nr.80760031290),Zeltiņuiela110
(kad.Nr.80760030603)unZeltiņu
iela 110A (kad. Nr.80760031291)
Mārupē,Mārupesnovadā,detālplā-
nojumaapstiprināšanu”.Detālplā-
nojumsstājasspēkāpēctāpaziņo-
šanasoficiālajāizdevumā„Latvijas
Vēstnesis” (paziņojums publicēts
13.09.2022.),oficiālāspublikācijas
Nr.2022/177.10.(saite:www.vestne-
sis.lv/op/2022/177.10)
Lēmums un detālplānojuma

redakcija pieejama ģeoportāla
www.geolatvija.lv sadaļā “Terito-
rijas attīstības plānošana” (saite: 
https://geolatvija.lv/geo/tapis#do-
cument_24773). Ar lēmumu var
iepazītiesarīMNPtīmekļavietnes
www.marupe.lvsadaļāPašvaldība/ 
Attīstība un plānošana/ Detālplāno-
jumi. 
Kontaktinformācija: MNP At-

tīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja p.i. Dace Žīgure,  tālruņa
numurs67149862,e-pastaadrese:
dace.zigure@marupe.lv, speciālis-
tu konsultāciju laikā - pirmdienās
unceturtdienāsnoplkst.9.00līdz
18.00.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu  īpašumam “Puķulejas” Mārupes pagastā   

Mārupesnovadapašvaldība(turp-
māk – MNP) dome 24.08.2022.
pieņēmusilēmumuNr.5(prot.Nr.
17)“Pardetālplānojumaizstrādes
uzsākšanu nekustamajam īpa-
šumam “Puķulejas”, kadastra Nr.
80760120080, Mārupes pagastā,
Mārupesnovadā.
Detālplānojuma(turpmāk–DP)

teritorija: n.ī. “Puķulejas”, platība

4,94 ha, atrodas funkcionālās zo-
nasPubliskāsapbūvesteritorijas
apakšzonāDarījumuun apkalpes
objektuapbūvesteritorija(PD),kur
minimālāzemesvienībasplatībair
1ha.TeritorijadaļējiatrodasTrans-
porta infrastruktūras teritorijas
apakšzonāAutotransportaobjektu
teritorija(TR).
DPizstrādesmērķis-veiktīpa-

šumaattīstību,paredzot īpašuma
sadaliunvienotaceļutīkladetālplā-
nojumateritorijāuntaipiegulošajos
īpašumosizveidi,veidotpievienoju-
muvalstsautoceļamV15Rīgasro-
beža–Silinieku–Puķulejas(Stīp-
niekuceļš).
Arlēmumuundarbauzdevumu

variepazītiesMNPtīmekļavietnes
www.marupe.lv sadaļāPašvaldība/ 
Attīstība un plānošana/Detālplānoju-
mi/Detālplānojumi izstrādes stadijāun
ģeoportālawww.geolatvija.lvsadaļā
Teritorijasattīstībasplānošana(sai-

te:https://geolatvija.lv/geo/tapis#do-
cument_25119).
Rakstiskus ierosinājumus var

iesniegtlīdz17.10.2022.papastu
vaiklātienē:Daugavasielā29,Mā-
rupē,Mārupesnovadā,LV-2167;ar
elektronisko parakstu uz e-pasta
adresi:marupe@marupe.lv;pastkas-
tēpiepašvaldībasadministrācijas
ēkām:Centraielā4,Piņķos,Babītes
pagastā,unDaugavasielā29,Mā-
rupē,Mārupespagastā.Iesniegumā
fiziskāmpersonāmjānorādavārds,
uzvārdsunadrese,juridiskāmper-
sonām–nosaukums,reģistrācijas
numurs,adrese.
Kontaktpersona:MNPAttīstības

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

Par  īpašuma “Zemieši” Mārupē detālplānojuma atcelšanu  
 Mārupes novada pašvaldības

(turpmāk–MNP)dome24.08.2022.
pieņēmusi lēmumu Nr.10 (prot.
Nr.17)“Pardetālplānojumanekus-
tamajamīpašumam“Zemieši”,ka-
dastranumurs80760120229,Mā-
rupe,Mārupesnovads,atcelšanu”.
Paziņojums par lēmumu publi-

cēts oficiālajā izdevumā “Latvijas
vēstnesis”14.09.2022.,Nr.178.Ofi-
ciālāspublikācijasNr.:2022/178.16

(saite: https://www.vestnesis.lv/
op/2022/178.16).
Ar pieņemto lēmumu var ie-

pazīties MNP interneta vietnē
www.marupe.lv sadaļāPašvaldība/
Attīstībaunplānošana/Detālplāno-
jumi,unģeportālāwww.geolatvija.lv
sadaļāTeritorijasattīstībasplānoša-
na(saite:https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_10239).

Par  īpašumu “Granduļi”, “Cepļi” un Zeltiņu iela 106 
Mārupē detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma 
termiņa pagarinājumu  
Mārupesnovadapašvaldība(turp-

māk–MNP)dome24.08.2022.pie-
ņēmusilēmumuNr.11(prot.Nr.17)
”Parnekustamoīpašumu“Granduļi”
(kadastraapz.80760030423),“Ce-
pļi” (kadastra apz.80760030422)
un Zeltiņu iela 106 (kadastra
apz.80760031546)Mārupē,Māru-
pesnovadā,detālplānojumaizstrā-
desdarbauzdevumatermiņapaga-
rinājumu”.Detālplānojumaizstrādes
darbauzdevumaderīgumatermiņš

pagarinātslīdz2024.gada29.sep-
tembrim.
Arpieņemtolēmumuvariepazī-

tiesMārupesnovadapašvaldības
interneta vietnes www.marupe.
lv sadaļā Pašvaldība/ Attīstība un 
plānošana /Detālplānojumi/Detālplā-
nojumi izstrādes stadijāunLatvijas
ģeotelpiskās informācijas portāla
www.geolatvija.lvsadaļāTeritorijas
attīstībasplānošanahttps://geolat-
vija.lv/geo/tapis#document_18606).

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu  īpašumam “Ezernieki” Mārupes pagastā   

Mārupesnovadapašvaldība(turp-
māk–MNP)dome24.08.2022.pie-
ņēmusilēmumuNr.6(prot.Nr.17)
“Pardetālplānojumaizstrādesuz-
sākšanunekustamajamīpašumam
„Ezernieki” (kadastraNr.8076011
0803)Mārupespagastā,Mārupes
novadā”.
Detālplānojuma(turpmāk–DP)

teritorija: nekustamais īpašums
“Ezernieki”,platība6,46ha,atrodas

funkcionālās zonas Savrupmā-
ju apbūves teritorijas apakšzonā
Mazsaimniecību apbūve ārpus
ciemiem(DzSM),kurminimālāze-
mesvienībasplatībair0,3000ha.
TeritorijadaļējiatrodasTransporta
infrastruktūrasteritorijasapakšzo-
nāAutotransportaobjektuteritorija
(TR).
DPizstrādesmērķis-veiktīpašu-

musadaliapbūvesgabalosatbilsto-
šiteritorijasplānojumānoteiktajai
izmantošanaiMazsaimniecībuap-
būveārpusciemiem.
Arlēmumuundarbauzdevumu

variepazītiesMNPtīmekļavietnes
www.marupe.lv sadaļāPašvaldība/ 
Attīstība un plānošana/Detālplānoju-
mi/Detālplānojumi izstrādes stadijāun
ģeoportālawww.geolatvija.lvsadaļā
Teritorijasattīstībasplānošana(sai-
te:https://geolatvija.lv/geo/tapis#do-
cument_25121).

Rakstiskus ierosinājumus var
iesniegtlīdz17.10.2022.papastu
vaiklātienē:Daugavasielā29,Mā-
rupē,Mārupesnovadā,LV-2167;ar
elektronisko parakstu uz e-pasta
adresi:marupe@marupe.lv;pastkas-
tēpiepašvaldībasadministrācijas
ēkām:Centraielā4,Piņķos,Babītes
pagastā,unDaugavasielā29,Mā-
rupē,Mārupespagastā.Iesniegumā
fiziskāmpersonāmjānorādavārds,
uzvārdsunadrese,juridiskāmper-
sonām–nosaukums,reģistrācijas
numurs,adrese.
Kontaktpersona:MNPAttīstības

unplānošanasnodaļasTeritorijas
plānotāja Anda Sprūde - tālruņa
numurs67149862,e-pastaadrese:
anda.sprude@marupe.lv,speciālistu
konsultācijulaikāpirmdienāsunce-
turtdienāsnoplkst.9.00līdz18.00.

Par īpašuma Rotaļu iela 4 un  īpašuma “Lielie Dreimaņi” zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8048 001 0865 daļas Mežārēs, Babītes pagastā, detālplānojuma 
apstiprināšanu un šajā teritorijā spēkā esošā detālplānojuma atcelšanu daļā  
Mārupesnovadapašvaldība(turp-

māk–MNP)dome24.08.2022.pie-
ņēmusilēmumuNr.9(prot.Nr.17)
“ParnekustamāīpašumaRotaļuiela
4(kadastraNr.80480010881)un
nekustamāīpašuma“LielieDreima-
ņi” (kadastraNr.80480010069),
zemesvienībasarkadastraapzīmē-
jumu80480010865daļasMežārēs,
Babītespagastā,Mārupesnovadā,
detālplānojumaapstiprināšanuun
šajāteritorijāspēkāesošādetālplā-
nojumaatcelšanudaļā”.
DetālplānojumsīpašumāRotaļu

iela4unīpašuma“LielieDreimaņi”
zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu80480010865daļāstājas
spēkāpēctāpaziņošanasoficiālajā

izdevumā„LatvijasVēstnesis”.Vien-
laikus šajā teritorijā spēku zaudē
detālplānojumsnekustamajamīpa-
šumam“LielieDreimaņi”Mežārēs,
Babītespagastā,Mārupesnovadā,
untāgrafiskāsdaļaskarte“Parcelā-
cijas,apgrūtinājumuuninženierko-
munikācijuplāns”daļā,kasattiecas
uzjaunodetālplānojumu.
Oficiālajā izdevumā „Latvijas

Vēstnesis”publicētaispaziņojums,
lēmumsundetālplānojumaredak-
cijapieejamaģeoportālawww.geo-
latvija.lvsadaļā“Teritorijasattīstības
plānošana”–saite:https://geolatvija.
lv/geo/tapis#document_17629, bet in-
formācijapardetālplānojuma“Lielie
Dreimaņi” atcelšanu daļā– saite:

https://geolatvija.lv/geo/tapis#docu-
ment_2516. 
ArlēmumuvariepazītiesarīMNP

tīmekļavietneswww.marupe.lv  sa-
daļāPašvaldība/ Attīstība un plānoša-
na/ Detālplānojumi.  
Kontaktinformācija: MNP Attīs-

tībasunplānošanasnodaļasTeri-
torijasplānotājaSvetlanaBuraka,
tālruņanumurs67511291,e-pasta
adrese:svetlana.buraka@marupe.lv, 
speciālistukonsultācijulaikā-pirm-
dienās un ceturtdienās no plkst.
9.00līdz18.00.

Mārupes novada pašvaldība 2022. gada 24. augustā ir pieņēmusi lē-
mumu Nr. 25 (sēdes prot. Nr. 17) “Par Mārupes novada Attīstības prog-
rammas 2022.-2028.gadam apstiprināšanu”. 

Lainodrošinātuattīstībasplāno-
šanasprocesapēctecībuatbilstoši
jaunajaiMārupes novada Ilgtspē-
jīgas attīstības stratēģijai 2022.
- 2034. gadam, kas apstiprināta
2022.gada26.janvārī,irizstrādāta
apvienotānovadakopīgaattīstības
programma.Attīstībasprogrammair
vidējatermiņaattīstībasplānošanas
dokumentsseptiņiemgadiem,kasir
pamatsturpmākainovadaattīstības
plānošanai,taiskaitānovadapašval-
dībasuntāsinstitūcijuplānošanas
dokumentuizstrādeiunatbilstošu
aktivitāšuveikšanai,ikgadējābudže-
tasastādīšanai,EiropasSavienības
uncitafinansējumapiesaisteidažā-
duprojekturealizēšanai.
ArapstiprinātoMārupesnovada

Attīstībasprogrammu2022.-2028.
gadamunartāsizstrādisaistītajiem
dokumentiemiespējamsiepazīties:

 Mārupes novada pašvaldības
internetavietneswww.marupe.lv 
sadaļāMārupes novada pašvaldī-
ba/ Attīstība un plānošana/ Attīs-
tības dokumenti/ Mārupes novada 
Attīstības programmas 2022.-2028.
gadam izstrāde, 

 Latvijasģeotelpiskāsinformācijas
portālawww.geolatvija.lv sadaļā
Teritorijas attīstības plānošana,
saiteuzdokumentu:https://geolat-
vija.lv/geo/tapis#document_25062;

 klātienēizdrukātāformātā-Māru-
pesnovadapašvaldībasAttīstības
un plānošanas nodaļā (Dauga-
vas ielā29,Mārupē)speciālistu
konsultācijulaikāpirmdienāsun
ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz
18.00.

Attīstības un plānošanas nodaļa

Apstiprināta Mārupes novada
Attīstības programma
2022. - 2028. gadam
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Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Dravnieku iela 20 Mārupē  
Mārupesnovadapašvaldība(turp-

māk–MNP)dome24.08.2022.pie-
ņēmusilēmumuNr.7(prot.Nr.17)
“ParnekustamāīpašumaDravnieku
iela20(kadastraNr.80760070017)
Mārupē,Mārupesnovadā,detālplā-
nojumaizstrādesuzsākšanu”.
Detālplānojuma(turpmāk–DP)

teritorija: nekustamais īpašums
Dravniekuiela20,platība3,8703ha,
atrodaspilsētasteritorijā,funkcionā-
lajāzonāSavrupmājuapbūveste-
ritorijas(DzS),kurminimālāzemes
vienībasplatībair0,1200ha.Daļa
teritorijasiekļaujasAutotransporta

infrastruktūras objektu teritorijas
zonējumā(TR).
DPizstrādesmērķis-veiktīpašu-

madaļasaptuveni1,0227haplatībā
sadali septiņos apbūves gabalos,
pārējā īpašumā saglabājot esošo
izmantošanu,veidotvienotuielutīk-
lu,nosakotielusarkanāslīnijas,un
detalizētteritorijasuzmantošanas
unapbūvesnoteikumussavrupmāju
unrindumājuapbūvei.
Arlēmumuundarbauzdevumu

variepazītiesMNPtīmekļavietnes
www.marupe.lv sadaļāPašvaldība/ 
Attīstība un plānošana/Detālplānoju-

mi/Detālplānojumi izstrādes stadijā 
unģeoportālawww.geolatvija.lv sa-
daļāTeritorijasattīstībasplānošana
(saite:https://geolatvija.lv/geo/tapis#-
document_25126).
Rakstiskus ierosinājumus var

iesniegtlīdz17.10.2022.papastu
vaiklātienē:Daugavasielā29,Mā-
rupē,Mārupesnovadā,LV-2167;ar
elektronisko parakstu uz e-pasta
adresi:marupe@marupe.lv; pastkas-
tēpiepašvaldībasadministrācijas
ēkām:Centraielā4,Piņķos,Babītes
pagastā,unDaugavasielā29,Mā-
rupē,Mārupespagastā.Iesniegumā

fiziskāmpersonāmjānorādavārds,
uzvārdsunadrese,juridiskāmper-
sonām–nosaukums,reģistrācijas
numurs,adrese.
Kontaktinformācija: MNP At-

tīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja p.i. Dace Žīgure,  tālruņa
numurs67149862,e-pastaadrese:
dace.zigure@marupe.lv, speciālistu
konsultācijulaikāpirmdienāsunce-
turtdienāsnoplkst.9.00līdz18.00.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu  īpašuma “Zemzari” zemes vienībai Daibes iela 50 Mārupē  
Mārupesnovadapašvaldība(turp-

māk – MNP) dome 24.08.2022.
pieņēmusilēmumuNr.8(prot.Nr.
17)“Pardetālplānojumaizstrādes
uzsākšanu nekustamā īpašuma
„Zemzari” (kadastraNr.8076003
0850)zemesvienībaiDaibesiela50
Mārupē,Mārupespagastā,Mārupes
novadā, ar kadastra apzīmējumu
80760032611”.
Detālplānojuma(turpmāk–DP)

teritorija:nekustamāīpašuma“Zem-
zari”zemesvienībaaradresiDaibes
iela50(kadastraapzīmējumu8076
0032611),platība2,8845ha,atro-
daspilsētasteritorijā,funkcionālajā

zonāSavrupmājuapbūvesteritorijas
(DzS),kurminimālāzemesvienības
platībair0,1200ha.Daļateritorijas
iekļaujasAutotransportainfrastruk-
tūrasobjektuteritorijaszonējumā
(TR).
DPizstrādesmērķis-veiktīpašu-

musadaliapbūvesgabalos,veidot
vienotuielutīkludetālplānojumate-
ritorijāuntaipiegulošajosīpašumos,
detalizētteritorijasizmantošanasun
apbūvesnoteikumus,noteiktielas
sarkanāslīnijas.
Arlēmumuundarbauzdevumu

variepazītiesMNPtīmekļavietnes
www.marupe.lv sadaļāPašvaldība/ 

Attīstība un plānošana/Detālplānoju-
mi/Detālplānojumi izstrādes stadijā un
ģeoportālawww.geolatvija.lvsadaļā
Teritorijasattīstībasplānošana(sai-
te:https://geolatvija.lv/geo/tapis#do-
cument_25124).
Rakstiskus ierosinājumus var

iesniegtlīdz17.10.2022.papastu
vaiklātienē:Daugavasielā29,Mā-
rupē,Mārupesnovadā,LV-2167;ar
elektronisko parakstu uz e-pasta
adresi:marupe@marupe.lv; pastkas-
tēpiepašvaldībasadministrācijas
ēkām:Centraielā4,Piņķos,Babītes
pagastā,unDaugavasielā29,Mā-
rupē,Mārupespagastā.Iesniegumā

fiziskāmpersonāmjānorādavārds,
uzvārdsunadrese,juridiskāmper-
sonām–nosaukums,reģistrācijas
numurs,adrese.
Kontaktpersona:MNPAttīstības

unplānošanasnodaļasTeritorijas
plānotāja Anda Sprūde – tālruņa
numurs67149862,e-pastaadrese:
anda.sprude@marupe.lv,speciālistu
konsultācijulaikāpirmdienāsunce-
turtdienāsnoplkst.9.00līdz18.00.

Paziņojums par atbalstu ūdenssaimniecības 
pieslēguma līdzfinansēšanai
Mārupes novada pašvaldība 3. oktobrī uzsāks pieteikumu pieņemšanu līdzfinansējuma piešķiršanai dzī-
vojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, kas dod iespēju 
privāto dzīvojamo māju iedzīvotājiem atteikties no dabai nedraudzīgiem lokāliem risinājumiem. Pietei-
kumi tiek pieņemti par pieslēgumiem, kas izbūvēti no šā gada 1. jūlija.

ŠogadMārupesnovadapašvaldī-
basbudžetāšimmērķimparedzēts
30300eiro lielsfinansējums,vie-
nampieslēgumamparedzotatbal-
stulīdz3000eiroapmērā.
ArMārupesnovadapašvaldības

apstiprinātajiemsaistošiemnotei-
kumiemNr.26/2022“ParMārupes
novadapašvaldībaslīdzfinansējuma
piešķiršanudzīvojamomājupieslēg-
šanaicentralizētajaiūdensapgādes
sistēmai un centralizētajai kanali-
zācijassistēmai”,kāarīpieteikuma
veidlapuunnepieciešamajiemdoku-
mentiemiespējamsiepazītiespaš-
valdībasmājaslapas www.marupe.lv 
sadaļā Sabiedrība/ Vide un infrastruk-
tūra/ Atbalsts ūdenssaimniecības 
pieslēgumam. 
Papildusinformējam,kaMārupes

novadapašvaldība2022.gada24.
augustā pieņēmusi lēmumu “Par
pilnvarojumu SIA “Rīgas ūdens”
sniegtsabiedriskosūdenssaimniecī-

baspakalpojumusMārupesnovada
administratīvāsteritorijasdaļā”,kas
paredzpilnvarotSIA“Rīgasūdens”
sniegtpakalpojumuielās,kuratro-
dasSIA“Rīgasūdens”īpašumāeso-
šieūdensvadaunsadzīveskanalizā-
cijastīkliarpieslēgumiemMārupes
novadapašvaldībasadministratīvajā
teritorijāesošajiemnekustamajiem
īpašumiem.Lēmumsattiecasuzda-
ļunoŠosciemaunMārupespilsētas
teritorijurobežāsstarpVienībasgat-
viunMārupi,šķērsojošodzelzceļa
līniju,kāarīuzteritorijuRīgasunMā-
rupesrobežā-SīpelesunUpesgrīvas
ielu apkārtnē. Lēmuma pielikumā
norādītajās pakalpojumu lietotāju
adresēsiedzīvotājipakalpojumutur-
pināssaņemtnoSIA“Rīgasūdens”,
savukārtlīdzfinansējumuparūdens-
saimniecībaspieslēgumaizbūvibūs
iespējasaņemtnoMārupesnovada
pašvaldības,iepriekšsaskaņojotar
SIA“Rīgasūdens”.Arlēmumuunielu

sarakstuvariepazītiespašvaldības
mājaslapaswww.marupe.lvsadaļā
Sabiedrība/ Vide un infrastruktūra/ 
Atbalsts ūdenssaimniecības pieslē-
gumam.
PieteikumuvarsūtītuzMārupes

novadapašvaldībase-pastaadresi
marupe@marupe.lvvaiiesniegtMā-
rupes novada pašvaldības klientu
apkalpošanascentrosDaugavasielā
29,Mārupē,unCentraielā4,Piņķos,
Babītespagastā.
Pirms pieteikuma iesniegšanas

lūdzamkonsultēties,zvanotuztālru-
ņanumuru67149875vairakstotuz
e-pasta adresi atbalsts@marupe.lv.
AicināmMārupesnovada iedzī-

votājus veikt dzīvojamās mājas
pieslēgumuizbūviatbilstošivisiem
būvniecībureglamentējošajiemnor-
matīvajiemaktiem,izvērtējotatbilstī-
busaistošonoteikumukritērijiem.

Attīstības un plānošanas nodaļa 

Plāno palielināt ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu Mārupes pagastā
SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” 2022. gada 8. septembrī  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, kas 
ir aprēķināts saskaņā ar 2016. gada 14. janvāra Regulatora padomes lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs  
Mārupes,Tīraines,Vētras,Jaunmā-
rupesciemosspēkāesošaistarifs
0.64EUR/m3bezPVN,piedāvātais
tarifs1.14EUR/m3bezPVN,tarifa
palielinājums/samazinājums78%.
Skultesciemāspēkāesošaista-

rifs0.64EUR/m3bezPVN,piedā-
vātaistarifs0.90EUR/m3bezPVN,
tarifapalielinājums/samazinājums
40%.

Kanalizācijas pakalpojumu tarifs

Mārupes,Tīraines,Vētras,Jaunmā-
rupesciemosspēkāesošaistarifs
1.72EUR/m3bezPVN,piedāvātais
tarifs2.75EUR/m3bezPVN,tarifa
palielinājums/samazinājums60%.
Skultesciemāspēkāesošaista-

rifs1.45EUR/m3bezPVN,piedā-
vātaistarifs1.79EUR/m3bezPVN,
tarifapalielinājums/samazinājums
24%.

Piedāvātaistarifsvarētustāties
spēkā2023.gada1.janvārī.

Tarifuizmaiņasirsaistītasar
 ieguldījumiem pamatlīdzekļu
bāzesatjaunošanā-ūdenssaim-
niecības infrastruktūras papla-
šināšanu, lai nodrošinātu cen-
tralizētāssadzīveskanalizācijas
un ūdensapgādes pakalpojuma
pieejamībumājsaimniecībāmun
veicinātuvideskvalitātesuzlabo-
šanu;

 elektroenerģijas,transporta,per-
sonālauncituizmaksupieaugu-
mukopšiepriekšējātarifaapstip-

rināšanas2018.gadā.
Iepazītiesartarifuprojektāietver-

tovispārpieejamoinformāciju,kāarī
sniegtsavuspriekšlikumusunietei-
kumusparūdensapgādesunkana-
lizācijaspakalpojumutarifaprojektu
varSIA“Mārupeskomunāliepakal-
pojumi”administrācijastelpās(Vir-
šu6,Tīrainē)darbadienāsnoplkst.
9.00līdz12.00,iepriekšsazinoties
arSIA“Mārupeskomunāliepakal-
pojumi”,zvanotuztālruņanumuru
28670000.

Priekšlikumus un ieteikumus
partarifaprojektulīdz2.oktobrim
var iesniegt rakstveidā vai elek-
troniski SIA “Mārupes komunālie
pakalpojumi”(Viršuielā6,Tīrainē),
e-pasta adrese info@mkp.lv,kāarī
Sabiedriskopakalpojumuregulēša-
naskomisijai(Ūnijasielā45,Rīgā),
faksanr.67097200,e-pastaadrese:
sprk@sprk.gov.lv.

SIA “Mārupes komunālie 
pakalpojumi”

centralizētajiem
kanalizācijas un/vai
ūdensapgādes tīkliem

 Pieslēguma izbūves darbus
finansē īpašnieks, atbalstu

saņemot PĒC izbūves darbu
veikšanas un līguma

noslēgšanas ar
kapitālsabiedrību par

pakalpojuma saņemšanu !!!

Ja esi ekspluatācijā
nodotas dzīvojamās

mājas īpašnieks

Ja pa ielu/ceļu ir
izbūvēts maģistrālais
ūdens/kanalizācijas

vads

Ja nav nekustamā
īpašuma nodokļa
parāds vai parāds

pašvaldības
kapitālsabiedrībai par

tās sniegtajiem
pakalpojumiem 

Ja esi deklarēts tajā
vismaz 1 gadu pirms
iesniedz pieteikumu

ar pašvaldības atbalstu 
līdz 3000 eiro! 

marupe.lv/lidzfinansejums

PIE
SLĒDZIES
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Godināti labākie novada uzņēmēji
9. septembrī “Mārupes novada Uzņēmēju dienās 2022” svinīgā ceremonijā Mārupes Kultūras namā jau sesto gadu pasniegtas gada balvas uzņēmējdarbībā.

Pēcdivugadupārtraukuma,atkaltiekotiespasākumāklā-
tienē,sveiktiizcilākienovadauzņēmējiseptiņāsnominācijās
–novadaatbalstsUkrainai,novadamājražotājs,novadain-
vestīcija,novadaeksports,novadaaizrautība,novadaģimenes
uzņēmums,novadasadarbībaspartneris.Uzņēmējusatbil-
stošajāmnominācijāmizraudzījāsunvērtējašimnolūkam
izveidotakomisija.
Kāikgadu,arīšoreiz,uzņēmējiemtikapasniegtasmāksli-

niekaArvīdaEndziņaizgatavotasbalvas,kassimbolizēuzņē-
mējdarbībasmērķusunattīstību.
VakarapasākumasvinīgonoskaņubagātinājaMārupespa-

matskolasskolotājuEvasLeimanesunKaivasGaigalasdueta
ungrupas“Keen”muzikāliepriekšnesumi.

Nominācija “NOVADA ATBALSTS UKRAINAI“ piešķirta 
biedrībai “Labdarības lapa”

Ņemotvērāģeopolitiskosituāciju,augstunovērtētsbiedrības
“Labdarībaslapa”ieguldītaisdarbs.Biedrībasidejasautore,mā-
rupieteAmandaMilleresākotnējiizveidojusinelieludomubied-
rugrupiņuFacebook,kurākatrsvaratdāvinātkādaiģimeneito,
kaspašiemkļuvislieks,parmazuvaicitādineder.Pakāpeniski,
sekotājuunatbalstītājuskaitamaugot,2015.gadābiedrībai
piešķirtsarīsociālālabumastatuss.Biedrībasmērķauditorija
primāriirģimenesarbērniem,tačutiekizvērtētivisilūgumi.
MārupesnovadsAmanduunbiedrībuiepazina,sākotieskaram
Ukrainā.KopīgiemspēkiempašvaldībasnoliktavāVecozoluielā
103,Mārupē,izveidotsnovadacentrālaisLabdarībaspunktsar
trīspapildupalīdzībaspakupieņemšanaspunktiemMārupē,
PiņķosunSpuņciemā.Kopškarasākuma,pateicotiesbiedrības
undaudzubrīvprātīgodarbam,noMārupesuzUkrainunosū-
tītsvairākidesmitipalīdzībaskravu,palīdzotvairāknekā1000
Ukrainasbēgļuģimenēm.
PasākumātikapasniegtasarīpateicībasMārupesnovada

uzņēmumiemparsniegtoatbalstuUkrainai–ģimenesresto-
rānam“Hercogs”,SIA“LīvaABNord”,picērijai“Mārupespizza”,
restorānam“32.augusts”,viesnīcai“Māra”,SIA“CofeeStop”,
SIA“SabiedrībaMārupe”unSIA“RacingCar”.

Nominācija “NOVADA MĀJRAŽOTĀJS” piešķirta 
mājražotājai Pārslai Indārei 

PārslaIndārejausešusgadusnodarbojasarbioloģiskāsbiško-
pībasprodukcijasražošanu,izstrādājottādusproduktuskāme-
du,ziedputekšņus,bišumaizi,bišuvaskasvecesunpropolisu,
kāarīdažādusmedusmaisījumusarogāmunaugļiem.Mājra-
žotājapiedāvāarīizzinošasekskursijas,stāstotparbišudzīvi.
ŠogadPārslairpieteikusiesprojektāLeaderunplānouzsākt
inovatīvoliofilizētooguapstrādijebogužāvēšanuvakuumā.
ArīMārupesnovadapašvaldībareprezentācijasvajadzībāmar
priekuunlepnumupasniedzviesiemmeistaresmedusizstrā-
dājumuskānovadaproduktu.

Nominācija “NOVADA INVESTĪCIJA” piešķirta “Hampton by 
Hilton Riga Airport”

Nominācija“Novadainvestīcija”šogadtiekpasniegtaviesnīcai
“HamptonbyHiltonRigaAirport”,kasdurvisMārupesnova-
dāvērusišīgadaaprīlī.Viesnīcasizveidēinvestēti7,8miljoni
eiro.ŠīirotrāšīzīmolaviesnīcaLatvijāunpirmā,kasuzcelta
starptautiskāslidostas“Rīga”teritorijā.Kopāšaiviesnīcuķēdei
irviesnīcas30dažādāspasaulesvalstīs,unMārupesnovadā
uzceltāviesnīcair2800.uzbūvētāviesnīcapēckārtas.Nākot-
nesplānosirviesnīcasluksusazīmolaattīstīšana.

Nominācija “NOVADA EKSPORTS” piešķirta 
SIA “Pērnes L” 

UzņēmumsatrodasSalaspagastaPērnciemāunjautrīsdesmit
gadusražokartupeļuplāksnītes.Aptuveni95%nosaražotās
produkcijastiekeksportētauzvairāknekā60valstīmdažādos
kontinentos-EiropasSavienības,ĀfrikasunTuvoaustrumu
valstīm,tāpatviensnokompānijasnoietatirgiemirBrazīlija.
Uzņēmumspagājušajāgadāstrādājaar7,133miljonueiroap-
grozījumu,kasirpar39%vairāknekāgaduiepriekš.SIA“Pērnes
L”gadapārskatavadībasziņojumāteikts,ka2021.gadsbija
veiksmīgākaisgadsuzņēmumapastāvēšanasvēsturē.Salīdzi-
notariepriekšējogadu,produkcijaseksportsiraudzisgandrīz
trīsreizes.
Pašvaldībapateicasuzņēmumamparatsaucību,1.septem-

brīapdāvinotMārupesnovadapašvaldībasskolu700pirmkla-
sniekuar“LongChips”kartupeļuplāksnītēm.

Nominācija “NOVADA AIZRAUTĪBA” piešķirta 
Atpūtas kompleksam “Bejas” 

“Bejas”irģimenesuzņēmums.Patiģimenenovadādzīvojau
trešajāpaaudzē.Uzņēmumadarbībuaizsācisunšoatpūtas
vietuizveidojistēvs,betturpinakoptunattīstītbērni.Sākumā
ūdenskrātuveskrastābijavairākasnojumītesatpūtaipieūdens,
kokatrugadupapildinājušijauniobjektiunpakalpojumi–sā-
kotarapkurināmiemkokanamiņiematpūtaijebkurāgadalaikā
līdzrestorānam,kasdurvisvērašajātūrismasezonā.Kopš
novadāsāciesmērķtiecīgsdarbspietūrismanozaresatbalsta,
izveidojusiessadarbībaaratpūtaskompleksu“Bejas”netikai
dažādupasākumuorganizēšanāiedzīvotājiemunviesiem,bet
arīizgatavotikokatūrismastendi,videselementiundekori.
Šeittapusijaunāspilsētasatslēga,kouzņēmumsuzdāvināja
novadamsvētkos.

Nominācija “NOVADA ĢIMENES UZŅĒMUMS” piešķirta 

Ģimenes restorānam un viesnīcai “Irbēni”
“Irbēni”irģimenesuzņēmums,kasdarbojasvairāknekā20
gadu.ĢimenesākusiarmazukafejnīcuBabītespagastaBrīv-
kalnuciematā,betlaikagaitā,arvienattīstotiesunpiesaistot
arīEiropasSavienībasfondufinansējumu,izaugušiparatpūtas
kompleksu.Pirmaisprojekts,kasīstenotsarLeaderfonduat-
balstu,irizbūvētaisbērnulaukums,vēlākstiklotaterase,SPA
komplekss,kāarīiegādātapasākumuapskaņošanasaparatū-
ra.Laibagātinātuvietējokultūrasdzīvi,uzņēmumssācisor-
ganizētarīkoncertusiedzīvotājiemunviesiem.Ģimeneiesais-
tāsarīvietējāskopienasdzīvesvidesuzlabošanā,darbojoties
biedrībā“IrBērni”.

Nominācija “NOVADA SADARBĪBAS PARTNERIS” piešķirta 
SIA “Saliena”

SIA“Saliena”iruzņēmums,kasieguldījislieluslīdzekļusnova-
davideslabiekārtošanā.TāapsaimniekotāteritorijaBabītes
pagastāattīstītakāmūsdienīgskonceptsaraugstvērtīgupre-
miumklasesdzīvojamo,darbaunatpūtasvidiunkļuvusiarīpar
novadastarptautiskāsizglītībascentru.Vairāknekā15gadu
laikāSalienasattīstībākopumāieguldītas250miljonueirolie-
lasinvestīcijas,iekļaujotdažādusinvestīcijuprojektus.Vienano
uzņēmumasociālāsiniciatīvasprogrammāmiriesaistīšanās
labdarībā,palīdzotbērniemnomaznodrošinātāmģimenēmun
bērniem–invalīdiemBabītesapkaimē.Šimmērķimuzņēmums
ziedojisjau15000eiro.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļa

BalvusaņemAmandaMillere.

BalvusaņemIevaFrance.

BalvusaņemAinārsBormeisters.

BalvusaņemAiritaOlekša.

BalvusaņemMaiklsMakarovs(Michael Makarov).

BalvusaņemLaimonisRadziņš.

BalvusaņemPārslaIndāre.
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Mājokļa pabalstam aicinām 
pieteikties Sociālajā dienestā

Mājokļa pabalsts ir sociālās palīdzības pabalsts, kuru Sociālais die-
nests piešķir pēc mājsaimniecības ienākumu izvērtēšanas.

Pabalstasaņemšanaiiesniedza-
miedokumenti:
 iesniegums, ko parakstījušas
mājsaimniecības pilngadīgās
personas;

 darbadevējaizziņapardarbasa-
maksuparpilniempēdējiemtrim
kalendāramēnešiempar katru
darbaņēmējumājsaimniecībā;

 izziņaparienākumiemnosaim-
nieciskāsdarbībaspilniempēdē-
jiem trimkalendāramēnešiem
parkatrusaimnieciskāsdarbības
veicējumājsaimniecībā;

 visumājsaimniecībāesošoper-
sonukredītiestāžuvaipastano-
rēķinusistēmaskontupārskati
parpilniempēdējiemtrimkalen-
dāramēnešiem;

 dokumenti,kasapliecinaneregu-
lāraraksturaienākumus;

 dokumentusmājokļa pabalsta
aprēķināšanai,kasapliecinaar
mājokļalietošanusaistītusizde-
vumus,kāarīuzrādamājokļalie-
tošanuapliecinošusdokumentus

(piemēram,īreslīgumu),jašādu
dokumentunavSociālādienesta
rīcībā;

 citusdokumentus,jatieirnepie-
ciešami lēmuma pieņemšanai
parsociālāspalīdzībaspiešķir-
šanuvaitrūcīgasvaimaznodro-
šinātasmājsaimniecībasstatusa
noteikšanu.
Vairākinformācijasparsociālās

palīdzības pabalstiem var uzzi-
nāt saistošajos noteikumos Nr.
12/2021 “Par maznodrošinātas
mājsaimniecībasienākumuslieksni
unsociālāspalīdzībaspabalstiem
Mārupesnovadā”www.marupe.lv
sadaļāPašvaldība/Normatīviedo-
kumenti.
Aicināmpierakstītiesuzkonsul-

tācijuSociālajādienestā,zvanotuz
tālruņanumuru67149869(Māru-
pē)vai24500210(Piņķos).

Mārupes novada Sociālais dienests

MĀJOKĻA PABALSTA 
PIEEJAMĪBAS UZLABOŠANA
Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākums

NO 2022. GADA OKTOBRA
LĪDZ 2023. GADA APRĪLIM 
Garantēto minimālo ienākumu (GMI) slieksnis 
mājokļa pabalsta aprēķināšanai 327 € pirmajai 
vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 
228 € pārējām personām mājsaimniecībā

KĀ RĒĶINA? 
GMI sliekšņu summa 
visiem mājsaimniecības 
locekļiem

 + izdevumi 
par mājokli – mājsaimniecības 

ienākumi 
(t.sk. GMI pabalsts) 

= MĀJOKĻA 
PABALSTS

PMAJ = (GMI1 + GMI2 x N) + K – I, kur 
Pmaj - pabalsta apmērs

(GMI1 + GMI2 x N) - garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summa mājsaimniecībai

GMI 1 - garantētā minimālā ienākuma slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā 327 €

GMI 2 - garantētā minimālā ienākuma slieksnis otrajai un nākamajām personām mājsaimniecībā 228 €

N - mājsaimniecības locekļu skaits, izņemot pirmo personu mājsaimniecībā

K - ar mājokļa lietošanu saistīto maksājumu rēķinos norādītā faktisko izdevumu summa (nepārsniedzot MK noteikumu Nr.809 3. pielikumā norādīto 
vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto mājokļa lietošanas izdevumu summu)

I - mājsaimniecības kopējie ienākumi (ieskaitot attiecīgajā mēnesī saņemto garantēto minimālo ienākumu pabalsta apmēru).

KUR PIETEIKT? Savas pašvaldības sociālajā dienestā

No 1. oktobra iedzīvotājiem e-pakalpojumu portālā www.
epakalpojumi.lv būs iespēja pieteikties valsts atbalstam sil-
tumenerģijas izmaksu segšanai.

No 3. oktobra klātienē valsts atbalstam varēs arī pieteikties 
valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas cen-
tros Mārupes novadā - Daugavas ielā 29, Mārupē, un Cen-
tra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, pirmdienās un ceturt-
dienās centru darba laikā. “Energoresursucenuārkārtējapie-
augumasamazinājumapasākumu likumā” iespējamsuzzināt
paratbalstapasākumiem,kasmazinaenergoresursucenuār-
kārtējapieaugumaizraisītonegatīvoietekmiuzmājsaimniecī-
bāmuntautsaimniecību.

Valsts atbalstam malkas, granulu, brikešu vai elektroenerģijas apkures izmaksu sadārdzinājuma kompensācijai no 1.oktobra 
aicinām pieteikties www.epakalpojumi.lv vai no 3.oktobra pašvaldības klientu apkalpošanas centros Mārupē un Piņķos. Ja apkurei 
izmanto dabasgāzi vai to nodrošina centralizētā siltumapgāde, atbalsts tiks piemērots automātiski rēķinos.
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Līdzdalības budžeta ierosinājumiem 
saņemti 28 iedzīvotāju priekšlikumi
Šogad Mārupes novada pašvaldība aicināja novada iedzīvotājus un 
uzņēmējus sniegt priekšlikumus un idejas līdzdalības budžetam, kas 
paredzēts iedzīvotāju rosinātiem attīstības projektiem.

Kopumā saņēmām 28 idejas.
Ierosinājumi saistīti ar dažādām
iedzīvotājiemsvarīgāmjomām,pie-
mēram,sportaunrotaļulaukumu
pilnveidošanu,satiksmesdrošības
risinājumu ieviešanu,publiskupa-
sākumuvietuizveidi,suņupastaigu
laukumu ierīkošanu,veloceliņuun
velotrašuizbūviu.tml.
Visasidejasatbilstošilīdzdalības

budžetaprojektukonkursanolikumā
norādītajiemvērtēšanaskritērijiem
izskatīsganpašvaldībaskomisija,
gan Apkaimju konsultatīvā pado-
me,kurābrīvprātīgidarbojasMāru-
pesnovadaiedzīvotājinodažādām
apkaimēm.Izvērtēšanaslaikātiks
noskaidrots,vaiprojektānorādītajā
teritorijāunparlīdzdalībasbudžetā
paredzētajiemlīdzekļiemtoiriespē-
jams īstenot.Oktobraotrajāpusē
idejastiksnodotasiedzīvotājubal-
sojumam,kad ikviensvarēsatdot

savubalsiparkādunotām.
Vienasidejasfinansējumampa-

redzēts līdz 50000eiro. Projektu
idejas,kasgūsiedzīvotājuatbalstu,
īstenospašvaldība.Idejuizvērtēša-
nasunatlases laiks ir  līdz2023.
gada13.janvārim,kadtikspaziņoti
rezultāti.Projektuīstenošanupare-
dzētssākt2023.gadā.
Līdzdalībasbudžetsirdemokrā-

tisksprocess,kassniedziespējuie-
dzīvotājiemnoteikt,kātiekiztērēta
daļapašvaldībasbudžeta.Arīapstip-
rināšanasposmāesošajā jaunajā
pašvaldībulikumātieknoteikts,ka
pašvaldībavarparedzētlīdzdalības
budžetu  iedzīvotājuvirzītiempro-
jektiem.Tādējāditiekveicinātapaš-
valdības un iedzīvotāju sadarbība
teritorijasattīstībasjautājumos.

Attīstības un plānošanas nodaļa 

Vēl līdz 2. oktobrim iespējams 
doties velopiedzīvojumā “EXIT RĪGA 
ripo”
Kad saule tik ļoti vairs nekarsē, uzmin pedāli un sasildies, apceļojot 
Pierīgu ar vilcienu un velosipēdu! Esam izveidojuši alternatīvo Rīgas 
veloapvedceļu 270 kilometru garumā, kas krusto visas dzelzceļa līni-
jas, kur vien dodas AS “Pasažieru vilciens”. Tas nozīmē, ka, lai apce-
ļotu Pierīgu, nav nepieciešams spēkrats, vien telefons, ceļotkāre, ve-
losipēds un vilciena biļete. 

Līdz2.oktobrimnorisināsvelopie-
dzīvojums,kasdalībniekiemsniedz
iespējulaimētvērtīgasbalvas.Velo-
apvedceļširsadalītsčetrosposmos
unbezmaksasirpieejams“Latvian
Routes”(PostNos)aplikācjā.Marš-
rutiirlīnijveida,kassākasunbeidzas
dzelzceļastacijās:Babīte–Olaine,
Jaunolaine–Ķegums,Ķegums–
Salaspils,Salaspils–Carnikava.
270kilometrugarumāvarēsiie-

raudzīt 92 interesantas vietas, ie-
vērībascienīgusobjektus,turpmāk
zināsi,kurPierīgāvarnakšņotuniz-

baudītgardumaltīti.Velobraucienu
maršrutuposmusvarveiktjebkurā
secībā.Dalībnieksvarveiktmaršrutu
vienas,divuvaivairākudienugaru-
māakcijasnorises laikā. Ilgākiem
braucieniem dalībnieki aicināti iz-
mantotnaktsmītnes,kaspiedāvātas
aplikācijā,tāsiepriekšrezervējot.
Vairāk informācijas par velo-

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

Pierīgas tūrisma asociācija

Sākusies projektu pieņemšana grantu programmā “(ie)
dvesma”

1. septembrī tika uzsākta projektu pieņemšana jauno uzņēmēju atbalsta programmā “(ie)dvesma”, ko īs-
teno SEB banka kopā ar Pierīgas pašvaldībām – Jūrmalas pilsētu, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ropažu un 
Siguldas novadiem. Pretendēt uz finansiālo atbalstu var gan strādājoši uzņēmumi, gan vēl neīstenotu biz-
nesa ideju autori. Kopējais grantu apmērs šogad ir līdz 70 000 eiro. 

Maksimālā naudas summa
vienam grantam būs līdz 10 000
eiro, un uz to var pretendēt gan
privātpersonas,kasvēltikaiplāno
uzsākt savu biznesu, gan arī jau
esošiuzņēmumi,kasveicvaiplāno
veiktsaimnieciskodarbībukādāno
grantu programmā iesaistītajām
pašvaldībāmundibināti pirmsne
vairākkātrimgadiem.Grantalīdzekļi
paredzētisaimnieciskiemmērķiem
esošā biznesa attīstīšanai vai arī

jaunauzņēmumaizveidei.
Iesniegtprojektusvarēslīdz30.

septembrim.Konkurssnorisināsies
trīskārtās,unlīdzpēdējaikārtaino-
kļūskonkurētspējīgākāsbiznesaide-
jas,kurasvērtēsuzņēmējdarbības
profesionāļiunpašvaldībupārstāvji.
Rezultātupaziņošanaunuzvarētāju
apbalvošananotiks15.novembrī.
Plašākainformācijaunnolikums:

www.seb.lv/iedvesma. 
Grantuprogrammanorisināsies

jausestoreizi.Līdzšimprogrammā
atbalstusavasidejasīstenošanaisa-
ņēmuši40jaunouzņēmējuPierīgā.
Kontaktpersona saziņai: Māru-

pes novada pašvaldības Sabied-
rības iesaistesunmārketingano-
daļasuzņēmējdarbībasspeciāliste
Linda Ostrovska (e-pasta adrese:
linda.ostrovska@marupe.lv, tālruņa
numurs29330721).

AS “SEB banka”

Notikusi tūrisma un kultūrvides konsultatīvās 
padomes sēde
29. augustā atpūtas kompleksā “Viesītes” notika Tūrisma un kultūrvides konsultatīvās padomes sēde.

Sēdessākumāpadomesvadītāja
ElīnaBrigmaneklātesošosiepazīsti-
nājaarplānotodarbakārtību,kāarī
informējaparizmaiņāmTūrismaun
kultūrvideskonsultatīvāspadomes
dalībniekusastāvā,kurvienbalsīgi,
balsojot“par”,nopadomessastāva
pēcpašavēlēšanāstikaizslēgtsBru-
nisMārtiņšĶibilds(biedrība“Māru-
pesnākotnei”).
Sēdes turpmākajāgaitāpašval-

dībastūrismaspeciālistePatrīcija
Vēvereinformējapartūrismaaktu-
alitātēmnovadā,savukārtMārupes
KultūrasnamadirektoreIraDūduma
unBabītesKultūrizglītībascentrava-
dītājaBirutaGrīnfeldeiepazīstināja
artuvākajiemplānotajiemkultūras
pasākumiem.
P.Vēvere prezentēja arī šī gada

aktīvāstūrismasezonasnoslēguma
pasākumaprogrammuaraktivitā-
tēm,kasnorisināsies24.septembrī
pie Jaunmārupes ūdenstorņa un
MārupesKultūrasnamaapkārtnē,
aicinotarīpadomesdalībniekusap-
meklētpasākumu.
Sēdeslaikānorisinājāsdiskusijas

parnākamāgadaaktivitātēmtūris-
mā,kuraktīvāsatpūtasparka“JIP
Mārupīte”vadītājsIlmārsJasinskis
rosinājadomātpar“zaļāku”dzīves-
veidu un apkārtējās ekosistēmas
saglabāšanu.Savukārttūrismaob-
jekta“Viesītes”pārstāveIrinaMillere
uzsvēra,ka,pateicotiespandēmijai,
vietējie iedzīvotāji ir vairākpievēr-
sušiuzmanībunovadatūrismauz-
ņēmumiemunpakalpojumiem,ko
tiempiedāvā.E.Brigmaneaicināja

padomesdalībniekusuzdiskusiju
paratbalstutūrismanozaresuzņē-
mumiem,betI.JasinskisunI.Dūdu-
maieteicaveidotekskursijasgida
pavadībāpaMārupesnovadu.
SēdesnoslēgumālēmaparMā-

rupes novada kultūrtelpas darba
grupas izveidi ar mērķi izstrādāt
konceptujaunasMārupesnovada
kultūrtelpastapšanai.
Pēc sēdes pati sanāksmes no-

risesvietassaimniece I.Millere ie-
pazīstināja klātesošos ar atpūtas
kompleksu“Viesītes”.
VairākinformācijasparTūrisma

unkultūrvideskonsultatīvopadomi
lasi www.marupe.lvsadaļāTūrisms.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa
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Jaunais mācību gads
Četrpadsmit Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēs sācies jaunais mācību gads. Visos izglītības posmos vērojams izglītojamo skaita pieaugums. Pirmsskolās mācības 
uzsākuši par 300 audzēkņiem vairāk nekā pērn, jo pagājušā gada rudenī darbu sāka jaunākā Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Zīļuks”. Skolās audzēk-
ņu skaits audzis par 319 skolēniem, viņu vidū ir arī 26 bēgļu bērni no Ukrainas. Audzis arī pirmklasnieku skaits Mārupes novada izglītības iestādēs - mācības uzsākuši par 52 
skolēniem vairāk nekā pirms gada. 

Babītes pirmsskolas izglītības 
iestāde 
82 audzēkņi
Vasarāveiktspamatēkasjumtaka-
pitālaisremonts,pieēkascentrālās
ieejasrekonstruētiapstādījumi.Gru-
pāsiegādātasjaunasmagnētiskās
tāfeles,projektors,paklāji.
VeiksmīginoslēdziesErasmus+

projekts“Kreatīvādomāšanapirms-
skolā”,saņemotaugstuValstsizglī-
tībasattīstībasaģentūrasnovērtē-
jumu,betprojektā “Mazaisdabas
mīļotājs”gatavojamiesjauoktobra
pirmajānedēļāuzņemt15pirmssko-
lasskolotājasnoItālijas,Portugāles,
Bulgārijas,TurcijasunRumānijas.

Pirmsskolas izglītības iestāde 
“Saimīte” 
290 audzēkņi
Jaunajā mācību gadā uzsvērsim
pašvadītasmācīšanāsunsadarbī-
basprasmjuveicinošasaktivitātes
mācībuprocesalaikā.Arīšajāmā-
cībugadābērniemiestādepiedāvās
daudzveidīgus interešu izglītības
pulciņus.Atbalstapersonālakoman-
dāsācisspeciālaispedagogs.

Pirmsskolas izglītības iestāde 
“Lienīte”
225 audzēkņi
Jauaugustavidūuzsarunāmaici-
nājāmtopošosiestādesaudzēkņu
vecākus.Iepazīstinājāmariestādes
iekšējāskārtībasnoteikumiemun
bērnuadaptācijasperiodu.31.au-
gustāPērsesielāvecākiarbērniem
devās iepazītiesargrupastelpām
un pedagogiem. Mazos draugus
ar pārsteigumusagaidījaMinjons
unLapsiņa.Savukārt26.augustā
Amatasielāuzsapulcitikaaicināti
četrgadīgobērnuvecāki, laipārru-
nātuiekšējāskārtībasnoteikumus,
iepazītosargrupastelpāmunsko-
lotājām.Vecākiarinteresiizjautāja
grupuskolotājaspargrupasdarba
organizāciju,iepazināsargrupasie-
kārtojumu.29.augustsbijasvarīga
dienačetrgadīgogrupuaudzēkņiem,
jotāviņiembijapirmādienajaunās,
daudzlielākāstelpās.Zinībudienā
bērnibijauzaicinātiuzmežaskolu
“Piegudrāspūces”.

PII “Mārzemīte” 
270 audzēkņi
Pēcvasaraspriecēskaistikoptāun
zaļāteritorija,krāšņiziedošāspuķu
dobesunlabiieaugušās100tūjas,
kastikaiestādītaspavasarīgarte-
ritorijasnožogojumu, laimazinātu
vējaietekmi.24.augustāsvinējām
iestādes 6. dzimšanas dienu. Va-

saras laikā iestādē veikti fasādes
atjaunošanasunkrāsošanasdarbi,
kā arī nelieli kosmētiskie remont-
darbi iekštelpās.Vasarasbrīvlaikā
iestādēstrādājajauniešiganterito-
rijaslabiekārtošanas,ganskolotāja
palīgadarbos.Paldiesparatbildīgu
attieksmiuzticētodarbapienākumu
izpildē!Kopš2017.gadaaktīvi ie-
saistāmiesunīstenojamEkoskolas
programmu.Esamsaņēmušijautre-
šoZaļokarogu!Turpināsimdarbo-
tiesvidesizglītībā.Veidojotizpratni
parvidi,saistottoarvisāmmācību
jomām,bērniemtieknostiprinātas
21.gadsimtacaurvijuprasmes,vei-
dojotattieksmiunvērtības,interesi
unlīdzartoarīvēlmirīkoties,tādē-
jādi veicinotkopējovidesapziņas
attīstību.Plānojamturpinātuzlabot
unpilnveidotvidi,nodrošinotfiziski
unpsiholoģiskidrošu,aicinošu,sti-
mulējošuuniekļaujošuganfizisko,
ganmācībuvidi,kaspiedāvādaudz-
veidīgus, vecumposmamatbilsto-
šus, materiālus, uzdevumus, kas
savukārtsekmēbērnupētniecisko
darbību,mācīšanos,patstāvībuun
ikvienabērna labsajūtu.Plānojam
turpinātiegādātiesdigitālosmācību
līdzekļus,laimācībuprocesupadarī-
tuinteresantākuundigitāloprasmju
pilnveidošanaiatbalstošāku.

PII “Zeltrīti” 
264 audzēkņi
107mūsubijušieaudzēkņi1.sep-
tembrīdevāsuzskolu,tāpēcrindas
kārtībā esam uzņēmuši atkal pa
vienaidivgadniekuunčetrgadnieku
grupiņai,trīstrīsgadniekugrupiņas,
kāarīpapildinājušiaudzēkņuskaitu
vienāsagatavošanasgrupāuncitās
brīvajāsvietās.Nedaudzpamainījies
pedagoguundarbiniekusastāvs,jo
kādaskolotājaveidoskarjeruskolā,
kādamainījadzīvesvietu,savukārt
divasmūsubijušāsskolotājupalī-
dzesiruzsākušasdarbujaunākva-
litātē–parskolotājām,paralēlistu-
dējotpirmsskolas izglītību.Šobrīd
vēlmeklējamdivasmīļasauklītes,
nokurāmvienaibūtujāveicarīasis-
tentapienākumi.Šajāmācībugadā
turpināsimīstenotiekļaujošoizglītī-
bu,jospeciālāsizglītībasprogram-
masapgūsdeviņiaudzēkņi,kāarīvēl
vairākiemnepieciešamsizstrādātin-
dividuāloattīstībasplānu,laipilnvei-
dotubērnuuztveres,mācīšanāsun
uzvedībasprasmes.Pagājušāmā-
cībugadanoslēgumākārtējoreizi
tikaizvērtētsmūsudarbsEkoskolu
programmā.Sestogadupēckārtas
zemEkoskoluZaļākarogaiestāde
turpināspopularizētvidesizglītību,

aktīvidarbojotiesEkoskolā.Šogad
aktualizēsimtēmu“Enerģija”.Saule,
vējšunūdensirmūsudabīgieener-
ģijasavoti.Enerģijairitvisāmums
apkārt–ēdienā,zemē,degvielā,mū-
sos-tovisušogadaplūkosimuniz-
zināsim.Arikdienasrīcībuveidosim
unnostiprināsimatbildīguattieksmi
parelektroenerģijas izmantošanu.
Izpētīsim un izpratīsim enerģijas
avotusuntoizmantošanasveidus.
Izglītosim bērnus, darbiniekus un
vecākusenerģijasrašanās,lietoša-
nasuntaupīšanasjomā,mudināsim
aizdomātiesparenerģijasietekmiuz
vidi.

PII “Zīļuks”
386 audzēkņi
Pirmais gads aizvadīts, iekārtojot
mājīgu vidi kompetencēs balstīta
satura īstenošanaivisiemvecum-
posmiem, kā arī kopīgi mācoties
sadarbotiesunsastrādātieskoman-
dā.Radīta“Zīļuka”himna,kasvienā
dziesmāapvienovisulielokolektīvu
-80darbiniekus.
Pirmsskolasvīzija“Laimīgsbērns

draudzīgāunveselīgāvidēzinātkāri
darbojaskopāarradošuunzinošu
pieaugušo” radīta kopīgi, iesaisto-
tiesvisiemdarbiniekiem.Šogadkā
prioritātesaglabājassadarbība,kā
arīplānojampievienotiesekoskolu
tīklamprojektos“Energoefektīvaun
vidisaudzējošadarbība”un“Kvalita-
tīvaizglītībasprocesanodrošināša-
na”.Audzināšanasjomāpedagogi
sākuši apgūt apjomīgu pedagogu
tālākizglītības programmu “Bērnu
emocionālāaudzināšana”,kovada
iestādes psiholoģe SandraGaide,
kā arī “Vērtībizglītība pirmsskolā”,
kovadaiestādesvadītājaIneseŠī-
mane.Iegūtāszināšanaspedagogi
izmantodarbāarbērniem.Skolotāju
atbalstsprofesionālajājomāirvadī-
tājavietniece,kāarīmācīšanāskon-
sultante–eksperteSandraBelcāne.
Pieaudzistobērnu,kuriemirvalodas
traucējumi,skaits.Tādēļ līdztekus
pirmsskolasizglītībasprogrammai
šajāmācībugadātieklicencētaspe-
ciālāsizglītībasprogrammaizglīto-
jamajiemarvalodastraucējumiem.
EsamsaņēmušidivasLatvijasbūv-
niecībasgadabalvas-3.vietunomi-
nācijā“Sabiedriskāēka-jaunbūve”un
“Kokabūve”,savukārtbērninovērtē
daudzveidīgos rotaļu laukumus.
Plašāteritorijatiek izmantotagan
kāmācībuvide,gankopīgasvētku
svinēšanasiespējaārpustelpām.

Salas sākumskola
56 audzēkņi pirmsskolā un 64 izglīto-
jamie skolā (1. līdz 6. klase)
Vasarāveiktsapjomīgstelpupapla-
šinājumsskolasvajadzībām,iegā-
dātasmēbelesklašuiekārtošanai,
papildinātimācību līdzekļimācību
procesarealizēšanai,labiekārtotas
pirmsskolasizglītībasgrupusaim-
niecības telpas - iegādāti trauku
žāvētāji.
Jaunajāmācībugadādarbuuzsāk

četrijaunikolēģi-latviešuvalodas
skolotāja1.-3.klasei,matemātikas
skolotāja1.-3.klasei,skolotājslogo-
pēds,sākumskolasskolotājs.Kopā
skolāstrādā13pedagogiskolāun
7pirmsskolā,3atbalstakomandas
darbiniekiun12tehniskiedarbinieki.

Skultes sākumskola
89 audzēkņi pirmsskolā un 44 izglīto-

jamie skolā (1. līdz 6. klase) 
Īstenojot skolas vīziju “Kopā mā-
coties, viens otram uzticoties, at-
tīstītradošu,kulturāluunatbildīgu
personību”dzīvē,turpināsimjaunā
mācībusaturaieviešanuganpirms-
skolas,gansākumskolasizglītības
posmos.Iestādēturpināsiekļaujo-
šāsizglītībasuninterešuizglītības
programmu īstenošana.34skolē-
niem un 42 pirmsskolas bērniem
tiksnodrošinātiatbalstapasākumi
–nodarbībasarskolotāju logopē-
du,speciālāsizglītībasskolotāju,un
izglītībaspsihologu,kāarīritmikas
un ārstnieciskās vingrošanas no-
darbības, individuālas nodarbības
arpriekšmetuskolotājiemu.c.Kat-
rudienu1.-6.klašuskolēniemtiks
nodrošinātas pagarinātās dienas
grupas.Jaunajāmācībugadāskolā
mācībuprocesunodrošina30peda-
gogiun18tehniskiedarbinieki.Lai
varētusniegtpilnvērtīgākuatbalstu
skolēniemar īpašām vajadzībām,
atbalstapersonālampievienojušies
fizioterapeits, sociālaispedagogs
unskolotājapalīgs.
Esamsākušidalību jaunāEras-

mus+projektā“Ejamkopā!”,kastiks
īstenotslīdz2023.gada30.jūnijam.
Projektāparedzētiskolotājumācību
apmaiņasbraucieniuzpartnerval-
stīm–FrancijuunGrieķiju.

Mārupes pamatskola
95 audzēkņi pirmsskolas grupās un 
900 izglītojamie no 1. līdz 9. klasei (tai 
skaitā 163 pirmklasnieki)
No1.septembradarbusākušiso-
ciālaispedagogsunkarjeraskon-
sultants. Šogad mērķi saistīti ar
atbalstu talantīgajiem skolēniem
unskolotājulabbūtībai.Šajāmācī-
bugadāuzsāksimvairākasintere-
šuizglītībasprogrammas.“Mazais
pavārs”1.-3.klašuskolēniem,kurā
skolēniembūsiespējamācītiesēst
gatavošanu,galdakultūru,“Baltais
zvirbulēns”izglītojamajiem,kurimā-
cāsspeciālāsizglītībasprogrammās
argarīgāsattīstībastraucējumiem.
Skolēni radoši darbosies ar dažā-
diemmateriāliem,piemēram,plas-
tilīnu,mālu.Apstiprinātastrīsintere-
šuprogrammasatbilstošiMārupes
pamatskolasvīzijai“Skola,kasatrod
talantukatrāskolēnāunpalīdztam
uzplaukt”-“Talantupilnveidošanas
nodarbībutīkls”-1.-3.klasēm,4.-6.
klasēm,7.-9.klasēm.Darbībusāks
arīšūšanaspulciņš“Cikucaku”5.-9.
klasēmunrobotikaspulciņš4.-6.
klašuskolēniem.Šajāmācībugadā
turpināsdarbotiesvecākuiniciatīvas
grupas, skolasadministrācijasun
skolotājukopīgiveidotaisprojekts
“Skolasdodasdzīvē,dzīveienāksko-
lā”,kuragalvenaismērķisirrealizēt
mācīšanosreālādarbavidē.Projektā
aktīviiesaistījušiesMārupesnovada
uzņēmēji.

Jaunmārupes pamatskola
Mācības uzsāk 1035 izglītojamie (tai 
skaitā 142 pirmklasnieki)
Skolavasarāaktīvirosījusies,veikts
kosmētiskais remonts astoņās
klasēs. Iegādātas jaunasmēbeles
skolēniem un pedagogiem. Divās
klasēs veikti skaņas slāpēšanas
darbi,parkojauesamnopedago-
giemunskolēniemsaņēmušipirmās
pozitīvāsatsauksmes.Skolādarbuir
uzsākušastrīsjaunassākumskolas
skolotājasunkopumā71pedagogs

nodrošinapilnvērtīguizglītībaspro-
cesuuntiekīstenotasdivasizglītī-
basprogrammas-pamatizglītības
programmaunspeciālāspamatiz-
glītībasprogrammaizglītojamajiem
armācīšanāstraucējumiem.Nošī
mācībugadaskolēniematkalirie-
spējaizvēlētiespusdienupiedāvā-
jumu-irpieejamsmazaisvailielais
komplekts.Skatotiesnākotnē,šo-
brīdnotiekmazāstadionaprojektē-
šanasprocess-ceram,kaarlaiku
stadionstiksatjaunots.

Babītes vidusskola
1315 izglītojamie (tai skaitā 175 pirm-
klasnieki)
Jaunajāmācībugadāskolāmācību
procesunodrošina 104pedagogi,
tostarpprojekta“Mācītspēks”dalīb-
niekiunabsolventiun40tehniskie
darbinieki.
Kānozīmīgākieremontdarbišajā

gadā jāmin izremontētais un lab-
iekārtotais dabaszinību kabinets,
interaktīvo tāfeļuuzstādīšanakla-
sēs,papildugarderobesskapīšuun
sākumskolasklasesmēbeļukom-
plekta iegāde. Energoefektivitātes
uzlabošanaiklasesaprīkotasarLED
energoefektīvāmspuldzēm.

Mārupes Valsts ģimnāzija
1464 izglītojamie (tai skatā 120 pirm-
klasnieki)
Mācībuprocesušogadnodrošina
106pedagogi.Puķudobēsunliela-
josārapodosziedkrāšņaspuķes,
izremontētasdivasklašutelpas,kos-
mētiskiatsvaidzinātikoridori,piecas
klašutelpastikušaspiejaunāminte-
raktīvajāmtāfelēm,skolotājiiekārto-
jušiesplašākāskolotājuistabā,bet
visaadministrācijatagadatrodama
vienuviettāsaucamajāadministrā-
cijasgaitenī.Pedagogukolektīvam
vasara noslēdzās ar divu dienu
stratēģiskāsplānošanasizbrauku-
masemināru“Vasarasakadēmija”
Limbažupievārtē.Diemžēliepriekšē-
jāmācībugadalaikā(vasaruieskai-
tot)darbuģimnāzijāpārtraukuši12
pedagogidažāduiemesludēļ.Labā
ziņa-MārupesValstsģimnāzijaiiz-
deviespiesaistīt10jaunuskolēģus
–skolasabsolventiIevuMičuli(an-
gļuvaloda),JolantuMacenko(angļu
valoda),IevuValaini(latviešuvaloda
unliteratūra),EvituŅikonovu(mate-
mātika),AgituOzolu(matemātika),
SabīniOzoliņu(skatuvesruna,teātra
māksla),MariannuGrenbēri(krievu
valoda),AnnuPariginu(krievuvalo-
da),LudmiluGrīsli(spāņuvaloda)un
LieniSeili(dabaszinības).

Mārupes Mūzikas un mākslas 
skola
423 audzēkņi (tai skaitā 273 mūzikas 
nodaļās un 150 mākslas nodaļā) 
No 1. oktobra interešu izglītības
programmāsmācībasvarēsuzsākt
līdz30audzēkņiem-mūzikasun20
audzēkņiem-mākslasnodaļās.

Babītes Mūzikas skola
190 audzēkņi (tai skaitā sagatavoša-
nas klasē - 42 audzēkņi, 1. klasē – 33 
audzēkņi)
Interešuizglītībušogadskolāapgūs
71audzēknis.

Izglītības pārvalde
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Sporta ziņas īsumā
Veterānu sports
3. septembrī norisinājās Babītes
Sporta kompleksa 2022. gada
sacensības pludmales volejbolā
veterāniem.Laikapstākļinebijava-
sarīgākie,tačutasnebiedējavete-
rānusdotieslaukumā.Kājebkurās
sacensībās,arīšajāstikaapbalvotas
labākāsunveiksmīgākāskomandas:
1.vieta  komandai “Bundža” (Ro-
bertsSilamednis,ArvīdsTaube);2.
vietakomandai“PiņķuBlice”(Sand-
raBreikša,JānisGasjūns);3.vieta
komandai “Purva Velni” (Ronalds
Zīdenis,IvoDāvis).

Nūjošana
20. augustā norisinājās Latvijas
čempionātanūjošanā3.posms,ku-
rāpiedalījāsarīmūsuneformālās
pieaugušointerešugrupasnūjošanā
trenereIrēnaAntipenkounviņasau-
dzēknes.Sportistessacensībāspie-
dalījāsarteicamiempanākumiem,
ieņemotgodalgotasvietas.1.vieta
IngaiRebokai10kmsportaklasē;
2.vietakomandai5kmtautasklasē.
No2.līdz4.septembrimLatvijasnū-
jotājukomandaar40dalībniekiem,
starp kuriem bija Babītes Sporta
kompleksanūjotājas,artreneriIrēnu
Antipenkopiedalījāspirmajāoficiāla-
jāINWAPasaulesčempionātāPolijā.
Kopējaisdalībniekuskaits500.Po-
linaNiteckaunIngaRebokasavās
vecumagrupāsieņēma4.vietu10
kmdistancē,bet4/5kmstafetēIn-
gaiRebokai2.vieta.

Futbols
MārupesSportacentra2011.,2012.
gadādzimušiefutbolistiunviņutre-
nerisJānisVilkaušsiraizvadījislie-
liskusturnīrus,kasnorisinājāsjūlijā
unaugustā.2012.gadādzimušie
piedalījāsRojāorganizētajāstarp-
tautiskajā turnīrā “Baltic Sea cup
2022”,kurdivpadsmitkomandusī-
vākonkurencēizcīnījasestovietu.
2011.gadādzimušieMārupesfut-
bolistivienunedēļasnogalipavadī-
jaLiepājā,kurpiedalījās“Dobrecova
cup2022”turnīrā32komandukon-
kurencēunfinišējadevītajāvietā.Un
nākamajānedēļasnogalē,jaudivu
komandusastāvā,2011.gadādzi-
mušiefutbolististartēja“BalticSea
cup 2022” starptautiskajā turnīrā
Rojā.Vienaturnīradivuapakšgrupu
turnīruizspēlēs–katraikomandai
pagodpilnajaiotrajaivietai!
28.augustāJaunmārupesstadio-
nānorisinājāssportiskspasākums
futbolanoskaņās“MārupesFutbo-
laRīts2022”.Pasākumstapispro-
jektā“Mārupemūsumājas2022”.
Pasākums tika plaši apmeklēts
- apmēram2000 cilvēku. Futbola
sacensībāskopāpiedalījāsap400
sportistu.Pasākumupalīdzējano-
drošinātvairāknekā15darbiniekiun
brīvprātīgie.Bērniunjauniešiazar-
tiskiiesaistījāspiedāvātajāsfutbola
aktivitātēs.Laikslutināja,sauleun
zilāsdebesisdevapapilduenerģiju
darboties.Prieks redzēt tikdaudz
ganmazo,ganlielofutbolafanu,kā
arīredzams,kafutbolspatiešāmir
viensnopopulārākajiemsportavei-
diemnovadā! Īpašsnotikumsbija
svētkufutbolaturnīrsčetrāsvecu-
magrupāsMārupesSportacentra
futbolatreneruvadībā(MārtiņšPlu-
ģis,JānisVilkaušs,SalvisRutkaste,
Rodrido,MārisRiherts,AgrisKoko-
rēvičs).Lielspaldiestreneriempar
darbuarfutbolapiekritējiemunsavu
zināšanunodošanusabiedrībai.Pēc
sacensībāmkatrsmazaisdalībnieks
saņēmaveicināšanasbalvu,betlie-
lie-balvasnoatbalstītājiem,uzva-

rētāji vecākajās grupās -  kausus
unmedaļas.Uzvarētājusapbalvoja
Mārupesnovadapašvaldībasdomes
priekšsēdētājaotraisvietnieksVal-
disKārkliņš;MārupesSportacentra
vadītājaSilvijaBartuševiča;Latvijas
FutbolaFederācijasprezidents-Va-
dimsĻašenkounLatvijasfutbolale-
ģendamārupietis-ImantsBleidelis.
3.septembrīPiņķufutbolalaukumā
norisinājāsLatvijasfutbola2.līgas
čempionāta 2022 spēle, kurā sa-
centāsBabītesSKunMārupesSC.
Spraigāsspēlesbeigāsšoreizne-
daudzveiksmīgākibijušiBabītesSK.
Tačuabaskomandascīnījāslīdzpē-
dējaispēlesminūtei,unskatītājiem
bijaiespējaredzētlabufutbolu!Ar
rezultātu2:1uzvarējaBabītesSK.
3.septembrīRīgasTehniskāsuniver-
sitātesstadionāsvinīgāunsportiskā
atmosfērānotikasezonasnoslēgu-
maceremonijaRīgaspilsētas2022.
gada jaunatnesmeistarsacīkstēm
futbolā,sveicotU-10,U-11unU-12
Agrupugodalgotovietuieguvējus.
Babītes Sporta kompleksa U-12
futbolistikopāartreneriJevgeniju
Smirnovuvisuvasarucītīgitrenējās
unpiedalījāsčempionātos.Tikaili-
kumsakarīgi,kaRīgaspilsētas2022.
gada jaunatnes čempionātaU-12
grupāapbalvošanasceremonijāsa-
vuapbalvojumusaņēmaarīBabītes
futbolisti-godpilno3.vietu.

Basketbols
Mārupesnovadasportabāzēsno
26.līdz28.augustamnotikabērnu–
jauniešubasketbolaturnīrs“Marupe
Cup”2008.gadādzimušozēnugru-
pā.PasākumuorganizējaMārupes
Sportacentrs.Turnīraorganizēšanā
unvadīšanātikaiesaistītiMārupes
Sportacentradarbiniekiunaudzēk-
ņi, kuri parūpējās par pasākuma
veiksmīgunorisi, taču fani, vecāki
unpašisportistiparūpējāsparpozi-
tīvāmemocijāmunfantastiskubas-
ketbolu.Rezultāti2008.gadazēnu
grupā:1.vieta–BertānuValmieras
BS(trenerisNormundsLišiks);2.vie-
ta–BKĶekava(trenerisEdgarsTe-
teris);3.vieta–MārupesSC(treneris
RolandsRullis).
MārupesSportakompleksā11.sep-
tembrīnotikabasketbolaturnīrs3:3
uzabiemgroziem-“MārupesKauss”
2013. gadā dzimušo zēnu grupā.
Kopā piedalījās 16 komandas no
Mārupes novada, Saldus pilsētas

unRīgassportaskolām.Šajāgru-
pāveiksmīgākieizrādījās:1.vieta–
DSN-1(trenereK.Zuntnere-Fomina,
M.Fomins);2.vieta–MārupesSC
2014Akomanda (trenerisO.Zur-
kovs,M.Stumbiņš);3.vieta–DSN-4
(trenereK.Zuntnere-Fomina,M.Fo-
mins). Metienu konkursa uzvarē-
tājs:ErnestsCīrulis(DSN).Mārupes
Sportacentrszēnuturnīrāpiedalī-
jāsarčetrāmkomandām:Mārupes
SC-2014-Akomandaierindojās
2.vietā;MārupesSC-2013-Ako-
mandaierindojās5.vietā;Mārupes
SC-2013-Bkomandaierindojās9.
vietā;MārupesSC-2014-Bkoman-
daierindojās13.vietā.

Taekvondo 
No22.līdz26.augustamIgaunijas
galvaspilsētāTallinānotikaEiropas
klubučempionātstaekvondo.Spor-
tistinoEiropascīnījāsvisāsvecu-
magrupās.Kadetugrupā(12-14
g.)MārupesSportacentraaudzēk-
nisRuslansLepins-Žagarsizcīnīja
bronzasmedaļu13sportistukon-
kurencē.Pusfinālābijajācīnāspret
Spānijassportistu,kurudiemžēluz-
varētneizdevās.ApsveicamRuslanu
untreneriVitālijuLepinu-Žagaruar
izcīnīto3.vietu!

“Pump Track”
“BTAPumpTrack”čempionātaMā-
rupesposmsirnoslēdzies.Mārupes
sacensībāstikasasniegtslielākais
šīssezonasdalībniekuskaits-kopā
piedalījās120braucēju,kascīnījās
par pirmo vietu savā vecuma un
braucamrīkugrupā.Tikapiedzīvota
patīkama sacensību spriedze, kā
arīdaudz,daudzpriekapilnubrīžu.
Pasākumāpiedalījāsbraucējiarve-
losipēdiem,skrejriteņiem,skrituļdē-
ļiemunskrituļslidām.Plašaisbrau-
camrīkuklāstsparāda,cikdažādsir
“PumpTrack”.

Skriešana
4.septembrīarstartuJaunmārupes
pamatskolasstadionāvairāknekā
300lieliunmaziskrējējipiedalījās
tautasskrējienā“Mārupe2022”.Pa-
sākumurīkojabiedrība“Jaunmārupe
skrien!”,kodibinājušivietējiemāru-
pieši–aktīvāsatpūtasunsportiska
dzīvesveidaatbalstītāji,piedaloties
Mārupesnovadapašvaldībaskon-
kursā“Mārupemūsumājas2022”.
Sacensībasnorisinājāsganbērnu

distancēs,kurjaunajiemskrējējiem
bijajāpieveic100m,200m,400m
un800m,ganpieaugušajiem,kuru
izaicinājums bija 5 km distance.
Jaunmārupessertificētais5kmap-
lisskrējējuaprindāstiekdaudzināts
kā ļotiātrs, tādēļ ir lielas iespējas
uzlabotsavuspersoniskosrezultā-
tus.Daudziemskrējējiemtasarīiz-
devās-tikalabotigantrasesrekordi
vīriešuunsieviešukategorijās,gan
arīdaudzipersoniskierekordi.Par
šīgadaātrākovīrietiunsacensību
uzvarētājukļuvaDmitrijsSerjogins,
kurš5kmpieveica0:14:33,tikaipar
11sekundēmatpaliekotnoLatvijas
rekorda5kmšosejasskrējienā.Ātrā-
kāsievietebijaastoņpadsmitgadus
jaunāvalmierieteAgateCaune,kura
distanciveica0:16:00.Agatiapstei-
dzaviensešiatlēti–vīrieši.Tautas
skrējienā “Mārupe 2022” kopumā
piedalījās121bērnsun204pieau-
gušieskrējēji.

Velobrauciens
11.septembrīJaunmārupēaizvadīts
Latvijasatklātaisčempionātsšose-
jasriteņbraukšanākritērijabraucie-
nāunMārupesvelosvētki,kaskopā
pulcējateju400velosportacienītā-
ju.Pozitīvuemocijulādiņuguvavisu
paaudžuunsportiskāsmeistarības
Mārupesnovadaiedzīvotājiunno-
vadaviesi.Pateicamiesvisiemdalīb-
niekiemparkopāpavadītosportisko
dienuunsveicamuzvarētājus!

Ūdenssports
PiePiņķuūdenskrātuvesnorisinā-
jušās ikgadējāssacensības “Aqua
Sports Junior Waterski Competi-
tion2022”,kasarMārupesnovada
pašvaldībasatbalstunotikajau12.
gadu.PasākumuorganizējaAqua
SportsLatvia/Ūdenssportaklubs
“AquaSports”.Sacensībaspulcēja
jaunos ūdensslēpotājus no Latvi-
jasunLietuvas.Izvēlētaistiesāša-
nas formāts ļāva noteikt labākos
ūdensslēpotājus,ņemotvērāviņu
vecumaunprasmjulīmeni.Ideālie
laikaapstākļiunsacensībuatmosfē-
rasniedzadalībniekiem,līdzjutējiem
unatbalstītājiempozitīvasemocijas
unturpmākumotivācijuatbalstītun
pilnveidotbērnuūdensslēpošanas
prasmes.
Lietuvas čempionātā ūdensslēpo-
šanāAdrijaRuņģeizcīnīja1.vietu
sievietēmOpenklasēar rezultātu
55/12/4.Uzrādītais rezultāts tikai
par1.25punktiematpalieknoAdri-
jasLatvijasrekordaunirlīdzvērtīgs
EiropasU-21čempionātasudraba
medaļai.SavukārtTomsRuņģisiz-
cīnīja1.vietuU-17vecumagrupāar
personīgorekordu58/13/2,5.Šī ir
pirmāsezona,kadkuteraātrumsir
palielinātslīdz58km/h,kas15gadu
vecumāirjaunsizaicinājums.Toms
bijavienīgaissacensībudalībnieks,
kamkuteraātrumsbijatikliels.

Informācijai:
 Arīgadaaukstajosmēnešosturpi-

nāsiesMārupesSportakomplek-
saorganizētāsvingrošanasno-
darbībasiedzīvotājiem.Turpmāk
nodarbības vadīs trenere Baiba
Verle,tālruņanumurs26400932.
Dalībnieku skaits ir ierobežots.
Pieteikšanās,sūtotīsziņuuztre-
nerestālruņanumuru.

 BabītesSportakomplekssgaida
audzēkņus grupās, kurās vēl ir
brīvasvietas:regbijā2010.-2013.
gadādzimušosbērnus, basket-
bolā 2012., 2013., 2015. gadā
dzimušoszēnus,2015.gadādzi-
mušāsmeitenesun2010.-2013.
gadādzimušāsmeitenes,florbolā
2010.-2013.gadādzimušāsmei-
tenesun2006.gadādzimušoszē-
nus,futbolābērnus,kasdzimuši
no2007.līdz2017.gadam.

 IriespējapieteiktiesDrošasskri-
tuļslidošanasskolai.Bērninosešu
gaduvecumatiekaicinātiapgūt
pirmāsskrituļslidošanasprasmes
unnostiprinātapgūtāsiemaņas.
Nodarbībasnotiksotrdienāsun
piektdienās no plkst. 16.00 līdz
17.30MārupesBMXsportaparkā.
Nodarbībasirbezmaksas.Reģis-
trācijauninformācija,zvanotuz
tālruņanumuru29119997.

 Babītessportakompleksamazajā
peldbaseināvienureizinedēļātiks
organizētasbezmaksaspeldēša-
nasapmācībasgrupasMārupes
novadādeklarētiem2016.gadā
dzimušajiem bērniem. Peldēša-
nassezonasāksiesoktobrī-par
konkrētu datumu informācija
būs pieejama vēlāk. Vēlamies
informēt, ka uz pirmo peldēša-
nasnodarbībubūsnepieciešama
ģimenes ārsta zīme ar atļauju
piedalīties peldēšanas nodarbī-
bās.Nodarbībasilgums:40min.
Vietuskaitsgrupā:astoņibērni.
Pieteikšanāsnotiekelektroniski,
sūtotpieteikumuuze-pastaad-
resi: peldetapmaciba@marupe.lv, 
kurjānorāda:
 tēma:6gadīgopeldēšana;
 bērnavārds,uzvārds,personas
kods*;

 vecāka/aizbildņa vārds, uz-
vārds,personaskods*;

 vēlamā nodarbības diena un
laiks;

 vecāka/aizbildņae-pastsun
tālruņanumurs;

 Piesakotiesuzpeldēšanasap-
mācībām,bērnamunvienam
novecākiem(aizbildnim)jābūt
deklarētam Mārupes novadā
pēdējostrīsmēnešus.

* nepieciešams deklarētās dzī-
vesvietaspārbaudeiiedzīvotāju
reģistrā.

Informācija par uzņemšanu un
precīzunodarbībulaikutiksizsūtīta
elektroniskiuzpieteikumānorādīto
e-pastu.

Babītes Sporta komplekss,
Mārupes Sporta centrs

Jaunmārupēaizvadīti“Mārupesvelosvētki”,kurpiedalījāsvairāknekā400dalībnieku.

Jaunmārupesstadionānorisinājāssportiskspasākumsfutbolanoskaņās“Mārupes
FutbolaRīts2022”.

Tautasskrējienā“Mārupe2022”piedalījāsvairāknekā300lieluunmazuskrējēju.
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Mārupes novada pašvaldības kultūras iestādes uzsāk 
jauno sezonu un uzņem jaunus dalībniekus

BABĪTES KULTŪRIZGLĪTĪBAS CENTRS UN FILIĀLE SALAS PAGASTĀ ”VIETVALŽI”

Jauktais koris “Atskaņa”
Jaunudziedātājunoklausīšanāsnotiekmēģinājumu
dienāsotrdienāsunceturtdienāsnoplkst.19.00Babī-
tesKultūrizglītībascentrā(Jūrmalasielā14A,Piņķos).
Tālrunisuzziņām:29100755.

Popgrupa “Zefīrs”
Jaunudziedātājuuzņemšananotiekmēģinājumudienās
otrdienāsplkst.17.40(9–10gadi)unpiektdienāsplkst.
16.30BabītesKultūrizglītībascentrā(Jūrmalasielā14A,
Piņķos).Tālrunisuzziņām:26162042.

Amatierteātris “Kalambūrs”
Jaunudalībniekuuzņemšananotiks26.septembrīplkst.
19.00BabītesKultūrizglītībascentrafiliālēSalaspagastā
“Vietvalži”(Spuņciemā).Tālrunisuzziņām:26411395.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dārta” 
JaunudejotājuuzņemšanaDgrupānotiekmēģinājumu
dienāsotrdienāsunceturtdienāsplkst.19.30(mēģinā-
jumusākumsplkst.19.00)Babītesvidusskolasaktu
zāles3.stāvā(Jūrmalasielā17,Piņķos).Līdzijāņem
dejošanaipiemērotiapaviunapģērbs.Tālrunisuzziņām:
29333278.

Senioru deju kolektīvs “Gāte”
Jaunudejotājuuzņemšananotiekmēģinājumudienās
otrdienāsunceturtdienāsplkst.14.00BabītesKultūriz-
glītībascentrafiliālēSalaspagastā“Vietvalži”(Spuņcie-
mā).Tālrunisuzziņām:29255356.

Mūsdienu deju grupa “Platīns”
Jaunudejotājuuzņemšananotiekmēģinājumudienās
otrdienāsunceturtdienāsplkst.17.00(jaunākāgrupa:
6–9gadi)unplkst.18.00(vecākāgrupa:10–14ga-
di)BabītesKultūrizglītībascentrafiliālēSalaspagastā
“Vietvalži”(Spuņciemā).Tālrunisuzziņām:26552745.

MĀRUPES  KULTŪRAS NAMS

Jauniešu deju kolektīvs “Mārupe”
Sezonasuzsākšana:12.septembrī.Nodarbībasnotiek
pirmdienās,trešdienāsplkst.19.00MārupesValstsģim-
nāzijā(Kantoraielā97,Mārupē).
KolektīvavadītājsRolandsLevics(tālrunis:26350809).

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Mārupieši” (D 
grupa)
Sezonasuzsākšana:19.septembrī.Nodarbībasnotiek
pirmdienās,trešdienāsplkst.20.00MārupesKultūras
namā(Daugavasielā29,Mārupē).
KolektīvavadītājaGuntaSkuja(tālrunis:26514130).

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Mārupieši” (E 
grupa)
Sezonasuzsākšana:19.septembrī
Nodarbībasnotiekpirmdienās,trešdienāsplkst.20.00
MārupesKultūrasnamā(Daugavasielā29,Mārupē).
KolektīvavadītājaGuntaSkuja(tālrunis:26514130).

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Krustu šķēršu”
Sezonasuzsākšana:6.septembrī
Nodarbībasnotiekotrdienās,ceturtdienāsplkst.19.30
KārļaUlmaņagatvē1,Rīgā.KolektīvavadītājsRičards
Jerāns(tālrunis:22421457).

Senioru deju kolektīvs “Klasesbiedri”
Sezonasuzsākšana:23.septembrīplkst.19.00Mārupes
Kultūrasnamā(Daugavasielā29,Mārupē).
Nodarbībasnotiekpirmdienāsplkst.19.00unsvētdienās
plkst. 18.00
KolektīvavadītājaElīnaĶersele(tālrunis:26535789).

Jauktais koris “Mārupe”
Sezonasuzsākšana:6.septembrī
Nodarbībasnotiekotrdienāsplkst.18.00MārupesKul-
tūrasnamā(Daugavasielā29,Mārupē).
KolektīvavadītājsKalvisOzoliņš(tālrunis:29490928).

Jauktais koris “Universum”
Sezonasuzsākšana:8.septembrī
Nodarbībasnotiekceturtdienāsplkst.19.00Jaunmāru-
pespamatskolā(Mazcenualejā3,Jaunmārupē).
KolektīvavadītājsRihardsRudzītis(tālrunis:29141636).

Meiteņu koris “Resono”
Sezonasuzsākšana:7.septembrī
Nodarbībasnotiektrešdienāsplkst.19.00Pārdaugavas
Mūzikasunmākslasskolā(Grauduielā59,Rīgā).
KolektīvavadītājaIrēnaRačevska(tālrunis29619549).

Sieviešu senioru koris “Noktirne”
Sezonasuzsākšana:6.septembrī
Nodarbībasnotiekotrdienāsplkst.12.00MārupesKul-
tūrasnamā(Daugavasielā29,Mārupē).
KolektīvavadītājaIlgaBērziņa(tālrunis26131501).

Sieviešu ansamblis “Dzelde”
Sezonasuzsākšana:14.septembrī
Nodarbībasnotiektrešdienāsplkst.18.00MārupesKul-
tūrasnamā(Daugavasielā29,Mārupē).
KolektīvavadītājaSandraGaide(tālrunis26438127).

Senioru ansamblis “Mežābele”
Sezonasuzsākšana:2.septembrī
Nodarbībasnotiekpiektdienāsplkst.13.30dienascentrā
“Skulte”(Skultesielā31,Skultē).
KolektīvavadītājaDiānaKravale(tālrunis28249874).

Senioru ansamblis “Pīlādzis”
Sezonasuzsākšana:6.oktobrī
Nodarbībasnotiekceturtdienāsplkst.16.00Mārupes
Kultūrasnamā(Daugavasielā29,Mārupē).
KolektīvavadītājsĒriksEglītis(tālrunis:29171791).

Ārstnieciskā vingrošana senioriem
Sezonasuzsākšana:8.septembrī
Nodarbībasnotiekpirmdienās,ceturtdienāsplkst.11.30
MārupesKultūrasnamā(Daugavasielā29,Mārupē).
KolektīvavadītājaIlgaGļauda(tālrunis:29658809).

Bērnu vokālais ansamblis “Mazā sirds”
Sezonasuzsākšana:13.septembrī
Nodarbībsnotiekceturtdienāsplkst.18.00Mārupes
Kultūrasnamā(Daugavasielā29,Mārupē).Kolektīva
vadītājaDiānaKravale(tālrunis:28249874).

Informējam, ka Saeimas vēlēšanu laikā no 26. septembra 
līdz 2.oktobrim Mārupes Kultūras namā darbosies vēlēšanu 
iecirknis, līdz ar to šajā laikā nodarbības nenotiks.

Babītes Kultūrizglītības centrs un Mārupes Kultūras nams

Aktuālās izstādes bibliotēkā Piņķos
Aijas Pabērzas gleznu izstāde
Mārupesnovadapašvaldībasbib-
liotēkā 5. septembrī atklāta Aijas
Pabērzasceturtāgleznupersonā-
lizstāde, kas aplūkojama vēl līdz
oktobrabeigām.
Izstādēapmeklētājiemiriespēja

aplūkot15dažādaformātadarbus,
kasizpildītidažādāstehnikās.Aija
gleznošanuapguvusipašmācības
ceļā,meklējotinformācijuinternetā,
kāarīdažādāsapmācībās.Intere-
santi iraprakstigleznām,koraks-
tījusiAijasdraudzeneLieneTreija.
Tekstibiežitiekrakstītiparalēliglez-
nošanai,tādējādipapildinottās.Ap-
rakstiprecīzi izsaka tāsemocijas,
kurasizliktaszīmējot.Abāmdrau-
dzenēm ir izdota grāmatiņa “Kad
gleznas runā”, kas apvieno Aijas

gleznasunLienesaprakstus.Aija
vadaarīmeistarklases,dodotprieku
uniespējujebkuraminteresentam,
arīpilnīgamiesācējam.

Rīgas porcelāna servīžu izstāde 
no Marijas Skripko kolekcijas
No16.septembraMārupesnovada
bibliotēkāPiņķosapskatāma“Rīgas
porcelāna”traukuizstāde“Trauslā
aizraušanāsjebRīgasporcelānsat-
kalmodē”,kasirnovadniecesMa-
rijasSkripkokolekcija,kurāietilpst
16servīzes.Marijasaizraušanāsir
“Rīgasporcelāna”traukukolekcionē-
šana.Īpašuvietutajāieņem50./60.
gadu,kāarīvēlākopadomjugadu
traukukolekcijas.
Abas izstādesaplūkojamas līdz

oktobrabeigām.

Mārupes novada bibliotēka 

Noslēgušies Brīvdabas kino vakari 
Mārupē
Septembra sākumā, līdz ar jaunā mācību gada sākšanos, izskanējis 
pēdējais no četriem Brīvdabas kino vakariem Mārupē.  

Brīvdabas kino vakaru tradīcija,
kasiedibināta2016.gadā,turpinā-
jāsarīšīsvasarasčetruceturtdienu
vakaros, Mārupes Kultūras nama
iekšpagalmāpulcējotMārupesno-
vadaiedzīvotājus,laikopābaudītu
mūzikuunkino.
Šogad Brīvdabas kino vakaros

novada iedzīvotājiem bija iespēja
dzirdēt grupu “Turaidas Roze” un
“DzelzsVilks”,dziedātājuIvoFomi-
naunGrētaskoncertus,kāarīno-
skatītieslieliskāslatviešukinofilmas
“Jelgava‘94”,“Manamāte–valsts”,
“Uzticībaspersona”un“Tizlenes”.
Līdztekuskultūrasbaudīšanaiap-

meklētājibijaaicinātiziedotpārtiku
unhigiēnaspreceskarabēgļiemno

Ukrainas.Mārupesnovadapašvaldī-
baunbiedrība“Labdarībaslapa”no
sirdspateicasvisiem,kuripiedalījās
ziedošanāunturpinatodarīt.Arīšo-
brīdbēgļiemirnepieciešamapārtika
arilguglabāšanastermiņu,higiēnas
lietas,kāarīlielveikalupapīramai-
siņi, kuros liekam savus ikdienas
pirkumus.
Vairāk informācijas par iespēju

ziedot:www.facebook.com/labdari-
baslapa/.
UztikšanosburvīgajosBrīvdabas

kinovakarosMārupēatkalnākam-
gad!

Mārupes Kultūras nams
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PASĀKUMU AFIŠA
23. septembrī no plkst. 20.00  līdz 
02.00 naktī
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē Sa-
las pagastā “Vietvalži” (Spuņciemā)
“Piparu balle” - piparots deju vakars 
pie galdiņiem ar grupu “Pipari”. 
Ieeja-18+,biļetescena -5eiro(pār-
došanā-pasākumadienāpieadmi-
nistratores).Kontakttālruņanumurs
galdiņurezervācijai: 29155893(4-
10personaspiegaldiņa).Līdzidrīkst
ņemtgroziņus.

24. septembrī
Jaunmārupē pie ūdenstorņa
Tūrisma sezonas noslēguma pasā-
kuma aktivitātes
9.00 Orientēšanās spēle “Pupuķi 
meklējot”
11.00 - 15.00 Suņu burziņš

24. septembrī plkst. 18.00
Mārupes Kultūras nama iekšpagal-
mā (Daugavas ielā 29, Mārupē)
Tūrisma sezonas noslēguma pasā-
kumā  skanēs koncertprogramma 
“Satikt Čaku”
(ZigfrīdsMuktupāvels-balss,vijole;
JānisStrazdiņš-balss;JāņaLūsēna
trio:JānisLūsēns-klavieres,Jānis
Lūsēnsjuniors-basaģitāra,Harijs
Gūtmanis-sitamieinstrumenti)
17.00 - 21.00
Mārupes Kultūras nama apkārtnē (Dau-
gavas ielā 29, Gaujas ielā, Bebru ielas 10 
stāvlaukumā) 
Mārupes novada Rudens ražas ga-
datirgus 

24. septembrī
Tīraines un Mārupes Sporta kompleksos
Volejbola turnīrs, tautas klase

25.septembris plkst. 12.00
JIP Mārupīte
Atvērtā koppelde ar “Mārupes auk-
stumpeldētājiem”

25. septembrī plkst. 16.00
Motocentrā “Vilciņi”Jaunmārupē
“Mārupes kausa izcīņa mini-motok-
rosā 2022” (5. posms)

26. septembrī plkst. 15.00 – 17.00
Zaļajā laukumā pie Mārupes Sporta kom-

pleksa (Kantora ielā 97, Mārupē)
Golfa stafete

26. septembrī plkst. 18.00 – 19.00 
un 19.00 – 20.00
Babītes Sporta kompleksā (Jūrmalas ielā 
17, Piņķos, Babītes pagastā)
Fiziskās sagatavotības treniņš - 
pilates

26. septembrī 
18.00 Jaunmārupes stadionā 
19.30 Skultes stadionā 
Tautas vingrošana

28. septembrī 
18.00 Jaunmārupes stadionā 
19.30 Skultes stadionā 
Tautas vingrošana

28. septembrī plkst. 18.30
Jūrmalas ielā 17, Piņķos, Babītes pa-
gastā
Mārupes novada Babītes Sporta 
kompleksa 2022. gada starptautis-
kajai senioru dienai veltīts turnīrs 
novusā (2. posms)

29. septembrī no plkst. 16.00 līdz 
17.00 (7 – 10 gadi), no plkst. 17.00 
līdz 18.00 (10 – 15 gadi)
“Lion Gym” telpās (Jūrmalas ielā 14, Piņ-
ķos, Babītes pagastā)
Speciālās sagatavotības treniņš - 
fitboxing

29. septembrī no plkst. 18.00 līdz 
19.00
Babītes Sporta kompleksā (Jūrmalas ielā 
17, Piņķos, Babītes pagastā)
Fiziskās sagatavotības treniņš - 
bodytoning

28. septembrī plkst. 18.00
Mārupes novada bibliotēkā  (Jūrmalas 
ielā 14A, Piņķos, Babītes pagastā)
Dzejas un mūzikas dialogs ‘’Arvien 
ziedēt’’, piedaloties dzejniecēm 
Inesei Torai, Gintai Pētersonei un 
mūziķim Uģim Pētersonam

Līdz 30.  septembrim
Mārupes novada bibliotēkā  (Jūrmalas 
ielā 14A, Piņķos, Babītes pagastā)
Novadpētniecības izstāde par se-
lekcionāru, lauksaimniecības zināt-
ņu doktoru Albertu Saulīti

1.oktobrī plkst. 11.00
Pie Piņķu ūdenskrātuves
“Rudens skriešanas vakari” (3. 
posms)

2.oktobrī plkst. 10.00
Jūrmalas ielā 17, Piņķos, Babītes pa-
gastā
Mārupes novada Babītes Sporta 
kompleksa 2022. gada starptautis-
kajai senioru dienai veltīts turnīrs 
novusā (3. posms)

02.oktobrī. plkst.12.00
JIP Mārupīte
Mārupes aukstumpeldēšanas se-
zonas atklāšana

4. oktobrī plkst. 19.00
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē Sa-
las pagastā “Vietvalži” (Spuņciemā)
Kino otrdienu randiņvakars pie gal-
diņiem -  seanss filmai “Mamma vēl 
smaida”.
Līdzi drīkst ņemt groziņu. Ieeja 2
eiro.

7. oktobrī
Mārupes Kultūras namā (Daugavas ielā 
29, Mārupē)
Mārupes novada gada balvas iz-
glītībā pasniegšanas ceremonija 
“Gada pedagogs 2022”. 
Ieejapasākumāarielūgumiem.

7. oktobrī plkst. 19.00
Babītes Kultūrizglītības centrā (Jūrmalas 
ielā 14A, Piņķos, Babītes pagastā)
Liepājas leļļu teātra izrāde “Trīs 
ruksīši”. 
BiļetespieejamasBabītesKultūriz-
glītībascentrāpieadministratorēm
no26.septembra,cena-5eiro.

8. un 9. oktobrī plkst. 10.00
Mārupes sporta kompleksā  (Kantora ielā 
97, Mārupē)
“Mārupes kauss volejbolā 4 pret 4”

11. oktobrī plkst. 19.00 
Babītes Kultūrizglītības centra filiāles 
Salas pagastā “Vietvalži” (Spuņciemā) 
Kino otrdienu randiņvakars pie 
galdiņiem - varēs noskatīties filmu 
“Suflieris”. 
Ieeja2eiro(līdzidrīkstņemtgrozi-
ņu).

14. oktobrī plkst. 19.00
Babītes Kultūrizglītības centrā (Jūrmalas 
ielā 14A, Piņķos, Babītes pagastā)
Filma “Suflieris”.

15. oktobrī  plkst. 13.00
Mārupes Kultūras namā (Daugavas ielā 
29, Mārupē)
Rudens balle - Starptautiskajai se-
nioru dienai veltīts pasākums

18. oktobrī plkst. 19.00
Babītes Kultūrizglītības centra filiāles 
Salas pagastā “Vietvalži” (Spuņciemā)
Kino otrdienu randiņvakars pie 
galdiņiem - varēs noskatīties fil-
mu “Sema ceļojumi”. 
Ieeja-2eiro. Līdzidrīkstņemtgro-
ziņus.  

22. oktobrī plkst. 18.00
Mārupes Kultūras namā (Daugavas iela 
29, Mārupe)
Mārupes Kultūras nama jauktā ko-
ra “Mārupe” 45 gadu jubilejas kon-
certs

25. oktobrī plkst. 19.00
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē Sa-
las pagastā “Vietvalži” (Spuņciemā)
Kino otrdienu randiņvakars pie 
galdiņiem - varēs noskatīties fil-
mu “Neona pavasari”.
Ieeja-2eiro. Līdzidrīkstņemtgro-
ziņus.  

31. oktobrī plkst. 19.00 (saulrietā)
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē Sa-
las pagastā “Vietvalži” (Spuņciemā)
Ikgadējais spokošanās pasākums 
ģimenēm ar bērniem - raganas un 
rēgi atkal soļos pa “Vietvalžu” sētu

Līdz 31. oktobrim
Mārupes novada bibliotēkā  (Jūrmalas 
ielā 14A, Piņķos)
Novadnieces Aijas Pabērzas gleznu 
izstāde

Līdz 31. oktobrim 
Mārupes novada bibliotēkā  (Jūrmalas 
ielā 14A, Piņķos)
Rīgas porcelāna servīžu izstāde  
‘’Trauslā aizraušanās jeb Rīgas 
porcelāns atkal modē’’ no Marijas 
Skripko kolekcijas

1. novembrī plkst. 19.00
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē Sa-
las pagastā “Vietvalži” (Spuņciemā)
Kino otrdienu randiņvakars pie 
galdiņiem - varēs noskatīties fil-
mu “Upurga”. 
Ieeja-2eiro. Līdzidrīkstņemtgro-
ziņus.  

6. novembrī plkst. 12.00 un 14.00
Mārupes Kultūras namā (Daugavas ielā 
29, Mārupē)
Muzikāls uzvedums bērniem “Hops 
un čiks”. 
Biļetespieejamaswww.bilesupara-
dize.lvun“Biļešuparadīze”kasēs.
Ieejano9eiro.

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.

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

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

Jauns Mārupes novada mājražotāju, 
amatnieku un mākslinieku buklets

Izdots jauns Mārupes novada
mājražotāju,amatniekuunmāksli-
niekubuklets,kaspiedāvāiespēju
iedzīvotājiem,uzņēmējiemunvisiem
vienuvietatrastinformācijuparMā-

rupesnovadāpieejamoamatnieku,
mājražotājuunmāksliniekupiedā-
vājumu.Jaunajābukletāapkopoti
ap50talantīgunovadameistaruun
mākslinieku–tevaruzzinātparkat-
rameistaradarbību,darinājumiem
unprodukcijasiegādesvietām.
Jaunobukletuiespējamssaņemt

Tūrisma informācijas un amatu
mājā(Bebruielā10,Mārupē),kāarī
aplūkotpašvaldībasmājaslapāwww.
marupe.lv sadaļāTūrisms/ Bukleti.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

Pabeigta padomju un nacistisko režīmu slavinošo 
objektu demontāža Mārupes novadā 
Atbilstoši likumam, kas nosaka

aizliegumupubliskajāārtelpā,būvē
vaipubliskaspersonasiekštelpāeks-
ponētpieminekļus,piemiņaszīmes,
plāksnes, vietas, arhitektoniskus
vaimākslinieciskusveidojumusun
citusobjektus,kasizvietotiLatvijas
teritorijākopš1940.gadaunatbilst
vismazvienamnošiemkritērijiem:
slavinaPSRSvainacistiskāsVācijas
okupācijasvaru,artosaistītunotiku-
muvaipersonu;slavinatotalitāris-
mu,vardarbību,militāruagresiju,ka-
ruunkaraideoloģiju;ietverpadomju
varasvainacismasimbolus;kāarī
Ministrukabinetanoteikumiem,kur
uzskaitītiLatvijasRepublikasterito-

rijāesošodemontējamopadomjuun
nacistiskorežīmuslavinošieobjekti,
Mārupesnovadapašvaldībasdome
29.jūnijāun24.augustāpieņēma
lēmumusparšāduobjektudemon-
tāžuMārupesnovadā:
 Skultes lidmašīna IL-28Skultes
ciemā;

 Otrāpasauleskarapiemiņaszīme
JelgavasceļamalāTīrainē.

Skulteslidmašīnaspārvietošana
uznetāluesošoAviācijastehnikas
muzejuSkultēnotika27.jūlijā,par
tāslikteni  -saglabātkāretu,vēs-
turiskueksponātuvaiutilizēt–vēl
lemsKultūrasministrija,izvērtējot

vēstures, militārā mantojuma un
aviācijasekspertusniegtosatzinu-
mus.6.septembrīnojauktsposta-
ments,uzkuralidmašīnabijanovie-
tota,veiktisakopšanasdarbi.
Tāpat6.septembrīJelgavasceļa

malāTīrainēdemontētaOtrāpasau-
leskarapiemiņaszīmeuntaiapkārt
esošiepiemiņasvietaselementi–
akmensrāmisunpakāpieni.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

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”

34  Reģistrētas laulības

9 Reģistrēti mirušie

26 Reģistrēti jaundzimušie

15
Zēni

11
Meitenes

2022.gada augusts
Dzimtsarakstu nodaļā

2022.gada augustā reģistrēti mirušie
Valija Šneidere (dzimusi 1927. gadā)
Ivo Rubļevskis (dzimis 1963. gadā) 
Andris Kalniņš (dzimis 1958. gadā)
Narcise Ivbule (dzimusi 1934. gadā)
Elma Tīdenberga (dzimusi 1932. gadā)
Alfons Muižnieks (dzimis 1932.gadā)
Alvīne Stare (dzimusi 1942. gadā)
Franciška Rimicāne (dzimusi 1925. gadā)
Klaudija Virziņa (dzimusi 1937. gadā)

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

