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Atbalsts bēgļiem un to 
izmitinātājiem Mārupes 
novadā
Pēc Mārupes novada pašvaldības policijas sniegtās informācijas 2022. gada 4. aprīlī Mārupes novadā re-
ģistrēti 360 bēgļi, kas šeit raduši patvērumu no Krievijas kara Ukrainā. Lielākoties viņi mitinās pie drau-
giem, radiem vai paziņām.

Vairums bēgļu ir sievietes (68%) 
un bērni, no tiem 14 ir zīdaiņi līdz di-
vu gadu vecumam un 152 bērni līdz 
18 gadu vecumam. Līdz ar bēgļiem 
novadā ieradušies arī 16 mājdzīvnie-
ki. No tiem 13 ir suņi, pārējie – kaķi. 
Kā jārīkojas mājdzīvnieku saimnie-
kiem, ierodoties mūsu valstī, var lasīt 
www.marupe.lv sadaļā Sabiedrība / 
Dzīvnieku aprūpe. 

Pašvaldība ir izveidojusi īpašu dar-
ba grupu, kas plāno un koordinē ka-
ra bēgļu palīdzības jautājumus. Tajā 
darbojas pārstāvji no domes, pašval-
dības policijas, Sociālā dienesta, Iz-
glītības pārvaldes, nepieciešamības 
gadījumā piesaistot vai sadarbojo-
ties ar citiem speciālistiem.

Novadā piedāvātie atbalsta veidi
Sociālais dienests līdz 4. aprīlim ir 
piešķīris Garantētā minimālā ie-
nākumu līmeņa nodrošināšanas 
pabalstu 128 mājsaimniecībām 
(315 personām), tiek izmaksāts arī 
pabalsts krīzes situācijā 86 māj-
saimniecībām (215 personām) un 
sniegts atbalsts ārkārtas aizbildņu 
ģimenēm. 

Iebraukušās ģimenes pašvaldībā 
saņem informāciju gan par iespē-
jamiem atbalsta veidiem, gan par 
brīvā laika pavadīšanas iespējām, 
piemēram, dienas centros Mārupes 
novadā, ko viņi labprāt izmanto.

Tāpat Sociālais dienests palīdz 
nodrošināt bēgļiem arī psiholoģisko 
atbalstu – tas tiek īstenots dienesta 
darbā un piesaistot profesionāļus no 
krīzes centriem vai nevalstiskajām 
organizācijām.

Bēgļi saņem pārtikas pakas, ko 
nodrošina Eiropas Atbalsta fonds 
vistrūcīgākajām personām darbī-
bas programmā. Nepieciešamības 
gadījumā tiek piesaistīta labdarības 
organizācija un nodota informācija 
Izglītības dienestam par bērniem, ku-
riem jānodrošina izglītības iespējas. 

Papildus minētajam atbalstam 
Mārupes novada pašvaldības dome 
šā gada marta sēdē ir lēmusi atbrī-
vot Ukrainas civiliedzīvotāju bērnus 
no privātpersonu līdzmaksājuma par 
Mārupes Sporta centra sniegtajiem 
pakalpojumiem un nodrošināt viņus 
ar bezmaksas ēdināšanu Mārupes 
novada pašvaldības un privātajās 
pirmsskolas un vispārējās izglītības 
iestādēs. Noteiktais atbalsts tiek 
sniegts līdz 90 dienām no Ukrainas 
civiliedzīvotāja reģistrācijas brīža 
pašvaldības civilās aizsardzības ko-
misijas reģistrā.

Izglītības pakalpojumu 
nodrošināšana
Atbilstoši Izglītības pārvaldes snieg-
tajai informācijai Mārupes novada 
pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādēs līdz 4.aprīlim mācības ir 
uzsākuši 17 bērni, privātajās pirms-
skolas izglītības iestādēs 12 bērni. 
Pašvaldības skolās mācības apgūst 
21 bērns, viens mācās privātskolā, 
pieci bērni apmeklē Rīgas skolas, bet 
14 – mācās joprojām savā līdzšinē-
jā skolā attālinātā veidā. Izglītojamo 
bērnu skaits turpina pieaugt.

Atbalsts tiem, kuri uzņēmuši 
bēgļus
2022. gada 30.martā dome pieņē-
musi grozījumus divos saistošajos 
noteikumos, kas paredz atbalstu 
personām, kuras ir izmitinājušas 
Ukrainas civiliedzīvotājus: 
  pieņemti saistošie noteikumi Nr. 

16/2022 „Grozījumi Mārupes no-
vada pašvaldības domes 2021. 
gada 22. decembra saistošajos 
noteikumos Nr.36/2021 “Par Mā-
rupes novada pašvaldības pabal-
stiem iedzīvotājiem bez materiālā 
stāvokļa izvērtēšanas”. Atbalsta 
apmērs par katru izmitināto 
personu noteikts 25 eiro mēne-
sī. Pabalstu piešķirs, ja Ukrainas 
civiliedzīvotājs izmitināts pabalsta 
pieprasītājam piederošās vai tie-
siskā lietošanā esošās telpās pil-
nu kalendāro mēnesi.  Pabalsts 
būs piešķirams bruņotā konflikta 
laikā, bet ne ilgāk par 2022. gada 
31. augustu. Par noteikumu stā-
šanos spēkā informācija sekos 
mājaslapā www.marupe.lv.

  8.aprīlī stājušies spēkā saisto-
šie noteikumi Nr. 19/2022 „Par 
grozījumiem  Mārupes novada 
pašvaldības domes 2021. gada 
29. septembra saistošajos notei-
kumos Nr. 16/2021 “Nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanas kārtība Mārupes no-
vadā”. Tie paredz piešķirt nodok-
ļa atvieglojumu 90% apmērā par 
fiziskai personai piederošo zemi 
un ēku, kurā izmitināti bēgļi no 
Ukrainas, par periodu no 2022. ga-
da 1. marta līdz 31. decembrim. 
Lai saņemtu NĪN atvieglojumu, 
jāiesniedz pašvaldībai adresēts 
iesniegums. Iesnieguma veidlapa 
pieejama pašvaldības mājaslapā 
www.marupe.lv, sadaļā Palīdzība 
Ukrainai / Visas saistītās ziņas.   

Ikviens var palīdzēt
Jau ziņots, ka Mārupes novads sa-

darbojas ar biedrību “Labdarības 
lapa”, kas atbalsta kustību “Gribu 
palīdzēt bēgļiem”. Ikviens cilvēks 
var atbalstīt grūtībās nonākušos ar 
savu ziedojumu (pārskaitot naudu), 
mantām (nodot tās kādā no pašval-
dības norādītajiem trim mantu pie-
ņemšanas punktiem  Spuņciemā, 
Piņķos vai Mārupē, vai vest uzreiz uz 
noliktavu Vecozolu ielā 103, Tīrainē) 
vai brīvprātīgu darbu. 

Saziedotās mantas tiek vestas 
uz Ukrainu vai nodotas tepat Latvijā 
nonākušajiem bēgļiem. Noliktavā ir 
ieviestas arī atvērto durvju dienas 
(trešdienās un sestdienās no plkst. 
12.00 līdz 18.00), lai Ukrainas ci-
viliedzīvotāji, kuriem trūkst pirmās 
nepieciešamības preču, vajadzīgās 
mantas varētu izņemt paši.  

Tā, piemēram, 2.aprīlī, noliktavas 
atvērto durvju dienā bija iespēja pa-
līdzēt 50 bēgļu ģimenēm. Kā vēsta 
labdarības biedrība, bēgļiem visvai-
rāk nepieciešama sadzīves ķīmija, 
kas ziedoto mantu pakās ir atroda-
ma ļoti reti.

Aktuālās lietas, ko aicina ziedot:
  vitamīni un pretiesnu medikamen-

ti;
  kancelejas preces, burtnīcas;
  attīstošās rotaļlietas, dažādi brīvā 

laika pavadīšanas komplekti, spē-
les, puzles;

  sausā pārtika (aplejamā, batoniņi, 
konservi, graudaugi u.c.);

  bērnu pārtika (maisījumi, biezenī-
ši);

  higiēnas lietas (šampūni, dušas 
želejas, higiēniskās paketes, zo-
bubirstes, pamperi u.c.);

  sadzīves ķīmija;
  guļammaisi, tūrisma paklājiņi;
  dzīvnieku barība;
  apakšveļa (jauna);
  apavi, īpaši sporta un brīvā laika;
  bērnu un sieviešu apģērbs;
  īpaši nepieciešami lielie izmēri XL, 

XXL utt.
  ķemmes, matu gumijas, sprādzes.

 
Sakām sirsnīgu paldies visiem 

iedzīvotājiem, kuri atbalsta karā cie-
tušo Ukrainas tautu – ar brīvprātīgu 
darbu, izmitināšanas pakalpoju-
miem, svarīgas informācijas izpla-
tīšanu,  ziedojumiem, darba piedā-
vājumiem, kā arī visiem, kuri sniedz 
emocionālo atbalstu līdzcilvēkiem 
un bēgļiem!

Informāciju apkopoja Sabiedrības 
iesaistes un mārketinga nodaļa

Aicinājums Mārupes novada 
uzņēmējiem  
Aicinām atsaukties vietējos uzņēmējus, kas ir gata-
vi piedāvāt darbu Mārupes novadā izmitinātajiem 
bēgļiem no Ukrainas. 

Lūdzam informāciju sūtīt uz e-pasta adresi: 
elina.brigmane@marupe.lv, norādot konkrētas piedāvātās 
vakances, to skaitu, plānoto darba vietu un citas prasības, 
ja tās ir zināmas (latviešu valodā un vēlams, pievienojot 
tulkojumu ukraiņu, krievu vai angļu valodā). Informācija par 
visām vakancēm tiks ievietota Mārupes novada pašvaldības 
mājaslapas sadaļā Palīdzība Ukrainai, kā arī pēc pieprasījuma 
un vajadzības izsūtīta organizācijām vai sniegta cilvēkiem, 
kuri to lūgs. 

Palīdzība
ukraiņiem Latvijā

#StandWithUkraine

Sabiedrības integrācijas fonds nodrošina vienotā 
informatīvā tālruņa 27380380 darbu. Zvanu centrs 
informē par pieejamo atbalstu visā valsts teritorijā. Tas 
strādā 24/7 režīmā latviešu, krievu un ukraiņu valodās.

Bēgļu reģistrāciju Mārupes novada pašvaldībā veic 
pašvaldības policija
Konrādu ielā 5, Mārupē, Mārupes pagastā, tālruņa numuri 
+371 25423038, +371 67933470 (darba dienās, kā arī 
brīvdienās un ārpus darba laika)
Centra ielā 3, Piņķos, Babītes pagastā, tālruņa numurs 
67914424 (darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00)

Par ilgtermiņa vīzu pieteikšanas un saņemšanas procedūru 
jāvēršas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) 
Uzzini, kā Ukrainas pilsoņiem noformēt vīzu
ej.uz/ka-noformet-vizu
www.pmlp.gov.lv

Sociālās palīdzības jautājumos jāvēršas Mārupes novada 
Sociālajā dienestā
Aicinām uz pieņemšanu pierakstīties iepriekš:
Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes pagastā, tālruņa numurs  
+371 26958834
Centra ielā 3, Piņķos, Babītes pagastā, tālruņa numurs 
+371 27714497

Svarīgākie kontakti Mārupes 
novadā nonākušajiem bēgļiem
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Mārupes novada pašvaldības 
domes ārkārtas sēdē 9. martā 
pieņemtais lēmums
2022. gada 9. martā notika Mārupes novada pašvaldības domes ārkār-
tas sēde, kurā izskatīts viens darba kārtībā iekļautais lēmumprojekts.

Lēmums īsumā
Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā noteikt papildu vietu parakstu 
vākšanai no 2022. gada 10.marta līdz 8. aprīlim tautas nobalsošanas ierosināšanai 
- Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads – Jaunmā-
rupes pamatskola. 

Mārupes novada pašvaldības 
domes ārkārtas sēdē 21. martā 
pieņemtie lēmumi
2022. gada 21. martā notika Mārupes novada pašvaldības domes ārkār-
ta sēde, kurā izskatīti seši darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti.

Lēmumi īsumā
Mārupes novada pašvaldība apliecina gatavību 2022. gadā turpināt īstenot 2021. 
gadā uzsāktos investīciju projektus (uzskaitīti zemāk), lūdzot pagarināt aizņēmuma 
līgumos paredzēto aizņēmuma izņemšanas termiņu līdz 2022. gada 31. decembrim:
1. “Kungu ielu izbūve (no Viskalnu ielas līdz Lapiņu dambim) Tīrainē, Mārupes 

novadā”;
2. “Gājēju ietves un apgaismojuma izbūve Kleistu ielas posmā no Stropu ielas 

līdz Alstu ielai Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā”;
3. “Gājēju – veloceliņa un apgaismojuma izbūve Gravu ielas posmā no valsts 

vietējā autoceļa V10 Babītes stacija – Vārnukrogs līdz Žubīšu ielai Spilvē, Ba-
bītes pagastā, Babītes novadā”; 

4. “Babītes ielas posma pārbūve un gājēju ietves izbūve Babītē, Babītes pagastā, 
Babītes novadā”;

5. “Atbalsta pasākumi iedzīvotāju nekustamā īpašuma pievienošanai Mārupes 
novada sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja AS “Mārupes komunālie pakal-
pojumi” centralizētiem kanalizācijas un centralizētiem ūdensvada tīkliem”.

Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 13/2022 “Grozī-
jumi Mārupes novada pašvaldības 2022. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr. 6/2022 „Par Mārupes novada pašvaldības 2022.gada budžeta apstiprināšanu””.

Mārupes novada pašvaldības 
domes sēdē 30. martā pieņemtie 
lēmumi
2022. gada 30. martā notika Mārupes novada pašvaldības domes kār-
tējā sēde, kurā izskatīti 58 darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti.

Lēmumi īsumā
 Nodibināt jaunas ielas un piešķirt tām 
nosaukumus, adreses, apstiprināt ze-
mes ierīcības projektus, piešķirt adre-
ses/nosaukumus, lietošanas mērķus, 
mainīt zemes lietošanas mērķus, iz-
sniegt izziņas par zemesgabala iegū-
šanu īpašumā.

 Atļaut ar Babītes novada domes 2010. 
gada 27. janvāra saistošajiem notei-
kumiem Nr.  3  „Par Babītes novada 
Babītes pagasta nekustamā īpašuma 
“Klintis-1” zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 80480090078 sadali un 
apbūvi” (prot. Nr. 1, 13. §) apstiprināto 
detālplānojumu īstenot atbilstoši saska-
ņotajiem grozījumiem detālplānojuma 
realizācijas kārtībā. 

 Atļaut ar Mārupes pagasta padomes 
2008. gada 26. jūnija saistošajiem no-
teikumiem Nr. 31 “Mārupes pagasta 
saimniecības “Bulduri – 1” detālplāno-
jums” (protokols Nr. 12, 6.1 §) apstipri-
nāto detālplānojumu realizēt pa daļām 
- atbilstoši precizētajai detālplānojuma 
realizācijas kārtībai.

 Noteikt ar Babītes novada domes 2020. 
gada 22. jūlija lēmumu, protokols Nr. 13, 
17. §, apstiprinātā nekustamā īpašuma 
“Zīles”, kadastra Nr. 80480010009, 
zemes vienībai ar adresi Kleistu iela 
67 Mežārēs, Babītes pagastā, Māru-
pes novadā, kadastra apzīmējums 
80480011101, detālplānojuma izstrā-
des darba uzdevuma derīguma termiņu 
- 2024. gada 30. marts.

 Pieņemt iesniegto Mārupes novada 
pašvaldības domes saistošo noteikumu 
Nr. 14/2022 „Par Babītes novada domes 
2009. gada 23. septembra saistošo no-
teikumu Nr. 132 „Par detālplānojuma 
nekustamajam īpašumam “Zīlītes”, ka-

dastra Nr. 80880050476, apstiprināša-
nu” atcelšanu” projektu.

 Apstiprināt nekustamā īpašuma “Zīlītes”, 
kadastra Nr. 80880050476, Spuņciemā, 
Salas pagastā, detālplānojumu atbilsto-
ši Valsts vienotajā ģeotelpiskās informā-
cijas portālā pieejamajai apstiprinātajai 
detālplānojuma interaktīvajai grafiskajai 
daļai. 

 Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekus-
tamā īpašuma „Meža Zvani” (kadastra 
Nr. 80480070997) Dzilnuciemā, Babītes 
pagastā, teritorijā. 

 Apstiprināt Mārupes novada pašvaldī-
bas ielu un autoceļu sarakstu ar noteik-
tām uzturēšanas klasēm 2022. gada 
vasaras sezonai (no 16. aprīļa līdz 15. 
oktobrim).

 Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašu-
ma Penkules iela 130 Mārupē, Mārupes 
pagastā, kadastra Nr. 80760031130, da-
ļas aptuveni 0,0270 ha platībā pieņem-
šanu dāvinājumā ar mērķi izmantot to 
pašvaldības infrastruktūras uzturēšanai.

 Nepieņemt lēmumu par nekustamā īpa-
šuma Sniķeru iela 25  Mārupē, Mārupes 
pagastā, kadastra Nr. 80760030971, da-
ļas aptuveni 0,0140 ha platībā pieņem-
šanu dāvinājumā.

 Pieņemt dāvinājumā nekustamo īpašu-
mu “Saulrieši” Mārupē, Mārupes pagas-
tā, kadastra Nr. 80760070315, ar mērķi 
izmantot to pašvaldības infrastruktūras 
uzturēšanai.

 Pieņemt dāvinājumā nekustamo īpašu-
mu Ledaiņu iela 35 Mārupē, Mārupes 
pagastā, kadastra Nr. 80760073311, 
ar mērķi izmantot to pašvaldības infra-
struktūras uzturēšanai.

 Atzīt nekustamā īpašuma “Jaungra-
viņas” Mārupes pagastā, kadastra Nr. 
80760060114, nomas tiesību izsoli par 

nenotikušu.
 Atzīt nekustamā īpašuma “Nori-
ņas” Mārupes pagastā, kadastra Nr. 
80760110727, nomas tiesību izsoli par 
nenotikušu.

 Deleģēt tiesības Mārupes novada paš-
valdības Centrālās administrācijas va-
dītājam pieņemt lēmumus (administra-
tīvos aktus) par nosaukumu vai adreses 
piešķiršanu, maiņu un likvidēšanu ēkām, 
apbūvei paredzētajām zemes vienībām 
un telpu grupām.

 Lai īstenotu Ģeotelpiskās informācijas 
likuma 13. panta sestajā daļā noteikto, 
deleģēt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildī-
bu “Mērniecības Datu centrs” pārvaldes 
uzdevumu – uzturēt Mārupes novada 
pašvaldības administratīvās teritorijas 
augstas detalizācijas topogrāfiskās in-
formācijas datubāzi atbilstoši Ministru 
kabineta noteiktajai augstas detalizāci-
jas topogrāfiskās informācijas specifi-
kācijai un veikt iesniegtās informācijas 
pārbaudi, kā arī nodrošināt datubāzes 
sadarbības spēju ar centrālo datubāzi 
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 Noteikt maksu par šādiem pakalpoju-
miem lokālplānojumu un detālplānoju-
mu izstrādes laikā: 
• viena paziņojuma par lokālplānojuma 
vai detālplānojuma publisko apsprieša-
nu izstrādāšana –7 eiro + PVN; 
• viena paziņojuma par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu izstrādāšana – 7 
eiro + PVN;
• viena paziņojuma nosūtīšana - at-
bilstoši VAS „Latvijas pasts” cenrādim 
par ierakstītās vai vienkāršās vēstules 
nosūtīšanu; 
• viena administratīvā līguma par de-
tālplānojuma īstenošanu izstrādāšana 
– 50 eiro + PVN par līgumu, izņemot 
administratīvos līgumus, kuri tiek gata-
voti  gadījumos, kad detālplānojums tiek 
izstrādāts valsts autoceļa pieslēgumam. 

 Septiņiem sportistiem piešķirt finansiālu 
atbalstu 260, 360, 600 un 720 eiro ap-
mērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti 
ar viņu dalību BMX un tekvondo sacen-
sībās un treniņnometnē.

 Pārskatītos saistošos noteikumus “Par 
Mārupes novada pašvaldībai piederošo 
dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību” no-
sūtīt publicēšanai oficiālajā izdevumā 
“Latvijas Vēstnesis”.

 Atzīt Centrālās administrācijas vadītājas 
E. Slocenieces 2022. gada 14. februāra 
lēmumu par ziņu par deklarēto dzīves-
vietu anulēšanu par pamatotu un atstāt 
negrozītu.

 Apstiprināt Mārupes novada pašvaldī-
bas Ētikas kodeksu.

 Atzīt, ka Mārupes velosvētku un Latvijas 
atklātā čempionāta kritēriju brauciena 
Mārupes pagastā dažādu grupu iedzī-
votājiem organizēšana ir nepieciešama 
Mārupes novada iedzīvotājiem. Orga-
nizēšanai paredzēt līdzfinansējumu 
līdz 8 000 eiro apmērā. Apstiprināt no-
likumu par tiesību piešķiršanu saņemt 
pašvaldības līdzfinansējumu Mārupes 
velosvētku un Latvijas atklātā čempio-
nāta kritēriju brauciena organizēšanai 
Mārupes pagastā. Noteikt pieteikumu 
iesniegšanas  termiņu līdz 2022. gada 
30. aprīlim.

 No 2022. gada 1. aprīļa Mārupes pa-
matskolā izveidot jaunu amata vietu 
skolotāja palīgs.

 2022./2023. mācību gadā Mārupes pa-
matskolā  atļaut atvērt papildu 1. klasi 
30 izglītojamajiem. 

 Noslēgt ar Aizsardzības ministrijas 
padotībā esošo Jaunsardzes centru 
sadarbības līgumu. Pilnvarot Babītes vi-
dusskolas, Mārupes Valsts ģimnāzijas, 
Mārupes pamatskolas un Jaunmārupes 
pamatskolas direktorus parakstīt sadar-
bības līgumu.

 Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 
15/2022 “Par Mārupes novada paš-
valdības palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā”.

 Pieņemt saistošos noteikumus 
Nr.16/2022 „Grozījumi Mārupes nova-
da pašvaldības domes 2021. gada 22. 
decembra saistošajos noteikumos Nr. 
36/2021 “Par Mārupes novada paš-
valdības pabalstiem iedzīvotājiem bez 
materiālā stāvokļa izvērtēšanas””.

 Apstiprināt konkursa nolikumu “Par bez-
maksas mācībām Latvijas Starptautis-
kajā skolā”. 

 Apstiprināt Mārupes novada pašvaldī-
bas ģerboņa izstrādes kārtību. Izveidot 
izstrādes darba grupu.

 Saskaņot SIA „ZT BENING” alkoholisko 
dzērienu mazumtirdzniecību vasaras 
kafejnīcā zemes gabalā ar kadastra nu-
muru 80480070151 („Bejās” Mārupes 
pagastā) laika periodā no 2022. gada 15. 
maija līdz 15. oktobrim.

 Veikt grozījumus Mārupes novada būv-
valdes nolikuma pielikumā Nr. 2 “Mā-
rupes novada būvvaldes amata vietu 
saraksts”, izveidojot jaunu amata vietu  
būvinspektora palīgs un likvidējot ama-
ta vietu inženierkomunikāciju piesaistes 
inženieris.

 Atteikt atjaunot nokavēto procesuālo 
termiņu Mārupes novada būvvaldes 
2021. gada 27. jūlija būvatļaujas Nr. BIS-
BL-421339-4742 „Rindu mājas jaunbūve 
Kantora ielā 115” un 2021. gada 27. jūli-
ja būvatļaujas Nr. BIS-BL-398015-4699 
„Rindu mājas jaunbūve Kantora ielā 117” 
apstrīdēšanai.

 Atsavināt vieglo pasažieru automašīnu 
Volvo S60 ar valsts reģistrācijas Nr. KB 
7176, pārdodot to elektroniskā izsolē ar 
augšupejošu soli e-izsoļu vietnē https://
izsoles.ta.gov.lv/. Noteikt, ka vieglās 
pasažieru automašīnas Volvo S60 no-
sacītā izsoles sākuma cena ir 1672,60 
eiro. Apstiprināt pašvaldības kustamās 
mantas izsoles noteikumus un izveidot 
komisiju.

 Noteikt privātpersonu līdzmaksājumu 
par Babītes Sporta kompleksa sniegta-
jiem maksas pakalpojumiem. Futbola, 
basketbola, pludmales volejbola, flor-
bola, triatlona, peldēšanas un regbija 
interešu izglītības apakšprogrammās 
– 12,40 eiro + PVN 21% apmērā vienam 
audzēknim kalendāra mēnesī. Lēmums 
stājas spēkā 2022. gada 1. septembrī.

 Piešķirt Piņķu sv. Jāņa evaņģēliski-lute-
riskai draudzei budžeta finanšu līdzekļus 
1690,07 eiro t.sk. PVN 21% apmērā pro-
jekta īstenošanai 2022. gadā. 

 Atcelt Mārupes novada domes 
22.12.2020 lēmumu Nr. 39 (protokols 
Nr. 22) “Par īres maksas noteikšanu 
pašvaldības īpašumā esošajiem dzī-
vokļiem”.

 Atbrīvot Ukrainas civiliedzīvotāju bēr-
nus no privātpersonu līdzmaksājuma 
par Mārupes Sporta centra sniegtajiem 
pakalpojumiem, uzrādot bērna vai viņa 
likumiskā pārstāvja personu apliecinošu 
dokumentu, kas apliecina to, ka persona 
ir Ukrainas civiliedzīvotājs. Nodrošināt 
Ukrainas civiliedzīvotāju bērnu bez-
maksas ēdināšanu Mārupes novada 
pašvaldības un privātajās pirmsskolas 
un vispārējās izglītības iestādēs.

 Iznomāt nekustamo īpašumu “Āriņi” 
Klīvēs, Babītes pagastā, kadastra Nr. 
80480130059, kas sastāv no zemes 
vienības 1,5 ha paltībā ar kadastra ap-
zīmējumu 80480130059 uz pieciem 
gadiem (bez apbūves tiesībām). Uzdot 
Nekustamo īpašumu novērtēšanas 
komisijai noteikt nekustamā īpašuma 
nomas maksu.

 Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 
17/2022 “Par grozījumiem Mārupes 
novada pašvaldības domes 2021. ga-
da 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 
1/2021 “Mārupes novada pašvaldības 
nolikums””.

 No Mārupes novada pašvaldības Dzī-
vojamo māju privatizācijas komisijas 
locekļa amata Atbrīvot Gunitu Snipki un 
apstiprināt Ivetu Ruģeli.

 No Mārupes novada sadarbības teritori-
jas Civilās aizsardzības komisijas sastā-
va atbrīvot trīs komisijas locekļus un tajā 
apstiprināt Valsts policijas Rīgas Reģio-
na pārvaldes Olaines iecirkņa Kārtības 
policijas nodaļas priekšnieku Jevgeniju 
Tjarvi,  Mārupes pašvaldības policijas 
vecāko inspektoru Kasparu Platnieku 
un Mārupes novada pašvaldības So-
ciāla dienesta vadītājas vietnieci Ināru 
Ļebedeku. 

 Noteikt maksu par svinīgas laulību cere-
monijas pakalpojuma  sniegšanu Māru-
pes  novada Dzimtsarakstu nodaļā.
• Svinīgas laulības reģistrācija ceremo-

nijas sagatavošana un vadīšana, telpas 
noformējums un muzikāls noformē-
jums - 27 eiro (ja vismaz viens laulības 
pieteicējs ir deklarējis dzīves vietu Māru-
pes novadā), 32 eiro (ja neviens no lau-
lības pieteicējiem nav deklarējis dzīves 
vietu Mārupes novadā); 
• Svinīgas laulības reģistrācija ceremo-
nijas sagatavošana un vadīšana, telpas 
noformējums un muzikāls noformē-
jums ar pianista pakalpojumu – 72 eiro 
(ja vismaz viens laulības pieteicējs ir dek-
larējis dzīves vietu Mārupes novadā), 86 
eiro (ja neviens no laulības pieteicējiem 
nav deklarējis dzīves vietu Mārupes no-
vadā); 
• Svinīgas laulības reģistrācijas ceremo-
nijas vadīšanā citā piemērotā laulības 
reģistrācijas vietā. Ceremonijas vietas 
apskate. Nokļūšanu uz laulības ceremo-
nijas vietu un atpakaļ nodrošina laulības 
iesniedzēji. Dokumentu nogādāšana 
- 207 eiro (ja vismaz viens laulības pie-
teicējs ir deklarējis dzīves vietu Mārupes 
novadā), 248 eiro (ja neviens no laulības 
pieteicējiem nav deklarējis dzīves vietu 
Mārupes novadā).
Cenas norādītas ar iekļautu PVN.
Noteikt, ka laulības reģistrācija Dzimt-
sarakstu nodaļas telpās bez svinīgas 
laulību ceremonijas ir bez maksas. 
Maksa  par pakalpojumu pilnā apmērā 
samaksājama ne vēlāk kā 10 darba die-
nas pirms laulības ceremonijas veikša-
nas. Pakalpojumu maksā nav iekļauta  
Ministru kabineta 2013. gada 24. sep-
tembra noteikumu Nr. 906 „Noteikumi 
par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts 
nodevu” noteiktā valsts  nodeva. 

 Izbeigt sabiedrības ar ierobežotu atbil-
dību “Babītes siltums” turējuma tiesības 
uz pārvaldījumā nodotajiem pašvaldības 
īpašumā esošajiem nekustamajiem 
īpašumiem atbilstoši “Pārvaldīšanā no-
dodamo nekustamo īpašumu objektu 
sarakstam”.

 Izsludināt atkārtotu izsoli par tiesībām 
nomāt nekustamā īpašuma “Jaun-
graviņas” Mārupes pagastā, kadastra 
Nr. 80760060114, neapbūvētu zemes 
vienību 8,2840 ha platībā lauksaimniecī-
bas vajadzībām bez apbūves tiesībām. 
Apstiprināt atkārtotas nomas tiesību 
izsoles sākuma cenu 960 eiro gadā bez 
pievienotās vērtības nodokļa. Apstiprināt 
atkārtotas nomas tiesību izsoles notei-
kumus, izveidot Nekustamā īpašuma 
izsoles komisiju.       

 Izsludināt atkārtotu izsoli par tiesībām 
nomāt nekustamā īpašuma “Nori-
ņas” Mārupes pagastā, kadastra Nr. 
80760110727, neapbūvētu zemesgaba-
lu 30,49 ha platībā lauksaimniecības va-
jadzībām. Apstiprināt atkārtotas nomas 
tiesību izsoles sākuma cenu 3520 eiro 
bez pievienotās vērtības nodokļa kā sā-
kotnējo nomas maksu gadā. Apstiprināt 
atkārtotas izsoles noteikumus, izveidot 
Nekustamā īpašuma izsoles komisiju.

 14 pašvaldības izglītības iestāžu vadītā-
jiem piešķirt  atvaļinājuma pabalstu 50%  
apmērā  no mēnešalgas 2022. gadā, aiz-
ejot ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā. 
Atvaļinājuma pabalstu piešķirt, aizejot 
atvaļinājumā, kas nav īsāks par divām  
kalendāra nedēļām.

 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 
18/2022 “Par kārtību, kādā tiek orga-
nizēti centralizētie ūdenssaimniecības 
pakalpojumi Mārupes novadā”.

 Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 
19/2022 „Par grozījumiem  Mārupes 
novada pašvaldības domes 2021. gada 
29. septembra saistošajos noteikumos 
Nr. 16/2021 “Nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība 
Mārupes novadā””.

 Palielināt pašvaldības dotāciju Mārupes 
novada pašvaldības vispārējās izglītības 
iestāžu 1. - 4. klases izglītojamo ēdinā-
šanai par 0,30 eiro dienā no 2022. gada 
1. aprīļa līdz 31. maijam.

Andrejs Ence, Mārupes novada 
pašvaldības domes priekšsēdētājs

Ar domes sēžu protokoliem var iepazīties 
pašvaldības mājaslapas www.marupe.lv 
sadaļā Pašvaldība/ Domes sēdes
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Informācija par Publisko iepirkumu 
likuma kārtībā veiktajiem 
iepirkumiem
Noslēgtie līgumi
  meliorācijas sistēmu uzturēšana, 

līgums noslēgts ar SIA “Bauskas 
meliorācija”, līguma summa 120 
000 eiro bez PVN;

  kondicionieru uzstādīšana pašval-
dības iestādēs, līgums noslēgts ar 
SIA “Inženiercentrs komforts”, līgu-
ma summa 19 850 eiro bez PVN;

  poligrāfijas pakalpojumi, līgums 
noslēgts ar SIA “IBC Print Baltic”, 
līguma summa līdz 41 999,99 eiro 
bez PVN.

Izsludinātie iepirkumi
 tērpu izgatavošana un piegāde 

Mārupes novada pašvaldības 
Babītes Kultūrizglītības centra un 
Mārupes Kultūras nama kolektī-
viem, piedāvājumu iesniegšana 
līdz 11.04.2022.

  sporta apģērbu šūšana, apdruka 
un piegāde, piedāvājumu iesnieg-
šana līdz 19.04.2022.

Kristaps Ločs,
Mār upes novada pašvaldības 

izpilddirektors 

Sākti ūdenssaimniecības 
infrastruktūras izbūves darbi Liliju 
ielā Mārupē
Informējam, ka Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētajā 
projektā Nr. 5.3.1.0/16/I/003 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīs-
tība Mārupē, 4. kārta” plānota ūdenssaimniecības infrastruktūras at-
tīstība Liliju ielā. Līgums par ūdenssaimniecības infrastruktūras rea-
lizāciju Liliju ielā noslēgts ar būvuzņēmēju SIA “Woltec”.

Plānotais laika grafiks:
  Liliju iela no Rožu ielas līdz Dauga-

vas ielai: marts – maijs;
  Liliju iela no Daugavas ielas līdz 

Pededzes ielai: aprīlis – jūnijs;
  ceļa segums posmā no Rožu līdz 

Pededzes ielai: jūnijs – jūlijs;
  Liliju iela no Objekta sākuma (Liliju 

iela 122)  līdz Penkules ielai: jūlijs 
– septembris;

  Liliju iela no Liliju 122/Penkules 
ielas līdz Zeltiņu ielai: jūnijs – sep-
tembris;

  ceļa segums posmā Liliju iela no 
Penkules ielas līdz Zeltiņu ielai: 
septembris;

  Liliju iela no Zeltiņu ielas līdz Pe-
dedzes ielai: maijs (beigas) – sep-
tembris;

  būves nodošana ekspluatācijā - 
septembris.
Ūdensvadu un kanalizācijas tīklu 

izbūves darbu laikā tranzīta trans-
porta satiksmei būs slēgts Liliju ielas 
posms no Rožu ielas līdz Daugavas 
ielai, savukārt krustojums ar Gerberu 
ielu būs pieejams satiksmei.

Apbraucamais ceļš tiks organizēts 
pa Daugavas ielu, Mārupītes gatvi, 
Rožu ielu, Neļķu ielu, Lielo ielu un 
Gerberu ielu, kā arī gājēju kustība 
tiks nodrošināta gar ceļa darbu zonu 
pa esošām ietvēm (ceļa nomalēm).

SIA “Mārupes komunālie 
pakalpojumi”

Mārupes novada būvvalde apmeklētājus 
pieņem Jaunmārupē un Piņķos
Mārupes novada būvvalde no februāra atrodas Mazcenu alejā 35, 
Jaunmārupē, Mārupes pagastā. Apmeklētāju pieņemšana tiek 
nodrošināta arī Piņķos, Babītes pagastā.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
 Jaunmārupē, Mazcenu alejā 35

Pirmdienās un ceturtdienās 9.00 - 18.00
 Piņķos, Centra ielā 4

Ceturtdienās 9.00 - 12.00
Saziņai: tālr. nr. 67149863, e-pasta adrese marupe.bv@marupe.lv. 

Pašvaldības īpašumu pārvalde atrodas Piņķos
Pašvaldības īpašumu pārvaldes atrašanās vieta (tostarp 
apmeklētāju pieņemšanas vieta) kopš februāra sākuma ir Centra 
ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.
Saziņai: tālr. nr. 67687148, e-pasta adrese ipasumu.parvalde@marupe.lv.

Aicinām iesniegt idejas jaunajam Mārupes novada 
ģerbonim!
Novadu reforma mainījusi Latvijas administratīvā dalījuma karti, kas virknei pašvaldību, tostarp Māru-
pes novadam liek domāt par tāda nozīmīga identitātes simbola kā ģerbonis maiņu. 

Novada ģerbonis iemieso mūsu 
vērtības, simbolus un mūsu cilvēkus, 
tādēļ aicinām novadniekus iesniegt 
ideju priekšlikumus jaunajam Māru-
pes novada ģerbonim līdz šī gada 
21. aprīlim. 

Lai ideju iesniegšanu un apko-
pošanu darītu ērtāku, esam izstrā-

dājuši veidlapu. Ideju priekšlikumi 
elektroniskā formātā iesniedzami, 
sūtot aizpildītu veidlapu uz e-pasta 
adresi: gerbonis@marupe.lv. Izdrukā-
tā formā aicinām veidlapas iesniegt, 
iemetot tās pastkastītē pie pašvaldī-
bas administrācijas ēkas (Daugavas 
ielā 29, Mārupē, Mārupes pagastā) 

ar norādi “Sabiedrības iesaistes un 
mārketinga nodaļai”.

Līdz 21. aprīlim saņemtās idejas 
tiks apkopotas un nodotas heral-
dikas ekspertiem novada ģerboņa 
turpmākai izstrādei.

Veidlapa idejas priekšlikuma ie-
sniegšanai: ieej.lv/gerbonis

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

Iedzīvotāji iesaistās diskusijā par kultūras un garīguma 
centra “Kairos” būvniecības projektu Jaunmārupē
28. martā Zoom tiešsaistē notika pašvaldības organizētā kultūras un garīguma centra “Kairos” projekta 
pārstāvju tikšanās ar Jaunmārupes iedzīvotājiem. Tās laikā klātesošajiem bija iespēja uzklausīt projek-
ta attīstītājus, kā arī saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem par projekta virzību.

Izpilddirektora vietniece Ilze Krē-
mere informēja tikšanās dalībniekus, 
ka pašvaldība ir saņēmusi vairākas 
iedzīvotāju vēstules, kurās pausta 
dažāda nostāja par centra “Kairos” 
būvniecību Jaunmārupē, līdz ar to 
pašvaldība uzskatīja par nepiecieša-
mu rīkot tikšanos, lai visām iesais-
tītajām pusēm būtu iespēja izrunāt 
neskaidros jautājumus un, ja nepie-
ciešams, meklēt kādus risinājumus, 
kas līdzētu sabalansēt privātā uzņē-
mēja un sabiedrības intereses.

Ieskicējot būvniecības ieceres 
esošo situāciju, I.Krēmere aplieci-
nāja, ka jaunbūvējamā ēka atrodas 
Jaunmārupes dabas parka teritorijā, 
kas saskaņā ar spēkā esošo Māru-
pes novada teritorijas plānojumu 
2014. – 2026. gadam ir publiskas 
labiekārtotas ārtelpas teritorija, kur 
atļautā zemes papildu izmantošana 
atbilst pašreizējam būvniecības iece-
res kodam – kultūras iestāde. 

I.Krēmere atgādināja klātesoša-
jiem projekta attīstības līdzšinējo 
gaitu - 2019. gadā Rīgas Metropo-
lijas Romas katoļu kūrija iesniedza 
Mārupes novada būvvaldē ierosi-
nājumu būvniecības iecerei - kul-
tūras un sociālā garīguma centra 
būvniecībai nekustamajā īpašumā 
“Mēmeles” Jaunmārupē. Tā kā ēkas 
galvenais paredzētais lietošanas 
veids tolaik bija norādīts - kulta ēkas, 
un šādu ēku būvniecība saskaņā ar 
spēkā esošo Mārupes novada te-
ritorijas plānojumu 2014. – 2026. 
gadam konkrētajā zemes gabalā 
nav atļauta, kā arī ņemot vērā pub-
liskās apspriešanas laikā saņemtos 
iedzīvotāju iebildumus, būvniecības 

iecere tika noraidīta. 2020. gadā pro-
jekta attīstītājs iesniedza būvvaldē 
jaunu būvniecības ieceri, kas būtiski 
atšķīrās no iepriekšējās. Būvniecības 
ierosinātājs bija izvērtējis un ņēmis 
vērā 2019. gadā publiskās apsprie-
šanas laikā saņemtos iedzīvotāju 
ierosinājumus un iebildumus, 2020. 
gada būvniecības iecerē izmainot 
būves funkciju  un uzlabojot koncep-
ciju, samazinot būves apjomu, kā arī 
izvietojumu zemesgabalā. 

Būvvalde izsniedza būvatļauju, 
taču, ņemot vērā iedzīvotāju iebildu-
mus, Mārupes novada dome 2020. 
gada 30. septembrī lēma atcelt būv-
atļauju, uzdodot būvvaldei izvērtēt 
nepieciešamību rīkot publisko ap-
spriešanu. 

Būvniecības ieceres iesniedzējs 
domes lēmumu apstrīdēja Adminis-
tratīvajā rajona tiesā, kas 2021. ga-
da aprīlī lēma domes lēmumu atcelt, 
līdz ar to būvatļauja tika atjaunota. 

Tikšanās laikā būvniecības ieceres 
virzītājs, jezuītu kopienas pārstāvis 
priesteris Jānis Meļņikovs prezentē-
ja aktuālo būvniecības ieceri, uzsve-
rot, ka būvniecības sākotnējā iecere 
par dievnamu ir mainīta, un patlaban 
kultūras un garīguma centru “Kairos” 
plānots būvēt kā multikulturālu cen-
tru, kas pulcētu gan dažādu konfe-
siju pārstāvjus, gan ģimenes ar bēr-
niem, jauniešus, jaunās māmiņas, 
papildus dievkalpojumiem rīkojot 
dažādas kultūras un izglītojošas 
aktivitātes, svinot laulības, kristības 
un bēres. Mainīts arī ēkas arhitekto-
niskais izskats, transformējot to par 
estētisku mūsdienu modernā dizai-
na būvi, lai tā organiskāk iekļautos 

apkārtējā ainavā. Projekta gaitā 
atbilstoši jaunajam funkcionālajam 
pielietojumam mainīts arī ēkas plā-
nojums. Nav atrisināts jautājums 
par jaunas stāvvietas izbūvi, jo to 
nepieļauj Apbūves noteikumi kon-
krētajā teritorijā, tāpēc paredzēts 
izmantot ciematā esošās publiskās 
stāvvietas.

Vairums klātesošo iedzīvotāju uz-
svēra, ka konceptuāli atbalsta šāda 
veida centra būvniecību, taču iebilst 
pret tās atrašanos konkrētajā vietā 
Jaunmārupes dabas parka teritorijā 
blakus izglītības iestādēm.

Izskanēja iebildumi, ka, īsteno-
jot projekta ieceri, tiks samazināta 
Jaunmārupes dabas parka zaļā 
zona, kā arī būs nepieciešams veikt 
izmaiņas apkārtējā vidē un infra-
struktūrā, ierīkojot piebraucamo ce-
ļu un tādējādi apgrūtinot patlaban 
jau tā intensīvo satiksmi ciematā 
un apdraudot satiksmes drošību. 
Iedzīvotājus uztrauc arī neatrisi-
nātais jautājums par automašīnu 
stāvlaukumu, jo esošie publiskie 
stāvlaukumi ir pietiekami noslogoti, 
īpaši brīvdienās, kad arī kultūras un 
garīguma centrā “Kairos” plānots 
lielākais apmeklētāju skaits.

Iedzīvotājus interesēja iepriekš iz-
skanējusī informācija, ka plānotajā 
centrā “Kairos” paredzēts sniegt at-
balstu cilvēkiem ar dažādām atkarī-
bām. Priesteris I.Meļņikovs uzsvēra, 
ka nav plānots sniegt atbalstu tieši 
cilvēkiem ar atkarībām, bet gan psi-
holoģisko atbalstu ikvienam, kuram 
tas konkrētajā dzīves brīdī nepiecie-
šams. 

Uz tikšanās laikā izskanējušo iero-
sinājumu pašvaldībai meklēt iespē-
jas piedāvāt centra būvniecībai ze-
mes gabalu citā vietā Jaunmārupes 
ciematā vai citur novadā izpilddirek-
tora vietniece I.Krēmere skaidroja, ka 
šāda iespēja jau tikusi izskatīta, taču 
pašvaldības īpašumā nav līdzvērtīga 
šādas ēkas būvniecībai piemērota 
zemes gabala, kā arī pašvaldības ie-
spējas ierobežo normatīvie akti un 
normatīvais regulējums.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

Kultūras un garīguma centra “Kairos” vizualizācija.
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PII “Zīļuks” ēkai 3. vieta Latvijas Būvniecības gada 
balvā
Mārupes novada pašvaldība pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” ēka atzīta par trešo labāko būvi no-
minācijā “Sabiedriskā ēka - jaunbūve” Latvijas Būvniecības Gada balvā 2021.

2022. gada 11. martā tika apbal-
voti Latvijas Būvniecības Gada bal-
vas 2021 uzvarētāji. Pretendentu 
vidū bija arī divas Mārupes novada 
pašvaldības pasūtītās ēkas: PII “Zī-
ļuks”, kas ieguva godalgoto 3. vietu 
nominācijā “Sabiedriskā ēka - jaun-
būve”, un asfaltētā velotrase Tīrainē.  
Tāpat pieteikto kandidātu sarakstā 
bija arī trīs Mārupes novadā uzbūvē-
tās ēkas, kuru celtniecību pasūtījuši 
uzņēmēji:
  daudzstāvu autostāvvietas jaun-

būve Daibes ielā 27 Mārupē (kon-
kursā ieguva 2. vietu nominācijā 
“Inženierbūve - jaunbūve”);

  pasta sūtījumu šķirošanas termi-
nālis ar biroju ēku Ziemeļu ielā 18;

  Lindenholma dzīvojamā kvartāla 
1. kārtas labiekārtojums Maldugu-
ņu ielā 6, 8,10 un 12, Daibes ielā 
29, 31 un 33 un biroju kompleksa 
“Business Garden Rīga labiekārto-
juma izmaiņas Malduguņu ielā 2 
un 4 Mārupē.
Šogad Latvijas Būvniecības Gada 

balvai kopumā tika saņemts 121 pie-
teikums 10 nominācijās.

Pieteiktās būves vērtēja žūrija, 
kurā darbojās profesionāli un piere-
dzējuši nozaru speciālisti – inženieri, 
projektētāji, arhitekti, dizaineri, BVKB 
pārstāvis.

Rakstā izmantota informācija no 
vietnes www.buvniekupadome.lv

Līdz 2022. gada 1. oktobrim ekspluatācijā jānodod būves, 
kuru celtniecība sākta pirms 2014. gada 1. oktobra. 

Plašāku informāciju skaties www.marupe.lv 
sadaļā Sabiedrība / Mājoklis

savrupmāja saimniecības ēka dārza māja

Atgādinām nodot 
ēkas ekspluatācijā!

maksimālais būvdarbu
veikšanas laiks

8gadi

Būvatļaujas derīguma termiņu iespējams pagarināt, 
būvvaldē iesniedzot:

iesniegumu;

ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu;

ēkas un inženiertīklu izpildmērījuma plānu;

būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 
polisi.

Sākušies ielu un ceļu greiderēšanas 
darbi
Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, Mārupes novada pašvaldība pēc 
ziemas sezonas uzsākusi pašvaldības ielu un ceļu ar nesaistītu mi-
nerālmateriālu segumu klātņu  greiderēšanu. Greiderēšanas laikā tiek 
novērstas seguma deformācijas, šķērsvilnīši, bedrītes, nodrošināts 
līdzenums. 

Vēlamies uzsvērt, ka greiderēša-
na tiek veikta tad, kad ir ceļa segu-
ma minerālā materiāla optimālais 
mitrums. Tā kā šogad ir vēls pava-
saris, un gaisa temperatūra naktīs 
pārsvarā līdz šim bijusi zem -50C, 
lielākā daļa ceļu klātnes ilgstoši bija 
sasalušas, īpaši mežos un ēnainās 
vietās, bet, atkūstot ledum, tās ir 
pārmitrinātas. Šādu klātņu greide-
rēšana nav iespējama, jo tas neuz-
labo to stāvokli, bet gan tieši pretēji 
- bojā segumu. Tāpēc marta beigās 
tika greiderētas tikai to ceļu klātnes, 
kas bija jau pažuvušas un kur varēja 
nodrošināt izpildīto darbu kvalitāti.

Nogreiderēta lielākā daļa ceļu 
Babītes pagastā - kopā aptuveni 37 
km garumā. Šobrīd laika apstākļi 
neļauj turpināt uzsāktos darbus, 
bet, iestājoties labvēlīgiem laikap-
stākļiem, greiderēšana  tiks atsākta 
visos novada pagastos.

Veikts arī grants - šķembu segu-
mu iesēdumu remonts ielām Māru-

pes pagastā aptuveni 30m2 kopējā 
platībā.  

Vairākās novada ielās Jaunmāru-
pē, Mārupē, Skultē, Tīrainē, Piņķos, 
Spilvē veikti asfalta seguma avārijas 
bedrīšu remonta darbi gan ar auksto, 
gan karsto asfaltu, izmantojot nepil-
no tehnoloģiju, paveiktais remont-
darbu apjoms ir virs 600m2. 

Uzturēšanas darbus Mārupes 
pagastā veic uzņēmumi, ar kuriem 
Mārupes novada pašvaldībai ir no-
slēgti līgumi par ielu un ceļu ikdienas 
uzturēšanas darbiem -  SIA“Baltijas 
būve”, Babītes un Salas pagastos AS 
“Ceļu pārvalde”, SIA“V Service”.

Marta beigās pēc tehnoloģiskās 
pauzes ir atsākti būvdarbi objektā 
“Babītes ielas posma  pārbūve un 
gājēju ietves izbūve Babītē, Babītes 
pagastā, posmā no Liepu alejas līdz 
Rožu ielai”,  darbus veic AS “Ceļu 
pārvalde”.

Pašvaldības īpašumu pārvalde

Informācija par publiskās 
apspriedes noslēgšanos

No 7. marta līdz 5. aprīlim norisi-
nājās publiskā apspriede par koku 
ciršanas ieceri nekustamajā īpašu-
mā autoceļš V20 Imanta – Babīte. 
Apspriedes laikā, kā arī prezentācijas 
pasākumā, kas tiešsaistē notika 22. 
martā, saņemto viedokļu apkopo-
jums tiks publicēts pēc lēmuma pie-
ņemšanas kārtējā domes sēdē aprīlī.  

Jau ziņots, ka koku ciršanas iece-
re nekustamajā īpašumā autoceļš 
V20 Imanta – Babīte saistīta ar 

VSIA “Latvijas Valsts ceļi” pārbūves 
projektu “Valsts galvenā autoceļa A5 
Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte) 
abas brauktuves posma km 38.200 
- 40.850 pārbūve”.  

Plašāku informāciju var lasīt paš-
valdības mājaslapas www.marupe.lv 
sadaļā Pašvaldība / Sabiedriskās ap-
spriedes.

Pašvaldības īpašumu pārvalde

Meklējam Izglītības 
pārvaldes vadītāju
PRASĪBAS 
PRETENDENTIEM 

GALVENIE AMATA 
PIENĀKUMI

akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa 
profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā vai 
izglītības vadībā. Priekšrocība pretendentiem 
ar maģistra grādu;
ir vismaz triju gadu darba pieredze izglītības 
jomā vai izglītības vadības darbā;
valsts valodas prasmes augstākajā līmenī 
atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un 
vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās 
valodas prasmes profesionālajai darbībai 
nepieciešamajā apjomā;
labas prasmes darbā ar informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. teicamas 
iemaņas darbā ar MC Office 
lietojumprogrammām;
izglītības nozares normatīvo aktu pārzināšana 
un orientēšanās esošajā situācijā izglītības 
jomā valstī;
zināšanas izglītības satura un attīstības 
jautājumos;
izpratne par valsts pārvaldes, pašvaldības 
darbu un valsts pārvaldes iestādes budžeta 
plānošanu un izpildes kontroli;
prasme pielietot praksē teorētiskās zināšanas, 
izteikt un aizstāvēt savu viedokli par 
kompetencē esošajiem jautājumiem;
labas prezentēšanas un komunikācijas 
prasmes;
precizitāte un augsta atbildības sajūta;
spēja strādāt pastāvīgi, noteikt prioritātes un 
plānot iestādes darbu;
vēlama pieredze projektu izstrādē un vadībā.

PIEDĀVĀJAM
interesantu un atbildīgu darbu;
iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
darba alga mēnesī līdz 1917 eiro pirms 
nodokļu nomaksas;
pēc pārbaudes laika beigām - veselības 
apdrošināšanas polisi;
darba vietu Konrādu ielā 5, Mārupē, Mārupes 
pagastā, Mārupes novadā.

Konkursa nolikums pieejams pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv, sadaļā Pašvaldība / Vakances.
Pieteikumu ar norādi “Konkursam uz Izglītības pārvaldes vadītāja amatu”, parakstītu ar drošu elektronisko 
parakstu, lūdzam iesūtīt līdz 2022.gada 18.aprīlim uz e-pasta adresi: vakance@marupe.lv.
Otrajā kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā atlases komisija novērtēs 
pretendentu atbilstību Izglītības pārvaldes vadītāja amatam, kā arī pretendentiem prezentācijas veidā 
jāsniedz savs stratēģiskais redzējums par Izglītības pārvaldes attīstību un galvenajiem nākotnes 
izaicinājumiem (līdz 20 min.)

Mārupes novada pašvaldība informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks 
apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. 
Datu apstrādes pārzinis ir Mārupes novada pašvaldība, kontaktinformācija: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes 
novads, LV-2167, e-pasta adrese: marupe@marupe.lv.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
pieteikumu amatam/motivācijas vēstuli; 
nolikuma prasībām atbilstošu izglītības un 
papildu izglītības dokumentu kopijas; 
īsu dzīves un darba gaitu aprakstu – CV ar 
obligātu norādi par pieredzi, valodu prasmju 
līmeni, izglītību un papildu izglītību (kursi, 
semināri, apmācības, kuras uzskatāt par 
būtiskiem), norādot to apjomu akadēmiskajās 
stundās; 
citus dokumentus, kas apliecina pretendentam 
izvirzīto prasību izpildi; 
pretendents papildus var iesniegt atsauksmes, 
rekomendācijas vai citus dokumentus, kas 
apliecina pretendenta atlasei izvirzīto prasību 
izpildi vai nepieciešamās prasmes.

izstrādāt un ieviest novada izglītības stratēģiju;
atbildēt par Izglītības pārvaldes darbu, doto 
uzdevumu izpildi, nodrošināt darba 
nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu;
organizēt pašvaldības domes lēmumu, saistošo 
noteikumu un citu normatīvo aktu un rīkojumu 
izpildi;
pašvaldības noteiktajā kārtībā rīkoties ar 
pašvaldības mantu un finanšu resursiem, 
piedalīties iepirkumu organizēšanā;
veicināt izglītības kvalitātes paaugstināšanu 
novadā;
izstrādāt valsts budžeta mērķdotāciju sadales 
kārtību izglītības iestādēm;
saskaņot un pārraudzīt izglītības iestāžu 
tarifikācijas;
piedalīties izglītības iestāžu un izglītības 
programmu akreditācijā; 
nodrošināt izglītības iestāžu savstarpējo 
sadarbību un informācijas apriti;
nodrošināt sadarbību un dialogu ar izglītību 
pāraugošām institūcijām – Izglītības un zinātnes 
ministriju, Izglītības kvalitātes valsts dienestu 
u.c.;
veicināt ārējā finansējuma piesaisti izglītības 
kvalitātes pilnveidei, starptautisko sadarbības 
tīklu attīstībai, pedagogu un skolēnu apmaiņai;
pārstāvēt pašvaldības intereses un veicināt 
sadarbību ar dažādām institūcijām vietējā, 
reģionālā, valsts un starptautiskā mērogā;
regulāri sniegt pārskatu pašvaldības domei par 
savu pienākumu izpildi un darbību.
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Paziņojums par  nekustamā īpašuma „Meža Zvani” Dzilnuciemā, Babītes pagastā, 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Mārupes novada pašvaldības do-
me 2022. gada 30. martā ir pieņē-
musi lēmumu Nr.16 (prot. Nr. 5) “Par 
nekustamā īpašuma „Meža Zvani” 
Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mā-
rupes novadā (kadastra Nr.8048 007 
0997) detālplānojuma izstrādes uz-
sākšanu”.

Detālplānojuma teritorija ir nekus-
tamais īpašums „Meža Zvani”, kura 
kopēja platība ir 12,1976 ha. 

Saskaņā ar spēkā esošo 2020. ga-
da 22. janvārī apstiprināto Babītes 
novada (patlaban Babītes pagasta 
un Salas pagasta) teritorijas plāno-
jumu, nekustamais īpašums „Meža 
Zvani” atrodas Dzilnuciema teritorijā 
un tajā noteikts funkcionālais zonē-
jums - Savrupmāju apbūves teritori-
jas (DzS),  Jauktas centra apbūves 
teritorijā (JC), Dabas un apstādījumu 
teritorijā (DA), Ūdeņu teritorijā (Ū) un 

Transporta infrastruktūras teritorijā 
(TR) sarkano līniju robežās.

Detālplānojuma izstrādes mērķis 
ir  veikt īpašuma sadali apbūves 
gabalos, veidojot vienotu ielu tīk-
lu detālplānojuma teritorijā un tai 
piegulošajos īpašumos, detalizēt 
teritorijas izmantošanas un apbū-
ves noteikumus un pārkārtot ielu 
sarkanās līnijas. Saskaņā ar iesnie-
gumam pievienoto sadales priekš-
likumu, paredzēta teritorijas sadale 
vismaz 35 apbūves zemes gabalos, 
paredzot arī ielu izdalīšanu atseviš-
ķās zemes vienībās un publiskās 
ārtelpas zemes vienību izveidi un 
izveidot pieslēgumus  autoceļam 
Dzilnu ceļš C-27.

Detālplānojuma izstrādes ierosi-
nātājs ir nekustamā īpašuma īpaš-
nieks – juridiska persona.

Ar lēmumu un darba uzdevumu, 

kā arī turpmāko detālplānojuma 
izstrādes dokumentāciju var iepa-
zīties Mārupes novada pašvaldības 
mājaslapā sadaļā Pašvaldība/ Attīs-
tība un plānošana/ Detālplānojumi/
detālplānojumi izstrādes stadijā,  
kā arī Latvijas ģeotelpiskās infor-
mācijas portāla Geolatvija.lv sadaļā 
Teritorijas attīstības plānošana (ht-
tps://geolatvija.lv/geo/tapis#docu-
ment_23468 ).

Rakstiskus priekšlikumus var 
iesniegt līdz 2022.gada 13.mai-
jam Mārupes novada pašvaldībā 
Daugavas ielā 29, Mārupē, Māru-
pes novadā, LV-2167, nosūtot tos 
pa pastu vai iesniedzot klātienē. 
Iesniegumu iespējams iesniegt arī 
klientu apkalpošanas centrā Cen-
trālās administrācijas ēka Daugavas 
ielā 29, Mārupē, vai administrācijas 
ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes 
pagastā. Elektroniski priekšlikumi ie-
sniedzami ar elektronisko parakstu, 
iesūtot tos uz elektroniskā pasta ad-
resi marupe@marupe.lv. Iesniegumā 
noteikti jānorāda iesniedzēja vārds, 
uzvārds un adrese, bet juridiskām 
personām jānorāda nosaukums, 
adrese un reģistrācijas numurs.

Jautājumu gadījumā vērsties Mā-
rupes novada pašvaldības Attīstības 
un plānošanas nodaļā pie teritorijas 
plānotājas Svetlanas Burakas – 
e-pasts: svetlana.buraka@marupe.lv, 
tālr. nr. 67511291, speciālistu kon-
sultāciju laikā – pirmdienās un ce-
turtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.

Paziņojums  par Babītes novada domes 2009. gada 
23. septembra saistošo noteikumu Nr.132 „Par 
detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Zīlītes”, kad. 
Nr. 8088 005 0476, apstiprināšanu” atcelšanu

Mārupes novada pašvaldība pazi-
ņo, ka ar 30.03.2022. Mārupes no-
vada pašvaldības domes lēmumu 
Nr.14 (prot. Nr. 5) ir pieņemti sais-
tošie noteikumi Nr. 14/2022 „Par 
Babītes novada domes 2009.gada 
23.septembra saistošo noteikumu 
Nr.132 „Par detālplānojuma nekus-
tamajam īpašumam “Zīlītes”, kad. 
Nr. 8088 005 0476 apstiprināšanu” 
atcelšanu”. 

Saistošie noteikumi ir publicēti  

oficiālajā izdevumā “Latvijas vēst-
nesis” 07.04.2022. Oficiālās publi-
kācijas Nr.: 2022/69.51.

Ar lēmumu un saistošiem no-
teikumiem var iepazīties arī Valsts 
vienotajā ģeotelpiskās informācijas 
portālā www.geolatvija.lv, saite uz 
dokumentu: https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_13917.

Paziņojums par  nekustamā īpašuma “Zīlītes”, Spuņciemā, 
Salas pagastā, detālplānojuma apstiprināšanu

Mārupes novada pašvaldības 
dome 30.03.2022. ir pieņēmusi lē-
mumu Nr. 15 (prot. Nr. 5) “ Par ne-
kustamā īpašuma “Zīlītes”, kadastra 
Nr.8088 005 0476, Spuņciemā, Sa-
las pagastā, Mārupes novadā, detāl-
plānojuma apstiprināšanu ”.

Detālplānojums stājas spēkā pēc 
tā paziņošanas oficiālajā izdevumā 
„Latvijas Vēstnesis”. Informāciju 
par paziņošanas datumu, oficiālās 
publikācijas numuru un saiti uz pub-
likāciju aicinām meklēt pašvaldības 
mājaslapā.  

Ar lēmumu var iepazīties pašval-
dības tīmekļa vietnes www.marupe.lv  
sadaļā Pašvaldība/ Attīstība un plā-

nošana/ Detālplānojumi. 
Detālplānojuma redakcija un 

lēmumi pieejami Valsts vienotajā 
ģeotelpiskās informācijas portālā 
www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas 
attīstības plānošana (saite uz do-
kumentu: https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_23326). 

Kontaktinformācija: Mārupes no-
vada pašvaldības Attīstības un plā-
nošanas nodaļas  Zemes ierīcības 
speciāliste Daina Klauģe (e-pasts: 
daina.klauge@marupe.lv, tālr. 
67913758) speciālistu konsultāciju 
laikā – pirmdienās un ceturtdienās 
no plkst. 9.00 līdz 18.00.

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Klintis-1” 
Brīvkalnos, Babītes pagastā, detālplānojuma realizāciju 
pa daļām

Mārupes novada pašvaldības 
dome 30.03.2022. ir pieņēmusi lē-
mumu Nr.11 (prot. Nr.5) “Par grozī-
jumiem nekustamā īpašuma “Klin-
tis-1” (kadastra Nr. 8048 009 0078) 
detālplānojuma realizācijas kārtībā”.

Ar pieņemto lēmumu varēs iepa-
zīties Mārupes novada pašvaldības 
interneta vietnē www.marupe.lv sa-
daļā Pašvaldība / Attīstība un plā-
nošana / Detālplānojumi, meklējot 

atzīmi pie spēkā esošiem detālplā-
nojumiem, kā arī  Valsts vienotajā 
ģeotelpiskās informācijas portālā 
www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas 
attīstības plānošana pie detālplā-
nojuma “Klintis-1” dokumentācijas 
(saite uz dokumentu: https://geolat-
vija.lv/geo/tapis#document_10512).

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Bulduri-1”  Mārupē, 
Mārupes pagastā, detālplānojuma realizāciju pa daļām

Mārupes novada pašvaldības 
dome 30.03.2022. ir pieņēmusi lē-
mumu Nr.12 (prot. Nr.5) “ Par nekus-
tamā īpašuma “Bulduri-1” (kadastra 
Nr. 8076 003 0255), Mārupē, Māru-
pes pagastā, Mārupes novadā, de-
tālplānojuma realizāciju pa daļām”.

Ar pieņemto lēmumu varēs iepa-
zīties Mārupes novada pašvaldības 
interneta vietnē www.marupe.lv sa-

daļā Pašvaldība / Attīstība un plā-
nošana / Detālplānojumi, meklējot 
atzīmi pie spēkā esošiem detālplā-
nojumiem, kā arī  Valsts vienotajā 
ģeotelpiskās informācijas portālā 
www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas 
attīstības plānošana pie detālplā-
nojuma “Bulduri-1” dokumentācijas 
(saite uz dokumentu: https://geolatvi-
ja.lv/geo/tapis#document_9362). 

Par nekustamā īpašuma “Zīles” Mežārēs, Babītes 
pagastā, detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma 
termiņa pagarinājumu 

Mārupes novada pašvaldības  
dome 2022. gada 30. martā ir pie-
ņēmusi lēmumu Nr.13 (prot. Nr. 5) 
”Par nekustamā īpašuma “Zīles”, Me-
žārēs, Babītes pagastā, Mārupes no-
vadā (kadastra Nr. 8048 001 0009) 
detālplānojuma izstrādes darba 
uzdevuma termiņa pagarinājumu”. 
Detālplānojuma izstrādes darba 
uzdevuma derīguma termiņš paga-
rināts līdz 2024. gada 30.martam.

Ar pieņemto lēmumu var iepazī-

ties Mārupes novada pašvaldības 
interneta vietnē www.marupe.lv sa-
daļā Pašvaldība/ Attīstība un plā-
nošana / Detālplānojumi/Detālplā-
nojumi izstrādes stadijā un Latvijas 
ģeotelpiskās informācijas portālā 
www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas 
attīstības plānošana https://geolat-
vija.lv/geo/tapis#document_17235.   

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu 
autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) pārbūvei par ātrgaitas autoceļu
Ar Vides pārraudzības valsts biroja 2020. gada 12. decembra lēmumu Nr.5-02/21 ir piemērota ietekmes uz 
vidi novērtējuma procedūra autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posma no km 11,6 (Ķekavas 
apvedceļš) līdz km 38,2 (A 10) pārbūvei par ātrgaitas autoceļu.

Paredzētās darbības ierosinātāja 
ir VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (LVC), 
reģ.Nr.40003344207, adrese: Go-
goļa iela 3, Rīga, LV – 1050; elektro-
niskā pasta adrese: lvceli@lvceli.lv.

Paredzētās darbības vieta: Ķeka-
vas, Olaines un Mārupes novads.

Plānots esošo divjoslu Rīgas ap-
vedceļu (valsts galvenais autoceļš 
A5) pārbūvēt par ātrgaitas autoceļu 
ar divām brauktuvēm (četras brauk-
šanas joslas). Tiek izskatītas divas 
pārbūves alternatīvas, kuras atšķiras 
detaļās, jo pārbūvējamā ceļa pamat-
trase nemainās.

Daļu esošo pieslēgumu autoce-
ļam A4 plānots likvidēt. Krustojumi 
ar šķērsojošajiem autoceļiem plāno-
ti kā divlīmeņu ceļu mezgli un tiks 

pilnībā novērsti vienlīmeņa pieslēgu-
mi ar kreisajiem pagriezieniem.

Vietējā satiksme tiks organizēta 
pa zemākas kategorijas autoceļiem, 
pieslēdzot tos paredzētajos divlīme-
ņu ceļu mezglos. Plānotais atļautais 
maksimālais braukšanas ātrums: 
130 km/h.

Projekts ietver arī jaunu A5 savie-
nojumu ar Rīgas lidostu: gar plānotā 
dzelzceļa Rail Baltica rietumu pusi 
un pa Dzirnieku ielu līdz valsts reģio-
nālajam autoceļu P133. 

Ar informāciju par projektu var 
iepazīties www.enviro.lv no 2022. 
gada 5. līdz 25. aprīlim un šajā lai-
kā var sūtīt rakstiskus viedokļus par 
paredzētās darbības ietekmi uz vidi 
Vides pārraudzības valsts birojam 

(Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, 
tālr. nr. 67321173, www.vpvb.gov.lv, 
e-pasta adrese: vpvb@vpvb.gov.lv).

18.-22. aprīlī www.enviro.lv būs 
pieejama videoprezentācija un ie-
spēja rakstīt jautājumus uz e-pasta 
adresi: valdis@felsbergs.lv un saņemt 
atbildes vienas darbdienas laikā.

Sabiedriskās apspriešanas sa-
nāksme notiks 20. aprīlī plkst. 
17.00 atbilstoši “Covid-19 infekci-
jas izplatības pārvaldības likumā” 
noteiktajam: attālināti tiešsaistes 
videokonferencē. Pieejas saite un 
instrukcija publicēta www.enviro.lv; 
pret pieprasījumu, rakstot uz e-pasta 
adresi: valdis@felsbergs.lv, saiti varēs 
saņemt arī e-pastā.

Izsludina pieteikšanos konkursam par tiesībām 
organizēt Mārupes velosvētkus un Latvijas atklātā 
čempionāta kritēriju braucienu
2022. gada 30. marta domes sēdē pieņemts lēmums organizēt konkursu „Tiesību piešķiršana saņemt paš-
valdības līdzfinansējumu Mārupes velosvētku un Latvijas atklātā čempionāta kritēriju brauciena organi-
zēšanai Mārupes pagasta, Mārupes novada administratīvajā teritorijā dažādu vecumu grupu Mārupes no-
vada iedzīvotājiem”.

Ar konkursa nolikumu var iepazī-
ties pašvaldības mājaslapas www.
marupe.lv sadaļā Sabiedrība/Kon-
kursi.

Pasākuma norises laiks un vieta: 
2022. gada 30. septembrī Jaunmā-
rupē, Mārupes pagastā. 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš 

– 2022. gada 30. aprīlis.
Pieteikums iesniedzams klātienē 

Mārupes novada pašvaldības Valsts 
un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā Daugavas ielā 
29 - ēkas 1. stāvā, Mārupē, slēgtā 
aploksnē ar norādi “Konkursam” vai 
elektroniski, parakstītu ar drošu elek-

tronisko parakstu, sūtot uz e-pasta 
adresi: marupe@marupe.lv. Pieteiku-
mu iespējams nosūtīt arī pa pastu ar 
norādi “Konkursam”, sūtot uz adresi: 
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes 
pagasts, Mārupes novads, LV-2167.
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Aicinām jauniešus pievienoties M-UP kolektīvam
Aicinām ikvienu Mārupes, Babītes vai Salas pagasta aktīvo jaunieti pievienoties M-UP jauniešu (Māru-
pes novada Jauniešu domes) kolektīvam!

Tiekamies 21. aprīlī plkst. 16.30 Konrādu ielā 5, Mārupē!
Iepazīstināsim Tevi ar Jauniešu domes darbu, pildīsim dažādus komandu saliedējošus uzdevumus un radoši kopā 
pavadīsim vakaru.

Vairāk par pieteikšanos meklē jauniešu domes sociālajos tīklos.
M-up jaunieši

M-up jaunieši neformālā gaisotnē pulcē novada 
jauniešus
11. martā M-up jaunieši (Mārupes  novada Jauniešu dome) Mārupes Kultūras namā organizēja Speed-frien-
ding sadraudzības pasākumu ar mērķi satikties un sadraudzēties ar vienaudžiem.

Speed-friending ir pasākums, kurā 
neformāli ar dažādu aktivitāšu pa-
līdzību tiek iepazīstināti savstarpēji 
nepazīstami jaunieši.

Pasākumā bija iespēja satikt jau-
nus paziņas, iesaistīties dažādās 
aktivitātēs un, iedrošinot vienam 
otru, izkāpt ārpus savas komforta 
zonas. Speed- friending pasākumā 
satikās līdzīgi domājoši un sociāli 
atvērti jaunieši. Pozitīvā gaisotnē 

jaunieši piedalījās komandu saliedē-
jošās spēlēs, attīstīja komunikācijas 
prasmes un jautri pavadīja vakaru. 
Jauniešiem bija iespēja izteikt savu 
viedokli un pierādīt savas prāta un 
fiziskās spējas. 

M-up jaunieši uzskata, ka pasā-
kums bija izdevies, jo lieks nejutās 
neviens un sarunas piepildīja visu 
kultūras mana skatuvi un zāli.

“Mums bija patiess prieks satikt 

visus enerģiskos jauniešus, kuri 
atnāca uz pasākumu un lieliski pa-
vadīja piektdienas vakaru, veidojot 
jaunas draudzības,” piebilst M-up 
jaunieši. 

25. martā norisinājās vēl viens 
M-UP jauniešu organizēts pasā-
kums - pirmais kino vakars Mārupes 
Kultūras namā, kurā jauniešiem bija 
iespēja noskatīties Latvijas un Japā-
nas spēlfilmu “Maģiskais kimono”. 
Filma ļāva ielūkoties Japānas kul-
tūrā, kā arī paraudzīties uz Latvijas 
vērtībām no pavisam cita skatu pun-
kta. Pasākums organizēts ilgtspējīgi, 
veidojot popkorna tūtas no avīzēm, 
domājot par to, ko atstājam aiz se-
vis. Jaunieši pavadīja vakaru draugu 
lokā, popkorna smaržas gaisotnē. 

Paldies visiem lieliskajiem jaunie-
šiem par aizvadīto pasākumu, kā 
arī īpašs paldies Mārupes Kultūras 
namam par veiksmīgu sadarbību! 

Uz tikšanos jau pavisam drīz! 

M-up jaunieši

No 25. aprīļa jaunieši varēs pieteikties vasaras darbam 
pašvaldībā
No 2022. gada 25. aprīļa plkst 16.00 līdz 1. maija plkst 24.00 jaunieši varēs pieteikties vasaras darbam paš-
valdības iestādēs, elektroniski aizpildot anketu Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē: marupe.lv/
jauniesunodarbinatiba2022.*

Kas var pieteikties?
Mārupes novadā deklarētie jaunieši 
vai jaunieši, kuri mācās Mārupes no-
vada pašvaldības izglītības iestādēs. 

Kas jāzina par piedāvāto darbu?
Mārupes novada pašvaldība jau-
niešiem piedāvās darba vietas va-

saras brīvlaikā no 1. jūnija līdz 26. 
augustam. Darba jomas: teritorijas 
labiekārtošana (jauniešiem vecumā 
no 13 līdz 19 gadiem), pašvaldības 
bērnudārzi - pirmsskolas izglītības 
iestāžu audzinātāja palīga pienā-
kumu izpildei (jauniešiem vecumā 
no 15 līdz 19 gadiem). Darba laika 

apjoms vienam jaunietim: 4 stundas 
dienā,  20 stundas nedēļā, nostrādā-
jot mēnesi vienas vasaras laikā.

*Pieteikuma anketu nebūs iespē-
jams aizpildīt ātrāk par norādīto 
laiku.

Izglītības pārvalde

Babītes un Salas pagasta 
iedzīvotājiem iespēja piedalīties 
elektrotehnikas un lielgabarīta 
atkritumu nodošanas akcijā
Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” aicina Ba-
bītes un Salas pagastu iedzīvotājus piedalīties nolietoto elektroiekār-
tu, lielgabarīta un mājsaimniecībā radušos videi kaitīgo atkritumu 
bezmaksas nodošanas akcijā, kas norisināsies 28. un 29. aprīlī.

Iedzīvotāji tiek aicināti līdz 25. ap-
rīlim (ieskaitot) pieteikt elektroiekār-
tu, lielgabarīta un bīstamo atkritumu 
izvešanu, reģistrējoties vai zvanot uz 
tālr. nr. 8717 vai rakstot uz e-pasta 
adresi: babite@ecobaltiavide.lv. Pie-
sakoties obligāti jānorāda nododa-
mo atkritumu veids, aptuvenais ap-
joms un precīza savākšanas vieta 
(adrese).

Reģistrēšanās saite atroda-
ma pašvaldības mājaslapas 
www.marupe.lv sadaļā Novada ziņas.

Savākšana notiks 28. un 29. aprī-
lī, sākot no plkst. 7.00, visas dienas 
garumā. 
Akcijas laikā tiks savākti:
  sadzīves elektroiekārtas (ledus-

skapji, televizori, datori, monitori, 
plītis, putekļsūcēji utt.). Elektroie-
kārtām jābūt neizjauktām un ar 
visām piederošajām detaļām;

  lielgabarīta atkritumi – atkritumi, 

ko izmēru dēļ nevar ievietot atkri-
tumu tvertnēs (mēbeles, matrači 
u.c.);

  sadzīvē radušies bīstamie atkritu-
mi (baterijas un akumulatori, viens 
komplekts vieglo automašīnu rie-
pu bez diskiem, spuldzes u.c.).
Veicot elektroiekārtu un lielgabarī-

ta atkritumu izvešanu, netiks savākti 
cita veida atkritumi, piemēram, sa-
dzīves atkritumi un būvgruži (podi, 
vannas, palodzes, durvis logi u.c. 
ražošanas atkritumi, kas radušies 
būvniecības procesā).

Pieteikt elektroiekārtu, lielo un 
bīstamo atkritumu izvešanu ir ai-
cināts ikviens Babītes un Salas 
pagasta iedzīvotājs. Vairāk infor-
mācijas, zvanot uz tālruņa numuru 
8717 vai rakstot uz e-pasta adresi: 
babite@ecobaltiavide.lv. 

SIA “Eco Baltia vide”

Iesniedz savu projektu sociālās 
uzņēmējdarbības grantu 
programmā “Augšup”

2022. gada aprīlī tiek uzsākta jauna sociālās uzņēmējdarbības gran-
tu programma “Augšup”, ko īsteno SEB banka kopā ar Mārupes, Si-
guldas, Ķekavas, Olaines un Ropažu novadiem ar mērķi veicināt so-
ciālās uzņēmējdarbības attīstību Pierīgā.

Maksimālā naudas summa vie-
nam grantam būs 8 000 eiro un uz 
to varēs pretendēt gan uzņēmumi, 
kas jau veic vai plāno veikt sociālo 
uzņēmējdarbību kādā no minētajiem 
novadiem, gan arī vēl neīstenotu biz-
nesa ideju autori. 

Projektu pieteikumu pieņemša-
na no 1. aprīļa līdz 29. aprīļa plkst. 
12.00. 

Granta līdzekļi paredzēti saimnie-
ciskiem mērķiem esošās sociālās 
uzņēmējdarbības attīstīšanai, esošā 
biznesa virzībai sociālajā virzienā vai 
arī jauna sociālā uzņēmuma izveidei. 

Saņemto pieteikumu atlase notiks 
trīs kārtās, izvērtējot gan to atbilstī-
bu programmas kritērijiem, gan biz-
nesa plānu un idejas potenciālu, kā 
arī dalībnieku prezentācijas un atbil-

des uz žūrijas jautājumiem. Iesnieg-
tos projektus vērtēs žūrijas komisija, 
kuras sastāvā būs gan biznesa pro-
fesionāļi, gan sociālās uzņēmējdar-
bības jomas un pašvaldību pārstāvji. 
Rezultātu paziņošana un uzvarētāju 
apbalvošana notiks jūnijā. 

Plašāka informācija par grantu 
programmas “Augšup” nosacīju-
miem un pieteikuma veidlapa pie-
ejama mājaslapā seb.lv/augsup.

Jautājumu gadījumā un papildu 
informācijai vērsties pie Mārupes 
novada pašvaldības Sabiedrības 
iesaistes un mārketinga nodaļas 
vadītājas Elīnas Brigmanes, e-pasta 
adrese: elina.brigmane@marupe.lv, 
tālr. nr. 28347211.    

JAUNIEŠU DARBS

VASARĀ

25.APRĪLI
16.00

PIETEIKŠANĀS

SĀKOT ARPIETEIKŠANĀS

SĀKOT ARPIETEIKŠANĀS

SĀKOT AR

NONONO

www.marupe.lv
/jauniesudarbs2022
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Mājas kafejnīcu diena Mārupes un 
Olaines novadā
Šogad “Mājas kafejnīcu dienas” būs arī Mārupes un Olaines novados 
- 20. augustā! Biedrības “Pierīgas Partnerība” un “Jaunolaines attīs-
tībai”, kā arī Mārupes novada pašvaldība sadarbībā ar Olaines nova-
da pašvaldību aicina pieteikties dalībniekus no Olaines un Mārupes 
novada, kas uz vienu dienu vēlas atvērt savu “mājas kafejnīcu”!

Piesaki savu mājas kafejnīcu 
dalībai līdz 24. aprīlim, ejot uz saiti: 
ej.uz/majas_kafejnica_Pieriga.

Kas ir “Mājas kafejnīcu dienas”? 
Uz vienu dienu nedēļas nogalē 

māju pagalmi, viesu nami, lauku sē-
tas, saimniecības, fabrikas, ziedu au-
dzētavas vai citas vietas, kas ikdienā 
nav saistītas ar uzņēmējdarbību un 
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, 
pārvēršas par kafejnīcām. Viesiem 
par samaksu tiek piedāvāts nogar-
šot vietējo ēdienu, gūt lielisku garšas 
pieredzi, kā arī baudīt interesantu 
kultūras, aktīvās atpūtas vai vēsturi 
izzinošu programmu.

Kas var piedalīties “Mājas kafejnī-
cu dienās”? 

Var piedalīties ikviens interesents, 
kas gatavs šajā dienā uzņemt un 
pacienāt viesus savā sētā, dārzā, 
mājā, saimniecībā vai uzņēmumā. 
Dalībniekiem nav jābūt saistītiem ar 
ēdināšanu vai tūrismu. 

Kas jāzina “kafejnīcai”?
  Izstrādā sava “kafejnīcas” pie-

dāvājumu - ēdienkarti, papildu 
iespējamas eksursijas, izklaides, 
meistarklases u.c. 

  Iesaistās sava piedāvājuma un 
kopējā “Mājas kafejnīcu dienas” 
pasākuma reklamēšanā.

  Piedalās apmācībās, Pārtikas un 
veterinārā dienesta (PVD) lekcija 
ir obligāta.

  Pasākuma norises laikā veic ap-
meklētāju uzskaiti un sniedz da-
tus organizatoriem.

Lauku tūrisma asociācijas “Lauku 
ceļotājs” vienošanās ar Valsts 
ieņēmumu dienestu (VID) un PVD:
  Saskaņojums no VID. Ņemot vē-

rā labas pārvaldības principus un 
neuzliekot papildu administratīvo 
slogu tādām mājsaimniecībām, 
kuras ikdienā nenodarbojas ar 
uzņēmējdarbību, šādā pasāku-
mā nav jāpiemēro prasības, kas 
attiecas uz saimniecisko darbību.

  Ēdienkaršu saskaņojums ar PVD. 
Sešas nedēļas pirms katra reģio-
na pasākuma katras kafejnīcas 
ēdienkartes saskaņošana ar PVD.

Vairāk informācijas: 
www.celotajs.lv.

“Māju kafejnīcu dienas” ir reģionāla 
tūrisma galamērķa popularizēšanas 
pasākums, un to organizē Latvijas In-
vestīciju un attīstības aģentūras Tūris-
ma departaments un “Lauku ceļotājs” 
sadarbībā ar reģionu koordinatoriem.

Jaunmārupē apskatāma izstāde “Ar vienu vilcienu 
rītdienā”

2022. gada 4. aprīlī Salaspilī at-
klāta “Rail Baltica” projektam veltī-
tā ceļojošā vides izstāde “Ar vienu 
vilcienu rītdienā”, kas veltīta “Rail 
Baltica” projekta īstenošanai Latvijā 
un radīta ar mērķi informēt iedzī-

votājus par ātrvilcienu dzelzceļu – 
kur atradīsies stacijas, kā izskatās 
ātrvilcieni un cik ātri ar tiem varēs 
pārvietoties ikdienas braucienos vai 
ceļojot uz Eiropu. Nākamā ceļojošās 
izstādes pietura – Mārupes novads! 

Izstāde būs skatāma no 20. aprīļa 
līdz 4. maijam Jaunmārupē, Maz-
cenu alejā pie ūdenstorņa. Plašāk: 
www.marupe.lv

Babītes ciema vēsture audio gidā
Izveidots audio gids, kas jebkurā laikā ikvienam kopā ar viedtālrunī lejupielādētas lietotnes starpniecī-
bu ļauj doties aizraujošā ekskursijā pa Babītes ciemu.

Joprojām maršrutā Rīga-Jūrmala 
ir vilcieni, kur paziņo: “Imantā un Ba-
bītē nepietur!”, un vilciens taurēdams 
lielā ātrumā nesas garām Babītei. 
Aicinām šoreiz piebremzēt ikdienas 
gaitas un pieturēt Babītē! Te ir ļoti 
interesanti! Jau Babītes stacija ir ar 
aizraujošu vēsturi, turpat blakus – 
bijušais Jūrmalas mežrūpniecības 
kantoris, kur bija arī moderns kul-
tūras nams; Pūpes kroga vieta, kur 
pagrabs vien saglabājies; senais 
ceļš, kas gadsimtiem vedis cauri šai 
vietai dažādu valstu kara pulkus un 
mierīgus ļaudis. Kā mazapdzīvotā 
vieta Pūpe pārtapa par progresīvas 
mežrūpsaimniecības centru? Kur 
atrodas ciema senākās ēkas? Kurā 
mājā glāba ebreju ģimeni? Kur mūs-
dienās var paēst un kur - nobaudīt 
gardu kafiju? To visu var uzzināt jau-
najā Babītes ciema audio gidā. Un, 
protams, ekskursijas noslēgums un 
gala mērķis ir apkaimes skaistuma 
centrā – LU Rododendru selekcijas 
un izmēģinājuma audzētava “Babī-
te”. Ar audio gida starpniecību var 
noklausīties trīsdesmit dažāda ga-
ruma stāstus un aplūkot attēlus.

Audio gida autors ir Piņķu baznī-
cas pērminderis, vēsturnieks Jānis 
Amols, viņš Babītē dzīvo jau tre-
šajā paaudzē un visu dzīvi ir vācis 
apkārtnes vēstures liecības. Bet kā 
savas zināšanas nodot cilvēkiem? 
Talkā nāca Pierīgas Partnerība, kas 
projektā “KOPA/Kopienu pārdomāta 
attīstība” piešķīra finansējumu audio 
gida izveidošanai. Tā kā ciemā dzīvo 
arī žurnāliste Anitra Tooma, kura jau 
izveidojusi vairākus populārus audio 
gidus par Rīgas parkiem, tad darbs 
pie Babītes ciema audio gida nori-
tēja bez aizķeršanās. Par Jūrmalas 
mežrūpniecības saimniecības vēs-
turi stāsta Ignats Grugulis, kurš tur 
strādāja par galveno inženieri un 
viņa acu priekšā 60 gadu laikā izvei-
dojās šis ciems.

Protams, stāstu vēl daudz. Jānis 

Amols un Anitra Tooma šoziem pa-
beidza Pierīgas tūrisma asociācijas 
ExitRiga gidu kursus. Jānis ar prie-
ku novadīs ekskursijas ne tikai par 
Babītes ciemu, bet arī par Piņķu 
baznīcu un apkārtējo ciemu vēstu-
ri. Iespējams, ka darbs pie Babītes 
ciema audio gida ir sākums Jāņa 
Amola grāmatai par apkārtnes vēs-
turi. Anitra labprāt dalīsies pieredzē, 
kā bez lieliem tēriņiem var sagatavot 
audio gidu. Rakstiet: janis.amols@
inbox.lv; tooma.anitra@gmail.com.

Babītes audiogida izstrāde ir veik-
ta  biedrības “Pierīgas partnerības” 
realizētā projektā Nr.19-00-A019.332- 
000003  “KOPA / Kopienu pārdomāta 
attīstība”, kas tiek īstenots Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstī-
bai Latvijas Lauku attīstības program-
mas 2014.-2020.gadam apakšpasā-
kumā „Starpteritoriālā un starpvalstu 
sadarbība”.

Lejupielādējiet lietotni izi.Travel un 
meklētājā ierakstiet “Babītes ciema 
vēsture” vai parādiet savai viedtālru-
ņa kamerai QR kodu:

Audio gida autori

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

Babītes stacija 1925. gadā.

Pūpes krogs.

Paziņojums par izsoli
Mārupes novada pašvaldība rīko kustamā īpašuma elektronisku iz-
soli ar augšupejošu soli vietnē www.izsoles.ta.gov.lv. 

Izsoles objekts: kustamā manta – vieglā pasažieru automašīna Volvo S60 
ar valsts reģistrācijas Nr. KB 7176. 
Nosacītā cena: 1672 eiro.
Izsoles sākuma datums - 2022.gada 19.aprīlis, reģistrācijas beigu datums- 
2022.gada 28.aprīlis.
Izsoles noslēguma datums un laiks - 2022.gada 9.maijs plkst.13.00.

Izsoles noteikumi un plašāka informācija pieejama pašvaldības mājaslapā 
www.marupe.lv, sadaļā Pašvaldība / Izsoles.
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No 22. līdz 24. aprīlim Tīrainē un 
Piņķos - iespēja bez maksas nodot 
zaļos dārza atkritumus
Domājot par iedzīvotāju ērtībām, Mārupes novada pašvaldība aprīļa 
beigās organizē zaļo dārza atkritumu pieņemšanas akciju.

Savāktās lapas, zāli un lakstus 
bez maksas varēs nodot:
  Mārupes pagastā - Vecozolu ielā 

103, Tīrainē;
  Babītes pagastā - nekustamajā 

īpašumā “Notekas”, Piņķos.
Nodošanas punktā Piņķos pie-

ņems arī koku un krūmu zarus. Uz-
manību! Tīrainē zarus nepieņems!

Akcija norisināsies trīs dienas:
  piektdien, 22. aprīlī, no plkst. 15.00 

līdz 20.00;
  sestdien, 23. aprīlī, no plkst. 11.00 

līdz 15.00;
  svētdien, 24. aprīlī, no plkst.11.00 

līdz 15.00.

Norādītajā laikā atvestos dār-

za atkritumus pašiem būs jāizber 
darbinieku norādītajā konteinerā. 
Atkritumus nedrīkst vest un atstāt 
citā laikā! 

Atgādinām, ka nododamajiem 
dārza un zaļajiem atkritumiem jā-
būt bez piemaisījumiem. Tie nedrīkst 
būt sajaukti ar zemi, akmeņiem u.c. 
Maksimālais nododamais atkritumu 
daudzums – līdz 1 m³ dienā no vie-
nas mājsaimniecības.

Jautājumu gadījumā aicinām sa-
zināties ar Pašvaldības īpašumu pār-
valdi: 20368733 (Vilnis - par punktu 
Piņķos), 25748982 (Ilze - par punktu 
Tīrainē).

Pašvaldības īpašumu pārvalde

Zaļais festivāls - dabai draudzīga dzīvesveida 
svinēšana
Dzīvot dabai draudzīgi ir apzināta izvēle. Ne vienmēr ceļš uz zaļu dzīvesveidu ir viegls. Dabai draudzīgu 
paradumu ieviešana ikdienas rutīnā prasa pašdisciplīnu un motivāciju, tādēļ ir labi, ja varam uzklausīt 
līdzcilvēku pieredzi, iedvesmoties no viņu panākumiem un mācīties no kļūdām. 

Turpinot tradīciju, 29. un 30. aprīlī 
aicinām visus interesentus uz Za-
ļo festivālu, kur divu dienu garumā 
gan diskutēsim par atjaunojamiem 
energoresursiem,  atkritumu šķi-
rošanu, zero waste principiem un 
kompostēšanu, gan orientēsimies 
dabā, spēlēsim spēles un uzņemsim 
pozitīvu enerģiju vakara muzikālajā 
performancē. 

Zaļais festivāls šogad norisinā-
sies zīmīgā vietā – Dreimaņu ielā 
12, Mārupē, kur pasākuma laikā at-
klāsim arī jauniešu centru “Hēlijs”. 
Novada jauniešiem tik svarīgās 
ēkas būvniecība noritēja, pateico-
ties ES Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA)  at-
balstam, īstenojot projektu Nr. 
20-04-AL04-A019.2201-000002 
“Jauniešu centra izveide”. Līdzās 
jauniešu centram labiekārtota arī 
piegulošā teritorija projektā Nr. 
20-04-AL04-A019.2201-000004 
“Sporta laukuma labiekārtošana”, 
kur Mārupes novada Jauniešu do-
mes sastāvā esošie jaunieši klasis-
ko apstādījumu vietā stādīs publisko 
dārzu, kas būs brīvi pieejams jebku-
ram teritorijas apmeklētājam. 

Jauniešu centrs kā Zaļā festivāla 
norises vieta izvēlēta apzināti, jo arī 
turpmāk jaunieši plāno centru iz-
mantot kā platformu dažādu inova-
tīvu un dabai draudzīgu risinājumu 
testēšanai. Lai radītu iespēju teorē-
tiskās zināšanas pārbaudīt praksē, 
jauniešu centra teritorijā uzstādīta 
arī neliela siltumnīca, kurā centra 
regulārajiem apmeklētājiem pašiem 
audzēt dažādas kultūras. Par praksē 
gūtajiem secinājumiem jaunieši vēs-
tīs sociālajos tīklos.   

Labas lietas notiek tad, kad esam 
gatavi iesaistīties, apvienoties ko-
pīgu ideju vārdā, tāpēc esam ļoti 
pateicīgi novada uzņēmējiem, kuri 
atbalstīja jauniešu publiskā dārza 
iniciatīvu, dāvinot nepieciešamos 
augus, kā arī tiem uzņēmumiem un 
organizācijām, kas līdzdarbojas Zaļā 
festivāla tapšanas procesā, lai ikvie-
nam apmeklētājam šīs divas dienas 
sniegtu gan nepieciešamo informā-
ciju, gan iedvesmu zaļiem darbiem. 

29. aprīlī festivālā būs aktīva rosī-
šanās – veidosim vides instalāciju 
no lietotiem t- krekliem, stādīsim 
publisko dārzu, runāsim par veselīgu 
un dabai draudzīgu dzīvesveidu, ar 

mazajiem bērniem veidosim dēstu 
kastītes no piena pakām un sēsim 
tajās saulespuķes, bet tie, kuriem 
tuvas zero waste idejas un kom-
postēšana, būs aicināti uz sarunu 
pie ugunskura.

30. aprīli iesāksim sportiski, iepa-
zīstot tuvāko apkārtni fotoorientēša-
nās aktivitātē “Beidzam gurķoties!”. 
Ņemot vērā, ka 30. aprīlis ir arī Lielās 
Talkas diena Latvijā, arī fotoorientē-
šanās būs iekļauti talkošanas ele-
menti.  Reģistrēties aktivitātei būs 
iespējams no 20. aprīļa pašvaldības 
mājaslapā www.marupe.lv. 

No 13.00 līdz 18.30 notiks se-
mināri, diskusijas, pieredzes stāsti, 
bērniem būs iespēja piedalīties at-
kritumu šķirošanas spēlē, savukārt 
jaunieši paši gatavos papīru. 

Festivāla noslēgumā par pozitīvās 
enerģijas lādiņu gādās Būū jeb Ilze 
Fārte, aizraujot klātesošos ar spilgtu 
muzikālo performanci. 

Tiekamies festivālā! 

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

Lielajā Talkā pašvaldība organizēs vairāku novada 
teritoriju sakopšanu
Aicinot sabiedrību rūpēties par vides sakopšanu, atveseļošanu un labiekārtošanu, šī gada 30. aprīlī jau 
15. reizi pēc kārtas Latvijā norisināsies Lielā Talka. Tās laikā ikviens Latvijas iedzīvotājs aicināts veikt 
sakopšanas un labiekārtošanas darbus gan savas mājas, gan pašvaldības teritorijā. Par Lielās Talkas šī 
gada vadmotīvu izvēlēts sauklis “Celies, posies, iesaisties!”

Lielās Talkas koordinatore Māru-
pes novadā - Pašvaldības īpašumu 
pārvaldes speciāliste Ziedīte Lapiņa 
atgādina iedzīvotājiem reģistrēt plā-
notās sakopšanas vietas Lielās Tal-
kas organizatoru mājaslapā www.
talkas.lv.

Pēc talkas vietas pieteikšanas 
jāgaida koordinatora talkas vietas 
apstiprinājums. Kad talkas vieta tiks 
apstiprināta un reģistrēta (būs re-
dzama kartē), ar atbildīgo sazināsies 
talkas koordinators un vienosies par 
maisu saņemšanu, darba kārtību un 
vietu, kur atstāt pielasītos maisus.

Aicinām pievērst arī uzmanību 
tam, ka vietnē www.talkas.lv sa-
kopšanai reģistrējamas valsts un 
pašvaldības īpašumā esošās terito-
rijas, ko reģistrētājs savas ģimenes/
domubiedru grupā arī pats apņemas 
sakopt. 

KAD?
Lielā Talka norisināsies sestdien, 
30. aprīlī.

KUR SAŅEMT ATKRITUMU 
MAISUS?
Reģistrētās talkas atbildīgie atkri-
tumu maisus saņems bez maksas. 
Talkas laikā atkritumu vākšana no-
tiek tikai izsniegtajos maisos! Talkas 
koordinators sazināsies par maisu 
saņemšanu.

Individuālie talkotāji varēs saņemt 
savu SOLO talkas maisu “Rimi” vei-
kalos visā Latvijas teritorijā – iegā-
dājoties preces jebkādā apjomā. 
“SOLO TALKA” ir iespēja talkot indi-
viduāli sev ērtā publiskā vietā BEZ  
talkas saskaņošanas ar pašvadlī-

bas koordinatoru. Savu SOLO talku 
aicinām reģistrēt talkas mājaslapā 
www.talkas.lv SOLO talku kartē. 
Talkas dienā maiss ar savāktajiem 
atkritumiem jānogādā kādā no tu-
vākajām oficiāli reģistrētajām talkas 
atkritumu savākšanas vietām, kuras 
tiks atzīmētas Lielās Talkas kartē.

KUR ATSTĀT PIEPILDĪTOS 
MAISUS?
Par Lielās Talkas atkritumu maisu 
savākšanu un izvešanu ir atbildīga 
attiecīgā pašvaldība. Savus piepildī-
tos maisus atstāj TIKAI reģistrētajā 
talkas vietā un par to atrašanās vietu 
informē talkas atbildīgo (konkrētās 
talkas vietas organizatoru). Neskaid-
rību gadījumā zvani savas pašvaldī-
bas talkas koordinatoram.

Svarīgi! Aicinājums jau talkoša-
nas laikā šķirot atkritumus, t.i., vie-
nā maisā likt stikla pudeles, burkas, 
citā - plastmasas pudeles, vēl citā 
- pārējos atkritumus. Visi maisi būs 
baltā krāsā.

Ikvienam ir iespēja piedalīties 
arī Mārupes novada pašvaldības 
pieteiktajās talkošanas vietās. Tās 
šogad būs piecas. 

Babītes un Salas pagastā - 
Babītes ezera krastu sakopšana
Aicinām savākt atkritumus pie valsts 
īpašumā esošā Babītes ezera kras-
tiem. Pulcēšanās vietas atkritumu 
maisu un informācijas saņemšanai:
  9.30 pie Babītes sūkņu stacijas;
  10.10 Spuņciemā, Bražu ceļa galā 

pie dambja;
  9.30 pie Dzilnupes sūkņu stacijas;
  9:50 Dzilnupes poldera dambī pre-

tim Ļutu ceļam.
Sakopšanas dienā neskaidrību 

gadījumā par Babītes ezera sakop-
šanas darbiem lūgums zvanīt uz 
tālruņa numuriem: 20368733 vai 
27089211.

Mārupes pagastā - Jaunmārupes 
parka uzpošana jaunajai sezonai
Aicinām visus, kuriem patīk atpūs-
ties Jaunmārupes parkā, līdzdar-
boties parka pavasara tīrīšanā. 
Pulcēšanās talkai plkst. 10.00 au-
tostāvvietā pie bērnu rotaļu lauku-
miem. Līdzi jāņem grābeklis, kādam 
noderēs arī dārza dakšas. Talkā iztī-
rīsim pludmales smiltis pie “Pavasa-
ru” dīķa, iztīrīsim abu dīķu nomales, 
uzposīsim vietu zaļumballēm un 
veiksim citus darbus.

Ar možu garu un darba prieku tie-
kamies 30. aprīlī!

Lielās Talkas koordinatore Māru-
pes novadā:

Ziedīte Lapiņa (e-pasta adrese: 
ziedite.lapina@marupe.lv; tālr. nr. 
29435695)

Plašāka informācija par Lielās Tal-
kas norisi: www.talkas.lv.

Plašāka informācija par paš-
valdības oraganizētajām talkām: 
www.marupe.lv

Informāciju apkopoja 
Sabiedrības iesaistes un mārketinga 

nodaļa

Mārupes novada

29.aprīlī 
15.00 - 19.00

30.aprīlī 
10.00 - 19.00

Zaļā festivāla atklāšana
Vides instalācijas veidošana no T krekliem 
Babītes vidusskolas Ekopadome

Diskusija par veselīgu un dabai draudzīgu dzīvesveidu
Babītes vidusskolas Ekopadome

Akcijas "Skrējiens apkārt pasaulei" dalībnieku 
apbalvošana
Sarunas pie ugunskura par atkritumu kompostēšanu un 
zero waste principiem
“Biolan” un “Zero Waste Latvija”

Darbnīca bērniem "Iesēj saulespuķi"

Fotoorientēšanās "Beidzam gurķoties!"
Iepriekšēja reģistrācija www.marupe.lv no 20. aprīļa

Veiklības spēle  "Viltīgais konuss"
Lekcija/diskusija "Atkritumu šķirošanas ABC"
SIA “Eco Baltia vide”

Interaktīvs stāstījums "Atkritumi kā resurss"
biedrība “Baltijas krasti”

Uzveic atkritumu kalnus – šķiro! Atkritumu šķirošanas 
spēle
Lekcija/diskusija par godīgo tirdzniecību un atbildīgu 
patēriņu
biedrība “Zaļā brīvība”

Diskusija “Enerģijas kopienas – teorija un prakse”
biedrība “Zaļā brīvība”, RPA “Rīgas enerģētikas aģentūra”

Lekcija/diskusija “Kā ar saviem paradumiem samazināt 
atkritumu apjomu”
SIA “Eco Baltia vide”

Diskusija "Vai atkritumu poligons var būt mūsdienīgs un 
drošs?"
SIA “Getliņi EKO”

Seminārs "Kā saules enerģija var strādāt manā labā?"
“Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris”

Diskusija "Vai ražot enerģiju ar sauli ir tikai modes 
lieta?"
“Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris”

Novadnieku pieredzes videostāsti 
Dienas noslēgumā pozitīvās enerģijas lādiņš  - muzikālā 
performance ar BŪŪ (Ilze Fārte)

Visas dienas garumā 
Augu maiņas punkts – atnes savu augu/stādu/istabas puķi 
un atstāj adopcijai vai iemaini pret kādu citu!

Diskusijas vadīs žurnāliste, zaļā dzīvesveida piekritēja Eva 
Johansone un raidījuma “Zaļgalvis” vadītājs, dabas vērotājs 
Rvīns Varde

Lieldraugi
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PII “Zeltrīti” liek pamatus “zaļajai domāšanai”
Lielie un mazie PII “Zeltrīti” iemītnieki lepojas ar to, ka ir Ekoskolu programmas dalībnieki un jau piekto gadu lepni notur Zaļo karogu - Ekoskolu programmas sim-
bolu, ko saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā. Ekoskola ir “zaļās domāšanas” programma, kuras īsteno-
šanā tiek iesaistīta apkārtējā sabiedrība, tiek veicināta bērnu izpratne par vidi, un, saistot to ar mācību procesu, veicināta personiskās attieksmes veidošanās jau 
no pirmsskolas vecuma.

Šajā mācību gadā, izvērtējot ie-
stādes vides novērtējumu, par gada 
uzdevumu izvirzījām Ekoskolu tēmu 
“Atkritumi”. Atkritumu rašanos nosa-
ka mūsu ieradumi rīkoties pierastajā 
veidā, tāpēc Ekoskolas uzdevums ir 
radīt tādu vidi, kurā rodas pieradums 
samazināt atkritumu rašanos, atkār-
toti izmantot un pārstrādāt tos. PII 
“Zeltrīti” darbojas ne tikai lielā Ekopa-
dome, bet arī mazā Ekopadome, ku-
ra šogad īpaši kuplā skaitā izveidota 
no darboties gribošiem un radošiem 
sagatavošanas grupu bērnu ievēlē-
tajiem pārstāvjiem.

Tēmas “Atkritumi” izzināšana sā-
kās jau rudenī ar grupu aktīvu iesais-
tīšanos Ekoskolu globālajās “Rīcības 
dienās”, kad kopā ar saviem vecā-
kiem pasākumā “Īstais laiks sākt 
šķirot un radīt jaunu” bērni deva 
otro iespēju lietām, kas savu laiku 
jau nokalpojušas vai nav tikušas iz-
mantotas, piemēram, tapa brīnišķīgi 
iepirkuma maisiņi, kas tika darināti 
gan no mammas un tēta krekliem, 
svārkiem, dvieļa un pat no vannas 
paklājiņa (“Zvirbulīšu” grupa). Vides 

izglītības tēma ir aktuāla gan ikdie-
nas āra nodarbībās, kuras notiek 
regulāri vismaz vienu reizi nedēļā, 
gan citās Ekoskolu aktivitātēs, pie-
mēram, “Silto džemperu diena”. Par 
šīm aktivitātēm informējam jebkuru 
interesentu mūsu Facebook lapā.

Aktīvi, radoši un ar prieku visa 
mācību gada garumā pildīti dažādi 
uzdevumi, veikti pētījumi un atklāju-
mi, gūts priekšstats par atkritumu 
samazināšanas nepieciešamību, kā 
rodas lietas vai notiek procesi, kas 
palīdz taupīt resursus. Cik dažādi var 
izzināt tik nopietnu tēmu jau pirms-
skolas vecumā, varat redzēt dažās 
mūsu aktivitātēs:
  “Zīlīšu” grupa mājās pildīja an-

ketas par atkritumu šķirošanu; 
darbojoties ar interaktīvo tāfeli, 
izzināja tēmu “Nolietotā elektro-
tehnika”;

  “Dzenīši” un “Cielaviņas” tuvāka-
jā apkārtnē veica pētījumu, kā 
mārupieši šķiro atkritumus, vai 
ir pietiekams daudzums šķiroša-
nas konteineru, kā atkritumi tiek 
savākti; piedalījās arī apkārtnes 

sakopšanā, savācot cilvēku pa-
virši atstātos atkritumus;

  “Cīrulīši” atkārtoja, kā pareizi šķirot 
atkritumus, lai padarītu vidi tīrāku, 
saudzētu resursus un uzlabotu 
savu veselību; izzināja dabīgo 
šķiedru rašanos no vilnas līdz 
dzijas pavedienam;

  “Lakstīgalas” pētīja dažādus ma-
teriālus, to ietekmi uz dabu pēc 
izlietošanas, turpināja ar tekstila 
atkritumu šķirošanu un to iz-
mantošanu - iepazīstot digitālo 
grāmatu sēriju “Mācies ar Lupati-
ņiem”, atveidoja tās tēlus no grupā 
pieejamiem auduma gabaliņiem, 
pogām, dzijas. Iepazina komposta 
atkritumus, secinot, cik svarīgi ir 
pirkt pārtiku tik daudz, cik iespē-
jams izlietot;

  “Gulbīši” izzināja dažādus apkures 
veidus un to ietekmi uz vidi;

  “Cielaviņu un “Gulbīšu” grupas bi-
ja iesaistījušās AS “Latvijas valsts 
meži” ekoprogrammā pirmssko-
lām “Cūkmena detektīvi”, kas tieši 
sasaucas ar mūsu gada uzdevu-
mu, aktualizējot meža nozīmi ne-
gatīvo klimata pārmaiņu samazi-
nāšanā.
To, ka vides izglītību var sākt ap-

gūt pat paši mazākie audzēkņi, pie-
rādīja mūsu “Stārķīšu” grupas div-
gadnieki, kurus skolotājas rosināja 
lietot papīru vairākkārt, izmantojot 
zīmēšanai abas papīra puses un 
nevajadzīgās izdrukas. Bērni mācī-
jās šķirot – izlietoto papīru ievietot 
„Līgatnes papīrfabrikas” konteinerā, 
kas atrodas grupiņā, bet apēsto 
ābolu serdes – citā atkritumu kon-

teinerā.
Mācību gada laikā bērni visās gru-

pās centās šķirot atkritumus – papī-
ru, sadzīves atkritumus, baterijas un 
plastmasu, īpaši par to piedomājot 
arī mājās. Pēdējo divu gadu laikā otr-
reizējo izejvielu vākšanas un vides 
izglītības aktivitāšu projektā “Tīrai 
Latvijai” esam nodevuši vairāk nekā 
100 kg izlietoto bateriju.

Papīrs, kartons un citi materiāli 
aktīvi tika izmantoti radošajās ak-
tivitātēs. “Dzenīši” secināja, ka sa-
šķiroto papīru var izmantot otrreiz, 
pašiem pagatavojot jaunu papīru. 
“Balodīšiem” no dažādiem izlietota-
jiem materiāliem tapa dekorācijas 
grupas telpām, pirkstiņlelles rota-
ļām, dekoratīvi trauki augu sēšanai 
un izglītojoši aicinājumi “Izmanto 
atkārtoti!”. “Cielaviņu” grupā no otr-
reiz izmantojamiem materiālem tika 
gatavotas spēles un didaktiskie ma-
teriāli. “Zeltgalvīši” izgatavoja atgād-
nes, kā pareizi šķirot un samazināt 
atkritumus. Bērni tās izvietoja iestā-
des telpās un teritorijā, lai arī vecāki, 
draugi un garāmgājēji var uzzināt, kā 
ar pareizu rīcību varam padarīt vidi 
tīrāku. Daļa radošo darbu apkopoti 
spēļu un rotaļlietu izstādē “Parasto 
lietu pārvērtības”, kuru var aplūkot 
mūsu mājaslapā www.zeltriti.lv.

Gada vides tēma tika integrēta arī 
mūzikas un sporta nodarbībās, sko-
lotājām veidojot aizraujošus uzde-
vumus un mācot atbilstošas rotaļas 
un dziesmas, tai skaitā, atkārtojot 
mūsu “Ekodziesmiņu”. Ekoskolā ir 
svarīgi iepazīstināt bērnus ar visām 
dabas norisēm, tāpēc vairākās gru-

pās ierīkoti “dārzi uz palodzes”, kur 
var izsekot augu attīstības cikliem, 
kā arī izaudzēt veselīgus zaļumus un 
dažādus stādus, ko vēlāk pārstādīt 
dārzā.

Katru gadu pavasarī apkopojam 
mācību gada laikā Ekoskolu prog-
rammā apgūto un noslēdzam tēmu 
ar tā saucamo “Ekotusiņu” – jautru 
kopīgu ballīti. Neskatoties uz to, ka 
šogad jau trešo gadu pēc kārtas 
pasākumi diemžēl notika tikai grupu 
ietvaros, vairākās grupās ekotēmas 
noslēgums izvērtās par varenu pa-
sākumu, piemēram, pēc bērnu inicia-
tīvas “Zeltgalvīšu” grupai, rotaļlauku-
mā izveidojot improvizētu skatuvi, 
notika krāsains, dabai draudzīgs 
koncerts „Mosties, Pavasari!”, kam 
tērpi un aksesuāri tapa sadarbībā 
ar vecākiem no sadzīvē izlietotajiem 
materiāliem. Līdzīgs košs un jautrs 
pasākums bija “Gulbīšu” grupas “Eko 
modes skate” un citi.

Mūsu mācību gads Ekoskolu 
programmā ir bijis aktīvs un ražīgs, 
bet kopīgi darāmā vides izglītībā ir 
vēl daudz. Ikviena izglītības iestāde, 
kas gatava savā darbā pievērsties 
vides aizsardzības un ilgtspējīgas 
attīstības jautājumiem, var iesaistī-
ties Ekoskolu programmā. Paldies 
vecākiem, kolēģiem par atsaucību, 
līdzdarbošanos un ieinteresētību 
mūsu kopīgajā darbā. Ceram uz jū-
su atbalstu arī turpmāk. Saudzēsim 
dabu kopā!

Diāna Lācīte-Daniševska, PII “Zeltrīti” 
vadītājas vietniece izglītības jomā

“Dzenīšu” grupa iepazīstas ar atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā

Babītes vidusskolā lasīšanas 
maratonā iepazītas 2021. gadā 
tapušās grāmatas
Grāmatu lasīšana ir maratons visa mūža garumā un viens no vērtīgā-
kajiem brīvā laika pavadīšanas veidiem, kā rezultātā uzlabojas gan 
kognitīvās spējas, gan pašsajūta, tāpēc Babītes vidusskolas bibliote-
kāre Inta Krapāne un bibliotēkas laborante Ligita Grīvāne, apzinoties 
lasīšanas nozīmīgumu, katru gadu aicina skolēnus kopā vairot lasīt-
prieku un izjust grāmatas “garšu”, iesaistoties projektā “Bērnu, jau-
niešu un vecāku žūrija”. Viņas atzinīgi novērtēja, ka skolēni un peda-
gogi labprāt izmantoja iespēju nokļūt aizvadītā gada populārāko grā-
matu pasaulē un kļuva par ekspertiem, izteica viedokli, diskutēja par 
izlasīto un sajuta sevi kā žūrijas locekli.

Bērnu, jauniešu un vecāku žūri-
jas 2021. gada grāmatu kolekciju 
veidoja 28 grāmatas no astoņām 
izdevniecībām, savukārt Babītes 
vidusskolas bibliotēka bija viena no 
859 bibliotēkām Latvijā, kura pieda-
lījās žūrijas un lasīšanas maratonā. 

Šogad Latvijas Nacionālās biblio-
tēkas (LNB) lasīšanas veicināšanas 
programmas “Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrija 2021” svinīgais noslē-
guma pasākums – “Lielie lasīšanas 
svētki” norisinājās tiešsaistē, virtuāli 
pievienojoties Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Ziedoņa zāles studijai, 
un bija veltīts karā bojā gājušajiem 
Ukrainas bērniem. 

Savukārt Babītes vidusskolas 
čaklie lasītāji tika sveikti klātienē un 
noskaidrotas arī trīs skolas lasītākās 
grāmatas:  Ieva Melgalve un Eliza-
bete Lukšo-Ražinska “Emī un Rū. 
Robota sirds.”, Mika Kerenens “Ar-
mando” un Agnese Vanaga, Agate 
Lielpētere “Pagalma enciklopēdija”. 
Ikviens tika aicināts veidot tradīciju 
ģimenē - kopīgi lasīt un apspriest 
izlasītās grāmatas.

Latvijā jau kopš 2001. gada veik-
smīgi darbojas lasīšanas veicināša-
nas programma “Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrija”. Tā ir Latvijas Republi-
kas Kultūras ministrijas un Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas finansēta 
Bērnu literatūras centra iniciatīva, 
ko raksturo visplašākais aptvērums.

Lai grāmatas mūs stiprina, iedves-
mo un līdzsvaro!

Vineta Vējone, Babītes vidusskolas 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Babītes vidusskolas TDK “Bize” 1. vieta starptautiskā 
deju festivālā
Skolēnu pavasara brīvlaika izskaņā Babītes vidusskolas tautas deju kolektīvs “Bize” devās uz Palangu, 
lai piedalītos starptautiskā deju festivālā “Baltic Amber Palanga 2022”. 

Lai no Lietuvas mājup nedotos 
tukšām rokām,  5. -6. klašu kolek-
tīvs Lindas Plostnieces vadībā aktī-
vi strādāja pie dejas “Vējelis” (Agra 
Daņiļeviča horeogrāfija, Kaspara 
Bārbala mūzika).  Mēģinājumi noti-
ka gan pirms skolēnu brīvlaika, gan 
brīvlaikā, un centīgais darbs rezultē-
jies ar lieliskiem panākumiem - TDK 
“Bize” deju festivālā ieguva 1. vietu! 

Dagnija Roga, Babītes vidusskolas 
projektu vadītāja

Maijā sāksies jauno audzēkņu uzņemšana Babītes 
Mūzikas skolā 2022./2023. mācību gadam
No 9. maija līdz 10. jūnijam Babītes Mūzikas skola pieņems iesniegumus jauno audzēkņu uzņemšanai 
pirmajās un sagatavošanas klasēs.

Elektronisks iesniegums jāaizpil-
da skolas mājaslapā: www.babites-
muzikasskola.lv sadaļā Dokumenti/
Veidlapas. 

Gadījumā, ja nav iespējas veikt 
pieteikšanos elektroniski, būs ie-
spēja aizpildīt iesniegumu klātienē 
pie Babītes Kultūrizglītības centra 
administratora (Jūrmalas ielā 14A, 
Piņķos, iestādes darba laikā).

Konsultācijas notiks no 9. līdz 11. 

augustam, iestājpārbaudījums – 16. 
augustā.

Uzņemšana interešu izglītības 
programmās tiks organizēta pēc 
sagatavošanas un pirmo klašu au-
dzēkņu uzņemšanas - no 18. līdz 26. 
augustam.

Informācija par uzņemšanu mū-
zikas skolā – skolas mājaslapas 
sadaļā Uzņemšana.

Ar “Audzēkņu uzņemšanas notei-

kumiem Babītes Mūzikas skolā” var 
iepazīties Babītes Mūzikas skolas 
mājaslapā un informācijas stendā 
(Jūrmalas iela 14A, Piņķi, 1.stāvs).

Kontaktinformācija: tālr. 
nr. 67914683 (darbadienās 
9.00-15.00); e-pasta adrese: 
ilze.latkovska@marupe.lv.

Babītes Mūzikas skola
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Par sportu īsumā 

  Māris Grēniņš, 12. martā Valmierā 
piedaloties Latvijas sporta veterā-
nu - senioru savienības 59. sporta 
spēlēs vieglatlētikā, vecuma gru-
pā V40-45 izcīnījis trīs zelta meda-
ļas.

  9. martā Rīgā norisinājās sporta 
skolas “Arkādija” atklātās sacen-
sības vieglatlētikas trīscīņā U14 
vecuma grupai. Šajās sacensībās 
piedalījās arī Mārupes Sporta cen-
tra vieglatlēti,  kuru rezultāti ļāva 
sasniegt arī daudzus personīgos 
rekordus. Visvairāk uzteicams 
Grietas Butes sasniegums – Mā-
rupes Sporta centra audzēkne 
vidējā trīscīņā (60m, pildbumbas 
mešana un 500m) spraigā cīņā 
tikai par vienu punktu piekāpās 
uzvarētājai, godam izcīnot 2.vietu.

  Šajā sezonā pirmo reizi Mārupes 
SC audzēkņi piedalījās regulārajās 
sezonas spēlēs Reģionālās bas-
ketbola līgas (RBL, iepriekš LBL 
3) čempionātā. Komandu veidoja 
14 Mārupes SC audzēkņi un trīs 
pieredzējuši spēlētāji. Mārupes 
SC komanda bija visjaunākā ko-
manda visā turnīrā, jo lielākā daļa 
spēlētāju ir 15-17 gadu vecumā. 
Sezonā kopā aizvadītas 20 spēles, 
izcīnot četras uzvaras.

  Mārupes SC U15 komanda no-
slēgusi dalību EYBL U15 vecuma 
grupas posmā Polijas pilsētā Bi-
dgoščā. Piecās spēlēs tika izcīnī-
tas trīs uzvaras (pret Liepāja BS, 
Bygdosch Astoria U15, Bygdosch 
Astoria U16).

  Latvijas Futbola federācija īpašā 
pasākumā paziņojusi 2021. gada 
sezonas labākās Latvijas sieviešu 
futbola turnīru spēlētājas. Par la-
bāko spēlētāju Babītes SK rindās 
tika atzīta Šarlote Grundāne.

  Latvijas U17 jauniešu izlase, kurā 
tika iekļauti arī divi Babītes SK fut-

bolisti - Reinis Krieviņš un Efraims 
Valutadatils, no 23. līdz 29. mar-
tam piedalījās 2022. gada Eiropas 
čempionāta atlases Elites kārtas 
turnīrā Dānijā, aizvadot trīs spēles. 
Turnīrā Latvijas izlase piedzīvoja 
divus sāpīgus zaudējumus pret 
Šveici un Dāniju un vienu neiz-
šķirtu spēli pret Zviedrijas vien-
audžiem, tā šķiroties no izredzēm 
kvalificēties finālturnīram un ie-
rindojoties savas apakšgrupas 
ceturtajā vietā.

  5. martā U16 vecuma grupas 
sacensībās Latvijas Jaunatnes 
čempionātā pludmales volejbolā 
meitenēm telpās Babītes Sporta 
kompleksa audzēknes Nellija Lap-
sa/Emīlija Jaudzema izcīnījušas 
5.-8. vietu. Savu debiju U16 vecu-
ma grupā uzsāka arī Maija Paņko 
un Madara Pāla (U11). Abas spor-
tistes bija jaunākās turnīra dalīb-
nieces, taču apakšgrupā sīvā cīņā 

izcīnīja 3.vietu, kas ļāva turpināt 
sacensības. Turnīru meitenes no-
slēdza dalītā 9.-16. vietā 20 pāru 
konkurencē.

Mārupes Sporta centrs
Babītes Sporta komplekss

Vieglatlētikas sacensībās trīscīņā Mārupes SC audzēkne Grieta Bute izcīnījusi 2. vietu.

16.aprīlī plkst. 10.00 Mārupes sporta kompleksā
Mārupes novada atklātās tekvondo sacensības "Mārupes 
Kauss 2022"

19.aprīlī plkst. 19.00 Mārupes sporta kompeksā
LJBL čempionāta spēles basketbolā

20.aprīlī plkst. 18.00 Mārupes sporta kompeksā
LJBL čempionāta spēles basketbolā

24.aprīlī plkst. 11.00 Mārupes sporta kompeksā
LJBL čempionāta spēles basketbolā

30.aprīlī plkst. 11.00 Mārupes sporta kompleksā
LJBL čempionāta spēles basketbolā

4.maijā plkst. 11.00 Mārupes sporta kompleksā
LJBL čempionāta spēles basketbolā

SPORTA AFIŠA

Plašāku informāciju skatīt www.marupe.lv, sadaļā 
Sports / Sporta notikumu kalendārs.

Mārupes Sporta centra futbola 
komanda meklē spēlētājus
Mārupes Sporta centra futbola komanda, gatavojoties jaunajai sezo-
nai, meklē vīrus, kuri gatavi liet sviedrus gan treniņos, gan spēlēs, 
gan ārpus futbola - kopā ar mums!

Ja dzīvo vai mācies Mārupes no-
vadā vai tā tuvumā un esi 15 līdz 38 
gadus vecs un pierādīsi sevi lauku-
mā, uzņemsim komandā! Šogad 
startēsim Latvijas 2. līgā un mini-
futbola čempionātā. Būs karsti! 

Ja tevi šis ir ieinteresējis, tad 
mums ir pa ceļam.

Zvani mums vai raksti Whatsapp 
ziņu uz tālr. nr. 26324091 vai sūti 
ziņu mūsu Facebook kontā @Maru-
pesfutbols.

Ja esam tevi uzrunājuši, gaidām 
ziņu!

Mārupes SC futbola komanda

Informācija Mārupes novada sporta 
veterāniem 
Mārupes novada sporta veterāni aicināti pieteikties dalībai Latvijas 
Sporta veterānu – senioru savienības (LSVS) pašvaldību 59. sporta 
spēļu finālsacensībās, kas norisināsies 2022. gada 30. aprīlī Bauskā. 

Sporta veidi:  
  basketbols (dāmas 40+; kungi 

45+); 
  brīvā cīņa (kungi 35+, 40+, 45+, 

50+, 55+, 60+, 65+); 
  dambrete (dāmas 40+, 50+, 60+, 

70+; kungi 50+, 60+, 70+, 80+); 
  darts (šautriņu mešana) (dāmas 

35+, kungi 35+); 
  svaru stieņa spiešana guļus (dā-

mas 40+, 50+, 60+; kungi 40+, 
50+, 60+, 70+). 

Pieteikšanās līdz 2022. gada 21. 
aprīlim, sūtot pieteikumu uz e-pasta 

adresi: janis.gasjuns@marupe.lv, kurā 
jānorāda: 
  vārds, uzvārds; 
  dzimšanas dati (dd.mm.gggg.); 
  izvēlētais sporta veids; 
  vecuma grupa; 
  kontakttālrunis. 

Kontaktpersona: 
Babītes Sporta kompleksa  spor-

ta pasākumu organizators Jānis 
Gasjūns, tālr. nr. 67914278 (darba 
dienās 8.30 - 16.30). 

Aizvadītas ikgadējās bridža sacensības “Mārupes 
kauss” un Latvijas pāru čempionāts IMP ieskaitē
19. un 20. martā  Mārupes Valsts ģimnāzijā norisinājās ikgadējās bridža sacensības “Mārupes kauss” un 
Latvijas pāru čempionāts IMP ieskaitē. Priecājamies, ka, neskatoties uz to, ka Covid-19 dēļ uz gadu tur-
nīra norise tika atcelta, atkal varējām spēcīgākos bridža spēlētājus pulcēt Mārupē.

Turnīrā kopumā piedalījās 22 pāri 
- divi pāri bija no Igaunijas un vismaz 
pieci spēlētāji no Mārupes novada, 
precīzi nezinu, vai vēl kāds nav mūsu 
jaunā novada iedzīvotājs, bet noteik-
ti, ka pēc apvienošanās esam aktīvo 
bridža spēlētāju skaitu novadā du-
bultojuši. Tālākais viesis no Latvijas 
bija mērojis ceļu no Saldus.

Lai gan katru gadu medaļas izcīna 
arī kāds mārupietis, šoreiz mārupieši 

ierindojās vietās uzreiz aiz medaļām, 
citiem  - vēl pieticīgāki rezultāti. Šis 
turnīrs bija arī pēdējais ieskaites 
posms Latvijas izlases atlases 
procesā. Ar lepnumu varu teikt, ka 
OPEN izlasē no sešiem spēlētājiem 
būs divi mārupieši - Maija Roma-
novska un Jānis Behters.  Eiropas 
čempionāts norisināsies jau jūnija 
vidū.

Esmu gandarīts, ka izdevās noor-

ganizēt maksimāli digitālu turnīru ar 
minimālu papīra patēriņu, jo visus re-
zultātus nodrošinājām mājaslapā un 
nedrukājām, kas Latvijā tiek īstenots 
ļoti reti.

Paldies par atbalstu Mārupes 
Sporta centram un viesmīlību ģim-
nāzijas direktoram!

Jānis Bethers

Aizvadīts volejbola turnīrs jauniešiem U16 grupā 
“Mārupes pavasara kauss 2022”
12. martā Mārupes Sporta centrs rīkoja volejbola turnīru jauniešiem U16 grupā “Mārupes pavasara kauss 
2022”.

Turnīrā piedalījās sešas koman-
das - Mārupes Sporta centrs, divas 
Rīgas volejbola skolas komandas, 
Dundaga, Daugavpils un Minusas 
volejbola skola. Komandas tika sa-
dalītas divās apakšgrupās, katrā pa 
trīs komandām. Komandas savā 
starpā spēlēja trīs setus, katra aiz-
vadot divas spēles apakšgrupā.

Apakšgrupās pirmās vietas iegu-
va Daugavpils un Dundaga. Spēlē 
par 5. - 6. vietu starp RVS2 (M.Vens-
bergs) un Minusas volejbola skolu 
spēcīgāka izrādījās Minusas volejbo-
la skola. Pusfinālos tikās Dundaga 
- RVS1 (M.Vensbergs)  un Mārupes 
Sporta centrs - Daugavpils. Finālā ie-
kļuva Daugavpils un RVS1 (M.Vens-

bergs). Spēlē par trešo vietu Dunda-
ga ar rezultātu 2:0 uzvarēja Mārupes 
Sporta centru. Finālā Daugavpils ar 
rezultātu 2:0 uzvarēja RVS.

Paldies visām komandām par 
dalību!

Mārupes Sporta centrs

Informācija ukraiņiem, kuri ir 
ieradušies Latvijā un uzturas 
Mārupes novadā!

Mārupes Sporta centra futbola 
komanda aicina ukraiņu puišus 
vecumā no 15 gadiem pievienoties 
futbola nodarbībām un otrās līgas 
vienībai.

Laipni lūgti uz treniņiem otrdienās 

un ceturtdienās Jaunmārupes sta-
dionā plkst.19.30.

Saziņai zvaniet vai sūtiet What-
sapp ziņu uz tālr. nr. 26324091 vai 
23990766 (ukraiņu valodā).

Šarlote Grundāne atzīta par labāko Babītes SK Latvijas sieviešu futbola turnīru 
spēlētāju 2021. gada sezonā.
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Noslēpumainā purva pasaule
2022. gada 14. aprīlī plkst. 17.00 ikviens interesents tiek aicināts uz 
“Vietvalžiem”, lai tuvāk iepazītu purva pasauli. 

Jau kopš marta beigām Radošo 
prasmju telpā ir skatāma Ata Luguža 
izstāde “Purva pasaule” – tajā redza-
mas mākslinieka veidotas kūdras 
skulptūras, gleznas un lielformāta 
fotogrāfijas, bet vēl pagājušā gada 
nogalē LTV1 raidījumā “Ielas garu-
mā” bija iespēja iepazīt Salas pagas-
ta un Jūrmalas pilsētas robežciemu 
Kūdru. Raidījuma veidošanā pieda-
lījās gan A. Lugužs, gan “Vietvalžu” 
izstāžu zāles vadītāja D. Ulpe. Šajā 
tikšanās reizē, kas ieplānota pirms 
garajām Lieldienu brīvdienām, būs 
iespēja uzzināt ne tikai raidījumā 
neiekļautos stāstus par Kūdras 
vēsturi, bet arī iepazīties ar visai ne-
parastiem tūrisma projektiem – Atis 

Lugužs ir ne tikai mākslinieks, bet arī 
organizē pārgājienus un laivu brau-
cienus Lielajā Ķemeru tīrelī un citās 
interesantās vietās. 

Latviešu literatūrā un mākslā pur-
va vide visbiežāk saistās ar diezgan 
drūmu noskaņu, vedina uz skumjām, 
pesimistiskām domām. Taču patie-
sībā purva pasaule ir krāsu, skaņu 
un dzīvības pilna, un kāpēc gan Liel-
dienu brīvdienās neieplānot ģimenes 
pastaigu tīrelī vai izaicinājumu pilnu 
pārgājienu ar purva kurpēm kājās? 

Dace Ulpe, Babītes kultūrizglītības 
centra filiāles Salas pagastā 

“Vietvalži” Izstāžu zāles vadītāja

Starptautiskajā teātra dienā 
iepazīst leļļu teātra aktiera darbu
Atzīmējot Starptautisko teātra dienu, 28. martā bibliotēkā Piņķos pul-
cējās teātra mākslas cienītāji, lai tiktos ar aktrisi, režisori un mūsu 
novadnieci Santu Didžus.

Santa Didžus kopš 1994. gada ir 
Latvijas Leļļu teātra štata aktrise. 
Nospēlējusi daudzas lomas leļļu 
teātrī, ierunājusi dažādu multfilmu 
varoņu lomas, spēlējusi lomas dažā-
dos Latvijas teātros, kā arī vairākas 
lomas kino filmās. 1999./2000.gada 
“Spēlmaņu naktī” S. Didžus piešķirta 
balva “Labākā jaunā aktrise”. Aktrise 
saņēmusi balvas arī dažādos starp-
tautiskos teātra festivālos. 2010. 
gadā S. Didžus piedalījās televīzijas 
šovā “Dejo ar zvaigzni”, ilgus gadus 
bija raidījuma “Māmiņu klubs” vadī-
tāja, kā arī piedalījās dažādos citos 
televīzijas šovos.

Šajā tikšanās reizē aktrise stāstīja 
vairāk par savu darbu Latvijas Leļļu 
teātrī. Uzzinājām par “melno kabine-
tu”, kur aizslietnis un aktieru kostīmi 
ir no melna samta, un visa leļļu dar-
bība notiek staru kūļa platumā. Ak-
trise līdzi bija paņēmusi dažas lelles, 
uzzinājām interesantus faktus par 

trostu un mīmikas lellēm. Apmeklē-
tājiem bija iespēja pašiem aptaustīt 
un izmēģināt lelles vadīšanu. Ļoti 
interesanti bija klausīties par leļļu 
teātra aktiera “neredzamo darbu”, 
atrodoties aiz aizslietņa. Reizēm tas 
ir fiziski grūti izturams, jo nogurst ro-
kas. Reizēm lelli vada divatā vai pat 
trijatā, tad aktieriem nepieciešams 
ļoti labi izjust vienam otru. Ir bijuši arī 
dažādi kuriozi, kad lelle saplīst visne-
piemērotākajā brīdī, bet situācija ir 
ātri jāatrisna. Talantīgā novadniece 
atbildēja uz daudziem pasākuma 
apmeklētāju jautājumiem. Bet pasā-
kuma noslēgumā aktrise kā sveicie-
nu savā dzimšanas dienā saņēma 
ziedus un visu klātesošo nodziedāto 
dziesmu “Daudz baltu dieniņu”.

Ināra Pētersone, Mārupes novada 
bibliotēkas bibliotekāre

Mārupes Kultūras namā sadancojas draugu kolektīvi
Pēc divu gadu pārtraukuma aprīļa pirmajā nedēļas nogalē vidējās paaudzes deju kolektīvam “Mārupie-
ši” bija prieks un gods uzstāties savās mājās - saviem skatītājiem koncertā un deju kolektīvu sadancoša-
nās pasākumā “Mārupes Gurķis 2022”. 

Kopā ar Mārupes dejotājiem kon-
certā uzstājās arī VPDK “Kalve” no 
Jelgavas, TDK “Jumis” no Prieku-
ļiem, VPDK “Bandava” no Kuldīgas, 
kā arī SDK “Klasesbiedri” no Māru-
pes, lai kopīgi atrādītu deju pūru. 
Izdejotas gan tradicionālās tautas 
deju apdares, gan daža laba nesen 

radīta horeogrāfija. Šķiet, dejotājiem 
tikpat svarīgs kā koncerts ir arī savie-
sīgais pasākums pēc tā – īsta balle 
pēc tik ilgas piespiedu dīkstāves, kā 
arī neiztrūkstoši priekšnesumi, ko 
pulciņi viens otram bija sagatavojuši 
un kuriem nereti dejotāji gatavojas 
vairāk nekā koncerta dejām.

2023. gads ir Vispārējo latviešu 
Dziesmu un deju svētku gads, tā-
pēc ir ļoti svarīgi pilnvērtīgi atsākt 
amatiermākslas kolektīvu darbību, 
norāda Mārupes Kultūras nama va-
dītāja Ira Dūduma. “Lai gan šie divi 
pandēmijas gadi ieviesa ļoti lielas 
pārmaiņas un emocionālu sprie-
dzi, ir gandarījums, ka dejotāji savu 
meistarību nav zaudējuši un ar ne-
izsakāmu azartu izdejoja koncertu. 
Prieks, ka deju kolektīvu konkurss/
koncerts “Mārupes Gurķis” ir atpa-
kaļ! “Visa dzīve paiet dejā!” – tāds 
ir Mārupes dejotāju moto/devīze. 
Otrs moto mums, kultūras cilvēkiem, 
patlaban ir  - lai miers virs zemes 
un cilvēkiem labs prāts! Koncerta 
skatītāju vidū bija arī ukraiņu iedzī-
votāji, kuri dzīvo dejotāju ģimenēs. 
Tās visiem bija pozitīvas sajūtas un 
emocijas.  Priecājamies, ka varējām 
šajā vakarā būt visi kopā un vienoti 
ar Ukrainu,” uzsver Ira Dūduma.

Undīne Kravale

Piņķos izskanējis Ukrainai  un pandēmijas laikā 
aizsaulē aizgājušo bijušo Babītes kultūras darbinieku 
un viņu piederīgo piemiņai veltīts ērģeļmūzikas 
koncerts
12. marta pēcpusdienā Babītes Kultūrizglītības centrā Piņķos izskanējis koncerts “Digitālo ērģeļu ska-
ņās”. Koncerts veltīts Ukrainas atbalstam un cilvēkiem, kuri devušies mūžībā, Covid – 19 infekcijas iz-
platības ierobežojumu dēļ nesaņemot tās atvadas, kādas tik daudzi cilvēki bija vēlējušies viņiem sniegt, 
īpaši pieminot ilggadējo Bulduru dārzkopības tehnikuma Salienas kultūras nama vadītāju Visvaldi Tīli-
bu, atceroties komponistu Miervaldi Celmiņu 90. dzimšanas dienā un viņa sievas Almas Celmiņas aizie-
šanu mūžībā.

Koncerta īpašais notikums bija 
speciāli atvestās pārvietojamās di-
gitālās ērģeles, kas priecēja ar savu 
katedrālisko skanējumu Roberta 
Hansona izpildījumā. Ērģeļu pava-
dījuma varenībā koncertu ievadīja 
Latvijas un Ukrainas himnas. Tika 
atskaņots J.S.Baha un A.Vivaldi 
“Koncerts ērģelēm re minorā”, J.S.
Baha korāļprelūdija “Es saucu uz 
tevi, Kungs”. Solists Dainis Kalnačs 
izpildīja L.Garūtas un V.A.Mocarta 
skaņdarbus, liekot ne tikai ievibrē-
ties līdzi klausītāju balss saitēm, 
bet sniedzot arī lielu dvēselisku pār-
dzīvojumu.

Babītes jauktā kora “Atskaņa” un 
ērģeļu izpildījumā skanēja “Agnus 
Dei” no G.Forē “Rekviēma”, L.Lea-
vita “Mesa piecās daļās”. Koncertu 
noslēdza L.Koena “Aleluja”, cerot uz 
mieru pasaulē un cilvēku sirdīs.

Babītes jauktais koris  „Atskaņa” 
ir dibināts 1983. gadā, tā mājvieta ir 
Babītes Kultūrizglītības centrs Piņ-
ķos. Kora mākslinieciskā vadītāja un 
diriģente ir Ginta Pētersone, vokālā 
pedagoģe  - Ilze Rijniece. Roberts 
Hansons ir ne tikai ērģelnieks, kon-
certmeistars, bet arī kormeistars un 
izcils vokālais pedagogs - viņa au-
dzēkņu vidū ir šā gada “Lielās mūzi-
kas balvas” ieguvējs Edgars Ošleja, 
arī koncerta viesis Dainis Kalnačs. 
Roberts Hansons dziedāšanas pras-
mes māca arī topošajiem aktieriem, 
un pasākuma vadītājs Pēteris Gal-
viņš pie viņa apguvis savas vokālās 
iemaņas. Šo daudzo Roberta talantu 
un profesiju plejādē jāpiemin arī tas, 
ka Roberts ir ne tikai skandinājis ļoti 

daudzas ērģeles Latvijas katedrālēs, 
baznīcās un universitātēs, bet ir arī 
viens no retajiem meistariem, kas 
māk ērģeles labot, skaņot un rūpē-
ties par to krāšņo skanējumu.

Kora “Atskaņa” repertuārs ir ļoti 
plašs, katru gadu tas tiek bagāti-
nāts ar jauniem skaņdarbiem. Koris 
uzstājas ar dažāda veida program-
mām un koncertē gan Latvijā, gan 
ārzemēs, a cappella dziedājums tiek 
papildināts ar dažāda veida instru-
mentālu pavadījumu. 

Koris “Atskaņa” ar labiem panāku-
miem piedalījies vairākos starptau-
tiskos konkursos, iegūstot zelta un 
sudraba diplomus. Daudzkārt kon-
certējis Vācijā, Dānijā un Norvēģijā, 
arī Portugālē, Čehijā un Austrijā.  Ko-
ris aktīvi piedalās Dziesmu un deju 
svētku kustībā.

Iestudētas un vairākkārt atska-

ņotas lielās formas:  F.Šūberts 
“Deutsche  Messe”;  A.Vecumnieks    
“Mesa jauktajam korim a cappella”;  
A.Brukners  “Mesa C dur”;  Š.Guno 
“Mesa G dur”;  A.Šarpantjē  “Te De-
um”; B.Britens “Te Deum”; G.Forē 
“Rekviēms”;  G.F.Hendelis “Zadok the 
priest”, J.Leavits “Missa festiva” u.c.  

Korim ir ierakstīti divi audio albu-
mi: A.Vecumnieks: “A cappella mesa 
jauktajam korim”; U.Pētersons: cikls 
ar tautas vārdiem „Nāc, nākdama, 
vasariņa”.

Vairāk informācijas par ko-
ri  - pašvaldības mājaslapā sada-
ļā Kultūra, kā arī sociālājā vietnē 
Facebook.com/koris.atskana.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa 

Jauktais koris “Atskaņa” ērģeļmūzikas koncertu velta Ukrainai un aizsaulē aizgājušo 
bijušo Babītes kultūras darbinieku un viņu piederīgo piemiņai. 

Foto no A. Luguža privātā arhīva
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“Mār upes Vēstis” publicētie materiāli 
ne vienmēr atspoguļo Mār upes novada 

pašvaldības viedokli. 
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce 

obligāta. 

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

11  Reģistrētas laulības

18 Reģistrēti mirušie

21 Reģistrēti jaundzimušie

10
Zēni

11
Meitenes

2022.gada marts
Dzimtsarakstu nodaļā

2022.gada martā reģistrēti mirušie
Āris Rozenbergs (dz. 1946.gadā)
Vladimirs Golods/Vladimir Golod 
(dz. 1934.gadā)
Jānis Treimanis-Freimanis
(dz. 1930.gadā)
Vladislavs Pārups (dz. 1965.gadā)
Anna Pleiša (dz. 1935.gadā)
Anatolijs Seļeznovs (dz. 1938.gadā)
Zenaida Borovkova (dz. 1937.gadā)
Lilija Kristapsone (dz. 1934.gadā)
Gaļina Grigorjeva (dz. 1937.gadā)
Ļubova Galagana (dz. 1941. gadā)

Nellija Ezergaile (dz. 1932. gadā)
Lūcija Lapa (dz. 1934. gadā)
Aldonis Baldiņš (dz. 1937.gadā)
Boris Girdzenoks (dz. 1950.gadā)
Velta Kalna-Kalnberga
(dz. 1930.gadā)
Irēna Krastiņa (dz. 1934.gadā)
Imants Liepiņš (dz. 1942.gadā)
Gatis Namsons (dz. 1984.g.)
Germans Novočihins
(dz. 2001.gadā)

Mārupes novadā piemin 1949. gada 
komunistiskā genocīda upurus
Pieminot deportācijās cietušos komunistiskā genocīda upurus, 25. 
martā Mārupes novada pašvaldības pārstāvji un politiski represētie 
nolika ziedus pie pieminekļa Mārupes kapos un piedalījās svētbrīdī 
Piņķu Sv. Jāņa baznīcā.

Dienas turpinājumā Babītes Kul-
tūrizglītības centra filiālē “Vietvalži” 
izstāžu zāles vadītāja Dace Ulpe 
ieskicēja Salas pagasta vēsturi, 
stāstīja par vietējiem ļaudīm un viņu 
gribasspēku, ticību un uzticību savai 
zemei un cilvēkiem. Stāstījumu pa-
pildināja ieskats Eduarda Pāvula un 
viņa dzimtas liktenīgākajos brīžos. 
E. Pāvula memoriālā istaba piedāvā 
aplūkot ekspozīciju ar liecībām par 
aktiera dzīves gaitām, talantu un 
varonību. Arī viņš savulaik cietis no 
padomju varas represijām, tomēr ne-
kad nezaudēja patriotismu un mīles-
tību pret savu ģimeni un dzimteni.

Muzikālo brīdi Mārupes kapsētā 
nodrošināja Mārupes Valsts ģim-
nāzijas muzikālie jaunieši, savukārt 
“Vietvalžos” notika Babītes Mūzikas 
skolas audzēkņu un Babītes Kultū-
rizglītības centra koklētāju ansambļa 
“Balti” koncerts.

1949. gada 25. marts ir viena no 
drūmākajām lappusēm Latvijas 
valsts vēsturē. Pēc Latvijas valsts 
arhīva datiem šajā dienā uz Sibīriju 

tika izsūtīti 42 125 dažāda gadagā-
juma cilvēki no Latvijas ģimenēm. 
Lai saglabātu represēto piemiņu, kā 
arī ar dokumentiem un vēsturisko 
pētījumu parādītu, kas bija depor-
tāciju organizētāji, kā deportācijas 
notika un kādas bija sekas, Latvijas 
Valsts arhīvs 2007. gadā izdevis trīs 
grāmatas “Aizvestie” par 1941. gada 
14. jūnijā un 1949. gada 25. martā 
izsūtītajiem. Grāmatās ir pierādīts 
padomju totalitārisma sistēmas no-
ziegums pret Latvijas iedzīvotājiem, 
ievietots arī vēsturiskais apskats par 
citos gados veiktajām deportācijām 
(1945-1953), kā arī publicēti cilvēku 
saraksti, tai skaitā deportēto Mā-
rupes novada iedzīvotāju saraksts, 
„kas publicēts, lai saglabātu šo 
cilvēku piemiņu, godinātu tos, kas 
atgriezās, un pieminētu visus, kuri 
neatkarīgās Latvijas valsts atjauno-
šanu vairs nepiedzīvoja”.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa 

14. aprīlī plkst. 17.00
Mārupes Kultūras namā
“Mārupes novada Cālis 2022” fināls

14. aprīlī plkst. 17.00
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā 
“Vietvalži”
D. Ulpes stāsts par Kūdras ciema vēsturi, 
tikšanās ar mākslinieku A. Lugužu

līdz 14. aprīlim
Mārupes novada bibliotēkā
Novadnieces Annas Cines gleznu izstāde 
“Pārsteigums”

14. aprīlī plkst. 18.00
pie Babītes Kultūrizglītības centra
Lieldienu jautrā brīvdabas dziesmu spēle 
pieaugušajiem un bērniem “Dziedošās zaķu 
Cibriču ģimenes koncerts”

17. aprīlī no plkst. 11.00 līdz 15.00
Mārupes Kultūras namā un iekšpagalmā
Lieldienas Mārupē 

18. aprīlī plkst. 12.00
autostāvvietā pie Babītes Kultūrizglītības centra
Raibās Lieldienas

20. aprīlī plkst. 14.00
Mārupes novada bibliotēkā
Lailas Hercbergas gleznu izstādes “Sarunas 
ar ziediem” no cikla “Klusās dabas dimensijas 
2” atklāšana

Babītes Kultūrizglītības centrs / Jūrmalas iela 14A, Piņķi, Babītes pagasts

Babītes Kultūrizglītības centra filiāle Salas pagastā “Vietvalži” / 
“Vietvalži”, Spuņciems, Salas pagasts

Mārupes novada bibliotēka / Jūrmalas iela 14A, Piņķi, Babītes pagasts

Mārupes Kultūras nams / Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes pagasts

22. aprīlī plkst. 18.00
Babītes Kultūrizglītības centrā
“Mendelsona dubultkoncerts un Čaikovska 
suvenīrs”
Koncerts divās daļās. Biļetes pieejamas SIA 
"Biļešu Paradīze" kasēs (cena 15 eiro).

23. aprīlī plkst. 18.00
Babītes Kultūrizglītības centrā
Babītes Kultūrizglītības centra jauktā kora 
“Atskaņa” koncerts “Dziesmotie tilti” 

23. aprīlī plkst. 18:00
Mārupes Kultūras namā
Mārupes Kultūras nama Randiņkoncerts - 
Juris Kaukulis
Biļetes cena 10 eiro. Biļešu rezervācija līdz 15. 
aprīlim, rakstot uz e-pasta adresi: 
lina.rislinga@marupe.lv, vai kamēr biļetes ir 
pieejamas.

29. - 30. aprīlim
Dreimaņu ielā 12, Mārupē, Mārupes pagastā
Zaļais festivāls 
Vairāk informācijas 8.lpp.

30. aprīlī 
Mārupes novadā
Lielā Talka
Vairāk informācijas 8. lpp.

4. maijā
Latvijas Republikas Neatkarības 
atjaunošanas gadadiena un aktīvā tūrisma 
sezonas atklāšana Mārupes novadā

plkst. 11.00 Velobrauciens “Mūsu Latvijai!”
10.00 dalībnieku reģistrācija Jaunmārupē pie 
ūdenstorņa. 
Dalībniekiem līdz 14 gadu vecumam dalība 
pieaugušo pavadībā. Veloķivere obligāta. 
Pieteikšanās velobraucienam, ejot uz saiti: 
ej.uz/marupes_novads_velobrauciens. Jautājumu 
gadījumā rakstīt uz e-pasta adresi: 
turisms@marupe.lv. 

plkst. 16.00 Latvijas Neatkarības 
atjaunošanas dienai veltīts koncerts
Babītes Kultūrizglītības centrā
Piedalās Babītes Kultūrizglītības centra jauktais 
koris “Maska”, grupa “Innocent Soud Masters”, 
aktieri Zane Dombrovska un Gundars Silakaktiņš, 
mūziķis Raimonds Macats. Ieeja ar ieejas 
kartēm, kas no 19. aprīļa pieejamas pie 
administratorēm. 

plkst. 18.00-21.00 Mārupes pavasara vakara 
tirdziņš
Mārupes Kultūras nama apkārtnē
Aicinām mājražotājus, amatniekus un 
māksliniekus pieteikt dalību līdz 26. aprīlim. 
Veidlapu (ej.uz/pieteikumstirdzinam2022) 
jānosūta uz e-pasta adresi: marupe@marupe.lv. 
Jautājumiem: tirdzini@marupe.lv, tālr. nr. 
27047566.

plkst. 21.00 Grupas “Jumprava” koncerts
Mārupes Kultūras nama iekšpagalmā

6. maijā plkst.19.00
Babītes Kultūrizglītības centrā
(Jūrmalas ielā 14A, Piņķos, Babītes pagastā)
Kantrī dziedātāja Šota Adamašvili (Gruzija) 
koncerts
Ieeja ar ieejas kartēm, kas pie administratorēm 
pieejamas no 25. aprīļa.

6. maijā plkst. 19.00
Mārupes Kultūras namā
(Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes pagastā)
Mārupes Kultūras nama Randiņkoncerts – 
Sergejs Jēgers un Ieva Šmite
Biļetes cena 10 eiro.

8. maijā plkst. 16.00 
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā 
“Vietvalži” (“Vietvalžos”, Spuņciemā, Salas pagastā)
Amatierteātra “Kalambūrs” pasaku 
kostīmizrāde divos cēlienos J. Švarcs 
"Pelnrušķīte"
Režisors Māris Zabarovskis. Vietas aicinām 
rezervēt, zvanot administratorei uz tālruņa 
numuru 67914922. 

14. maijā no plkst. 16.00 līdz pusnaktij 
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā 
“Vietvalži” (“Vietvalžos”, Spuņciemā, Salas pagastā)
Muzeju nakts “Vietvalžos” “Leģendas un 
pasakas”
Programma: Karaliskās pasakas kopā ar Raiti 
Zapacki, kustību performance “Leģendu sargi”, 
erudīcijas spēle “Bīstamāks par gūgli” (spēlei 
jāpiesakās, sūtot komandas nosaukumu 
dalībnieku skaitu uz e-pasta adresi: 
dace.ulpe@marupe.lv), autormūzikas koncerts - 
dziesmu pasakas dzejoļos lieliem un maziem 
“Baskājis Vējelis priedēs svilpo”, amatierteātra 
“Kalambūrs” komēdija vienā cēlienā ar 
vēsturiskiem un ne tik vēsturiskiem faktiem 
“Katrīnas dambītis”, mākslas projekta “Leģendu 
sargi” audiovizuāla izgaismošana, radošās 
darbnīcas visai ģimenei. 

līdz 15. maijam
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā 
“Vietvalži” (“Vietvalžos”, Spuņciemā, Salas pagastā)
Ata Luguža gleznu un kūdras skulptūru 
izstāde

15. maijā plkst. 17.00
Mārupes Kultūras nama iekšpagalmā
(Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes pagastā)
Mārupes Kultūras nama Ģimeņu dienas 
koncerts 
Piedalās: Marts Kristiāns Kalniņš, Kristīne Kārkle 
- Kalniņa un Edgars Kārklis.

29. maijā
Jaunmārupē pie ūdenstorņa
Mārupes novada bērnu un jauniešu svētki "Ar 
vasaru saujā"
Karuseļi, piepūšamās atrakcijas, aktivitātes 
bērniem, koncerti u.c. Īpašie viesi -  grupa "Citi 
zēni".

PASĀKUMU AFIŠA

Apmeklētāju ievērībai!
Ieeja pasākumos ir bez 
maksas, izņemot tos, kur 
norādīts citādi.
Aicinām sekot jaunākajai 
informācijai www.marupe.lv.

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

