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Pabeigti Mārupes pamatskolas 
jaunā korpusa un sporta laukuma 
būvniecības darbi un 9.decembrī 
objekts nodots ekspluatācijā. 
Jaunā korpusa atklāšanas pasā-
kums gan šoreiz nenotiks epide-
mioloģisko drošības apsvērumu 
dēļ, jaunās telpas gaidīs savus 
audzēkņus, tiklīdz skolēni at-
griezīsies skolā klātienē. 

Jaunā piebūve ir četru stāvu ēka ar 
kopējo platību 6200 m2, kurā izvietoti 
37 mācību kabineti, laboratorijas un 
darbnīcas 5.līdz 9.klašu skolēniem, 
bibliotēka, dejošanas zāle, kā arī tel-
pas atbalsta centram un skolas ad-
ministrācijai. Būvniecības projekta 
ietvaros skolas teritorijā tapis arī 
jauns sporta laukums, kas piemērots 
dažādām aktivitātēm, izveidoti bas-
ketbola un pludmales volejbola lau-
kumi, lodes grūšanas un tāllēkšanas 
sektors, kā arī rekreācijas zona. 
Skolas iekšpagalmā izbūvētas au-
tostāvvietas un velonovietnes. 

Mārupes novada domes 
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs: 
“Mārupes pamatskolas jaunās 
piebūves būvniecība ir viens no šī 
gada vērienīgākajiem pašvaldības 
investīciju projektiem un tā reali
zēšana ir bijusi vitāli nepiecieša-
ma. Mūsu novadā ir vieni no aug-
stākajiem dzimst ības rādītājiem 
valstī un, neskatoties uz jau veik-
tajām investīcijām izglītības infra-
struktūrā, vēl joprojām trūkst vie-
tas bērniem izglītības pakalpoju-
ma nodrošināšanai. Jaunā piebūve 
būtiski palielina skolas kapaci tāti, 
nodrošinot iespēju mācības apgūt 
kopumā jau 1000 skolēniem. Man 
ir patiess prieks, ka šis projekts ti-
cis realizēts tik īsā laikā, un tas bi-
jis iespējams, patei coties būvnieka 
profesionalitātes un mūsdienu teh-
noloģiju apvienojumam, būvniecības 
procesā izmantojot Būvju informāci-
jas modelēšanas sistēmu un tādējā-
di samazinot kļūdu procentu.”

Projektēšanas un būvniecības dar-
bus veica SIA “Arčers”, būvuzraudzī-

bu  SIA “Marčuks”. 
Būvniecības darbi tika uzsākti šī ga-

da februārī un jau aprīlī pamatskolas 
jaunās piebūves pamatos tika iemūrē-
ta kapsula ar vēstījumu nākamajām 
paaudzēm. Kā jau minēts, šis ir vie
ns no pirmajiem šāda apmēra pro-
jektiem Mārupes novada pašvaldībā, 
kas realizēts, izmantojot Būvju in-
formācijas modelēšanu. Sistēma ļauj 
ieraudzīt un novērst kļūmes jau pro-
jekta stadijā, kā arī veikt risinājumu 
kontroli būvniecības laikā. Šī gada 
aprīlī skatē Gada labākā būve Latvijā 
2019 Mārupes pamatskolas piebūve 
un sporta laukums ieguvis godpilno 
otro vietu nominācijā “BIM objekts”.

Jaunās piebūves un sporta lau-
kuma būvniecībai pašvaldība 
ņēmusi aizņēmumu Valsts kasē. 
Projektēšanas un būvdarbu līguma 
kopējā summa ir 10 160 390 eiro. 

Mārupes pamatskolas jaunais korpuss  un sporta 
laukums nodoti ekspluatācijā

lai mēs katrs ar savu rīcību
un visi kopā uzveiktu
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

NOSLĒGTIE LĪGUMI
Koku vainagu veidošana, koku un 

zaru zāģēšana Mārupes novadā, 
noslēgts līgums ar SIA “Arborists”, 
līguma summa līdz 41999,99 eiro 
bez PVN.

Topogrāfiskās uzmērīšanas, ze-
mes kadastrālās uzmērīšanas un ze-
mes ierīcības pakalpojumi Mārupes 
novada pašvaldībai, noslēgts līgums 
ar SIA “Geopols”, SIA “Geopols.lv” un 
SIA “Lan d point”, līguma summa līdz 
41999,99 eiro bez PVN.

Gaismas dekoru piegāde, noslēgts 
līgums ar Aktsiaselts Adam Bd filiāle 
“Adam Decolight Latvia”, līguma sum-
ma līdz 41999,99 eiro.

Ielas apgaismojuma LED gaisme-

kļu piegāde, noslēgts līgums ar SIA 
“RCG Lighthouse”, līguma summa 
līdz 41999,99 eiro bez PVN.

IZSLUDINĀTIE IEPIRKUMI
Mārupes mūzikas un mākslas sko-

las pārbūve, pieņemts lēmums par 
līguma slēgšanas tiesību piešķirša-
nu SIA “ARČERS”.

Administratīvā centra publiskās 
ārtelpas atjaunošana, piedāvājumi 
nav iesniegti. Konkurss izbeigts bez 
rezultāta.

Domes izpilddirektors
K.Ločs

25.novembra domes sēdē
Lēma par lietošanas mērķu un no-

saukumu maiņu, adrešu piešķirša-
nu vairākiem nekustamajiem īpašu
miem.

Apstiprināja nolikumu projektu 
konkursam „Mārupe – mūsu mājas 
2021” par tiesībām slēgt līdzdarbī-
bas līgumu un saņemt finansējumu 
valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai.

Lēma piešķirt pašvaldības līdz-
finansējumu dzīvojamo māju 
pieslēgšanai centralizētajai kanali
zācijas sistēmai 11 personām. 

Lēma uzsākt Mārupes novada 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2022.2034.gadam izstrādi. 

Saskaņoja Mārupes Valsts 
ģimnāzijas Attīstības plānu 2020.
2023.gadam.

Lēma piešķirt katrai ģimenei (per-
sonai), kura nespēj nodrošināt savas 
pamatvajadzības Ministru kabineta 
ar 2020.gada 6.novembra rīkojumu 
Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas iz
sludināšanu” izsludinātās ārkārtējas 
situācijas dēļ, vienreizēju pabalstu 
krīzes situācijā EUR 80 apmērā vie
nai personai, palielinot to par EUR 
50 par katru aprūpē esošo bērnu. 

Apstiprināja nolikumu “Par tiesībām 
slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt 

27.novembrī Mārupes novada 
domē notika Rīgas domes 
priekšsēdētāja vietnieka Edvarda 
Smiltēna un Mārupes novada 
domes priekšsēdētāja Mārtiņa Bo-
jāra darba tikšanās, kuras laikā 
tika apspriesta abu pašvaldību 
turpmākā sadarbība un aktuāli 
kopīgi risināmi jautājumi.

Sarunās piedalījās arī Rīgas domes 
priekšsēdētāja vietnieka padom-
nieks Aivars Draudiņš, Rīgas domes 
priekšsēdētāja vietnieka padomnieks 
Arno Pjatkins, savukārt no Mārupes 
pašvaldības puses  Mārupes novada 
domes priekšsēdētāja vietniece Līga 
Kadiģe, Attīstības un vides jautājumu 
komitejas vadītājs Pēteris Pikše, iz-
pilddirektors Kristaps Ločs, Attīstības 
nodaļas vadītāja Ilze Krēmere, 
Būvvaldes vadītāja Aida Skalberga, 
A/S “Mārupes komunālie pakalpoju-
mi” valdes loceklis Ivars Punculis un 
izpilddirektore Dace Šveide.

Viena no jomām, par kuru tikšanās 
laikā tika diskutēts un kur būtu ne-
pieciešams kopīgas sadarbības 
konceptuāls risinājums, ir centrali
zētās ūdensapgādes un kanali
zācijas pakalpojuma tarifu jautā-
jums. Kā skaidro Mārupes nova-
da domes priekšsēdētājs Mārtiņš 
Bojārs, jau vairākus gadus atpa-
kaļ, kopš notekūdeņi tiek novadīti 
uz Rīgu, Mārupes novadā aktuāls 
jautājums ir ūdenssaimniecības 
tarifu politika, jo esošajā situāci-
jā Mārupes iedzīvotāji maksā pilnu 

finansējumu valsts pārvaldes uzdevu-
ma veikšanai” un lēma izsludināt 
konkursu.

Lēma dzēst SIA “GK Traffic” 
nekustamā īpašuma nodokļa pamat-
parādu 518,90 eiro un ar to saistīto 
nokavējuma naudu 16,78 eiro. 

Apstiprināja grozījumus Mārupes 
novada domes 2020.gada 28.okto-
bra lēmumā Nr. 29 (sēdes protoko-
la Nr.20), izsakot tā 1.punktu šādā 
redakcijā: “Piešķirt biedrībai „Ievas 
radošā darbnīca” finansiālu atbals-
tu 700 eiro apmērā projekta „Ziemas 
izstāde” īstenošanai, no 2020.gada 
11.decembra līdz 2021.gada 20.jan-
vārim, rīkojot mākslas darbu izstā-
di  “Ziemas izstāde” Mārupes nova-
da kultūras nama vestibila logos uz 
Daugavas ielu, Daugavas ielā 29, 
Mārupē, Mārupes novadā, saskaņā 
ar izdevumu aprēķinu tāmi”.

Lēma apbalvot pludmales volej
bolisti Aneti Namiķi par izciliem sa
sniegumiem 2020.gada Eiropas čem-
pionātā pludmales volejbolā, Čehijā, 
pārstāvot Latviju, ar naudas balvu 
700 eiro apmērā pēc likumā noteik-
to nodokļu nomaksas. 

Lēma pašvaldībai neizmanto-
tos brīvpusdienu nodrošināšanai 
piešķirtos valsts budžeta līdzekļus 

Rīgas pilsētas notekūdeņu tarifu un 
Mārupes novada tarifu, apmaksājot 
nevis faktiski izmantoto notekūdeņu 
savākšanas un attīrīšanas sistēmu, 
bet visu Rīgas notekūdeņu sistēmu. 
“Lai arī Sabiedrisko pakalpojumu 
regu latora komisijai jau 2018.gadā 
ir piedāvāta izstrādāta atsevišķa tarifu 
metodika, kur viens sabiedrisko pa-
kalpojumu sniedzējs sniedz pakalpo-
jumu otram sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzējam, nekāda virzība līdz šim 
nav notikusi. Tas būtiski kavē arī ci-
tu teritoriju notekūdeņu novadīšanas 
risinājumu piemērošanu atbilstoši 
vides prasībām, jo, piemēram, Lidostā 
“Rīga”, kur notekūdeņus tehniski 
pama toti būtu novadīt caur Mārupi 
uz Rīgas pilsētu, pēc spēkā esošās 
metodikas būtu jāpiemēro 3 pakalpo-
jumu sniedzēju summārais tarifs, kas 
nav racionāli. Tāpat būtu nepiecieša-
ma risinājuma izstrāde ūdenssaim-
niecības pakalpojuma nodrošināša-
nai abu pašvaldību robežteritorijās, 
piemēram, Ābolu, Upesgrīvas un 
Sīpeles ielās,” uzsver M.Bojārs.

Tikšanās laikā tika diskutēts arī 
par reģionālas nozīmes mobilitātes 
punktu veidošanu Tīrainē un Piņķos, 
kas ietver Park&Ride izveidi, velo-
celiņu savienojumu un sabiedriskā 
transporta savienojumu. Mārupes 
pašvaldībai būtiska būtu Rīgas sa-
tiksmes 25.autobusa  maršruta pa-
garināšana līdz Tīrainei, kā arī 7.au-
tobusa maršruta pagarinājums līdz 
lidostai. Sabiedriskā transporta jomā 
būtu arī risināms jautājums par jau-

izlietot Mārupes novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā dzīvesvietu 
deklarējušo 7., 8. un 9. klašu izglī-
tojamo, kas nāk no trūcīgām, maz-
nodrošinātām vai daudzbērnu ģi-
menēm, neatkarīgi no minēto izglī-
tojamo izglītības ieguves formas vai 
vietas, ēdināšanai – pārtikas paku 
piegādei par periodu no 04.11.2020 
līdz 18.12.2020. 

Vienas pārtikas pakas vērtība ir 
summa eiro, ko iegūst reizinot 1,42 
eiro ar darba dienu skaitu novembra 
un decembra mēnesī ar Noteikumu 
grozījuma stāšanos spēkā. Pārtikas 
pakas dienas vērtība sastāv no 0,71 
eiro valsts piešķirtā finansējuma 
un EUR 0,71 pašvaldības budžeta 
piešķirtā finansējuma.

Lēma konceptuāli atbalstīt 
Mārupes Mūzikas un mākslas sko-
las pārbūves būvdarbu līguma izpildei 
nepieciešamo finansējumu līdz 4,5 
milj. eiro bez PVN un pieņemt zināša-
nai informāciju par plānoto aizņēmu-
ma pieprasījumu Valsts kasei iepir-
kuma “Mārupes Mūzikas un mākslas 
skolas pārbūve” realizācijai.

Priekšsēdētājs M.Bojārs

na autobusa maršruta izveidi pretīm 
Spicei biznesa centra “Business gar-
den Rīga” un dzīvojamo namu kvartāla 
“Lindenholma” savienošanai ar abiem 
novadiem, paralēli risinot arī jautāju-
mu par Lielirbes ielas/Ulmaņa gatves 
un Upesgrīvas ielas/Ulmaņa gatves 
krustojuma sakārtošanu. Savukārt 
Vienības gatvē būtu nepieciešama 
regulējama krustojuma izveide, lai 
mārupieši var izbraukt no Jelgavas 
ceļa Mārupes puses uz Vienības gatvi 
pagriezienā pa kreisi un taisni.

Lai pilnveidotu veloinfrastruktūru 
iedzīvotāju mobilitātes uzlabošanai, 
būtu jārisina jautājums par Mārupītes 
zaļā veloceļa pagarināšanu līdz 
Mārupes novada robežai, un jāsakār-
to Vienības gatves un vecā Jelgavas 
ceļa savienojums un tālāk savieno-
jums ar Olaines Stūnīšiem, veidojot 
reģionālu veloceļu.

Turpinot jautājumu par infrastruk-
tūras uzlabošanu vietās, kur Mārupes 
novads saplūst ar Rīgas pašvaldī-
bu, būtisks risināms jautājums ir 
Upesgrīvas/ Kantoru ielas krustojuma 
sakārtošana (Rīgas pilsētas teritori-
jā), kā arī gājēju celiņa savie nojuma 
izveide Upesgrīvas ielā no Mārupes 
robežas līdz Kantora ielai un divu gā-
jēju pāreju izbūve Rīgas teritorijā (pāri 
Kantora ielai un pāri Upesgrīvas ie-
lai) savienojumam ar gājēju celiņu 
uz Mārupes Valsts ģimnāziju.

Kopīgs sadarbības projekts, kas 
prasa abu pašvaldību iesaisti, ir 
Medema purva (Rīgas mežiem pie-
deroša) rekreācijas infrastruktūras 
izveide. Šobrīd pēc 3 gadu ilgām sa-
runām Mārupes pašvaldībai ir izde
vies noslēgt sadarbības līgumu ar 
“Rīgas mežiem” par rekreācijas teri
toriju veidošanu, vienlaikus plāno-
jot izveidot pastaigu taku un atpū-
tas vietas Medema purvā. Arī ne-
pieciešamība paplašināt Mārupes 
kapu teritoriju ir saistīta sadarbībā 
ar Rīgas mežiem piederošo teritoriju 
blakus Jaunmārupes kapiem.

Tikšanās laikā abu pašvaldību 
pārstāvji vienojās par nepieciešamī-
bu veidot Rīgas metropoles areālā 
iesaistīto pašvaldību apvienību, kā 
arī kopīgu saimniecisko jautājumu 
virzībai katrā no Rīgas departamen
tiem noteikt atbildīgo kontaktpersonu 
sadarbībai ar kaimiņu pašvaldībām.

Domes sēdes lēmumi

Notikusi Mārupes novada pašvaldības vadības un 
Rīgas domes vadības tikšanās

Novembrī noslēgtie līgumi un 
izsludinātie iepirkumi

turpinājums 4.lpp

Mārupes novada dome aicina nova-
da iedzīvotājus vecumā no 25 gadiem 
piedalīties aptaujā, kuras mērķis ir 
noskaidrot iedzīvotāju viedokli par 
pieaugušo izglītības (neformālās 
izglītības programmas* un interešu 
izglītības programmas**) pieprasī-
jumu Mārupes novadā. Aptaujas 
laikā iegūtie rezultāti tiks ņemti par 
pamatu pieaugušo izglītības at-
tīstībai Mārupes novadā, lai paliel-
inātu iedzīvotāju iespējas apgūt vai 
uzlabot prasmes, zināšanas un kom-
petences, kā arī lai attīstītu spējas un 
talantus, pilnveidotu dažādas pras-
mes un saturiski pavadītu brīvo laiku.

Iedzīvotāji aicināti aizpildīt aptau-
jas anketu vietnē: www.visidati.lv/
aptauja/1660072870.

Tāpat tiek  aicināti novada dar-
ba devēji piedalīties aptaujā, kuras 
mērķis ir noskaidrot darba devē-
ju viedokli par pieaugušo izglītī-
bas (neformālo izglītības program-
mu*) pieprasījumu Mārupes novadā. 
Aptaujas laikā iegūtie rezultāti tiks 
ņemti par pamatu pieaugušo izglītī-
bas attīstībai Mārupes novadā, lai sek-

mētu darba ņēmēju iespējas apgūt 
vai uzlabot prasmes, zināšanas un 
kompetences atbilstoši  darba devē-
ja interesēm un vajadzībām. 

Novada darba devēji var aizpildīt 
aptaujas anketu vietnē: www.visida-
ti.lv/aptauja/1660095293.

Aptauja tiek veikta anonīmi. Tā 
aizpildāma vidēji 10 minūšu laikā. 

Būsim pateicīgi par Jūsu veltīto lai-
ku! Mums Jūsu viedoklis ir svarīgs!

* Neformālās izglītības program-
mas  visas organizētās apmācību 
nodarbības ārpus formālās izglītības 
sistēmas, kas ir organizētas kā kursi, 
apmācības, diskusijas, forumi, kon-
ferences, lekcijas, semināri vai dar-
ba grupas.

** Interešu izglītības programmas 
 palīdz attīstīt spējas un talantus, 
pilnveidot dažādas prasmes un sa-
turiski pavadīt brīvo laiku. Interešu 
izglītības programmu izplatītākās jo-
mas ir dejas, mūzika, māksla, teātra 
māksla, folklora, tehniskā jaunrade, 
vides izglītība, sports utt.

Aicina piedalīties aptaujā par 
pieaugušo izglītību

Rudenī un ziemā tumšais diennakts laiks iestājas aizvien agrāk, tādēļ 
mūsu pašu drošībai īpaši būtiska loma ir ielu apgaismojumam.

Aicinām iedzīvotājus par ielu apgaismojuma darbības traucējumiem 
informēt Pašvaldības īpašumu pārvaldes elektroinženieri, zvanot pa tālr. 
26556682 vai rakstot uz epastu ipasumu.parvalde@marupe.lv.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus ziņot 
par novada ielu apgaismojuma 
darbības traucējumiem

Mārupes novada dome 2020.
gada 25.novembrī ir pieņēmusi lē-
mumu Nr.20 (prot.Nr.21) ”Par 
Mārupes novada Ilgtspējīgas at-
tīstības stratēģijas 2022.-2034.
gadam izstrādes uzsākšanu”.  

Ar lēmumu apstiprināts stratēģi-
jas izstrādes darba uzdevums un 
tajā ietvertais izstrādes procesa 
un sabiedrības līdzdalības plāns. 
Darba uzdevumā ietverti provizoris
kie stratēģijas izstrādes termiņi. Šādu 
lēmumu 25.novembrī pieņēmusi arī 
Babītes novada dome, jo Ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas izstrāde attie-
cas uz jaunizveidojamā Mārupes 
novada kopīga dokumenta izstrādi. 
Ar lēmumiem un darba uzdevumu 
iespējams iepazīties Mārupes novada 
Domes mājas lapā sadaļā Pašvaldība/
Attīstība un plānošana/Attīstības do-
kumenti,  kur turpmāk tiks publicētas 
aktualitātes saistībā ar Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2022.2034.
gadam izstrādi un sagatavotie do-
kumenti. Informācija tiek publicēta 
arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas 
portālā Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas 
attīstības plānošana.

Pieņemts lēmums par 
jaunizveidojamā Mārupes novada 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2022.-2034.gadam izstrādes 
uzsākšanu
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Aicinām iedzīvotājus izmantot 
iespēju līdz 21.decembrim pilot-
projekta “Mediācija civilli`etās” 
ietvaros saņemt mediācijas pa-
kalpojumus civiltiesisku strīdu 
risināšanai. Civiltiesiski strīdi 
šajā gadījumā būtu – strīdi darba 
lietās, dzīvokļa īres jautājumos, 
mantojuma lietās, saistību 
tiesībās, līguma izpildes jautāju-
mos, komerclietās, nekustamo 
īpašumu jautājumos un citos 
gadījumos. Mediācija ir efektīvs 
strīdu risināšanas veids, kurā 
konfliktējošās puses ar neitrālas 
trešās personas palīdzību pašas 
mēģina atrast konstruktīvu konf-
likta risinājumu.

Pašlaik ikvienam ir pieejami trīs 
veidu pakalpojumi:

• Pilotprojekta apmaksāts mediāci-
jas koordinatora atbalsts  konsultāci-
jas par civiltiesisku strīdu risināšanu 
mediācijas ceļā (attālināti visā Latvijā:  
tel. 28050777, epasts mediacija@
smp.lv, klātienē  Rīgā);

• Bezmaksas 5 mediācijas stun-
das civiltiesisku strīdu risināšanai 
visā Latvijā trūcīgām un mazno-
drošinātām personām, kā arī per-
sonām, kuras atbrīvotas no tiesas 
izdevumu apmaksas;  

• 80% apmērā apmaksāta mediāci-
ja civillietās 5h apjomā visā Latvijā (5 
eiro no strīda puses par 1 mediāci-
jas stundu).

Mārupes pašvaldība ar Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai (ELFLA)  atbalstu īsteno 
divus projektus - Nr. 
20-04-AL04-A019.2201-000002 
“Jauniešu centra izveide” un Nr. 
20-04-AL04-A019.2201-000004 
“Sporta laukuma labiekārtošana”.

Projektu realizācijas rezultātā 
plānots uzbūvēt nelielu, ap 90 m² 
ēku  Dreimaņu ielā 12, kuras telpas 
paredzētas Jauniešu Domes, izglī-
tojošu semināru un interešu nodar-
bību norisei. Teritorijā plānots ieklāt 
bruģētu celiņu, piekļuvei pie jauniešu 
centra, kā arī teritorijā esošajiem vin-
grošanas stieņiem, uzstādīt viedo 
soliņu, kas uzkrāj saules enerģiju un 
dod iespēju uzlādēt ierīces, izmanto-
jot soliņā iebūvētās USB kontaktlig-
zdas. Teritorijā plānots izvietot atkri-
tumu urnu, kuras aizpilde tiktu kon-
trolēta ar sensora palīdzību, šādi jau-
niešiem testējot mūsdienās pieeja-
mo sensoru efektivitāti, praktisko pie-
lietojamību un, balstoties uz secinā-
jumiem, dos iespēju izvirzīt jaunas 
idejas praktiskai saimniekošanai kā 
mājsaimniecības, tā novada līmenī. 

Mārupes novada dome ir noslē-
gusi apvienoto projektēšanas un 
būvniecības līgumu ar apvienību SIA 
“Kvites” un SIA “DL BŪVE” par kopē-
jo līguma summu 159000 eiro bez 
PVN, kas iekļauj gan projektēšanas, 
gan būvniecības, gan vides labiekār-
tošanas izmaksas. 

Projekta īstenošanai pašvaldī-

Valstī izsludinātās ārkārtējās 
situācijas laikā, lai atbalstītu 
novada iedzīvotājus, kuri krīzes 
situācijā zaudējuši savus ienāku-
mus un nespēj nodrošināt pamat-
vajadzības, Mārupes novada So-
ciālais dienests piešķir krīzes 
situācijas pabalstu 80 eiro katrai 
personai mājsaimniecībā un 50 
eiro par katru apgādībā esošu bēr-
nu līdz 18 gadu vecumam.

Par krīzes situāciju šajā gadījumā 
uzskatāma situācija, kurā

• mājsaimniecības ienākumi ir 
būtiski samazinājušies vai pilnībā 
zaudēti salīdzinājumā ar iepriekšē-
jo periodu pirms šīs konkrētās ārkār-
tas situācijas iestāšanās,

• nespēja šajā situācijā veikt obligā-
tos maksājumus un apmierināt savas 
pamatvajadzības un

• personai ir nepieciešama psi-
hosociāla vai materiāla palīdzība, 
piemēram: nav ienākumu  perso-
na ir bezalgas atvaļinājumā, perso-
nai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, 
bet vēl nav saņemts bezdarbnieka 
pabalsts, pašnodarbinātas personas 
vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita 
veida līguma pamata nodarbinātas 
personas – pakalpojumu sniedzēji 
ir zaudējuši ienākumu avotu un ne-
saņem dīkstāves pabalstu.

Pabalsta apmērs ir 80 eiro kat-
rai personai mājsaimniecībā un 50 
eiro par katru apgādībā esošu bēr-
nu līdz 18 gadu vecumam. Tāpat ne-
pieciešamības gadījumā ir iespēja 
saņemt pārtikas paku no “Sabiedrības 
integrācijas fonda administrētās 
apakš programmas 70.22.00 “Eiropas 
atbalsta fonda visstrūcīgākajām 
personām (2014 2020) pasākumu 
īstenošana” ietvaros  (1 pārtikas kom-
plektu katrai personai).

Iesniegumu krīzes pabalstam var 
iesniegt:

1. elektroniski ar drošu elektronis
ko parakstu, sūtot uz epastu soci-

Pašvaldība aicina, sākot no šī 
gada 10. decembra līdz 2021. gada 
10. janvārim, daudzdzīvokļu dz-
īvojamo māju īpašniekus iesniegt 
iesniegumus, lai saņemtu atbals-
tu energoefektivitātes pasākumu 
veikšanai daudzdzīvokļu dzīvo-
jamās mājās līdz 7000 eiro apmērā 
– sagatavošanas darbiem un do-
kumentācijas izstrādei. 

Tuvojoties aukstajiem gada 
mēnešiem un iesākoties apkures 
sezonai, daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas, kas celtas pēckara periodā 
(1950.1990.g.), ir ar zemu siltuma 
noturību. Lai to novērstu, nepiecieša-
ma kompleksa mājas renovācija ar 
siltināšanu.

Pieteikumi tiks izskatīti to 
iesniegšanas secībā saskaņā ar 

Projekta iespējas var izman-
tot ikvie ns – gan fiziskas, gan ju-
ridiskas personas, gan personas, 
kuru strīds jau tiek skatīts kādā no 
Latvijas tiesām (nav svarīgi, kurā 
tiesā), gan personas, kuru strīds 
nav nonācis līdz tiesai.

Mediācijas koordinatori, kuri šo-
brīd klātienē ir pieejami Rīgas pilsētas 
Latgales priekšpilsētas tiesā (Rīgā), 
ikvienam interesentam klātienē un at-
tālināti (elektroniskās saziņas veidā 
vai pa telefonu: 28050777, media-
cija@smp.lv):

• sniedz vispārīgu informāciju par 
mediāciju;

• sniedz atbalstu tiesnešiem 
un tiesas personālam mediācijas 
ieteikšanas procesā;

• konsultē par mediācijas piemērotī-
bu konkrētā strīdā: sniedz atbalstu 
sertificēta mediatora izvēlē;

• vienojas ar sertificētu mediato-
ru par saziņu ar otru strīda pusi, ja 
nepieciešams;

• palīdz noorganizēt pirmo tikšanos 
ar sertificētu mediatoru.

Mediācijas vada valsts serti-
ficēts mediators jebkurā mediācijai 
piemērotā civillietā. Katra sesija ir 
60 minūtes.

Lai būtu iespēja saņemt no projek-
ta līdzekļiem līdzfinansētu mediāci-
jas pakalpojumu, aicinām sazināties 
ar mediācijas koordinatoru pa tālr. 
28050777 vai rakstot uz epastu me-
diacija@smp.lv.

ba ir piesaistījusi finansējumu 
58 500 eiro apmērā no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai. Līdzfinansējumu nodrošinās 
pašvaldība.

Projekta pieteikums sagata vots 
un guvis atbalstu vietējās rīcības 
grupas biedrības „Pierīgas partnerī-
ba” sabiedrības virzītas vietējās at-
tīstības stratēģijas 2015.  2020. gad-
am izsludinātajā projektu pieteiku-
mu iesniegšanas kārtā. Projekts 
tiek īstenots Latvijas Lauku attīstī-
bas programmas 2014. 2020. ga
dam pasākumā „Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietē-

alaisdienests@marupe.lv,
2. iemest pastkastītē pie Mārupes 

novada domes, Daugavas ielā 29, 
Mārupē, un pie sabiedriskās ēkas 
Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupē.

3. sūtot pa pastu, uz vēstules 
norādot Mārupes novada Sociālajam 
dienestam, Daugavas ielā 29, Mārupe, 
Mārupes novads, LV2167.

Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma 35.panta 
otrajā daļā noteiktajam pašvaldība 
ir tiesīga piešķirt ģimenei (personai) 
pabalstu krīzes situācijā. Saskaņā 
ar 2020.gada 20.martā pieņemto 
grozījumu Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likums ir  papildi
nāts ar  pārejas noteikumu 37.punk-
tu, kas nosaka, ka laikā, kamēr visā 
valstī ir izsludināta ārkārtējā situāci-
ja, pašvaldība ir tiesīga piešķirt ģime-
nei, kura ārkārtējās situācijas dēļ ne-
spēj nodrošināt savas pamatvajadzī-
bas, pabalstu krīzes situācijā, kas tiek 
izmaksāts no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem.

Saziņas iespējas ar Mārupes 
novada Sociālo dienestu

Saistībā ar valstī izsludināto 
ārkārtējo situāciju visā valsts ter-
itorijā Mārupes novada Sociālais 
dienests ierobežo klientu apkalpoša-
nu klātienē. Aicinām izmantot iespēju 
iesniegt iesniegumus, izvēloties vienu 
no Jums ērtākajiem veidiem – elek-
troniski, sūtot informāciju ar drošu 
elektronisko parakstu uz epastu so-
cialaisdienests@marupe.lv, sūtot at-
bilstoši normatīvo aktu prasībām no-
formētos dokumentus pa pastu vai 
atstāt pastkastē pie Mārupes novada 
Domes durvīm. Pašvaldība nodroši-
na pabalstu piešķiršanas nepārtrauk-
tību, pārskaitot pabalstus klientam 
vai pakalpojuma sniedzējiem.

Kontakttālruņi:
26467993 (Daugavas iela 29), 

26182588 (Jaunmārupe)

jās attīstības stratēģiju” ar Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai finansējumu un pašvaldības 
līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas 
Savienības atbalsta piešķiršanu ad-
ministrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku at-
tīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas 
Komisijas tīmekļa vietnē http://www.
lad.gov.lv.

Vairāk informācijas par atbalsta 
saņemšanas nosacījumiem biedrī-
bas „Pierīgas partnerība” mājaslapā 
www.pierigaspartneriba.lv un sociā-
lajos tīklos.

Trūcīgas un maznodrošinātas per-
sonas/ģimenes statuss

Ja ārkārtas situācijas laikā  per-
sonai beidzas trūcīgas vai mazno-
drošinātas personas izziņa, tā au-
tomātiski tiek pagarināta. Izsniegtās 
izziņas ir derīgas līdz 31.01.2021, ja 
esat sazinājušies ar darbinieku un pa-
garinājuši deklarācijas derīguma ter-
miņu.  Minētajā laikposmā ģimenei 
(personai) saglabājas visi pašvaldī-
bas un valsts piešķirtie pabalsti un 
atvieglojumi, uz kuriem šai ģimenei 
(personai) ir tiesības kā trūcīgai vai 
maznodrošinātai.

Pārtikas pakas
Pārtikas pakas trūcīgie Mārupes 

iedzīvotāji var saņemt kā līdz šim, stin-
gri ievērojot visas epidemioloģiskās 
drošības prasības. Sociālā darba 
speciālisti ar Jums sazināsies par 
ērtāko veidu, kā saņemt vai piegādāt 
paku. Tāpat iedzīvotājiem, kuri 
nonākuši bezizejas situācijā, tiks no-
drošināta iespēja saņemt pārtikas 
paku, sazinoties ar Sociālo dienestu.

Psiholoģisks atbalsts
Ārkārtas situācijas laikā ir iespē-

ja saņemt psihologa atbalstu pa 
tālr.28314497.

Asistenta pakalpojums
Ārkārtējās situācijas laikā asis-

tenta pakalpojuma saņēmējiem ir 
ierobežotas iespējas doties ārpus 
savām mājām, personām ar invalidi
tāti joprojām tiek sniegts asistenta 
atbalsts un asistentiem saglabāts ie-
priekš saņemtās atlīdzības apmērs. 
Aicinām arī personu ar invaliditāti 
asistentu atskaišu nodošanu orga-
nizēt, iespēju robežās izvairoties no 
saskarsmes klātienē un sazināties 
ar saviem speciālistiem epastā vai 
pa tālruņiem 20026101 (Daugavas 
iela 29) vai 67933706 (Jaunmārupe).

saistošajiem noteikumiem Nr.8/2011 
“Mārupes novada pašvaldības palīdzī-
bas piešķiršanas kārtība ener
goefektivitātes pasākumu veikša-
nai daudzdzīvokļu dzīvojamās mā-
jās”, kas pieejami arī pašvaldības 
mājaslapā www.marupe.lv   sadaļā 
Pašvaldība / Normatīvie akti.

Dzīvojamā māja līdzfinansējumu 
ir tiesīga saņemt tikai vienu reizi. 
Līdzfinansējumu energoefektivi-
tātes pasākumiem piešķir šādiem 
mērķiem: 

• energoaudita veikšanai;
• tehniskās apsekošanas veikšanai; 
• energoefektivitātes pasākumu 

veikšanas tāmes sastādīšanai; 
• atjaunošanas būvprojekta un teh-

niskās dokumentācijas izstrādāšanai;
• pievienotās vērtības nodokļa 

kompensācijai. 

Iesniegumu Mārupes novada do-
mei pašvaldības atbalsta saņemša-
nai iesniedz dzīvokļu īpašnieku piln
varotā persona, pievienojot šādus do-
kumentus: 

• dzīvokļu īpašnieku kopsapulces 
protokolu apliecinātas kopijas;

• izvērstu paredzamo izdevumu 
tāmi;

• dzīvojamās mājas pārvaldīšanas 
(apsaimniekošanas) līgumu;

• spēkā esošu Būves kadastrālās 
uzmērīšanas (inventarizācijas) lie-
tas apliecinātu kopiju;

• izziņu par dzīvojamās mājas ie-
priekšējo 12 mēnešu periodā veik-
tajiem maksājumiem, parādsaistī-
bu apmēru.

Jautājumu gadījumā aicinām  sazi
nāties ar Mārupes novada domes 
Attīstības nodaļas speciālistiem pa  
tālr. 67149875 vai sūtot epastu anita.
lontoneievina@marupe.lv . Aicinām 
iedzīvotājus sekot līdzi energoefektivi
tātes  paaugstināšanas  pasāku miem, 
ko sniedz AS “Attīstības finanšu in-
stitūcija Altum” www.altum.lv 

Aicina izmantot mediācijas 
pakalpojumu civiltiesisku strīdu 
risināšanai

Dreimaņu ielā taps jauniešu centrs un tiks labiekārtots 
sporta laukums

Mārupes novada iedzīvotāji var pieteikties krīzes 
situācijas pabalstam

Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju siltināšanai 

Jauniešu centra ēkas vizualizācija 
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turpinājums no 2.lpp

Mārupes novada Dome 25.11.2020. 
ir pieņēmusi lēmumu Nr.25 (prot. 
Nr.21) “Par lokālplānojuma, ar ku-
ru  groza teritorijas plānojumu 
nekustamā īpašuma “Mežciems” 
Mārupē, Mārupes novadā (kadas-
tra Nr.80760120122) teritorijā, iz-
strādes uzsākšanu”.

Lokālplānojuma teritorija ir 
īpašuma “Mežciems” (kadastra 
Nr.80760120122) teritorija 10,975 
ha platībā. Saskaņā ar spēkā esošo 
Mārupes novada teritorijas plānoju-
mu 2014. 2026. gadam, īpašums 
atrodas ciema teritorijā, kur noteik-
ta funkcionālā Retinātas savrupmā-
ju apbūve ciemos (DzS1), kā arī ter-

Mārupes novada Dome 25.11.2020. 
ir pieņēmusi lēmumu Nr.21 (prot. 
Nr.21) “Par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu nekustamā īpašuma “Boļi”, 
Mārupē, Mārupes novadā (kadastra 
Nr.80760120053) teritorijai”.

Detālplānojuma teritorija ir īpašu-
ma “Boļi” teritorija 1,0502 ha platībā. 
Saskaņā ar spēkā esošo Mārupes 
novada teritorijas plānojumu 2014. 
 2026. gadam, īpašums atrodas 
ciema teritorijā, funkcionālajā zonā 
Savrupmāju apbūve (DzS), kur no-
teiktā minimāla jaunveidojamās ze-
mes vienības platība ir 0,1200 ha. 
Detālplānojuma izstrādes mērķis 
ir sadalīt īpašumus apbūves gaba-
los un veidot ielu. Detālplānojuma 
izstrādes ierosinātājs ir fiziska per-
sona, nekustamā īpašuma īpašnieks.

Ar lēmumu un darba uzdevumu, 
kā arī turpmāko detālplānojuma iz-
strādes dokumentāciju var iepazīties 
Mārupes novada Domes mājas lapā 
sadaļā Pašvaldība/Attīstība un 
plānošana/Detālplānojumi, kā arī 
Latvijas ģeotelpiskās informācijas 
portālā Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas 

itorijā ir spēkā 2005.gadā apstip
rināts detālplānojums, kas paredz 
Savrupmāju, Daudzstāvu dzīvojamās 
un Jauktu dzīvojamās un darījumu 
teritorijas apbūvi. 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis 
ir grozīt Teritorijas plānojumā no-
teikto funkcionālo zonējumu, lai 
mainītu atļauto izmantošanu īpašu-
ma “Mežciems” teritorijai uz tādu 
zonējumu, kas paredz mazstāvu 
daudzdzīvokļu māju un publiskās 
apbūves (labiekārtotas ārtelpas, pa-
kalpojumu un darījumu objektu) at-
tīstības iespējas, vienlaikus arī atceļot 
detālplānojumu. Lokālplānojuma iz-
strādes ierosinātājs ir juridiska per-

attīstības plānošana.
Rakstiskus priekšlikumus var 

iesniegt līdz 12.01.2021 Mārupes 
novada Domē Daugavas iela 29, 
Mārupe, Mārupes novads, LV2167, 
nosūtot tos pa pastu vai atstā-
jot pastkastē pie Mārupes nova-
da domes centrālajām durvīm. 
Elektroniski priekšlikumi iesniedza-
mi ar elektronis ko parakstu, iesū-
tot tos uz elektroniskā pasta adre-
si: marupe@marupe.lv . Iesniegumā 
noteikti jānorāda iesniedzēja vārdu, 
uzvārdu un adresi, bet juridiskām per-
sonām jānorāda nosaukumu, adre-
si un reģistrācijas numuru. 

Jautājumu gadījumā griezties 
Mārupes no¬vada Attīstības nodaļā 
pie teritorijas plānotājas Daces 
Žīgures: dace.zigure@marupe.
lv, tālr.67149862, speciālistu kon-
sultāciju laikā – pirmdienās un ceturt
dienās no plkst. 9.0018.00. Sakarā 
ar valstī noteiktajiem ierobežojumi-
em Covid19 vīrusa izplatības ier-
obežošanai, lūgums izmantot tikai 
attālinātas saziņas iespējas.

sona, nekustamā īpašuma īpašnieks.
Ar lēmumu un darba uzdevumu, 

kā arī turpmāko lokālplānojuma iz-
strādes dokumentāciju var iepazīties 
Mārupes novada Domes mājas lapā 
sadaļā Pašvaldība/Attīstība un 
plānošana/Lokālplānojumi, kā arī 
Latvijas ģeotelpiskās informācijas 
portālā Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas 
attīstības plānošana. 

Rakstiskus priekšlikumus var 
iesniegt līdz 12.01.2021 Mārupes 
novada Domē Daugavas iela 29, 
Mārupe, Mārupes novads, LV2167, 
nosūtot tos pa pastu vai atstā-
jot pastkastē pie Mārupes nova-
da domes centrālajām durvīm. 
Elektroniski priekšlikumi iesniedza-
mi ar elektronisko parakstu, iesū-
tot tos uz elektronis kā pasta adre-
si: marupe@marupe.lv . Iesniegumā 
noteikti jānorāda iesniedzēja vārdu, 
uzvārdu un adresi, bet juridiskām per-
sonām jānorāda nosaukumu, adre-
si un reģistrācijas numuru. 

Jautājumu gadījumā griezties 
Mārupes no¬vada Attīstības nodaļā 
pie teritorijas plānotājas Daces 
Žīgures: dace.zigure@marupe.
lv, tālr.67149862, speciālistu kon-
sultāciju laikā – pirmdienās un ceturt
dienās no plkst. 9.0018.00. Sakarā 
ar valstī noteiktajiem ierobežoju miem 
Covid19 vīrusa izplatības ierobežoša-
nai, lūgums izmantot tikai attālinā-
tas saziņas iespējas.

Paziņojums par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu īpašuma 
“Mežciems” teritorijā, izstrādes uzsākšanu

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu nekustamam īpašumam “Boļi” 

Mārupes novada Dome 2020.gada 25.novembrī ir pieņēmusi lēmumu 
Nr.22 (protok.Nr.21) “Par nekustamā īpašuma “Veimāri1”, Mārupē, Mārupes 
novadā (kadastra Nr.80760080168) detālplānojuma izstrādes pārtraukša-
nu”, līdz ar to detālplānojuma izstrāde netiks īstenota. 

Ar lēmuma pilnu saturu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.
marupe.lv  sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi un klā-
tienē Mārupes novada Domē, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, 
kad tas būs pieļaujams, ievērojot ierobežojumus vīrusa Covid19 izplatī-
bas ierobežošanai. 

Mārupes novada Dome 2020.
gada 25.novembrī ir pieņēmu-
si lēmumu Nr.24 (prot. Nr.21) ”Par 
nekustamā īpašuma “VazdiķiB”, 
Mārupē, Mārupes novadā (kadas-
tra Nr.80760080067) detālplānoju-
ma izstrādes darba uzdevuma ter-
miņa pagarinājumu”. Detālplānojuma 
izstrādes darba uzdevuma derīgu-
ma termiņš pagarināts līdz 2021.

Mārupes novada Dome paziņo, ka 
ar 2020.gada 25.novembra lēmu-
mu Nr.23 (prot. Nr.21) ir apstiprinā-
ti saistošie noteikumi Nr.25/2020 
„Par Mārupes pagasta padomes 
2006.gada 24.jūlija saistošo no-
teikumu Nr.22 „Mārupes pagasta 
saimniecības „Kaijas” detālplāno-
jums” atcelšanu”. Detālplānojums 
zaudē spēku ar šo saistošo notei-
kumu spēkā stāšanās brīdi.

gada 25. novembrim. Ar pieņem-
to lēmumu var iepazīties Mārupes 
novada pašvaldības interneta vietnē 
www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība / 
Attīstība un plānošana / detālplānoju-
mi un Latvijas ģeotelpiskās informāci-
jas portālā ģeolatvija.lv.

Ar lēmuma un saistošo noteikumu 
pilnu saturu var iepazīties pašvaldī-
bas tīmekļa vietnē www.marupe.
lv  sadaļā Pašvaldība/Attīstība un 
plānošana/Detālplānojumi, Latvijas 
ģeotelpiskās informācijas portālā ģe-
olatvija.lv un klātienē Mārupes nova-
da Domē, Daugavas ielā 29, Mārupē, 
Mārupes novadā, kad tas būs pieļau-
jams, ievērojot ierobežojumus vīrusa 
Covid19 izplatības ierobežošanai. 

Administratīvo teritoriju un ap-
dzīvoto vietu likums, kas stājies 
spēkā 2020.gada 23.jūnijā, nosa-
ka, ka Mārupes novada pašvaldī-
ba un Babītes novada pašvaldība 
turpmāk veido vienu administratī-
vo teritoriju, kuras sastāvā ietilpst 
Mārupes, Babītes un Salas pagas-
ti. Šādā sastāvā jaunajai pašvaldībai 
darbs jāuzsāk pēc 2021.gada jūni-
jā paredzētajām vēlēšanām. Lai no-
drošinātu jaunizveidotā novada teri
torijas mērķtiecīgu attīstību, turp-
mākā teritorijas attīstības plānošana 
veicama, balstoties uz vienotu redzē-
jumu teritorijas ilgtspējīgai attīstībai 
un izstrādājot kopīgus plānošanas 
dokumentus. Ar šādu mērķi izvei-
dota arī abu novadu speciālistu un 
deputātu kopīga Darba grupa jaun
izveidojamā novada teritorijas attīstī-

bas plānošanas dokumentu projektu 
izstrādei (apstiprināta ar 2020.gada 
30.septembra lēmumu Nr.13 (prot.
Nr.19)).  

Vietējās pašvaldības ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teri
torijas attīstības plānošanas doku-
ments, kurā noteikts vietējās pašvaldī-
bas ilgtermiņa attīstības redzējums, 
mērķi, prioritātes un telpiskās attīstī-
bas perspektīva. Stratēģija izstrādā-
jama, ievērojot hierarhiski augstākos 
nacionālā un reģionālā līmeņa ilgter-
miņa attīstības plānošanas dokumen-
tus, iekļaujoties Rīgas metropoles 
areāla attīstības vīzijā, un prog-
nozējot teritorijas attīstības tenden
ces dažādās jomās – apdzīvojuma 
struktūras dinamika, mobilitāte, sa-
tiksmes infrastruktūra, uzņēmējdar-
bība, pakalpojumu un novada efek-

tīva pārvaldība, un citās. 
Uzsākot stratēģijas izstrādi tiks 

sagatavots detalizēts sabiedrības 
iesaistes un līdzdalības plāns, kas 
tiks publicēts gan pašvaldību mā-
jas lapās, gan informatīvajos izdevu-
mos, lai nodrošinātu iespēju ikvienam 
novada iedzīvotājam un uzņēmējam 
dalīties ar viedokli par novada galve-
najām vērtībām un sniegt savu ieg-
uldījumu novada galveno attīstības 
virzienu definēšanā. Izstrādes iet-
varos paredzēta aptauja, kas norisi
nāsies 2021.gada sākumā. Aicinām 
sekot līdzi informācijai par stratēģi-
jas izstrādes procesu un iespējām 
piedalīties dažādos sabiedrības ie-
saistes pasākumos un vēlāk arī jau 
izstrādāto dokumentu publiskajā ap-
spriešanā. 

Paziņojums par nekustamā īpašuma 
“Veimāri-1” detālplānojuma izstrādes 
pārtraukšanu

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Vazdiķi-B” 
detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma 
termiņa pagarinājumu 

Paziņojums par saimniecības „Kaijas” 2006.gada 
detālplānojuma atcelšanu 

Pieņemts lēmums par jaunizveidojamā Mārupes novada 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam izstrādes 
uzsākšanu

Mārupes novada dome informē, 
ka nekustamā īpašuma “Lielmaņi”, 
Mārupes novadā (kadastra 
Nr.80760031094), lokālplānojuma 
projekta publiskās apspriešanas pe-
riods šobrīd tiek pagarināts uz neno
teiktu laiku, paredzot arī publiskās 

Mārupes novada dome informē, ka 
nekustamo īpašumu Zeltiņu iela 108A 
(kad. Nr.80760031290), Zeltiņu iela 
110 (kad. Nr.80760030603) un Zeltiņu 
iela 110A (kad. Nr.80760031291), 
Mārupē, Mārupes novadā, detālplāno-

apspriešanas sanāksmi. Ņemot vērā 
nenoteiktību attiecībā uz ārkārtē-
jās situācijas periodu un šajā laikā 
piemērojamo normatīvo regulējumu 
publiskās apspriešanas organizēša-
nai, par apspriešanas beigu termiņu 
un sanāksmes norises laiku tiks in-

juma projekta publiskās apspriešanas 
periods šobrīd tiek pagarināts līdz 
2021.gada 25.janvārim, paredzot arī 
atkārtotu publiskās apspriešanas 
sanāksmi, lai nodrošinātu tās nori-
si klātienē ārpus ārkārtējās situāci-

formēts atsevišķi. Aicinām sekot 
līdzi informācijai Mārupes novada 
pašvaldības interneta vietnē www.
marupe.lv  sadaļā Pašvaldība/
Sabiedriskās apspriedes.

jas perioda. Par sanāksmes nori
ses laiku tiks informēts atsevišķi. 
Aicinām sekot līdzi informācijai 
Mārupes novada pašvaldības inter-
neta vietnē www.marupe.lv  sadaļā 
Pašvaldība/Sabiedriskās apspriedes.

Paziņojumi par lokālplānojumu publiskās apspriešanas termiņu 
pagarinājumu 

Pagarinājums tiek noteikts ņemot vērā valdības lēmumu par Ārkārtējās situācijas pagarinājumu līdz 2020.ga-
da 11.janvārim un ievērojot Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojuma Nr.655 “Par ārkārtējās situāci-
jas izsludināšanu” 5.1.apakšpunktu, kurš nosaka, ka  ārkārtējās situācijas laikā ir aizliegts rīkot publiskus pasā-
kumus klātienē, un šī rīkojuma 3.punktu, kas nosaka ka ārkārtējās situācijas laikā ir piemērojami normatīvie ak-
ti Covid 19 infekcijas izplatības un seku pārvarēšanas jomā, ieskaitot “Covid 19 infekcijas izplatības pārvaldības 
likuma” 21.punkta prasības.  

Neskaidrību gadījumā griezties Mārupes novada Attīstības nodaļā pie Teritorijas plānotājas Daces Žīgures – 
epasts: dace.zigure@marupe.lv, tālr.67149862.
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Novadā
Mārupes vēstis

piektdiena, 11.decembris, 2020

Mārupes novada pašvaldība 
šogad pirmo gadu izsludināja biz-
nesa ideju konkursu “Mammu bi-
zness Mārupē”, lai atbalstītu 
Mārupes māmiņas, kas paralēli 
bērnu audzināšanai vēlas attīstīt 
kādu savu biznesa ideju. 

Konkursa rezultātā līdzfinansē-
jums biznesa idejas realizēšanai 
šogad piešķirts četrām mārupietēm. 

Ar konkursa finālistēm jau noslēg-
ti līgumi un visas biznesu ideju au-
tores ir aktīvi uzsākušas darbu savu 
ideju realizēšanai  katra no viņām 
ir apņēmības pilna to ieviest pēc 
iespējas ātrāk, lai ar to dalītos un 
piedāvātu arī citiem. Interesanti bi-
ja uzzināt idejas autoru izvēli konk-
rētās biznesa idejas attīstīšanā un 
realizēšanā, tādēļ visām konkursa 
finālistēm jautājām, kāpēc izvēlē-
jās realizēt tieši šādu biznesa ideju?

Viena no finansējuma saņēmējām 
konkursā ir Ieva Bičkoviča, kas ir nodi
binājusi savu uzņēmumu SIA “EVA 
FAY MUSIC”   vokālo studiju bērniem 
un jauniešiem. Viņa stāsta:  “Mūzika 
ir mana sirdslieta, tā izkrāso mūsu 
dzīves, padarot tās toņus spilgtākus. 
Ar šādu pārliecību uzsāku savu mūzi-
kas ceļu kā meitene no muzikālas 
ģimenes, kurai patīk dziedāt, līdz pro-
fesionāli iemācījos prezentēt savas 
vokālās dotības uz lielās skatuves. 
Ar savu pieredzi un zināšanām vēlos 
dalīties ar bērniem un jauniešiem, 
kuriem patīk dziedāt un kurus aiz-
rauj mūzika, lai kopīgiem spēkiem 
mēs piepildītu sapni būt uz skatuves 
un priecēt klausītājus.” Ieva papildus 
norāda, ka sekot viņas darbībai var 
Instagram kontā @evafaymusic vai 
Facebook kontā @evafay.

Jeļena Andrusa savu uzņēmumu 
SIA “Loud 8 Cute” arī ir dibinājusi 
šogad un tā darbības sfēra ir augs-
tas kvalitātes bērnu, vēlāk arī sieviešu, 
trikotāžas un citu virsdrēbju ražošana. 
Jeļena uzsver, ka  viņas galvenā doma 
bija izveidot ražošanas uzņēmumu 
ar labvēlīgu darba vidi visos aspek-
tos: “Ražot. Ražot tieši Latvijā un ek-
sportēt. Ko tieši? Tā ideja rādās vēlāk. 
Bērnu apģērbi, personīgi man, bija 
un vēl joprojām ir aktuāls jautājums. 
Pati esmu pastāvīgs klients augstas 
kvalitātes bērnu apģērbu ražotājiem. 
Gan vietējiem, gan citu valstu. Tāpēc, 
kad radās doma par ražošanas uzņē-
mumu, pirmais, kas nāca prātā, bija 
tieši bērnu apģērbu ražošana. Atzīšos, 
uz to brīdi man nebija ne mazākās 
saprašanas par šo jomu. Bet vēlme 

Stājoties spēkā arvien jauniem 
nosacījumiem par obligātu sejas 
aizsargmasku lietošanu mācību 
iestādēs, interneta veikals “Xnet” 
dāvinājis 10 000 vienreiz lieto-
jamās maskas Mārupes novada 
pašvaldībai, kas ir viena no 
Covid-19 visvairāk skartajām teri-
torijām Latvijā. Sūtījums 4.decem-
brī piegādāts Mārupes novada 
domē un jau nodots izglītības 
iestādēm.

Energoefektīvas kopienas 
Mārupes novadā esam meklējuši 
un mums par prieku arī atraduši 
jau kopš 2017. gada, kad Mārupes 
novada pašvaldība kā asociētais 
partneris sadarbībā ar Rīgas 
Plānošanas reģionu INTERREG 
VB Baltijas jūras reģiona prog-
rammas 2014.-2020.gadam iet-
varos kopā ar vēl citām 8 Eiropas 
valstīm iesaistījās projektā 
“Co2mmunity” par vietējo 
iedzīvotāju grupu (kopienu) at-
jaunojamās enerģijas projektu ko-
pradīšanu un kopfinansēšanu.

Ar informāciju par projek-
tu var iepazīties www.marupe.lv 
sadaļā Viedie risinājumi/Projekts 
Co2mmunity. Šī projekta realizācijā 
iesaistījās arī divas Mārupes novada 
kopienas – 18 dzīvokļu māja Mazcenu 
alejā 15, Jaunmārupē, un 6 sekciju 
rindu māja Lielā ielā 160, Mārupē. 
Šobrīd katra no kopienām iegūst 
saules enerģiju, uzkrājot kā esoša-
jiem, tā potenciālajiem lietotājiem 
būtiskus datus un pieredzi, kas ļauj 
vērtēt saules enerģijas izmantošanas 
lietderīgumu, identificēt problēmas 
un nepieciešamos risinājumus ko
pienas tālākai energoefektīvai saim-
niekošanai. 

Interesentus aicinām apme-
klēt pašvaldības mājaslapā www.
marupe.lv sadaļu Viedie risinājumi/
Atjaunojamie energoresursi/Saražotā 
saules enerģija – kur apkopota in-
formācija par katrai no kopienām iz-
vēlēto enerģijas ieguves risinājumu 
un iegūtajiem datiem. 

Projekts turpinās, tādēļ tiek mek
lētas jaunas kopienas. Projekta iz-
pratnē atjaunojamās enerģijas ko

sasniegt mērķi un līdz šim ilggadējā 
darba pieredze tirdzniecībā palīdzēja 
noorientēties virzienos. Tika izpētīti 
potenciālie tirgi, iespējamie konkuren-
ti, iespējas produktu virzīšanai tir-
gos. Izanalizēti dažādi scenāriji, ar 
ko sākt un kā turpināt. Un soli pa so-
lim tika iepirkti pamatlīdzekļi, saražo-
ti pirmie paraugi un organizētas fo-
tosesijas. No idejas līdz pirmajiem 
pasūtīju miem pagāja 10 mēneši.” Par 
uzņēmumu SIA  “Loud 8 Cute” vairāk 
varat uzzināt Instagram kontā @lou-
dandcute_official, Facebook kontā 
@loudandcute un interneta vietnē 
www.loudandcute.com.

Ilze Bērziņa, kas ir uzņēmuma SIA 
“Četras skolas” idejas autore un dzi
nējspēks, pašizaugsmes izzinātāja 
un divu dēlu mamma, ir apņēmības 
pilna realizēt savas ieceres. Ilze stās-
ta par savu pieredzi, kā spējusi pan-
dēmijas laikā pilnībā nomainīt bizne-
sa virzienu un uzsākt jaunu nodar-
bošanos: “Šajā izaicinošajā laikā 
lielākas un mazākas krīzes skārušas 
daudzus  arī mani. Mans sirdsdarbs 
“Flamingo Travel Latvia” ir “iesaldēts” 
uz nezināmu laiku, bet tas nav bi-
jis iemesls, lai padotos. Kāds gudrs 
cilvēks reiz man teica: “Tu vienmēr 
kaut ko izdomāsi!” Un tā tas arī ir! Es 
izdomāju! Jā, tas prasīja spēku, ticī-
bas, enerģijas un iedvesmas meklēju-
mus, taču man tas izdevās un nu es 
varu lepoties ar ģimenes pašizaug-
smes māju/portālu “Četras skolas” 
(www.cetrasskolas.lv)! 

Mana dzīves pieredze ir nostiprinā-
jusi manī pārliecību, ka, tikai strādā-
jot ar sevi un attīstot savus talantus, 
apgūstot jaunu informāciju un izzinot 
sevi – mēs augam un kļūstam arvien 
labākas sevis versijas. Tāpat arī ar 
bērniem – tikai mēs, vecāki, varam 
parādīt labāko ceļu un dot labāko 
padomu un ievirzīt bērnus pareizā-
kajā attīstības ceļā, lai mūsu bērni 
augtu laimīgi, veiksmīgi un piepildī-
ti cilvēki, kuri savukārt kādudien vei-
dos savas ģimenes un nodos labāko 
saviem bērniem!

“Četras skolas” piedāvā atrast, 
iespējams, labākās online un klā-
tienes nodarbības, kuras jums un 
jūsu bērnos vairos prieku, enerģiju 
un virzīs tālākai izaugsmei, lai sa
sniegtu savus dzīves lielākos mērķus. 
Caur “Četrām skolām” un “Četru sko-
lu” vērtībām es parādu iespējas, kā 
dzīvot iedvesmojošu, vērtīgu un 
piepildītu dzīvi!

Ceļš uz “Četrām skolām” bija izaici-
nošs un es nekad to nebūtu spējusi 

“Šobrīd vīrusa COVID19 izplatības 
dēļ vislielākais izaicinājums ir tieši 
izglītības iestāžu, tai skaitā bērnudār-
zu, darba un mācību procesa orga-
nizēšana, tādēļ novērtējam interneta 
veikala “Xnet” iniciatīvu atbalstīt mū-
su novada izglītības iestādes. Šajā 
brīdī mums visiem jābūt atbildīgiem, 
saudzējot sevi un līdzcilvēkus,” norā-
da Mārupes novada domes izpilddi-
rektors Kristaps Ločs.

“Xnet” dāvinājums izglītības 
iestādēm ir 10 000 vienreizējās 

piena ir iedzīvotāju brīvprātīgi izveido-
ta apvienība ar kopēju interesi ener-
goefektivitātes pasākumu īstenošanā, 
ieviešot alternatīvus (visbiežāk, at-
jaunojamos) energoresursus sava 
patēriņa pilnīgai vai daļējai samazi
nāšanai, tādējādi veicinot attiecīgās 
kopienas energoneatkarību. 

Atjaunojamās enerģijas kopienām 
var būt atšķirīga juridiskā forma, 
to īstenotajiem projektiem var būt 
atšķirīga gatavības pakāpe, bet tās 
visas vieno kopīga iedzīvotāju vēlme 
ražot enerģiju, izmantojot atjauno-
jamos energoresursus.  

Šajā projekta posmā būtiskākā ir 
iedzīvotāju kopienu vajadzību izpēte 
un potenciālo atbalsta mehānismu 
apzināšana, pēc kuras tiktu izvērtēta 
arī iespēja piešķirt nelielus grantus 
atsevišķu kopienu enerģijas pilotpro-
jektu darbības efektivitātes praktiskai 
izvērtēšanai.

Ja iedzīvotāju kopiena, kuru jūs 
pārstāvat, ir ieinteresēta līdzdar-
boties Energize co2mmunity aktivi
tāšu ieviešanā un ir vēlme kļūt par 
vienu no Rīgas plānošanas reģiona 
īstenotās izpētes objektiem, aicinām 
sazināties ar projekta koordinatori 
Rīgas plānošanas reģionā Sanitu 
Paegli (sanita.paegle@rpr.gov.lv).

Savukārt individuālos saules 
ener ģijas ražotājus (pašpatēriņam) 
aicinām iesūtīt savu pieredzes stāstu 
par saules enerģijas izmantošanas 
plusiem un mīnusiem uz epastu dzi
vozali@marupe.lv, lai dalītos uzkrāta-
jā pieredzē ar citiem novadniekiem, 
palīdzot pieņemt izsvērtus lēmumus 
pārejā uz zaļo enerģiju. Pieredzes 
stāstus plānots publiskot pašvaldī-
bas mājaslapā www.marupe.lv. 

lietošanas trīs slāņu medicīniskās 
sejas aizsargmaskas ar CE drošības 
marķējumu. Šo masku bakteriālā fil-
trēšanas efektivitāte ir ≥ 98%. Pašlaik 
klientiem iegādei pieejami vairā-
ki komplekti, kuros ietilpst 10, 50 
vai 100 sejas aizsargmaskas. Kā 
zināms, maskas mērķis ir pasargāt 
gan lietotāju, gan apkārtējos no pilie
niem, kuri izdalās šķaudot vai klepo-
jot. Šādā veidā tiek novērsta pilienu 
nonākšana elpceļos. 

Konkursā “Mammu bizness Mārupē” atbalstītas 
četras biznesa idejas

Xnet Mārupes pašvaldības iestādēm dāvina sejas 
aizsargmaskas

Tiek meklētas energoefektīvas 
kopienas 

Esi aktīvs – iesniedz projekta ideju un īsteno projektu 
konkursā “Mārupe - mūsu mājas 2021”!

Projektu pieteikumu sagatavošanas un iesniegšanas termiņš: 
30.11.2020. – 18.01.2021.

Konkursa mērķis ir noteikt privātpersonu, kas veic uz sabiedrī-
bas iniciatīvu balstītu valsts pārvaldes uzdevumu sabiedrības va-
jadzībām, piesaistot privātos resursus (brīvprātīga darba vai ma-
teriālu ieguldījumu veidā), un ar kuru slēdzams līdzdarbības līgums 
par valsts pārvaldes uzdevuma īstenošanu.

FINANSĒJUMS PIEEJAMS
Rīcībā „Sabiedriskās aktivitātes” kopējais budžets: EUR 25 000
Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums: EUR 2 500 
Atbalstāmās aktivitātes:
• iedzīvotāju izglītības nodrošināšana;
• kultūras sekmēšana un tradicionālo kultūras vērtību saglabāša-
na, kā arī tautas jaunrades attīstība;
• iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana un veselī-
bas aprūpes pieejamības nodrošināšana.

Rīcībā „Maza mēroga infrastruktūra” kopējais budžets: EUR 20 000
Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums: EUR 10 000 
Atbalstāmās aktivitātes:
• administratīvās teritorijas labiekārtošana;
• iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana.

PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ: 16.04.2021. – 01.11.2021.

Vairāk informācijas, konkursa nolikums un projekta pieteikuma veid-
lapa pieejami www.marupe.lv/sabiedrība/konkursi/
Ir jautājumi? Raksti epastu zane.zvejniece@marupe.lv vai zvani 
uz tālr. 67149876.

Tiešsaistes seminārs projektu iesniedzējiem
Esi aicināts 2021.gada 7.janvārī plkst. 17:00 uz tiešsaistes seminā-
ru, lai rastu idejas projektiem un uzklausītu speciālistu ieteikumus 
sekmīgai projektu pieteikumu sagatavošanai.

IESNIEDZ
SAVU IDEJU 

projektu konkursā

vēkiem, iespējām, projektiem un at-
balsta! Īpašs paldies Mārupes nova-
dam par iespēju piedalīties konkursā 
“Mammu bizness Mārupē” un per-
sonīgi Jolantai Kursišai par atbalstu 
līdzfinansējuma apgūšanai.”

Mārupiete Inga Mekša ir izveidoju-
si uzņēmumu SIA “Moon Elements”, 
kas nodarbojas ar betona puķu po-
du veidošanu. Inga savu biznesa ide-
ju realizējusi, iedvesmojoties no dzī
ves un sev apkārt redzamām lietām 
un vajadzībām, un par sevi saka: “Es 
kā sieviete vienmēr esmu pievērsu-
si uzmanību detaļām. Domājot par 
funkcionalitāti un ilgtspējību, rūpīgi 
izvēlos lietas sev apkārt. Ar pieaugošu 
aktualitāti laikmetīgajā interjerā un 
dizainā nozīmīgu vietu ieņem betons. 
Kad labiekārtojām savu terasi, radās 
vēlme vasaras puķes iestādīt betona 
podos. Tā kā podi bija nepieciešami 
konkrētā vietā, noteikta izmēra, pa-
jautāju vīram, vai varētu šādus podus 
uztaisīt. Viņš atjokoja pretī – sievas 
iegribas ir manas pavēles. Sākotnēji 
viss likās elementāri, jo kurš tad ne-
var sajaukt cementu ar smiltīm un 
ūdeni? Taču nu jau vairāk kā gadu 
nepārtrauktos eksperimentos, šķiet, 
esam nonākuši pie īstās formulas, 
sapratuši materiāla īpašības, strādā-
jam pie personalizācijas. Paralēli tiek 
attīstītas divas līnijas. Viena no tām 
– betona podi (zīmols Moone) gan 
iekštelpām, gan ārtelpai, kā palo dzes/
galda izmēra, tā arī pavisam lieli. Otrs 
biznesa virziens saistīts ar sukulentu 
kompozīcijām betona podiņā (zīmols 
Succu), jo iedvesmojoša darba vi-
de ar minimālām prasībām tās uz-
turēšanā ir tas, ar ko vēlos dalīties, 
sukulentu kompozīcija betona po-
diņā atdzīvinās jebkuru darba galdu.”

Konkursā tika saņemti 16 projek-
tu pieteikumi jaunu biznesa ideju iz-
veidošanai un attīstīšanai. Septiņiem 
žūrijas komisijas locekļiem vērtējot 
iesniegtos projektus, konkursa rezul
tātā finansiālam atbalstam tika iz-
vēlētas četras biznesa idejas.

Kopējais konkursa ietvaros pieeja-
mais līdzfinansējums ir 12 000 eiro, 
maksimālais viena projekta realizāci-
jai pieejamais līdzfinansējums ir 3 
000 eiro.

Konkursu ir plānots organizēt arī 
turpmāk un pieteikšanās nākamajam 
konkursam tiks izsludināta 2021.ga-
da pavasarī.



6

Izglītība
Mārupes vēstis

piektdiena, 11.decembris, 2020

Mārupes novadam šogad paliek 95 gadi, arī Jaunmārupes pamatsko-
lai jubileja – 15 gadi. Diemžēl izpaliek dažādu pasākumu un jubileju 
svinēšana, bet mēs lepojamies, ka dzīvojam tik skaistā un sakoptā 
novadā – Mārupē, ka mūsu novadā atrodas mūsu mīļā, labā, jaukā  
Jaunmārupes pamatskola, kurai pamati tika likti 2005. gadā un kura 
tika uzcelta par pašvaldības līdzekļiem. Mēs  lepojamies un esam gan-
darīti, ka mūsu skolas direktorei Ivetai Timulei un direktores viet-
niekam Gunāram Svētiņam šogad tika pasniegti Mārupes novada 
domes augstākie apbalvojumi “Goda raksts”.

Mēs labprāt kavētos atmiņās sko-
las jubilejas pasākumā, gūtu pozitīvas 
emocijas un atcerētos kopīgi piedzīvo-
to un realizēto. Šobrīd klātienē mēs 
to nevaram izdarīt. Tāpēc akcentēšu 
tos faktus, kuri veidojuši mūsu sko-
lu tādu, kāda tā ir šobrīd.

Skolas vēsturi neveido tikai statis-
tikas dati. Skolas vēsturi veido cilvē-
ki – Mārupes pagasta vadība, ku-
ri  2002.gadā lēma, lai Jaunmārupē 
taptu jauna izglītības iestāde (dibinā-
ta 2005.gada 5 augustā). 

Skolas vēsturi veido īpaši vēsturis-
ka vieta Mārupē – teritorija blakus bi-
jušajai muižnieka Švarca vasaras mīt-
nei, kas celta 1826. gadā un pārdodot 
novēlēta izglītības mērķiem, kā arī 
Jaunmārupes skaistais dabas parks. 

Skolas vēsturi veido skolas nepār-
traukta tās  attīstība un izglītības 
mērķu piepildījums.

Skolas 15 gadu  attīstības 
nozīmīgākos posmus iezīmē:

• 2012.gads, kad tika realizēta sā-
kumskolas izglītības programma līdz 
6.klasei.

• 2014.gada 25.jūnijs, kad skola 
pārtop no Jaunmārupes sākumsko-
las par Jaunmārupes pamatskolu.

• 2016.gada 8.janvāris, kad skolas 
ēkai Mazcenu aleja 4A savienojumā ar 

Arī šogad, pēc projekta pa-
garinājuma apstiprināšanas, 
Jaunmārupes pamatskola turpi-
na realizēt pagājušajā rudenī 
aizsākto Erasmus+ projektu 
“Communication is an Art” (Ko-
munikācija ir māksla). Sadarbībā 
ar projekta dalībvalstīm – Poliju, 
Igauniju, Turciju un Rumāniju – 
tiek plānotas un veiktas dažādas 
aktivitātes. Šogad projekts jāreali-
zē vēl nepieredzēta veidā – at-
tālināti. Taču skolotāju radošu-
mam un bērnu darīt gribēšanai 
nav robežu un top aktivitātes, ko 
iespējams paveikt, arī izmantojot 
dažādus tehnoloģiju rīkus un risi-
nājumus.

Vēl pirms attālinātā mācību 
procesa uzsākšanas mūsu sko-
las skolēniem izdevās iesaistīties 
vairākās aktivitātēs arī klātienē. 
Skolēni patiesi bija noilgojušies 
pēc aktīvas darbošanās ar saviem 
vienaudžiem.  No 15. līdz 17.okto-
brim norisinājās #ErasmusDienas 
2020, kuru laikā visā Eiropā notika 
Erasmus+ pasākumi. Arī mūsu sko-
la pieteica savas #ErasmusDienas 
2020 aktivitātes. Šo dienu ietvaros 
pamatskolas vecāko klašu skolēni 
iesaistījās radošajās aktivitātēs, iz

PII “ Mārzemīte” no 2. līdz 8. no-
vembrim norisinājās Rīcības die-
nas -  “Labie darbi Planētai”. Šogad 
izvēlējāmies aktualizēt ekonomi-
kas aprites principu ikdienā.

Savu darbību sākām ar aptau-
ju iestādes darbiniekiem un bērnu 
vecākiem par atkritumu šķirošanas 
paradumiem “Dabīgi ir būt apritē”. 
Pamatojoties uz iegūtajiem da tiem, 
Rīcības dienas ietvaros piedāvā-
jām bērnu vecākiem, darbiniekiem, 
tuvākās apkārtnes kaimiņiem no-
dot nederīgās, nolietotās elektro-
preces, makulatūru, izlietotās bate
rijas, sev vairs nevajadzīgo apģēr-
bu, apavus un tekstilpreces  nodot 

Savas darba gaitas Iveta Timule 
un Gunārs Svētiņš plecu pie pleca ir 
uzsākuši jau 2005. gada martā, kad 
vēl nebija sākušies skolas celtniecī-
bas darbi. Abi, ritot laikam un ne-
savtīgi veltot sevi darbam, ir veicinā-
juši skolas izaugsmi un attīstību. 
Gandarījums gan par savu audzēkņu 
sasniegumiem, gan par darbinieku 
kolektīvu,  kurš  ir krietni audzis. Šajā 
laikā ir veidojusies skolas vēsture un 
tradīcijas, kuras, patei coties direk-
tores atbalstam un  entuziasmam 
un viņas administrācijas komandai, 

ir īstenojušās un iesakņojušās skolā. 
Skola vienmēr ir sakopta un ar īpaši 
gaumīgu vidi. Sakoptība un kārtība 
ir atkarīga no mums visiem un īpaši 
no Gunāra Svētiņa rūpēm un gādī-
bu par apkārtni un resursu pielieto-
jumu skolā. 

Turpiniet ik mirkli mūs iedvesmot  
un radīt ikvienam mājas sajūtu, kurš 
sper soli pa Jaunmārupes pamatsko-
las durvīm!

Skolas kolektīvs

110 metru garu tuneli tiek pievie nota 
jauna skolas ēka Mazcenu aleja3.

• 2018.gada 21.aprīlis, kad sko-
lai tika pievienots Jaunmārupes 
pamatskolas stadions.

• 2019.gads, kad skolai tika 
piebūvētas moduļu telpas četrām 
klasēm.

Skolas dvēseli veido skolēni, pirms-
skolas audzēkņi, pedagogi un visi sko-
las darbinieki, kuri visus šos 15 ga-
dus kvalitatīvi ir īstenojuši izglītības 
programmas vai nodrošinājuši sko-
las vadību un saimniecisko darbību, 
popularizējuši skolas tēlu Latvijā un 
ārpus Latvijas robežām, kā arī  izjūt 
īpašu piederību savai darba vietai. 

Skola ir iestāde, kura vienmēr ir ga-
tava pārmaiņām un īsteno izvirzīto 
vīziju: humānas, vispusīgas personī-
bas attīstība radošā un drošā vidē.

Skola ir gatava arī 2021.gada pār-
maiņām, kad blakus mūsu izglītības 
iestādei tiks uzcelta jauna  pirmssko-
las izglītības iestāde ,,Zīļuks”, uz kuru 
pāries mūsu pirmsskolas audzēkņi un 
pirmsskolas  pedagogi. Jaunmārupes 
pamatskola tiks rekonstruēta tikai 
pamatskolas skolēnu vajadzībām.

Novēlu visiem, kuri šobrīd un nākot-
nē izjutīs  piederību Jaunmārupes 
pamatskolai, būt veiksmīgiem dzīvē, 
vienmēr sevi pilnveidot un turpināt 
izglītoties, lai skolā ieliktie pamati 
nestu svētību! Lai skolai vienmēr ir 
nākotnes redzējums un piepildās šī 
gada moto:

“Debesīs tūkstošiem zvaigznes 
spīd,

Savu tur spēj saskatīt”.

Jaunmārupes pamatskolas 
direktore Iveta Timule

zināja dažādus moderno komunikāci-
ju veidus, veidoja piktogrammas, mek
lēja informāciju par partnervalstīm, 
veidoja informatīvus plakātus, kā arī 
apmeklēja nodarbības jaunizveidotajā 
Erasmus+ telpā. Nodarbību laikā jau-
nieši tika iepazīstināti ar skolā šobrīd 
notiekošā projekta “Communication 
is an Art” mērķiem, līdzšinējām aktivi
tātēm, pagājušo mobilitāšu pieredzi 
un plānotajām aktivitātēm ar aicinā-
jumu tajās aktīvi iesaistīties. No pik-
togrammām tapa kolāžas siena, kas 
mudina garāmgājējus apstāties un 
padomāt par dažādo komunikāci-
jas pasauli.

It paspēts arī labiekārtot jau minēto 
Erasmus+ telpu: piedalīties vizuālās 
komunikācijas norisē ar mirkļa kolāžu 
izlikšanu, nofilmētu un ierakstītu dzie
smu projekta dziesmu konkursam, 
izmēģināt neverbālo komunikāciju 
dejā un emociju teātrī. Dažādajās 
aktivitātēs piedalās gan Erasmus+ 
kluba biedri, gan skolēnu padomes 
pārstāvji, vienmēr radoši un aizrau-
joši pieejot aktivitātēm, pat attālināti.

Jau pirmajos mācību gada 
mēnešos mērķtiecīgi tika veidoti 
projekta uzdevumi, kurus varētu re-
alizēt visi projektā iesaistītie skolēni 
arī citās valstīs, aktīvi veidojot dažā-
dos digitālos rīkus, kas palīdz projek-

labdarības konteinerā, kurš turpmāk 
mūsu iestādes teritorijā atradīsies 
pastāvīgi. Arī makulatūru un bateri-
jas turpinām vākt visa mācību ga-
da garumā. Grupiņās  bērni kopā ar 
skolotājiem  meklēja veidus,  kā otr-
reiz izmantot apzīmēto, apdrukāto 
papīru un aplikācijas papīra pārpa-
likumus. Vairākās grupās no papīra 
masas bērni darināja grupiņai noderī-
gus rakstāmpiederumu trauciņus 
un bļodiņas dažādu materiālu gla-
bāšanai. Šādā papīra tehnikā tapa arī 
Latvijas kontūra un rudens augļi un 
dārzeņi. Dažās grupas kopā ar mūzi-
kas skolotājām tapa mūzikas instru-
menti, izmantojot kartona kastes, tua-
letes papīra rullīšus un aplikācijas pa-

ta realizācijā arī attālināti. Viena no 
projekta aktivitātēm ir veidot starpkul-
turālo komunikāciju, apmainoties ar 
tradicionālajām receptēm no katras 
valsts, kā arī mēģinot tās pagatavot 
katram savās mājās. Mūsu skolēni 
sagatavoja vairākas video filmiņas, 
kurās stāsta un rāda, kā pagatavot 
vairākus latviešu ēdienus. Izmantojot 
tiešsaistes saziņas rīkus, mācīsimies 
dziesmu, kas projekta starpskolu 
konkursā atzīta par vislabāko, šoreiz 
dziesma nāk no Polijas skolas part-
neriem. Dziesmas iedziedāšana at-
tālināti būs jauns izaicinājums mū-
su skolēniem.

Erasmus+ projekti viennozīmīgi ir 
lieliska iespēja gan skolēniem, gan 
skolotājiem stiprināt digitālo rīku un 
svešvalodu prasmes, testēt savu 
radošumu, īpaši attālinātā versijā, 
veidot draudzīgas saites ar citām 
valstīm, iepazīt citu tautu kultūru 
un tradīcijas, kopdarboties radoša-
jos uzdevumos un gūt plašāku redzē-
jumu par mūsdienu dažādo pasauli.

Projekta komanda Sabīne Ozoliņa, 
Laura Buravcova un Ilze Graudiņa

pīra pārpalikumus. Pāris grupās tika 
darinātas maskas. Masku tapšanā 
tika izmantots dažāda biezums kar-
tons no iepakojuma materiāliem, kā 
rezultātā tapa koši mākslas darbi 
grupas rotāšanai. 

Esam ļoti gandarīti par paveikto 
Rīcības dienās. Sakām lielu paldies 
bērniem, darbiniekiem, vecākiem, 
apkārtējiem iedzīvotājiem par ak-
tīvu dalību Rīcības dienās.

Paldies SIA “Eco Baltia Vide” un  
biedrībai “Labie darbi” par  sadarbī-
bu konteineru nodrošināšanā.

Kopā darot, lielāks spēks! Labie 
darbi Planētai!

PII “Mārzemīte” Ekopadome

Pasniegti Mārupes novada domes 
augstākie apbalvojumi

Jaunmārupes pamatskolai 15 gadi

Erasmus + aktivitātes Jaunmārupes pamatskolā

Mazo mārupiešu labie darbi planētai
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Novadā
Mārupes vēstis

piektdiena, 11.decembris, 2020

Sociālās uzņēmējdarbības ak-
selerators “New Door” sadarbībā 
ar “British Council” pārstāvniecī-
bu Latvijā aicina iedzīvotājus no 
visas Latvijas pieteikt savas biz-
nesa idejas akselerācijas pro-
grammai. Ideju autoriem būs 
iespēja piedalīties intensīvās trīs 
mēnešu apmācībās, kas palīdzēs 
no idejas nonākt pie reāla bizne-
sa plāna un tā īstenošanas.

“Šobrīd, kad daudzi cilvēki ir pie
spiedu dīkstāvē, ir īstais brīdis pa-
domāt par savas sen lolotas vai pa-
visam jaunas sociālā biznesa idejas 
īstenošanu. Sociālā biznesa galvenā 
atšķirība no citām biznesa formām  
tiek risināta kāda sabiedrībā aktuāla 
problēma, tiek dota iespēja līdzdar-
boties sociāli atstumtām sabiedrī-
bas grupām, un visa peļņa tiek in-
vestēta uzņēmuma attīstība. Sociālās 

Tīrainē šobrīd blakus BMX 
Mārupe trasei norit aktīvi 
būvniecības darbi, tiek veidota 
jauna asfalta velotrase “Pump 
Track”, kurā varēs braukt ar velo-
sipēdiem, skrituļslidām, skūte-
riem un skeitborda dēļiem. Šī būs 
viena no lielākajām velotrasēm 
Baltijā, Pump Trak trase tiks pa-
pildināta ar īpašiem lecieniem, 
trapmlīniem, kas priecēs jaunos 
sportistus.

Mārupes novada dome 2020.ga-
da 23.jūlijā noslēgusi līgumu ar SIA 
“We Build Parks” par velotrases iz-
būvi “Laukkalniņos”, Tīrainē, Mārupes 
novadā, par kopējo līguma summu 
156 500 eiro bez PVN. Būvuzraudzību 
veic SIA “Marčuks”, autoruzraudzību 
 SIA “We Build Parks”.

Trasi plānots nodot lietošanā pava
sarī, uzsākot jauno velosezonu.

Turpinot Eiropas Savienības 
Kohēzijas fonda līdzfinansētā 
projekta Nr. 5.3.1.0/16/I/003 
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Mārupē, 4. kārta” īstenošanu 
un ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstību Mārupes novadā, 2020.gada 
2.jūnijā AS “Mārupes komunālie pa-
kalpojumi” noslēdza kopā 3 iepirkuma 
līgumus ar SIA “VELVE”  par ūdens
apgādes un sadzīves kanalizācijas 
tīklu būvdarbiem Mārupes novadā. 

No līguma darbu uzsākšanas sā-
kuma līdz 2020.gada novembrim 
Mārupes novadā kopā izbūvēti:

 8,5 km sadzīves kanalizācijas 
pačteces tīklu;

 2,3 km sadzīves kanalizācija 
spiedvada tīklu;

 6,4 km ūdensapgādes tīklu,
Ar ūdenssaimniecības tīklu būv

darbu laika grafiku un satiksmes orga-
nizācija shēmām sadalījumā pa ielām 
iespējams iepazīties mājaslapā www.

marupe.lv, sadaļā Sabiedrība / Vide 
un infrastruktūra / Ūdenssaimniecība.

Papildus šobrīd norit atklāts 
konkurss “Mārupes un Vētras ciemu 
ūdenssaimniecības sistēmas attīstī-
ba”, kura ietvaros plānots noslēgt vēl 
2 būvdarbu līgumus, un 2021. – 2022.
gada laikā veikt ūdenssaimniecības 
tīklu izbūvi Rītausmas ielā, Kalnupes 
ielā, Mārupītes gatvē, Lapiņmuižas 
ielā, Mežgravu ielā, Silāju ielā, Forstu 
ielā, Medņu ielā, Jaunsiliņu ielā, 
Strautu ielā, Vīndedžu ielā, Liliju ielā, 
Priekuļu ielā, Puķu ielā, Ziedleju ielā, 
Unnes ielā, Zieduklēpju ielā, Zemzaru 
ielā un Ziediņu ielā.

Ar ūdenssaimniecības infra-
struktūras attīstības plāniem 
Mārupes novadā detalizētāk iespē-
jams iepazīties AS “Mārupes ko-
munālie pakalpojumi” mājaslapā 
www.mkp.lv, sadaļā Pakalpojumi / 
Ūdenssaimniecība / Tīklu pārklājums.

Rīgas plānošanas reģions, 
turpinot darbu pie projekta “Mili-
tary Heritage”, meklē cilvēkstās-
tus par notikumiem no Pirmā pa-
saules kara sākuma līdz pat Pa-
domju režīma noslēgumam, kas 
ietver cilvēku likteņus, ikdienas 
sadzīvi un pastāvēšanu dažādu 
varu krustcelēs. Tāpat aicinām at-
saukties iedzīvotājus, kuru teri-
torijā atrodas vēl kāds neapzināts 
militārā mantojuma objekts ar tū-
risma potenciālu.

Projekts “Militārais Mantojums” 
tapis Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda (ERAF) INTERREG Igaunijas
Latvijas Pārrobežu sadarbības pro-
grammas 2014. – 2020.gadam iet-
varos un tā galvenais mērķis ir attīstīt 
militārā mantojuma tūrisma potenciā-
lu Latvijas un Igaunijas teritorijā, iz-
veidojot pievilcīgu un kopīgu militārā 
mantojuma tūrisma produktu vietē-
jiem un ārvalstu tūristiem. Projekta 
rezultātā būs izstrādāts tūrisma pro-
dukts ar vairāk kā 150 dažādām mili
tārā mantojuma vietām Latvijā un 
Igaunijā, kā arī ceļvedis un 10 tema

uzņēmējdarbības akselerators “New 
Door” ir pirmais solis uz sociālā uzņē-
muma statusa iegūšanu,” akselerāci-
jas programmas priekšrocības uzskai-
ta “New Door” vadītāja Diāna Lapkis.

Apmācību dalībniekiem tieš-
saistes sesijās no janvāra būs iespē-
ja klausīties dažādu vietējo un ārvals-
tu ekspertu lekcijas. Būs pastāvīgi 
jāsagatavo mājasdarbi, tādējādi pa-
kāpeniski virzoties uz idejas realizēša-
nu. Katrai idejai tiks piesaistīts men-
tors, ar kuru nepieciešamības gadī-
jumā varēs konsultēties individuāli. 
Mentoriem ir pieredze gan savu uzņē-
mumu attīstīšanā, gan arī dažādās 
uzņēmējdarbības jomās.

Pieteikšanās “New Door” sociālās 
uzņēmējdarbības akseleratoram 
notiek tiešsaistē programmas mā-
jaslapā www.newdoor.lv, kur jāaiz-
pilda anketa. 

tiski tūrisma maršruti.
Lai īstenotu projekta mērķus, 

Rīgas plānošanas reģions sadar-
bībā ar iedzīvotājiem vēlas apzināt 
iespējamos militārā mantojuma ob-
jektus, kas attiecas uz laika periodu 
no Pirmā pasaules kara sākuma līdz 
pat Padomju režīma noslēgumam, 
un šobrīd nav zināmi plašākai sa-
biedrībai. Tāpēc tiek meklēti cilvēki, 
kuru īpašumos slēpjas vēl neatklāti 
mantojuma dārgumi, ar iespējamu 
potenciālu tos nākotnē pārveidot par 
tūrisma objektiem un daļu no mili
tārā mantojuma produkta.

Arī cilvēkstāsti ir būtiska vēstures 
liecība, kas nereti pazūd un netiek 
saglabāta, bet pauž nozīmīgas de-
taļas par cilvēku ikdienu un vienkāršo 
dzīvi laikā, kad Latviju un mūsu zemi 
plosīja dažādi militāri konflikti un 
svešas varas. Tieši tāpēc projekta 
ietvarā taps ceļvedis, kas sastāvēs 

ne tikai no objektu apraks tiem, bet 
arī cilvēkstāstiem un viņu atmiņām 
par dažādiem laika periodiem Latvijas 
vēsturē 20.gadsimtā. Vēlamies uz-
runāt cilvēkus, kuri savās atmiņās gla-
bā kādus unikālus stāstus par abiem 
Pasaules kariem un Padomju režīmu 
un, kas vēlās ar šiem stāstiem dalīties, 
lai bagātinātu tūrisma produkta sat-
uru un emocionālo pienesumu.

Ikviens, kurš zina par kādu vēl 
neapzinātu militārā mantojuma ob-
jektu un ikviens, kas vēlas dalīties 
ar savu stāstu, lūgts sazināties ar 
Rīgas plānošanas reģiona projekta 
“Militārais mantojums” komunikāci-
jas speciālisti Katrīnu Valaini raks-
tot uz: katrina.valaine@rpr.gov.lv vai 
rakstot iestādei: Rīgas plānošanas 
reģions, Zigfrīda Annas Meirovica 
bulvāris 18, LV1050. 

Aicina pieteikties sociālā biznesa 
ideju autoru

Tīrainē tiek veidota jauna asfalta 
velotrase “Pump Track”

Turpinās ūdenssaimniecības 
infrastruktūras izbūves darbi 
Mārupē

Rīgas plānošanas reģions meklē militārā mantojuma 
liecības un cilvēkstāstus

Mārupes novada dome 2018.
gada 1.februārī noslēdza līgumu 
ar SIA „Eco Baltia vide” (turpmāk 
tekstā arī Apsaimniekotājs) par 
sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanu Mārupes novadā (turp-
māk tekstā – Līgums). 

SIA “Eco Baltia vide” informē, ka 
2020.gada 23.novembrī Saeimā ti-
ka atbalstīti grozījumi Dabas resur-
su nodokļa likumā (turpmāk tekstā  
  Likums), kuri stāsies spēkā pēc iz
sludināšanas normatīvo aktu noteiktā 
kārtībā. Likuma grozījumi paredz, ka 
tiks palielināta dabas resursu nodokļa 
(turpmāk tekstā – DRN) likme par 
1 tonnas sadzīves atkritumu apgla-
bāšanu turpmākajos gados: laika pos-
mā no 01.01.2021 līdz 31.12.2021. 
– 65.00 EUR/tn, no 01.01.2022. līdz 
31.12.2022. – 80.00 EUR/tn, bet no 
01.01.2023.  95.00 EUR/tn. Minēto 
likmju paaugstināšanās arī turpmāk 
ietekmēs maksu par sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanu. 

Atkritumu apsaimniekošanas liku-
ma (turpmāk tekstā – AAL) 39.pan-
ta pirmajā daļā noteikts, ka nešķiro-
tu sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanas maksu atkritumu sākot-
nējam radītājam vai valdītājam vei-
do: 1) pašvaldības lēmumā apsti-
prinātā maksa par sadzīves atkritumu 
savākšanu, pārvadāšanu, pārkrauša-

Vides apsaimniekošanas uzņē-
mums SIA “Eco Baltia vide” aici-
na Mārupes novada iedzīvotājus 
piedalīties nolietoto elektroiekār-
tu, lielgabarīta un mājsaimniecībā 
radušos videi kaitīgo atkritumu 
bezmaksas nodošanas akcijā, kas 
notiks 17. un 18.decembrī.

Iedzīvotāji tiek aicināti līdz 14.de-
cembrim pieteikt elektroiekārtu, liel-
gabarīta un bīstamo atkritumu izveša-
nu, reģistrējoties šeit  https://ej.uz/
skirosanas_akcija_Marupe vai zvanot 
pa tālr. 8717 vai rakstot uz marupe@
ecobaltiavide.lv. Piesakoties obligāti 
jānorāda nododamo atkritumu vei
ds, aptuvenais apjoms un precīza 
savākšanas vieta (adresi).

Savākšana notiks 17. un 18.decem-

nu, šķirošanu un citām normatīvajos 
aktos noteiktajām darbībām, ko veic 
pirms atkritumu reģenerācijas un kas 
samazina apglabājamo atkritumu ap-
jomu, par uzglabāšanu, dalītās atkri-
tumu savākšanas, pārkraušanas un 
šķirošanas infrastruktūras objektu 
uzturēšanu atbilstoši līgumam, ku-
ru noslēgusi pašvaldība un atkritu-
mu apsaimniekotājs; 2) Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas 
apstiprinātais tarifs par sadzīves at-
kritumu apglabāšanu atkritumu poli-
gonos.

AAL 41.panta pirmās daļas 
9.punkts nosaka, ka tarifā par at-
kritumu apglabāšanu poligonos 
iekļauj dabas resursu nodokli nor-
matīvajos aktos noteiktajā apmērā 
par atkritumu apglabāšanu, savukārt 
AAL 39.panta 12. daļā noteikts, ka, 
ja līguma darbības laikā normatīva-
jos aktos noteiktajā kārtībā ir apstip
rināts cits tarifs par sadzīves atkritu-
mu apglabāšanu atkritumu poligonā, 
atkritumu apsaimniekotājs iekļauj ap-
stiprināto tarifu atkritumu apsaim-
niekošanas maksā ar tarifa spēkā 
stāšanās dienu.

Poligons “Getliņi” atstāj nemainī-
gas izmaksas vienas tonnas sadzīves 
atkritumu apglabāšanas pakalpoju-
ma nodrošināšanai (bez DRN), taču 
sakarā ar Likumā ietverto DRN lik-
mes ikgadēju pieaugumu, poligona 

brī, sākot no plkst. 7:00, visas dienas 
garumā. Ņemot vērā Covid19 dēļ 
valstī izsludināto ārkārtējo situāci-
ju, elektronikas, lielgabarīta un videi 
kaitīgo atkritumu savākšana notiek 
bezkontakta veidā. Visam pieteikta-
jam apjomam izvešanas dienā jābūt 
novietotam ārpus dzīvojamās ēkas 
un nožogotas teritorijas, SIA “Eco 
Baltia vide” darbiniekiem brīvi piee-
jamā vietā. Iedzīvotājiem pašiem at-
rasties klāt savākšanas brīdī nav ne-
pieciešams.

Akcijas laikā tiks savākti:
• Sadzīves elektroiekārtas (leduss-

kapji, televizori, datori, monitori, plī-
tis, putekļsūcēji utt.). Elektroiekārtām 
jābūt neizjauktām un ar visām pie-
derošajām detaļām.  

“Getliņi” sadzīves atkritumu apgla-
bāšanas kopējais tarifs (ar DRN) 
pieaugs proporcionāli DRN likmes 
pieaugumam un tā apmērs no 2021.
gada 1.janvāra būs 66.55 EUR bez 
PVN (iepriekš – 60.81 EUR bez PVN) 
par tonnu.

Saistībā ar Likumā paredzēto, 
plānots, ka paaugstināsies maksa 
par nešķirotu sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu Mārupes novadā, un  
no 2021.gada 1.janvāra tā būs 10.49 
EUR/m3 bez PVN jeb 12.69 EUR/m3 
ar PVN, dalīti vākto bioloģiski noārdā-
mo virtuves atkritumu izvešanas mak-
sa 6.33 EUR/ m3 ar PVN (bioloģisko 
atkritumu konteineri daudzdzīvokļu 
mājām), bioloģiski noārdāmo dārzu 
un parku atkritumu izvešanas maksa 
10.89 EUR/ m3 ar PVN, dalīti vāktā 
iepakojuma izvešana bez maksas.

Zināšanai! Normatīvie dokumenti 
paredz, ka, sākot no 2021.gada, at-
sevišķi jāsavāc bioloģiski noārdāmie 
atkritumi un tas nozīmē, ka visiem 
jāatšķiro bioloģiski noārdāmie atkri-
tumi no sadzīves atkritumiem.

Ja Likuma grozījumi tiks izsludināti 
atbalstītajā redakcijā, minētās mak-
sas izmaiņas stāsies spēkā no 2021.
gada 1.janvāra. SIA “Eco Baltia vide” 
informēs, ja šajā vēstulē sniegtajā 
informācijā par plānoto sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanas maksas 
pieaugumu būs izmaiņas.

• Lielgabarīta atkritumi – atkritumi, 
ko izmēru dēļ nevar ievietot atkritu-
mu tvertnēs (mēbeles, matrači u.c.).

• Sadzīvē radušies bīstamie atkri-
tumi (baterijas un akumulatori, viens 
komplekts vieglo automašīnu riepu 
bez diskiem, spuldzes u.c.). 

Veicot elektroiekārtu un lielgabarī-
ta atkritumu izvešanu, netiks savāk-
ti cita veida atkritumi, kā piemēram, 
sadzīves atkritumi un būvgruži (po-
di, vannas, palodzes, durvis logi u.c. 
ražošanas atkritumi, kas radušies 
būvniecības procesā). 

Pieteikt elektroiekārtu, lielo un 
bīstamo atkritumu izvešanu ir 
aicināts ikviens Mārupes novada 
iedzīvotājs. Vairāk informācijas, zva-
not pa tel. 8717 vai rakstot uz epas-
tu marupe@ecobaltiavide.lv. 

Par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā

17. un 18.decembrī norisināsies elektronikas un 
lielgabarīta atkritumu nodošanas akcija 

Avots: www.velosolutions.lv
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Novadā
Mārupes vēstis

piektdiena, 11.decembris, 2020

Tamāra  Boroduļina dz. 1932.g
Rasma Dambīte dz. 1930.g
Vizma Kizjakova dz. 1941.g

Māra Landiša dz. 1952.g
Normunds Pirvics dz. 1971.g
Egils Sprancis dz. 1950.g

2020.gada novembrī
reģistrētie mirušie 

Kad pasaule visa sāk ugunīs zaigot
Un Ziemassvētki Jaungadam durvis steidz vērt,

Nāk zvaigznes ar sudraba svecītēm rokās,
Lai cilvēks šai gaismā var skaidrību smelt.

Līksmus ziemas Saulgriežu svētkus, labu 
veselību un gaišas domas Jaunajā 2021.gadā!

1991.gada barikāžu dalībnieku Mārupes biedrības priekšsēdētājs 
Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris Jānis Ozols un biedrības valde

Iznāk vienu reizi mēnesī / Tirāža - 8500 
eksemplāru / Bezmaksas.

“Mārupes Vēstis” publicētie materiāli 
ne vienmēr atspoguļo Mārupes novada 

domes viedokli. 
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce 

obligāta. 

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

2020.GADA
NOVEMBRĪ 810

Zēni Meitenes
8
Laulības

6
Miruši

18
Dzimuši

Gada izskaņā biedrība ”Ievas radošā darbnīca” organizē īpašu, nepa-
rastu  gleznu izstādi Mārupes novada domes centrālās ieejas logā uz 
Daugavas ielas. 

Laikā, kad mums nav iespējas pulcēties publiskos svētkos un organizēt iz-
stādes ierastā veidā, biedrība atradusi mazliet citādu izstādes eksponēšanas 
veidu.  Ejot pa Daugavas ielu un ielūkojoties Mārupes novada domes logā, 
katru svētku nedēļu varēs aplūkot jaunu mākslinieku radītu darbu. 

Katru nedēļu  jauns darbs  jauns vēstījums mums. 
Māksliniekiem šis laiks ir produktīvs, jo pasaule mainās un tas paver iespēju 

mākslas darbos ietērpt pasauli, kāda tā ir patreiz, un ietērpt nākotnes vīzijas. 
Izstādē piedalās māksliniece Ieva Caruka un studijas “Ievas radošā darb-

nīca” dalībnieki.

Ņemot vērā pērnā gada Zie-
massvētku tirdziņa veiksmīgos 
rezultātus un arī lielo interesi par 
vasarā organizēto Līgo tirdziņu, 
šobrīd Tīrainē, uzņēmuma SIA 
“Silja” teritorijā atvērts Biznesa 
Vēstniecības KONCEPTVEIKALS.

Konceptveikalā atradīsiet vairāk 
kā 40 dažādu Latvijas mājražotāju 
produkciju, kuri pārstāv gan Mārupes 
novadu, gan tuvākus un tālākus kai
miņu novadus.

Šobrīd veikalā izvietos ĪPAŠAIS 
ZIEMASSVĒTKU PIEDĀVĀJUMS, 
ņemot vērā, ka tirdziņi un gadatir-
gi šobrīd nav pieejami, tad pie 
KONCEPTVEIKALĀ iespējams sarūpēt 
dāvanas saviem mīļajiem par ļo-
ti pievil cīgām cenām 115 eiro, un 
tādējādi ar savu pirkumu atbalstot 
vietējos ražotājus!

Piedāvājumā dažādi veselī-
gi un vērtīgi gardumi – konfektes, 
šokolādes, piparkūkas, piparkūku mīk-
la un pat piparkūku namiņi, vafeles, 
medus, priežu čiekuru sīrups, dabīgo 
gardumu dāvanu komplekti, tāpat 
arī “Smalkais muslis” un “Richberry 
Latvia” bezglutēna ķirbju sēklu milti, 
sekojot līdzi informācijai iespēja 
iegādāties arī svaigi ceptu maizīti un 
kūciņas, neiztrūkstoši “Mārlapiņi” pro-
dukcija, tai skaitā “Mārupes sinepes” 
un arī mūsu lieliskā drauga, kontrte-

nora Sergeja Jēgera meistardarbi – 
3 dažādu veidu marinējumi.

Dāvanas būs iespējams atrast 
visiem, sākot ar pašiem mazāka-
jiem – rotaļlietas, spēles un apģēr-
bi, tāpat ļoti plašā klāstā dāvanas 
pieaugušajiem – trauki, rotas, Mārupē 
adītas zeķes un cimdi, dabīgā Latvijā 
ražotā parfimērija, šobrīd tik aktuālās 
“WIVI” košās sejas maskas, kā arī, 
protams, daudz dažādas sveces, tai 
skaitā sveces, ko darinājuši jaunieši 
Biedrības “Latvijas Kustība par neat-
karīgu dzīvi” paspārnē – visi ienā-
kumi no darināto sveču pārdošanas 
palīdz piepildīt lielo mērķi – uzcelt 
māju patstāvīgai dzīvei!

Konceptveikalā būs pieejams arī 
pastāvīgais piedāvājums, kurā šo-
brīd varēsiet atrast “WIVI” skaistos 
apģērbus, Andra Lejnieka pinumus 
un citus mājražotāju darinājumus. 
Konceptveikals darbosies arī pēc 
Ziemassvētku laika un tajā vienmēr 
varēsiet iegriezties, lai iegādātos jau-
kas, oriģinālas Latvijā ražotas lietas 
sev un saviem mīļajiem.

Adrese: SIA “SilJa”, Jelgavas ceļš 
16, Tīraine, Mārupes novads, LV2167

Darba laiks: pirmdienapiektdiena, 
plkst. 8.0018.00 (veikalā vienlaicīgi 
drīkst atrasties 3 cilvēki)

Īpašais Ziemassvētku piedāvājums 
pieejams līdz 6.01.2021.

Citāda Ziemas izstāde

un piedalies 
dāvanu 
groza izlozē

Lielo dāvanu
grozu sarūpējuši

12.12.2020. – 06.01.2021.

MEKLĒ

APSLĒpTO
 FRĀZIKatrā novada ciemā meklē īpašu, ar 

piparkūkām rotātu vietu – ieklausies svētku 
skaņās, video veltījumos vai uzņem foto mirkli.

Ar kraukšķīgiem pipar-pārsteigumiem 
“Piparkūku ceļu” bagātinājuši 10 mūsu 
novada uzņēmēji, kuri savā 
sortimentā iekļāvuši dažādus 
piparotus gardumus.

NOTEIKUMuS mEkLĒ

Aicinām ikvienu, lielu un mazu, doties 
ceļā –  apskatīt, nogaršot un izbaudīt 
Mārupes novadu!

marupe.lv/piparkukucels

Vienlaikus aicinām ikvienu piedalīties nelielā svētku konkursiņā 
sociālajos tīklos!
Uzņem foto vismaz trīs “Piparkūku ceļā” ietvertajās vietās un ievieto 
tās savā Facebook vai Instagram profilā ar mirkļbirku #piparkukucels.

NOSKANĒ MAnI

#piParkuKUcelsKonkursS

Rūķa svētku
jampadracis

Gaismu vides instalācija
ģimēnēm un bērniem

Dodies pastaigā svaigā gaisā, 
apskati svētku egli un pamāj  Rūķim

Gardummicem!

20.decembrī
no plkst. 16:30 līdz 21:00 

(apaļās stundās un pusstundās)
15 minūšu seansi

Mārupes Kultūras nama iekšpagalmā
Daugavas ielā 29, Mārupē

Lūdzam ievērot 2 m distanci no citiem 
vides instalāciju apmeklētājiem!

Tīrainē atvērts Biznesa 
Vēstniecības konceptveikals


