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Piņķu ūdenskrātuves populari
t āte, kā arī aktīva sabiedrības ie
saiste ierosinājumu veidā bija viens 
no lielākajiem pamudinājumiem 
Babītes novada pašvaldībai 2020. 
gada augustā dot zaļo gaismu 
labiekārtošanas darbu uzsākša
nai. Ierosinājumi, kā uzlabot Piņķu 
ūdenskrātuves apkārtni, gadu gaitā 
bija dažādi, taču pārliecinoši lielāko 
atsaucību guva ideja par apgaismo
ta celiņa izbūvi pastaigām, skrieša
nai, braukšanai ar velosipēdiem, 
skrituļošanai, kā arī slēpošanai 
ziemā. Līdztekus labiekārtota celiņa 
izveidei ierīkotas trīs atpūtas vietas 
ar labiekārtojuma elementiem  ve
losipēdu novietnēm, soliņiem, at
kritumu un dzīvnieku ekskrementu 
urnām, savukārt ūdenskrātuves 
stūrī,  kur atrodas ūdens slēpošanas 
centrs, ir izbūvēts stāvlaukums 
piecām vieglajām automašīnām. 
Tāpat nostiprināti krasti un daļēji 
aizbērts grāvis pie bērzu birzs. 

Apgaismotā celiņa izveide ir tikai 
sākums plašākiem uzlabojumiem 
Piņķu ūdenskrātuves apkārtnē. 

Domājot par ūdenskrātuves 
nākotnes attīstības scenārijiem, 
paredzot drošas, ilgtspējīgas un 
mūsdienīgas rekreācijas vides 
radīšanu, šī gada sākumā Babītes 
novada pašvaldības uzdevumā 
Latvijas Lauksaimniecības uni
versitātes Ainavu arhitektūras un 
plānošanas maģistra programmas 
studenti izstrādāja piecus Piņķu 

Mārupes novada pašvaldība ir 
piesaistījusi finanšu līdzekļus no 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai, plānojot Bebru 
ielas un Daugavas ielas krusto-
jumā, Bebru ielā 10, Mārupē, iz-
veidot vietējās produkcijas 
tirdzniecības vietu un tūrisma in-
formācijas punktu. 

Būvdarbi ir pabeigti, un jaunā ēka 
ar labiekārtotu apkārtējo teritoriju 
ir nodota ekspluatācijā. Līdz viesu 
uzņemšanai gan vēl nedaudz jāpa
ciešas, tuvāko mēnešu laikā tiks 
iekārtotas iekštelpas, kā arī izvēlēts 
sadarbības partneris vietējo māj
ražotāju un amatnieku izstrādājumu 
veikaliņa un tūrisma informācijas 
punkta apsaimniekošanai. 

Šāda centra izveide ir daļa no 
pašvaldības attīstības plāniem ar 

mērķi izveidot vietu, kur popularizēt 
vietējo amatnieku, mājražotāju un 
mākslinieku produkciju un veicināt 
to noietu, kā arī sniegt informāciju 
par tūrisma pakalpojumiem novadā. 
Nākotnes perspektīvā, ņemot vērā, 
ka tuvākie tūrisma informācijas 
centri ir tikai Jūrmalā, Rīgā, Salaspilī, 
Jelgavā, iespējams, šī vieta varētu 
veidoties par reģionālu satikšanās 
centru, kur iedzīvotājiem saņemt in
formāciju par atpūtas iespējām un 
to jaunumiem reģiona un Latvijas 
mērogā. Viesi varētu iepazīt novada 
atpūtas nozares piedāvājumu, kā arī 
iegādāties vietējo meistaru izstrādā
jumus un suvenīrus. Ēkā pieejamo 
pakalpojumu klāstu iespējams vēl 
laika gaitā dažādot, vērojot iedzīvotā
ju un viesu intereses un vajadzības. 
Ēkas atklāšana plānota rudenī, līdz 
ko tiks pabeigti iekārtošanas darbi 

un veiktas pārējās aktivitātes funk
ciju īstenošanai.  

Projekta realizācijai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku at
tīstībai Mārupes novada pašvaldī
ba ir piesaistījusi 48 500 eiro. 
Būvdarbus veikusi SIA “ARMOSTIL”.

Ar Eiropas Lauksaimniecības fon
da lauku attīstībai atbalstu Mārupes 
pašvaldība īsteno divus projektus 
 “Tirdzniecības vietas izveidoša
na Bebru ielā 10, Mārupē” (Nr. 
1904AL04A019.2102000002) 
un “Tirdzniecības vietai Mārupē, 
Bebru ielā 10, tuvējās teri
torijas labiekārtošana” (Nr. 
1904AL04A019.2205000003).

Elīna Brigmane,
tūrisma speciāliste

ūdenskrātuves piegulošās teritori
jas attīstības vīzijas priekšlikumus. 

Izstrādātie priekšlikumi tika no
doti gan sabiedrības, gan īpaši šim 
projektam izveidotās žūrijas vērtē
jumam, un par tīkamāko vīziju tika 
atzīts projekts “Piņķu Piedzīvojumu 
parks”. Attīstības vīzijās sniegtie 
priekšlikumi, ainavu veidojošie ele
menti un apstādījumu koncepcijas 
tiks ņemtas vērā, turpmāk plāno
jot Piņķu ūdenskrātuves izman
tošanu un labiekārtošanu. Ideju 

priekšlikumus integrēs projek
tēšanas uzdevumos būvniecības 
dokumentācijas izstrādē.

Projekta “Piņķu ūdenskrātuves 
labiekārtošana” kopējās izmaksas 
ir 433 127,71eiro. Tehniskā projek
ta izstrāde (SIA “BM   projekts”) 
izmaksāja 5 340 eiro, būvdarbi 
(SIA „GLUDI LM”)  421 850,11eiro, 

būvuzraudzība (SIA “JURĒVIČS UN 
PARTNERI”) – 5 437,60 eiro, bet au
toratlīdzībai (SIA „BMprojekts”) no
virzīti 500 eiro. Visas cenas norādī
tas bez PVN. Objekts ekspluatācijā 
pieņemts 2021.gada 28. jūnijā.

Projekta īstenošanai izdevies 
piesaistīt finansējumu* no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai, projekta iesniegumā kā mērķi 
minot tūrisma rekreācijas un atpūtas 
iespēju veicināšanu Babītes novada 
iedzīvotājiem un viesiem. 

*Projekts tiek īstenots Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai finansētās Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.-2020. 
gadam apakšpasākumā “Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģi-
ju” 2014.-2020.gadam pasākumā 
“Pamatpakalpojumi un ciematu at-
jaunošana lauku apvidos” . Projekta 
nosaukums “Piņķu ūdenskrātuves 
labiekārtošana”, Projekta Iesnieguma 
Nr.19-04-AL04-A019.2204-000001. 
Projekta mērķis ir veicināt tūrisma 
rekreācijas un atpūtas iespējas Babītes 
novada iedzīvotājiem un viesiem. 
Projekta attiecināmās izmaksas: 
50 000 eiro. Publiskais finansējums: 
45 000 eiro.

Lelde Drozdova-Auzāne, sabiedrisko 
attiecību speciāliste

Apkārt Piņķu ūdenskrātuvei –
drošāk, ērtāk un patīkamāk

Ekspluatācijā nodota tūrisma informācijas punkta un vietējo 
amatnieku un mājražotāju produkcijas tirdzniecības vietas jaunā ēka

Jūnija beigās noslēgušies Piņķu 
ūdenskrātuves apkārtnes 
labiekārtošanas darbi, kuru 
rezultātā paralēli ūdenskrātuves 
krastiem izbūvēts pusotru 
kilometru garš, apgaismots 
gājēju, velosipēdistu un 
skrituļotāju celiņš, tādējādi 
piepildot vietējo iedzīvotāju sen 
loloto sapni par savu promenādi, 
kur mierīgās pastaigās vai 
sportiskās aktivitātēs pavadīt 
savu brīvo laiku. 

Apkārt Piņķu ūdenskrātuvei izveidots apgaismots celiņš pastaigām, skriešanai, braukšanai ar velosipēdu un skrituļošanai.
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Attīstības un vides jautājumu 
komitejās skatītie lēmumprojekti
• Apstiprināt vairākus zemes ierīcī

bas projektus, piešķirt adreses un 
nosaukumus, mainīt lietošanas 
mērķi vairākiem nekustamajiem 
īpašumiem novadā.
• Izsniegt izziņas personām par 

piekrišanu iegūt īpašumā nekusta
mos īpašumus Mārupes novadā. 
• Noteikt nekustamā īpašuma 

“Austras”, Mārupes pagastā, zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
80760080499 detālplānojuma iz
strādes darba uzdevuma derīguma 
termiņu  2022.gada 28.augusts.
• Noteikt nekustamā īpašuma 

Kursīšu iela 27 (“Veczilgalvji”), 
Mārupē, Mārupes pagastā, de
tālplānojuma izstrādes darba 
uzdevuma derīguma termiņu  2022.
gada 28.augusts.
• Pieņemt iesniegto Mārupes 

novada domes saistošo noteiku
mu Nr.2/2021 „Par Mārupes pa
gasta padomes 2003.gada 2.jūlija 
saistošo noteikumu Nr.9 „Mārupes 
pagasta saimniecības “Riekstkalni” 
detālpānojums” atcelšanu” projektu. 
• Pieņemt iesniegto Mārupes nova

da domes saistošo noteikumu Nr. 
3/2021 „Par Mārupes pagasta pa
domes 2007.gada 26.septembra 
saistošo noteikumu Nr.32 „Mārupes 
pagasta saimniecības “Dravnieki” de
tālplānojums” atcelšanu” projektu.
• Atlikt lēmuma pieņemšanu par 

nekustamā īpašuma “Austras”, 
Mārupes pagastā, zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 80760080499 
detālplānojuma projekta precizēša
nu atbilstoši izstrādes vadītāja ziņo
jumam un nodot atkārtotai izskatīša
nai Attīstības un vides jautājumu 
komitejā.
• Uzsākt detālplānojuma izstrādi 

nekustamā īpašuma “Saullejas” (ka
dastra Nr.80760110733), Mārupes 
pagastā, teritorijai. 
• Uzsākt nekustamā īpašu

ma Kantora iela 138 (kadastra 
Nr.80760030373), Mārupē, Mārupes 
pagastā, detālplānojuma izstrādi. 
• Noslēdzot pārjaunojuma līgumu, 

atļaut grozīt grozīt detālplānojuma 
īstenošanas nosacījumus, kas saistī
ti ar nekustamo īpašumu “Mežavēji” 

Attīstības un vides jautājumu 
komitejās skatītie lēmumprojekti
• Nodibināt vairākas ielas, piešķirt 

nosaukumus un adreses, mainīt un 
noteikt lietošanas mērķus vairākiem 
nekustamajiem īpašumiem. 
• Piešķirt pašvaldības nozīmes ielas 

statusu Čakaiņu ielai, neiekļaujot 
Čakaiņu ielu pašvaldības ielu un 
ceļu sarakstā un nepiedaloties tās 
uzturēšanā Ministru kabineta notei
kumos noteiktajā kārtībā. 
• Izveidot konkursa  “Mārupes 

novada uzņēmēju gada balva 2021” 
komisiju un apstiprināt nolikumu. 
• Nodot publiskajai apspriešanai un 

atzinumu saņemšanai izstrādāto de
tālplānojuma projektu teritorijai, ko 
ietver nekustamā īpašuma “Pavāri”, 
kadastra Nr. 8048 004 0247, zemes 
vienība ar kadastra apzīmējumu 
8048 004 1497, nekustamā īpašu
ma “Pīlādzīši”, kadastra Nr. 8048 

(kadastra Nr.80760030493), 
Mārupē, Mārupes pagastā.
• Pagarināt 2020.gada 4.jūnija 

deleģēšanas līguma Nr.1/45/5
2020 darbības termiņu līdz 2022.ga
da 4.jūnijam. Uzdot Mārupes novada 
pašvaldības domes priekšsēdētājam 
ar SIA “Propretus” slēgt vienošanos 
par deleģēšanas līguma termiņa 
pagarināšanu.  
• Piekrist zemes ierīcības projekta 

izstrādei nekustamā īpašuma “Piņķu 
ciems  4”, kadastra numurs 8048 
003 0168, sastāvā esošās zemes 
vienības 7,49 ha platībā sadalei.
• Nodot publiskajai apspriešanai 

un atzinumu saņemšanai izstrādā
to detālplānojuma projektu teritori
jai, ko ietver nekustamā īpašuma 
“Ozollejas”, kad. Nr. 8048 008 0230, 
zemes vienība ar kadastra apzīmēju
mu 8048 008 0573 Vīkuļos, Babītes 
pagastā, Mārupes novadā.
• Saskaņot SIA "Aperoni" alkoholis

ko dzērienu mazumtirdzniecību 
novietnē zemes gabalā ar kadastra 
numuru 8048 003 0155 Rīgas ielā 
22, Piņķos, Babītes pagastā, laika 
periodā līdz 15.10.2021.
• Apstiprināt Mārupes novada te

ritorijas attīstības plānošanas do
kumentu projektu izstrādes darba 
grupu.
• Apstiprināt saistošos noteiku

mus Nr. 4/2021 “Par Babītes nova
da pašvaldības domes 2012. gada 
24. oktobra saistošo noteikumu Nr. 
21 “Par Babītes novada simboliku” 
atzīšanu par spēku zaudējušiem””.
• Apstiprināt saistošos noteiku

mus Nr. 5/2021 “Par Babītes nova
da pašvaldības domes 2017. gada 
27. septembra saistošo noteikumu 
Nr. 11 “Par Babītes novada zīmola 
izmantošanu” atzīšanu par spēku 
zaudējušiem””.
• Lēmums par nolikuma “Par 

Babītes novada pašvaldības ap
balvojumiem” atcelšanu netika 
pieņemts.

Finanšu komitejā skatītie 
lēmumprojekti
• Atzīt Mārupes novada pašvaldī

bas domes priekšsēdētāju Andreju 
Enci par Rīgas plānošanas reģi
ona Attīstības padomes locekļa 

004 1515, zemes vienība ar kadas
tra apzīmējumu 8048 004 1496 un 
nekustamā īpašuma “Piparmētras”, 
kadastra Nr. 8048 004 1516, zemes 
vienība ar kadastra apzīmējumu 
8048 004 1498 Piņķos, Babītes pa
gastā, Mārupes novadā.
• Deleģēt darbam Ķemeru na

cionālā parka dabas aizsardzības 
plāna uzraudzības grupā pašvaldī
bas pārstāvi.
• Piešķirt pašvaldības līdzfinansē

jumu dzīvojamo māju pieslēgšanai 
centralizētajai kanalizācijas sistēmai 
vairākām personām. 

Sociālo, izglītības, kultūras un 
sporta lietu jautājumu komitejā 
skatītie lēmumprojekti
• Pārcelt motokrosa sacensību da

tumus uz 2021.gada 28.jūliju, 11.au
gustu, 25.augustu un 26.septem
bri; sacensību 5.posmu aizstāt ar 

kandidātu.
• No 2021.gada 1.septembra 

Mārupes pamatskolā izveidot 
jaunas amata vietas: trīs amata vie
tas  skolotāja palīgs, vienu amata 
vietu  audiologopēds.
• Piešķirt vienam sportistam finan

siālu atbalstu 360 eiro apmērā, lai 
segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa 
dalību vasaras nometnē Igaunijā, 
Tartu apgabalā, 2021.gada augustā. 
Divām personām piešķirt finan siālu 
atbalstu 180 eiro apmērā katrai, 
vienai 142 eiro apmērā, lai segtu 
izdevumus, kas saistīti ar sportistu 
dalību BMX sacensībās 2021.gadā.
• Iedalīt 500 eiro nodibinājumam 

“Latvijas Olimpiskā burāšanas 
skola" Mārupes novadā deklarētā 
iedzīvotāja dalībai Pasaules čem
pionātā burāšanā Itālijā un Šveicē 
2021.gadā.
• Atzīt, ka Mārupes novada 

iedzīvotājiem ir nepieciešama 
Latvijas 3*3 basketbola viena 
čempionāta posma organizēšana 
Mārupes novada administratīvajā 
teritorijā. Paredzēt, ka viena čempi
onāta posma Mārupes novada ad
ministratīvajā terito rijā organizēša
nai līdzfinansējums no Mārupes 
novada pašvaldības domes budže
ta ir līdz 5000 eiro. Apstiprināt noli
kumu „Tiesību piešķiršana saņemt 
pašvaldības līdzfinansējumu Latvijas 
3*3 basketbola čempionāta” vie
na posma organizēšanai Mārupes 
novada administratīvajā teritorijā 
2021.gada septembrī Mārupes 
novada iedzīvotājiem ”. Noteikt pie
teikumu iesniegšanas  termiņu līdz 
2021.gada 31.augustam.
• Veikt grozījumus “Babītes nova

da Attīstības programmas 2015.
2020. gadiem Rīcības un investīciju 
plānā 2021. 2023.gadiem” un pre
cizēt projekta “Babītes ielas posma 
pārbūve un gājēju ietves izbūve 
Babītē, Babītes pagastā” kopējās 
īstenošanas izmaksas 334 143,52 
eiro apmērā.
• Ar 2021. gada 2. augustu izbeigt 

nodomu protokola Nr.28.1/21/272
LI darbību (par nekustamā īpašuma 
Priežu iela 3, Babītē, Babītes pa
gastā, un ar to saistītā inventāra 
pirkšanu).
• Apstiprināt Administratīvi teri

toriālās reformas īstenošanas re
zultātā radušos informācijas un 

sacensībām “Mārupes Retro Kauss 
komandām”.
• Veikt grozījumus  Babītes vidus

skolas, Babītes novada pašvaldī
bas Babītes pirmsskolas izglītības 
iestādes, Babītes novada izglītības 
iestādes “Saimīte”, Babītes Mūzikas 
skolas, Babītes novada pašvaldības 
Salas sākumskolas nolikumos atbil
stoši ar Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likumā noteiktajam.

Finanšu komitejā skatītie 
lēmumprojekti
• Piešķirt finansējumu 1500 eiro 

apmērā ūdenssporta biedrībai 
“Aqua Sports”, reģistrācijas Nr. 
40008090750, bērnu ūdens
slēpošanas sacensību “Aqua sports 
ūdensslēpošanas svētki bērniem 
2021” rīkošanai 2021. gada 7. un 8. 
augustā Piņķu ūdenskrātuvē, Piņķos, 
Babītes pagastā, Mārupes novadā.

komunikācijas tehnoloģiju izdevu
mus pa izdevumu sadalījumu kārtē
jos un kapitālajos izdevumos.
• Mārupes novada pašvaldībai saga

tavot un iesniegt Valsts reģionālās 
attīstības aģentūrā pieteikumu 
valsts mērķdotācijas saņemšanai 
administratīvi teritoriālās reformas 
īstenošanas rezultātā radušos ad
ministratīvos izdevumus par summu 
131 822 eiro.
• Apstiprināt  Mārupes novada 

pašvaldības administratīvi teri
toriālās struktūras projektu  un 
izmantot to pašvaldības turpmāka
jā darbā, veidojot Mārupes novada 
pašvaldības administratīvi teritoriālo 
struktūru. 
• Konceptuāli atbalstīt nekustamā 

īpašuma Dāliju iela 11, Mārupē, 
Mārupes pag., Mārupes nov., ka
dastra Nr.8076 007 0693, daļas ap
tuveni 0,1045 ha platībā pieņemša
nu dāvinājumā no vienas personas 
ar mērķi izmantot to pašvaldības 
infrastruktūras izveidošanai un 
uzturēšanai.
• Atsavināt vienai personai domā

jamās daļas no zemes vienības, kas 
ietilpst nekustamā īpašuma Beržu 
iela 5, Mārupe, Mārupes novadā, 
sastāvā, par summu 857 eiro.
• Uzdot Mārupes novada 

pašvaldības izpilddirektoram 
Kristapam Ločam organizēt iepir
kumu “Elektroenerģijas piegāde”. 
Apstiprināt iepirkuma komisiju.
• Apstiprināt izmaiņas Babītes 

novada pašvaldības izveidotās 
pastāvīgas iepirkuma komisijas 
sastāvā. Uzdot iepirkuma komisijai 
nodrošināt centralizētu iepirkumu 
veikšanu Babītes un Salas pagastu 
iestāžu vajadzībām līdz 2021.gada 
31.decembrim. 
• Ar 2021.gada 1.augustu atcelt 

Babītes novada pašvaldības notei
kumus Nr.2 „Par Babītes novada 
pašvaldības komisijās strādājošo 
darba samaksu”, kas apstiprināti ar 
Babītes novada pašvaldības domes 
2021.gada 24.februāra lēmumu 
Nr.22 (sēdes prot.Nr.5).  
• Uzdot Mārupes novada pašvaldī

bas domes priekšsēdētājam 
Andrejam Encem piedalīties, piln
varot priekšsēdētāja pirmo viet
nieku Mārtiņu Bojāru un  deputāti 
Līgu Kadiģi piedalīties Latvijas 
Pašvaldību savienības 31. kongresā 

• Atzīt par spēku zaudējušu Babītes 
novada pašvaldības Materiālo vērtī
bu ekspluatācijā pieņemšanas 
(nodošanas), novērtēšanas, 
lietderīgās lietošanas laika no
teikšanas, norakstīšanas un vērtību 
maiņas komisijas nolikumu, izbeigt 
komisijas pilnvaras.
• Apstiprināt Mārupes nova

da pašvaldības Administratīvās 
komisijas nolikumu.
• Izveidot uz Mārupes novada 

pašvaldības domes pilnvaru lai
ku vairākas pastāvīgās komisijas: 
Nekustamo īpašumu novērtēšanas 
komisiju; Ētikas  komisiju; Mārupes 
novada pašvaldības  komisiju lē
mumu pieņemšanai par lauksaim
niecības zemes iegūšanu īpašumā; 
Mārupes novada pašvaldības 
Dzīvojamo māju privatizācijas 
komisiju; Korupcijas un interešu 
konflikta riska novērtēšanas 
komisiju un apstiprināt to nolikumus.
• Apstiprināt Mārupes novada 

bāriņtiesas nolikuma projektu un 

un biedru sapulcē, kas notiks 2021. 
gada 20.augustā Salacgrīvā.
• Izveidot Mārupes novada 

pašvaldības iestādi “Salas un 
Babītes pagastu pārvalde” un apstip
rināt tās nolikumu.
• Izveidot Mārupes novada pašvaldī

bas iestādi “Centrālā administrācija” 
un apstiprināt tās nolikumu.

Domes priekšsēdētāja iesniegtie 
lēmumprojekti
• Pilnvarot Mārupes novada 

pašvaldības Attīstības nodaļas 
vadītāju Ilzi Krēmeri pārstāvēt 
Mārupes novada pašvaldību Rīgas 
metropoles areāla sabiedriskā trans
porta plānošanas koordinācijas dar
ba grupā.
• Pilnvarot Mārupes novada 

pašvaldības Attīstības nodaļas 
projektu vadītāju Zani Zvejnieci 
pārstāvēt Mārupes novada pašvaldī
bu biedrībā “Pierīgas partnerība”.
• Apstiprināt Mārupes novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma “Stāvlaukums”, Piņķos, 
Babītes pagastā, Mārupes novadā, 
kadastra numurs 80480031780, 
zemes vienības  kadastra apzīmēju
mu 80480031725, 593 m2  platībā 
izsoles rezultātus.
• Pilnvarot novada pašvaldības 

domes priekšsēdētāju (prombūtnes 
laikā priekšsēdētāja vietnieku, 
kas pilda priekšsēdētāja pienāku
mus) parakstīt izziņu par atteiku
mu izmantot nekustamā īpašuma 
pirmpirkuma tiesības, ja atsavinā
mais nekustamais īpašums atrodas 
Babītes pagasta un Salas pagasta 
teritorijā un nav nepieciešams, lai 
pildītu likumā noteiktās pašvaldību 
funkcijas.
• Ievēlēt deputātu  Ivaru Punculi 

Finanšu  komitejā. 
• Ievēlēt deputātu Ivaru Punculi 

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta 
lietu jautājumu komitejā. 
• Pieņemt Mārupes novada 

pašvaldības saistošos noteikumus 
Nr. 6/2021  „Par Mārupes novada 
pašvaldības 2021.gada apvienotā 
budžeta apstiprināšanu”.

Andrejs Ence, Mārupes novada 
pašvaldības domes priekšsēdētājs

personāla saraksta projektu. Uzdot 
Mārupes novada pašvaldības iz
pilddirektoram Kristapam Ločam  
rīkot atklātu  konkursu uz bāriņtie
sas priekšsēdētāja, bāriņtiesas 
priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtie
sas locekļu amata vietām. Mārupes 
novada pašvaldības domei lemt par 
bijušo Mārupes un Babītes novadu 
bāriņtiesu likvidēšanu,  Mārupes 
novada bāriņtiesas izveidošanu, 
tās  nolikuma un personāla sarak
stu apstiprināšanu vienlaikus ar 
bāriņtiesas priekšsēdētāja iecelša
nu amatā atbilstoši atklāta konkursa 
rezultātiem. 
• Pieņemt Mārupes novada 

pašvaldības saistošos noteikumus 
Nr. 7/2021  “Grozījumi Mārupes 
novada pašvaldības 2021.gada 
28.jūlija saistošajos noteikumos 
Nr.6/2021 „Par Mārupes novada 
pašvaldības 2021.gada apvienotā 
budžeta apstiprināšanu””.

2021.gada  28. jūlijā notika Mārupes novada pašvaldības domes kārtē-
jā sēde, kurā izskatīja 61 darba kārtībā iekļauto lēmumprojektu. 

2021.gada  11.augustā notika Mārupes novada pašvaldības domes kārtējā sēde. Izskatīti 36 darba kārtībā 
iekļautie lēmumprojekti. 

Mārupes novada pašvaldības 28. jūlija domes sēdē pieņemtie lēmumi īsumā 

Mārupes novada pašvaldības 11. augusta domes sēdē pieņemtie lēmumi īsumā 

turpinājums 3.lpp.
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Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas norādi, 
ārkārtas domes sēdē tika veikts atkārtots balsojums par Mārupes novada 
pašvaldības domes priekšsēdētāja otro vietnieku, ar 11 balsīm “par” ievēlot 
deputātu Valdi Kārkliņu. 

Ar domes sēdes protokolu var iepazīties pašvaldības interneta vietnē 
www.marupe.lv, sadaļā Pašvaldība / Domes sēdes vai klātienē Vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā, Daugavas ielā 29, Mārupes pagastā, Mārupes 
novadā.

Andrejs Ence, 
Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Mārupes novada pašvaldības 
28.jūlija domes ārkārtas sēdē 
pieņemtie lēmumi īsumā

Noslēgtie līgumi
Zāles pļaušana, līgums noslēgts 

ar SIA “AVKDarbs”, līguma summa 
59435,75 eiro bez PVN.

Bebru un Gaujas ielas krusto
juma pārbūve un stāvlaukuma iz
būve, līgums noslēgts ar personu 
apvienību SIA “BALTIJAS BŪVE”un 
SIA “RĪGAS TILTI”, līguma summa 
345678,90 eiro bez PVN.

Būvuzraudzības pakalpojuma 
sniegšana Bebru un Gaujas ielas 
krustojuma pārbūves un stāvlau
kuma izbūves darbiem, līgums 
noslēgts ar SIA “PRO VIA”, līguma 
summa 4720,00 eiro bez PVN.

Meliorācijas sistēmu uzturēšana, 

• Deleģēt SIA “Baltik nams”, reģ.
Nr.40003911697, likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās 
daļas 2.punktā noteiktajā pašvaldī
bas funkcijā ietilpstošo pārval
des uzdevumu un pilnvarot veikt 
pašvaldības autoceļa C29 ar 
kadastra apzīmējumu 8076 006 
0297 001 pārbūvi pašvaldībai pie
derošajos nekustamajos īpašu
mos – “V22Lukstenieki”, Mārupes 
pagastā, Mārupes novadā, ar ka
dastra Nr.8076 006 0155, zemes 
vienībā  ar kadastra apzīmējumu 

Lai Babītes un Salas pagastu 
uzņēmējus iepazīstinātu ar iespē-
jām, ko sniedz Mārupes novada 
pašvaldība, 5.augustā tika rīkota 
attālināta pašvaldības pārstāvju 
un uzņēmēju tikšanās “Zoom 
kafi ja uzņēmējiem”.

Tikšanās laikā Mārupes nova
da pašvaldības uzņēmējdarbības 
attīstības konsultante Jolanta 
Kursiša dalībniekiem prezentēja 
līdzšinējo pašvaldības sadarbību ar 
uzņēmējiem, plānotos pasākumus 
un aktivitātes, atbalsta mehānismus, 
iepazīstināja ar pašvaldības ilggadē
jo sadarbības partneri  biedrību 
“Mārupes uzņēmēji”.

Atbalstot un attīstot uzņēmēj
darbību Mārupes novadā, 2016.
gadā tika izveidota uzņēmējdarbī
bas atbalsta konsultatīvā padome. 
Atbalsta mehānismi uzņēmējdar
bībai novadā ir gana plaši. Ik gadu 
tiek organizētas dažādas aktivitātes 
un pasākumi, t.s. “darba biržas”, kam 
dots nosaukums “Dzīvo Mārupē, 
strādā Mārupē”. Tajās ir iespēja sa
tikties darba devējam ar potenciālo 
darbinieku, jaunietim  atrast dar
bavietu vasaras periodā un ikvie
nam interesentam  gūt priekšstatu 
par uzņēmumiem Mārupes novadā. 
Tāpat pašvaldība rīko tikšanos 
“Rīta kafija uzņēmējiem”, kur tiek 
ap sprie s  tas dažādas tēmas.  Tā ir 
arī iespēja uzņēmējus  iepazīstināt 
ar kādu jaunu projektu vai dalīties 
pieredzē. Gada nogales gaidītākais 
notikums ir “Uzņēmēju dienas 
Mārupes novadā”, kur tiek iesaistīta 
plaša sabiedrības daļa. “Uzņēmēju 
dienu” norisē labprāt piedalās arī 
vietējās biedrības, bagātinot pasā
kuma programmu. Uzņēmēju dienu 
nedēļas noslēgumā tiek organizēts 
svinīgs pasākums ar uzņēmēju 
godināšanu, pasniedzot balvas 
dažādās nominācijās.

Atbalsta un sadarbības iespējas 
novada jaunajiem uzņēmējiem pa
plašina arī sadarbība ar Jūrmalas 

līgums noslēgts ar SIA “Hidrobūve”, 
līguma summa līdz 41999,99 eiro 
bez PVN.

Mēbeļu izgatavošana Mārupes 
novada pašvaldības iestādēm, 
līgums noslēgts ar SIA “BDF” un 
SIA “FL BIROJS”, līguma summa 
138999,99 eiro bez PVN.

Aktuālie iepirkumi
Elektroenerģijas piegāde, piedāvā

jumu iesniegšana līdz 06.09.2021.
Gājēju ietves un apgaismoju

ma izbūve Jūrmalas ielas pos
mā no Spīdolas ielas līdz sabie
driskā transporta pieturai Piņķos, 
Babītes pagastā, Mārupes novadā, 

8076 006 0297, “C29 Bašēnu ceļš 
– Lukstenieki”, Mārupes pagastā, 
Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 
006 0400, zemes vienībā ar kadas
tra apzīmējumu 8076 006 0395, 
ar mērķi to savienot ar nekustamo 
īpašumu V22 (Bašēni – Mežgaļi), 
Mārupes pagastā, Mārupes novadā, 
ar kadastra Nr.8076 006 0120, caur 
nekustamo īpašumu “Ceļavēji”, 
Mārupes pagastā, Mārupes novadā, 
ar kadastra  Nr.8076 006 0126. 
• Atzīt par spēku zaudējušu 

Mārupes novada pašvaldības 

biz nesa inkubatoru. Tāpat pašvaldī
ba organizē vairākus uzņēmējdarbī
bas konkursus un piedāvā iespēju 
saņemt līdzfinansējumu biznesa 
ideju īstenošanai. Viens no tādiem 
ir Grantu programmas konkurss 
(Ie)dvesma, kas tiek organizēts 
sadarbībā ar citām pašvaldībām un 
SEB banku. Konkursā vienai bizne
sa idejai ir pieejams līdzfinansējumu 
līdz desmit tūkstošiem eiro. Projektu 
iesniegšana šī gada konkursam 
būs atvērta pavisam drīz – no 10. 
līdz 31.septembrim. Interesentiem 
8.septembrī būs iespēja piedalīties 
seminārā un uzzināt vairāk par 
konkursa norisi un nosacījumiem. 
Liela interese un atsaucība ir jau
najam biznesa ideju konkursam 
“Mammu bizness Mārupē”, kur 
pašvaldība atbalsta četras idejas, 
vienai sniedzot līdzfinansējumu līdz 
trīs tūkstošiem eiro. 

Atbalsts uzņēmējiem tiek sniegts 
arī infrastruktūras projektu formā, 
piemēram, labiekārtojot un iz
būvējot ielas un ceļus . Piesaistot 
Eiropas Savienības fondu līdz
finansējumu, īstenots projekts SAM 
3.3.1 “Uzņēmējdarbības attīstībai ne
pieciešamās infrastruktūras attīstī
ba Mārupes novadā”, kura rezultātā 
izbūvēti ceļi C15, C16 un Dzirnieku 
ielas posms. Veiksmīgai projekta 
īstenošanai svarīga bija sadarbība 
ar uzņēmējiem, īstenojot vienu no 
nosacījumiem – radīt 81 jaunu dar
ba vietu noteiktā periodā.

Vēl viens pašvaldības īstenots 
projekts infrastruktūras uzlaboša
nai un uzņēmējdarbības attīstībai 
 Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai Lauku attīstības 
programmas 2014. – 2020. gadam 
pasākumā „Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos” 
izbūvēts ceļš C10 ar grants segu
mu. Tas savieno Skultes ciemu ar 
Mārupes administratīvo centru un 
nodrošina piekļūšanu lauksaimnie
ciskās produkcijas ražošanas ze
mei. Projekta mērķis bija atbalstīt 

piedāvājumu iesniegšana līdz 
16.08.2021.

Mārupes novada pašvaldības 
īpašumā esošo publiski pieejamo 
spēļu un rekreācijas laukumu re
montdarbi, piedāvājumu iesniegša
na līdz 12.08.2021.

Autotransporta gada nobrauku
ma uzskaite uz Mārupes novada 
pašvaldības Babītes pagasta un 
Salas pagasta administratīvo teri
toriju ceļiem/ielām apdzīvotās vie
tās, piedāvājumu iesniegšana līdz 
13.08.2021.

Kristaps Ločs, izpilddirektors

vizuālās identitātes stila grāmatu. 
Apstiprināt Mārupes novada 
pašvaldības pagaidu vizuālās at
pazīstamības zīmi un tās vienkāršo
tu lietošanas un izmantošanas kārtī
bu un izmantošanas noteikumus.
• Apstiprināt saistošos noteikumus 

Nr. 8/2021 “Par Mārupes novada 
domes 2012. gada 29.augusta 
saistošo noteikumu Nr. 24/2012 
“Noteikumi par Mārupes novada 
simbolikas izmantošanu” atzīšanu 
par spēku zaudējušiem””.

Domes priekšsēdētāja iesniegtie 
lēmumprojekti
• Izsniegt trīs izziņas personām par 

piekrišanu iegūt īpašumā nekusta
mos īpašumus Mārupes novadā.
• Ar 12 balsīm “par”, 6 “pret” par 

Babītes un Salas pagastu pārvaldes 
vadītāju iecelt Aināru Kravalu.
• Veikt izmaiņas adminis

tratīvās komisijas sastāvā, ievēlot 
priekšsēdētāju un komisijas 
lo cek ļus.

Ar domes sēžu protokoliem var 
iepazīties pašvaldības mājaslapas 
www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/
Domes sēdes vai klātienē Vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā, 
Daugavas ielā 29, Mārupes pagastā, 
Mārupes novadā.

Andrejs Ence, Mārupes novada 
pašvaldības domes priekšsēdētājs

investīcijas publiskās ceļu infras
truktūras kvalitātes uzlabošanai 
lauku teritorijās, veicinot uzņēmēj
darbību un saglabājot apdzīvotību.  

Tā kā būtiska loma Mārupes 
novadā tiek pievērsta arī tūrisma 
attīstībai, pašvaldībā izveidota arī 
tūrisma un mārketinga konsultatīvā 
padome, kurā darbojas uzņēmēji, 
iedzīvotāji, nevalstiskās organizāci
jas un pašvaldības speciālisti. 
Tūrisma jomas izaugsme novadā 
nav iedomājama bez aktīvas sadar
bības ar nozares uzņēmējiem. Kā 
pastāstīja pašvaldības tūrisma 
speciāliste Elīna Brigmane, ciešā 
sasaistē ar uzņēmējiem tiek orga
nizēti aktīvās atpūtas un novada 
izziņas pasākumi. Tādi, piemēram, 
ir tūrisma sezonas atklāšana un 
noslēgums, pārgājieni, velobrau
cieni un citi novada iedzīvotājiem 
un viesiem paredzēti pasākumi, ku
ru mērķis ir iepazīstināt ar novada 
atpūtas iespējām, it īpaši jaunāko 
piedāvājumu. Tāpat ar uzņēmēju ie
saisti tiek īstenotas daudzas novada 
tūrisma marketinga aktivitātes  tū
risma drukas materiāli, video klipi, 
jauni maršruti, dalība izstādēs un 
gadatirgos. Patlaban pašvaldības 
mājaslapā www.marupe.lv sadaļā 
“Tūrisms” tiek ievietota informācija 
arī par Babītes un Salas pagasta 
tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. 
Novads ir arī Pierīgas tūrisma aso
ciācijas biedrs, un 14 Pierīgas nova
du sadarbības projekts “Apkārt Rīgai 
– vienots tūrisma piedāvājums” ar 
zīmolu “EXIT RIGA” popularizē arī 
Mārupes novada tūrisma uzņēmē
jus. Tā ietvaros top arī jaunā Pierīgas 
tūrisma mobilā aplikācija, kur tiks 
parādīts ikviens novada tūrisma pa
kalpojumu sniedzējs, kurš par sevi 
sniedzis ziņas tūrisma speciālistei. 
Šī gada lielākais tūrisma pasākums 
novadā plānots no 30.augusta līdz 
5.septembrim  “Tūristu dienas”. Tas 
būs bezmaksas autoorientēšanās 
piedzīvojums, kurš nedēļas garumā 
paša novada, Rīgas un Pierīgas 

viesus aicina pavadīt laiku lietderī
gi, meklējot kontrolpunktus, apska
tot tūrisma objektus un izbaudot 
Mārupes novada uzņēmēju īpašos 
piedāvājumus.

Ne tikai Pierīgas tūrisma mobilā 
aplikācija ir tapšanas stadijā. Arī 
pašvaldības komunikācijas kanā
li pavisam drīz tiks paplašināti, 
ieviešot mobilo aplikāciju, kuras 
mērķis būs nodrošināt operatīvāku 
atgriezenisko saiti ar iedzīvotājiem, 
novada viesiem un uzņēmējiem. 
Topošā mobilā aplikācija ir viens 
no pašvaldības atbalsta rīkiem, 
uzņēmumiem paredzēta atsevišķa 
sadaļa, kur  varēs izvietot informāciju 
par uzņēmumu , īpašajiem  piedāvā
jumiem, akcijām, atlaidēm  u.tml. 

Noslēgušies arī jaunās pašvaldī
bas ēkas Bebru ielā 10 būvniecības 
darbi, kur paredzēts izveidot novada 
mājražotāju un amatnieku tirdzniecī
bas vietu, kā arī tūrisma informāci
jas punktu, papildus vēl integrējot 
dažādas citas aktivitātes, kas varētu 
veicināt lielāku iedzīvotāju un viesu 
piesaisti.  

Mārupes novada pašvaldība 
ilgt spējīgas attīstības stratēģijas 
ietvaros gada sākumā organizēja  
aptauju, kur tika aicināti iesaistīties 
gan abu toreizējo novadu iedzīvotā
ji, gan  uzņēmēji. Būtiski piebilst, ka 
aptauja ir viens no komunikācijas 
un atbalsta veidiem, kas veicina at
griezenisko saiti, lai izzinātu vēlmes 
un vajadzības, kas pašvaldībai 
palīdz noteikt prioritātes novada 
attīstībai. Aptaujas rezultāti liecina, 
ka uzņēmēji visvairāk novērtē sakār
totu infrastruktūru un veselības 
aprūpi, taču ir jomas, kam turpmāk 
pievēršama lielāka uzmanība. 

“Zoom kafija uzņēmējiem” 
tikšanās otrajā daļā dalībniekus uz
runāja biedrības “Mārupes uzņēmē
ji” valdes priekšsēdētājs Silvestrs 
Savickis. Biedrība nesen atzīmējusi 
savu desmito gadadienu un lepojas 
ar 73 lielākiem un mazākiem bie
driem. Biedrība aicina pievie noties 

arī Babītes un Salas pagasta uzņē
mumus, norādot, ka tās uzdevums 
ir rūpēties par uzņēmēj darbības 
attīstības jautājumiem, piedalīties 
konsultatīvajās padomēs, konsultēt 
uzņēmumus, palīdzēt un iesaistīt. 
Tiek rīkotas mentoringa program
mas, uzņēmēju apmācības, atbalsts 
skolēnu mācību uzņēmumiem – bie
drība dalās ar savām zināšanām, 
palīdzot pilnveidot skolēnu veido
tos projektus. Biedrība iesaistās arī 
starptautiska mēroga projektos, par 
saviem plāniem un paveikto regulāri 
informējot arī pārējo sabiedrību savā 
preses izdevumā “Uzņēmēju Vēstis”.

 “Ticu, ka Babītes un Salas pa
gastā ir atsaucīgi un aktīvi uzņēmē
ji, ar kuriem varam iet kopīgu ceļu,” 
aicinot abu pagastu uzņēmējus pie
vienoties Mārupes novada uzņēmē
ju pulkam, iesaistīties organizētajos 
pasākumos, aktivitātēs un Grantu 
konkursos, “Zoom kafiju uzņēmē
jiem” noslēdza J.Kursiša.

Uzņēmējdarbības atbalsta 
konsultante 

Jolanta Kursiša, epasta adrese: 
jolanta.kursisa@marupe.lv,

tālr. 29 330 721 

UZZIŅAI:
Tūrisma speciāliste
Elīna Brigmane, epasta adrese: 
elina.brigmane@marupe.lv 
tālr. 28 347 211 

Informatīvs atbalsts uzņēmējiem 
www.marupe.lv, sadaļās Tūrisms 
un Uzņēmējdarbība

Dalība biedrībā “Mārupes uzņēmēji”
Silvestrs Savickis, epasta adrese: 
silvestrs.savickis@lead.lv, 
tālr. 29 223 140
www.marupesuznemeji.lv

Pasākuma prezentācija piee
jama mājaslapā www.marupe.lv, 
sadaļā Uzņēmējdarbība/Semināri 
un apmācības.

Saimnieciskie darbi jūlijā Mārupes novadā

Babītes un Salas pagasta uzņēmēji laipni gaidīti Mārupes novada uzņēmēju pulkā 

turpinājums no 2.lpp

https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/domes-sedes
https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/domes-sedes
mailto:jolanta.kursisa%40marupe.lv?subject=
mailto:elina.brigmane%40marupe.lv?subject=
https://www.marupe.lv/lv/turisms
mailto:silvestrs.savickis%40lead.lv?subject=
http://www.marupesuznemeji.lv/
https://www.marupe.lv/lv/uznemejdarbiba/seminari-un-apmacibas
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Mārupes novada pašvaldības 
dome 28.07.2021. ir pieņēmusi lē
mumu Nr. 11 (prot. Nr. 6) ”Par de
tālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
nekustamā īpašuma “Saullejas”, 
Mārupes pagastā, Mārupes novadā 
(kadastra Nr.80760110733) 
teritorijai”.

Detālplānojuma teritorija ir īpašu
ma “Saullejas” teritorija ar kopplatību 
2,0 ha. Saskaņā ar 18.06.2013. ap
stiprināto Mārupes novada teritori
jas plānojumu 2014.2026. gadam, 
nekustamais īpašums  “Saullejas” 
atrodas ārpus ciema teritorijā, 
funkcionālās zonas Savrupmāju 
apbūves teritorijas apakšzonā 
Mazsaimniecību apbūve ārpus cie
ma (DzSM), kurā noteikta minimālā 

Mārupes novada pašvaldības 
dome 28.07.2021. ir pieņēmusi 
lēmumu Nr.12 (prot. Nr.6) “Par de
tālplānojuma izstrādes uzsākša
nu nekustamā īpašuma Kantora 
iela 138, Mārupē, Mārupes pa
gastā, Mārupes novadā (kadastra 
Nr.80760030373) teritorijai”. 

Detālplānojuma teritorija ir īpašu
ma Kantora iela 138, Mārupē, teri
torija ar kopplatību 5.6 ha. Saskaņā 
ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes 
novada teritorijas plānojumu 2014.
2026. gadam,  Kantora iela 138 atro
das ciema teritorijā, funkcionālajā 
zonā Savrupmāju apbūves teritori
jas apakšzonā Savrupmāju apbūve 
(DzS), kurā noteikta minimālā zemes 
vienība platība 0,1200 ha.

Mārupes novada pašvaldības  
dome 28.07.2021 ir pieņēmusi lēmu
mu Nr.6 (prot. Nr.6) ”Par nekustamā 
īpašuma “Austras”, Mārupes pa
gastā, Mārupes novadā (kadas
tra Nr.80760080089), 1.zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
80760080499 detālplānojuma iz
strādes darba uzdevuma termiņa 
pagarinājumu”. Detālplānojuma iz
strādes darba uzdevuma derīguma 
termiņš pagarināts līdz 2022.gada 

Mārupes novada pašvaldības  
dome 28.07.2021. ir pieņēmu
si lēmumu Nr.7 (prot. Nr.6) ”Par 
nekustamā īpašuma Kursīšu iela 
27 (“Veczilgalvji”), Mārupē, Mārupes 
pagastā, Mārupes novadā (kadastra 
Nr.80760070535) detālplānojuma 
izstrādes darba uzdevuma termiņa 

Mārupes novada pašvaldība 
paziņo, ka ar 2021.gada 28.jūli
ja Mārupes novada pašvaldības 
domes lēmumu Nr.8 (prot. Nr.6) 
ir apstiprināti saistošie noteikumi 
Nr.2/2021 „Par Mārupes pagasta 
padomes 2003.gada 2.jūlija sais
tošo noteikumu Nr.9 „Mārupes pa
gasta saimniecības “Riekstkalni” 
detāls plānojums” atcelšanu”. 
Detālplānojums zaudē spēku ar šo 
saistošo noteikumu spēkā stāšanās 
brīdi, izņemot noteiktās Dzintaru 
ielas sarkanās līnijas. 

Ar lēmuma un saistošo 

Mārupes novada pašvaldība 
paziņo, ka ar 2021.gada 28.jūlija 
Mārupes novada pašvaldības domes 
lēmumu Nr.9 (prot. Nr.6) ir apstiprinā
ti saistošie noteikumi Nr.3/2021 „Par 
Mārupes pagasta padomes 2007.
gada 26.septembra saistošo notei
kumu Nr.32 „Mārupes pagasta saim
niecības “Dravnieki” detālplānojums” 
atcelšanu”. Detālplānojums zaudē 
spēku ar šo saistošo noteikumu 
spēkā stāšanās brīdi, izņemot no
teiktās sarkanās līnijas Pētera ielai, 
Dravnieku ielai un projektētās ielas 
posmam, kas savieno Selgas ielu un 
Dravnieku ielu.

zemes vienības platība 0,3000 ha.
Detālplānojuma izstrādes mērķis 

ir izstrādāt risinājumu īpašuma 
sadalei apbūves gabalos, veidojot 
jaunu ceļu un inženierkomunikāci
jas. Detālplānojuma izstrādes 
ierosinātāji ir nekustamā īpašuma 
kopīpašnieki   juridiska persona un 
fiziska persona.

Ar lēmumu un darba uzdevumu, 
kā arī turpmāko detālplānojuma iz
strādes dokumentāciju var iepazīties 
Mārupes novada pašvaldības inter
neta vietnē www.marupe.lv sadaļā 
Pašvaldība/Attīstība un plānoša
na/Detālplānojumi/Detālplānojumi 
izstrādes stadijā, kā arī Latvijas 
ģeotelpiskās informācijas portālā 
Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas 

Detālplānojuma mērķis ir sadalīt 
īpašumu apbūves gabalos mazstāvu 
individuālo un dvīņu māju apbūvei, 
plānot piekļuvei jaunas ielas, teritori
jas labiekārtojumu, un atbilstošas 
kategorijas pieslēgumu valsts au
toceļam V15. Detālplānojuma iz
strādes ierosinātājs ir nekustamā 
īpašuma īpašnieks   fiziska persona.

Ar lēmumu un darba uzdevumu, 
kā arī turpmāko detālplānojuma iz
strādes dokumentāciju var iepazīties 
Mārupes novada pašvaldības inter
neta vietnē www.marupe.lv sadaļā 
Pašvaldība/Attīstība un plānoša
na/Detālplānojumi/Detālplānojumi 
izstrādes stadijā, kā arī Latvijas 
ģeotelpiskās informācijas portālā 
Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas 

28.augustam. 
Ar pieņemto lēmumu var iepazīties 

Mārupes novada pašvaldības inter
neta vietnē www.marupe.lv, sadaļā 
Pašvaldība / Attīstība un plānoša
na / detālplānojumi un Latvijas 
ģeotelpiskās informācijas portālā 
Ģeolatvija.lv.

Dace Žīgure,
teritorijas plānotājapagarinājumu”. Detālplānojuma iz

strādes darba uzdevuma derīguma 
termiņš pagarināts līdz 2022.gada 
28.augustam. 

Ar pieņemto lēmumu var iepazīties 
Mārupes novada pašvaldības inter
neta vietnē www.marupe.lv, sadaļā 
Pašvaldība / Attīstība un plānošana 

/ detālplānojumi un Latvijas ģeotel
piskās informācijas portālā ģeolat
vija.lv.

Dace Žīgure,
teritorijas plānotāja

noteikumu pilnu saturu var iepazīties 
pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.marupe.lv, sadaļā Pašvaldība/
Attīstība un plānošana/ Detāl
plānojumi,  Latvijas ģeotel
piskās informācijas portālā 
www.geolatvija.lv un klātienē 
Mārupes novada pašvaldībā, 
Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes 
novadā, kad tas būs pieļaujams, 
ievērojot ierobežojumus vīrusa 
Covid19 izplatības ierobežošanai. 

Dace Žīgure,
teritorijas plānotāja

Ar lēmuma un saistošo no
teikumu pilnu saturu var 
iepazīties pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.marupe.lv, sadaļā 
Pašvaldība/ Attīstība un plānoša
na/ Detālplānojumi,  Latvijas ģe
otelpiskās informācijas portālā 
www.geolatvija.lv un klātienē 
Mārupes novada Domē, Daugavas 
ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, 
kad tas būs pieļaujams, ievērojot 
ierobežojumus vīrusa Covid19 iz
platības ierobežošanai. 

Dace Žīgure,
teritorijas plānotāja

attīstības plānošana.
Rakstiskus priekšlikumus de

tālplānojumā iekļaujamajiem risinā
jumiem var iesniegt līdz 13.09.2021. 
Mārupes novada pašvaldībai 
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes 
pagasts, Mārupes novads, LV2167, 
nosūtot tos pa pastu vai atstājot 
pastkastē pie pašvaldības admini
strācijas centrālajām durvīm. 
Elektroniski priekšlikumi iesniedza
mi ar elektronisko parakstu, iesūtot 
tos uz elektroniskā pasta adresi: 
marupe@marupe.lv. Iesniegumā 
noteikti jānorāda iesniedzēja vārds, 
uzvārds un adrese, bet juridiskām 
personām jānorāda nosaukums, 
adrese un reģistrācijas numurs.

Jautājumu gadījumā aicinām 
vērsties Mārupes novada pašvaldī
bas Attīstības un plānošanas nodaļā 
pie teritorijas plānotājas Daces 
Žīgures: dace.zigure@marupe.lv, 
tālr.67149862, speciālistu konsultāci
ju laikā – pirmdienās un ceturt
dienās plkst. 9.0018.00. Valstī 
noteikto ierobežojumu Covid19 
vīrusa izplatības ierobežošanas dēļ, 
lūgums izmantot tikai attālinātas 
saziņas iespējas.

Dace Žīgure,
teritorijas plānotāja

attīstības plānošana.
Rakstiskus priekšlikumus de

tālplānojumā iekļaujamajiem risinā
jumiem var iesniegt līdz 13.09.2021. 
Mārupes novada pašvaldībai 
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes 
pagasts, Mārupes novads, LV2167, 
nosūtot tos pa pastu vai atstājot 
pastkastē pie pašvaldības admin
istrācijas centrālajām durvīm. 
Elektroniski priekšlikumi iesniedza
mi ar elektronisko parakstu, iesūtot 
tos uz elektroniskā pasta adresi: 
marupe@marupe.lv. Iesniegumā 
noteikti jānorāda iesniedzēja vārds, 
uzvārds un adrese, bet juridiskām 
personām jānorāda nosaukums, 
adrese un reģistrācijas numurs.

Jautājumu gadījumā aicinām 
vērsties Mārupes novada pašvaldī
bas Attīstības un plānošanas nodaļā 
pie teritorijas plānotājas Daces 
Žīgures: dace.zigure@marupe.lv, 
tālr.67149862, speciālistu konsultāci
ju laikā – pirmdienās un ceturt
dienās plkst. 9.0018.00. Valstī 
noteikto ierobežojumu Covid19 
vīrusa izplatības ierobežošanas dēļ, 
lūgums izmantot tikai attālinātas 
saziņas iespējas.

Dace Žīgure,
teritorijas plānotāja

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašuma “Saullejas”, 
Mārupes pagastā, teritorijai

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašuma Kantora iela 
138, Mārupē, Mārupes pagastā, teritorijai

Paziņojums par īpašuma “Austras”, Mārupes 
pagastā, 1.zemes vienības detālplānojuma 
izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

Paziņojums par īpašuma Kursīšu iela 27 (“Veczilgalvji”), Mārupē, Mārupes 
pagastā, detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

Paziņojums par saimniecības “Riekstkalni”, 
Mārupē, 2003. gada detālplānojuma atcelšanu

Paziņojums par saimniecības “Dravnieki”, 
Mārupē, 2007.gada  detālplānojuma atcelšanu

Ar saistošajiem noteikumiem par detālplānojumu atcelšanu 
iepazīties www.likumi.lv

https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi
https://geolatvija.lv/geo/#/
https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi
https://geolatvija.lv/geo/#/
https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi
https://geolatvija.lv/geo/#/
https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi
https://geolatvija.lv/geo/#/
https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi
https://geolatvija.lv/geo/#/
mailto:marupe%40marupe.lv?subject=
mailto:dace.zigure%40marupe.lv?subject=
mailto:marupe%40marupe.lv?subject=
mailto:dace.zigure%40marupe.lv?subject=
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Ar Mārupes novada pašvaldības 
domes 2021.gada 28.jūlija lēmumu 
“Par detālplānojuma nekustamā 
īpašuma “Ozollejas”, kad. Nr. 8048 
008 0230, zemes vienībai ar ka
dastra apzīmējumu 8048 008 0573 
Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes 
novadā, nodošanu publiskajai ap
spriešanai un atzinumu saņemša
nai” (prot. Nr. 6., 28.§) publiskajai 
apspriešanai nodots detālplāno
jums teritorijai, ko ietver nekustamā 
īpašuma “Ozollejas” zemes vienība 
Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes 
novadā.

Publiskās apspriešanas termiņš 
noteikts no 2021. gada 16. augusta 
līdz14. septembrim.

Ievērojot  Covid19 infekcijas iz
platības pārvaldības likuma 21.pan
ta 2.daļas otrā apakšpunkta un 
3.daļas prasības, kas nosaka pub
liskās apspriešanas sanāksmes or
ganizēšanas kārtību, t.i., izmantojot 
tiešsaistes videokonferences sarunu 
rīku vai citu tiešsaistes sarunu rīku, 

publiskās apspriešanas sanāksme 
tiks organizēta, izmantojot tieš
saistes videokonferences sarunu 
rīku, 2021.gada 2.septembrī plkst. 
17.00. Dalību lūdzam pieteikt ie
priekš, zvanot uz tālruņa numuru 
67511291 vai rakstot uz epasta 
adresi: svetlana.buraka@marupe.lv 
līdz 2021.gada 2.septembra plkst. 
10.00. 

Aicinām iepazīties ar detālplāno
juma elektronisko dokumentāciju 
ģeoportālā www.geolatvija.lv un 
Mārupes novada pašvaldības mā
jaslapā www.marupe.lv, sadaļā 
Pašvaldība/ Sabiedriskās 
apspriedes.

Publiskās apspriešanas laikā de
tālplānojuma  dokumentācija piee
jama Mārupes novada pašvaldī
bas Attīstības daļā, Centra ielā 4, 
Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes 
novadā (5. kabinets). Ja vēlaties 
iepazīties ar izstrādāto detālplāno
juma projektu klātienē, lūdzam 
pieteikties vizītei iepriekš, norādot 

konkrētu datumu un laiku. Papildu 
informācijai tālr. 67511291, epasta 
adrese: svetlana.buraka@marupe.lv. 
Apmeklējot pašvaldības adminis
trācijas ēkas telpas, obligāti jāievēro 
visi epidemioloģiskās drošības 
pasākumi.

Rakstiskus priekšlikumus un 
ierosinājumus aicinām iesniegt 
Mārupes novada pašvaldībai 
Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pa
gastā, Mārupes novadā, LV2107, 
tos ie vietojot pastkastē, vai elek
troniski, sūtot uz epasta adresi 
marupe@marupe.lv vai iesniedzot 
viedokli elektroniski ģeoportālā 
www.geolatvija.lv. Ja priekšlikumu 
iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku 
atbildi, fiziskām personām jānorāda 
vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, 
juridiskām personām – nosaukums, 
reģistrācijas numurs un adrese.

Svetlana Buraka, teritorijas 
plānotāja

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Ozollejas” Vīkuļos, Babītes pagastā, 
detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”, vienotais reģistrācijas numurs: 40103111018, juridiskā adrese: Viršu iela 6, Tīraine, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167, 2021.gada 29.
jūlijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniegusi siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regu-
lēšanas komisijas padomes 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7  “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa aprēķināšanas metodika” un pamatojumu jaunajam tarifam.

Sabiedrisko pakalpojumu 
veids

Spēkā esošais tarifs 
(bez PVN) ar akcīzes nodokļa 
komponenti 2.11 EUR/MWh 
ar neparedzētām izmaksām 
(terminēts līdz 30.09.2022) 

Tarifa projekts 
(bez PVN) ar akcīzes nodokļa 
komponenti 2.11 EUR/MWh 
ar neparedzētām izmaksām 
(terminēts līdz 30.09.2022)

Tarifa 
palielinājums 
(%).

Spēkā esošais tarifs 
(bez PVN) ar akcīzes nodokļa 
komponenti 2.11 EUR/MWh 
bez neparedzētām izmaksām 
(terminēts no 01.10.2022)

Tarifa projekts 
(bez PVN) ar akcīzes nodokļa 
komponenti 2.11 EUR/MWh bez 
neparedzētām izmaksām 
(terminēts no 01.10.2022)

Tarifa 
palielinājums 
(%).

Siltumenerģijas pakalpojumu 
tarifs EUR/MWh 53,73 75,35 40,24% 46,37 68,00 46,65%

Siltumenerģijas ražošanas 
tarifs EUR/MWh 44,63 64,53 44,59% 37,91 57,82 52,52%

Siltumenerģijas pārvades un 
sadales tarifs EUR/MWh 6,62 8,34 25,98% 5,98 7,70 28,76%

Siltumenerģijas tirdzniecības 
tarifs EUR/MWh 0,37 0,37 0% 0,37 0,37 0%

Terminētais tarifs varētu stāties spēkā no 2021.gada 1.septembra. Jauna tarifa projekta iesniegšana ir saistīta ar  kurināmā (gāzes) cenas izmaiņām. Terminētais  tarifa projekta (ar neparedzētām 
izmaksām) ilgums ir līdz 2022.gada 30.septembrim. Pēc iepriekšminētā termiņa beigām tarifu projektā paredzēts, ka stājas spēkā siltumenerģijas pakalpojumu tarifs 68.00 EUR/MWh.
Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA  “Mārupes komunālie pakalpojumi”, Viršu iela 6, Tīraine, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV2167, 
elektroniskā pasta adrese: info@mkp.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv desmit dienu laikā 
no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Paziņojums par siltumenerģijas tarifu plānu

sark.līn.
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Turpinot Eiropas Savienības 
Kohēzijas fonda līdzfinansētā 
projekta Nr. 5.3.1.0/16/I/003 
“Ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu attīstība Mārupē, 4. kārta” 
īstenošanu un ūdenssaimniecī-
bas infrastruktūras attīstību 
Mārupes novadā, 2020.gada 
2.jūnijā  SIA “Mārupes komunālie 
pakalpojumi” noslēdza kopā trīs 
iepirkuma līgumus ar SIA 
“VELVE”  par ūdensapgādes un 
sadzīves kanalizācijas tīklu būv-
darbiem Mārupes pagastā. 

No līguma darbu uzsākšanas 
sākuma līdz 2021.gada jūlijam 
ūdenssaimniecības tīklu izbūve 
pilnībā pabeigta un atjaunots ielas 
pastāvīgais segums Atpūtas ielā, 
Bebru ielā, Dzintaru ielā, Kurmenes 
ielā, Silaputniņu ielā, Silnieku ielā, 

Pilskalnu ielā, Putnukalna ielā un 
Vējiņu ielā.

2021.gada augustā pastāvīgā 
ielas seguma atjaunošanas darbus 
plānots veikt C18 ceļā, Sietnieku 
ielā, Strazdu ielā, daļā Krones ielas, 
Lapiņu dambī, Miķeļa ielā, Ūdru ielā, 
Ventas ielā un daļā Zeltiņu ielas.

SIA “Mārupes komunālie pa
kalpojumi” informē, ka 2021.gada 
26.maijā ir noslēgts vēl viens būv
darbu līgums un līdz 2022.gada  
novembrim paredzēta ūdenssaim
niecības tīklu izbūve Rītausmas 
ielā, Kalnupes ielā, Mārupītes gatvē, 
Lapiņmuižas ielā, Mežgravu ielā, 
Silāju ielā, Forstu ielā, Priekuļu ielā, 
Puķu ielā, Ziedleju ielā, Unnes ielā, 
Zieduklēpju ielā, Zemzaru ielā un 
Ziediņu ielā.

Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
izbūves darbi Mārupē

12. jūlijā uzsākti ceļa seguma at-
jaunošanas darbi valsts vietējās 
nozīmes ceļiem Pierīgā pie 
Skultes un Babītes.

Uz ceļa Jaunmārupe–Skulte (V14) 
posmā no lidostas līdz Liepājas 
šosejai (3,57.– 7,02. km) darbu ie
tvaros ar asfaltbetonu labos iesēdu
mus un ceļa profilu, veiks vienkārtas 
virsmas apstrādi ar bitumena emul
siju un sīkšķembām, pārbūvēs sabie
driskā transporta pieturvietas un uz
klās horizontālo marķējumu. Vietās, 
kur tas ir nepieciešams, uzstādīs arī 
drošības barjeras.

Būvdarbu laikā posmā atļautais 
braukšanas ātrums tiks samazināts 
līdz 50 un 70 km/h. Darbus Skultē 
veic AS A.C.B. par līgumcenu 507 
464 eiro.

Savukārt, atjaunojot segumu uz 
autoceļa Imanta–Babīte (V20) pos
mā no Rīgas robežas gar Spilves 
ciemu (0,0.–2,09. km), tiks nozāģē
ti satiksmei bīstamie koki un zari, 
izbūvēs asfalta sasaistes kārtu 
un dilumkārtu. Būvdarbu posmā 
braukšanas ātrums  ierobežots līdz 
50 un 70 km/h, tiks uzstādīti arī pa
gaidu luksofori. Pēc remontdarbu 
pabeigšanas šajā ceļa posmā tiks 

mainīts pastāvīgais maksimālā 
braukšanas ātruma režīms – agrāko 
70 km/h vietā būs atļauts ātrums 50 
km/h.

Darbus Babītē veic AS A.C.B. par 
līgumcenu 480 378 eiro.

Darbus abos objektos plānots 
pabeigt līdz augusta vidum. 
Finansējums nāk no papildu 
piešķirtajiem 100 miljoniem eiro no 
budžeta programmas "Līdzekļi ne
paredzētiem gadījumiem".

VSIA "Latvijas Valsts ceļi"

Latvijas Valsts ceļi atjauno ceļu segumu uz Pierīgas 
autoceļiem Jaunmārupe – Skulte un Imanta – Babīte

Uzmanību!
Mārupes novada pašvaldības Centrālās 
administrācijas kases darba laiks
(Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes pagastā)

pirmdienās un peturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00
(pusdienas pārtraukums no plkst. 13.00 līdz 13.30).

Pašvaldības pakalpojumu 
saņemšanai aicinām arī turpmāk 
izmantot attālinātās saziņas 
iespējas. Nepieciešamības 
gadījumā - sazināties ar 
speciālistiem, lai pierakstītos 
apmeklējumam klātienē.

mailto:svetlana.buraka%40marupe.lv?subject=
mailto:https://geolatvija.lv/geo/%23/?subject=
https://www.marupe.lv/lv/sabiedriba/sabiedriskas-apspriedes
mailto:svetlana.buraka%40marupe.lv?subject=
mailto:marupe%40marupe.lv?subject=
mailto:https://geolatvija.lv/geo/%23/?subject=
mailto:info%40mkp.lv?subject=
mailto:sprk%40sprk.gov.lv?subject=
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Noslēgusies  12.projektu  kārta 
Lauku attīstības programmas 
2014.—2020. gadam 19.2. pasā-
kumā “Darbību īstenošana sas-
kaņā ar sabiedrības virzītas vietē-
jās attīstības stratēģiju” apstip-
rinātās stratēģijas ieviešanai 
Olaines un  Mārupes novadā.  
Bied rībā “Pierīgas partnerība” at-
balstīti deviņi no vienpadsmit 
iesniegtajiem projektiem. Par   
SVVA stratēģijai atbilstošiem atzī-
ti deviņi projekti, kas tiek virzīti 
izvērtēšanai Lauku atbalsta 
dienestā.

Apstiprinātie projekti:
1.1. rīcība „Atbalsts tūrisma un 

Babītes Mūzikas skola uzsāk 
iesniegumu pieņemšanu jauno 
audzēkņu uzņemšanai interešu 
izglītības programmās; iesniegu-
mu pieņemšanas laiks - līdz 24.
augustam.

Dokumentu pieņemšana šogad 
tiek organizēta attālināti:
• Lūdzam aizpildīt direktorei 

adresētu iesniegumu (atro
dams skolas mājaslapas 
„babitesmuzikasskola.lv” sadaļā 
„Dokumenti” – „Veidlapas”) un 
atsūtīt to uz skolas epasta adresi: 
muzikasskola@babite.lv. Iesniegums 
nav obligāti jāparaksta, to varēsiet 
izdarīt, parakstot sadarbības līgumu;
• Gadījumā, ja iesniegumu nav 

iespējams iesūtīt epastā, to var 
iesniegt Babītes Kultūrizglītības cen
tra administratoram Jūrmalas ielā 

aktīvās atpūtas veicināšanai” – pie
ci projekti.

1.2. rīcība „Atbalsts lauksaimniecī
bas produktu pārstrādei, mājražoša
nai un amatniecībai, tai skaitā pašu 
saražotās produkcijas iepakošanai, 
to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu 
darba apstākļu radīšanai”  – divi 
projekti.

1.3.  rīcība „Atbalsts uzņēmumu 
radīšanai un attīstībai” – divi projekti.

Projekti ir  nodoti Lauku atbals
ta dienestam vērtēšanā un  aptu
veni trīs mēnešu laikā tiks veikta 
projektu atbilstības pārbaude pub
liskā finansējuma saņemšanas 
nosacījumiem.

Uzzini par iespējām īstenot idejas, 

14A, centra darba laikā, ievietojot to 
aizlīmētā aploksnē. Iesnieguma veid
lapas ir pieejamas arī Kultūrizglītības 
centra vestibilā.

Vairāk par uzņemšanu mūzikas 
skolā – skolas mājaslapas sadaļā 
“Uzņemšana”.

Ar “Audzēkņu uzņemšanas no
teikumiem Babītes Mūzikas skolā” 
var iepazīties Skolas mājaslapā 
un Skolas informācijas stendā 
(Jūrmalas ielā 14A, Piņķos, 1.stāvā).

UZZIŅAS
Tālr. nr. 67914683
(darba dienās 9.0013.00)
epasta adrese: 
muzikasskola@babite.lv

nāc uz konsultācijām un iesniedz 
savu ideju arī Tu!

Biedrība “Pierīgas partnerība” no 
2021.gada 1.jūnija  līdz  30.jūnijam 
izsludināja atklāta konkursa pro
jektu iesniegumu pieņemšanas 12. 
kārtu Lauku attīstības programmas 
2014.2020. gadam 19.2. pasākuma 
“Darbību īstenošana saskaņā ar sa
biedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” ietvaros apstiprinātās 
sabiedrības virzītās vietējās attīstī
bas stratēģijas ieviešanai. Kopējais 
finansējums 127257,78 eiro. 

Jolanta Ivanova, 
biedrības “Pierīgas Partnerība” 

valdes locekle

Noslēdzies 12.kārtas projektu konkurss Sākusies pieteikšanās mācībām 
Babītes Mūzikas skolā

No 13. līdz 14. jūlijam aizvadītas 
divu dienu apmācības aktīvāka-
jiem jaunizveidotā Mārupes nova-
da jauniešiem par sadarbību, ko-
mandu veidošanu, līdzdalības 
formām un jauniešu iesaisti lē-
mumpieņemšanā. 

Iesaistot jaunizveidotā Mārupes 
novada aktīvākos jauniešus, tika 
likts pamats darbam kopīgas nova
da jaunatnes politikas izstrādei. 
Braslas upes krastā brīvā gaisotnē 
ar dažādām aktivitātēm, uzdevu
miem, sarunām, spēlēm un nelielu 
piedzīvojuma devu iepazinās un 
kopā darbojās Mārupes novada 
Jauniešu domes, Babītes vidus
skolas skolēnu pašpārvaldes un citi 
jaunizveidotā Mārupes novada ak
tīvākie jaunieši, lai attīstītu izpratni, 
stiprinātu demokrātiskās vērtības 
un veicinātu nepieciešamās pras
mes veiksmīgai līdzdalībai. Jaunieši, 
mācoties sadarboties, izbaudīja arī 
Braslas upes straumi, rūpējās par 
kopīgām vakariņām, dalot pienāku
mus un strādājot komandās, pildīja 
dažādus uzdevumus, apmainījās 
pieredzēm un, protams, baudīja kopī
gus atelpas brīžus ar vakara dejām 
un spēlēm. 

Jau 2020. gada izskaņā, domājot 
par šāda formāta pasākuma ne
pieciešamību, Babītes un Mārupes 
novadi vienojās kopējā starpnova
du projektā “Mēs”, lai stiprinātu 

jaunatnes jomu arī pēc novadu 
apvienošanās. Projekta ietvaros 
plānots attīstīt jauniešu līdzdalību, 
informēšanu un pilnveidot novada 
jaunatnes politiku, lai ilgtermiņā no
drošinātu pamatu tālākai jaunatnes 
jomas attīstībai Babītes un Mārupes 
apvienotajā novadā.

Mārupes novada pašvaldības 
jaunatnes lietu speciālists Rihards 
Igāns, atskatoties uz paveikto, 
uzsver: “Apvienojot divus jaudīgus un 
ar jauniešiem bagātus novadus, jau-
niešu iemaņas veiksmīgi sadarboties, 
kopīgi definēt mērķus un tos veiksmīgi 
realizēt ir īpaši būtiskas. Lai gan līdz 

šim esam bijušas divas līdzīgas blakus 
esošas Pierīgas pašvaldības, mūsu 
jaunieši gājuši katrs savu attīstības 
gaitu. Šobrīd mums ir jāstrādā un 
jādefinē prioritātes kopā, lai jau nākot-
nē jaunieši veiksmīgāk aptvertu un 
pārstāvētu savas intereses, izpras-
tu lēmumu pieņemšanas procesus 
un līdzdarbotos lēmumpieņemšanā 
pašvaldības darbā.” 

Pēc īstenotās aktivitātes “Mārupes 
Vēstis” vērsās pie jauniešiem, lai 
sniegtu vērtējumu par kopā pavadīto 
laiku, komandas darbu un sadarbību. 

Kā vērtējat kopā pavadīto 

laiku apmācībās? Kādi ir būtiskākie 
ieguvumi?

Anna: “Kopā pavadītais laiks bija aiz-
raujošs, saliedējāmies gan kā topošie 
Jauniešu domes dalībnieki, gan kā 
jauniešu grupa, kuri atbraukuši labi 
pavadīt laiku un atpūsties produktīvā 
noskaņā. Šis kopīgais piedzīvojums 
radījis ne vien kopīgas atmiņas, bet arī 
pieredzi, sa strādājoties un darbojoties 
komandā.”

Katrīna: “Laiku kopā aizvadījām 
jautri un patīkami. Devāmies kopīgā 
piedzīvojumā, lai iepazītu sevi un 
vie ns otru. Mēs katrs iemācījāmies un 
piedzīvojām vismaz kaut ko pirmo reizi 
un no jauna. Ieguvām jaunus draugus 
no Babītes un neaizmirstamu pieredzi.”

Melānija: “Laivu brauciens bija fan-
tastisks veids kā iepazīt mūsu topošos 
jauniešu domes kolēģus no citas pu-
ses. Manuprāt, pats vērtīgākais ir tas, 
ka mēs sadraudzējāmies vēl pirms 
sākām kopīgi darboties, jo labas 
savstarpējās attiecības komandas 
darbā ir ļoti būtiskas.“

Elīza: “Pavadītais laiks apmācībās 
bija lielisks. Mēs guvām ļoti labu 
pieredzi, kas saistīta ar komandas 
saliedēšanu. Piemēram, es no vi-
sas kompānijas pazinu tikai dažus 
cilvēkus, taču aktivitātēs bija lielis-
ka iespēja sadarboties komandā ar 
jauniešiem, kurus satiku pirmo reizi. 
Manuprāt, tā bija lieliska iespēja 
uzlabot komunikācijas spējas un labs 
treniņš komandas darbam.”

Marta: “Kopā pavadītais laiks bija in-
teresants un noderīgs, būtiskākais, ko, 
manuprāt, ieguvām - plašāks paziņu 
un draugu loks, kā arī nostiprinājām 
sadarbības spējas un izkāpām no 
savas komforta zonas.”

Kas, jūsuprāt, ir svarīgākais ko-
mandas darbā?

Anna: “Manuprāt, komandas darbā 
svarīgākais ir komunikācija, bez tās 
neiztikt! Kopīgu mērķu sasniegšanā 
nepieciešams nonākt pie kompromi-
siem un vienoti sadarboties, kas mums 
noteikti izdevās!”

Katrīna: “Komanda ir tik stipra, cik 
tās vājākais dalībnieks. Ja esi spējīgs 
palīdzēt sev un otram, respektējot, 
uzklausot viens otru, esi komandas 
spēlētājs.”

Melānija: “Komandas darbā vis-
svarīgākais ir laba un pārdomāta 
komunikācija. Tā ietver ne tikai iz-
teikšanos, bet arī citu uzklausīšanu, 
uzticēšanos un atbalstu. Protams, 

nedrīkst aizmirst arī par spēju koncen-
trēties, ieguldīt iespējami daudz darbu 
un tiekties pēc kopīga mērķa.”

Elīza: “Komandas darbā vienmēr 
ir svarīga savstarpējā sadarbība. 
Manuprāt, perfektā komandā visi viens 
otru papildina un tā nonāk pie vēlamā 
rezultāta. Visi komandas dalībnieki 
tiek iesaistīti procesā un katram tiek 
iedalīts kāds darbiņš.”

Marta: “Ieklausīties un dzirdēt citus, 
jo tieši tāpēc jau mēs strādājam ko-
mandā - lai no mūsu visu prātiem un 
darba spējām kopīgi paveiktu ko lielu.”

Ja sadarbība būtu dzīvnieks, kas 
tā būtu?

Anna: “Interesants jautājums, es 
teiktu, tas būtu kāds putns, jo viņš 
komunicē ar citiem, vienmēr ne-
pieciešams kāds, kurš atsauksies uz 
dziesmu, palīdzēs vai atbalstīs.”

Katrīna: “Sadarbības jēdziens tiek 
definēts kā rīcība, efekts darbs kopā 
ar citiem, lai veiktu konkrētu darbu vai 
sasniegtu kādu kopīgu mērķi. Brīvajā 
dabā dzīvnieki sadarbojas, lai izdzīvo-
tu, tie izmanto to, lai pastāvētu un cīnī-
tos kopīgi par savu dzīvību, piemēram, 
zebras, kas kā bars pastāv un izdzīvo...”

Melānija: “Man sadarbība noteikti 
asociējas ar skudrām. Tās vienmēr 
darbojas saliedēti un tiecas uz kon-
krētu mērķi.”

Elīza: “Ar sadarbību neviens dzīv-
nieks man īsti neasociējas, bet, ja 
man kāds ir jānosauc, tad tie varētu 
būt suņi. Kad suns jau ir pieaudzis un 
pieradināts, tas var palīdzēt savam 
saimniekam. Piemēram, varu minēt 
konkrētu piemēru par suni, kurš pēc 
pastaigas aiznes pats savu siksniņu 
uz savu vietu – tajā es arī saskatu 
sadarbību.”

Marta: “Šķiet, ka lauva vai vilks, jo 
šie dzīvnieki dzīvo baros un sava “ko-
manda” tiem ir nozīmīga.”

Aktivitāte īstenota Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūras 
projekta konkursa 1.2. apakš
sadaļas atklātā projektu konkursa 
"Starpnovadu un starpinstitūci
ju sadarbība jaunatnes politikas 
īstenošanai vietējā līmenī" otrajā 
kārtā atbalstītā Mārupes novada 
pašvaldības projekta “MĒS” ietvaros. 

Ilze Žunde, sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Mārupes un Babītes aktīvie jaunieši devušies kopīgā piedzīvojumā

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS
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Biedrības „Pierīgas partnerība” 
un „Jaunolaines attīstībai” ar Sa-
biedrības integrācijas fonda at-
balstu īsteno projektu „Par 
prasmīgām ģimenēm”. Projekta 
mērķis ir palīdzēt ģimenēm sta-
bilizēt un atgūt mentālo veselību 
pandēmijas ietekmē, kvalitatīvi 
pavadot laiku kopā. 

Projekta ietvaros plānots trīs pasā
kumu cikls ar neformālās izglītības 
darbnīcām, ģimeņu līdzdarbošanos, 
kur caur prasmēm, iemaņu un vēs
tures apgūšanu, tuvējo novadu 
iepazīšanu, tiks godināta ģimenes 
kopā būšana un tradīcijas. Ikviens 
novada iedzīvotājs var iesaistīties 
šajos pasākumos, piedaloties amat
nieku, rokdarbu un citās radošajās 
darbnīcas, kas aktuālas bija 19.gs., 
20. gs. un ir 21.gs. Parādīsim, kā šīs 
prasmes var tikt pielietotas mūsdie
nās, tādējādi izzinot gan vēsturi, 
gan iespējas Olaines un Mārupes 
novadā. 8.augustā “Vietvalžos” 
(Salas pagastā) notika jau pirmais 
pasākums, kas bija veltīts 19.gs. 
prasmju izzināšanai. 

22. augustā Jaunolaines 
Mežezerā būs iespēja uzzināt par 

8. septembrī no plkst. 9.00 līdz 
10.30 notiks informatīvs vebinārs 
par grantu programmu (ie)dves-
ma, lai palīdzētu jaunajiem 
uzņēmējiem labāk sagatavoties 
dalībai. Vebinārā programmas 
īstenotāji pastāstīs par konkursa 
nosacījumiem un sniegs praktis-
kus padomus nepieciešamās do-
kumentācijas sagatavošanai. Būs 
arī pieredzes stāsti no iepriekšē-
jo gadu grantu saņēmējiem. Ve-
binārs tiešsaistē būs pieejams 
SEB bankas Facebook profilā 
facebook.com/SEB.Latvia, kur 
ikviens komentāru veidā varēs 
uzdot arī sev interesējošus jautā-
jumus. 

Kā iepriekš vēstīts, lai veicinātu 
uzņēmējdarbības attīstību Pierīgā, 
jau piekto reizi norisināsies grantu 

Lai novērstu pandēmijas stresa 
izraisītāju veidoto disharmoniju 
jauniešiem, biedrības „Pierīgas 
partnerība” un „Jaunolaines at-
tīstībai” uzsākušas īstenot pro-
jektu “Kā Tev iet? Dabā iet!”, 
izmantojot neformālās izglītības 
metodes, veicinot jauniešu aktīvu 
līdzdalību, proaktivitāti un kvali-
tatīvu sadarbību. Tādējādi biedrī-
ba drošā vidē sniegs pieredzi jau-
niešiem neformālajā izglītībā ar 
dažādām prasmēm, interaktīvu 
un aizraujošu pieeju, palīdzot  
stabilizēt un atgūt mentālo veselī-
bu, saprast fiziskās veselības 
lomu dzīves kvalitātes 
veicināšanā, kvalitatīvi pavadot 
laiku dabā kopā ar citiem jau-
niešiem.

Sākot ar 2020.gada pavasa
ri, pandēmijas ietekme ir būtiski 
mainījusi jauniešu ikdienas dzīvi, 
socializēšanās iespējas un brīvā lai
ka pavadīšanas piedāvājumu. Tā kā 
biedrības „Pierīgas partnerība” dar
bības teritorija aptver gan Mārupes, 
gan Olaines novadus, tika izzināta 
esošā situācija jauniešu vidū abos 
novados, kas parāda, ka pandēmi
jas ietekmē ir būtiski mainījies jau
niešu psihoemocionālais stāvoklis 
un pasliktinājusies emocionālā 
pašsajūta. Balstoties uz Mārupes 
jaunatnes lietu speciālistu veikto 
pētījumu 2021.gadā un Olaines 
jauniešu centra „Popkorns” veikto 
aptauju, var apzināties jauniešu 
akūto vajadzību socializēties, tādēļ 
šī projekta ietvaros tiks veidoti klā
tienes āra dzīves pasākumi vienas 
dienas garumā katrai novada jau
niešu grupai. 

Galvenās projekta aktivitātes:  

20. gs. prasmēm.
5. septembrī Sporta un atpūtas 

parkā “BMX Mārupe”  par 21. gs. 
prasmēm.

Dalība pasākumos ir bez mak
sas. Piedaloties ar ģimeni visos 
trijos pasākumos, ir iespēja iegūt 
pateicības dāvanas. Iepriekšējā pie
teikšanās obligāta. 

Jautājumu gadījumā zvanīt Andai, 
pasākumu režisorei, uz tālruņa nu
muru 26604431.

Projekta rezultātā vēlamies  stip
rināt ģimenes  veicināt savstarpējo 
komunikāciju un garīgo veselību ģi
menē. Lai iedzīvotāji gūst zināšanas, 
prasmes un izpratni par iniciatīvu 
attīstīšanu pašvaldībās, ir motivē
ti līdzdarboties. Pasākumi notiks, 
ievērojot visus valstī noteiktos epi
demioloģiskās drošības pasākumus.

Projekts „Par prasmīgām ģi
menēm” ir sagatavots ar Sabiedrības 
integrācijas fonda finansiālu at
balstu no Latvijas valsts budžeta 
līdzek ļiem. Projekta pieteikums 
Nr. 2021.LV/ĢDP/136.

Zane Sāviča, biedrības “Pierīgas 
Partnerība” projektu vadītāja

programma “(ie)dvesma”, ko īste
no SEB banka kopā ar Jūrmalas 
pilsētu, Ķekavas, Mārupes, Olaines, 
Ogres, Siguldas un Ropažu nova
diem. Kopējais pieejamo grantu 
apmērs šogad būs 80 000 eiro, un 
finansējuma saņemšanai varēs pi
eteikties gan strādājoši uzņēmumi, 
gan vēl neīstenotu biznesa ideju au
tori. Projektu pieņemšana sāksies 
10. septembrī un ilgs līdz 30. sep
tembra plkst.14.00. 

Maksimālā naudas summa vie
nam grantam būs 10 000 eiro, un 
uz to varēs pretendēt gan privātper
sonas, kas plāno uzsākt savu bizne
su, gan arī jau esoši uzņēmumi, kas 
veic vai plāno veikt saimniecisko 
darbību kādā no grantu programmā 
iesaistītajām pašvaldībām un dib
ināti pirms ne vairāk kā trim gadiem. 

• neformālās izglītības aktivitātes 
klātienē (divu pasākumu cikls 
Mārupes un Olaines novados jau
niešiem vecumā 13 – 15 gadiem, 
kurus ir ietekmējusi Covid19 pan
dēmija), sniedzot iespēju jauniešiem 
apgūt āra dzīves iemaņas, veicinot 
fiziskās aktivitātes un sniedzot 
iespēju psiholoģiskam atbalstam;
• vienaudžu mācīšanās un atbal

sta aktivitātes, iesaistot viedokļa 
līderusjauniešus aktivitātēs;
• kvalitatīvas socializēšanās un brī

va laika pavadīšana āra aktivitātēs 
kā motivators jauniešu iesaistei;
• pētnieciskās aktivitātes, no

drošinot iesaistīto jauniešu aptau
ju pirms un pēc šādu pasākumu 
īstenošanas, iegūto datu analīze.

Projekta īstenošanas laiks un ter
miņš: 15.08.2021.  30.11.2021.

Projekta finansējums: 9781,28 
eiro.

Projekta rezultātā vēlamies  jau
niešus motivēt turpināt pielietot 
aktivitātēs apgūtās prasmes ikdie
nas apstākļos, jo tiks sniegtas ide
jas un motivācija kvalitatīvai laika 
pavadīšanai, jauniešu mentālās un 
fiziskās veselības stiprināšanai un 
citu jauniešu atbalstam, kā arī papil
dus būs rasts risinājums Covid19 
seku mazināšanai 1315 gadus vecu 
jauniešu vidū. 

Projekts „Kā Tev iet? Dabā iet!” 
īstenots Izglītības un zinātnes 
minis trijas Jaunatnes politikas 
valsts programmas 2021.2023. 
gadam ietvaros. Projekta pieteikums 
Nr. VP2021/1101.

Zane Sāviča,
biedrības “Pierības Partnerība” 

projektu vadītāja 

Granta līdzekļi paredzēti saimnie
ciskiem mērķiem esošā biznesa 
attīstīšanai vai arī jauna uzņēmuma 
izveidei.

Saņemto pieteikumu atlase notiks 
trīs kārtās, izvērtējot gan to atbilstību 
programmas kritērijiem, gan bizne
sa plānu un idejas potenciālu, kā arī 
dalībnieku prezentācijas un atbildes 
uz žūrijas jautājumiem. Iesniegtos 
projektus vērtēs žūrijas komisija, 
kuras sastāvā būs uzņēmējdarbības 
profesionāļi un pašvaldību pārstāvji. 
Rezultātu paziņošana un uzvarētāju 
apbalvošana notiks novembrī. 

Uzziniet vairāk 
www.seb.lv/iedvesma. 

Mārupes un Olaines novadā 
aicina uz pasākumu ciklu – “Par 
prasmīgām ģimenēm”

8. septembrī notiks vebinārs par grantu programmu 
(ie)dvesma

Uzsāk projektu jauniešiem “Kā Tev 
iet? Dabā iet!”

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

datorprogrammas iegāde 
vai izstrāde

licenču iegāde

No idejas līdz biznesam
ar (ie)dvesmu

Konkursā var piedalīties:

Konkursa ietvaros atbalstāmās izmaksas:

specifiskas tehnikas un/vai

patentu reģistrācija
LR Patentu valdē

prototipu izveidošana

preču zīmes reģistrācija

citas pamatotas vajadzības

izejvielu iegāde

mārketinga materiālu izveide

10. septembris 30. septembris plkst. 14.00

iekārtas iegāde 

Projektu pieņemšanas uzsākšana Projektu iesniegšanas gala termiņš

Iesniedzamie dokumenti:

Projekta pieteikuma veidlapa Projekta iesniedzēja/-u CV

Uzskaites veidlapa par
sniedzamo informāciju de
minimis atbalsta piešķiršanai

Pieteikums jāsūta elektroniski uz 
iedvesma@seb.lv vai jāiesniedz 
Jūrmalas domē, Ķekavas, 
Mārupes, Olaines, Siguldas, 
Stopiņu vai Ogres novada domē.   

Citi dokumenti (fotogrāfijas,
shēmas, rasējumi u.c.)

Uzziniet vairāk: seb.lv/iedvesma

fiziskas personas no 18 gadu vecuma, kas plāno veikt 
saimniecisko darbību Jūrmalas pilsētā, Ķekavas, 
Mārupes, Olaines, Siguldas, Stopiņu vai Ogres novados  

uzņēmumi, kas veic saimniecisko darbību Jūrmalas
pilsētā, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Siguldas, Stopiņu 
vai Ogres novados ne ilgāk kā 3 gadus   

http://facebook.com/SEB.Latvia
http://www.seb.lv/iedvesma
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Jau trešo gadu pēc kārtas sekmī-
gi aizvadīta biedrības “Sporta 
klubs Virsotne” organizētā 
“Drošas skrituļslidošanas skola”.

Nodarbību laikā dalībnieki aktīvi 
un priecīgi mācījās gan skrituļot, 
gan arī norūdījās dažādos laika 
apstākļos, mācījās sadarboties, 
iepazina “treniņu kultūru”, cēlās pēc 
kritieniem un kļuva drošāki dažādās 
situācijās. Visiem patika piedalīties 
sacensībās “skoliņas” noslēgumā, 
jo Covid19 noteikto ierobežojumu 

Jūlija vidū 20 bērniem un jau-
niešiem bija lieliska iespēja bez 
maksas apgūt šūšanas pamatus 
projekta “Ilgtspējīga apģērba 
radīšana – praktiskas šūšanas 
nodarbības bērniem un jau-
niešiem” ietvaros, kura realizēša-
na bija iespējama, pateicoties 
Mārupes pašvaldības finansēju-
mam un konkursam “Mārupe – 
mūsu mājas 2021”.

Četru nodarbību laikā bērni un jau
nieši apguva apģērba radīšanas pa
matus, kā arī pārrunāja jautājumus, 

Aicinām iesaistīties kopīgā brīvda
bas teātra piedzīvojumā ,,Pasaules 
rašanās”, kura laikā mākslinieki un 
mūziķi radīs muzikāli dramaturģisku 
performanci, kas vēstīs par cilvēka 
izcelšanos un vietu pasaulē. 

Pasākums piemērots ģimenēm 
ar bērniem. Dalība pasākumā ir bez 
maksas. 

Izrāžu datumi un laiki:
20.augustā plkst. 18:00 – 19.00
22.augustā plkst. 18:00 – 19.00
Izrāžu norises vieta: atpūtas vieta 

JIP Mārupīte

Apmeklētāju skaits izrādēs ir iero
bežots. Iepriekšēja reģistrēšanās 
obligāta. Lūdzam līdz š.g. 19.augus
tam reģistrēt dalību pasākumā šeit: 
https://ej.uz/pasaules_rašanās

Izrādes sagatavotas un tiks īste
notas projekta “Muzikāli drama
turģiska performance  Pasaules 
rašanās” ietvaros. To īsteno māk
slinieku apvienība ,,Grāfienes” 
konkursa “Mārupe – mūsu mājas 
2021” ietvaros.dēļ prasme sacensties  arī uzvarēt 

un zaudēt  bērniem sāk pamazām 
aizmirsties.

“Skoliņas” veiksmes stāsts arī 
šogad bija aizrautīgie treneri Miks 
Zvejnieks un Dāvis Zvejnieks, un 
treneru palīgs Jurģis.

Projekts “Drošs skrituļslido tājs 
 vesels skrituļslidotājs! Drošas 
skrituļslidošanas skola  apmācība, 
pilnveidošana, drošība uz slidām”  
īstenots ar Mārupes pašvaldības 
finansējumu projektu konkursa 
“Mārupe – mūsu mājas 2021” 

kas saistīti ar ilgtspējīgu modi. 
Pasniedzējas Annas Nikolajevas 
no studijas “Sisele” vadībā bērni un 
jaunieši apguva darbu ar šujmašīnu, 
piegriestnēm un audumu. 

Pasniedzēja Anna: “ Mums aug 
fantastiski jaunieši! Katrs kā per
sonība ir tik īpašs un interesants! 
Ne visiem gāja viegli, bet neskatoties 
uz to, neviens nepadevās, pacietīgi 
darbojās un rezultātā katrs uzšuva 
sev Tkreklu, kuru varēs ar lepnumu 
nesāt un teikt, ka tas ir paša rokām 
radīts!”

Prieks par katru bērnu un jaunieti, 

Lūdzam uz pasākumu ierasties 
savlaicīgi un ievērot 2m distanci. 
Pasākums norisināsies dabā, tāpēc 
parūpējieties par savu ērtību un 
paņemiet līdzi sedziņas vai pledus, 
ko paklāt sēdēšanai!

Ņemot vērā valstī noteiktos epide-
mioloģiskos ierobežojumus, pasāku-
mu var apmeklēt personas ar derīgu 
Covid-19 vakcinācijas sertifikātu, 
negatīvu Covid-19 testu (veiktu pēdējo 
48 h laikā) vai ārsta apliecinājumu par 
Covid-19 infekcijas slimības izslimoša-
nu pēdējo 6 mēnešu laikā. Uz bērniem 
līdz 12 gadu vecumam neattiecas ie-
priekšminētie nosacījumi. Apmeklējot 
pasākumu, obligāti jāuzrāda derīgs 
kāds no iepriekš minētajiem doku-
mentiem kopā ar personu apliecinošu 
dokumentu (arī bērniem līdz 12 gadu 
vecumam). 

Jautājumu gadījumā zvaniet pa 
tālr. 26397175 vai 27835335.

Tiekamies pasākumā!

ietvaros. Jau trešo gadu pēc kārtas 
projekta ideja guva lielu iedzīvotā
ju atbalstu. Paldies Mārupes 
pašvaldībai par atbalstu! 

Lielisks sadarbības partneris bija 
biedrība "Mārupes BMX klubs" un tās 
valdes loceklis Guntis Ruskis  vien
mēr pozitīvs un atbalstošs.

Tiksimies uz slidām arī nākamgad!

Jana Zvejniece, projekta 
koordinatore

kuram šī projekta ietvaros bija iespē
ja iemācīties ko jaunu, kļūt pa
cietīgākam un mērķtiecīgākam un, 
kas to zina, varbūt likt pamatus 
savai nākotnes profesijai. Paldies 
vecākiem un bērniem par milzīgo 
interesi, piesakoties nodarbībām. 
Tas motivē turpināt darboties un 
rea lizēt šādu projektu arī nākamgad. 
Uz tikšanos!

Gita Freipiča, 
projekta koordinatore

Skrituļojam droši!

Bērni un jaunieši apguvuši šūšanas pamatus

Aicinām apmeklēt brīvdabas 
izrādes atpūtas vietā JIP Mārupīte

https://ej.uz/pasaules_rašanās
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8. augustā Ventspilī notika Latvijas čempionāts triatlona Olimpiskajā 
distancē (1.5 km + 40 km + 10 km), pulcējot vairāk kā 120 triatlonistus no 
visas Latvijas. Mārupietis Toms Pikšēns izcīnīja 1.vietu savā vecuma grupā, 
finišējot kā 21. no visiem dalībniekiem.  Mārupietis Everts Pikšēns izcīnīja 
3.vietu savā vecuma grupā.

Mārupes novada iedzīvotāja Sibilla Vanadziņa kļuvusi par divkārtē
ju Latvijas čempioni U16 vecuma grupā, uzvarot gan 2000 m skrējienā 
(6:57,49), gan 1500 m šķēršļu skrējienā (5:20,91). Sibilla iekļauta arī Latvijas 
U16 izlasē dalībai Baltijas čempionātā, kas notika 27.jūllijā Viļņā, Lietuvā, kur 
piedalījās cīņā par Baltijas čempiones titulu 2000 m skrējienā.

2. augustā Piņķu futbola lau
kumā norisinājās Latvijas futbola 
federācijas Latvijas jaunatnes čem
pionāta spēle U16 Elites grupā, 
kurā spēkiem mērojās šī brīža čem
pionāta tabulā vadošās komandas 
 Babītes SK un RIGA FC. 87 skatītāju 
klātbūtnē spēle izvērtās ļoti aizrau
joša. 13.minūtē pirmos vārtus guva 

Mārupieši priecē ar labu sniegu-
mu, iegūstot 3. vietu klubu 
kopvērtējumā Latvijas čempi-
onātā BMX sacensību 
riteņbraukšanā. 

Prestižās sacensības, kuras iet
varos dažādās vecuma grupās vienā 
dienā tiek noskaidrots Latvijas čem
pions, šogad norisinājās Valmieras 
novadā BMX klubs “Tālava” mājas 
trasē  sporta un aktīvās atpūtas 
parkā “Avoti”. Kopumā 24 vecuma 
un meistarības grupās piedalījās 411 
dalībnieki, tādējādi sasniegts jauns 
Latvijas čempionāta dalībnieku re
kords. Sacensības tika sadalītas 
divos blokos. Rīta pusē sacentās 

8. augustā Rēzeknes Olimpiskā 
centra atklātajā baseinā notika 
LSVS (Latvijas sporta veterānu – 
senioru savienības) pašvaldību 
58. sporta spēļu sacensības 
peldēšanā.

Mārupes novada apvienotā  ko
manda ar izcīnītiem 175 punk tiem 
ierindojās ceturtajā vietā, par vie
nu punktu atpaliekot no trešās 
vietas ieguvējas  Ropažu novada 
komandas. 

Reinis Pāls. Savukārt pēc lieliskas 
Kristofera Baumaņa piespēles 47. 
spēles minūtē vārtus guva Dāvis 
Sedols. Tomēr visas spēles garumā 
intriga saglabājās  abām koman
dām bija daudz neīstenotu iespēju 
gūt vārtus. RIGA FC turpināja neat
laidīgi veidot uzbrukumu, un panāku
mi neizpalika – jau 2:1. Babīte SK ar 

jaunāko grupu braucēji līdz 10 ga
diem, kā arī krūzeri, bet pēcpus dienā 
valsts čempiona medaļas dalīja jau
nieši no 11 gadiem, junioru, elites 
un amatieru kategoriju sportisti. 
Papildu intrigu sacensībām iedeva 
klubu vērtējums.

Mārupes BMX sportistu top 3 
rezultāti

Junioru puišu konkurencē Latvijas 
čempiona kreklu pārliecinoši ieguva 
“BMX Mārupe” pārstāvis Mārtiņš 
Zadraks. B14 vecuma grupā 3. vie
ta Emīlam Alleram. B10 vecuma 
grupā 1. vieta Otto Daugavietim. 
B9 vecuma grupā 1. vieta Jorenam 
Dimzem. B8 vecuma grupā 1. vieta 

Labākie individuālie rezultāti:
Ļubova Asajeva (grupa S  75)   

1. vieta 50 metru distancē peldēšanā 
brīvajā stilā, 1. vieta 50 metru dis
tancē peldēšanā brasā un 1. vieta 
50 metru distancē peldēšanā uz 
muguras;

Ināra Dūšele (grupa S  65)   
1. vieta peldēšanā brīvajā stilā un 
2. vieta peldēšanā brasā;

Vera Varša (grupa S  65)  1. vie
ta peldēšanā uz muguras un 1. vieta 

skaistu Efraima Valutadatila sitienu 
guva uzvaras vārtus un svinēja uzva
ru visā spēlē ar rezultatu 3:1, nostip
rinot līdera pozīcijas turnīra tabulā.

Sandra Breikša, Babītes sporta kom-
pleksa vadītāja vietniece 

interešu izglītības jautājumos

Gustavam Ģigulim. G7 – 8 vecuma 
grupā 1. vieta Katei Lukšai, 3. vieta 
Lindai Vīksnei.

Krūzeru 17 – 29 vecuma grupā 3. 
vieta Kristapam Ezītim.

Klubu kopvērtējumā tika vērtē
tas astoņas augstāk iegūtās vie
tas: 1.vie t a Valmieras BMX klubam 
“Tālava”, 2.vieta Jelgavas BMX 
klubam “Mītavas kumeļi”, 3. vieta 
Mārupes BMX klubam.

Mārupes BMX sporta parkā sa
censības plānotas 25. un 26. sep
tembrī, kad sportisti varēs sacen
sties BMX Latvijas kausa 5. posmā 
un Mārupes BMX kausa izcīņā.

Mārupes BMX klubs

4 x 50 metru jauktajā stafetē (250 +);
Zane Treigute (grupa S  50)   

2. vieta peldēšanā brīvajā stilā, 
3. vieta peldēšanā brasā, 1. vieta 
4 x 50 metru jauktajā stafetē (250 +) 
un 2. vieta 4 x 50 metru jauktajā 
stafetē (160 +); 

Ilze Ķiploka (grupa S  45)   4. vie
ta peldēšanā brīvajā stilā, 3. vieta 
peldēšanā uz muguras un 2. vieta 
4 x 50 metru jauktajā stafetē (160 +);

Viktors Prucevs (grupa V  70) 
  2. vieta peldēšanā brīvajā stilā un 
1. vieta 4 x 50 metru jauktajā stafetē 
(250 +);

Reinis Eisaks (grupa V  35)   
3. vieta peldēšanā brīvajā stilā, 
2. vieta peldēšanā brasā un 2. vieta 
4 x 50 metru jauktajā stafetē (160 +);

Ģirts Treiguts (grupa V  35)   
5. vieta peldēšanā brīvajā stilā, 
2. vieta peldēšanā uz muguras un 
2. vieta 4 x 50 metru jauktajā stafetē 
(160 +);

Sergejs Varša (grupa V60)   
1. vieta 4 x 50 metru jauktajā stafetē 
(250 +).  

Sergejs Varša, Babītes sporta 
kompleksa sporta pasākumu 

organizators

Babītes SK futbolisti izvirzās vadībā 

Mārupieši uz goda pjedestāla BMX riteņbraukšanā

Peldētājiem izcils sniegums LSVS sacensībās Sibilla Vanadziņa kļuvusi par 
divkārtēju Latvijas čempioni U16 
vecuma grupā

Avots: athletics.lv, foto autors: Guntis Bērziņš

No kreisās: Reinis Eisaks, Zane Treigute, Ilze Ķiploka, Viktors Prucevs, 
Vera Varša, Ināra Dūšele, Ļubova Asajeva, Sergejs Varša.

Lai veicinātu Mārupes novada iedzīvotāju iesaistīšanos aktīvās 
sporta nodarbībās un popularizētu 3x3 basketbola sportu novadā, 
Mārupes novada pašvaldība izsludina konkursu par tiesībām or-
ganizēt Latvijas 3x3 basketbola čempionāta sacensību posmu.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 
2021.gada 31.augusts plkst. 12.00.
Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski parakstīti, nosūtot tos uz epastu 

marupe@marupe.lv, sūtot pa pastu uz adresi Daugavas iela 29, Mārupe, 
Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV 2167 vai iemetot pastkastītē pie 
novada pašvaldības domes ēkas. 

Domes lēmums un nolikums pieejami pašvaldības interneta vietnē 
www.marupe.lv, sadaļā Sports.

Pašvaldība izsludina konkursu par 
tiesībām organizēt Latvijas 3x3 
basketbola čempionāta sacensību posmu

Mārupes novada jaunā vieglatlēte Kamilla Vanadziņa sekmīgi startējusi 
U20 Eiropas čempionātā, iekļūstot Eiropas labāko 12 skrējēju vidū 1500 m 
distancē. Kamilla kvalificējās dalībai finālskrējienā, sasniedzot jaunu per
sonīgo rekordu: 4:22,81, kas ir šogad Latvijas junioru labākais rezultāts šajā 
distancē. Jaunā vieglatlēte kvalificējusies arī dalībai Pasaules U20 čempi
onātā, kas notiks Kenijas galvaspilsētā Nairobi no 17. līdz 22. augustam.

Kamilla Vanadziņa sekmīgi 
startējusi U20 Eiropas čempionātā

Triatlonisti izcīna lieliskus 
rezultātus Latvijas čempionāta 
olimpiskajā distancē

Uz pjedestāla 1. vietas ieguvējs mārupietis Toms Pikšēns

No 26. līdz 28. jūlijam Lietuvas 
galvaspilsētā Viļņā Austrumeiro-
pas volejbola zonālā asociācija 
(EEVZA) U-18 vecuma grupas jau-
niešiem rīkoja pludmales volejbo-
la sacensības, kurās piedalījās as-
toņas Latvijas komandas. Kopumā 
turnīrā no Latvijas, Igaunijas un 
Lietuvas piedalījās 25 komandas 
- 13 meiteņu un 12 puišu.

Meiteņu konkurencē treneru 
Aigara Birzuļa un Pētera Plūmes 
vadībā Latviju pārstāvēja arī Babītes 
sporta kompleksa audzēknes – 
Kate Vasiļjeva/Elīza Dreimane un 

Marika Klaucāne/Kitija Martini 
– Ādamsone. 

Apakšgrupu spēlēs meiteņu 
komandai Klaucāne/Martini – 
Ādamsone  viena zaudēta spēle, 
D grupā ierindojoties otrajā pozīci
jā, B grupā diemžēl arī Dreimanei/
Vasiļjevai viena zaudēta spēle un 
otrā vieta grupā. 

Sacensību pusfinālā iekļuva 
Vasiļjeva/Dreimane, kur viņu preti
nieces bija igaunietes K.Kattai/G.
Jurgenson. Mūsu sportistes šajā 
spēlē ar rezultātu 0:2 piekāpās igau
nietēm. Turpmākā cīņa norisinājās 
par 3.vietu, tur pretinieces bija cits 

Latvijas duets – D.Konstantinova/ 
Z.Kalvāne. Diemžēl sīvā cīņā ar 
rezultātu 1:2 tika atzīts pretinieču 
pārākums. Kopvērtējumā Babītes 
sporta kompleksa audzēknes 
Austrumeiropas volejbola zonālās 
asociācijas (EEVZA) rīkotajā plud
males volejbola sacensībās U18 
vecuma grupā ierindojās 4. (Kate 
Vasiļjeva/Elīza Dreimane) un 7. vie
tā (Marika Klaucāne / Kitija Martini 
– Ādamsone).

Sandra Breikša,
Babītes sporta kompleksa vadītāja viet-

niece interešu izglītības jautājumos

Babītes sporta kompleksa audzēknes pludmales 
volejbola sacensībās Lietuvā izcīna 4. un 7.vietu

mailto:marupe%40marupe.lv?subject=
https://www.marupe.lv/lv/sports
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EXIT RĪGA MOBILAIS TŪRISMA 
INFORMĀCIJAS STENDS
No plkst. 9.00 līdz 13.00

Pie Kultūrizglītības centra 
(Jūrmalas ielā 14A, Piņķos, Babītes 
pagastā).

Būs iespēja uzzināt jaunāko 
informāciju par šīs vasaras lielis
kākajiem atpūtas un izklaides 
piedzīvojumiem Pierīgā, uzdot in
teresējošus jautājumus par EXIT 
RĪGA Tūristu dienām, kas pavisam 
drīz   no 30.augusta līdz 5.sep
tembrim norisināsies arī Mārupes 
novadā, kā arī savā īpašumā iegūt 
kādu drukāto materiālu par tūrisma 
piedāvājumu. EXIT RĪGA mobilā 

Vietā, kur Spuņņupe sev kādreiz 
lauzusi ceļu uz Babītes ezeru, iz-
veidojies daudzu sīku atteku 
sazarojums, ko dēvē par Astītēm. 
Kādreiz, lai nostiprinātu šo atteku 
krastus un tās, palos pārplūstot, 
nepostītu laukus, tika veidoti ne-
lieli dambīši, un viens šāds dam-
bītis bija ieguvis Katrīnas vārdu.

Vietējā leģenda vēsta, ka 1764. 
gada vasarā, kad Katrīna II apceļoja 
Baltijas guberņas, viņa esot devusies 
cauri Salas muižai, un viņas karietei 

Ar saukli – Viesojies, nogaršo, 
piedzīvo, orientējies! – jaunais 
Pierīgas tūrisma zīmols EXIT 
RĪGA, ar kuru savu tūrisma noza-
res piedāvājumu popularizē arī 
Mārupes novads, aicina ikvienu 
doties Pierīgas izpētes ekspedīci-
jā ar ģimeni vai nelielā draugu 
lokā, paviesoties mājīgā viesu 
namā, nogaršot vietējo uzņēmēju 
gatavoto maltīti, piedzīvot nestei-
dzīgu atpūtu dabā vai varbūt 
sportiskā stilā apceļot dažādas ie-
priekš neiepazītas vietas, pie-
daloties velo vai autoorientēšanās 
aktivitātēs. 

No 30.augusta līdz 5.septem
brim EXIT RIGA “Tūristu dienas” 
norisināsies jaunā Mārupes nova
da teritorijā, kuru laikā gan novada 
iedzīvotāji, gan viesi tiek aicināti 
piedalīties bezmaksas autoorien
tēšanās piedzīvojumā, apmeklēt 
novada atpūtas un izklaides objek
tus, kā arī izmantot tūrisma uzņēmu
mu īpašos piedāvājumus. Nedēļas 
garumā novadā būs izvietoti 45 kon
trolpunkti, dažos no tiem būs jāveic 
arī papilduzdevumi. Lai piedalītos 
izaicinājumā, nepieciešams jeb
kāda veida transportlīdzeklis, kam 
atļauts piedalīties ceļu satiksmē, un 
viedtālrunis, kurā jāielādē aplikāci
ja Qrenteerings. Plānotā distance 
 līdz 300 km. Ja ir pa spēkam, šo 
distanci drīkst veikt arī ar velosipē
du. Dalībnieku skaits komandā nav 
ierobežots. Nolikums pieejams 
www.exitriga.lv. 

tūrisma informācijas centra pārstāv
jus varēs satikt šajā un citos pasā
kumos, kas visa gada garumā norisi
nāsies Pierīgas novados. Atliek vien 
sekot informācijai www.exitriga.lv, 
EXIT RĪGA Facebook un Instagram 
kontos. Šī ir viena no LEADER pro
jekta „Apkārt Rīgai – vienots tūrisma 
piedāvājums” aktivitātēm.

MUZIKĀLS SVEICIENS 
SALIDOJUMA DALĪBNIEKIEM

Āra mūzikas intrumentu laukumā 
(Jūrmalas ielā 14A, Piņķos, Babītes 
pagastā).

Bērnu muzikālo spēju attīstī
bas studijas “Dziesmas bērniem” 

priekšnesums no vasaras projek
ta “Satiksmes drošība bērniem”. 
(Vadītāja Vineta Vītola)

SENO SPĒKRATU IZSTĀDE
No plkst. 10.00 līdz 12.30.

Babītes vidusskolas sporta lau
kumā (Jūrmalas ielā 17, Piņķos, 
Babītes pagastā)

Iedzīvotājiem būs iespēja aplūkot 
automašīnas, uzdot interesējošos 
jautājumus spēkratu īpašniekiem, 
noskaidrot spēkratu vēsturi.

Darbosies “Fotobūda” kas 
piedāvās interesentiem moment
uzņēmumus ar atbilstoši pasāku
mam izstrādātu dizainu.

Dalībniekus un viesus izklaidēs 
mīmi no Rīgas pantomīmas.

 12.30 seno spēkratu brauciens 
caur Piņkiem pa Rīgas ielu uz Skulti

13.00 -14.00 seno spēkratu “pie
tura” Skultē

14.00 seno spēkratu brauciens uz 
Jūrmalu

 
Pasākumu organizē Babītes 

Kultūrizglītības centrs sadarbībā ar 
„Latvijas klasisko automobiļu klubu”.

Uzmanību!
Salidojuma norise, ievērojot tā 

brīža noteikumus Covid19 izplatī
bas ierobežošanai.

Salidojuma publicitātes nolūkos 
var tikt fotografēts un filmēts.

salūzis ritenis. Kamēr vietējais kalējs 
to labojis, apkārtējo māju iedzīvotāji 
ķeizarieni cienājuši ar Babītes ezerā 
ķertajiem zušiem, un Katrīna Lielā 
tos esot ļoti slavējusi. 

Šī gada Salas pagasta Sīpolu svēt
ki veltīti slavai un slavenībām, tāpēc 
par vienu no svētku centrālajiem no
tikumiem iecerēta Mārupes novada 
amatierteātra “Kalambūrs” izrāde 
“Katrīnas dambītis”, kas ietilpst ciklā 
“Leģendu sargi”. Luga uzrakstīta, 
balstoties uz reāliem vēsturiskiem 
faktiem un vietējiem nostāstiem, 
tās autore ir vēsturniece, “Vietvalžu” 
izstāžu zāles vadītāja Dace Ulpe. 
Izrādē netrūks joku un humora, būs 
sava romantikas deva un, protams, 
lepnums par brīnišķīgo Salu starp 
Babītes ezeru un Lielupi. Izrādes 
režisors ir Māris Zabarovskis, ie
studējuma inscenētāja – Sabīne 
UpeniecePika.

Dace Ulpe,
Babītes Kultūrizglītības centra 

filiāles Salas pagastā “Vietvalži” 
izstāžu zāles vadītāja

Reģistrācija Mārupes pos
mam  no 23.augusta mājaslapā 
www.exitriga.lv.

Ātrumam šoreiz nav nozīmes, 
jo visi dalībnieki, kas būs apmek
lējuši vismaz 35 kontrolpunktus, 
piedalīsies balvu izlozē no Mārupes 
novada tūrisma nozares uzņē
mumiem. Īpašais kods, lai saņemtu 
uzņēmēju piedāvātās akcijas, 
nonāks dalībnieku epastā, reģistrē
joties un piedaloties orientēšanās 
pasākumā. 

Pasākumu atbalsta Mārupes 
novada tūrisma uzņēmumi – 
bio loģiskā saimniecība “Dabas 
Gardumi”, SIA “MārLapiņi”, ģimenes 
restorāns “Hercogs”, SIA “Lāči”, at
pūtas komplekss “Bejas”, ūdens
sporta un atpūtas centrs “Stūris”, 
KS “Baltijas Dārzeņi” ar zīmoliem 
“Ezerkauliņi” un “Mārupes gurķi”, 
“Coffee STOP”, outlet ciemats “Via 
Jurmala Outlet villlage”, ģimenes 
restorāns un viesnīca "Irbēni", 
ekoloģiskā saimniecība un lavan
du ferma “Mētras”, veikborda parks 
“Marupe Wake Park”, "Annas koku 
skola", "Marutas Raudes mākslas 
centrs" un citi. 

Seko informācijai par “EXIT RĪGA” 
Tūristu dienām www.exitriga.lv un 
Facebook, kā arī Mārupes novada 
informācijas avotos. Tiekamies šīs 
vasaras lieliskākajās aktivitātēs te
pat Pierīgā! 

Elīna Brigmane,
tūrisma speciāliste

28.augustā Starptautiskais seno spēkratu salidojums 
“Retro Jūrmala Piņķos”

Kas kopīgs Katrīnai II un Salas 
pagasta zušiem?

30.augustā sākas “EXIT RĪGA 
Tūristu dienas” Mārupes novadā!

SĪPOLU
SVĒTKI
SĪPOLU SLAVA

SALAS PAGASTA

Ieeja tirgus un gardēžu zonā – visiem, ievērojot 
divu metru distanci

Ieeja skatuves zaļā zona: varēs apmeklēt tikai 
vakcinētie vai izslimojušie, uzrādot Covid - 19 
sertifikātu un personu apliecinošu 
dokumentu (bērni vecumā līdz 12 gadiem, kuri 
nav vakcinēti vai izslimojuši, šajā zonā netiks 
ielaisti).

Ieeja skatuves baltā zona: varēs apmeklēt 
testētie, vakcinētie, izslimojušie, uzrādot  
Covid-19 sertifikātu un personu apliecinošu 
dokumentu, bērni līdz 12 gadu vecumam kopā 
ar pieaugušo, kas atbilst iepriekšminētajiem 
nosacījumiem. 

22. AUGUSTĀ
12:00 – 20:00
Babītes KIC filiālē

Salas pagastā “Vietvalži”

IEEJA
BEZ MAKSAS

GADATIRGUS

KONCERTI
UZSTĀSIES

STREET FOOD

SLAVENĪBU POP-UP
TIRDZIŅŠ “MULTIMĀKSLA”

SĪPOLU KAPĀŠANAS
ČEMPIONĀTS

TEĀTRA IZRĀDE

KONKURSI

ORANŽĀS
BRĪVDIENAS

ĀRPILSĒTAS
SAKARS

MĀRUPES
NOVADA
PAŠVALDĪBA

Lai informētu sabiedrību par pasākuma norisi, publiskā pasākuma laikā iespējama fotografēšana un 
filmēšana. Bildes un video var tikt ievietoti pašvaldības informatīvajos kanālos. Pārzinis un personas 
datu apstrādes nolūki: Mārupes novada pašvaldība (Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes pagasts, 
Mārupes novads, LV-2167) veic personas datu apstrādi sabiedrības informēšanai. Atrodoties pasākuma 
teritorijā, ikviens tā apmeklētājs apliecina, ka ir informēts, ka var tikt iekļauts vizuālajā materiālā.

www.marupe.lv
facebook.com/Marupesnovads

Vairāk informācijas

Aicinām komandas pieteikties erudīcijas 
spēlei "BĪSTAMĀKS PAR GŪGLI", rakstot uz 
e-pasta adresi: dace.ulpe@marupe.lv.

https://www.exitriga.lv/
https://www.exitriga.lv/
https://www.exitriga.lv/
https://www.exitriga.lv/


11pirmdiena, 16. augusts, 2021

No 29. jūlija līdz 1. augustam Ig-
aunijā, Vīlandē, norisinājās VIII 
Starptautiskais Baltijas valstu 
amatierteātru festivāls “Baltijas 
Rampa”, kuru ar savu performan-
ci “Leģendu sargi” atklāja 
Mārupes novada amatierteātris 
“Kalambūrs”.

Katras festivāla dienas izskaņā 
eksperti no Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas diskutēja un vērtēja redzē
tos priekšnesumus.  “Kalambūra” 
performancē tika izcelti un pozitīvi 
novērtēti dažādie izteiksmes vei
di,  gaismu, audio noformējums 
un to režija, kā arī dzīvās mūzikas 
klātbūtne, uzslavēts aktieru plas
tiskums, izrādes horeogrāfija un 
kolektīva saliedētība. Pašus ama
tierteātra “Kalambūrs” aktierus 
patīkami pārsteidza vērtējums “ļoti 
jauneklīgi”, jo kolektīvā ne visi vairs 
sevi var saukt par jauniešiem.  

No 16. augusta līdz 30. oktobrim 
Mārupes novada pašvaldības 
Babītes Kultūrizglītības centra 
filiālē Salas pagastā “Vietvalži” 
apskatāma biedrības “Baltā vilka 
takas” veidotā foto ekspozīcija 
“Brīvs kā putns gaisā”, kas tapa 
2019. gadā par godu Jāņa Baltvil-
ka 75. dzimšanas dienai.

Ekspozīcija veidota ar J. Baltvilka 
dzejas un miniatūru citātiem, kuriem 
savas fotogrāfijas ir veltījuši fo
togrāfi: Baiba Dālberga (Rūjiena), 
Armands Majevskis (Rīga), Ruslans 
Matrozis (Rīga), Andris Poišs 
(Smārde) un Sandris Rabkevičs 
(Milzkalne). Jānis Baltvilks bijis ne 
vien izcils bērnu dzej nieks, bet arī 
ornitologs un dabas pētnieks. Viņa 
kā autora arsenālā bija no latviešu 
un lietuviešu folkloras aizgūtās 
fonētiskās spēles, visdažādāko 
skaņu atdarinājumi. Tas atspoguļo
jas arī viņa sacerētajos skaitām
pantos, alfabēta dzejoļos un mīklās. 
J. Baltvilka dzejoļi nes sevī unikālu 
vēstījumu – dabas vienkāršība, 
skaidrība un tīrība sasaucas ar bērna 
dvēseles dzidrumu, kuru, saglabājot 
sevī, mēs varam saglabāt un kopt to 
morālo šķautni, kas ļauj būt brīviem 
cilvēkiem, kas ar saudzību un cieņu 

XII Latvijas skolu jaunatnes dzie-
smu un deju svētku gājiens epi-
demioloģisko drošības apsvēru-
mu dēļ šogad tiek veidots kā klā-
tienes mirkļu un video fiksējums 
norisēm novados, kur nepilnas 
stundas garumā īpašais svētku 
vēstnesis kopā ar atraktīvu 
ceļotāju - sveicinātāju - nodod 
svētku organizatoru pateicības un 
dāvanas ikvienam, kurš gatavo-
jās XII Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkiem, apgu-
va svētku repertuāru, veidoja vi-
deo sveicienus un video priekšne-
sumus, piedalījās videoklipu 
filmēšanā.

29. jūlijā XII Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svēt
ku auto, dodoties pa Dziesmu un 
deju svētku ceļu “Saulesvija”, pie
stāja arī Mārupes novada Piņķos 
pie Babītes Kultūrizglītības cen
tra un Jaunmārupē Švarcenieku 
muižas parkā, kur ar līksmām 
dziesmām un dejām to sagaidīja 
novada kolektīvi: Mārupes Mūzikas 
un mākslas skolas pūtēju orķes
tris, Babītes Kultūrizglītības cen
tra koklētāju ansam blis “BALTI”, 
Babītes Mūzikas skolas koklētāju 
ansamblis „Dzītariņi”, kā arī pārstāv
ji no Mārupes novada izglītības 
iestāžu kolektīviem: Jaunmārupes 
pamatskolas bērnu deju kolektīva 
“Ozolēni”, Mārupes pamatskolas 
bērnu deju kolektīva “Apodzēni”, 
Mārupes Valsts ģimnāzijas jauktā 
kora, zēnu kora un meiteņu kora, 
Mārupes Valsts ģimnāzijas mūs
dienu deju kolektīva, kā arī Babītes 
vidusskolas zēnu kora “Trellis”, 
Babītes vidusskolas tautas deju 
kolektīva “Bize” un Babītes vidus
skolas 5.  9. klašu kora “Virza”. 

Simboliskajā svētku gājienā 
piedalījās un svētku uzrunas tei
ca Mārupes novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs Andrejs Ence, 
priekšsēdētāja vietnieks Mārtiņš 
Bojārs, Mārupes novada Mārupes 
Kultūras nama direktore Ira Dūduma 
un izglītības darba speciāliste Māra 
Vilciņa  Rugāja. 

Notikuma laikā svētku auto no 
12. jūlija līdz 29. jūlijam ieripoja vi
sos 43 Latvijas novados. Mārupes 

Mārupes novada pašvaldības 
Babītes Kultūrizglītības centra 
filiālē Salas pagastā “Vietvalži” 
skatāma mākslinieces Dairas 
Janušas gleznu izstāde.

D.Januša ir gleznotāja, kas aiz
raujas ar putnu, augu un dabas 
gleznošanu ar ūdenskrāsām.

Gleznotājas mākslas darbi dabas 
mīļotājiem palīdz ienest savos mā
jokļos mūsu dziedošo un krāšņām 
spalvām rotāto draugu klātbūtni. 
Putni cilvēkam vienmēr ir bijuši 
līdzās, tie nesuši ziņas no tuvām un 
tālām zemēm, ziņojuši par gaidāmo 
laiku, radījuši mīlestības un roman
tisma pilnu atmosfēru, kā arī parādī
jušies kā pārsteidzošs apstiprinā
jums cilvēka domām. Kurš gan nav 
gribējis pacelties spārnos?

Dalība festivālā “Kalambūram” 
bija lieliska pieredze, iespēja labāk 
iepazīt sava kolektīva dalībniekus, kā 
arī iegūt jaunus draugus no citiem 
teātriem, kuri jau nākamgad mūsu 
amatierteātri gaidīs ciemos.

Brauciena laikā tika “apdzīvo
tas” un “iedzīvinātas” arī Vīlandes 

izturas pret visu dzīvo. 
J. Baltvilks bijis padomju varai 

neērts literāts, kuru VDK vairāk
kārt mēģināja savervēt un nemitī
gi paturēja savā redzeslokā. Jāņa 
Baltvilka dzeja lasītāju ieved īpašā 
garīgā telpā, kurā lakoniski un trāpī
gi parādīta saistība starp dabas 
norisēm, cilvēka vietu dabā un tai 
raksturīgs ētisks maksimālisms 
savienojumā ar dabas pētnieka 
skatījuma savdabību, izteiksmes 
lakonisms.

Vairākus gadus tradicionālajos 
Salas pagasta Sīpolu svētkos ar put
nu būrīšu un barotavu darināšanas 
darbnīcām ir piedalījusies arī Latvijas 
ornitoloģijas biedrība. Šogad, godi
not biedrības dibinātāju dzejnieku 
un ornitologu Jāni Baltvilku, esam 
ļāvuši putniem salidot “Vietvalžu” 
telpās – 1. stāva foajē būs skatāma 
fotoizstāde, bet 2. stāvā, Radošo 
prasmju telpā, mākslinieces Dairas 
Janušas gleznu izstāde, kuras tēma 
arī ir putni.

Dace Ulpe
Babītes Kultūrizglītības centra filiāles 

Salas pagastā “Vietvalži” Izstāžu 
zāles vadītāja

novads bija pirmspēdējais posms 
pirms noslēguma Rīgā. 

Katras dienas videoapska
ti tika izvietoti svētku mājaslapā 
nacgavilet.lv, svētku profilā digitālajā 
platformā “Youtube”, kā arī sabiedris
ko mediju portālā LSM.lv, savukārt 
septembrī pirmizrādi piedzīvos 
režisora Paula Dombrovska do
kumentālā filma pēc Dzintara 
Dreiberga idejas.

Konteksts:
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 

un deju svētku norises #dziedi
undejo2021 notiek no 12. jūlija līdz 
oktobra beigām. Plānots, ka svētku 
kopējo programmu veidos 15 dažā
das norises kora dziedāšanā, vokā
lajā mūzikā, instrumentālajā mūzikā, 

skulptūras.

Sabīne Upeniece–Pika, Babītes 
Kultūrizglītības centra filiāles 

Salas pagastā “Vietvalži” kultūras 
pasākumu organizatore, 

Māris Zabarovskis, amatierteātra 
“Kalambūrs” režisors

dejā, vizuālajā un vizuāli plastiskajā 
mākslā, folklorā. Norises plānotas 
pašvaldībās, pēc iespējas tuvāk dzī
vesvietai, ārtelpās. Jebkurā svētku 
norisē dalībnieku skaits ir no viena 
līdz tajā brīdī valstī atļautajam skai
tam, nenotiek plaša pulcēšanās, nav 
plānoti centralizēti mēģinājumi un 
garš mēģinājumu process. Norises 
tiks iemūžinātas videoieraks tos. 
Visi videomateriāli tiks nodoti 
Rakstniecības un mūzikas muze
jam topošās Dziesmu un deju svētku 
eks pozīcijas vajadzībām kā spilgta 
21. gadsimta liecība.

Māra Mičule un Ilze Žunde, 
sabiedrisko attiecību speciālistes

D.Januša glezno jau vairākus 
gadus, un pēc draugu intereses 
savus darbus sāka arī pārdot. Šī 
gada jūnijā izveidota arī privāta per
sonālizstāde Ženevā, Šveicē. Daira ir 
bijusi viena no uzvarētājiem Latvijas 
Ornitoloģijas Biedrības konkursā 
“Gada putns 2020”.

Gleznotājas darbi ir nonākuši pie 
mākslas kolekcionāriem Latvijā, 
Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Vācijā, 
Šveicē, ASV un Dienvidāfrikā.

Patlaban māksliniece ar ģimeni 
dzīvo Šveicē pie Ženēvas ezera un 
kopā ar vīru audzina trīs bērnus.

Dace Ulpe
Babītes Kultūrizglītības centra filiāles 

Salas pagastā “Vietvalži” Izstāžu 
zāles vadītāja

Mārupes novada vārds izskan VII Starptautiskajā 
Baltijas valstu amatierteātru festivālā

Putni salido “Vietvalžos”

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
auto piestāj Mārupes novada Piņķos un Jaunmārupē

Aicinām apmeklēt gleznu izstādi 
“Vietvalžos”

NO 12. AUGUSTA
Mārupes novada pašvaldības

Babītes kultūrizglītības centra filiālē
Salas pagastā “Vietvalži”

 

Dairas Janušas
gleznu izstāde 

 

Amatierteātris "Kalambūrs" Igaunijā pārsteidz ar krāšņo performanci "Leģendu sargi". 
Foto no “Kalambūrs” arhīva

https://www.nacgavilet.lv/
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Vitālijs Bobiļins dzimis 1935. gadā; 
Dzidra Ozoliņa dzimusi 1943. gadā;
Zigfrīds Ramka dzimis 1947. gadā;
Pāvels Usāns dzimis 1929. gadā;
Vladislava Tumuļkāne dzimusi 1923. gadā;
Aivars Miklāvs dzimis 1950. gadā. 

2021.gada jūlijā Mārupes pagastā 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētie mirušie

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

“Mārupes Vēstis” publicētie materiāli 
ne vienmēr atspoguļo Mārupes novada 

pašvaldības viedokli. 
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce 

obligāta. 

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

2021.gada jūlijs
Dzimtsarakstu nodaļā
Mārupes pagastā 14 Meitenes

19 Zēni 24 Reģistrētas laulības

6 Reģistrēti mirušie
33 Reģistrēti

jaundzimušie 4 Meitenes

6 Zēni 8 Reģistrētas laulības

5 Reģistrēti mirušie
10 Reģistrēti

jaundzimušie

2021.gada jūlijs
Dzimtsarakstu nodaļā
Babītes pagastā

Lai veicinātu emocionālās 
saiknes un identitātes apziņas 
veidošanos un iesaistītu 
iedzīvotājus kultūrvēsturiskā 
mantojuma izzināšanā, biedrība 
“Latvijas kultūrvēsturiskās aina-
vas un vēsturiskās atmiņas iz-
pētes un saglabāšanas biedrība”, 
piedaloties Babītes novada 
pašvaldības projektu konkursā 
“Ģimenei. Videi. Izaugsmei 
Babītes novadā”, īstenoja projek-
tu "Izzinoša stenda izveide 
Spuņciemā". 

Projekta ietvaros izveidots 
izziņas stends, kā arī sagatavoti 
trīs ekskursiju maršruti skolēniem, 
lai iesaistītu tos vietējās vēstures 
izzināšanā. 

Projekta autore Inga Sarma 
stāsta, ka stenda tapšanas gaitā 
cilvēki bija ļoti atsaucīgi un dalījās 
ar fotogrāfijām un stāstiem. Viņa 
pauda prieku, ka Spuņciemā ir vie
tējie iedzīvotāji, kuri rūpīgi glabā 
informāciju un materiālus par cie
ma vēsturi. Jaunais stends, kas 
novietots pie vietējā pie veikala 
(Spuņciema ielā 7, Spuņciemā, Salas 

Cienījamie, Mārupes pagasta se
niori! Gaidīsim uz Mārupes Senioru 
biedrības kopsapulci, kas notiks  
šī gada 2. septembrī plkst. 12.00 
Jaunmārupes stadionā. 

Mīļi aicināti visi Mārupes pagasta 
seniori, jo sāksies jauns darba 
cēliens.

Kopsapulces ietvaros notiks 
tikšanās ar Mārupes pašvaldības 
domes vadību, lemsim par biedrības 
nosaukuma maiņu un notiks biedrī
bas jaunās valdes vēlēšanas. Dienas 
kārtībā ietverti arī citi mums aktuāli 
jautājumi. 

pagastā, Mārupes novadā) jau ir 
ieguvis lielu popularitāti, un cilvēki 
ar lielu interesi to apskata. 

Pašvaldības piešķirtais finansē
jums projektam “Izzinoša stenda 
izveide Spuņciemā” bija 2 390 eiro.

2021.gadā konkursam “Ģimenei. 
Videi. Izaugsmei Babītes novadā” 
tika iesniegti vienpadsmit projektu 
pieteikumi, no kuriem līdzfinansē
juma saņemšanai apstiprināti seši. 
Turpinot iepriekšējos gados veiksmī
gi iesākto tradīciju, Babītes novada 
pašvaldība februārī izsludināja 
pieteikšanos projektu konkursam 
„Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes 
novadā”. Konkursa mērķis  ie
saistīt vietējās kopienas iedzīvotā
jus, nevalstiskās organizācijas un 
komercsabiedrības novada vides 
kvalitātes uzlabošanā, tai skaitā, 
kultūras pasākumu organizēšanā, 
kultūras vērtību saglabāšanā, teri
torijas labiekārtošanā, sabiedris
ko aktivitāšu dažādošanā, kā arī 
veselīga dzīvesveida un sporta 
popularizēšanā. 

Ilze Kamoliņa, 
projektu vadītāja

Laiks: 2021. gada 2. septembris 
plkst. 12.00

Vieta: Jaunmārupes stadions, 
Īvju ielā 5/7, Jaunmārupē

Senioriem tiks nodrošināts 
transports. 

Autobusa izbraukšanas laiki:
11.00 Tīrainē, Mārupes pamatsko

las autostāvvieta
11.15 Mārupē, pie Mārupes nova

da pašvaldības ēkas
11.30 Skultē, pie dienas centra 

“Skulte”

Mārupes Senioru biedrība

Spuņciemā  uzstādīts izzinošs 
stends

Mārupes Senioru biedrība aicina uz 
kopsapulci

Gadi kā Gaujā ūdeņi aiztek,
Iemetot matos ievziedu vizmu.
Bezgala skaists un trauksmains arvien
Ir tas patiesais cilvēka mūžs.
(O. Vācietis)

10. augustā 100 gadu jubileju 
nosvinējusi Mārupes novada 
iedzīvotāja Elena Vilgerte 

Sirsnīgi
sveicam!

PASĀKUMU AFIŠA
Foto ekspozīcija “Brīvs kā putns gaisā”
No 16. augusta līdz 30. oktobrim 
Norises vieta:  Mārupes novada pašvaldības Babītes 
Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā “Vietvalži”.

Mākslinieces Dairas Janušas gleznu izstāde
No 12. augusta līdz 22. augustam 
Norises vieta:  Mārupes novada pašvaldības Babītes 
Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā “Vietvalži”.

Salas pagasta Sīpolu svētki “Sīpola slava”
22. augustā plkst. 12.00 – 22.00
Norises vieta:  Babītes Kultūrizglītības centra filiāles 
Salas pagastā "Vietvalži" skvērā. Ieeja bez maksas. 
Nepieciešams COVID 19 sertifikāts vai negatīvs tests 
(atkarībā no pasākuma zonas).

Jauniešu kora “BALSIS” koncerts “LIELUPES 
BALSIS 2021” 
28. augustā plkst. 16.00 
Diriģenti Ints Teterovskis un Laura Elizabete Godiņa.
Norises vieta:  Salas pagasta Sv. Jāņa evaņģēliski 
luteriskās baznīcas pagalmā. Ieeja bez maksas.
Nepieciešams COVID 19 sertifikāts.

Starptautiskais seno spēkratu salidojums 
“Retro Jūrmala Piņķos”
28. augustā
Norises vieta: Piņķos.

Pasākums “CITĀDA SKOLA” #4
29. augustā plkst. 11.00 – 15.00 
Norises vieta:  Biznesa Vēstniecībā, Jelgavas ceļš 3, 
Tīraine, Mārupes novads.

“EXIT RĪGA Tūristu dienas” 
No 30. augusta līdz 5. septembrim 
Autoorientēšanās Mārupes novadā – Mārupe, Babīte.

Koncertprogramma “Katram sava 
tautasdziesma” 
9. septembrī plkst. 19.00 
Laura Amantova džeza kvartets un Rūta Dūduma Ķirse
Norises vieta: Mārupes Valsts ģimnāzijas zaļajā klasē / 
vēsturiski Rautenfelda muižas parkā.
Ieeja bez maksas. Nepieciešams COVID 19 sertifikāts 
vai negatīvs tests (atkarībā no pasākuma zonas).

Grupas “Sestā jūdze” 20 gadu jubilejas 
romantisko dziesmu vakars “Es iemīlēšos Tevī”
10. septembrī plkst. 19.00 
Norises vieta:  Švarcenieku muižas parkā.
Biļetes Biļešu paradīzes kasēs.
Nepieciešams COVID 19 sertifikāts vai negatīvs tests 
(atkarībā no pasākuma zonas).

Diksilends “Sapņu komanda” un Normunds 
Rutulis koncertā “Latvijas džeza gadsimts”
12. septembris plkst. 16.00 
Norises vieta: Mārupes Valsts ģimnāzijas zaļajā klasē / 
vēsturiski Rautenfelda muižas parkā.
Ieeja bez maksas. Nepieciešams COVID 19 sertifikāts 
vai negatīvs tests (atkarībā no pasākuma zonas).

Aicinām sekot plašākai informācijai par pasākumu 
norisi Mārupes novada sociālajās saziņas vietnēs un 
www.marupe.lv. 
Pasākumu norise, ievērojot tā brīža valdības 
noteikumus  Covid-19 ierobežošanai!

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

