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Jau iepriekš vēstīts, ka Mārupes 
pašvaldība ar Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai at-
balstu īsteno divus projektus Jau-
niešu centra izveidei un blakus 
esošā sporta laukuma labiekār-
tošanai.

Projektu realizācijas rezultātā 
plānots uzbūvēt nelielu, ap 90 m² 
ēku  Dreimaņu ielā 12 un labiekār-
tot sporta laukumu, lai nodrošinātu 
ērtāku piekļuvi vingrošanas stieņiem, 
kā arī darītu ērtāku un patīkamāku 
uzturēšanos laukumā. 

Tomēr šoreiz stāsts nav tikai par 
ēku un bruģi. Šoreiz stāsts ir par 
mums – jauniešiem. 

Aktīvākie jaunieši apvienojušies, 
kopā darbojoties Mārupes Jauniešu 
domē (M-up). Tā ir iespēja ne tikai 
labi pavadīt laiku, organizējot dažā-
dus pasākumus novadnie kiem, kā 
piemēram tikko aizritējušās orien-
tēšanās sacensības, bet arī plānot un 
veidot tādu Mārupi, kurā paši vēlamies 
dzīvot (strādājot pie politikas doku-
mentiem, pārstāvot jauniešu viedok-
li Mārupes novada domē). 

Sava vieta, ne dāsni atvēlēts dīvāns 
pie laba drauga (pašreizējā Jauniešu 
domes telpa), kur sanākt, plānot, ek-
sperimentēt un iedvesmoties, jau 
vairākus gadus ir bijusi mūsu lielākā 
vēlēšanās. Jauniešu centra izveide 
kā viens no mērķiem tika iekļauts 
Mārupes novada Attīstības program-
mā 2020. – 2026. ga dam. Šāda cen-
tra nepieciešamību apliecināja arī ap-
taujas, kas tika organizēta Jaunatnes 
politikas attīstības plāna 2020. – 
2025. gadam izstrādes procesā, re-
zultāti. 

Ar Eiropas Lauksaimniecības fon-
da lauku attīstībai atbalstu mūsu sap-
nis kļūst reāls – ir noslēgusies jau-
niešu centra un sporta laukuma lab-
iekārtojuma projektēšanas fāze un 
Dreimaņu ielā 12 uzsākti būvniecī-
bas darbi. 

Katrīna: “Ir prieks apzināties, ka 
beidzot arī Mārupes jauniešiem būs 
sava telpa. Vieta, kur radīt, izpausties, 
mācīties vienam no otra un arī atvilkt 
elpu. Uzskatu, ka tas nekad nav bi-
jis tikai specifiski par pašu māju- būt 

vai nebūt, tas ir bijis par atbalstu un 
sapratni, ka katram jaunietim IR sa-
va balss un vēlme tikt uzklausītam.”

Mārtiņš: “Es domāju, ka desmit 
gadu laikā šis jauniešu centrs būs 
jauniešu iecienītākā vieta, vieta, kur 
jauniešiem būs iespēja attīstīt visas 
savas intereses.”

Laine: “Jaunā jauniešu māja man, 
pirmkārt, nozīmē daudz vairāk iz-
augsmes iespēju. Šajās telpās varē-
sim daudz plašākā mērogā izvērst 

M-up, kā arī citu jauniešu organizāci-
ju darbību Mārupes novadā. Otrkārt, 
šī jauniešu telpa būs lieliska iespēja 
iepazīt daudz citu jauniešu. Šīs tel-
pas dos iespēju uzņemt savās “mā-
jās” jauniešus no Mārupes un citiem 
novadiem, kopā pavadīt laiku un ie-
saistīties jaunos projektos. Šīs vietas 
izveide man šķiet nozīmīga, jo atgā-
dina, ka arī jauniešu intereses ir svarī-
gas un ka mūsu viedoklī ieklausās 
un respektē.”

Agate: “Man šis fakts sagādā ļoti 
lielu prieku, jo tā būs vieta, kur jau-
nieši varēs sanākt un dalīties kopīgās 
interesēs.”

Jauniešu centrs ir kas vairāk kā 
tikai ēka, kur organizēt izglītojošus 
seminārus, pasākumus, rakstīt pro-
jektus un organizēt “ideju vētras”, 
tā būs vieta, kur katrs jaunietis būs 
gaidīts, uzklausīts un varēs atrast 
domubiedrus jaunu ideju realizēša-
nai. Jauniešu darbības pārcelšana 
uz Jauniešu centru būs kā skrējienu 
“iešļūcenēs” iemainīt pret maratonu 
kvalitatīvos sporta apavos – tas būs 
atspēriena punkts vēl aktīvākai, ra-
došākai un inovatīvu ideju caur-
strāvotai jauniešu darbībai novadā. 

Jauniešu centrā paredzēta darba 
telpa, neliela noliktavas telpa, labi-
erīcības un plašāka telpa pasākumu 
organizēšanai. Teritorijā paredzēts 
ieklāt bruģi, lai atvieglotu piekļuvi vin-

grošanas stieņiem, uzstādīt apgais-
mojumu, kas ļaus laukumā vingrot arī 
rudens vakaros, uzstādīt viedo soliņu 
un atkritumu urnu, ierīkot publisko 
dārzu ar siltumnīcu, kur paši varē-
sim audzēt pārtiku, kompostēt atkri-
tumus, mācīties kopt augļkokus un 
dalīties priekā par panākumiem ar 
ikvienu novadnieku. Šāds publiskais 
dārzs īpaši priecēs tos jauniešus, 
kuri dzīvo dzīvoklī, bet vēlēsies paši 
iestādīt savu tomātu vai saulespuķi 
un rūpēties par to. 

Jauniešu centru plānots nodot 
ekspluatācijā 2022. gada pirma-
jos mēnešos. Mēs, jaunieši, dzīvo-
jam patīkamās gaidās. Ideju, kuras 
vēlamies realizēt, ir daudz - gaisa 
kvalitātes mērīšanas stacijas izveide, 
lietus ūdens savākšanas sistēmas iz-
strāde, saules enerģijas izmantošanas 
iespējas u.c., tāpēc jo vairāk priecāja-
mies par mums izrādīto atbalstu un 
uzticēšanos mūsu varēšanai. 

Rihards, Mārupes novada 
Jaunatnes lietu speciālists aicina: 
“Jauniešu dome ir atvērta katram 
darboties gribošam jaunietim. Ja 
vēlies pievienoties Jauniešu domei, 
raksti jauniesu.dome@marupe.lv.”

Informācijai - pagājušā ga-
da rudenī Mārupes novada dome 
noslēdza apvie noto projektēšanas 
un būvniecības līgumu ar apvienī-
bu SIA “Kvites” un SIA “DL BŪVE” 
par kopējo līguma summu 159 000 
EUR bez PVN, kas iekļauj gan pro-
jektēšanas, gan būvniecības, gan 
vides labiekārtošanas izmaksas. 
Projektu Nr. 20-04-AL04-A019.2201- 
000002 “Jauniešu centra izveide” un 
Nr. 20-04-AL04-A019.2201-000004 
“Sporta laukuma labiekārtošana”, 
īstenošanai pašvaldība ir piesaistī-
jusi finansējumu 58 500 eiro apmērā 
no Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai. Līdzfinansējumu no-
drošinās pašvaldība.

Mārupes jaunieši

JAUNIEŠU CENTRS
–VAIRĀK KĀ TIKAI ĒKA

Par piemiņu ēkas būvniecības uzsākšanas vēsturiskajam brīdim jaunieši uzņem “selfiju”

Mārupes Jauniešu centra vizualizācija
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Pašvaldība
Mārupes vēstis
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Novadā
Mārupes vēstis

Mārupes novadā augošo koku/
dižkoku apsekošana, inventarizācijas 
aprakstu un atzinumu sagatavošana, 
līgums noslēgts ar SIA “LABIE KOKI 
eksperti”, līguma summa 25 000 eiro 
bez PVN.

Būvprojekta izstrāde un ūdens-
noteku posmu pārbūve Mārupes 
novadā, līgums noslēgts ar SIA 
“STATUM-A”, līguma summa 24 270 
eiro bez PVN.

Mārupes novada administratīvās 
teritorijas apsaimniekošanā radušos 
bioloģiski noārdāmo dārzu un 
parku atkritumu pieņemšana pār-
strādei, līgums noslēgts ar SIA 
“MELIORATORS-J”, līguma summa 
līdz 41 999,99 eiro bez PVN.

Ekspertu pakalpojumi Mārupes 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģi-
jas izstrādes ietvaros, noslēgti divi 
līgumi ar SIA “METRUM”, līguma sum-

ma 8 778 eiro bez PVN un 8 008 eiro 
bez PVN.

Žalūziju izgatavošana un piegāde 
Mārupes pamatskolai, līgums 
noslēgts ar SIA “BS elite”, līguma 
summa 14 109,44 eiro bez PVN.

Domes izpilddirektors
K.Ločs

24.marta domes sēdē
Lēma par zemes ierīcības projek-

tu apstiprināšanu, adreses  un no-
saukuma piešķiršanu, un lietošanas 
mērķa noteikšanu vairākiem nekust-
amajiem īpašumiem.

Lēma atbalstīt un apstiprinā-
ja Mārupes novada domes dalību 
Grantu programmā un sadarbības 
veidošanā, noslēdzot sadarbības 
līgumu ar Ķekavas novada pašvaldī-
bu, Jūrmalas pilsētas domi, Olaines 
novada pašvaldību, Siguldas novada 
pašvaldību, Stopiņu novada pašvaldī-
bu, Ogres novada pašvaldību un AS 
“SEB banka”.

Lēma piešķirt pašvaldības līdz-
finansējumu dzīvojamo māju 
pieslēgšanai centralizētajai kanali-
zācijas sistēmai vairākām personām 
saskaņā ar saistošajiem noteiku-
miem Nr.47/2016 “Par Mārupes 
novada pašvaldības līdzfinansē-
juma piešķiršanu dzīvojamo māju 
pieslēgšanai centralizētajai kanali-
zācijas sistēmai”.

Lēma iestāties novadam teritoriā-
li atbilstošajā reģionālajā tūrisma at-
tīstību koordinējošajā tūrisma orga-
nizācijā – Pierīgas tūrisma asociācija, 
kas veicinātu tūrisma attīstībai lab-
vēlīgu vidi Pierīgā, veidojot un uz-
turot tūristiem pievilcīgu Pierīgas 
tēlu, koordinējot “Exit Rīga” zīmola 
aktivitātes,  kā arī veicinātu sadar-
bību tūrisma jomā ar uzņēmējiem, 
valsts un reģionālajām organizācijām, 
kaimiņu pašvaldībām un ar  tūrismu 
atbildīgajām iestādēm valsts un arī 
ārvalstu līmenī.

Apstiprināja konkursa “Mārupe – 
mūsu mājas 2021” uzvarētājus.

Lēma piešķirt nekustamā īpašu-
ma Skultes ielā 17-3, Skultē, Mārupes 
novadā, telpu ar kopējo platību 62,8 
m2  nomas tiesības Ausmai Ānei, 
nosakot nomas maksu 35,80 eiro  
mēnesī bez PVN, veselības aprūpes 
pakalpojumu sniegšanai.

Lēma finansiāli atbalstīt vairākus 

Mārupes novada sportistus.

Pieņēma saistošos noteikumus 
Nr.1/2021 “Grozījumi Mārupes nova-
da domes 2015.gada 30.septembra 
saistošajos noteikumos Nr.18/2015 
“Par pašvaldības palīdzību bāreņiem 
un bez vecāku gādības palikušajiem 
bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, 
kā arī bāreņiem un bez vecāku gādī-
bas palikušajiem bērniem pēc piln-
gadības sasniegšanas” precizētajā 
redakcijā..

Lēma atbalstīt Mārupes kausa 
izcīņas sacensību “Mini-motokross” 
piecu posmu, “Mārupes Lielais mo-
tokross” viena posma un Mārupes 
kausa izcīņas “Mini-motokross 
komandām” organizēšanas ne-
pieciešamību Mārupes novada 
iedzīvotājiem, paredzot līdzfinansē-
jumu atbalsta veidā no Mārupes nova-
da domes budžeta līdz 8 000 eiro ap-
mērā, apstiprināja nolikumu un lēma 
organizēt konkursu līdzfinansējuma 
saņemšanai.

Lēma atbalstīt Latvijas Jaunatnes 
Čempionāta pludmales volejbolā 
fināla posma organizēšanas ne-
pieciešamību Mārupes novada 
iedzīvotājiem, paredzot piešķirt līdzfi-
nansējumu atbalsta veidā no Mārupes 
novada domes budžeta līdz 6 000 
eiro apmērā, apstiprināja nolikumu 
un lēma organizēt konkursu līdzfi-
nansējuma saņemšanai.

Apstiprināja Mārupes  novada 
pašvaldības speciālā budžeta - ceļu 
un ielu fonda vidējā termiņa program-
mas 2021. – 2023.gadam.

Lēma turpināt sadarbību starp 
Mārupes novada domi, VAS 
“Starptautiskā lidosta “Rīga”, SIA “F. 
Candera Jauno lidotāju klubs”, iestā-
joties biedrībā “F.Candera Aviācijas 
tehnikas muzejs”, izveidojot darba 
grupu un par finansiālu vai mantis-
ku ieguldījumu biedrībā lemjot ar at-
sevišķu domes lēmumu.

Domes priekšsēdētājs
M.Bojārs

Martā noslēgtie saimnieciskie līgumi

Domes sēdes lēmumi

Aprīļa mēnesī pēc ziemas ir 
uzsākti Mārupes novada ielu un 
ceļu vasaras uzturēšanas darbi. 

Ir uzsākta seguma tīrīšana uz 
ceļiem un ielām ar melno segumu 
vai bruģa segumu, attīrot to no netīru-
miem, dubļiem vai sanesumiem, kā 
arī nodrošinot horizontālo apzīmēju-
mu redzamību. Iestājoties labvēlīgiem 
laika apstākļiem un pie darbu veikša-
nai atbilstošas diennakts vidējās gai-
sa temperatūras tiks veikti atsevišķu 
vie tu vienlaidus bedrīšu remonts, bed-
rīšu remonts ar karsto asfaltu, izman-
tojot pilno tehnoloģiju, un plaisu aiz-
pildīšana ar bitumena mastiku.

Ielās un ceļos ar grants segumu 
tiek organizēti greiderēšanas darbi, 

Mārupes novada pašvaldība no 
2018.gada pirmsskolas vecuma 
bērniem ar īpašām vajadzībām 50 
% apmērā apmaksā audiologopē-
da, Montessori pedagoga, 
speciālās izglītības pedagoga, 
smilšu terapijas, mūzikas un 
mākslas terapijas, ABA terapijas, 
runas attīstības korekcijas un ci-
tus bērna rehabilitācijai ne-
pieciešamos pakalpojumus.

Lai saņemtu pašvaldības atbals-
tu, bērnam, kurš apgūst pirmsskolas 
izglītības programmu, ir nepieciešams 
saņemt pedagoģiski medicīniskās 
komisijas atzinumu vai veselības un 
darbspēju ekspertīzes ārstu atzinumu 
un kopā ar vismaz vienu no vecākiem 
ir jābūt deklarētam Mārupes novada 
administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 
vienu gadu nepārtraukti. Pašvaldības 
apmaksātus pakalpojumus ģimenes 

Mārupes novadā pakāpeniski 
tiek veikta ielu apgaismojuma 
sistēmas modernizācija, kas, pēc 
pilnīgas sistēmas nomaiņas, 
pašvaldībai gadā ļaus ietaupīt ap-
tuveni 40 tūkstošus eiro.

Lai Mārupes novada iedzīvotājiem 
nodrošinātu kvalitatīvu apkārtējo vidi, 
vienlaikus samazinot siltumnīcefek-
ta gāzu emisiju un palielinot ener-
goefektivitāti, pašvaldība jau pagā-
jušajā gadā ir uzsākusi darbu pie ie-
lu apgaismojuma nomaiņas uz LED 
gaismekļiem.

Pakāpeniski katram ielu apgaismo-
juma gaismeklim Mārupes novadā 
tiek uzstādīta sava vadības un uzskai-
tes sistēma, kas ļauj katrā lampā sa-
mazināt vai palielināt gaismas jaudu 
atkarībā no diennakts laika. Sistēma 
uzskaita arī reālās darba stundas, 
kā arī informē par bojājumiem vai 
traucējumiem konkrētajā gaismeklī. 
Iegādātās vadības sistēmas tiek uz-
stādītas vietās, kur gaismekļi nomainī-
ti uz LED lampām. 

Šobrīd LED 45W un 56W gaisme-
kļi ir uzstādīti Lilijas ielas posmā 
un Pededzes ielas posmā (kopā 75 
gaismekļi), kā arī Gaujas, Krones, 
Rožkalnu un Ventas ielās. Rožu ielā 
un Gaujas ielā papildus ir uzstādīti 
gaismekļu kontrolieri, ar kuru palīdzī-
bu tiek mainīts gaismas stiprums, 

kas tiks veikti pie brauktuves mine-
rālā materiāla optimālā mitruma, 
ar mērķi uz ceļa klātnes nolīdzināt 
šķērsvilnīšus, bedres, iesēdumus 
un citas deformācijas. Vienlaicīgi 
ar greiderēšanas darbiem pēc ne-
pieciešamības tiks veikts nesaistītu 
minerālmateriālu seguma iesēdumu 
vai bedrīšu remonts, nodrošinot ceļa 
klātnes līdzenumu visā platumā, bez 
šķērsviļņiem un bedrēm. 

Aprīlī ir atsākti Bebru ielas segu-
ma atjaunošanas darbi. Būvdarbu 
veicējs ar pašvaldības pārstāvjiem 
ir apsekojis objektu un ir apzinājis 
asfaltbetona apakškārtas defek-
tus, kas pirms asfaltēšanas darbu 
turpināšanas uzņēmējam ir jāsalabo.

ir tiesības saņemt, ja tie netiek no-
drošināti bērna apmeklētajā izglītī-
bas iestādē. 

2020.gada novembrī stājās spēkā 
grozījumi Mārupes novada domes 
2018.gada 31.oktobra lēmumā, nosa-
kot, ka atbalstu turpmāk var saņemt 
arī bērni, kuri apgūst pamatizglītības 
programmas. Izvērtējot pašvaldības 
dibinātajās izglītības iestādēs pieeja-
mo pakalpojumu klāstu bērniem ar 
speciālajām vajadzībām kopsakarā ar 
pedagoģiski medicīniskās komisijas 
atzinumos norādītajiem ieteiku miem 
izglītojamā speciālo vajadzību no-
drošināšanai un ņemot vērā apstāk-
li, ka izglītības iestādēs bērniem ar 
speciālajām vajadzībām līdz pamat-
izglītības iegūšanai nav pieejami visi 
pedagoģiski medicīnis kās komisijas 
atzinumos norādītie pakalpojumi 
izglītojamā speciālo vajadzību no-
drošināšanai, dome lēmusi turp-

māk līdzfinansēt bērniem nepiecieša-
mos pakalpojumus arī pamatskolas 
vecumā (līdz 9.klasei).

Tāpat arī lemts palielināt apmaksā-
jamās summas slieksni – arī turpmāk 
par pakalpojumiem varēs saņemt ap-
maksu 50 % apmērā no pakalpoju-
ma summas, taču maksimālā sum-
ma paaugstināta no līdzšinējiem 100 
eiro līdz 300 eiro mēnesī. 

Lai saņemtu atbalstu, vecākam 
vai bērna likumiskajam pārstāvim 
jāvēršas Mārupes novada domē ar 
iesniegumu, klāt pievienojot līdzfi-
nansējuma saņemšanai nepiecieša-
mos dokumentus. 

Jautājumos par atbalsta saņemša-
nu un līgumu slēgšanu ar speciālis-
tiem lūgums sazināties ar Mārupes 
novada domes Izglītības dar-
ba speciālisti Elita Lecko, pa tālr. 
2 5448489 vai rakstot uz e-pastu 
elita.lecko@marupe.lv. 

līdz ar to Rožu ielas un Gaujas ielas 
elektroenerģijas ietaupījums sastā-
da līdz 250 EUR mēnesī. Gaismekļu 
uzlabošana un nomaiņa šogad tiek 
plānota vēl vairākās novada ielās - 
Stīpnieku ceļā, Vecozolu ielā, Viskalnu 
un Pakalniņu ielās, kā arī tiks pabeigts 
posms Gaujas ielā, Liliju ielā, Pērses 
un Veccīruļu ielās.

Papildus elektroenerģijas ietaupī-
jumam LED gaismekļu priekšrocības 
salīdzinājumā ar novadā līdz šim iz-
vietotajām dzeltenās gaismas nātrija 
gāzizlādes spuldzēm ir to triecieniz-
turība un noturība pret vibrācijām. 
LED gaismekļi nesatur dzīvsudrabu, 
ir viegli pārstrādājami, nerada ultra-
violeto un infrasarkano starojumu. 
Tiem nav nepieciešams iesilšanas 
laiks, un tie tūlītēji dod skaidru gaismu.

Atsākušies novada ceļu 
uzturēšanas darbi pēc ziemas 
perioda 

Palielināts atbalsts bērnu rehabilitācijai

Turpinās apgaismojuma sistēmas 
modernizācija novadā

Mārupes novadā ik gadu tieši 
izglītības joma ir pašvaldības pri-
oritāte. Pēdējo gadu laikā vairāk 
kā puse Mārupes novada pašvaldī-
bas budžeta līdzekļu tiek novirzī-
ti izglītības infrastruktūras at-
tīstībai. 

Piecu gadu laikā, izbūvējot jaunas 
ēkas un paplašinot esošās pašvaldī-
bas izglītības iestādes, ir no jauna 
radītas vietas 1770 skolas vecuma 
bērniem un teju 800 vietas bērnudār-
za vecuma bērniem. 

Izbūvējot piebūves, būtiski palieli-
nāta kapacitāte trim Mārupes novada 
skolām - Jaunmārupes pamatskolai, 
Mārupes pamatskolai un Mārupes 
Valsts ģimnāzijai. Situācijā, kad 
nemitīgi gadu no gada pieaug sko-
las vecumu sasniegušo bērnu skaits 
novadā, pašvaldības esošo skolu 
paplašināšana ir bijis racionālākais 
un saimnieciskākais lēmums, jo 
jaunas skolas izveide radītu daudz-
reiz lielākas izmaksas. Rēķinoties 
ar nepieciešamību skolas vecuma 
bērniem nodrošināt iespēju kvalitatīvi 
nodarboties ar sportiskām aktivitātēm 
svaigā gaisā, rekonstruēti un radīti arī 
trīs jauni, mūsdienu prasībām atbil-
stoši skolu stadioni un sporta lauku-
mi. Izbūvētas divas jaunas pašvaldī-

Mārupes novada pašvaldība 
izsludina pieteikšanos pašvaldī-
bas līdzfinansējumam kanalizāci-
jas un ūdensapgādes pieslēguma 
izbūvei. Pieteikumi līdzfinansēju-
ma saņemšanai iesniedzami no 
26. aprīļa līdz 25. maijam.

Ņemot vērā līdzšinējo iedzīvotā-
ju aktivitāti, 2020. gada nogalē ti-
ka veikti grozījumi saistošos notei-
kumos Nr.47/2016 “Par Mārupes 
novada pašvaldības līdzfinansē-
juma piešķiršanu dzīvojamo māju 
pieslēgšanai centralizētajai kanali-
zācijas sistēmai”. Grozījumi paredz, 
ka līdzfinansējumam kanalizācijas un 
ūdensapgādes pieslēguma izbūvei 
var saņemt dzīvojamās mājas, kuras 
atrodas pie jau izbūvētiem vai plāno-
tiem centralizētajiem kanalizācijas 
un ūdensapgādes tīkliem. Norādot 
atbalsta personu un izpildot nosacī-
jumus, kas atrunāti saistošajos no-
teikumos, var saņemt līdzfinansē-
jumu 100% apmērā. Provizoriskais 
budžets līdzfinansējumu nodrošināša-
nai šogad ir 550 000 eiro.

Kas jāņem vērā, iesniedzot pie
teikumu?
1. Pārliecinieties, vai gar jūsu īpašu-

mu jau ir izbūvēti centralizētie 
ūdens apgādes un kanalizācijas 
tīkli, vai arī tie tiks izbūvēti pro-
jekta “Ūdenssaimniecības attīstī-
ba Mārupes novadā, 4. kārta” iet-
varos. Karti varat aplūkot pašvaldī-
bas mājaslapā www.marupe.lv/
lidz finansejums

bas bērnudārzu ēkas. Pagājušā gada 
oktobrī likām pamatakmeni vēl vie-
nam jaunam bērnudārzam “Zīļuks” 
Jaunmārupē, kas būs viena no ener-
goefektīvākajām pašvaldības jaun-
būvēm novadā un kura atvēršana 
plānota jau rudenī.

2015.gadā Mārupē atklāta pašvaldī-
bas pirmsskolas izglītības iestādes 
“Lienīte” otrā māja Pērses ielā, ku-
ras gaišajās un mūsdienīgajās tel-
pās mācās bērni vecumā no pusotra 
līdz trim gadiem. 

2015.gada 31.augustā atklāta 
Mārupes pamatskolas jaunā piebūve. 
Rekonstrukcijas gaitā skola pa-
plašināta, piebūvējot jaunu korpusu. 
Jaunajā divstāvu piebūvē, kas būvē-
ta, nojaucot skolas veco ēku, izvieto-
ta aktu zāle ar skatuvi, jaunas mācī-
bu klases sākumskolas skolēniem, 
vairāki mācību kabineti pamatsko-
las skolēniem, kā arī telpas skolas 
administrācijai.  

2016.gadā durvis ver modernākā 
pirmsskolas izglītības iestāde 
«Mārzemīte». Bērnudārzs ir gana 
iespaidīgs - tā kopējā zemesgaba-
la platība ir 2 ha, kur atrodami vairā-
ki rotaļu laukumi, plaša estrāde un 
pat bērnudārza kolektīva izveidots 
dārzs. Bērnudārzs veidots ar augsti-
em siltumtehniskajiem rādītājiem, in-

2. Pārliecinieties, ka īpašumam nav 
nodokļu parādu.

3. Pārliecinieties, ka dzīvojamā mā-
ja ir nodota ekspluatācijā.

4. Pārliecinieties, ka jūs kā iesnie-
dzējs un atbalsta persona esat 
deklarēti īpašumā vismaz 1 ga-
du, skaitot atpakaļ no pieteikuma 
iesniegšanas brīža.

5. Fiziskām personām iesniedzamie 
dokumenti:
• pieteikums;
• zemes robežu plāns (vai cits 

topogrāfisks dokuments), kurā 
pieteicējs pašrocīgi atzīmējis es-
ošo lokālās kanalizācijas/ūdens 
spices atrašanās vietu un vēla-
mo pieslēguma trajektoriju pie 
centralizētajiem tīkliem;

• dokumenta kopija, kas aplieci-
na atbalsta kategorijas esamī-
bu (t.i. pensionāra apliecība, in-
validitātes apliecība u.c.). Ja at-
balsta kategorija ir apgādībā es-
ošs viens vai vairāki bērni, dzim-
šanas apliecības kopiju nav ne-
pieciešams pievienot. 

6. Pieteikties atbalstam aicinām arī 
daudzdzīvokļu māju pārvaldniekus 
(juridiskas personas). Individuāli 
dzīvokļu īpašnieki atbalstam pie-
teikumu iesniegt nevar.

7. Pirms pieteikuma iesniegšanas, 
lūdzam, konsultēties pa tālruni 
67149875, 67149876 vai rakstot 
uz e-pastu atbalsts@marupe.lv 

8. Pieteikuma formā obligāti jānorā-
da iesniedzēja tālruņa numurs un 
e-pasts.

teresantu labiekārtošanas plānu ar 
mūsdienīgiem un oriģināliem risināju-
miem daudzpusīgai bērnu attīstībai 
tiem draudzīgā vidē.

2016.gadā tiek atklāta 
Jaunmārupes pamatskolas jaunā 
ēka, rekonstruējot otrpus ielai eso-
šo kādreizējo biroja ēku. Plašajā 
četrstāvu ēkā izbūvēta skaista aktu 
zāle ar skatuvi, ēdināšanas bloks, bib-
liotēka, vairākas klašu telpas, iekārtoti 
fizikas, ķīmijas, dabaszinību, svešva-
lodu un darbmācību kabineti un tel-
pas administrācijai. Rekonstrukcijas 
gaitā paaugstināta ēkas energoefek-
tivitāte, sakārtoti būves iekšējie un

teritorijas ārējie inženiertīkli un veik-
ta apkārt esošās teritorijas labiekār-
tošana 12 893 m2 platībā. 

2018.gada aprīlī Mārupes novadā 
atklāts atjaunotais Jaunmārupes 
pamatskolas stadions, Īvju ielā 5/7, 
Jaunmārupē. Īstenojot Jaunmārupes 
pamatskolas stadiona rekonstruk-
ciju, izveidots Starptautiskās futbo-
la fede rācijas prasībām atbilstošs 
futbola laukums ar mākslīgā zālie-
na segumu, skrejceliņu, tribīņu ēku 
ar 202 skatītāju vietām, ierīkotas teh-
niskās telpas, apgaismojums, žogs, 
kā arī izbūvēta plaša auto stāvvieta. 

2018.gada septembrī atklāts 
Mārupes Valsts ģimnāzijas stadions. 

Mārupes Valsts ģimnāzijas stadiona 
teritorijā rekonstruēts sporta laukums 
ar mākslīgo segumu, veidojot jaunu 
futbola laukuma un skrejceļu virsmu 
klājumu. Stadiona teritorijā uzstādī-
tas jaunas daļēji segtas tribīnes ar 
vieglu jumta konstrukciju, nodrošinot 
300 sēdvietas, uzstādītas publiskās 
BIO tualetes un noliktavas sporta in-
ventāram. Sportotājiem pieejami arī 
brīvdabas trenažieri, ir iespēja nodar-
boties ar kārtslēkšanu un augstlēkša-
nu.

2019.gadā izbūvētas moduļa tipa 
piebūves Mārupes pamatskolai un 
Jaunmārupes pamatskolai. 

2019.gadā atklāts Mārupes Valsts 
ģimnāzijas jaunais korpuss. Trīs stā-
vus augstajā un divarpus tūkstošus 
kvadrātmetru plašajā ēkā, kas tapusi 
uz bijušās barona Rautenfelda medību 
muižas pamatiem, izvietotas 13 klašu 
telpas (mājturības klases zēniem un 
meitenēm, 2 vizuālās mākslas un 2 
mūzikas klases, 2 dabaszinību kabi-
neti, 3 svešvalodu kabineti, ģeogrāfi-
jas un matemātikas kabineti), daudz-
funkcionāla nodarbību telpa un kabi-
neti skolas atbalsta personālam. Ēka 
būvēta, īstenojot Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda projektu “Mārupes 
vidusskolas mācību vides uzlaboša-
na” (Nr. 8.1.2.0/17/I/006). 

2020.gadā pabeigti Mārupes 
pamatskolas jaunā korpusa un spor-
ta laukuma būvniecības darbi. Jaunā 
piebūve ir četru stāvu ēka, kurā izvie-
toti 37 mācību kabineti, laboratorijas 
un darbnīcas 5.līdz 9.klašu skolēniem, 
bibliotēka, dejošanas zāle, kā arī tel-
pas atbalsta centram un skolas ad-
ministrācijai. Jaunajā sporta laukumā 
izbūvēts ne tikai plašs futbola lau-
kums un skrejceliņš, bet arī basket-
bola un pludmales volejbola laukums.

Šogad rudenī plānots pabeigt būv-
darbus pie modernākās un ener-
goefektīvākās ēkas novadā – pašvaldī-
bas pirmsskolas izglītības iestādes 
“Zīļuks”, radot vēl papildus 384 vie-
tas bērniem. Bērnudārza apsilde tiks 
nodrošināta ar zemes siltumsūkņiem 
no 24 urbumiem. Mūsdienīgā siltum-
apgādes sistēma paredz, ka plašo 
ēku pie āra tempera tūras līdz mīnus 
10 grā diem spēj apsildīt zemes sil-
tumsūkņi, un tikai nepieciešamības 
gadījumā tiek ieslēgta gāzes apsildes 
sistēma. Sarēķināts, ka, neskatoties 
uz lielākiem ieguldījumiem zemes sil-
tumsūkņu izbūvē, 15 gadu periodā 
salīdzinājumā ar gāzes apsildi tiks 
ietaupīti 94 tūkstoši eiro. 

9. Iesniegumu pieņemšana notiks 
tikai izsludinātajā laika posmā. 
Pieteikumi, kas tiks saņemti pirms 
26. aprīļa vai pēc 25. maija, ne-
tiks vērtēti.

Pieteikumu iesniegšana:
• Pa pastu, nosūtot parakstītu pie-

teikumu Mārupes novada domei, 
Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes 
novadā, LV-2167, uz aploksnes 
norādot “Pieteikums līdzfinansē-
juma saņemšanai”

• aploksnē ievietotu parakstītu pie-
teikumu ievietojot pasta kastē pie 
Mārupes novada domes ieejas, 
norādot uz aploksnes “Pieteikums 
līdzfinansējuma saņemšanai”

• elektroniski, pieteikumu paraks-
tot ar drošu elektronisko parak-
stu, nosūtot uz e-pastu marupe@
marupe.lv

Pieteikumi, kas parakstīti ar roku 
un ieskenēti, nav uzskatāmi par elek-
troniski parakstītiem dokumentiem 
un šādā formā saņemti pieteikumi 
netiks reģistrēti.

Šobrīd arvien turpinās līgumu 
slēgšana ar iepriekšējā kārtā saņem-
tajiem pieteikumu iesniedzējiem, 
kuriem Mārupes novada dome ir 
lēmusi pašvaldības līdzfinansēju-
mu piešķirt. Ja rodas jautājumi par 
Jūsu pieteikuma virzību, aicinām sazi-
nāties pa tālr. 67149876, 67149875 
vai sūtīt e-pastu atbalsts@marupe.lv 

Izsludināta jauna pieteikšanās pašvaldības 
līdzfinansējumam kanalizācijas un ūdensapgādes 
pieslēguma izbūvei

līdzfinansējumam 
kanalizācijas un 
ūdensapgādes 
pieslēguma izbūvei

PIETEIKŠANĀS
no 26.aprīļa

līdz 25.maijam

Jautājumu gadījumā
zvani pa tālruni 67149875, 67149876
vai raksti uz atbalsts@marupe.lv

www.marupe.lv/lidzfinansejums

PIESAKIES
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Mārupes novada dome 24.03.2021. 
pieņēma lēmumu Nr.16 (sēdes pro-
tokols Nr.4) “Par nekustamā īpašu-
ma “Dārzābeles-1”, Vētras, Mārupes 
novadā (kadastra Nr.80760120064) 
detālplānojuma projekta nodošanu 
publiskai apspriešanai”.

Publiskās apspriešanas periods 
noteikts no 2021.gada 22.aprīļa līdz 
21.maijam. Publiskās apspriešanas 
sanāksme notiks Zoom platformā 
2021.gada 10.maijā plkst. 17:00. 
Saite uz sanāksmi  https://ej.uz/
Darzabeles.

Detālplānojuma izstrādes mērķis 
ir plānot īpašuma sadali savrupmā-
ju apbūvei, plānot piekļuvi jaunvei-
dojamiem īpašumiem un teritorijas 
labiekārtojumu. Detālplānojuma risi-
nājumi paredz teritorijas sadali, iz-
veidojot 30 savrupmāju vai dvīņu 
māju apbūves zemes vienības, tai 
skaitā 3 īpašumos tuvināti Rožu ie-
lai paredzot arī pakalpojumu objek-
tu izbūves iespēju. Teritorijā veido-
jama caurbraucama iela un labiekār-
tota publiskā ārtelpa pie Rožu ielas.

Publiskās apspriešanas laikā ar 
detālplānojuma projektu iespējams 

iepazīties:
• Mārupes novada pašvaldības inter-

neta vietnē www.marupe.lv sadaļā 
Pašvaldība/Attīstība un plānoša-
na/Detālplānojumi/Detālplānojumi 
izstrādes stadijā;

• Latvijas ģeotelpiskās informācijas 
portālā www.geolatvija.lv sadaļā 
Teritorijas attīstības plānošana - 
https://ej.uz/DarzabelesDP;

• Izdrukas formātā - Mārupes 
novada pašvaldības Attīstības 
nodaļā, Daugavas ielā 29, Mārupē, 
speciālistu konsultāciju laikā pirm-
dienās un ceturtdienās no plkst. 
9.00-18.00 pēc iepriekšēja pierak-
sta pa tālruni tālr.67149862.
Rakstiskus priekšlikumus par de-

tālplānojuma risinājumu var iesniegt 
līdz 2021.gada 21.maijam nosū-
tot pa pastu vai atstājot pastkastē 
Mārupes novada domei (Daugavas 
iela 29, Mārupe, Mārupes novads, 
LV-2167), nosūtot elektroniski parak-
stītu iesniegumu uz adresi marupe@
marupe.lv vai reģistrējoties ģeotel-
piskās informācijas portālā www.ge-
olatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstī-
bas plānošana. Iesniegumā jānorāda 

iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi, 
bet juridiskām personām - nosauku-
mu, adresi un reģistrācijas numuru

Informāciju par detālplānojuma risi-
nājumiem, konsultāciju iespējām klā-

tienē un publiskās apspriešanas pasā-
kumiem iespējams saņemt Mārupes 
novada Attīstības nodaļā pie teritori-
jas plānotājas Daces Žīgures: dace.
zigure@marupe.lv, tālr.67149862. 

Sakarā ar valstī noteiktajiem ier-
obežojumiem Covid-19 vīrusa izplatī-
bas iero bežošanai, lūgums izmantot 
attālinātas saziņas iespējas.

Paredzētās darbības nosau
kums: Dīķu ierīkošana un derīgo iz-
rakteņu ieguve nekustamajā īpašumā 
“Lagūnas” Mārupes novadā. 

Ierosinātājs: SIA „Sabiedrība Mār-
upe”, reģ. Nr. 40103045371. 

Iespējamās paredzētās darbī
bas vieta: Nekustamais īpašums 
“Lagūnas” (kad. Nr. 8076 014 0004), 
Mārupes novadā.  

Datums, kad pieņemts biro
ja lēmums par paredzētās darbī
bas ietekmes uz vidi novērtēju
ma piemērošanu: Vides pārraudzī-
bas valsts biroja 2021. gada 8. mar-
ta Lēmums Nr. 5-02/6.  

Paredzētās darbības ap
raksts:  Dīķu izbūve plānota ze-
mes īpašumā “Lagūnas” aptuveni 
50 ha kopplatībā, veidojot vairākus 
dīķus. Plānotās darbības ietvaros tiks 
iegūts derīgais materiāls, izmanto-
jot   ekskavatoru un zemessūcēju. 
Dīķu rakšanas procesā nav paredzē-
ta un netiks veikta iegūtā materiāla 
apstrāde un tas tiks realizēts neap-
strādātā veidā. Ieguves laikā netiek 
plānota ūdens atsūknēšana. Dīķus 
paredzēts izveidot tā, lai tie ainavis-
ki iekļautos teritorijā, izlīdzināt un 
apzaļumot ieguves laikā izmainīto 
zemes virskārtu. Pēc dīķu ierīkošanas 
teritoriju paredzēts izmantot rekreāci-
jas un aktīvās atpūtas mērķiem, 
galvenokārt saistot to ar  komer-
cmakšķerēšanas attīstīšanu.  

Plānotā darbība neatrodas īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijās, kā 
arī nav sagaidāma pārrobežu ietekme. 

Sākotnējās sabiedriskās ap-
spriešanas laikā sabiedrība tiek 
informēta par paredzēto darbī-
bu. Paredzētās darbības novērtē-

Mārupes novada Dome 24.03.2021. 
ir pieņēmusi lēmumu Nr.15 (prot. 
Nr.4) “Par nekustamā īpašuma 
“Jaunkaimiņi”, Mārupē, Mārupes 
novadā (kadastra Nr.80760120027) 
detālplānojuma izstrādes uzsākša
nu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašu-
ma “Jaunkaimiņi” teritorija ar kop-
platību 1,97 ha. Saskaņā ar spēkā 
esošo Mārupes novada teritori-
jas plānojumu 2014. - 2026. gad-
am, īpašums “Jaunkaimiņi” atro-
das ciema teritorijā, funkcionālajā 
zonā Savrupmāju apbūves teritori-
jas apakšzonā Savrupmāju apbūve 
(DzS), kur noteiktā minimāla jaun-
veidojamās zemes vienības platība 
ir 0,1200 ha. Detālplānojuma mērķis 
ir sadalīt īpašumu apbūves gabalos 
un veidot ielu. Detālplānojuma iz-
strādes ierosinātājs ir juridiska per-
sona, nekustamā īpašuma īpašnieks.

Mārupes novada Dome 24.03.2021. 
ir pieņēmusi lēmumu Nr.14 (prot. Nr.4) 
“Par nekustamā īpašuma “Pilāri”, 
Mārupē, Mārupes novadā (kadas
tra Nr. 80760030049) detālplāno
juma izstrādes izbeigšanu un jauna 
detālplānojuma izstrādes uzsākša
nu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašu-
ma „Pilāri” teritorija, kuras platība ir 
5,3674 ha. Saskaņā ar spēkā esošo 
Mārupes novada teritorijas plānoju-
mu 2014. - 2026. gadam, īpašums 
“Pilāri” atrodas funkcionālās zonas 
Savrupmāju apbūves teritorijas apa-
kšzonā Retināta savrupmāju apbūve 
ciemos (DzS1), kur noteiktā minimā-
la jaunveidojamās zemes vienības 
platība ir 0,2 ha. Gar īpašuma ziemeļu 
robežu noteikta Autotransporta infra-
struktūras objektu teritorija (TR) es-
ošo un projektēto ielu sarkano līniju 
robežās. Detālplānojuma mērķis ir 
sadalīt īpašumus apbūves gabalos 

jums, piemēram, ietekme uz dabas 
vērtībām, ietekme uz ainavu, prog-
nozētās trokšņa līmeņa izmaiņas u.c., 
tiks sagatavots pēc sākotnējās sa-
biedriskās apspriešanas saskaņā 
ar Vides pārraudzības valsts biroja 
izsniegto programmu. Pēc novērtē-
juma sagatavošanas tiks organizēta 
vēl viena sabiedriskā apspriešana, ku-
ras laikā sabiedrība tiks iepazīstināta 
ar novērtējuma rezultātiem.    

Laiks un vieta, kur sabiedrība var 
iegūt informāciju par paredzēto dar
bību un iepazīties ar sagatavota
jiem dokumentiem:  
• Mārupes novada Mazcenas bib-

liotēkā (Mazcenu alejā 33/3, 
Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-
2167) darba laikā pirmdien 10.00 
– 15.00, trešdien 9.00 – 15.00 un 
ceturtdien 15.00 – 19.00 (materiā-
li pieejami priekštelpā uz galdiņa) 
un tīmekļa vietnē marupe.lv sadaļā 
Sabiedrība/Vide un Infrastruktūra/
IVN paziņojumi;

•  SIA “Vides eksperti” tīmekļa viet-
nē videseksperti.lv.  
Atkārtotas sākotnējās sabie

driskās apspriešanas norise:
• Sākotnējās sabiedriskās apsprie-

šanas sanāksme notiks neklā-
tienes formā (attālināti), saskaņā 
ar Covid-19 infekcijas izplatības 
pārvaldības likumu (20. pants). 
Videoprezentācija būs pieejama 
tīmekļa vietnēs marupe.lv  sadaļā 
Sabiedrība/Vide un Infrastruktūra/
IVN paziņojumi un videseksperti.
lv/pazinojumi sākot ar 2021. ga-
da 20. aprīļa plkst. 10.00. 

• Neklātienes sabiedriskās apsprie-
šanas sanāksme notiks no 2021. 
gada 20. aprīļa līdz 26. aprīlim, ku-

un veidot ielu. Īpašuma “Pilāri” ter-
itorijai 2016.gada 29.jūnijā ir bijusi 
uzsākta detālplānojuma izstrāde, tai 
skaitā ir notikusi detālplānojuma pro-
jekta publiskā apspriešana, tomēr iz-
strāde tika pārtraukta, un šobrīd tiek 
uzsākta no jauna. Detālplānojuma iz-
strādes ierosinātājs ir fiziska perso-
na, nekustamā īpašuma īpašnieks.

Ar pieņemtajiem lēmumiem un dar-
ba uzdevumiem, kā arī turpmāko de-
tālplānojumu izstrādes dokumentāci-
ju var iepazīties Mārupes novada 
Domes mājas lapā www.marupe.
lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un 
plānošana/Detālplānojumi/Izstrādē 
esošie detālplānojumi, kā arī Latvijas 
ģeotelpiskās informācijas portālā 
Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstī-
bas plānošana (www.geolatvija.lv).

Rakstiskus priekšlikumus par de-
tālplānojumos iekļaujamajiem risinā-
jumiem var iesniegt līdz 12.05.2021. 
Mārupes novada Domē Daugavas ie-
la 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-
2167, nosūtot tos pa pastu vai atstā-
jot pastkastē pie Mārupes novada 
domes centrālajām durvīm vai elek-
troniski uz adresi: marupe@marupe.
lv  parakstītu ar elektronisko parak-
stu. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja 
vārdu, uzvārdu un adresi, juridiskām 
personām - nosaukumu, adresi un 
reģistrācijas numuru. 

Jautājumu gadījumā griezties 
Mārupes novada Attīstības nodaļā 
pie teritorijas plānotājas Daces 
Žīgures: dace.zigure@marupe.lv, 
tālr.67149862, speciālistu konsultāci-
ju laikā – pirmdienās un ceturtdie-
nās no plkst. 9.00-18.00. Sakarā ar 
valstī noteiktajiem ierobežojumiem 
Covid-19 vīrusa izplatības ierobežoša-
nai, lūgums izmantot tikai attālinā-
tas saziņas iespējas.

ras laikā ieinteresētās puses var 
sūtīt jautājumus uz paredzētās dar-
bības ietekmes uz vidi novērtējuma 
izstrādātāja e-pasta adresi: birojs@
videseksperti.lv. E-pastā saņem-
tie jautājumi un sniegtās atbildes 
tiks apkopoti sanāksmes protokolā, 
kas tiks publicēts videseksperti.lv. 
Ja nepieciešams, videoprezentāci-
ju būs iespējams saņemt e-pastā, 
rakstot uz birojs@videseksperti.
lv vai zvanot 27507017. 

• Tiešsaistes videokonference no-
tiks 20. aprīlī plkst. 17.30 neklā-
tienes formā platformā “ZOOM” 
saskaņā ar Covid-19 infekcijas 
izplatības pārvaldības likumu. 
Pieejas saite tiks publicēta mā-
jaslapā videseksperti.lv 19. aprīlī. 

• Rakstiskus priekšlikumus par 
paredzēto darbību var iesniegt 
Vides pārraudzības valsts birojā 
(adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, 
LV–1045, tālrunis: 67321173, fakss: 
67321049, e-pasts: pasts@vpvb.
gov.lv) līdz 2021. gada 30. aprīlim. 

Informējam, ka paredzētās dar-
bības ietekmes uz vidi novērtējuma 
sākotnējā sabiedriskā apspriešana 
pirmo reizi norisinājās laikā no 29. 
marta līdz 6. aprīlim, tai skaitā 2021.
gada 31.martā plkst. 18.00 notika 
Tiešsaistes videokonference, taču 
ņemot vērā, ka paziņojums par šiem 
apspriedes pasākumiem iepriekš ne-
tika publicēts Mārupes pašvaldības 
informatīvajā izdevumā “Mārupes vēs-
tis”, sākotnējās apspriešanas periods 
tiek pagarināts, izsludinot apsprieša-
nu atkārtoti.  

Informējam, ka Mārupes novada 
Dome 24.03.2021. ir pieņēmusi lē-
mumus par darba uzdevumu ter-
miņu pagarinājumiem detālplānoju-
mu izstrādei divos īpašumos Mārupes 
novadā:

24.03.2021. lēmums Nr.11 (prot. 
Nr.4) “Par nekustamā īpašuma 
Viskalnu iela 4A, Tīrainē, Mārupes 
novadā (kadastra Nr.80760080474) 
detālplānojuma izstrādes darba 
uzdevuma termiņa pagarinājumu”. 
Darba uzdevuma derīguma termiņš 
pagarināts līdz 2023.gada 24.mar-
tam. Detālplānojuma izstrāde nekust-
amajam īpašumam Viskalnu iela 4A 
uzsākta ar Mārupes novada domes 
2019. gada 27.februāra lēmumu Nr.8 
(sēdes protokols Nr.2), apstiprinot de-
tālplānojuma izstrādes darba uzdevu-
mu Nr. 1/3-6/2-2019. 

24.03.2021. lēmums Nr.12 (prot. 
Nr.4) “Par nekustamā īpašuma 
Rožu iela 20A, Mārupē, Mārupes 
novadā (kadastra Nr.80760070374) 
detālplānojuma izstrādes darba 
uzdevuma termiņa pagarinājumu”. 
Darba uzdevuma derīguma termiņš 
pagarināts līdz 2023.gada 24.martam. 
Detālplānojuma izstrāde nekustam-
ajam īpašumam Rožu iela 20A tika 
uzsākta ar Mārupes novada domes 
2019. gada 27.februāra lēmumu Nr.7 
(sēdes protokols Nr.2), apstiprinot de-
tālplānojuma izstrādes darba uzdevu-
mu Nr. 1/3-6/1-2019.

Ar lēmumiem, kā arī iepriekš izdota-
jiem darba uzdevumiem, var iepazīties 
Mārupes novada Domes mājas lapā 
sadaļā Pašvaldība / Attīstība un 
plānošana / Detālplānojumi, kā arī 
Latvijas ģeotelpiskās informācijas 

portālā Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas 
attīstības plānošana (https://geolat-
vija.lv/geo/tapis). Ņemot vērā, ka līdz 
šim detālplānojumu izstrāde faktis-
ki nav bijusi uzsākta, pašvaldība at-
kārtoti aicina sniegt priekšlikumus 
par detālplānojumos iekļaujamajiem 
risinājumiem, ja tādi radušies, līdz 
12.05.2021. Priekšlikumi iesniedza-
mi rakstiski Mārupes novada Domē 
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes 
novads, LV-2167, nosūtot tos pa pas-
tu, atstājot pastkastē pie Mārupes 
novada domes centrālajām durvīm 
vai iesniedzot elektroniski ar elektro-
nisko parakstu uz adresi: marupe@
marupe.lv . Kontaktpersona jautāju-
mu gadījumā: Mārupes novada teri-
torijas plānotāja Dace Žīgure: dace.
zigure@marupe.lv, tālr.67149862.

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Dārzābeles-1”, Vētras ciemā
detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

Paziņojums par dīķu ierīkošanu un derīgo izrakteņu ieguves 
nekustamajā īpašumā “Lagūnas” ietekmes uz vidi novērtējuma 
atkārtotu sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paziņojumi par detālplānojumu izstrādes 
uzsākšanu Mārupes ciema nekustamajos 
īpašumos “Jaunkaimiņi” un “Pilāri”

Paziņojums par darba uzdevumu termiņa pagarinājumiem 
detālplānojumu izstrādei nekustamajos īpašumos Viskalnu iela 4A, 
Tīrainē, un Rožu iela 20A, Mārupē

Lokālplānojums, ar kuru gro
za, teritorijas plānojumu nekusta
majā īpašumā “Lielmaņi” (kadastra 
Nr.80760031094), Mārupes novadā:
• publiskās apspriešanas periods 

tiek pagarināts līdz 2021. gada 
26.aprīlim

• sanāksme notiks Zoom platformā 
2021.gada 22.aprīlī plkst.18:00, 
saite uz sanāksmi: ej.uz/Lielmani-
sanaksme.
Lokālplānojuma mērķis ir grozīt 

spēkā esošajā teritorijas plāno-
jumā noteikto funkcionālo zonējumu 
īpašumā “Lielmaņi” uz darījumu un 
ražošanas objektu apbūvei piemēro-
tu zonējumu, lai radītu priekšnoteiku-
mus uzņēmējdarbības nodrošināša-
nai un teritorijas attīstībai atbilstoši 
apkārtējās teritorijas (lidostai “Rīga” 
tuvējās teritorijas) attīstības ten-
dencēm. Risinājums paredz zonējuma 
maiņu no Mazsaimniecību apbūves 
teritorijas ārpus ciemiem (DzSM) un 
Darījumu un apkalpes objektu teri-
torijām (PD) uz Rūpniecības apbūves 
teritoriju (R1) (~91% lokālplānojuma 
teri torijas, daudzfunkcionāla darīju-
mu, ražošanas un loģistikas objekta 
izbūvei), saglabājot Dabas un apstādī-
jumu teritoriju (DA5) (~9% lokālplāno-
juma teritorijas, aizsargājamo bio-
topu teritorija, labiekārtota publiska 
ārtelpa, aizsargstādījumi). Īpašumā 
plānots izvietot daudzfunkcionālu un 
videi draudzīgu darījumu, ražošanas 
un loģistikas objektu (divas lielapjo-
ma ēkas), neparedzot izmantošanu, 
kas rada būtisku piesārņojumu, t.sk. 
vides troksni. Risinājumos iekļauti 
pasākumi iespējamo ietekmju mazi-
nāšanai uz dzīvojamām teritorijām 
(6 m platu un blīvu aizsarg stādīju-
mu buferzonu veidošana). Plašāka 
informācija par risinājumu pašvaldī-

bas tīmekļa vietnē kā arī pieejama 
publiskajā ārtelpā pie ieejas Mārupes 
novada domes ēkā.

Elektroniskajā vidē ar lokālplāno-
juma redakciju var iepazīties 
Mārupes novada pašvaldības tīme-
kļa vietnē www.marupe.lv sadaļā 
Pašvaldība /Attīstība un plānoša-
na/Lokālplānojumi vai Ģeoportāla 
(www.geolatvija.lv) sadaļā Teritorijas 
attīstības plānošana, vai https://ej.uz/
Lielmani līdz publiskās apspriešanas 
beigām.

Detālplānojums īpašu
mu Zeltiņu iela 108A (kad. 
Nr.80760031290), Zeltiņu iela 110 
(kad. Nr.80760030603) un Zeltiņu 
iela 110A (kad. Nr.80760031291), 
Mārupē, teritorijai:

publiskās apspriešanas periods tiek 
pagarināts līdz 2021. gada 30.aprīlim

sanāksme notiks Zoom platformā 
2021.gada 26.aprīlī plkst.17:00, 
saite uz sanāksmi: https://ej.uz/
apspriesanas_sanaksme, parole: 
PAzeltinu

Detālplānojuma mērķis ir detalizēt 
Jauktas centra apbūves teritorijas 
atļauto izmantošanu un apbūves para-
metrus atbilstoši iecerētajai teritorijas 
izmantošanai – rindu māju apbūvei, 
paredzēt transporta un inženierkomu-
nikāciju risinājumus, kā arī izstrādāt 
zemes ierīcības plānu robežu pārkār-
tošanai. Risinājums paredz 3 zemes 
vienību izveidi rindu māju (ar 4 sek-
cijām) apbūvei un 2 zemes vienības 
Autotransporta infrastruktūras objek-
tu teritorijām (TR), nodalot esošās 
ielu daļas. Detālplānojuma teritorijā 
piekļuve un komunikācijas īpašumiem 
organizētas no kopīgām piebrauktu-
vēm (esoša servitūta ceļa), ietverot 
apbūves noteikumos nosacījumus 

vienota risinājuma nodrošināšanai, 
tai skaitā apbūves attālumam no pie-
brauktuvēm, apbūves arhitektonis-
kajam risinājumam un labiekārtoju-
mam. Plašāka informācija par risinā-
jumu pašvaldības tīmekļa vietnē kā 
arī pieejama publiskajā ārtelpā pie 
ieejas Mārupes novada domes ēkā.

Elektroniskajā vidē ar detālplāno-
juma redakciju var iepazīties 
Mārupes novada pašvaldības tīme-
kļa vietnē www.marupe.lv sadaļā 
Pašvaldība /Attīstība un plānoša-
na/Detālplānojumi vai Ģeoportāla 
(www.geolatvija.lv) sadaļā Teritorijas 
attīstības plānošana https://geolat-
vija.lv/geo/tapis#document_16887 
līdz publiskās apspriešanas beigām.

Detālplānojums nekustamam 
īpašumam ”Ķinupi”, Vētras, Mārupes 
novadā (kadastra Nr.80760120110):
• publiskās apspriešanas periods 

tiek pagarināts līdz 2021. gada 
30.aprīlim

• sanāksme notiks Zoom platformā 
2021.gada 27.aprīlī plkst.17:00, 
saite uz sanāksmi: https://ej.uz/
apspriesanas_sanaksme, parole: 
PAkinupi
Detālplānojuma mērķis ir veikt ze-

mesgabala sadalīšanu savrupmāju 
apbūves gabalos. Risinājums paredz 
izveidot 8 zemes vienības savrupmāju 
apbūvei (3 īpašumos arī dvīņu māju 
apbūvei) un 2 zemes vienības trans-
porta teritorijai (viena no tām C-30 
ceļa daļa, kas pievienojama pašvaldī-
bas ielai). Paredzēta arī papildu sa-
vienojuma iespēja ar privātu ielu pār 
meliorācijas grāvi, nosakot savieno-
juma sarkano līniju platumu 9m un 
iespēju paredzēt vienvirziena brauktu-
vi. Plašāka informācija par risinājumu 
pašvaldības tīmekļa vietnē kā arī piee-
jama publiskajā ārtelpā pie Mārupes 
novada domes ēkas rezerves izejas 
iepretī lielveikalam RIMI.

Elektroniskajā vidē ar detālplāno-
juma redakciju var iepazīties 
Mārupes novada pašvaldības tīmek-
ļa vietnē www.marupe.lv sadaļā 
Pašvaldība /Attīstība un plānošana/
Detālplānojumi vai Ģeoportāla (www.
geolatvija.lv) sadaļā Teritorijas attīstī-
bas plānošana līdz publiskās apsprie-
šanas beigām.

Detālplānojums nekustamam 
īpašumam Penkules iela 132, 
Mārupē, Mārupes novadā (kadas

tra Nr.80760032297):
• publiskās apspriešanas periods 

tiek pagarināts līdz 2021. gada 
5.maijam

• sanāksme notiks Zoom platformā 
2021.gada 29.aprīlī plkst.17:00, 
saite uz sanāksmi: https://ej.uz/
apspriesanas_sanaksme, parole: 
PApenkules
Detālplānojuma mērķis ir 

sadalīt īpašumu apbūves gaba-
los vienģimeņu un divģimeņu māju 
būvniecībai, plānot piekļuvi jaunvei-
dojamiem īpašu miem un teritorijas 
labiekārtojumu. Risinājums paredz 
izveidot 22 zemes vienības savrup-
māju un dvīņu māju apbūvei, 1 ze-
mes vienību kā publisku labiekārto-
tu ārtelpu un 3 zemes vienības vei-
dot kā transporta teritorijas, turpinot 
Penkules un Grāvkalnu ielu izbūvi un 
savienojumu. Risinājumā paredzēts 
arī meliorācijas grāvja šķērsojums, 
radot iespēju turpināt Penkules ielu 
blakus īpašuma apbūves gadījumā. 
Plašāka informācija par risinājumu 
pašvaldības tīmekļa vietnē kā arī piee-
jama publiskajā ārtelpā pie Mārupes 
novada domes ēkas rezerves izejas 
iepretī lielveikalam RIMI.

Elektroniskajā vidē ar detālplāno-
juma redakciju var iepazīties 
Mārupes novada pašvaldības tīmek-
ļa vietnē www.marupe.lv sadaļā 
Pašvaldība /Attīstība un plānošana/
Detālplānojumi vai Ģeoportāla (www.
geolatvija.lv) sadaļā Teritorijas attīstī-
bas plānošana līdz publiskās apsprie-
šanas beigām.

Detālplānojums īpašuma “Mež
maļi”, kadastra Nr.80760120107, 
un īpašuma ar kadastra Nr. 
80760120526, Mārupē, teritorijai:
• publiskās apspriešanas periods 

tiek pagarināts līdz 2021. gada 
7.maijam

• sanāksme notiks Zoom platformā 
2021.gada 5.maijā plkst.17:00, 
saite uz sanāksmi: https://ej.uz/
apspriesanas_sanaksme, parole: 
PAmezmali
Detālplānojuma mērķis ir sadalīt 

īpašumus apbūves gabalos un veidot 
ielu. Risinājums paredz Risinājums 
paredz izveidot 8 zemes vienības 
savrupmāju un dvīņu māju apbūvei, 
un 2 zemes vienības kā transporta 
teritorijas (viena no tām – Rožu ielas 
daļa, otra savienojoša caurbraucama 
iela). Piekļuve teritorijai nodrošināma 
pa pašvaldības ielu Mazā Mežmaļu 
iela un Rožu iela, paredzot arī savie-
nojumu ar otrpus grāvim plānoto ie-
lu īpašumā “Mežciems”. Plašāka in-
formācija par risinājumu pašvaldības 
tīmekļa vietnē kā arī pieejama publis-
kajā ārtelpā pie ieejas Mārupes nova-
da domes ēkā.

Elektroniskajā vidē ar detālplāno-
juma redakciju var iepazīties 
Mārupes novada pašvaldības tīmek-
ļa vietnē www.marupe.lv sadaļā 
Pašvaldība /Attīstība un plānošana/
Detālplānojumi vai Ģeoportāla (www.
geolatvija.lv) sadaļā Teritorijas attīstī-
bas plānošana līdz publiskās apsprie-
šanas beigām.

Paziņojumi par detālplānojumu un lokālplānojuma attālinātajām publiskās 
apspriešanas sanāksmēm

Informējam, ka līdz ar veiktajiem grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatī-
bas pārvaldības likumā, kas stājušies spēkā 2021.gada 25.martā, publis-
ko apspriešanu vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, at-
tīstības programmai, lokālplānojumiem, detālplānojumiem un tematiska-
jiem plānojumiem, tai skaitā publiskās apspriešanas sanāksmi, turpmāk 
atļauts organizēt neklātienes formā (attālināti), ievērojot likumā noteiktos 
nosacījumus. Publiskās apspriešanas sanāksmes tiek organizētas izman-
tojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku vai citu tiešsaistes sarunu 
rīku, un tās jāizziņo vismaz divos plašsaziņas kanālos ne vēlāk kā 10 die-
nas pirms sanāksmes noteiktā datuma.

Ievērojot jauno regulējumu, Mārupes novada dome informē par jau ie-
priekš publiskajai apspriešanai nodoto detālplānojumu un lokālplānoju-
mu publiskās apspriešanas sanāksmju laikiem un apspriešanas termiņu 
pagarinājumu. 

Priekšlikumus par detālplānojumu vai lokālplānojuma risinājumiem iespē-
jams iesniegt  līdz katra dokumenta publiskās apspriešanas termiņa beigām:
• nosūtot iesniegumu Mārupes novada pašvaldībai pa pastu (adrese: 

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV 2167);
• ievietojot iesniegumu pašvaldības pastkastē pie Mārupes novada pašvaldī-

bas administrācijas ēkas centrālajām durvīm Daugavas ielā 29, Mārupē, 
Mārupes novadā;

• elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu marupe@marupe.lv.
• valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv konk-

rētā projekta apspriešanas sadaļā  “Iesniegt priekšlikumu”.
Izdrukas formātā ar dokumentiem var iepazīties Mārupes novada Attīstības 

nodaļā, Daugavas ielā 29, Mārupē, speciālistu konsultāciju laikā – pirmdie-
nās un ceturtdienās no plkst. 9.00-18.00, pēc iepriekšēja pieraksta pa tāl-
runi tālr.67149862. 

Kontaktpersona jautājumos par publiskās apspriešanas norisi: Teritorijas 
plānotāja Dace Žīgure – e-pasts: dace.zigure@marupe.lv, tālr.67149862.

Aicinām sekot līdzi informācijai Mārupes novada pašvaldības interne-
ta vietnē www.marupe.lv  sadaļā Pašvaldība/Sabiedriskās apspriedes par 
iespējamiem precizējumiem vai papildus informāciju saistībā ar notiekoša-
jiem apspriešanas pasākumiem.

https://ej.uz/Darzabeles
https://ej.uz/Darzabeles
https://www.marupe.lv/index.php/lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi
http://www.geolatvija.lv
https://ej.uz/DarzabelesDP
mailto:marupe%40marupe.lv?subject=
mailto:marupe%40marupe.lv?subject=
https://geolatvija.lv/geo/tapis
https://geolatvija.lv/geo/tapis
mailto:dace.zigure%40marupe.lv?subject=
mailto:dace.zigure%40marupe.lv?subject=
https://www.marupe.lv/index.php/lv/sabiedriba/vide-un-infrastruktura/ietekmes-uz-vidi-novertejumi-ivn
https://www.marupe.lv/index.php/lv/sabiedriba/vide-un-infrastruktura/ietekmes-uz-vidi-novertejumi-ivn
https://videseksperti.lv/pazinojumi/
https://videseksperti.lv/pazinojumi/
https://www.marupe.lv/index.php/lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi
https://www.marupe.lv/index.php/lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi
http://www.geolatvija.lv
mailto:marupe%40marupe.lv?subject=
mailto:marupe%40marupe.lv?subject=
mailto:dace.zigure%40marupe.lv?subject=
mailto:birojs%40videseksperti.lv?subject=
mailto:birojs%40videseksperti.lv?subject=
mailto:birojs%40videseksperti.lv%20?subject=
mailto:birojs%40videseksperti.lv%20?subject=
http://videseksperti.lv
mailto:pasts%40vpvb.gov.lv?subject=
mailto:pasts%40vpvb.gov.lv?subject=
https://www.marupe.lv/index.php/lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi
https://geolatvija.lv/geo/tapis
https://geolatvija.lv/geo/tapis
mailto:marupe%40marupe.lv?subject=
mailto:marupe%40marupe.lv?subject=
mailto:dace.zigure%40marupe.lv?subject=
mailto:dace.zigure%40marupe.lv?subject=
http://ej.uz/Lielmani-sanaksme
http://ej.uz/Lielmani-sanaksme
https://www.marupe.lv/index.php/lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/lokalplanojumi
http://www.geolatvija.lv
https://ej.uz/Lielmani
https://ej.uz/Lielmani
https://ej.uz/apspriesanas_sanaksme
https://ej.uz/apspriesanas_sanaksme
https://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi
http://www.geolatvija.lv
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16887
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16887
https://ej.uz/apspriesanas_sanaksme
https://ej.uz/apspriesanas_sanaksme
https://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi
http://www.geolatvija.lv
http://www.geolatvija.lv
https://ej.uz/apspriesanas_sanaksme
https://ej.uz/apspriesanas_sanaksme
https://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi
http://www.geolatvija.lv
http://www.geolatvija.lv
https://ej.uz/apspriesanas_sanaksme
https://ej.uz/apspriesanas_sanaksme
https://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi
http://www.geolatvija.lv
http://www.geolatvija.lv
mailto:marupe%40marupe.lv?subject=
http://www.geolatvija.lv
mailto:dace.zigure%40marupe.lv?subject=
https://www.marupe.lv/index.php/lv/sabiedriba/sabiedriskas-apspriedes
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DABAS KAPITĀLA
UN VIDES NOVĒRTĒJUMS

Iedzīvotāji un uzņēmēji ir drīzāk apmierināti
vai apmierināti ar: 58% pozitīvi vērtē

dzeramā ūdens kvalitāti 

68% pozitīvi vērtē parku, skvēru
un zaļās zonas pietiekamību

teritorijas tīrību

gaisa kvalitāti
 
trokšņu līmeni
 
dzeramā ūdens kvalitāti

parku, skvēru un zaļās zonas pietiekamību
 
notekūdeņu apsaimniekošanu un attīrīšanu
 
meliorācijas grāvju apsaimniekošanu

8%
nav viedokļa

26%
apmierina

13%
neapmierina

32%
drīzāk apmierina

20%
drīzāk neapmierina

1%
nav viedokļa

28%
apmierina

10%
neapmierina

40%
drīzāk apmierina

21%
drīzāk neapmierina

Derīgo izrakteņu (kūdra, smilts, u.c.) ieguves vērtējums:

40%

37%

14%

 9%

Uzskatu, ka novadā pieejamie 
derīgo izrakteņu resursi tiek 
iegūti atbilstošā daudzumā

Uzskatu, ka novadā pieejamie 
derīgo izrakteņu resursi netiek 
iegūti pietiekošā daudzumā

Uzskatu, ka novadā pieejamo 
derīgo izrakteņu ieguve notiek 
pārlieku lielos apjomos

Cita atbilde / nav viedokļa

EFEKTĪVA NOVADA PĀRVALDĪBA 
un publisko pakalpojumu nodrošinājums

4%
nav viedokļa

28%
apmierina

9%
neapmierina

45%
drīzāk apmierina

14%
drīzāk neapmierina

72% pozitīvi vērtē atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumu 
nodrošinājumu

61% pozitīvi vērtē pirmsskolas izglītības, bet 
71% – vispārējās izglītības pakalpojumu 
nodrošinājumu novadā.

Trešā daļa iedzīvotāju ir drīzāk apmierināti ar 
interešu izglītības (pulciņi, kori, deju kolektīvi, utt.) 
piedāvājumu bērniem novadā.

Tikai 19% pozitīvi vērtē mūžizglītības un 
pieaugušo izglītības iespējas novadā, bet 54% 
nav viedokļa vai nevar atbildēt uz šo jautājumu.

68% pozitīvi vērtē sporta un aktīvās atpūtas 
iespējas novadā.

65% pozitīvi vērtē kultūras piedāvājumu novadā.

Apmierina Drīzāk
apmierina

Drīzāk
neapmierina

Neapmierina  Nav viedokļa /
Nevaru atbildēt

Mārupes novadā Babītes novadā

Veselības aprūpes (t.sk. ģimenes ārstu) pieejamība novadā: Pašvaldības darba un novada 
attīstības novērtējums:

14% 15%

26%

33%

27%
25%

17%

12%

17%
15%

31%
46%

53%
42%

6%
8%

6%
9%

Grūti atbildēt

Esmu pilnībā
neapmierināts

Esmu daļēji
apmierināts

Kopumā esmu
 apmierināts

Babītes novads Mārupes novads

SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA 
novada attīstībā un lēmumu pieņemšanā

8%
Jā, līdzdarbojos

1%
Cita atbilde

22%
Nē, bet vēlētos 
kādā no šāda 
veida organizācijām 
iesaistīties 69%

Nē, nevēlos 
līdzdarboties

Līdzdarbojas sava novada attīstībā vai sabiedriskajās aktivitātēs novadā:

30% nav izmantojuši iespēju piedalīties novada attīstībā, bet apsver to izmantot.

21% savu viedokli par novada attīstību pauž elektroniski (Facebook, Twitter, e-pasts, u.c.).

17% nav izmantojuši iespēju un domā, ka tuvākajā laikā to neizmantos.

15% piedalās sabiedriskajās apspriešanās.

13% piedalās dažādās apkaimju aktivitātēs.

2% piedalās konsultatīvajās padomēs.

Mārupes novada iedzīvotāji Babītes novada iedzīvotāji

Uzskatu, ka pašvaldība ņem vērā manu kā novada 
iedzīvotāja viedokli un vajadzības

Uzskatu, ka man kā iedzīvotājam ir nelielas 
iespējas ietekmēt pašvaldības lēmumus

Uzskatu, ka nespēju ietekmēt pašvaldības lēmumus

Cita atbilde

19%
11%

50%
52%

28%
33%

3%
4%

Līdzdarbība kādā no biedrībām vai 
nodibinājumiem, kas saistīti ar novada attīstību 
vai sabiedrisko aktivitāšu organizēšanu novadā:

NOVADU REFORMA,
ilgtermiņa attīstības redzējums un prioritātes

51%

28%
drīzāk neatbalstu 24%

drīzāk neatbalstu

23%
pilnībā neatbalstu

35%
pilnībā neatbalstu

23%
drīzāk atbalstu

16%
drīzāk atbalstu10%

pilnībā atbalstu
11%
pilnībā atbalstu

17%
nav viedokļa

13%
nav viedokļa

no visiem respondentiem
negatīvi vērtē novadu reformu 59%

Mārupes novadā dzīvojošie
respondenti negatīvi vērtē pilsētas
statusa piešķiršanu Mārupes ciemam

Nozīmīgākās novada priekšrocības:

Uzņēmēju viedoklis par to, kā novadu apvienošana
ietekmēs uzņēmuma darbību: 

Jomas, kuras vajadzētu prioritāri attīstīt novadā:

Ģeogrāfiskais
novietojums

Izglītības
infrastruktūraDabas vērtības Ceļu tīkls

Infrastruktūra   64%

Veselības aprūpe   53%
Rekreācija un
aktīvā atpūta

Izglītība   47%

Sports   37%

44%

24%

15%

9%

8%

51%

Apvienošana būtiski neietekmēs uzņēmuma attīstību

Apvienošana varētu nedaudz sekmēt uzņēmējdarbības attīstību

Apvienošana kavēs uzņēmuma attīstību

Patreiz grūti novērtēt vai novadu reforma ietekmēs uzņēmuma attīstību

Apvienošanās rezultātā būs iespējams būtiski attīstīt uzņēmējdarbību

UZŅĒMĒJDARBĪBAS 
un pašvaldības savstarpējā sadarbība

Apmierinātība ar uzņēmuma 
attīstības iespējām novadā:

Biroja telpu pieejamības uzlabošana

NĪN atlaižu paplašināšana

Veiksmīgāk un aktīvāk attīstīt uzņēmējdarbības vidi (apmācības, semināri, projektu konkursi)

Infrastruktūras uzlabošana

Izstrādāt kopīgu preču zīmi/ zīmolu 

Vienota tūrisma piedāvājuma attīstība

Biežāk minētās lietas, kuras novads varētu darīt, lai vēl vairāk atbalstītu uzņēmējdarbības attīstību:

Konsultācijas (t.sk. mentoringa programma)

Informatīvais atbalsts (prese, mājaslapa, soc. tīkli u.tml.)

Dalība sabiedriskās aktivitātēs (konsultatīvās padomes, aptaujas u.tml.) 

Dalība dažādās aktivitātēs kā uzņēmējam 
(tirdziņi, izstādes, pasākumi, semināri u.tml.)

Grantu programmas, konkursi

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

Izmantotie uzņēmējdarbības atbalsta veidi:

Babītes novadā Mārupes novadā

5% 
5%

23% 
       25%

16% 
4%

18% 
18%

7% 
                 12%

10% 
5% 

30%
Jā, apmierina

37%
Drīzāk 
apmierina

11%
Nevaru 
atbildēt

11%
Nē, neapmierina 12%

Drīzāk 
neapmierina

MOBILITĀTES UN SATIKSMES
infrastruktūras novērtējums

Kopumā iedzīvotāji pozitīvi vērtē gājējiem un transportam
domāto ielu infrastruktūras kvalitāti un nodrošinājumu:

Transportam domātās ielu infrastruktūras (ielu segums, 
luksofori, norādes, u.tml.) nodrošinājumu un kvalitāti

Veloceliņu infrastruktūras kvalitāti

Gājējiem domāto ielu infrastruktūras (ietves, celiņi 
gājēju pārejas, u.tml.) nodrošinājumu un kvalitāti

Sabiedriskā transporta maršrutu tīkla nodrošinājumu

12%
nav viedokļa

9%
apmierina

26%
neapmierina

27%
drīzāk neapmierina

27%
drīzāk apmierina

53%
respondentu uzskata, 
ka novados ir jāsakārto 
iztrūkstošā veloinfrastruktūra

23%
nav viedokļa

12%
apmierina

18%
neapmierina

21%
drīzāk neapmierina

26%
drīzāk apmierina

39%
negatīvi vērtē sabiedriskā
transporta kustības saraksta
piemērotību savām vajadzībām

52%
78%
81%
46%
57%

strādā Rīgā

kultūras pasākumus apmeklē Rīgā

veselības aprūpes pakalpojumus izmanto Rīgā

izglītību (t.sk. mūžizglītību) apgūst Rīgā

respondentu bērni ārpusskolas nodarbības 
apmeklē savā novadā

Bērna/-u izglītības apguves vieta:

Iedzīvotāju mobilitāte:

Mārupes
novads

Babītes
pagasts

Salas
pagasts

Rīga Citur Jautājums
nav atbilstošs

41%

21% 18%
3%2%

20%

Mārupes un Babītes pašvaldī-
bas ir uzsākušas kopīgu darbu pie 
jaunizveidotā Mārupes novada Il-
gtspējīgas attīstības stratēģijas 
2022.-2034. gadam izstrādes. Iz-
strādes ietvaros pašvaldības aici-
na visus novada attīstībā iein-
teresētos - gan iedzīvotājus, gan 
novada uzņēmējus, pakalpojumu 
sniedzējus un turpmākai at-
tīstībai paredzēto zemju 
īpašniekus un potenciālos at-
tīstītājus, kā arī novada nevals-
tiskās organizācijas, piedalīties 
tematiskajās darba grupās un 
iedzīvotāju forumos. 

Tematiskajām darba grupām 
var pieteikties līdz 26. aprīlim 
plkst.13.00, aizpildot elektroniski 
anketu, kas  būs pieejama Mārupes 
novada un Babītes novada mā-
jaslapās (no 12.aprīļa) sadaļā par 
Attīstības plānošanas dokumen-
tiem vai sūtīt informāciju par dalību 
uz e-pastu: ilze.kremere@marupe.lv.

Darba grupas notiks attālināti, 
izmantojot konferenču platformu 
ZOOM. Dalībniekiem, kuri būs pietei-
kušies, pirms sanāksmes uz e-pas-
tu tiks nosūtīta saite. Lūdzam ņemt 
vērā, ka vietu skaits tematiskajās dar-

ba grupās ir ierobežots.

Tematisko darba grupu norisies 
laiki:
• Mobilitāte, transporta infrastruktūra 

un apdzīvojuma struktūra- 26.aprī-
lis, plkst. 14.00 – 16.00;

•  Novada profils un publiskie pa-
kalpojumi - 27. aprīlis, plkst. 14.00 
– 16.00;

•  Uzņēmējdarbība un konkurētspēja 
- 29. aprīlis, plkst. 14.00 – 16.00;

•  Vides resursi un energoefektivi-
tāte” - 6. maijs, plkst. 14.00 – 16.00.

Mārupes un Babītes novada 
pašvaldības aicina iedzīvotājus pie-
dalīties arī iedzīvotāju forumos, kuros 
būs iespēja gan uzdot jautājumus un 
sniegt priekšlikumus, gan diskutēt 
par jaunizveidotā novada attīstību. 
Iedzīvotāju forumos dalībnieku skaits 
nav ierobežots un tie notiks attālinā-
ti, izmantojot konferenču platformu 
ZOOM. 

Iedzīvotāju forumu norises laiki:  
• Mārupes un Babītes novadu 

iedzīvotāju forums nr.1 - 13. maijs 
plkst. 14:00;

•  Mārupes un Babītes novadu 
iedzīvotāju forums nr.2 - 17. maijs 
plkst. 18:00;

•  Uzņēmēju un pakalpojumu snie-
dzēju forums - 20. maijs plkst. 
16:00;

•  Teritoriju īpašnieku un attīstītā-
ju forums - 24. maijs plkst. 16:00.

Paldies visiem, kas savus priekš-
likumus jau ir ierosinājuši, aizpildot 
aptauju š.g. februārī, kā arī papildus 
iespējams rakstiski vēl sniegt priekš-
likumus jaunizveidotā Mārupes nova-
da Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

2022.- 2034. gadam izstrādei, rakstot 
uz Mārupes novada domes e-pastu 
– ilze.kremere@marupe.lv, vai sū-
tot pa pastu Mārupes novada domei, 
Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes 
novadā, LV-2167 līdz š.g. 31.maijam.  

Aicinām piedalīties jaunizveidotā Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2022.-2034. gadam izstrādē

Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.ga dam 
ietvaros Mārupes un Babītes pašvaldībās tika izplatītas uzņēmēju un 
iedzīvotāju aptaujas anketas, laika posmā no 08.02.2021.-01.03.2021, 
lai noskaidrotu sabiedrības redzējumu par novada attīstību nākotnē. 
Kopumā aptauju uzsākuši 2550 iedzīvotāji un 391 uzņēmējs, kas ir ap-
tuveni  6% no kopējā Mārupes un Babītes novadu iedzīvotāju skaita un 
apmēram 6% no kopējā uzņēmēju skaita. 

Veicot kvalitatīvo aptaujas an-
ketu atlasi, kopumā tika analizē-
tas 1970 iedzīvotāju anketas (1321 
Mārupes novads; 649 Babītes 
novads) un 191 uzņēmēju anketa 
(121 Mārupes novads; 57 Babītes 
novads). Informācija un apkopo-

jums par aptaujas rezultātiem ir 
atspoguļots zemāk izstrādātajās 
sešās infografikās. 

Aicinām sekot līdzi informācijai par 
nākamajām aktivitātēm gan pašvaldī-
bas izdevumos, interneta vietnē un 
citos komunikāciju kanālos. 

Pašvaldības izsaka Mārupes un 
Babītes novadu iedzīvotājiem un 
uzņēmējiem pateicību par līdzdalību 
sava novada veidošanā un attīstībā!

Apkopoti jaunizveidotā Mārupes novada aptaujas rezultāti

mailto:ilze.kremere%40marupe.lv?subject=
mailto:ilze.kremere%40marupe.lv?subject=
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No 26.04.2021. plkst 16:00 līdz 
02.05.2021. plkst 24:00 varēs pie-
teikties jauniešu vasaras darbam 
2021, elektroniski aizpildot an-
ketu Mārupes domes mājaslapā - 
www.marupe.lv/jauniesunodarbina-
tiba2021

Pieteikties nodarbinātībai varēs 
Mārupes novadā deklarētie jaunieši 
vai jaunieši, kuri mācās Mārupes nova-
da izglītības iestādēs. Jauniešiem tiks 
piedāvāts darbs vasaras brīvlaikā no 
1.jūnija līdz 27.augustam Mārupes 
novada pašvaldības iestādēs.

Mārupes pašvaldība piedāvās dar-
ba vietas gan teritorijas labiekār-
tošanas jomā (jauniešiem vecumā 
no 13 līdz 19 gadiem), gan Mārupes 
pašvaldības bērnudārzos, strādājot 
par pirmsskolas izglītības iestāžu 

Nodarbinātības valsts 
aģentūras (NVA) filiāles visā Lat-
vijā no 7. aprīļa līdz 23.aprīlim 
pieņem darba devēju pieteikumus 
skolēnu nodarbinātības pasāku-
ma īstenošanai 2021.gada vasarā. 

Pieteikties pasākuma īstenoša-
nai darba devēji aicināti tajā NVA 
filiālē, kuras apkalpošanas teritori-
jā ir plānota darba vietu izveide 
skolēniem. Pieteikumu, piedāvāto 
darba vietu sarakstu un darba pie-
nākumu aprakstu darba devēji var 
iesniegt NVA filiālē klātienē, nogādāt 
pa pastu vai nosūtīt  elektroniski uz 
NVA filiāles e-pasta adresi, ja doku-
menti ir parakstīti ar drošu elektronis-
ku parakstu. Visu NVA filiāļu kontak-
tinformācija atrodama NVA tīmekļ-
vietnes sadaļā “Kontakti”.

Atgādinām, ka skolēnus nedrīkst 
nodarbināt darbos, kas saistīti ar 
paaugstinātu risku viņu drošībai, ve-
selībai, tikumībai un attīstībai. Darba 
devēju pienākums skolēnu darba vie-
tās nodrošināt valstī noteikto epi-
demioloģiskās drošības pasākumu 
ievērošanu un individuālo aizsardzī-
bas līdzekļu lietošanu Covid-19 in-
fekcijas izplatības riska novēršanai. 

Īstenojot NVA skolēnu vasaras 
nodarbinātības pasākumu, dar-
ba devējs saņems dotāciju skolē-
na mēneša darba algai 50% ap-
mērā no valstī noteiktās minimālās 
mēneša darba algas. Ja darba devē-

audzinātāju palīgiem (jauniešiem 
vecumā no 15 līdz 19 gadiem). 

Darba laiks jauniešiem ir 4 stun-
das dienā un 20 stundas nedēļā, vie-
nam jaunietim nostrādājot mēnesi 
vienas vasaras laikā.

Lai pieteiktos vasaras no-
darbinātībai:
• Jāaizpilda pieteikuma anketa, 

kas atrodama domes mājaslapā 
– www.marupe.lv/jauniesunodar-
binatiba2021

• Ja nodarbinātība tiks apstiprināta, 
ierodoties parakstīt darba līgumu, 
būs nepieciešams iesniegt vecāka 
vai aizbildņa apliecinājums (per-
sonām, kuras jaunākas par 18 ga-
diem). Apliecinājuma forma atro-
dama domes mājaslapā www.
marupe.lv/jauniesunodarbinati-
ba2021.

js nodarbinās skolēnu ar invaliditāti, 
NVA dotācija būs valstī noteiktās min-
imālās mēneša darba algas apmērā. 
NVA apmaksās veselības pārbaudi 
skolēnam, ja to paredz normatīvie 
akti par obligātajām veselības pār-
baudēm, kā arī apdrošinās skolēnu 
pret nelaimes gadījumiem darba vi-
etā. NVA maksās arī dotāciju skolēna 
darba vadītāja atalgojumam.

Savukārt darba devējam būs jāno-
drošina līdzfinansējums darba algai, 
nodokļu nomaksa un kompensācija 
skolēnam par neizmantoto atvaļinā-
jumu. Skolēna mēneša atalgojumam 
par pilnu nostrādātu darba laiku jābūt 
vismaz valstī noteiktās minimālās 
algas apmērā – 500 eiro pirms no-
dokļu nomaksas.

 Šovasar “Nodarbinātības pasā-
kumā vasaras brīvlaikā personām, 
kuras iegūst izglītību vispārējās, 
speciālās vai profesionālās izglītī-
bas iestādēs” NVA plāno nodarbināt  
6938 skolēnus vecumā no 15 līdz 20 
gadiem (ieskaitot).  

Skolēnu vasaras nodarbinātības 
pasākuma norise plānota no 1.jūnija 
līdz 31.augustam, tomēr pasākuma 
norises laika grafikā var tikt veiktas 
izmaiņas,  ja epidemioloģiskā situāci-
ja valstī būs nelabvēlīga. 

Detalizētāka informācija par pasā-
kuma nosacījumiem un pieteikuma 
dokumentu formas pieejamas NVA 
tīmekļvietnes sadaļā “Piedāvāju dar-
bu”

26. aprīlī plkst. 16:00 tiks uzsākta 
Mārupes novada jauniešu 
elektroniska  pieteikšanās 
vasaras darbam pašvaldības 
iestādēs

NVA aicina darba devējus pieteikt 
darba vietas skolēniem vasaras 
brīvlaikā

Mārupes novada pašvaldība 
2020.gada novembrī jau sesto reizi 
izsludināja projektu konkursu 
“Mārupe – mūsu mājas”, kurā sa-
vus projektus varēja iesniegt 
ikvie ns mārupietis maza mēroga 
sabiedriska labuma infrastruk-
tūras izveidei vai sabiedriskās ak-
tivitātes īstenošanai.  Šogad vie-
nam projektam maza mēroga in-
frastruktūras izveidei bia iespēja 
saņemt finansējumu  līdz 10 000 
eiro, bet  sabiedriskās aktivitātes 
īstenošanai līdz 2 500 eiro.

Izsludinātajā konkursā, kas norisi-
nājās no 2020.gada 30.novembra līdz 
2021.gada 18.janvārim, piedalījās 20 
privātpersonas, iesniedzot 20 projek-
tu pieteikumus.

Mārupes novada domes Attīstības 
nodaļas vadītāja Ilze Krēmere: “Jau 
sesto gadu Mārupes novadā realizē-
jam sabiedrības iniciatīvas konkur-
su un aktīvie mārupieši aizvien ra-
da jaunas nepieciešamas iniciatīvas 
novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
uzlabošanai. Priecē lielā interese par 
projektu konkursu kopumā, jo tieši 
iedzīvotāju iesaiste pašvaldības darbā 

Vides apsaimniekošanas uzņē-
mums SIA “Eco Baltia vide” sadar-
bībā ar Latvijas Zaļo punktu aici-
na uzņēmumus un iestādes no vi-
sas Latvijas kampaņas 
“Elektronikas šķiratlons 2021”  
ietvaros līdz 10.maijam pieteikties 
nolietotās elektrotehnikas bez-
maksas savākšanai no birojiem, 
“mājas ofisiem”, tirdzniecības vie-
tām, ražotnēm un citām vietām 
pēc nepieciešamības. Katrs dalīb-
nieks piedalīsies izlozē par 
patīkamām un noderīgām balvām.

Kampaņas ietvaros dalībnieki 
aicināti atbrīvoties no visa veida 
iekārtām – printeriem, datoriem, tele-
vizoriem, ledusskapjiem, mikroviļņu 
krāsnīm, elektriskajām tējkannām u.c. 
Kopā ar tehniku iespējams nodot arī 
izlietotās baterijas. Minimālajam no-
dodamajam elektroiekārtu un ba teriju 
apjomam vienā reizē jābūt vismaz 
50kg. 

Uzņēmumi un iestādes aicināti 
“Elektronikas šķiratlonam 2021” pie-
teikties šeit: ej.uz/skiratlons_elektron-

ir atvērtas un uz iedzīvotājiem orien-
tētas pārvaldes pamats. Esam gan-
darīti, ka projektu realizācija rada vēl-
mi un iespējas turpināt jaunu pro-
jektu ideju rašanos gan jau esoša-
jiem projektu iesniedzējiem, gan 
jauniem iesniedzējiem, paverot aiz-
vien plašāku interešu loku mārupiešu 
izglītošanai un brīvā laika pavadīšanai 
atbilstoši pašu mārupiešu vēlmēm 
un vajadzībām.”

No 2021.gada 19.janvāra līdz 2021.
gada 4.martam projektu pieteikumu 
vērtēšanas komisija veica saņem-
to projektu pieteikumu apkopoša-
nu un 1.kārtas izvērtēšanu. Rīcībā 
“Sabiedriskās aktivitātes” 16 projektu 
pieteikumi atzīti par atbilstošiem ad-
ministratīvajiem vērtēšanas kritērijiem 
un projekta pieteikuma atbilstības 
kritērijiem un tika nodoti iedzīvotā-
ju balsojumam, kas norisinājās no 
2021.gada 5.marta līdz 14.martam 
tīmekļa vietnē www.marupe.lv.

Iedzīvotāju balsojumam izvirzīto 
projektu kopējais pieprasītais finansē-
jums ir 39 170,75 eiro. 

Saskaņā ar konkursa nolikumu 
rīcībā “Sabiedriskās aktivitātes” 
šogad kopējais pieejamais finansē-

ikas. Pēc pieteikuma saņemšanas 
mēs sazināsimies ar Jums, lai vieno-
tos par izdevīgāko dienu sašķirotās 
elektrotehnikas izvešanai.

Piedalīties šķiratlonā uzņēmumi un 
iestādes aicināti visā Latvijas teritori-
jā gan sezonāli, piesakot izvešanu ti-
kai tad, kad nepieciešams, gan visu 
gadu, noslēdzot līgumu par regulā-
ru pakalpojuma sniegšanu. Lielākai 
“sportiskajai motivācijai” izsniedzam 
arī diplomu jeb apliecinājumu par to, 
ka uzņēmums ir aktīvs elektronikas 
šķiratlona dalībnieks un atbildīgi at-
brīvojies no nevajadzīgās elektrotehni-
kas. Par sadarbību un nolietotās elek-
trotehnikas apsaimniekošanu lūdzam  
sazināties ar Diānu Baranovsku no 
SIA “Eco Baltia vide”: diana.baranovs-
ka@ecobaltiavide.lv, tālr. 29 283 666.

Dalībnieki, kuri paspēs pieteik-
ties elektrotehnikas savākšanai 
līdz 10.maijam, piedalīsies izlozē ar 
IESPĒJU LAIMĒT:
•  10 gaumīgus atkritumu šķirošanas 

konteineru komplektus savam bi-
rojam

jums bija 25 000 eiro. Dome lēmusi 
piešķirt finansējumu 10 projektiem, 
kuri iedzīvotāju balsojumā ieguva vis-
augstāko vērtējumu. Ar pašvaldības 
atbalstu tiks īstenoti šādi projekti:
1.  Tradīciju skola 2021 – ražas svēt-

ki “Rudenāji”, piešķirtais finansē-
jums 2 500 eiro (projekta realizētā-
js Gunta Siliņa-Jasjukeviča).

2.  Tautas skrējiens „Mārupe 2021”, 
piešķirtais finansējums 2 499,10 
eiro (projekta realizētājs biedrība 
„Jaunmārupe skrien!”).

3.  “Drošs skrituļslidotājs – vesels 
skrituļslidotājs!”, drošas skrituļs-
lidošanas skola– apmācība, pilnvei-
došana, drošība uz slidām, piešķir-
tais finansējums 2 466 eiro (pro-
jekta realizētājs biedrība “Sporta 
klubs Virsotne”).

4.  Rūdīšanās un aukstumpeldes 
Mārupes novadā 2021, piešķir-
tais finansējums 2 500 eiro (pro-
jekta realizētājs Elīna Puncule).

5.  Hokeja diena Mārupē ar Georgiju 
Pujacu, piešķirtais finansējums 2 
459,50 eiro (projekta realizētājs 
biedrība “Džudo klubs Mārupe”).

6.  Post Covid retrīts mārupiešiem, 
piešķirtais finansējums 2 500 

•  5 publiskas uzslavas sociālajos tīk-
los no Šķiratlona treneres Viktorijas 

•  3 tiešsaistes Šķiratlona treniņus 
uzņēmuma darbiniekiem kopā ar 
treneri Viktoriju
SIA “Eco Baltia vide” atgādina, ka 

elektrotehnika ir bīstamie atkritumi 
un no tiem ir jāatbrīvojas ar īpašu at-
bildību. Jebkuras iekārtas sastāvā var 
būt videi kaitīgas vielas, piemēram, 
ledusskapjos freons u.c. Tāpēc būtis-
ki panākt, lai tās nenonāktu dabā. 
Vienlaikus uzņēmums vērš uzmanību 
uz to, ka elektroiekārtas nonāk otr-
reizējā pārstrādē, tādējādi pasargā-
jot pirmreizējos dabas resursus un 
veicinot aprites ekonomiku.

Plašāka informācija par SIA “Eco 
Baltia vide” pakalpojumiem un 
šķirošanas iespējām pieejama www.
ecobaltiavide.lv. Jautājumu gadījumā 
iedzīvotāji aicināti sazināties ar SIA 
“Eco Baltia vide” klientu apkalpošanas 
centru, zvanot pa tel. 8717 vai raks-
tot uz e-pastu info@ecobaltiavide.lv.

eiro (projekta realizētājs biedrība 
“Biznesa Vēstniecība”).

7.  Ģimenes pārgājiens “Ekspedīcija”, 
piešķirtais finansējums 2 350 eiro 
(projekta realizētājs “FoxVision”, 
SIA).

8.  Muzikālās jaunrades attīstība 
Mārupes novadā (2.kārta), piešķir-
tais finansējums 2 500 eiro (pro-
jekta realizētājs Jēkabs Tutiņš).

9.  Ilgspējīga apģērba radīšana – prak-
tiskas šūšanas nodarbības bērniem 
un jauniešiem!, piešķirtais finansē-
jums 2 359,40 eiro (projekta reali-
zētājs Gita Freipiča).

10. Muzikāli dramaturģiska 
per      for mance - Pasaules rašanās, 
piešķirtais finansējums 2 500 
eiro (projekta realizētājs Janta 
Jasjukeviča).

Rīcībā “Maza mēroga infrastruk-
tūra” saņemti divi projektu pietei-
kumi par kopējo pieprasīto summu 
19 974,59 eiro. Tā kā rīcībai atvēlētais 
budžets ir 20 000,00 eiro, finansējums 
ar Mārupes novada domes lēmumu 
piešķirts abu projektu īstenošanai bez 
iedzīvotāju balsojuma. Šajā rīcībā tiks 
realizēti šādi projekti:

1. “Autostāvvietas Mazcenu 17”, 
piešķirtais finansējums 10 000 
eiro (projekta realizētājs Lidija 
Rozentāle). Pie daudzdzīvokļu na-
ma Mazcenu alejā 17, Jaunmārupē, 
uz pašvaldības zemes plānots iz-
būvēt autostāvvietu, tādējādi op-
timizējot satiksmes organizāciju. 

2. Interaktīvo ātruma mērīšanas 
ceļa zīmju uzstādīšana drošākai 
Mārupei, piešķirtais finansējums 
9 974,59 eiro (projekta realizētājs 
EDAT, SIA). Projekta ietvaros tiks uz-
stādītas divas ierīces, lai uzlabotu 
ceļu satiksmes drošību. Plānotā 
ierīču uzstādīšanas vieta - Lielās 
ielas – Pededzes ielas krustojumā 
un Vecozolu ielas – Pētera ielas 
krustojumā. 

Apsveicam finansējuma saņēmējus 
un vēlam veiksmi projektu īstenošanā!

Ja nepieciešama papildus in-
formācija, projektu īstenotāji aicināti 
rakstīt e-pastu uz zane.zvejniece@
marupe.lv

Ar pašvaldības atbalstu tiks realizētas jaunas iedzīvotāju iniciatīvas

Uzņēmumus un iestādes aicina pieteikties 
“Elektronikas šķiratlonam” un laimēt balvas

Mārupes novada iedzīvotājiem un viesiem bez maksas ir pieejams 
augstas kvalitātes bezvadu interneta pieslēgums deviņās publiskās 
vietās novadā. 

Bezmaksas internets pieejams šādās adresēs: 
•  Gerberu ielas sporta laukumā, Gerberu ielā 1, Mārupē;
•  Bērnu laukumā Jaunmārupē, “Ūdensrozes”, Jaunmārupē;
•  Jaunmārupes stadionā, Īvju ielā 5, Jaunmārupē;
•  Konrādu skvērā, Konrādu iela 7, Mārupē;
•  BMX trasē, Tīraines dārzi - 6, Tīrainē;
•  Skeitparkā Mazcenu alejā 4, Jaunmārupē;
•  Mārupes Valsts ģimnāzijas stadionā, Kantora ielā 97, Mārupē;
•  Mārupes Sporta centrā, Kantora ielā 97, Mārupē;
•  Mārupes kultūras namā, Daugava ielā 29, Mārupē.

Lai izmantotu bezmaksas internetu, mobilajā tālrunī atver pieejamo WiFi 
piekļuves punktu sarakstu un izvēlies WiFi4EU.

Publisko bezvadu interneta piekļuves punktu uzstādīšanu 100 % apmērā 
finansē “The Connecting Europe Facility of the European Union”. Mārupes 
pašvaldība ir saņēmusi dotāciju 15 000 EUR apmērā darbības “WiFi4EU 
interneta savienojamības veicināšana vietējās kopienās” (nolīguma Nr. 
2-2019/001538-040488) ietvaros.

Aicinām izmantot publiskos 
bezvadu interneta piekļuves 
punktus
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PIETEIKŠANĀS VASARAS DARBAM PAŠVALDĪBAS 
IESTĀDĒS NOVADA JAUNIEŠIEM

Piedāvā Mārupes novada Dome 

26. APRĪLIS, 16:00

AS "Printful Latvia", SIA “Lightspace Technologies”, SIA 
”SilJa”, SIA ”Omniva”, SIA “POLIPAKS” / SIA “MULTIPACK” 
un SIA “Mārupes Siltumnīcas”  video  vizītkartes 
par karjeras iespējām šajos uzņēmumos

ZOOM seminārs
AKTĪVIE NODARBINĀTĪBAS 
PASĀKUMI DARBA DEVĒJIEM
Piedāvā Nodarbinātības Valsts aģentūra

27. APRĪLIS, 10:00-11:00

Virtuāla iedvesmas lekcija
MVĢ vidusskolēniem
TU ESI LABĀKAIS!
Piedāvā biedrība “Biznesa Vēstniecība”

28. APRĪLIS, 13:00-15:00

ZOOM Seminārs uzņēmējiem
Cikls “Par 2h zinošāks”
CĒLOŅI UN SEKAS PERSONĀLA 
VADĪBĀ, ATLASĒ UN ATTĪSTĪBĀ
Piedāvā biedrība “Mārupes uzņēmēji”

29. APRĪLIS, 15:00-17:00

ZOOM seminārs uzņēmējiem
KĀ ATRAST SEV LABUS 
DARBINIEKUS UN PRAKTIKANTUS 
IZMANTOJOT PRAKSE.LV IESPĒJAS
Piedāvā Prakse.lv

30. APRĪLIS, 11:00-12:00

Pieteikumi iesniedzami elektroniski līdz 2.maijam
www.marupe.lv/jauniesunodarbinatiba2021

KARJERAS IESPĒJAS 
MĀRUPES UZŅĒMUMOS

BEZMAKSAS 
KONSULTĀCIJAS 
UZŅĒMĒJIEM DARBA 
TIESĪBU JAUTĀJUMOS
kopā ar zvērinātu 
advokāti Gitu Oškāju
visas nedēļas garumā

marupe.lv/darbabirza

26.-30. APRĪLIS

maksimālais viena 
projekta 
līdzfinansējums

3 000
kopējais konkursa 
ietvaros pieejamais 
līdzfinansējums

Projekta pieteikuma iesniegšana

12 000eiro eiro

67149856 / jolanta.kursisa@marupe.lv

2021

marupe.lv/mammubizness

19.03.2021 – 19.04.2021

JAUNIEŠU DARBS

VASAR
Ā

Tīrainē pēc ziemas sezonas pār-
traukuma blakus Mārupes BMX 
kluba aktīvās atpūtas parkam 
atsākušies aktīvi darbi pie asfal-
ta velotrases “Pump Track” iz-
veides. Šobrīd tiek pilnveidotas 
trases kontūras un, iestājoties 
piemērotiem laikapstākļiem, tiks 
uzsākti asfaltē  šanas darbi.

Mārupes novadā tiek veidota jauna, 
labiekārtota vieta, kur satikties līdzī-
gi domājošiem aktīviem cilvēkiem – 
jauniešiem un ģimenēm ar bērniem, 
vienlaikus veicinot fiziskas aktivitātes 
un uzturēšanos svaigā gaisā. Šī būs 
viena no lielākajām velotrasēm Baltijā, 
projektējamās teritorijas kopējā platī-
ba ir 13,2 ha. 

Mārupiešus pavisam drīz priecēs 
divas multifunkcionālas trases – as-
faltēta velotrase “Pump track” un 
skrituļošanas taka. “Pump Trak” trase 
tiks papildināta ar īpašiem kalniņiem, 
virāžām un nelieliem tramplīniem, kas 
priecēs jaunos sportistus. Trase būs 
pielāgota visa vecuma un braukšanas 
līmeņa braucējiem ar dažādiem pār-

vietošanās līdzekļiem - velosipē diem, 
skrituļslidām, skrituļdēļiem un arī 
skrejriteņiem. 

Jau iepriekš vēstījām, ka Mārupes 
novada dome 2020.gada 23.jūli-

jā noslēdza līgumu ar SIA “We 
Build Parks” par velotrases izbūvi 
“Laukkalniņos”, Tīrainē, Mārupes 
novadā, par kopējo līguma summu 
156 500 eiro bez PVN. Būvuzraudzību 

veic SIA “Marčuks”, autoruzraudzību 
- SIA “We Build Parks”. Jau rudenī ti-
ka uzsākti aktīvi būvdarbi pie jaunās 
velotrases izveides.

Velotrasi plānots nodot lietošanā 
jau šajā pavasarī, uzsākot jauno ve-
losezonu.

Tīrainē top viena no lielākajām velotrasēm Baltijā

http://www.marupe.lv/jauniesunodarbinatiba2021
http://www.marupe.lv/jauniesunodarbinatiba2021
http://www.marupe.lv/jauniesunodarbinatiba2021
http://www.marupe.lv/jauniesunodarbinatiba2021
http://www.marupe.lv/jauniesunodarbinatiba2021
http://www.marupe.lv/jauniesunodarbinatiba2021
http://www.marupe.lv/jauniesunodarbinatiba2021
http://ej.uz/skiratlons_elektronikas
http://www.marupe.lv
http://ej.uz/skiratlons_elektronikas
mailto:diana.baranovska%40ecobaltiavide.lv?subject=
mailto:diana.baranovska%40ecobaltiavide.lv?subject=
mailto:info%40ecobaltiavide.lv?subject=
mailto:zane.zvejniece%40marupe.lv?subject=
mailto:zane.zvejniece%40marupe.lv?subject=
http://marupe.lv/darbabirza
http://marupe.lv/mammubizness
http://www.marupe.lv/jauniesunodarbinatiba2021
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Lielās Talkas, kas norisināsies 
24. aprīlī, mājaslapā www.talkas.lv 
Lielās Talkas’21 karte, Solo talkas 
karte’21 un Piesārņoto vie tu karte. 
Tāpat kā pērn, arī šogad talkotāji 
ir aicināti ņemt vērā vi sus drošī-
bas priekšnosacījumus, kas būs 
aktuāli uz Lielās Talkas norises 
brīdi, kā arī aktīvi reģistrēt savas 
talkošanas vietas tiešsaistes 
kartēs, lai koordinētā un drošā 
veidā vienotos Latvijas sakopšanā 
un labiekārtošanā aprīļa pēdējā 
sestdienā.

Talkas.lv mājaslapā visi topošie 
talkotāji var gan apskatīties piesārņo-
to vietu karti, plānojot savus Lielās 
Talkas darbus, gan arī pieteikt “Solo”, 
“Duo” vai Ģimenes talkas interaktīva-
jās kartēs. Ņemot vērā paaugstinātās 
drošības apstākļus un pašreiz noteik-
to sociālās distancēšanās aicinājumu, 
talkotāji aicināti lielāku uzsvaru likt uz 
individuālo talkošanu. Mājaslapā var 

Liela Talka šogad individuāla-
jiem talkotājam ir radījusi iespē-
ju saņemt savus talkas atkritumu 
savākšanas maisus. Tie tiks iz-
platīti ar Lielās Talkas atbalstītā-
ja “Maxima Latvija” palīdzību. In-
dividuāliem jeb SOLO talkotājiem, 
kuri jau 24. aprīlī plāno piedalīties 
Lielajā Talkā, varēs saņemt 
talkošanas maisus sev ērta veidā 
kādā no teju 200 “Maxima” veika-
liem visā Latvijā. “Maxima Latvi-
ja”  kopā ar Lielās Talkas organi-
zatoriem aicina kopējiem spēkiem 
rūpēties par zaļāku un tīrāku 
nākotni, piedaloties talkošanas 
un labiekārtošanas aktivitātēs 
aprīļa beigās. Arī šogad jāņem 
vērā visi drošības priekšnosacīju-
mi, kas būs aktuāli uz Lielās 
Talkas norises brīdi.

Lai veicinātu individuālo talkotāju 
iesaisti un atvieglotu to dalību Lielās 
Talkas kustībā, saņemt Lielas Talkas 
maisu kļūs vēl ērtāk – dodoties uz 
tuvāko “Maxima” veikalu, bez ne-
pieciešamības savu dalību pirms 
tam saskaņot ar talkas koordina-
toru. Visi SOLO talkotāji no 19. līdz 
24. aprīlim varēs saņemt savu īpašo 
talkas maisu veikalos “Maxima” (izņe-
mot “Maxima Express” formāta vei-
kalus), veicot simbolisku pirkumu vis-
maz 0.10 eiro apmērā. Jāņem vērā, 
ka maisu skaits ir ierobežots.

Īstenojot 2019.gadā aizsākto 
projektu “Apkārt Rīgai – vienots 
tūrisma piedāvājums”* ar zīmolu 
“Exit Rīga”,  2021.gadā, sadarbo-
joties visiem partneriem, plānots 
realizēt vairāk kā 30 Mobilā tic ak-
tivitātes, kurās tiks prezentēts 
projekta partneru piedāvājums, 
influenceru/tūroperatoru vizītes 
uz ievērojamākajiem tūrisma ob-
jektiem, publicitātes tūrisma vi-
deo gatavošana, iekļaujot dažādus 
objektus dažādos gadalaikos. Pa-
pildus rudenī plānots apmācību 
seminārs tūrisma uzņēmējiem.

Šā gada 31.martā norisinājās vi-
su projekta partneru tikšanās, kas 
tika organizēta attālināti kā darba 
seminārs, kura galvenais vadmotīvs 
bija “Mob TIC – kā radīt atbilstošu 
saturu?” Līdztekus diskusijām par 
konkrētām aktivitātēm, kas šogad 

Pavasaris tā vien aicina no-
traukt putekļus no velosipēdiem 
un doties jaunu velo maršrutu iz-
pētē vai arī jau zināmu vietu ap-
skatē. Mārupes novadā ir izveidoti 
vairāki tuvāki un tālāki velo-
maršruti, kurus aicinām izbraukt, 
tādējādi iepazīstot novada vēs-
tures un dabas vērtības. 

Lai iepazīstinātu iedzīvotājus un 
viesus ar Mārupes novada tūrisma 

Labiekārtojot Mārupes novadā 
esošo dabas un vēstures izziņas 
maršrutu, netālu no golfa lauku-
ma “Viesturi” pār Dzilnupīti uz-
stādīta koka laipa. Iepriekšējais 
upītes šķērsojums nebija ērts un 
jau savu laiku nokalpojis, līdz ar 
to tika pieņemts lēmums veco lai-
pu demontēt un tās vietā uzstādīt 
jaunu. 

Laipa pār Dzilnupīti atrodas 
Mārupes novada dabas un vēstures 
izziņas maršrutā, kas izveidota projek-
ta “Vēstures dabas pārgājiena maršru-
ta pilnveidošana Mārupes novadā” 

Mārupes novada pašvaldība 
izsludina  konkursu divu  sporta 
pasākumu - motokrosa un plud-
males volejbola - organizēšanai 
Mārupes novadā šī gada sezonā.

  Tiek izsludināts konkurss par 
tiesībām saņemt līdzfinansējumu mo-
tokrosa sacensību “Mini-motokrosā” 
piecu posmu, “Mārupes Lielais mo-
tokross” viena posma un “Mini-kross 
komandām” organizēšanai Mārupes 
novada administratīvajā teritorijā 
2021.gadā dažādu vecuma grupu 
Mārupes novada iedzīvotājiem.

Tiek izsludināts konkurss par 
tiesībām organizēt Latvijas Jaunatnes 
Čempionāta pludmales volejbolā finā-

tikt atrastas trīs interaktīvās Lielās 
Talkas kartes: 

• Lielās Talkas’21 karte, kur talkotāji 
ir aicināti pieteikt trīs veidu talkas – 
atkritumu savākšanas talkas, lab-
iekārtošanas talkas vai apvie notās 
talkas: www.talkas.lv/liela-talka/
pieteikt-talku/ 

• Solo Talkas’21 karte, kur savas 
talkas ir aicināti pieteikt tie, kuri 
vēlas doties dabā un talkot vienat-
nē, sakopt savu apkārtni vai savu 
māju tuvumu. Individuālie talkotāji 
var šādā veidā pievienoties lielajam 
Latvijas talkotāju pulkam, saglabā-
jot sociālās distancēšanas prasī-
bas no pārējiem Lielās Talkas dalīb-
niekiem: www.talkas.lv/liela-talka/
solo-talkas/

• Piesārņoto vietu karte, kur Latvijas 
iedzīvotāji ir aicināti pieteikt īpaši 
piesārņotas vietas savos novados 
un reģionos. Šādā veida Piesārņoto 
vietu kartē talkotājiem būs piee-
jama informācija par vietām, kur 

“Šis mums ir īpašs gads – “Maxima 
Latvija” svin savu 20. dzimšanas die-
nu, tāpēc, kļūstot par tik ļoti būtiskas 
iniciatīvas kā Lielās Talkas atbalstītā-
jiem, apliecinām cieņu pret vidi, rūpē-
joties par tīrāku apkārtni un zaļāku 
Latviju.  Šo gadu laikā esam īsteno-
juši virkni ilgtspējas iniciatīvu, rūpē-
joties gan par savas tiešās darbības 
pēdu nospiedumu mazināšanu, tā 
arī snie dzot atbalstu dažādām  or-
ganizācijām, kas aktīvi rūpējas par 
vides ilgtspējas jautājumiem. Esam 
gandarīti, ka Lielās Talkas organiza-
tori ir piegājuši ļoti radoši,  sniedzot 
iespēju sakopt apkārtni arī SOLO 
talkas formātā. Šāds risinājums ir 
izcils piemērs kā pielāgojoties gan 
pandēmijas izraisītām izmaiņām, gan 
arī iedzīvotāju paradumiem – cilvēki 
sev ērtā vietā pa ceļam uz laukiem vai 
piemājas veikalā varēs saņemt savu 
SOLO talkas maisu kādā no teju 200 
“Maxima” veikaliem. Aicinām ikvienu 
pievienoties Latvijas talkotāju pulkam, 
droši talkojot visā Latvijā,”  uzsver 
Jānis Vanags, “Maxima Latvija” kor-
poratīvais vadītājs un vadības koman-
das pārstāvis.

Vita Jaunzeme, Lielās Talkas 
vadītāja, piebilst: “Šī gada sarežģīta-
jos apstākļos, kad arvien lielāku uz-
svaru liekam uz individuālām jeb 
SOLO talkām veselības drošības 
apsvērumu dēļ. Iespēja saņemt 
savu Lielās Talkas maisu “Maxima” 

īstenojamas, darba semināru vadī-
ja Dr.oec. Ēriks Lingebērziņš. EXIT 
RĪGA potenciālais tūrists visbiežāk 
ir rīdzinieks vai uz galvaspilsētu at-
braucis ārvalstu ceļotājs, kas meklē 
tuvu, viegli sa sniedzamu galamērķi. 
Tāpēc, ievadlekcija tika veltīta tēmai 
“Rīgas iedzīvotājs kā vietējais tūrists. 
Piedāvājuma atbilstība pieprasījumam 
un pandēmijas radītās pieprasījuma 
izmaiņas vietējā tūrismā.” Savukārt, 
praktiskajā daļā notika darbs grupās, 
domājot par tūrisma reģiona galve-
najiem “enkuriem”, produkta uztveres 
līmeņiem un ieguvumu formulējumu. 

EXIT RĪGA tūrisma speciālisti sparī-
gi gatavojas 2021.gada aktīvajai tū-
risma sezonai, plānojot sadarbību ar 
tūrisma uzņēmējiem to piedāvājumu 
iepazīšanai, velo/auto orientēšanās 
pasākumus, un vairākas citas aktivi-
tātes visas sezonas garumā. Vairāk 
informācijas par projekta aktivitātēm 

piedāvājumu, no 25. aprīļa līdz 16.mai-
jam pie novada zināmākajiem tūris-
ma objektiem tiks izvietoti QR kodi. 
Noskanējot šos kodus, izmantojot 
jebkuru aplikāciju QR nolasīšanai, 
varēs uzzināt plašāku informāciju 
par konkrēto objektu. 

Karti ar visiem maršrutiem meklē 
www.marupe.lv/turisms.  Ja vēlies 
maršrutu saglabāt, iesakām lejup-
lādēt GPX failu, kas pieejams katram 
maršrutam atsevišķi. 

ietvaros. Maršruts savieno golfa lau-
kumu “Viesturi”, kas ir vecākais golfa 
laukums Latvijā un pie Božu ūden-
skrātuves esošo atpūtas komplek-
su “Bejas”. Izstaigājot maršrutu, ir 
iespēja uzzināt interesantus faktus 
par līdz šim nezināmu šīs vietas vēs-
turi par pirmā pasaules kara laika peri-
odu. Šeit izvietoti  divi informatīvie 
stendi par novada vēsturi, dabu un 
Bermontiādes laiku, kā arī labiekār-
tota piknika vieta. 

Dabas taka kopumā ir vairāk kā 
800 m gara un lielākoties atrodas 
SIA ,,Rīgas meži” teritorijā. 

la posmu. 
Pieteikumi iesniedzami līdz 2021.

gada 30.aprīlim, nosūtot pa pastu 
Mārupes novada domei,  Daugavas 
iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV 
2167 vai parakstītu ar elektronisko 
parakstu uz e-pasta adresi: marupe@
marupe.lv.

Pieteikums noformējams saskaņā 
ar Mārupes novada Domes 2015. ga-
da 28. janvāra saistošo noteikumu Nr. 
4/2015 „Par kārtību, kādā pašvaldība 
atbalsta sabiedriski nozīmīgus pasā-
kumus Mārupes novadā” 12.punktu.

Ar domes lēmumu un konkursa 
nolikumiem var iepazīties pašvaldī-
bas mājaslapā www.marupe.lv sadaļā 
Sports.

varētu būt nepieciešami papildspēki

Šogad Lielās talkas vadmotīvs ir 
“Par zaļu Latviju – katrs atsevišķi, 
bet visu kopā”,  jo ikviens no mums 
var dot savu artavu, lai Latvija kļūtu 
par zaļāko un tīrāko valsti pasaulē. 
Jau šonedēļ vairākas pašvaldības ir 
sākušas aicināt savus iedzīvotājus 
aktīvi pieteikt talkas Lielās Talkas 
mājaslapā. 

Kā talkot COVID19 laikā?
SOLO talkas: talkojiet vienatnē, 

pastaigājoties pa mežu vai gar jū-
ru, sakopjot savas mājas apkārti;

DUO talkas: talkojiet divatā. Ja es-
at vienas mājsaimniecības pārstāvji, 
tad talkojiet droši kopā, ja esat drau-
gi vai paziņas, ievērojiet vismaz divu 
metru distanci;

ĢIMENES talkas: talkojiet vi-
sa ģimene kopā, bet ievērojiet, ka 
jums jābūt vienas mājsaimniecības 
pārstāvjiem.

veikalos, manuprāt ir labs veids kā 
veicināt aktīvāku SOLO talkotāju ie-
saisti. Drošība, līdzdalība un iesaiste 
ir svarīgākie priekšnosacījumi mū-
su mērķu sasniegšanai. Sadarbība 
ar “Maxima” ir neapšaubāmi svarīgs 
un nozīmīgs posms Lielās Talkas at-
tīstībā. Man ir gandarījums redzēt, ka 
lieli uzņēmumi, nozares līderi, ir arī ga-
tavi spert soli pretī Latvijas zaļākai un 
tīrākai nākotnei un esmu pārliecināta, 
ka šī sadarbība ļaus tiekties pēc vēl 
skaistākiem mērķiem kopā!”  

Par SOLO TALKU
“SOLO TALKA” ir iespēja talkot in-

dividuāli sev ērtā publiskā vietā bez 
talkas saskaņošanas ar pašvaldības 
koordinatoru. Savu SOLO talku pēc 
paša vēlēšanās iespējams piereģis-
trēt talkas mājas lapā SOLO talkas 
kartē: www.talkas.lv/liela-talka/so-
lo-talkas. Vienīgais, kas jāizdara SOLO 
talkotājam – jāsaņem Lielās Talkas 
maiss kādā no tuvākiem “Maxima” 
veikaliem (veikalu saraksts  www.
maxima.lv/veikalu-kedes), jāsatīra 
apkārtne un, kas ir pats svarīgākais 
jānogādā maiss ar savāktajiem at-
kritumiem kādā no tuvākajām oficiā-
li reģistrētajā atkritumu savākšanas 
talkas vietām, kuras ar sarkanu 
atzīmētas šajā kartē: www.talkas.
lv/liela-talka/pieteikt-talku.

– www.exitriga.lv
Jau iepriekš ziņots, ka projektu īste-

no 6 vietējās rīcības grupas – bied-
rība “Pierīgas Partnerība”, biedrība 
“Partnerība Daugavkrasts”, biedrība 
“Ropažu Garkalnes partnerība”, bied-
rība “Publisko un privāto partnerat-
tiecību biedrība “Zied zeme””, biedrī-
ba “Stopiņu un Salaspils partnerība” 
un biedrība “Gaujas Partnerība” un 14 
Rīgas apkārtnes novadi – Mārupe, 
Olaine, Babīte, Ķekava, Baldone, 
Salaspils, Ikšķile, Stopiņi, Ogre, Ropaži, 
Garkalne, Ādaži, Ķegums un Lielvārde, 
lai kopīgi veidotu Pierīgas tūrisma 
reģionu kā vienotu tūrisma galamērķi. 

Lai veicinātu  tūrisma attīstībai lab-
vēlīgu vidi Pierīgā, veidojot un uzturot 
tūristiem pievilcīgu Pierīgas tēlu, koor-
dinējot “Exit Rīga” zīmola aktivitātes,  
kā arī veicinātu novada sadarbību tū-
risma jomā ar uzņēmējiem, valsts un 
reģionālajām organizācijām, kaimiņu 

pašvaldībām un ar  tūrismu atbildīga-
jām iestādēm valsts un arī ārvals-
tu līmenī, Mārupes novada pašvaldī-
ba ir lēmusi iestāties Pierīgas tūris-
ma asociācijā. Pierīgas tūrisma aso-
ciācijas dibināšana ir projekta “Apkārt 
Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums” 
sadarbības turpinājums, un asociāci-
ja plāno realizēt kopīgas tūrisma ak-
tivitātes arī EXIT RĪGA tūrisma reģio-
na ietvaros. 

*Projekts “Apkārt Rīgai – vie-
nots tūrisma piedāvājums” (19-00-
A019.332.000005) tiek īstenots Lauku 
attīstības programmas 2014.—2020. 
gadam pasākumā “Starpteritoriālā 
un starpvalstu sadarbība”.

Reģistrē savu talkas vietu Lielās
Talkas tiešsaistes kartē 

SOLO talkotāji maisus varēs saņemt Maxima 
veikalos

Turpinās projekta “Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums” realizācija

Iesāc aktīvo tūrisma sezonu ar 
velosipēdu

Pār Dzilnupīti pie golfa laukuma 
uzstādīta koka laipa

Pašvaldība izsludina konkursu 
motokrosa un pludmales volejbola 
sacensību organizēšanai
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A Vakcinējies
un pasargā sevi
no Covid-19!

Piesakies vakcīnai:
manavakcina.lv

Uzzini vairāk:
spkc.gov.lv/lv/vakcinas-pret-covid-19

Piesakies vakcīnai
www.manavakcina.lv,
pa tālruni 8989 vai
pie sava ģimenes ārsta 

Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments
(pēc izvēles arī Potēšanas pase)

Pārdomā apģērbu, lai viegli
atlocīt piedurkni līdz plecam

Pirms vakcinācijas īsa konsultācija
ar ārstniecības personu

Vakcinācija

15 minūšu uzraudzība,
veselības stāvokļa novērtēšanai

Pēc tam saņemsi vakcinācijas apliecību un ārsts 
norādīs, kad doties saņemt 2. vakcīnas devu

Pilna imunitāte pret Covid-19 iegūstama
tikai pēc divu devu saņemšanas.ATCERIES! 

Kā noritēs vakcinācija?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Vakcinācijas galvenais mērķis ir pasargāt no 
simptomātiskas saslimšanas, tai skaitā no-
vērst smagu slimības norisi un pat nāvi.

Latvijā reģistrētās vakcīnas ir ar ļoti augstu 
efektivitāti Covid-19 smagas saslimšanas 
novēršanā. 

Latvijā reģistrētās vakcīnas ir 60-95% efektī-
vas Covid-19 saslimšanas novēršanā, atkarī-
bā no vakcīnu ražotāja, ko var vērtēt par ļoti 
augstu efektivitāti, lai novērstu vīrusa izplatī-
šanos sabiedrībā.

Vakcīnas ir efektīvasKāpēc vakcinēties?
Sargi sevi!

Vakcinācija pasargā no smagas saslimšanas.

Īpaši svarīgi tas ir personām riska grupās: 
senioriem un cilvēkiem ar hroniskām slimībām.

Sargi citus!

Vakcinējot 60-70% sabiedrības, iespējams ap-
turēt vīrusa tālāku izplatību, novērst tā mutāci-
jas, kas padara vīrusu lipīgāku un vēl vairāk ap-
draud cilvēku veselību. 

Vakcinējot lielāko daļu pieaugušo, iespējams 
pasargāt no saslimšanas arī bērnus līdz 16 gadu 
vecumam, kuriem vakcīna vēl nav izstrādāta. 

Vakcīnas ir drošas un
atbilstoši pārbaudītas
Vakcīnas pret Covid-19 ir izstrādātas un pār-
baudītas, ievērojot tikpat stingras prasības 
drošumam un kvalitātei kā jebkurām citām 
zālēm. 

Eiropā visu zāļu un vakcīnu reģistrēšanu rūpīgi 
uzrauga Eiropas Zāļu aģentūra, kas arī vakcī-
nām pret Covid-19 stingri izvērtēja vakcīnu ra-
žošanas procesus, rezultātus no dzīvnieku 
pētījumiem un klīniskajiem pētījumiem, lai 
sniegtu atzinumu par vakcīnu drošumu, kvali-
tāti un iedarbīgumu. 

Vai no vakcīnas
var būt
blakusparādības?

Tāpat kā visām vakcīnām un jebkurām zālēm, arī 
pēc Covid-19 vakcīnas saņemšanas var tikt no-
vērotas organisma reakcijas. Visbiežāk tās ir 
vieglas un pāriet dažu dienu laikā.

Šādas organisma reakcijas nav uzskatāmas par 
alerģiskām, tiek bieži novērotas un nav veselību 
apdraudošas.  Ja simptomi neizzūd 1-3 dienu 
laikā vai ja novēro nopietnākus veselības traucē-
jumus, sazinies ar savu ģimenes ārstu!

mRNS vakcīnām (Pfizer-BioNTech, Moderna) re-
akcijas ir vairāk izteiktas pēc 2. devas, savukārt 
vīrusa vektora vakcīnām (AstraZeneca) šādas 
reakcijas biežāk ir sastopamas tieši pēc 1. devas.

Pēc vakcinācijas visbiežāk var rasties: 
Īslaicīgas sāpes un pietūkums injekcijas vietā
Nogurums
Galvassāpes
Muskuļu un locītavu sāpes vai drudzis

Ziņo par vakcīnas izraisītām
blakusparādībām ārstam,
paziņot vari arī Zāļu valsts
aģentūras tīmekļvietnē

Kā bija iespējams
tik ātri izstrādāt
vakcīnu pret
Covid-19?

Farmaceitiskā kvalitāte (ražošana, sastāvs, uzglabāšana)

Zinātniska vērtēšana un reģistrācija 

Liela mēroga ražošana

Pēcreģistrācijas pētījumi

Neklīniskā izpēte

l fāze:

ll fāze:
lll fāze:

Farmokoloģiskā izpēte cilvēka organismā

Efektivitātes un drošuma pētījumi
Devu un drošuma izpēte

Vakcīna pieejama pacientiem

Jebkuru zāļu izstrādē tiek ievēroti visi pētīju-
mu un izstrādes posmi. Lai ātrāk izstrādātu 
vakcīnas pret  Covid-19, vairāki procesi notika 
vienlaicīgi, nevis viens pēc otra, tā saīsinot 
vakcīnas izstrādi no vairākiem gadiem uz mē-
nešiem

Kā vīruss iekļūst 
organismā?

INFICĒTA ŠŪNA

pīķa proteīns
RNS

Vīruss
inficē
šūnu Šūnā tiek

saražoti jauni
vīrusa fragmenti

RNS satur instrukcijas, ko mūsu
šūnas izmanto, lai pavairotu vīrusu

No fragmentiem veidojas
jaunas vīrusa daļiņas,
kas inficē citas šūnas

SARS-CoV-2 vīruss

ACE2
receptors

Vīrusa
RNS tiek
izlaists

Vīruss piestiprinās
pie cilvēka šūnas ar pīķa
proteīna palīdzību

Kāpēc Covid-19 ir tik bīstams?

Covid-19 ir slimība, ko izraisa 
SARS-CoV-2 vīruss. Lielākajai 
daļai inficēto slimības simptomi ir 
viegli līdz vidēji smagi, taču slimī-
ba var izpausties arī smagi, ar no-
pietnām komplikācijām un pat 
nāvi. 
Visā pasaulē no Covid-19 nomi-
ruši vairāk nekā 2,5 miljoni cilvē-
ku, bet Latvijā vīruss prasījis jau 
vairāk nekā 1500 dzīvību. 
Vidēji katrs desmitais saslimušais 
nokļūst slimnīcā. Smaga slimības 
gaita ir īpaši raksturīga cilvēkiem 
augsta riska grupās: gados vecā-
kiem cilvēkiem, cilvēkiem ar sirds 
un asinsvadu slimībām, diabētu, 
hroniskām elpceļu slimībām, vēzi. 

Vēl līdz galam neizpētītas ir Co-
vid-19 slimības ilgtermiņa 
sekas. Esošo pasaules pētīju-
mu rezultāti liecina, ka aptuve-
ni 10% inficēto personu pēc sli-
mošanas vēl ilgāk nekā 3 mēne-
šus novērojams kāds no slimī-
bas simptomiem: nogurums, 
galvassāpes, elpas trūkums, 
ožas vai garšas zudums, mus-
kuļu vājums, drudzis vai paze-
minātas smadzeņu darbības 
spējas.
Smagākos saslimšanas gadīju-
mos iespējama pat pacientu 
otrreizēja nokļūšana slimnīcā 
ar hronisko slimību saasināju-
miem. 

Covid-19 skar arī visu pārējo 
sabiedrību. Lai novērstu vese-
lības aprūpes sistēmas pārslo-
dzi, ko radītu vienlaikus slimnī-
cās daudz nokļuvušu pacien-
tu, valstis ir spiestas ieviest 
pārvietošanās un citus ierobe-
žojumus, kas atstāj smagas 
ekonomiskas sekas iedzīvotā-
jiem: darba vietu zaudēšanu 
un ienākumu samazināšanos. 

Iespējama smaga 
slimības gaita

Ilgstošas
komplikācijas

Ekonomiskās 
sekas

No 8.aprīļa pagarināts 
Mārupes novada sporta 
laukumu un stadionu 
darba laiks
Tie būs atvērti no plkst. 8.00 – 
22.00. Pieejamajiem publiskajiem 
laikiem aicinām sekot līdzi 
pašvaldības mājaslapā www.
marupe.lv sadaļā Sports.

Sporta bāzu darba laiks mainīts 
saistībā ar grozījumiem MK 
noteikumos.

Turpinās brīvdabas 
fitnesa nodarbības 
pieaugušajiem un 
ģimenēm Tīrainē, Mārupē 
un Jaunmārupē. Informāciju 
par nodarbību laikiem meklē 
pašvaldības mājaslapā www.
marupe.lv sadaļā Sports.

http://www.talkas.lv
http://talkas.lv
http://www.talkas.lv/liela-talka/pieteikt-talku/
http://www.talkas.lv/liela-talka/pieteikt-talku/
http://www.talkas.lv/liela-talka/solo-talkas/
http://www.talkas.lv/liela-talka/solo-talkas/
http://www.marupe.lv/turisms
mailto:marupe%40marupe.lv?subject=
mailto:marupe%40marupe.lv?subject=
http://www.marupe.lv
http://www.talkas.lv/liela-talka/solo-talkas
http://www.talkas.lv/liela-talka/solo-talkas
http://www.maxima.lv/veikalu-kedes
http://www.maxima.lv/veikalu-kedes
http://www.talkas.lv/liela-talka/pieteikt-talku
http://www.talkas.lv/liela-talka/pieteikt-talku
http://www.exitriga.lv
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Novadā
Mārupes vēstis

pirmdiena, 12.aprīlis, 2021

Vaira Kārkle dz. 1936.g;
Nikolajs Gavriļčiks dz. 1942.g;
Gaļina Rakkovska dz. 1934.g;
Vitauts Stepons Drabišausks /
Vytautas Steponas Drabisauskas dz. 
1930.g;
Horsts Egons Dr Rīgers / Horst Egon 
DR Rieger dz. 1938.g;

Gunārs Blumbergs dz. 1936.g;
Andrejs Bērziņš dz. 1946.g;
Ernests Zingbergs dz. 1944.g;
Inārs Kruskops dz. 1945.g;
Uldis Bajārs dz. 1959.g;
Gunta Jansone dz. 1948.g;
Kristīne Ermuiža dz. 1972.g;
Vilma Skaidrīte Kārkliņa dz. 1929.g.

2021.gada martā reģistrētie mirušie

Iznāk vienu reizi mēnesī / Tirāža  8500 
eksemplāru / Bezmaksas.

“Mārupes Vēstis” publicētie materiāli 
ne vienmēr atspoguļo Mārupes novada 

domes viedokli. 
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce 

obligāta. 

Pašvaldības  informatīvs izdevums “Mārupes Vēstis”
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe,
Mārupes novads, LV-2167 
Tālrunis: 67149868
epasts: marupesvestis@marupe.lv
Izdevums pieejams elektroniskā veidā: 
www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība /
Izdevums Mārupes Vēstis
Izdevums tipogrāfiski iespiests 
SIA “Poligrāfijas grupa MŪKUSALA”

2021.GADA
MARTĀ 1716

Zēni Meitenes
5
Laulības

13
Miruši

33
Dzimuši

Pateicoties Svētā Jēkaba ceļa 
asociācijai Latvijā, kas brīvprātī-
gi apvieno dažādu profesiju un 
vecuma cilvēki, no kuriem visi 
reiz gājuši ceļu uz Santjago, arī 
Mārupes novadam caurvijas 
Svētā Jēkaba ceļš, kas šķērso 
Mārupes, Jaunmārupes un Vētras 
ciemus, tālāk savienojoties ar 
Babītes novadu. 

Mārupē šis ceļš sākas no Rožleju 
ielas, tālāk vijas pa Abavas ielu, 
Mārupītes gatvi un Rožu ielu, līdz 
Jaunmārupē turpinās vēl aiz golfa 
laukuma “Viesturi”. Svētā Jēkaba sim-
bols ir jūras gliemežnīca. Kādreiz tā 
tika attēlota uz svētceļnieku apģērba, 
bet tagad ar šo simbolu ir iezīmēts 
viss ceļš, tādējādi tās kalpo kā ceļa 
norādes. Arī novada teritorijā vairākās 
vietās ir izvietotas uzlīmes ar dzelte-
nas jūras gliemežnīcas simbolu uz 
tumši zila fona, kas atvieglo orien-
tēšanos un iezīmē maršrutu.

Turpinot apkaimes spēļu 
tradīciju un dodot iespēju iepazīt 
novada apkārtnes, ir izveidota 
jauna Mārupes novada spēle 
“Skultes līkločos”, kas 
iepazīstinās ar Skultes ciema 
zināmākajiem piesaistes objek-
tiem.  Spēles laikā būs iespējams 
apskatīt militāro bumbvedēju, 
iepazīt Skultes apkaimes mežus, 
lidostas “Rīga” apkārtni, un citas 
nozīmīgas un saistošas vietas. 

Lai piedalītos apkaimes spēlē, 
nepieciešams mobilais telefons, 
pastāvīgs interneta pieslēgums un ap-

Tālajā 1991.gada 4.maijā 134 no 
201 Latvijas republikas Augstākās 
padomes deputātiem pieņēma 
deklarāciju „Par Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanu.” 1991.ga-
da 4.maijā visu dienu pie parlamenta 
ēkas stāvēja cilvēku tūkstoši, kas se-
koja līdzi balsojumam un nebaidījās 
vienoties mūsu tautas kopējā lūgšanā, 
dziesmā  – latviskai mājai, kurā visas 
ilgas un cerības satek vienā vienotā 
ticībā „Dievs, svētī Latviju.”

Šogad, 4.maijā aicinām vi sus 
mārupiešus būt solidāriem  – 
palīdzēt viens otram, atbalstīt vie
nam otru. Aicināt kaimiņus uz pik
niku, lai iepazītos, lai parunātos, lai 
pārlapotu katrs savas dzimtas vēs
turi. Aicinām plkst.5.29 sagaidīt 
saullēktu un katram savā sētā, pa
galmā uzvilkt mastā Latvijas karogu. 
Savukārt, saulītei rietot, plkst.21.13 
visiem kopā ģimenēs nodziedāt 
Latvijas Valsts himnu. 

Jau pavisam drīz Mārupes novads 
vairs nebūs tāds, kāds bijis vēstu-
riski. Priekšā daudz izaicinājumu, 

Uzziņai: Svētā Jēkaba ceļš jeb 
Santjago ceļš (Camino de Santiago)  
ir viens no galvenajiem vēsturiskajiem 
svētceļojumu maršrutiem Eiropā. Tā 
pirmsākumi meklējami 9. gs., kad, 
saskaņā ar tradīciju, tika atklāta apus-
tuļa Jēkaba Vecākā piemirstā kapa 
vieta Galīsijā, Spānijā un pār to tika 
uzcelta Santjago de Kompostelas 
katedrāle.

Jau 11. gadsimtā svētceļojumi 
uz Santjago de Kompostelu aptvēra 
plašu ceļu tīklu visā Eiropā, sniedzo-
ties desmitiem tūkstošu kilometru 
garumā. Tā rezultātā veidojies gan 
materiālais mantojums (tilti, baznī-
cas un citas lūgšanu vietas, slimnī-
cas, naktsmītnes), gan nemateriālais 
mantojums (dziesmas, mīti, leģen-
das). Kopš viduslaikiem Sv. Jēkaba 
ceļš simbolizē dažādo Eiropas kultū-
ru saskarsmes un apmaiņas vēsturi.

Ir vēsturiskas liecības, ka arī cau-
ri pašreizējai Latvijas teritorijai vi-

likācija “Actionbound”, kuru bez mak-
sas iespējams lejuplādēt gan Android, 
gan IOs telefoniem. Lejuplādē tele-
fonā aplikāciju “Actionbound”, dodies 
uz starta vietu, noskanē tur esošo 
QR kodu un dodies piedzīvojumā. 
Noteikti ņem līdzi ģimeni un bērnus!

Skultes apkaimes spēle sāksies pie 
Skultes stadiona. Atgādinām, ka jop-
rojām ir pieejamas apkaimes spēles 
“Mārupe mierīgajiem” un “Mārupe 
ņiprajiem”, kuras iespējams sākt no 
Konrāda skvēra, un “Jaunmārupes 
līkločos”, kuras starts ir noteikts pie 
vides objekta “Četrlapu āboliņš”.

daudz neskaidrību, daudz darba, 
daudz notikumu. 4.maijā īpaši lepo-
jamies, ka  mūsu novadā dzīvo māru-
pietis Anatolijs Gorbunovs – viens 
no Latvijas Republikas Augstākās 
padomes deputātiem, kurš balsoja 
PAR! PAR brīvu Latviju! PAR mūsu 
tautu! PAR mūsu valodu! 

Šajā svētku dienā godināsim 
novada Goda pilsoņus. Svētku pus-
dienās uzklāsim baltus galdautus. 
Leposimies ar novada uzņēmē-
jiem, mājražotājiem, dejotājiem 
un dziedātājiem, ar visiem novada 
ļaudīm. Iepazīsim vēl nezināmas 
vietas novadā un Latvijā. Atklāsim 
vērtīgo katrs sevī un uzdosim sev 
jautājumu - ko man nozīmē Latvija? 
Mums  - Latvijas cilvēkiem ir milzīgs 
potenciāls, visiem kopā un katram 
atsevišķi! Priecāsimies par dzīvi un 
atcerēsimies, ka Latvijas Neatkarība 
nenāca par velti! Cienīsim savu zemi 
un tās cilvēkus!

Mārupes Kultūras nama saime

duslaiku svētceļnieki devušies uz 
Santjago de Kompostelu. Turaidas 
muzejrezervātā apskatāmas Turaidas 
pils arheoloģiskajos izrakumos at-
rastās viduslaiku svētceļnieku 
zīmes – krustiņš no Lukas (Itālijā) 
un gliemežvāks, kas simbolizē svēt-
ceļojumu uz Santjago de Kompostelu. 
Cēsu Sv. Jāņa baznīcas rekonstrukci-
jas laikā arheologi atraduši senu pil-
nīgi veselu svētceļnieku gliemežvāka 
zīmi, kas šobrīd atrodas ekspertīzē, 
lai noteiktu tās vecumu, un citas lie-
tas. Arī no Latvijas katru gadu dažā-
dus šī ceļa posmus mēro vairāki sim-
ti svētceļnieku. 

Sv. Jēkaba ceļš Latvijā tiek veidots 
saskaņā ar starptautiskās asociācijas 
izvirzītajiem nosacījumiem, Latvijas 
arhibīskapu un Nacionālās Kultūras 
mantojumu pārvaldes atbalstu.

Vairāk informācijas par Sv. 
Jēkaba ceļu Latvijas teritorijā 
www.caminolatvia.com 

Kā piedalīties spēlē?
1. Lejuplādē telefonā bezmaksas ap-

likāciju “Actionbound” Google Play 
vai App Store

2. Dodies uz starta vietu
3. Ar aplikācijas palīdzību, noskanē QR 

kodu tai spēlei, kuru vēlies izspēlēt. 
4. Pirms dodies ceļā, pārliecinies, ka 

telefons ir labi uzlādēts, jo ekrānam 
ir jābūt aktīvam visu laiku.

5. Pārliecinies, ka telefonam ir iespē-
joti mobilie dati un GPS

6. Ērti apavi un piemērots apģērbs 
būs vislabākie sabiedrotie

Svētā Jēkaba ceļš jeb Santjago ceļš caurvij arī 
Mārupes novadu

Izveidota apkaimes spēle “Skultes līkločos”

PAR brīvu Latviju!

11.martā individuāli tika ie-
priecināti Jaunmārupes 
pamatskolas un biedrības 
„Mārupes uzņēmēji” kopīgā  1., 2., 
4.klašu konkursa “Biedrības 
“Mārupes uzņēmēji” monētas 
mets” monētu zīmētāji. 

Skolēnu uzdevums bija sociālo 
zinību ietvaros izzināt  finanšu tēmu 
par naudu un vizuālajā mākslā iz-
veidot biedrības „Mārupes uzņēmē-
ji” monētu, tās izskatu un pamatot, 
kas un kāpēc tajā attēlots. Attālināto 
vizuālo mākslas stundu ietvaros 
skolēni ģenerēja ļoti interesantas 
idejas par savu monētu un zīmēja 
metus. 

Konkursa ietvaros Mārupes 
uzņēmēju pārstāvji izvērtēja 28 
skolēnu zīmētās monētas, no kurām 
tika noteiktas 3 labākās, kā arī go-
dināti 4 ārpus trijnieka palikušie. 
Īpašs paldies aktīvajiem biedriem, 
kas noteica savus nominatus un iz-
virzīja 10 simpātiju balvas: 1.vieta  
Elīzei Rozentālei (4.b),  2.vieta  Alisei 
Šarokai (2.c), 3.vieta  Emīlijai Dancei-
Vuškānei (2.a).Atzinības konkursā 
saņēma Valdemārs Mihailovs (2.c), 

Alfrēds Beinerts (1.c),  Līva Kadiķe 
(4.c), Martins Bērziņš (2.d).  

Uzņēmumu simpātiju balvas saņē-
ma: Elīze Rozentāle (4.b), Amanda 
Ozola (2.a), Emīlija Krastiņa (2.b), 
Elizabete Zeibote (4.d), Annika 
Raugule (1.a), Nora Teicāne 
(1.d),  Ernests Kleins (1.a), Roalds 
Bredovskis (1.b), Olivers Mīlenbergs 
(1.b),  Krišjānis Kadiķis (1.c), Martins 
Bērziņš (2.d), Hanss Nāckalns (4.c)

Paldies biedrības „Mārupes 
uzņēmēji” biedriem par atbalstu un 
sagādātajām balvām: Starptautiskā 
lidosta „Rīga”, „Dzērienu Serviss”, 
„Madara Organic Skincare”, „Golfs 
Viesturi”, „SIA EDS”, „SIA Prolux”, 
„Beweship Latvija/BEWE RIX”. Īpašs 
paldies par konkursa darbu skolēnu 
iesaistīšanu konkursā Jaunmārupes 
pamatskolas vizuālās mākslas sko-
lotājām Ilzei Brantei un Laumai Šulcei, 
kā arī biedrības „Mārupes uzņēmē-
ji” iepriekšējās valdes priekšsēdētā-
jai Laurai Kulakovai un biedrības ad-
ministratorei Gunitai Ievkalnei. 

Jaunmārupes pamatskolas 
sociālo zinību skolotāja

Solvita Lauzēja 

Skolēni izzina finanšu tēmu, 
zīmējot monētu metus

http://www.caminolatvia.com

