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7.decembrī, klātesot Mārupes 
novada pašvaldības vadītājiem 
un būvnieku pārstāvjiem, 
Mārupes Mūzikas un mākslas 
skolas pārbūvējamās ēkas pama-
tos svinīgi tika iemūrēta kapsula 
ar vēstījumu nākamajām 
paaudzēm. 

Vēstījumā uzsvērta ēkas re-
konstrukcijas nozīmība telpu p ie
ejamības kontekstā, radoša vide 
kā priekšnosacījums kvalitatīvai 
mākslas un mūzikas jomu apguvei 
klātienē. Tāpat vēstījumā iekļautas 
laikmeta iezīmes un stāstīts par pār-
maiņām novadā. Noslēgumā ierak-
stīts vēlējums Mārupes Mūzikas un 
mākslas skolas darbības ilgmūžībai, 
vēlot tās audzēkņiem izcilus panā-
kumus. Kopā ar zibatmiņas spraud-
nī ierakstītu skolas himnu, kap-
sulā ie vietota arī mazā mārupieša 
monētiņa un pašvaldības infor-
matīvais izdevums “Mārupes Vēstis”, 
kurā atspoguļota informācija par 
skolas pārbūves darbu sākumu.

Mārupes novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs Andrejs Ence 
atklāj: “Mārupes novads izceļas ar 
ievērojamo bērnu un jauniešu īpats-
varu iedzīvotāju kopskaitā. Tāpēc 
jo īpaši nozīmīgs ir ikviens ar izglītī-
bas piedāvājuma paplašināšanu un 
pieejamību saistīts projekts.  Pēc 
pārbūves Mārupes Mūzikas un māk-
slas skola varēs nodrošināt kvali
tatīvu mācību procesu mūsdienīgā 
vidē 600 audzēkņiem, piedāvājot par 
150 vietām vairāk nekā līdz šim.”

Paplašinātās telpas sniegs arī 
iespēju dažādot skolas profe-
sionālās ievirzes izglītības program-
mu piedāvājumu.

Mārupes novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāja vietnieks 
Valdis Kārkliņš  stāsta par plāno-
tajiem darbiem un ieguvumiem: 
“Mārupes Mūzikas un mākslas sko-
las pārbūves projekts paredz veikt 

gan esošās skolas ēkas rekonstruk-
ciju, gan jaunas piebūves izbūvi, 
tāpat tiks nodrošināta arī apkārtē-
jās teritorijas labiekārtošana jaunu 
autostāvvietu izveidei. Jaunmārupe 
pamazām kļūst arvien sakoptāka, 
radot skaistāku gan mācību, gan 
dzīves vidi.” 

Pārbūves projekta ietvaros 
paredzēts rekonstruēt skolas 

divstāvu ēku 1024 m2 platībā, kā arī 
izbūvēt jaunu četrstāvu piebūvi ar 
kopējo platību 2 267 m2. 

Uz būvniecības laiku skolas mācī-
bu process tiek nodrošināts citās 
telpās. Mākslas nodaļa šajā mācību 
gadā ir uzsākusi darbību Mārupes 
pamatskolas telpās, savukārt 
Mūzikas nodaļu audzēkņi turpina 
mācības turpat netālu esošajās 

sabiedrībai “Mārupe” piederoša-
jās telpās, kā arī Jaunmārupes 
pamatskolā, Mārupes pamatskolā 
un Mārupes Valsts ģimnāzijā.

Mārupes Mūzikas un mākslas 
skolas pārbūve, līdzīgi kā jaunā 
bērnudārza “Zīļuks” celtniecība un 
Mārupes pamatskolas piebūves 
būvniecība, ieies vēsturē ar jaunu 
pieeju sabiedrisko ēku projektēšanā 
un būvniecībā Mārupes novadā. 
Projekts tapis Būvniecības in-
formācijas modulēšanas vidē (BIM), 
kas pašvaldībai ļauj daudz ātrāk un 
kvalitatīvāk sagatavot būvprojektu 
un vadīt būvdarbus.

Noslēdzoties iepirkumam 
“Mārupes mūzikas un mākslas sko-
las pārbūve” un atbilstoši Iepirkumu 
komisijas lēmumam, būvniecī-
bas līguma slēgšanas tiesības no 
desmit pretendentiem piešķirtas 
Mārupes novada uzņēmumam SIA 
“SELVA BŪVE”, kas īstenos darbus 
atbilstoši SIA “AR.4” izstrādātajam 
būvprojektam. Būvuzraudzību veic 
SIA “Marčuks”.

Paredzētās būvdarbu kopējās 
izmaksas ir 4 562 699,65 eiro bez 
PVN. Šī gada 15.septembrī noslēg-
tais līgums paredz darbu pilnīgu 
pabeigšanu un nodošanu līdz 
2022.gada oktobra vidum.

Sabiedrības iesaistes un 
mārketinga nodaļa

MĀRUPES MŪZIKAS UN 
MĀKSLAS SKOLAS PAMATOS 
SVINĪGI IEMŪRĒTA KAPSULA

Adelīna Kovale
Mārupes pamatskolas 1.c klase

Vēsturisks brīdis. Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence (no labās) un priekšsēdētāja pirmais vietnieks 
Mārtiņš Bojārs ievieto kapsulā vēstījumu nākamajām paaudzēm.
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Lēmumi īsumā
Apstiprināt zemes ierīcības projek-

tus, piešķirt nosaukumus un adeses, 
noteikt un mainīt nekustamo īpašu-
mu zemes vienību lietošanas 
mērķus, nodibināt ielu, izsniegt 
izziņas par zemesgabalu iegūšanu 
īpašumā.

Atļaut precizēt ar Mārupes nova-
da domes 2021.gada 27.janvāra 
lēmumu Nr. 29 (prot. Nr. 1) „Par 
nekustamā īpašuma “Meistari” (kad. 
Nr. 80760070432) detālplānojuma 
realizāciju pa daļām” saskaņoto līgu-
ma redakciju.

Publiskai apspriešanai un in-
stitūciju atzinumu saņemšanai 
nodot iesniegto lokālplānojuma 
projektu, ar kuru groza teritorijas 
plānojumu nekustamā īpašuma 
Lambertu iela 3 (“Grundmaņi”), 
Mārupē, kad. Nr. 80760030317, 
teritorijā.

Apstiprināt nekustamā īpašuma 
“Ozollejas” (kad. Nr. 8048 008 0230), 
Vīkuļos, Babītes pagastā, detālplāno-
juma redakciju.

Uzsākt detālplānojuma izstrādi 
nekustamā īpašuma „Ozolzīles” (kad. 
Nr. 80480071186), Dzilnuciemā, 
Babītes pagastā, teritorijā. 

Uzsākt detālplānojuma izstrādi 
nekustamā īpašuma „Apsēni” (kad. 
Nr. 80480080717), Sēbruciemā, 
Babītes pagastā, teritorijā. 

Uzsākt detālplānojuma izstrādi 
nekustamā īpašuma „Ezerlejnieki” 
(kad. Nr. 80480080043), Vīkuļos, 
Babītes pagastā, teritorijā. 

Apstiprināt saistošos noteiku-
mus Nr. 24/2021”Mājas (istabas) 
dzīvnieku turēšanas noteikumi 
Mārupes novadā”. Noteikt, ka sais-
tošie noteikumi stājas spēkā 2022. 
gada 1. janvārī.

Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 25/2021 “Par kārtību Mārupes 
novada pašvaldības bērnu rotaļu 
un sporta laukumos”. Noteikt, ka 

saistošie noteikumi stājas spēkā 
2022.gada 1.janvārī.

Apstiprināt saistošos noteiku-
mus Nr. 26/2021 “Par sabiedrisko 
kārtību Mārupes novadā”. Saistošie 
noteikumi stājas spēkā 2022. gada 
1. janvārī.

Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 27/2021 “Par koku ciršanu ārpus 
meža”.

Apstiprināt saistošos noteiku-
mus  Nr. 28/2021 “Par decentrali
zēto kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas un uzskaites kārtību 
Mārupes novadā”.

Atstāt spēkā negrozītu Mārupes 
novada būvvaldes 2021.gada 12.au-
gusta būvatļauju energoapgādes ob-
jektam Nr.BISBV4.7202140.

Apstiprināt Mārupes novada 
Uzņēmējdarbības konsultatīvās pa-
domes nolikumu.

Vienai personai atsavināt 
pašvaldībai piederošu nekustamo 
īpašumu ar kad. Nr. 80880050536, 
Spuņciemā, Salas pagastā. Uzdot 
Nekustamo īpašumu novērtēšanas 
komisijai noteikt atsavināmā 
nekustamā īpašuma vērtību, pieaici-
not neatkarīgu sertificētu vērtētāju. 

Precizēt SIA “Kalve Coffee” 2021.
gada 7.oktobrī izsniegto atļau-
ju Nr.1/23/1898 “Atļauja vīna 
izsniegšanai vīna, raudzēto dzērienu 
vai pārējo alkoholisko dzērienu 
ražošanai mazajā alkoholisko dzē
rienu darītavā Mārupes novadā”, ne-
mainot tās derīguma termiņu.

Uz Mārupes novada pašvaldī-
bas domes pilnvaru laiku izveidot 
pastāvīgu konkursa “Mārupe – mū-
su mājas” komisiju un apstiprināt 
konkursa “Mārupe – mūsu mājas” 
komisijas nolikumu.

Apstiprināt saistošos noteikumus  
Nr. 29/2021 “Par nekustamo īpašu-
mu uzturēšanu Mārupes novadā”. 
Saistošie noteikumi stājas spēkā 
2022.gada 1.janvārī.

Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 12/2021 “Par maznodrošinātas 
mājsaimniecības ienākumu slieksni 
un sociālās palīdzības pabalstiem” 
precizētajā redakcijā.

Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 30/2021 “Par Mārupes novada 
pašvaldības palīdzību bāreņiem 
un bez vecāku gādības palikuša-
jiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes 
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes 
aprūpes beigšanās”. 

Atcelt Mārupes novada pašvaldī-
bas domes 2021. gada 27. oktobra 
lēmumu Nr. 37 “Par Mārupes nova-
da pašvaldības saistošo noteikumu 
Nr. 20/2021 “Par Babītes novada 
pašvaldības domes 2021. gada 28. 
aprīļa saistošo noteikumu Nr. 10 
“Par kārtību, kādā Babītes novada 
pašvaldība līdzfinansē licencētās 
vispārējās izglītības programmas iz-
maksas privātajai izglītības iestādei” 
atzīšanu par spēku zaudējušiem” 
apstiprināšanu”.

Atzīt Centrālās administrācijas 
vadītājas Elfas Slocenieces 2021.
gada 25.oktobra lēmumu Nr.1/2
3/2064 par deklarēto  dzīvesvietu 
ziņu anulēšanu par pamatotu un 
atstāt to negrozītu.

Apstiprināt Mārupes novada 
pašvaldības pedagoģiski medicīnis
kās komisijas nolikumu.

Izdarīt grozījumus Mārupes nova-
da pašvaldības Izglītības pārval-
des nolikumā, kas apstiprināts ar 
Mārupes novada pašvaldības domes 
2021.gada 29.septembra lēmumu 
Nr. 39 (sēdes protokols Nr. 11).

Piešķirt finansējumu sportistam 
720 eiro apmērā, lai segtu izdevu-
mus, kas saistīti ar viņa dalību 
Taizemē notiekošajos čempionā-
tos: Pasaules čempionātā plud-
males volejbolā U19 vecuma grupā 
no 6. līdz 12.decembrim un volej
bolā U21 vecuma grupā no 14. līdz 
19.decembrim.

Piešķirt finansējumu trīs spor-
tistēm  divām 683, vienai 622.98 
eiro apmērā izdevumu segšanai, kas 

saistīti ar izmaksām Latvijas izlases 
treniņnometnē Portugālē, Algarves 
reģionā Albufeirā, laika posmā no 
2021.gada 17.decembra līdz 2022.
gada 4.janvārim. 

Apbalvot sportistu par izciliem 
sasniegumiem sacensībās Eiropas 
čempionātā, kas notika Valmierā 
2019.gada 15.jūlijā, ar naudas balvu 
300 eiro apmērā pēc likumā noteikto 
nodokļu nomaksas. 

Četrdesmit personām piešķirt 
pašvaldības līdzfinansējumu dzīvoja-
mo māju pieslēgšanai centralizētajai 
ūdenssaimniecības sistēmai.

Atsavināt vienai personai 
nekustamā īpašuma Vienības gat-
vē 123, Mārupē, Mārupes pagastā, 
kad. Nr. 80760070733, zemes ga
balu 0,0247 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 80760070733 par sum-
mu 6 055 eiro apmērā.

Atsavināt divām personām 
nekustamā īpašuma Kantora iela 
130, Mārupē, Mārupes pagastā, 
kad. Nr. 80760030433, zemesga
balu 0,2716 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 80760031890 par sum-
mu 44 255 eiro apmērā.

Izveidot Mārupes novada bāriņtie-
su un apstiprināt Mārupes novada 
bāriņtiesas nolikumu.  Ievēlēt Annu 
Toniņu Mārupes novada Bāriņtiesas 
priekšsēdētājas amatā, Elīnu 
Krastiņu un Ilzi Barisu  priekšsēdētā-
ja vietnieču amatos, Vandu Kaņepi,  
Alisi Ramani un Diānu Suvorovu  lo-
cekļu amatos.  

Izsludināt izsoli par tiesībām 
nomāt nekustamā īpašuma 
“Jaungraviņas”, Mārupes pa-
gastā, Mārupes novadā, kad. Nr. 
80760060114, neapbūvētu zemes 
vienību 8,2840 ha platībā (kadastra 
apzīmējums 80760060114) lauk-
saimniecības vajadzībām bez ap-
būves tiesībām. Apstiprināt nomas 
tiesību izsoles sākuma cenu 1 500 
eiro gadā bez pievienotās vērtības 
nodokļa. Apstiprināt nekustamā 
īpašuma zemes vienības nomas 
tiesību izsoles noteikumus un 

izveidot izsoles komisiju.  
Izsludināt izsoli par tiesībām 

nomāt nekustamā īpašuma 
“Noriņas”, Mārupes pagastā, 
Mārupes novadā, kad. Nr. 
80760110727, neapbūvētu zemes-
gabalu 30,49 ha platībā (kadas-
tra apzīmējums 8076 011 0727) 
lauksaimniecības vajadzībām.  
Apstiprināt izsoles sākuma cenu 5 
500 eiro bez pievienotās vērtības 
nodokļa kā sākotnējo nomas maksu 
gadā. Apstiprināt nekustamā īpašu-
ma  izsoles noteikumus un izveidot 
izsoles komisiju. 

Apstiprināt līdzdarbības līguma 
slēgšanas kārtību. Atcelt Mārupes 
novada pašvaldības domes  2021.
gada 29.septembra lēmumu Nr.71 
(sēdes protokols  Nr.11). 

Izdarīt grozījumus Mārupes nova-
da pašvaldības institūciju darba 
samaksas un sociālo garantiju no-
likumā, kas apstiprināts ar Mārupes 
novada pašvaldības domes 2021.
gada 29.septembra lēmumu Nr.75 
(sēdes protokols Nr.11).

Apstiprināt lokālplānojumu, ar 
kuru groza teritorijas plānojumu 
nekustamajā īpašumā “Lielmaņi”, 
Mārupes pagastā (kad. Nr. 
80760031094).

Apstiprināt  saistošos noteiku-
mus  Nr.31/2021  „Lokālplānojuma, 
ar kuru groza teritorijas plānojumu 
nekustamajā īpašumā “Lielmaņi”, 
Mārupes pagastā, Mārupes novadā 
(kad. Nr. 80760031094), Grafiskā 
daļa un Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi”.

Andrejs Ence, Mārupes novada 
pašvaldības domes priekšsēdētājs

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

2021. gada 24.novembrī notika Mārupes novada pašvaldības domes 
kārtējā sēde. Izskatīti 53 darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti.

Informējam, ka no 2022. gada 1. 
janvāra Mārupes novada pašvaldī-
bas Izglītības pārvalde pārņem un 
uzsāk īstenot Pierīgas izglītības, 
kultūras un sporta pārvaldes funk-
cijas – Mārupes novadā deklarēto 
pirms skolas vecuma un sākumsko-
las (1.  4.klase) vecuma bērnu 
pedagoģiski psiholoģisko pārbaudi 
(turpmāk – Pedagoģiski medicīnis
kā komisija), nosakot viņu spējām, 
veselības stāvoklim un attīstības 
līmenim atbilstošu vispārējās vai 
speciālās izglītības programmu un 
interešu izglītības un pieaugušo 
neformālās izglītības programmu 
licencēšanu.

Pedagoģiski medicīniskās 
komisijas sēdes tiks organizētas 
Mārupes novada pašvaldības tel-
pās ne retāk kā vienu reizi mēnesī. 
Par sēžu norises laiku un vietu 
Pedagoģiski medicīniskās komisijas 

locekļi un izglītojamo likumiskie 
pārstāvji tiks informēti pa tālruni vai 
epastā ne vēlāk kā divas nedēļas 
pirms kārtējās sēdes norises. 
2022. gada pirmā sēde tiek plānota 
25. janvārī. 

Līdz 2021. gada 31. decembrim 
licences interešu un pieaugušo 
neformālās izglītības programmu 
īstenošanai tika izsniegtas Pierīgas 
izglītības, kultūras un sporta pār-
valdē. Turpmāk, sākot ar 2022 .gada 
1.janvāri, tās tiks izsniegtas Mārupes 
novada pašvaldības Izglītības pār-
valdē. Precīza informācija par kārtī-
bu, kādā tiks izsniegtas licences, 
tiks publicēta pēc noteikumu “Par 
interešu izglītības un pieaugušo 
neformālās izglītības programmu 
licencēšanas kārtību” pieņemšanas 
Mārupes novada pašvaldības domes 
sēdē. 

Noslēgtie līgumi
Paklāju un telpu kopšanas in-

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

Ielu apgaismojuma izbūve, 
noslēgts līgums ar SIA “EDS”, līguma 

Lai nodrošinātu operatīvu sabied
riskās kārtības uzraudzību visā 
novada teritorijā pēc Administratīvi 
teritoriālās reformas, 2021. gada 
27. oktobra domes sēdē pieņemts 
lēmums reorganizēt Mārupes nova-
da pašvaldības policiju un Salas un 
Babītes pagastu pārvaldi,  pārceļot 
no Salas un Babītes pagastu pār-
valdes struktūras Mārupes nova-
da pašvaldības policijas struk-
tūrā Administratīvo inspekciju un 
Sabiedriskās kārtības daļu. 

Atbilstoši domes lēmumam, 
sākot ar 2022. gada 1. janvāri, 
visā Mārupes novada administratī-
vajā teritorijā sabiedrisko kārtību 

summa 92920,76 eiro bez PVN.
Izsludinātie iepirkumi
Dabasgāzes piegāde, piedāvāju-

mu iesniegšana līdz 04.01.2022.
Virtuves iekārtu piegāde Babītes 

vidusskolas vajadzībām, piedāvāju-
mu iesniegšana līdz 13.12.2021.

diennakts režīmā uzturēs Mārupes 
novada pašvaldības policija. 

Pašvaldības policija atrodas 
Konrādu ielā 5, Mārupē, Mārupes 
pagastā.

Saziņa ar pašvaldības policiju
dežūrdaļas diennakts tālr. nr. 
67933470, 25423038
e-pasta adrese
marupes.pp@marupe.lv
vari ziņot arī Mārupes novada 
mobilajā aplikācijā 

Būtisks ieguvums Babītes un 
Salas pagastu iedzīvotājiem būs sa-
biedriskās kārtības nodrošināšana 

Interneta un tiešās optikas pa-
kalpojumu nodrošināšana Mārupes 
novada pašvaldības iestādēm, 
piedāvājumu iesniegšana līdz 
13.12.2021.

Izpilddirektors Kristaps Ločs

visu diennakti, veicot regulāras pat
ruļas novadā, pastiprināta kārtības 
uzraudzība nedēļas nogalēs, kā arī 
ātrāka reaģēšana uz izsaukumiem.

Ar pašvaldības policijas nolikuma 
spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 
Mārupes novada pašvaldības polici-
jas nolikums, kas apstiprināts ar 
Mārupes novada domes 2016.gada 
27.aprīļa lēmumu Nr.45 (protokols 
Nr.5), izņemot šī nolikuma pielikumu 
Nr.1 un pielikumu Nr.2, kuri ir spēkā 
un piemērojami līdz jaunu pakāpju 
atšķirības zīmju un to piešķiršanas 
noteikumu apstiprināšanas brīdim.

Pedagoģiski medicīniskās 
komisijas darbība, kā arī interešu 
izglītības un pieaugušo neformālās 
izglītības programmu licencēšana 
turpmāk norisināsies Mārupes 
novada pašvaldībā 

Saimnieciskie darbi novadā

Ar 2022. gada 1. janvāri visā Mārupes novada 
teritorijā sabiedrisko kārtību uzturēs Mārupes novada 
pašvaldības policija

Mārupes novada pašvaldības 24.novembrī domes sēdē pieņemtie lēmumi
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Spēkā stājušies Mārupes novada 
pašvaldības domes 29.septembra 
sēdē pieņemtie saistošie noteiku-
mi Nr. 13/2021 “Par kārtību, kādā 
Mārupes novada pašvaldība 
piešķir un izmaksā atbalstu bēr-
nam, kurš saņem pakalpojumu 
pie privātā bērnu uzraudzības pa-
kalpojuma sniedzēja vai privāta-
jā pirmsskolas izglītības iestādē”. 

Saistošajos noteikumos apraks
tītā kārtība līdz šim bijusi spēkā 
Mārupes pagasta teritorijā, jaunie 
noteikumi attiecas uz visu jaunā 
Mārupes novada teritoriju, arī 
Babītes un Salas pagastiem.

Saistošie noteikumi paredz atbals-
ta piešķiršanu par bērnu:
1. no pusotra gada vecuma līdz 

obligātās izglītības ieguves 
uzsākšanai, ja tiek saņemts 
atbalsts par Aukles pakalpoju-
mu, vai līdz obligātās pamat
izglītības ieguves uzsākšanai, 
ja tiek saņemts atbalsts par 
privātās pirmsskolas izglītības 
iestādes (turpmāk tekstā –PII) 
pakalpojumu; 

2. kura deklarētā dzīvesvieta kopā 
ar vienu no vecākiem vai bērna 
aizbildni (turpmāk  likumiskais 
pārstāvis) ir Mārupes novada ad-
ministratīvajā teritorijā; 

3. kurš ir reģistrēts Mārupes nova-
da pašvaldības izveidotajā  rindā 
uzņemšanai pašvaldības dibinātā 
pirmsskolas izglītības iestādē, bet 
pakalpojumu pašvaldības dibinātā 

pirmsskolas izglītības iestādē 
nesaņem;

4. kurš nav reģistrēts citas pašvaldī-
bas izglītības iestādē un par šo 
bērnu Mārupes novada pašvaldī-
ba neveic maksājumus citai 
pašvaldībai. 
Pašvaldība par vienu bērnu piešķir 

un izmaksā tikai vienu pabalsta 
veidu.

Saistošie noteikumi paredz, ka at-
balsts par privātās PII pakalpojumu 
tiek piešķirts Latvijas Republikas 
Izglītības iestāžu reģistrā reģis-
trētajai privātajai pirmsskolas izglītī-
bas iestādei, kas īsteno licencētu 
pirmsskolas izglītības programmu, 
savukārt atbalsts par aukles pa-
kalpojumu tiek piešķirts bērna li-
kumiskajam pārstāvim, ja pakalpo-
jumu sniedz aukle, kura reģistrēta 
Latvijas Republikas Bērnu uzraudzī-
bas pakalpojuma sniedzēju reģistrā.  
Noteikumos atrunāta arī kārtība, kā 
pakalpojuma sniedzēji var saņemt 
atbalstu.

Līdz 2022.gada 1.janvārim 
turpinās bērnu reģistrēšana pims-
skolas rindā pēc līdzšinēji ierastās 
kārtības – Salas  un Babītes pagas-
tu vecāki bērnus reģistrē Babītes 
un Salas pagastu bērnudārza rindā, 
iesniedzot iesniegumu pašvaldībai, 
savukārt Mārupes pagasta vecā-
ki  līdzšinējā elektroniskajā reģis-
trēšanās rindā.

Sākot ar 2022.gada 1.janvāri, 
abas bērnu reģistrēšanas rindas 
tiks apvie notas, dati uz sistēmu no 

bijušās Babītes novada pašvaldības 
saraksta tiks pārnesti pēc “rāvēj
slēdzēja” principa atbilstoši pietei-
kumā norādītajiem Babītes un Salas 
pagastu bērnudārziem. 

Atbalsta apmēri, kādi tika noteikti 
ar Mārupes novadu veidojošo bi-
jušo pašvaldību domju pieņemta-
jiem lēmumiem, pagaidām paliek 
nemainīgi.

Ar šo saistošo noteikumu spēkā 
stāšanās brīdi spēku zaudē:
1. Mārupes novada domes 2016.

gada 31.augusta  saistošie no-
teikumi Nr. 27/2016 “Par atbalsta 
piešķiršanas un izmaksāšanas 
kārtību par bērnu, kurš saņem 
pakalpojumu pie privātā bērnu uz-
raudzības pakalpojuma sniedzēja 
vai privātajā pirmsskolas izglītības 
iestādē”;

2. Babītes novada pašvaldības 
domes 2021.gada 28.aprīļa sais-
tošie noteikumi Nr.10 “Par kārtību, 
kādā Babītes novada pašvaldība 
līdzfinansē licencētās vispārējās 
izglītības programmas izmaksas 
privātajai izglītības iestādei”;

3. Babītes novada pašvaldības 
domes 2018.gada 28.marta  
saistošie noteikumi Nr.2 “Kārtība, 
kādā Babītes novada pašvaldība 
nodrošina līdzfinansējumu bērnu 
uzraudzības pakalpojumam”.
Jautājumu gadījumā lūgums saz-

ināties ar Izglītības pārvaldi, zvanot 
uz tālr. 25448489 vai rakstot uz 
epastu  bernudarzs@marupe.lv.

Informējam, ka 2022. gada 17. janvārī plkst. 8.30 Mārupes novada 
pašvaldības Mārupes, Babītes un Salas pagastu izglītības iestādēs 
sāksies reģistrācija bērnu uzņemšanai pirmajā klasē.

Vēršam uzmanību, ka saistībā ar novadu apvienošanu tiks veiktas iz-
maiņas uzņemšanas kārtībā. Reģistrējot bērnu uzņemšanai pirmajā klasē, 
lūgums iepazīties ar jauno kārtību, kas tiks publicēta pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.marupe.lv, sadaļā Izglītība, sākot ar 2022.gada 4.janvāri.

Iesniegumu reģistrācija tiks uzsākta tieši plkst. 8.30, līdz minētajam laikam 
zemāk norādītie epasti būs neaktīvi.

Piesakot bērnu izvēlētajā vispārējās izglītības iestādē, iesniegumu varēs 
sūtīt elektroniski vai personīgi iesniegt attiecīgajā skolā.

Reģistrējot bērnu elektroniski, iesniegums sūtāms uz izvēlētās 
skolas e-pasta adresi:
Mārupes Valsts ģimnāzijai 1klase.mvsk@marupe.lv;
Mārupes pamatskolai 1klase.tiraine@marupe.lv;
Jaunmārupes pamatskolai 1klase.jmsk@marupe.lv;
Mārupes novada Skultes sākumskolai 1klase.skulte@marupe.lv;
Babītes vidusskolai 1.klase@bvsk.lv;
Salas sākumskolai salasskola@marupe.lv.

Reģistrācija bērnu uzņemšanai 1.klasē 2022./2023. mācību gadam notiks 
līdz 2022.gada 1.martam.

Iepazīties ar iesnieguma formu, kā arī iesniegšanas kārtību un kritēri-
jiem bērnu uzņemšanai pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs varēs, 
sākot ar 2022.gada 4.janvāri, Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.marupe.lv, sadaļā Izglītība, pašvaldības izglītības iestāžu tīmekļa viet-
nēs, kā arī pašvaldības sociālo tīklu profilos Faceboook un Twitter. 

Babītes un Salas pagasta teritorijā spēkā jauni 
noteikumi atbalstam izglītības ieguvei privātajās 
iestādēs un pie auklēm

17.janvārī pašvaldības skolās 
sāksies reģistrācija bērnu 
uzņemšanai 1.klasē

8.decembrī pēc publikācijas ofi-
ciālajā izdevumā “Latvijas Vēst-
nesis” spēkā stājušies Mārupes 
novada pašvaldības 29.septembra 
domes sēdē apstiprinātie un 
24.novembra sēdē precizētie sais-
tošie noteikumi Nr. 12 “Par māj-
saimniecības materiālās situāci-
jas izvērtēšanu un sociālās 
palīdzības pabalstiem Mārupes 
novadā”. 

Jaunie saistošie noteikumi nosa-
ka kārtību, kādā Mārupes novada 
pašvaldība izvērtē un piešķir trūcī-
gas un maznodrošinātas mājsaim-
niecības statusu un sociālās palīdzī-
bas pabalstus. 

Tiesības saņemt saistošajos 
noteikumos paredzētos pabalstus 
ir Mārupes novadā deklarētajiem 
iedzīvotājiem, pamatojoties uz viņu 
materiālo resursu  ienākumu un 
īpašuma izvērtējumu. Izņēmums ir 
pabalsts krīzes situācijās, kas tiek 
piešķirts, neizvērtējot materiālo 
situāciju.

Trūcīga mājsaimniecība – 
mājsaimniecība kurā ienākumi 
nepārsniedz 272 eiro pirmajai vai 
vienīgajai personai, 190 eiro – pārē-
jām personām mājsaimniecībā.

Maznodrošināta mājsaimniecība 
– mājsaimniecība, kurā ienākumi 
nepārsniedz 436 eiro pirmajai un 
vienīgajai personai, 305 eiro – pārē-
jām personām mājsaimniecībā. 

Pabalstu veidi
Pamata pabalsti:

• garantētā minimālā ienākuma 

2021.gada 29.septembra sēdē 
pieņemti saistošie noteikumi 
Nr. 14/2021 “Mārupes novada 
pašvaldības pirmsskolas izglītī-
bas nodrošināšanas funkcijas 
īstenošanas kārtība”, kas nosaka 
kārtību, kādā pirmsskolas vecu-
ma bērni tiek reģistrēti un uzņem-
ti pašvaldības dibinātajās pirms-
skolas izglītības iestādēs, 
vispārējo izglītības iestāžu pirms-
skolas grupās un pašvaldības ap-
maksātajās vietās privātajās 
izglītības iestādēs.

Saistošajos noteikumos aprak-
stītā kārtība līdz šim bija spēkā 
Mārupes pagasta teritorijā. Sākot 
ar 2022. gada 1.janvāri, arī Babītes 
un Salas pagastu vecāki savus bēr-
nus varēs elektroniski reģistrēt bēr-
nudārza rindā uz Mārupes novada 
pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādēm un iestādēm, kas īsteno 
pirmsskolas izglītības programmas, 
izmantojot e – pakalpojumu portālu 
www.epakalpojumi.lv. 

Sākot ar 2022.gada 1.janvāri, 
abas bērnu reģistrēšanas rindas 
tiks apvienotas, dati uz sistēmu no 
bijušās Babītes novada pašvaldības 
saraksta tiks pārnesti atbilstoši pie
teikumā norādītajiem Babītes un 
Salas pagasta bērnudārziem pēc 
“rāvējslēdzēja” principa. 

Vecākiem, kuri jau ir reģistrējuši  
bērnus pirmsskolas rindā uz Babītes 
un Salas pagasta pirmsskolas izglītī-
bas iestādēm, nekādas darbības nav 
jāveic, dati tiks pārnesti automātiski. 

Turpmāk vecākiem, elek-
troniski reģistrējoties bērnudār-
za rindai pakalpojumu portālā 
www.epakalpojumi.lv, būs iespē-
ja reģistrēt pieteikumu portāla 
www.epakalpojumi.lv reģistrā, ar 

pabalsts (pamatvajadzību no-
drošināšanai, apmēru aprēķina 
kā starpību starp garantētā mini
mālā ienākuma sliekšņu summu 
mājsaimniecībai un mājsaim-
niecības kopējiem ienākumiem, 
kur slieksnis ir 109 eiro pirmajai 
vai vienīgajai personai mājsaim-
niecībā un 76 eiro pārējām per-
sonām mājsaimniecībā);

• mājokļa pabalsts (piešķir pēc 
aprēķina kā starpību starp ga-
rantētā minimālā ienākumu 
sliekšņu summu mājsaimniecībai 
un faktiskajiem izdevumiem, ga-
rantētā minimālā ienākuma sliek-
snim piemērojot koeficientu 2,5, 
ja mājokļa pabalsta saņēmējs ir 
atsevišķi dzīvojošs pensionārs 
vai persona ar invaliditāti).

Papildu pabalsti:
• izglītības ieguves atbalstam 

(skolas piederumu iegādei – 50 
eiro apmērā; ēdināšanai pirms-
skolas izglītības iestādē un pus
dienām vispārizglītojošajā mācību 
iestādē.);

• veselības aprūpes izdevumu ap-
maksai (medicīnisko pakalpojumu 
apmaksai līdz 300 eiro gadā, me-
dikamentu apmaksai līdz 200 eiro 
gadā, inkontinences piederumu 
iegādei, nepārsniedzot 30 eiro 
mēnesī);

• personas integrēšanai sabiedrībā 
(nepārsniedzot 500 eiro gadā);

• krīzes situācijā (katastrofas vai 
citu neatkarīgu apstākļu dēļ vien-
reizējs līdz 3000 eiro, izvērtējot 
katru gadījumu individuāli);

vienu pieteikumu piesakoties uz 
vairākām pašvaldības pirmssko-
las iestādēm, vienlaicīgi nosakot 
prioritātes, apskatīt pašvaldības 
pirmsskolas pieteikumu reģistru un 
sekot bērna vietas izmaiņām rindā. 
Elektroniskā reģistrēšanās bērnudār-
zu rindā ļauj apskatīt agrāk reģistrē-
tos pieteikumus, veikt izmaiņas pie
teikumā, saņemt uzaicinājumu par 
piedāvāto vietu elektroniski.

Vecākiem jebkurā laikā 
(piemēram, dzīvesvietas maiņas 
gadījumā u.c.) ir iespēja papildināt 
vai mainīt reģistrācijas pieteikuma 
formu, kā arī ir iespēja sekot līdzi 
rindas virzībai. 

Saistošie noteikumi Nr. 14/2021 
“Mārupes novada pašvaldības pirms-
skolas izglītības nodrošināšanas 
funkcijas īstenošanas kārtība” 
pieejami pašvaldības mājaslapā 
www.marupe.lv, sadaļā Pašvaldība/
Normatīvie dokumenti/Saistošie 
noteikumi.

Ar šo saistošo noteikumu spēkā 
stāšanās brīdi spēku zaudē:

Mārupes novada domes 
28.11.2018. saistošie noteikumi 
Nr. 18/2018 “Mārupes novada 
pašvaldības pirmsskolas izglītī-
bas nodrošināšanas funkcijas 
īstenošanas kārtība” un Babītes 
novada pašvaldības domes 
17.06.2020. saistošie noteiku-
mi Nr.11 “Par bērnu reģistrācijas, 
uzņemšanas un atskaitīšanas 
kārtību Babītes novada pašvaldības 
pirmskolas izglītības iestādēs”.

Jautājumu gadījumā lūgums sa
zināties ar Izglītības pārvaldi, zvanot 
uz tālruņa numuru 29169314 vai 
25448489, vai rakstot uz epasta 
adresi: bernudarzs@marupe.lv.

• ārkārtējās situācijas dēļ māj-
saimniecība nespēj nodrošināt 
pamatvajadzības (109 eiro ap-
mērā personai).

Par  iesniedzamajiem dokumen-
tiem un pabalstu saņemšanas 
nosacījumiem uzziniet vairāk 
www.marupe.lv.

Ar šo noteikumu spēkā stāšanās 
brīdi spēku zaudē:

Mārupes novada domes 
22.12.2009. saistošie noteiku-
mi Nr. 18/2009 “Par sociālajiem 
pabal stiem Mārupes novadā” un 
27.09.2017. saistošie noteikumi Nr. 
26/2017 “Par vienreizējā pabalsta 
krīzes situācijā piešķiršanu Mārupes 
novadā”, Babītes novada pašvaldības 
16.12.2020. saistošie noteikumi Nr. 
26 “Par maznodrošinātas mājsaim-
niecības statusa noteikšanu Babītes 
novadā” un 25.10.2017. saistošie no-
teikumi Nr. 16 “Par Babītes novada 
pašvaldības pabalstiem ar materiālā 
stāvokļa izvērtēšanu”.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazi
nāties ar Mārupes novada pašvaldī-
bas Sociālā dienesta darbiniekiem:
• 26467993 (Mārupe, Daugavas 

iela 29) 
• 26182588 (Jaunmārupe, Mazcenu 

aleja 33/3, 3.st.)
• 27851877 (Skulte, Skultes iela 31)
• 67914550, 24500210 (Piņķi, 

Centra iela 3)
• 25422127 (Spuņciems, “Pīlādzīši”)
• 27714502 (Babīte, Liepu aleja 17)

Spēkā stājušies saistošie noteikumi par sociālās 
palīdzības pabalstiem Mārupes novadā

Babītes un Salas pagastu teritorijā 
no 1.janvāra būs jauna kārtība 
bērnu reģistrēšanai pirmsskolas 
rindā
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Saistībā ar dabas resursu nodokļu 
likmes pieaugumu no 2022.gada 
1.janvāra paaugstināsies pa-
kalpojuma maksa par nešķirotu 
sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanu.

Dabas resursu nodokļa likumā 
noteikts, ka no 2022.gada 1.janvāra 
likme par sadzīves atkritumu apgla-
bāšanu ir 80.00 eiro/tonnā (šobrīd 
65.00 eiro/tonnā, no 2023.gada 
1. janvāra 90.00 eiro/tonnā) 

Ņemot vērā iepriekšminēto, 
no 2022.gada 1.janvāra paaug-
stināsies pakalpojumu maksa 
par nešķirotu sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu: 

Mārupes pagastā: 
11.35 eiro/m3 bez PVN, PVN 21% 

 2.38 eiro, kopā 13.73 eiro/m3 ar 
PVN 21%. 

Babītes un Salas pagastos: 
15.81 eiro/m3 bez PVN, PVN 21% 

1

2

decentralizēto
kanalizācijas 
sistēmu reģistrēt

ATCERIES 

līdz 31.decembrim!

izsmeļamā bedre

septiķis vai

bioloģiskā 
notekūdeņu 
attīrīšanas iekārta

KĀ REĢISTRĒT LOKĀLO, 
DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS 
SISTĒMU MĀRUPES NOVADĀ?

Mans īpašums 
atrodas  
Mārupē, Tīrainē, 
Vētrās, 
Jaunmārupē, 
Skultē, Babītē, 
Piņkos vai 
Priežciemā 

Sākot no 01.01.2020., asenizācijas 
pakalpojumus Mārupes novadā drīkst 
veikt tikai pašvaldībā reģistrēti 
komersanti. Komersantu reģistrs 
pieejams pašvaldības mājaslapā 
www.marupe.lv sadaļā Sabiedrība / 
Vide un infrastruktūra / Asenizācijas 
pakalpojumi

Pieslēdzos centralizētajai 
sadzīves kanalizācijas 
sistēmai, zvanot  SIA 
“Mārupes komunālie 
pakalpojumi” pa tālr. 
28670000 vai rakstot uz 
info@mkp.lv

MANS 
PIENĀKUMS IR:

MAN IR

reģistrēt savu lokālo sistēmu 
novada kopējā reģistrā;

veikt tās remontdarbus, 
uzturēšanu, apkopi un asenizācijas 
ūdeņu regulāru izvešanu;

rūpēties par to, nodrošinot, ka 
tā nerada kaitējumu man, 
kaimiņiem un apkārtējai videi.

Man nav tehnisku iespēju 
pieslēgties centralizētajai 
kanalizācijai

Vēlos un ir iespēja 
pieslēgt savu īpašumu 
centralizētajiem sadzīves 
kanalizācijas tīkliem

Iesniedz pieteikumu 
Mārupes novada pašvaldības 
klientu apkalpošanas centrā 
Daugavas ielā 29, Mārupē

Pieteikums pieejams klientu 
apkalpošanas centrā vai 
www.marupe.lv/kanalizacijas
-sistemu-registresana

No visu dokumentu 
iesniegšanas brīža 30 
dienu laikā saņemsi sava 
īpašuma decentralizētās 
sistēmas reģistrācijas 
apliecību

Lokālās, decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas reģistrācija un uzskaite notiek  
saskaņā ar Mārupes novada domes 
2021.gada 24.novembra saistošajiem 
noteikumiem Nr. 20/2021 “Par decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 
uzskaites kārtību Mārupes novadā”.

mana decentralizētā 
kanalizācijas sistēma ir 
tehniskā kārtībā;

regulāri, atbilstoši 
grafikam, izmantoju 
asenizācijas pakalpojumu;

saglabāju maksājuma 
dokumentus par 
saņemtajiem asenizācijas 
pakalpojumiem divus 
gadus.

ESMU ATBILDĪGS 
PILSONIS, KAIMIŅŠ UN 
ĪPAŠNIEKS:

Pamatojoties uz Ūdens
saimniecības pakalpojumu liku-
ma 6. panta ceturtās daļas 5. 
punktu un piekto daļu un Minis-
tru kabineta 2017. gada 27. jūnija 
noteikumu Nr. 384 „Noteikumi 
par decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu apsaimniekošanu un 
reģistrēšanu” 6. punktu, Mārupes 
novada pašvaldības dome 2021. 
gada 24. novembrī apstiprināja 
saistošos noteikumus  Nr. 28 “Par 
decentralizēto kanalizācijas pa-
kalpojumu sniegšanas un 
uzskaites kārtību Mārupes 
novadā”. Vēršam uzmanību, ka 
saistošie noteikumi vēl nav stā-
jušies spēkā, tie ir nosūtīti 
VARAM atzinuma saņemšanai. 
Pozitīva atzinuma gadījumā tie 
stāsies spēkā pēc publikācijas 
www.likumi.lv. 

Saistošie noteikumi (turpmāk 
tekstā – Noteikumi) nosaka decen-
tralizēto kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas un uzskaites kārtību 
Mārupes novada administratīvajā 

teritorijā. 
Noteikumi ir piemērojami un 

ir saistoši visām juridiskām un 
fiziskām personām (turpmāk tek-
stā – Privātpersona), kuru īpašumā 
atrodas decentralizētā kanalizācijas 
sistēma Mārupes  novada adminis-
tratīvās teritorijas ciemu teritorijās, 
un no 2022.gada 1.jūlija pilsētas 
teritorijās, izņemot ciemus: 
• Babītes pagastā: Bļodnieki, 

Brīvkalni, Cielavas, Dzērves, 
Dzilnuciems, Egļuciems, 
Klīves, Lapsas, Liberi, Mežāres, 
Pluģuciems, Sēbruciems, 
Skārduciems, Spilve, Trenči, Vīkuļi.

• Salas pagastā: Spuņciems, 
Gātciems, Pavasari, Kaģi, Kūdra, 
Pērnciems, Silmalas, Sīpolciems, 
Straupciems, Varkaļi.
Decentralizēto kanalizācijas 

sistēmu uzskaiti, kontroli un uz-
raudzību Mārupes novadā veic 
Mārupes novada pašvaldības īpašu-
mu pārvalde, kas arī uztur un atjauno 
Mārupes novadā reģistrēto aseni-
zatoru reģistru, kur atrodama  in-
formācija par visiem komersantiem, 

 3.32 eiro, kopā 19.13 eiro/m3 ar 
PVN 21%.

Katra nešķirota sadzīves atkritu-
mu kubikmetra apsaimniekošanas 
maksā 4.57 eiro bez PVN ir dabas 
resursu nodoklis.

Atgādinām, ka SIA “Getliņi EKO” 
(CSA poligona “Getliņi” apsaimnie-
kotājs) 2021. gada 2. septembrī 
SPRK iesniedza sadzīves atkritumu 
apglabāšanas pakalpojuma tarifa 
projektu, kas paredz būtisku cenas 
pieaugumu arī atkritumu apgla-
bāšanai CSA poligonā  “Getliņi”. Tā 
apstiprināšanas gadījumā, jebkuram 
pakalpojuma saņēmējam izdevumi 
par nešķirotu sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu vēl palielināsies.

Lai saudzētu dabas resursus un 
ģimenes budžetu, katram jāpārvērtē 
savi ikdienas ieradumi un noteikti ir 
iespējams atteikties no kāda para
duma, kas ļauj radīt mazāk atkritu-
mu. Veikalā izvēloties preces bez 
lieka tās iepakojuma vai izvēloties 
preces atkārtoti pārstrādājamos 
iepakojumos, dzīves kvalitāte nesa
mazināsies, bet poligonos nogla-
bājamu atkritumu daudzums gan. 
Pareizi sašķirojot atkritumus, arī 
iespējams samazināt apglabājamo 
atkritumu apjomu un ietaupīt savu 
naudu.

Vai zināji, ka vidēji 40% no 

kas ir tiesīgi sniegt decentralizētos 
kanalizācijas jeb asenizācijas pa-
kalpojumus Mārupes novadā. 

Atgādinām Mārupes nova-
da, Mārupes pagasta, Mārupes, 
Tīraines, Vētras, Jaunmārupes, 
Skultes ciema privātpersonām un 
Babītes pagasta, Babītes, Piņķu un 
Priežciema ciema  privātpersonām 
līdz 2022. gada 1.janvārim reģistrēt 
savā privātīpašumā esošo decen-
tralizēto kanalizācijas sistēmu (sep-
tiķi, biloģisko notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu, izsmeļamo bedri) vai,  ja tas 
ir iespējams, pieslēgties centralizēta-
jiem kanalizācijas tīkliem. 

Saistošie noteikumi pēc spēkā 
stāšanās būs pieejami Mārupes 
novada pašvaldības mājaslapā 
sadaļā sabiedrība/ vides un in-
frastruktūra/ decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu reģistrēša-
na https://www.marupe.lv/lv/
kanalizacijas-sistemu-registresana

Attīstības un plānošanas nodaļa

nešķirota sadzīves atkritumu kon-
teinera satura aizņem bioloģiski 
noārdāmi atkritumi, kurus iespējams 
pārstrādāt auglīgā kompostā un 
izmantot krāšņumaugu audzēšanā? 
Turklāt šos bio atkritumus nemetot 
kopā ar citiem atkritumiem, bet 
savācot atsevišķā konteinerā, varat 
ietaupīt arī savu naudu! Atsevišķi 
savāktu bio atkritumu izvešana ir 
lētāka kā nešķirotu atkritumu izveša-
na, un par bio atkritumu izvešanu 
pārstrādei nav jāmaksā dabas re-
sursu nodoklis. 

Mārupes novadā ikvienam ir 
iespējas dalīti vākt (šķirot) gan iepa-
kojumu, gan bio atkritumus, vien 
jāsazinās ar atkritumu apsaimnie-
kotāju un jāvienojas par izvešanas 
grafikiem u.c. tehniskām niansēm. 

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāj, 
arī tavā mājā atkritumu apsaimnie-
košana (konteineru izvietojums, kon-
teineru veidi  atkritumu šķirošanai, 
to tukšošanas biežums) ir atkarīga 
no tevis. Pilnvarojot mājas apsaim-
niekotāju rīkoties savā vietā, tu 
tāpat pieņem lēmumus kā rīkoties. 
Veiksmīgi sadarbojoties un atbildī-
gi rīkojoties mājas iedzīvotājiem un 
mājas apsaimniekotājam, ir iespēja 
ērti un ekonomiski apsaimniekot 

Ziedīte Lapiņa, atkritumu 
apsaimniekošanas speciāliste

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas un uzskaites kārtību Mārupes novadā

No 2022.gada 1.janvāra tiks paaugstināta 
pakalpojumu maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu

Mārupes novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma elektronisku izsoli 
ar augšupejošu soli vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/. 

Izsoles objekts: 
Nekustamajā īpašumā “Priežuparks”, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes 

novadā, kadastra nr. 80480030169, ietilpstošā zemes vienība 0,5707 ha 
platībā ar kadastra apzīmējumu 80480031001. Nosacītā cena: 80 000 eiro, 
nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas: 8 000 eiro.

Izsoles pirmais un turpmākie soļi: 500 eiro.
Izsoles sākuma datums: 2021.gada 20.decembris, reģistrācijas beigu 

datums: 2022. gada 9.janvāris.
Izsoles noslēguma datums un laiks: 2022.gada 19.janvāris plkst. 13.00.
Izsoles noteikumi pieejami www.marupe.lv, sadaļā Pašvaldība / Īpašumi / 

Izsoles.

Administratīvi teritoriālās refor-
mas rezultātā likvidētas Babītes 
novada un Mārupes novada 
bāriņtiesas, izveidota viena aiz-
bildnības un aizgādnības iestāde 
 Mārupes novada bāriņtiesa. 

Mārupes novada bāriņtiesas dar-
bības teritorija ir Mārupes novads, 
tās sastāvā  priekšsēdētājs, divi 
priekšsēdētāja vietnieki un četri 
bāriņtiesas locekļi. 

Bāriņtiesa pieņemšanu organizē 
pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 
9.00 līdz 18.00 visos trīs novada 
pagastos: 
• Konrādu ielā 5, Mārupē, Mārupes 

pagastā; 
• Centra ielā 4, Piņķos, Babītes 

pagastā;
• Mazā Spuņciema ielā 2, 

Spuņciemā, Salas pagastā. 

Bērnus pieņem vai uzklausa 

jebkurā darba dienas laikā. 
Plašāka informācija par Mārupes 

novada bāriņtiesas pakalpoju
miem lasāma marupe.lv sadaļā 
“Bāriņtiesa”.  

Lēmums “Par Mārupes novada 
Bāriņtiesas izveidošanu un nolikuma 
apstiprināšanu” pieņemts 2021. gada 
24. novembra domes sēdē, tas stājies 
spēkā 2021. gada 1. decembrī.

Izsole zemes vienībai nekustamajā 
īpašumā “Priežuparks”, Piņķos

Reorganizēta Mārupes novada bāriņtiesa

https://www.marupe.lv/lv/kanalizacijas-sistemu-registresana
https://www.marupe.lv/lv/kanalizacijas-sistemu-registresana
https://www.marupe.lv/lv/izglitiba
https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/ipasumi
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Ar Mārupes novada pašvaldī-
bas domes 24.11.2021. lēmumu 
Nr. 11 “Par lokālplānojuma, ar ku-
ru  groza teritorijas plānojumu 
nekustamā īpašuma Lambertu iela 
3 (“Grundmaņi”), Mārupē, Mārupes 
pagastā, Mārupes novadā (kad. Nr. 
80760030317) teritorijā, projekta no-
došanu publiskai apspriešanai” (prot. 
Nr. 14) publiskajai apspriešanai no-
dots nekustamā īpašuma Lambertu 
iela 3 (“Grundmaņi”), Mārupē, 
Mārupes pagastā, lokālplānojuma 
projekts. 

Publiskās apspriešanas termiņš: 
no 2021. gada 15.decembra līdz 
2022.gada 14.janvārim.

Ievērojot Covid19 infekcijas iz-
platības pārvaldības likuma 21.pan-
ta 2.daļas otrā apakšpunkta un 
3.daļas prasības, publiskās apsprie
šanas sanāksme tiks organizēta, 
izmantojot tiešsaistes videokonfer-
ences sarunu rīku Zoom platformā 
2022.gada 6.janvārī plkst. 17.00. 

Saite uz sanāksmi: ej.uz/
publiska-apspriesana-marupe 

Parole: Lamb06

Ar lēmumu un lokālplānojuma re-
dakciju iespējams iepazīties: 

1) Mārupes novada pašvaldī-
bas tīmekļa vietnē https://
www.marupe.lv/lv/sabiedriba/
sabiedriskas-apspriedes. 

2) valsts vienotās ģeotel-
piskās informācijas portāla 

Mārupes novada pašvaldības 
dome 24.11.2021. ir pieņēmusi 
lēmumu Nr. 12 (prot. Nr. 14) “Par 
nekustamā īpašuma “Ozollejas” 
(kad. Nr. Mārupes novada pašvaldī-
bas dome 24.11.2021. ir pieņēmusi 
lēmumu Nr. 12 (prot. Nr. 14) “Par 
nekustamā īpašuma “Ozollejas” 
(kad. Nr. 80480080230) Vīkuļos, 
Babītes pagastā, Mārupes novadā, 
detālplānojuma apstiprināša-
nu”. Detālplānojums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tam, kad 
paziņojums par detālplānojuma 
apstiprināšanu publicēts oficiāla-
jā izdevumā  “Latvijas Vēstnesis”. 
Detālplānojuma īstenošana var tikt 
uzsākta pēc tam, kad parakstīts 
Administratīvais līgums par de-
tālplānojuma īstenošanu. 

Ar lēmumu un detālplānojuma 

Mārupes novada pašvaldības 
dome 2021. gada 24. novem-
brī pieņēma lēmumu Nr.13 (prot. 
Nr. 14) “Par nekustamā īpašuma 
„Ozolzīles”, Dzilnuciemā, Babītes 
pagastā, Mārupes novadā (ka-
dastra Nr. 80480071186), de-
tālplānojuma izstrādes uzsākšanu”.  
Detālplānojuma teritorija sastāv no 
nekustamā īpašuma “Ozolzīles” ar 
kopplatību 1,8629 ha.

Atbilstoši 2020.gada 22.janvāra 
saistošajiem noteikumiem Nr. 1 
“Babītes novada teritorijas plāno-
jums, teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi un grafiskā 
daļa” funkcionālā zonējuma karti, 
zemes vienība “Ozolzīles” atrodas 
Savrupmāju apbūves teritorijā 
(DzS) un daļēji Dabas un apstādīju-
mu teritorijā (DA). Zemes vienības 
daļai papildus noteikti aprobežoju-
mi: Nacionālas un vietējas nozīmes 
infrastruktūras attīstības teritorijā 
(TIN7).

Detālplānojuma izstrādes mērķis 
ir īpašuma sadalīšana savrupmā-
ju apbūvei, veidojot vienotu ielu 
tīklu un inženierinfrastruktūru. 
Detālplānojuma izstrādes ierosinā
tājs ir nekustamā īpašuma īpašnieks 
 fiziska persona. 

Ar lēmumu un darba uzdevumu, 
kā arī turpmāko detālplānojuma iz-
strādes dokumentāciju var iepazīties 
Mārupes novada pašvaldības mā-
jaslapas sadaļā Pašvaldība/Attīstība 
un plānošana/Detālplānojumi, kā arī 
Latvijas ģeotelpiskās informācijas 

www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas 
attīstības plānošana, saite uz do-
kumentu: https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_19885. 

3) klātienē publiskās apsprie
šanas laikā lokālplānojuma do-
kumentācija pieejama Mārupes 
novada pašvaldībā Daugavas ielā 
29, Mārupē, Mārupes pagastā, 
Mārupes novadā, tikai ievērojot no-
teiktos epi demioloģiskās drošības 
pasākumus un piesakoties vizītei 
iepriekš, sazinoties ar izstrādes 
vadītāju, rakstot uz epasta adresi 
dace.zigure@marupe.lv vai zvanot 
uz tālr. nr. 67149862 un vienojoties 
par konkrētu datumu un laiku.

4) informācija par publisko 
apsprie šanu un lokālplānojuma 
risinājumu pieejama arī publiskajā 
ārtelpā pie ieejas pašvaldības ad-
ministrācijas ēkā Daugavas ielā 29, 
Mārupē, Mārupes pagastā. 

Rakstiskus priekšlikumus un 
ierosinājumus lokālplānojuma 
izstrādei var iesniegt līdz 2022.
gada 14.janvārim Mārupes nova-
da pašvaldībai Daugavas ielā 29, 
Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes 
novadā, LV2167, nosūtot tos pa 
pastu vai sūtot uz epasta adresi: 
marupe@marupe.lv. Iesniegumu 
iespējams atstāt arī pastkastē pie 
pašvaldības Centrālās adminis-
trācijas durvīm Daugavas ielā 29, 
Mārupē, vai pie administrācijas 
ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes 

gala redakciju var iepazīties 
pašvaldības tīmekļa vietnes 
www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/
Attīstība un plānošana/
Detālplānojumi un ģeoportālā 
www.geolatvija.lv (saite uz doku-
mentu: https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_22388.

Jautājumu gadījumā aicinām 
sazi nāties ar Mārupes nova-
da pašvaldības Attīstības un 
plānošanas nodaļas teritori-
jas plānotāju Svetlanu Buraku 
(svetlana.buraka@marupe.lv , tālr. nr. 
67511291) speciālistu konsultāciju 
laikā – pirmdienās un ceturtdienās 
no plkst. 9.00 līdz 18.00. Saistībā 
ar valstī noteiktajiem ierobežoju
miem Covid19 vīrusa izplatības dēļ 
lūgums izmantot tikai attālinātās 
saziņas iespējas.

portāla Geolatvija.lv sadaļā 
Teritorijas attīstības plānošana 
https://geolatvija.lv/geo/tapis#doc-
ument_22377 .

Rakstiskus priekšlikumus var 
iesniegt līdz 2022.gada 10.jan-
vārim Mārupes novada pašvaldībā 
Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes 
novadā, LV2167, nosūtot tos 
pa pastu vai iesniedzot klātienē. 
Iesniegumu iespējams atstāt 
arī pastkastē pie pašvaldības 
Centrālās administrācijas durvīm 
Daugavas ielā 29, Mārupē,  vai 
pie administrācijas ēkas Centra 
ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā. 
Elektroniski priekšlikumi iesniedza-
mi ar elektronisko parakstu, iesūtot 
tos uz elektroniskā pasta adresi: 
marupe.info@marupe.lv. Iesniegumā 
noteikti jānorāda iesniedzēja vārds, 
uzvārds un adrese, bet juridiskām 
personām jānorāda nosaukums, 
adrese un reģistrācijas numurs.

Jautājumu gadījumā vēr
sties Mārupes novada pašvaldī-
bas Attīstības un plānošanas 
nodaļā pie nodaļas teritorijas 
plānotājas Svetlanas Burakas: 
svetlana.buraka@marupe.lv, tālr. nr. 
67511291, speciālistu konsultāciju 
laikā – pirmdienās un ceturtdienās 
no plkst. 9.00 līdz 18.00. Valstī no-
teikto ierobežojumu Covid19 vīrusa 
izplatības ierobežošanai dēļ lūgums 
izmantot tikai attālinātas saziņas 
iespējas.

pagastā, kā arī ievadīt valsts vienota-
jā ģeotelpiskās informācijas portālā 
www.geolatvija.lv apspriešanas 
sadaļā “Iesniegt priekšlikumu”. 
Iesniedzot priekšlikumu, fiziskām 
personām jānorāda vārds, uzvārds 
un adrese, juridiskām personām – 
nosaukums, reģistrācijas numurs, 
adrese. 

Jautājumu gadījumā sazināties 
ar Mārupes novada pašvaldības 
Attīstības un plānošanas nodaļas 
vadītāja vietnieci Daci Žīguri 
speciālistu konsultāciju laikā – 
pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 
9.00 līdz 18.00, tālr. nr.  67149862, 
vai rakstot uz epasta adresi: 
dace.zigure@marupe.lv 

Lokālplānojuma izstrādes pama-
tojums un īss risinājumu apraksts 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis 
ir teritorijas plānojuma grozīšana 
nekustamā īpašuma Lambertu iela 
3 (“Grundmaņi”), Mārupē, Mārupes 
novadā, kadastra Nr. 80760030317, 
teritorijā, lai radītu priekšnosacīju-
mus esošas un jaunas savrupmāju 
dzīvojamās apbūves veidošanai, 
mainot funkcionālo zonējumu no 
Darījumu un apkalpes objektu ap-
būves teritorijas (PD) uz savrupmā-
ju apbūvei piemērotu zonējumu un 
detalizējot atļautās izmantošanas.

Lokālplānojuma teritorijā plānots 
perspektīvā ar zemes ierīcības pro-
jektu veikt īpašuma sadali un veidot 
sešus apbūves gabalus, kur atļautā 
izmantošana paredz savrupmāju 
apbūvi kā galveno izmantošanu, 
bet kā papildizmantošana noteikta 
arī Tirdzniecības un/vai pakalpo-
jumu objektu apbūve (specificējot 
un ierobežojot apbūves platību līdz 
500 m2), kā arī Veselības aizsardzī-
bas iestāžu apbūve. Apbūves para-
metri noteikti atbilstoši šobrīd spēkā 
esošā teritorijas plānojuma noteiku-
miem savrupmāju apbūvei.  Teritorijā 
norādīti arī saglabājamie koki. 
Piekļuvei tiek paredzēts izmantot 
Lambertu ielu, Zeltiņu ielu un veidot 
perspektīvā caurbraucamu ielu ar 
iespējamu turpinājumu Sniķeru ielas 
virzienā. Jaunveidojamā iela noteik-
ta kā transporta teritorija lokālplāno-
jumā, nosakot arī ielas sarkanās 
līnijas. Lokālplanojumā norādīti arī 
perspektīvie inženier komunikāciju 
risinājumi, paredzot centralizēto 
ūdensapgādes un kanali zācijas risi
nājumu izmantošanu.

Paziņojums par lokālplānojuma projekta īpašumam Lambertu iela 3 
(“Grundmaņi”), Mārupē,  nodošanu publiskajai apspriešanai

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Ozollejas”, 
Vīkuļos, Babītes pagastā, detālplānojuma 
apstiprināšanu

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam 
īpašumam “Ozolzīles”, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, 
izstrādes uzsākšanu

Mārupes novada pašvaldības 
dome 24.11.2021. ir pieņēmusi 
lēmumu Nr. 50 (prot. Nr. 14) “Par 
Lokālplānojuma, ar kuru groza teri
torijas plānojumu nekustamajā 
īpašumā “Lielmaņi”, Mārupes pa-
gastā, Mārupes novadā (kadastra 
Nr.80760031094), apstiprināšanu 
un saistošo noteikumu Nr.31/2021 
apstiprināšanu”, ar ko apstiprinā-
ti saistošie noteikumi Nr.31/2021  
„Lokālplānojuma, ar kuru groza 
teritorijas plānojumu nekustamajā 
īpašumā “Lielmaņi”, Mārupes pa-
gastā, Mārupes novadā (kadastra 
Nr. 80760031094), Grafiskā daļa 
un Teritorijas izmantošanas un ap-
būves noteikumi”.

Lokālplānojums stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc paziņojuma 
par tā apstiprināšanu publicēšanas 
oficiālajā izdevumā “Latvijas 
Vēstnesis”, paziņojums publicēts 
6.12.2021., oficiālās publikācijas 
Nr.: 2021/235.TP2. Saistošie notei-
kumi nav īstenojami tikmēr, kamēr 
nav pabeigtas Teritorijas attīstības 
plānošanas likuma 27.panta trešajā 
daļā minētās darbības, kas attiecas 
uz lokālplānojuma pārsūdzēšanas 
kārtību. 

Ar lēmumu, saistošajiem notei-
kumiem un lokālplānojuma  gala re-
dakciju var iepazīties pašvaldības tī
mekļa vietnē www.marupe.lv, sadaļā 
Pašvaldība/Attīstība un plānošana/
Lokālplānojumi un Valsts vieno
tajā ģeotelpiskās informācijas 

portālā www.geolatvija.lv, saite: 
https://geolatvija.lv/geo/tapis#doc-
ument_20887. Saistošie noteikumi 
par lokālplānojuma apstiprināšanu 
tiek publicēti www.likumi.lv.

Jautājumu gadījumā aicinām sazi
nāties ar Mārupes novada pašvaldī-
bas Attīstības un plānošanas 
nodaļas vadītāja vietnieci Daci Žīguri 
(dace.zigure@marupe.lv, tālr. nr. 
67149862) speciālistu konsultāciju 
laikā – pirmdienās un ceturtdienās 
no plkst. 9.00 līdz 18.00. Saistībā 
ar valstī noteiktajiem ierobežoju
miem Covid19 vīrusa izplatības dēļ 
lūgums izmantot tikai attālinātās 
saziņas iespējas.

Paziņojums par lokālplānojuma “Lielmaņi”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, 
apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.31/2021  apstiprināšanu

https://www.marupe.lv/lv/kanalizacijas-sistemu-registresana
https://www.marupe.lv/lv/kanalizacijas-sistemu-registresana
https://www.marupe.lv/lv/sabiedriba/sabiedriskas-apspriedes
https://www.marupe.lv/lv/sabiedriba/sabiedriskas-apspriedes
https://www.marupe.lv/lv/sabiedriba/sabiedriskas-apspriedes
https://geolatvija.lv/geo/tapis
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19885
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19885
mailto:dace.zigure%40marupe.lv?subject=
mailto:marupe%40marupe.lv?subject=
https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22388
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22388
mailto:svetlana.buraka%40marupe.lv?subject=
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22377
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22377
mailto:marupe.info%40marupe.lv?subject=
mailto:svetlana.buraka%40marupe.lv?subject=
http://www.geolatvija.lv
mailto:dace.zigure%40marupe.lv?subject=
https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20887
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20887
https://likumi.lv/
mailto:dace.zigure%40marupe.lv?subject=
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Mārupes novada pašvaldības 
dome 2021. gada 24. novembrī 
pieņēma lēmumu Nr.14 (prot. Nr.14) 
“Par nekustamā īpašuma “Apsēni”, 
Sēbruciemā, Babītes pagastā, 
Mārupes novadā (kadastra Nr.8048 
008 0717), detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu”.  Detālplānojuma teritori-
ja sastāv no nekustamā īpašuma 
“Apsēni” ar kopplatību 1,9900 ha.

Atbilstoši 2020.gada 22.janvāra 
saistošajiem noteikumiem Nr. 1 
“Babītes novada teritorijas plāno-
jums, teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi un grafiskā 
daļa” funkcionālā zonējuma kartei 
zemes vienība “Apsēni” atrodas 
Savrupmāju apbūves teritorijā 
(DzS) un daļēji Dabas un apstādīju-
mu teri torijā (DA) un Ūdeņu teritorijā 
(Ū). Zemes vienības daļai papildus 
noteikti aprobežojumi: Nacionālas 
un vietējas nozīmes infrastruktūras 
attīstības teritorijā (TIN7) un Plūdu 
riska teritorija (TIN11).

Detālplānojuma izstrādes mērķis 
ir īpašuma sadalīšana savrupmā-
ju apbūvei, veidojot vienotu ielu 
tīklu un inženierinfrastruktūru. 
Detālplānojuma izstrādes ierosinā
tājs ir nekustamā īpašuma īpašnieks 
– juridiska persona. 

Ar lēmumu un darba uzdevumu, 
kā arī turpmāko detālplānojuma iz-
strādes dokumentāciju var iepazīties 
Mārupes novada pašvaldības mā-
jaslapā www.marupe.lv, sadaļā 
Pašvaldība/Attīstība un plānošana/

Mārupes novada pašvaldības 
dome 2021. gada 24. novem-
brī pieņēma lēmumu Nr.15 (prot. 
Nr.14) “Par nekustamā īpašuma 
„Ezerlejnieki”, Vīkuļos, Babītes pa-
gastā, Mārupes novadā (kadastra 
Nr. 8048 008 0043) detālplāno-
juma izstrādes uzsākšanu”.  
Detālplānojuma teritoriju veido 
īpašums “Ezerlejnieki” ar kopplatību 
3,8100 ha.

Atbilstoši 2020.gada 22.janvāra 
saistošajiem noteikumiem Nr. 1 
“Babītes novada teritorijas plāno-
jums, teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi un grafiskā 
daļa” funkcionālā zonējuma kartei 
zemes vienība “Ezerlejnieki” atro-
das Savrupmāju apbūves teritorijā 
(DzS), daļēji Ūdeņu teritorijā (Ū) un 
Transporta infrastruktūras teritorijā 

Detālplānojumi, kā arī Latvijas ģe-
otelpiskās informācijas portāla 
Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstī-
bas plānošana https://geolatvija.lv/
geo/tapis#document_22365.

Rakstiskus priekšlikumus var 
iesniegt līdz 2022.gada 10.jan-
vārim Mārupes novada pašvaldībā 
Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes 
novadā, LV2167, nosūtot tos 
pa pastu vai iesniedzot klātienē. 
Iesniegumu iespējams atstāt 
arī pastkastē pie pašvaldības 
Centrālās administrācijas durvīm 
Daugavas ielā 29, Mārupē,  vai 
pie administrācijas ēkas Centra 
ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā. 
Elektroniski priekšlikumi iesniedza-
mi ar elektronisko parakstu, iesūtot 
tos uz elektroniskā pasta adresi 
marupe.info@marupe.lv. Iesniegumā 
noteikti jānorāda iesniedzēja vārds, 
uzvārds un adrese, bet juridiskām 
personām jānorāda nosaukums, 
adrese un reģistrācijas numurs.

Jautājumu gadījumā vēr
sties Mārupes novada pašvaldī-
bas Attīstības un plānošanas 
nodaļā pie nodaļas teritorijas 
plānotājas Svetlanas Burakas: 
svetlana.buraka@marupe.lv, tālr. nr. 
67511291, speciālistu konsultāciju 
laikā – pirmdienās un ceturtdienās 
no plkst. 9.00 līdzs 18.00. Valstī no-
teikto ierobežojumu Covid19 vīrusa 
izplatības ierobežošanai dēļ lūgums 
izmantot tikai attālinātas saziņas 
iespējas.

(TR). Zemes vienības daļai papildus 
noteikti aprobežojumi: Plūdu riska 
teritorija (TIN11). Transporta infra-
struktūras teritorija (TR) ir noteikta 
kā pašvaldības nozīmes iela.

Detālplānojuma izstrādes mērķis 
ir īpašuma sadalīšana savrupmā-
ju apbūvei, veidojot vienotu ielu 
tīklu un inženierinfrastruktūru. 
Detālplānojuma izstrādes ierosinātā-
ji ir nekustamā īpašuma īpašnieks 
 fiziska persona. 

Ar lēmumu un darba uzdevumu, 
kā arī turpmāko detālplānojuma iz-
strādes dokumentāciju var iepazīties 
Mārupes novada pašvaldības mā-
jaslapā www.marupe.lv, sadaļā 
Pašvaldība / Attīstība un plānoša-
na / Detālplānojumi, kā arī Latvijas 
ģeotelpiskās informācijas portā-
la Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas 

attīstības plānošana https://geolat-
vija.lv/geo/tapis#document_22379.

Rakstiskus priekšlikumus var 
iesniegt līdz 2022.gada 10.jan-
vārim Mārupes novada pašvaldībai 
Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes 
novadā, LV2167, nosūtot tos 
pa pastu vai iesniedzot klātienē. 
Iesniegumu iespējams atstāt 
arī pastkastē pie pašvaldības 
Centrālās administrācijas durvīm 
Daugavas ielā 29, Mārupē,  vai 
pie administrācijas ēkas Centra 
ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā. 
Elektroniski priekšlikumi iesniedza-
mi ar elektronisko parakstu, iesūtot 
tos uz elektroniskā pasta adresi: 
marupe.info@marupe.lv. Iesniegumā 
noteikti jānorāda iesniedzēja vārds, 
uzvārds un adrese, bet juridiskām 
personām jānorāda nosaukums, 
adrese un reģistrācijas numurs.

Jautājumu gadījumā vēr
sties Mārupes novada pašvaldī-
bas Attīstības un plānošanas 
nodaļā pie nodaļas teritorijas 
plānotājas Svetlanas Burakas: 
svetlana.buraka@marupe.lv , tālr. nr. 
67511291, speciālistu konsultāciju 
laikā – pirmdienās un ceturtdienās 
no plkst. 9.00 līdz 18.00. Valstī no-
teikto ierobežojumu Covid19 vīrusa 
izplatības ierobežošanai dēļ lūgums 
izmantot tikai attālinātas saziņas 
iespējas.

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam 
īpašumam “Apsēni”, Sēbruciemā, Babītes pagastā, 
izstrādes uzsākšanu

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Ezerlejnieki”, Vīkuļos, 
Babītes pagastā, izstrādes uzsākšanu

Informējam, ka turpinās pub-
liskā apspriešana par Mārupes 
novada Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju 2022.2034.gadam, kas 
noslēdzas 2021.gada 17.decem-
brī. Līdz noteiktajam termiņam 
var iesniegt rakstiskus priekš-
likumus, nosūtot elektronis ki 
parakstītu iesniegumu uz epas-
ta adresi: marupe@marupe.lv, 
pa pastu (adrese: Daugavas iela 
29, Mārupe, Mārupes pagasts, 
Mārupes novads, LV 2167) vai at-
stājot pastkastē pie pašvaldības 
Centrālās administrācijas durvīm 
Daugavas ielā 29, Mārupē,  vai 
pie administrācijas ēkas Centra 
ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā. 
Iesniegumā jānorāda iesniedzēja 
vārds, uzvārds un adrese, bet ju-
ridiskām personām  nosaukums, 

adrese un reģistrācijas numurs. 
Priekšlikumus iespējams arī 
iesniegt,  reģistrējoties Latvijas 
ģeotelpiskās informācijas portālā 
www.geolatvija.lv. 

Publiskās apspriešanas laikā ar 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2022.2034.gadam projektu iespē-
jams iepazīties:
• Mārupes novada pašvaldības 

interneta vietnē www.marupe.lv, 
sadaļā Pašvaldība/Attīstība un 
plānošana/Attīstības dokumenti;

• Latvijas ģeotelpiskās in-
f o r m ā c i j a s  p o r t ā l ā 
www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas 
attīstības plānošana (saite uz do-
kumentu: https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_19050);

• klātienē izdrukātā formātā  
Mārupes novada pašvaldības 

Attīstības un plānošanas nodaļā 
 Daugavas ielā 29, Mārupē, 
speciālistu konsultāciju laikā 
pirmdienās un ceturtdienās no 
plkst. 9.00 līdz 18.00 tikai pēc 
iepriekšēja pieraksta.

Informāciju par Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju 2022.2034.
gadam un konsultāciju iespē-
jām klātienē iespējams saņemt 
Mārupes novada Attīstības un 
plānošanas  nodaļā pie Attīstības 
nodaļas vadītāja p.i. Daces 
Žīgures: dace.zigure@marupe.lv, 
tālr. nr. 67149862. 

Saistībā ar valstī noteiktajiem 
ierobežojumiem Covid19 vīrusa 
izplatības dēļ lūgums izmantot 
tikai attālinātās saziņas iespējas.

Turpinās publiskā apspriešana par 
Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 
2022.-2034.gadam

Mārupes pagasta iedzīvotājiem 
jaunie saistošie noteikumi Nr. 15 
“Par nekustamā īpašuma nodokļa 
piemērošanas kārtību Mārupes 
novadā” un Nr. 16 “Nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanas kārtība Mārupes 
novadā” neko nemainīs – kāda 
kārtība bija līdz šim, tāda tā arī 
būs turpmāk. 

Savukārt Babītes un Salas pagas-
tu iedzīvotāju uzmanību vēršam uz 
to, ka jaunajos noteikumos ieviestas 
dažas izmaiņas.

Visā Mārupes novada teritorijā 
fiziskai personai (īpašniekam) 
tiek piešķirts NĪN atvieglojums 
50% apmērā par mājokli, kurā tā 
deklarējusi savu dzīvesvietu uz 
taksācijas gada 1. janvāri plkst. 
0.00.
Ja gada laikā deklarētās 
dzīvesvietas adrese tiks mainīta, 
tad, sākot ar nākamo mēnesi, 
tiks veikts nodokļa pārrēķins.

Nekustamā īpašuma nodokļa 
likmes 0,2%; 0,4% un 0,6% apmērā 
tiks piemērotas dzīvojamai telpai, ja 
tajā  taksācijas gada 1. janvārī plkst. 
0.00 dzīvesvieta būs deklarēta vis-
maz vienai personai. Gadījumā, ja 

nekustamajā īpašumā dzīvesvieta 
nebūs deklarēta nevienai personai, 
tad mājoklim tiks piemērota paaug-
stināta nodokļa likme  1.5% no 
īpašuma kadastrālās vērtības.

Nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojums tiek piešķirts vairākām 
nodokļu maksātāju kategorijām, 
tai skaitā, politiski represētām per-
sonām, kurām, lai saņemtu atvieg-
lojumu, jāiesniedz iesniegums, kurā 
jānorāda, ka persona neveic saim-
niecisko darbību, klāt pievienojot 
politiski represētas personas apliecī-
bas kopiju. Iesniegums jāiesniedz 
katru gadu.

Nekustamā īpašuma nodokļa 
at vieglojumi Mārupes novadā 

pienākas arī 1991. gada barikāžu 
dalībnieku statusu ieguvušam per-
sonām, saņemot personas iesniegu-
mu ar klāt pievienotu attiecīgu 
apliecību. Iesniegums ir iesnie
dzams, tikai pirmo reizi pieprasot 
atvieglojumu.

1991. gada barikāžu apliecības 
var saņemt Krāmu ielā 3, Rīgā, 
1991.gada barikāžu dalībnieku 
bied rībā. Papildu informācijai 
lūgums zvanīt uz tālruņa numuru 
67213525 vai rakstīt uz epasta 
adresi info@barikades.lv.

Saistošie noteikumi pie
ejami pašvaldības mājaslapas 
www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/ 

Normatīvie dokumenti / Saistošie 
noteikumi.

Jautājumu gadījumā aicinām 
sazināties ar nekustamā īpašuma 
nodokļa administratoriem:

Inetu LasumuLasmani,
epas ta adrese:   
ineta.lasuma-lasmane@marupe.lv, 
tālr. nr. 67149870;

Arvi Ančevski,
epasta adrese:
arvis.ancevskis@marupe.lv, 
tālr. nr. 67914189

No 2022. gada 1. janvāra spēkā stāsies jauni saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma 
nodokļa piemērošanas un atvieglojumu piešķiršanas kārtību Mārupes novadā

https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22365
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22365
mailto:marupe.info%40marupe.lv?subject=
mailto:svetlana.buraka%40marupe.lv?subject=
https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22379
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22379
mailto:marupe.info%40marupe.lv?subject=
mailto:svetlana.buraka%40marupe.lv?subject=
mailto:marupe%40marupe.lv?subject=
mailto:https://geolatvija.lv/geo/?subject=
https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/attistibas-dokumenti
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19050
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19050
mailto:dace.zigure%40marupe.lv?subject=
mailto:info%40barikades.lv?subject=
https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/normativie-dokumenti/saistosie-noteikumi
mailto:ineta.lasuma-lasmane%40marupe.lv?subject=
mailto:arvis.ancevskis%40marupe.lv?subject=
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Jau piekto gadu dažādās nominācijās 
Mārupes novadā godināti uzņēmumi, kuru 
sniegums vērtēts par iepriekšējo gadu dar-
bību. Šogad sumināti trīspadsmit uzņēmu-
mi, kam pašvaldība piešķīrusi nomināciju 
balvas par 2020. un 2021. gadu. 

Tā kā “Mārupes novada uzņēmēju dienas 
2021” ietvaros paredzētais klātienes svinīgais 
noslēguma pasākums “Mārupes novada 
uzņēmēju gada balva 2021” sabiedrības veselī-
bas aizsardzības apsvērumu dēļ izpalika, bal-
vas tika pasniegtas, pašvaldības pārstāvjiem 
apciemojot katru 2020. un 2021. gada nomi
nantu personīgi. Nomināciju balvas šā gada 
novembrī uzņēmējiem pasniedza Mārupes 
novada pašvaldības pārstāvji: Mārupes novada 
pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks 
Valdis Kārkliņš un uzņēmējdarbības speciāliste 

Jolanta Kursiša. Biedrībai “Mārupes uzņēmēji” 
balva tika pasniegta jau vasaras izskaņā, pie-
daloties Mārupes novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāja vietniekam Mārtiņam Bojāram.

2021.gada balvas piešķirtas labākajiem 
Mārupes novada uzņēmējiem un pašvaldības 
sadarbības partneriem sešās nominācijās 
– novada visstraujāk augošais uzņēmums, 
novada mājražotājs, novada sadarbības 
partneris, novada garšas pietura, novada 
tradīcijas, novada zaļais atbalsts. 2020.gada 
balvas piešķirtas septiņās nominācijās: nova-
da visstraujāk augošais uzņēmums, novada 
investīcijas, novada inovācija, novada sadar-
bības partneris, novada ģimenes uzņēmums, 
novada mājražotājs un novada tirgotājs.

Nominācijas 2021
SIA “Omniva” – “NOVADA VISSTRAUJĀK 

AUGOŠAIS UZŅĒMUMS”
Ilze Kupča (“Dabas saldumu maģija”) –  

“NOVADA MĀJRAŽOTĀJS” 
Biedrība “Pierīgas Partnerība” –  “NOVADA 

SADARBĪBAS PARTNERIS”
SIA “Golf Estate International” (Golfs 

Viesturi) – “NOVADA TRADĪCIJAS”
SIA “Rīgas meži” –  “NOVADA ZAĻAIS 

ATBALSTS“
SIA “UGA” (Coffee STOP) – “NOVADA 

GARŠAS PIETURA”

Nominācijas  2020
SIA “G.A.L.” (preču zīme “Mārupes delikate-

ses”) – “NOVADA TIRGOTĀJS”
Simona Ģērmane  (“SimMaize”)  – 

“NOVADA MĀJRAŽOTĀJS”
SIA “Vastint Latvia” (“Business Garden 

Rīga”) – “NOVADA INVESTĪCIJAS”

AS “Printful Latvia” – “NOVADA 
VISSTRAUJĀK AUGOŠAIS UZŅĒMUMS”

SIA “Mazulītis Rū” – “NOVADA ĢIMENES 
UZŅĒMUMS”

SIA “Lightspace Technologies” – “NOVADA 
INOVĀCIJA”

Biedrība “Mārupes uzņēmēji” – “NOVADA 
SADARBĪBAS PARTNERIS”

Mārupes novada pašvaldība pateicas visiem 
uzņēmējiem par atsaucību, sadarbību un ie
guldījumu Mārupes novada attīstībā.

Jolanta Kursiša, 
uzņēmējdarbības speciāliste

Apbalvoti Mārupes novada uzņēmēju gada
balvas 2020 un 2021 ieguvēji 

SIA “Omniva” ir vadošais sūtījumu piegādāšanas un nosūtīšanas uzņēmums Latvijā. 
Uzņēmums reģistrēts 2012.gadā, un tajā gadā tika uzstādīti arī pirmie pakomāti Latvijā. 
2020.gada 1.jūnijā “Omniva” savu darbību izvēlējās turpināt Mārupes novada teritorijā, 
jaunajā loģistikas centrā Green Park. 

Izvēloties atbilstošāko uzņēmuma jauno atrašanās vietu, tika apzinātas arī citas 
Rīgas un Pierīgas novadu teritorijas, tomēr lēmums bijis par labu Mārupes novadam. 
“Omniva” vadītāja Latvijā un valdes locekle Beāte KrauzeČebotare kā iemeslu min 
novada pašvaldības centienus atbalstīt uzņēmējus, lieki neradot šķēršļus viņu dar-
bībai. Kā vienu no būtiskākajiem nosacījumiem B.KrauzeČebotare norādījusi tādu 
termiņu ievērošanu, kurā no idejas līdz realizācijai paietu visīsākais laiks. Mārupes 
novada pašvaldība to ir ņēmusi vērā, palīdzējusi un nodrošinājusi ātrāku plānoto ieceru 
realizēšanu.

2020.gadā “Omniva” darbinieku skaits bijis 192. Aptuveni 10%  no to kopskaita ir 
mārupieši, tajā skaitā arī pati uzņēmuma vadītāja. Salīdzinot 2019. un 2020.gada 
ieņēmumus, tie auguši par 79%.

Šobrīd 97 apdzīvotās vietās visā Latvijā ir 208 “Omniva” pakomāti, no tiem vairāk 
nekā 60 izvietoti Rīgā. Paredzēts uzlabot pieejamību un uzstādīt papildus vēl 92 pa-
komātus, līdz ar to plānots, ka drīzumā “Omniva” tīklā būs jau 300 pakomātu. Tā būs 
vērienīga paplašināšanās uzņēmuma vēsturē, kurā tiks ieguldīti 2,8 miljoni eiro.

Uzņēmuma straujās izaugsmes iemesls ir attiecināms arī uz Covid19 pandēmiju, 
kas mainīja sabiedrības paradumus un aktivizēja iepirkšanos internetā. 

Ilze Kupča Mārupē cep kūkas un citus gardumus un daudziem jau zināma ar savu 
preču zīmi “Dabas saldumu maģija”. Jau vairākus gadus Ilzes nodarbošanās ir kūku 
cepšana un citu gardumu radīšana. Meistare ir bijusi atsaucīga arī pašvaldības or-
ganizētajos pasākumos, kuros  dalījusies pieredzē, piemēram, aktivitātē “Iepazīsti 
meistara arodu”, kā arī pašvaldības rīkotajos tirdziņos, dodot iespēju iedzīvotājiem 
iegādāties mājās ražoto produkciju. “Dabas saldumu maģija” šogad tika izvirzīta kā 
Mārupes novada mājražotājs 26.starptautiskajai pārtikas industrijas izstādei “Riga 
Food 2021”, kas notika izstāžu centrā Ķīpsalā no 9. līdz 11. septembrim.

Ilze ir trīs bērnu māmiņa, viņas ikdiena ir pilna ar dažādām aktivitātēm, tomēr līdz-
tekus pienākumiem ģimenē jau 14 gadus nodarbojas ar mājražošanu. Lielākā kūka 
ir bijusi 100 kg smaga. Tā tika gatavota 1000 cilvēkiem, bet ikdienā gardumi tiek 
lielākoties gatavoti pēc individuāliem pasūtījumiem  jubilejām, bērnu ballītēm, kāzām, 
kristībām, uzņēmumu jubilejām un citiem pasākumiem. Kūkas tiek gatavotas no dabī
giem produktiem: lauku olām, īstā sviesta, labiem miltiem un īpaša cukura. Reizēm Ilzi 
var sastapt Kalnciema kvartāla tirdziņā. Kūkas var nobaudīt arī “Parunāsim kafe’teeka” 
Vecrīgā. Jau piekto gadu Ilze sadarbojas ar hokeja klubu “Dinamo Rīga” – cep kūkas 
jubilāriem, kā arī piedalās citās aktivitātēs. Tāpat Ilze piedāvā meistarklases visu veidu 
gardumu gatavošanai un aktīvi sniedz mācības arī mazajiem kūku cepējiem, brauc cie-
mos uz skolām, tehnikumiem, kur tiek mācīti kūku cepšanas un dekorēšanas pamati. 
Papildus tam Ilze raksta divas grāmatas: “50 Latvijas kūkas un 50 vīni svētkiem” un 
“100 kūku stāsti no bērnības līdz šodienai”. Grāmatas ir paredzēts izdot trīs valodās.

SIA “Omniva”  
Balva nominācijā 
“NOVADA VISSTRAUJĀK AUGOŠAIS UZŅĒMUMS” 2021

Ilze Kupča (“Dabas saldumu maģija”) 
Balva nominācijā 
“NOVADA MĀJRAŽOTĀJS” 2021

Nominācijas balvu saņēma 
“Omniva” vadītāja Latvijā un 
valdes locekle Beāte Krauze-
Čebotare.

Balva  pasniegta Ilzei 
Kupčai, “Dabas saldumu 
maģija” kūku un 
gardumu meistarei.
Foto no kreisās: 
Valdis Kārkliņš, domes 
priekšsēdētāja otrais 
vietnieks;  Ilze Kupča 
un Jolanta Kursiša, 
Sabiedrības iesaistes 
un mārketinga nodaļas 
uzņēmējdarbības 
speciāliste .
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Biedrība „Pierīgas Partnerība” ir vietējā rīcības grupa, kas dibināta 2009. gadā un 
darbojas Mārupes (pirms 2021. gada jūlija arī Babītes novada) un Olaines novadu 
teritorijā. Biedrības darbības mērķis ir  veicināt minēto novadu iedzīvotāju dzīves kvali
tātes uzlabošanos, sekmējot ilgtspējīgu lauku attīstību, kas ietver gan ekonomiskās un 
sociālās aktivitātes pieaugumu, gan teritorijas apkārtējās vides uzlabošanu un esošo 
resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

Biedrība ir pašvaldības ilggadējs sadarbības partneris, kas iesaistās dažādās 
pašvaldības organizētās aktivitātēs, atbalsta un apstiprina pašvaldības projektus.

Īpašus vārdus un pateicību, saņemot balvu, izteica biedrības valdes priekšsēdētā-
ja Nadīna Millere: “Esam pateicīgi un patiesi priecīgi par novērtējumu nominācijā 
“NOVADA SADARBĪBAS PARTNERIS” 2021.gadā. Tas ir novērtējums par mūsu ilggadēju 
darbu, veicinot sadarbību ar uzņēmējiem, sabiedriskām organizācijām un pašvaldībām. 
Darbības laikā esam palīdzējuši uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām izveidot 
savu darbību no idejas līdz realizācijai. Arī pašvaldībām esam palīdzējuši realizēt labas 
idejas. Bez tam esam ieinteresēti, lai uzņēmēji un nevalstiskās organizācijas būtu ne 
tikai spējīgi realizēt projektus, bet varētu paaugstināt konkurētspēju, tāpēc ikdienā 
stiprinām to kapacitāti, rīkojot pieredzes apmaiņas braucienus, seminārus, piesaistām 
arī citu projektu finansējumu, lai varētu spēcināt organizācijas.

Pašvaldības joprojām ir mūsu sadarbības partneri, turpinot atbalstīt iedzīvotāju 
aktivitātes un palīdzot attīstīties maziem uzņēmējiem, tāpēc jāturpina un jāattīsta 
sadarbība, veidojot to ciešāku.”

Pašvaldības pārstāvjiem ierodoties SIA “Rīgas meži” biroja ēkā uz apbalvošanu, val-
des priekšsēdētāja Anita Skudra bija tikko atbraukusi no “Rīgas meži” piederošās Tīreļu 
mežniecības, kur tika izvēlētas Rīgas galvenās egles, kas Rīgā rotās Doma laukumu, 
Rātslaukumu un 11.novembra krastmalu. Liels prieks, ka Rīgu rotās tieši Mārupes 
novadā augušās egles. 

Zīmīgs notikums pašvaldībā bijis 2020.gada jūlijā – sadarbības līguma  ar SIA “Rīgas 
meži” noslēgšana par Mārupes novadā esošo SIA “Rīgas meži” piederošo rekreācijas 
teritoriju izmantošanu rekreācijai un labiekārtošanu. Tas ir kā apliecinājums ciešākai 
sadarbībai zaļākas vides nodrošināšanā novadā. Abas puses vienojās kopīgu aktivitāšu 
īstenošanā, saskaņojot rīcības plānu un darbības. Nominācija “Novada zaļais atbalsts” 
ir kā vēl viens apliecinājums  Mārupes novada pašvaldības sadarbības partnera SIA 
“Rīgas meži” augstajam novērtējumam, plānojot kopīgu ieceru īstenošanu.

SIA “Rīgas meži” ir Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošs uzņēmums. Tam ir pakļautas 
piecas mežniecības, kokaudzētava “Norupe” un kokzāģētava “Norupe” Ogres novadā. 
Uzņēmums apsaimnieko arī Rīgas dārzus un parkus, kā arī kultūras un atpūtas parku 
“Mežaparks”. Uzņēmums īsteno vides izglītības programmu “Zaļā klase”. Kopējā ap-
saimniekotā meža īpašumu platība  61 726,5 ha (t.sk. meža zemes  58 016,2 ha).

Golfa laukuma “Viesturi” darbības galvenie mērķi ir veselīgas atpūtas organizēšana, 
fizisko un garīgo spēju atjaunošana un paaugstināšana, augstu rezultātu sasniegša-
na sportā Latvijas teritorijā un ārzemēs, tāpat arī golfa popularizēšana, attīstības 
veicināšana Latvijā un veselīga dzīvesveida popularizēšana. Golfs  tā ir aktīvā atpūta, 
sports, aizraušanās, meditācija un sevis pilnveidošana. 

“Viesturi” ir vecākais golfa laukums Latvijā, atklāts 1998.gada jūlijā, atrodas Mārupes 
novadā 15 minūšu braucienā no Rīgas centra. Deviņu bedrīšu laukums ir ierīkots mežu 
ielokā 25 ha platībā.

Laukums ir piemērots gan golfa turnīru rīkošanai, gan ikdienas spēlei, kā arī korporatī-
vo pasākumu un privātu svinību organizēšanai. Vasaras sezonā “Viesturos” iespējams 
rīkot sporta spēles – teritorija ļauj uzņemt līdz 500 personām. Ziemā golfa kluba mājā 
vienlaikus var viesoties 150 cilvēki. Ziemas sezonā “Viesturi” piedāvā iespēju nodar-
boties ar distanču slēpošanu un īrēt tam nepieciešamo inventāru.  

Šāda objekta atrašanās novada teritorijā vairo novada pievilcību vietējo iedzīvotāju 
un novada viesu acīs. “Viesturi” piedāvā iespēju pavadīt brīvo laiku dabā, nesteidzīgi, bet 
ar aizrautību, uzturot un nostiprinot golfa kluba iedibinātās tradīcijas Mārupes novadā. 

Pirmais kafijas namiņš “Coffee STOP” tika atklāts 2018.gada rudenī Mārupē, savukārt 
otra kafijas bodīte Mārupē tika atvērta jau pēc gada. 2020.gadā uzņēmums ir pa-
plašinājies, izveidojot vēl divas “Coffee STOP” kafijas bodītes: Iļģuciemā, Vecajā Buļļu 
ielā, un Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā.

Uzņēmumam paplašinoties, jaunu kafijas bodīšu atvēršanai tika izskatītas dažādas 
atrašanās vietas Pierīgā. Pēc vairāku apstākļu noskaidrošanas par turpmāko darbības 
vietu tika izvēlēts Mārupes novads, galvenokārt klientu pieprasījuma un konkurences 
apstākļu dēļ. Pēc nepilniem diviem nostrādātiem mēnešiem tika novērots, ka 80% ir 
jaunu klientu. Uzņēmuma mērķis ir būt ērti pieejamam ikvienam Mārupes novada 
iedzīvotājam. Lai kafijas piedāvājums būtu pievilcīgāks, ir padomāts par dažādām 
gaumēm, piedāvājot gan vairāku veidu pienu, piemēram, mandeļu, kokosa, sojas un 
bezlaktozes, gan bezkofeīna kafiju, ka arī tiek pagatavoti speciālie un īpašie “Coffee 
STOP” gardumi.

Kā uzsver uzņēmuma pārstāvji, ar katra nākamā “Coffee STOP” namiņa izveidi nākas 
paredzēt lielākas investīcijas, jo tiek uzlabotas dažādas nianses, lai apkalpošana kļūtu 
ērtāka un efektīvāka. Kafijas bodītes atvēršanā patlaban investēti aptuveni 13 000 
eiro, taču investīcijas šajā projektā nav beigušās. Tiek plānota arī turpmāka attīstība 
un jaunu objektu izveide.

Biedrība “Pierīgas Partnerība”   
Balva nominācijā 
“NOVADA SADARBĪBAS PARTNERIS” 2021

SIA “Rīgas meži”  
Balva nominācijā 
“NOVADA ZAĻAIS ATBALSTS” 2021

SIA “Golf Estate International” (Golfs Viesturi) 
Balva nominācijā 
“NOVADA TRADĪCIJAS” 2021

SIA “UGA” (Coffee STOP) 
Balva nominācijā 
“NOVADA GARŠAS PIETURA” 2021

Balvas saņemšanā piedalījās: 
Valdis Kārkliņš, domes 
priekšsēdētāja otrais vietnieks; 
Jolanta Ivanova, biedrības 
valdes locekle un administratīvā 
vadītāja; Nadīna Millere, 
biedrības “Pierīgas Partnerība” 
valdes priekšsēdētāja; Jolanta 
Kursiša, Sabiedrības iesaistes 
un mārketinga nodaļas 
uzņēmējdarbības speciāliste 
un Guntis Ruskis, biedrības 
padomes priekšsēdētājs.

Nominācijas balvu 
saņēma Anita Skudra, 
SIA “Rīgas meži” valdes 
priekšsēdētāja.

Nominācijas balvu saņēma 
Kristaps Erdmanis, 
golfa laukuma “Viesturi” 
menedžeris.

Nominācijas balvu saņēma 
uzņēmuma īpašnieks Uģis 
Pinete un biznesa partneris 
Mārtiņš Rozenbergs.
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“Mārupes delikateses” ir ģimenes uzņēmums ar senu vēsturi, jo reģistrēts Mārupē 
jau 1992.gadā. Tajā nodarbināti 46 cilvēki. Uzņēmums specializējas izcilu pārtikas 
izstrādājumu ražošanā. Produktu izstrāde ir balstīta uz mīlestības pilnām atmiņām 
par smalkiem ēdieniem pagājušā gadsimta beigās. Mārupes delikatešu tehnologa 
noslēpums ir māksla savienot īpaši izmeklētu izejvielu ar sen zināmām un jaunām, 
modernām garšvielām. Tā rodas produkti, ko smalku garšu pazinēji sauc par de-
likatesēm. Uzņēmuma sarūpēto produkciju var iegādāties Mārupē  veikalā “Top” un 
daudzās citās tirdzniecības vietās Latvijā. Līdzās veikalam ir arī uzņēmuma kafejnīca 
“Mārupīte”, kur katru dienu iespējams ieturēt gardu maltīti, kas gatavota no īpaši izmek
lētas “Mārupes delikatešu” produkcijas.

SIA “Vastint Latvia” ir daļa no “Vastint Group” – starptautiskas nekustamo īpašu-
mu organizācijas ar 30 gadu pieredzi. Uzņēmums aktīvi darbojas Latvijas tirgū kopš 
2003.gada un ir reģistrēts Mārupes novadā. Uzņēmums nodarbojas ar īpašumu pār-
valdīšanu un komerciālo nekustamo īpašumu attīstīšanu, kā arī ar dzīvojamo ēku 
attīstīšanu un pārdošanu. 

Apbalvošanas dienā pašvaldības pārstāvjus laipni uzņēma SIA “Vastint Latvia” 
rīkotāj direktors Romāns Astahovs, kurš iepazīstināja ar “Business Garden Rīga” kom-
pleksu, projektu realizāciju un nākotnes plāniem, izrādot biznesa klientiem paredzētās 
telpas un mājīgus dzīvokļus ekskluzīvai dzīvesvietai Pierīgā.  

“Business Garden Rīga” ir jauns biroju ēku komplekss Mārupē ar vairāk nekā 
70 000 m2 mūsdienīgu un komfortablu biroju telpu, mobilitātes punktu ērtai un opera
tīvai pārvietošanās iespējai, kā arī plašu ērtību klāstu kompleksa teritorijā. Uzņēmuma 
kopējais investīciju apjoms Latvijā, neieskaitot zemes iegādi, uz šā gada beigām tuvi
nās 140 miljoniem eiro, no kuriem lielākā daļa attiecas uz darbību Mārupē.

“Business Garden Rīga” kompleksa pirmās kārtas ietvaros tapušas divas biroju ēkas 
ar vairāk nekā 14 000 m2 iznomājamo platību un plašu zaļo dārzu ar atpūtas vietām, 
basketbola laukumu un galda tenisu. Pirmajā kārtā tiks uzceltas sešas ēkas ar 209 
dzīvokļiem. Kopumā piedāvājumā būs vairāk kā 650 dzīvokļu.

Vienā no ēkām jau darbojas privātais bērnudārzs “Patnis” (projekta koncepta 
izstrādes laikā pašvaldība bija lūgusi šeit paredzēt pirmsskolas izglītības iestādi). 
2021.gadā SIA “Vastint Latvia” attīstītajā projektā – biroju kompleksā “Business Garden 
Rīga” – durvis vēris 600m2 plašais restorāns “Brunch Garden”. 

Uzņēmuma SIA “Vastint Latvia” apgrozījums 2019.gadā bija 7,7 miljoni eiro, bet 
2020.gadā  sasniedza 8,7 miljonus eiro. Uzņēmums pieder Nīderlandes firmai “Vastint 
Holding B.V.”, liecina “Lursoft” pieejamie dati.

Simona jau kopš 2016.gada Mārupē cep dabīgā ierauga maizi “SimMaize”, kas ir 
interesants, neordinārs produkts ar dažādām garšām. Maizīti var cept arī paši klienti, 
iegādājoties jau sagatavotu recepti un sastāvdaļas, kas ir skaisti iesijātas burciņās un 
tiek mīļi dēvētas par  “burciņmaizi”. Simonai bez maizes cepšanas ir vēl arī daudz citu 
talantu – floristika, rotu darināšana, telpu dekorēšana. Simona ar savu produkciju ir 
piedalījusies pašvaldību organizētajos tirdziņos un citos pasākumos. 2020.gadā “Rīga 
Food 2020” izstādē Simona ar “SimMaize” piedalījās kā Mārupes novada mājražotājs.  
Simona ir īpaša personība, kas vienmēr ir atsaucīga, smaidīga, pozitīva un rosīga, no 
viņas vienmēr staro neizsīkstoša enerģija un radošums. 

AS “Printful Latvia” ir 100% Latvijas kapitāla uzņēmums, kas radies un arī šodien 
mājo Mārupē. No ražotnēm Mārupē klientiem visā pasaulē tiek nosūtīti dažādi apdru-
kas un šūšanas produkti. 

“Printful” (Printful Inc.) ir ASV reģistrēts apdrukāšanas, šūšanas un piegādes ārpa-
kalpojumu uzņēmums, kas saistīts ar Latvijas uzņēmumu grupu “Draugiem Group”. 
Tas dibināts 2010.gadā. “Printful” līdzdibinātājs un izpilddirektors ir Dāvis Siksnāns.

“Printful” ir apdrukas un šūšanas ārpakalpojumu uzņēmums, kas automātiski saņem, 
izgatavo un piegādā pasūtījumus internetveikalu vārdā. Veikalu īpašnieki ar “Printful” 
pakalpojumu pircējiem visā pasaulē var piedāvāt vairāk nekā 250 dažādu produktu. 
“Printful” Latvia atzīts par vienu no pieciem pelnošākajiem informācijas un komu-
nikācijas tehnoloģiju uzņēmumiem Latvijā. “Printful Inc.” meitas uzņēmums “Printful 
Latvia” 2019. gadā apgrozījis 23 miljonus eiro un guva 8 miljonus eiro lielu peļņu, kā arī 
samaksājis nodokļus 3 miljonus eiro apmērā. Turklāt apgrozījums 2020.gadā pieaudzis 
gandrīz par 80%, pārsniedzot 200 miljonu ASV dolāru. Savukārt meitas uzņēmuma 
“Printful Latvia” apgrozījums sasniedzis 47,2 miljonus eiro. Latvijas valsts budžetam 
uzņēmums pērn nodokļos samaksājis vairāk nekā 5 miljonus eiro.

Printful Latvia mātes uzņēmums “Prinful Inc.” divus gadus pēc kārtas ierindots ASV 
biznesa žurnāla “Inc.” visstraujāk augošo ASV uzņēmumu topā.

“Printful” centrālajā birojā Rīgā un ražotnēs Mārupē strādā vairāk nekā 450 profe-
sionāļi. Visā pasaulē “Printful” komandā strādā vairāk nekā 1100 cilvēku.

SIA “G.A.L.” (“Mārupes delikateses”)  
Balva nominācijā 
“NOVADA TIRGOTĀJS” 2020

SIA “Vastint Latvia” (“Business Garden Rīga”)  
Balva nominācijā 
“NOVADA INVESTĪCIJAS” 2020

Simona Ģērmane (“SimMaize”)  
Balva nominācijā 
“NOVADA MĀJRAŽOTĀJS” 2020

AS “Printful Latvia” 
Balva nominācijā “NOVADA VISSTRAUJĀK AUGOŠAIS 
UZŅĒMUMS” 2020

Nominācijas balvu saņēma 
Māris Piksis, uzņēmuma valdes 
loceklis.

Nominācijas balvu saņēma  
Romāns Astahovs, SIA “Vastint 
Latvia” rīkotājdirektors, ar 
komandu.

Nominācijas balva tika 
pasniegta radošajai  ideju 
autorei un cepējai Simonai 
Ģērmanei. 

Nominācijas balva tika nodota 
Raivja Pētersona, reģionālā 
ražotnes direktora / Eiropa, un 
“Draugiem Group” runasvīra 
Jāņa Palkavnieka rokās.
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PPII “Mazulītis Rū” ir privāta pirmsskolas izglītības iestāde, kuras filiāles atrodas 
Mārupē un Rīgā. Uzņēmums “Mazulītis Rū” kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību reģis-
trēts Mārupes novadā 2008.gadā, bet kopumā uzņēmuma īpašnieku darbība attiecīgajā 
nozarē ir jau 21 gadu. 2000.gada pavasarī tika atvērtas pirmās divas bēbīšu skoliņas 
grupas. “Mazulīti Rū” 2009.gada maijā atrada jaunas mājas Rīgā, Asītes ielā 3, kas ir 
labiekārtota ar rotaļlaukumu un skaistu dārzu, kur vasarā var baudīt ziedu smaržu, 
siltā laikā plunčāties baseinā, bet ziemā baudīt ziemas priekus. 2011.gadā uzņēmums 
paplašinājās  tika iekārtotas un izremontētas jaunas telpas Mārupes novada teritorijā 
– Zeltrītu ielā 26. Laikam ejot, uzņēmuma īpašnieki īstenoja savu sapni par pašiem 
piederoša īpašuma būvniecību, un 2020.gadā mazajiem mārupiešiem tika izveidotas 
un iekārtotas jaunas mājas Sauliešu ielā 22, kur ir nodrošinātas vietas 170 bērniem.

“Mazulītis Rū” ir Mārupes novada ģimenes uzņēmums, kurā laulātais pāris darbojas 
kopā. Uzņēmuma īpašnieki ir mārupieši, un viņus var raksturot kā aktīvus, apņēmīgus 
un ambiciozus uzņēmējus, kas sarežģītās situācijās meklē risinājumus un tik viegli 
nepadodas. 2019.gadā uzņēmumā bija nodarbināti 79 darbinieki, 2020.gadā darbinieku 
skaits pieaudzis līdz 86 darbiniekiem.

Mārupes pašvaldībai ar biedrību “Mārupes uzņēmēji” jau ir ilggadēja sadarbība  ar 
deviņu gadu vēsturi, par ko liecina 2012.gadā noslēgtais sadarbības memorands. 
2021.gada vasarā biedrība atzīmēja desmit gadu jubileju un īstenoja aktivitāti “10 
gadi 10 pieturās”. Jubilejas svinīgais pasākums notika šā gada 13.augustā, tajā pie-
dalījās Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Mārtiņš Bojārs 
un uzņēmējdarbības speciāliste Jolanta Kursiša. Pasākuma laikā biedrībai tika pa
sniegta balva nominācijā “Novada sadarbības partneris”, tādējādi izsakot pateicību 
par veiksmīgo sadarbību, biedrības līdzdarbību un iesaisti dažādās pašvaldību orga-
nizētajās aktivitātēs un pasākumos. 

Biedrība “Mārupes uzņēmēji” ir 2011.gadā dibināta sabiedriska organizācija, kuras 
mērķi ir veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību Mārupes novadā un sekmēt novada 
uzņēmēju interešu ievērošanu valsts un pašvaldību institūcijās. Pašvaldība ar biedrī-
bu ir noslēgusi sadarbības memorandu. Pašvaldība sadarbībā ar biedrību „Mārupes 
uzņēmēji” piedāvā mentoringa programmu, kas jaunajiem uzņēmējiem ļauj bez mak-
sas saņemt citu pieredzējušu uzņēmēju padomu biznesa uzsākšanai vai attīstīšanai.

“Lightspace Technologies” uzņēmums ir “HansaMatrix” asociētais uzņēmums, 
kas reģistrēts 2014.gadā un atrodas Mārupes novadā. Tā darbības virziens ir datoru 
un perifēro iekārtu ražošana, kā arī optisko instrumentu un fotoaparatūras ražoša-
na. 2019.gadā uzņēmuma komanda sastāvēja no 8 darbiniekiem, bet 2020.gadā to 
skaits palielinājās līdz 14 personām. “Lightspace Technologies” dibinātājs un valdes 
priekšsēdētājs ir Ilmārs Osmanis.

Augsto tehnoloģiju uzņēmums “Lightspace Technologies” ir pasaules līderis telpisku 
3D attēlu displeju ražošanā. Esošais produktu klāsts aptver darba staciju displejus un 
galda virsmas displejus, kā arī īpašus 3D displejus. Uzņēmums piegādā tehnoloģijas 
medicīnas, rūpniecības, drošības un aizsardzības industrijām, kā arī piedāvā iegādāties 
šo tehnoloģiju licences paplašinātās realitātes tirgus līderiem autobūvē un patērētāju 
zīmolu produktu ražotājiem. Uzņēmums radījis tehnoloģiju (kas ļauj atveidot augstas 
kvalitātes attēlu brillēs), kas dos iespēju ķirurgiem asistēt operācijās attālināti, bet 
automehāniķiem  aizmirst par parastām rokasgrāmatām. Līdzvērtīgs produkts šobrīd 
tirgū netiek piedāvāts – uzņēmumā ražotās brilles ar multifokālo tehnoloģiju varēs 
izmantot ilgstoši, tās neradīs diskomfortu. Turklāt tās projicēs attēlus uz vairākiem 
ekrāniem vienlaikus.

Nomināciju balva kā dizaina priekšmets ir īpašs mākslinieka Arvīda Endziņa roku 
darbs. Tajā apvienoti vairāki simboli, piemēram, eiro naudas zīme, kas atspoguļo 
uzņēmējdarbības vienu no galvenajiem mērķiem – apgrozījuma un peļņas palielināša-
nu. Mākslas darbā iezīmējas arī vēja virziena rādītāja līnijas, simbolizējot tālredzību, kas 
nepieciešama uzņēmējiem tirgus tendenču noteikšanai. Balvas forma ietver Hogarta 
līkni, kas atspoguļo uzņēmējdarbības attīstību, virzību uz priekšu, pārvarot dažādus 
šķēršļus biznesā un jaunu virsotņu sasniegšanu.

SIA “Mazulītis Rū”   
Balva nominācijā 
“NOVADA ĢIMENES UZŅĒMUMS” 2020

Biedrība “Mārupes uzņēmēji” 
Balva nominācijā 
“NOVADA SADARBĪBAS PARTNERIS” 2020

SIA “Lightspace Technologies” 
Balva nominācijā 
“NOVADA INOVĀCIJA” 2020

Nominācijas balvu saņēma 
“Mazulītis Rū” īpašnieki - 
Laine Ligere-Stengrevica un 
Helvijs Stengrevics.

No kreisās: Mārtiņš Bojārs, 
domes priekšēdētāja pirmais 
vietnieks; Jolanta Kursiša, 
Sabiedrības iesaistes 
un mārketinga nodaļas 
uzņēmējdarbības speciāliste; 
Silvestrs Savickis, biedrības 
valdes priekšsēdētājs; 
Gunita Ievkalne, biedrības 
administratīvā vadītāja.

Nominācijas balvu saņēma  
- Ilmārs Osmanis, valdes 
priekšsēdētājs, uzņēmējs, 
inženieris un Madara Kalniņa-
Kalnmale, izpilddirektore.
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Noslēdzoties jauno uzņēmēju at-
balsta programmai „(ie)dvesma”, 
ko īsteno SEB banka kopā ar 
Pierīgas pašvaldībām – Jūrmalas 
valstspilsētu, Ķekavas, Mārupes, 
Olaines, Ogres, Siguldas un 
Ropažu novadiem, izvēlētas des
mit perspektīvākās biznesa ide-
jas, kuru autori to īstenošanai 
saņems finansiālu atbalstu. 
Mārupes novada pašvaldības 
grantu 10 000 eiro apmērā saņems 
uzņēmums SIA „for lovers and 
trees”, kas rada augstas kvalitātes 
dabīgu materiālu (merino vilnas, 
kašmira, mohēras, zīda) apģērbu 
sievietēm.

Jauno uzņēmēju ieceres un dar-
bības jomas saistītas ar dažādām 
nozarēm – visvairāk jaunu ideju 
šogad iesniegtas tūrisma un ak-
tīvās atpūtas jomā, kā arī saistītas ar 
veselīgu pārtikas produktu ražoša-
nu un ilgtspējīgu, dabai draudzīgu 
dzīves veidu. Aktualitāti saglabā 
arī biznesa idejas, kas saistītas 
ar apģērbu, aksesuāru un mēbeļu 
ražošanu, eplatformu un lietotņu iz-
strādi, kā arī izglītības, apmācību un 
veselības pakalpojumu sniegšanu.

Grantu ieguvēji 2021.gadā:
SEB bankas grants 8006,24 eiro 

apmērā piešķirts uzņēmumam 
SIA „VetCyto”, kas vienīgais Baltijā 
nodrošina veterinārajām klīnikām 
citoloģiskos analīžu izmeklējumus 
Rietumeiropas līmenī.

Jūrmalas valstspilsēta grantu 
8790 eiro apmērā piešķīra uzņēmu-
mam SIA „Ķemeru dūņas” bioaktīvu, 
dabīgu ķermeņa kopšanas līdzekļu 

Mārupes Jauniešu domes aktīvie 
jaunieši turpina aktīvi strādāt 
savā skolēnu mācību uzņēmumā 
(turpmākSMU), ražojot un 
pārdodot džemperus un kreklus 
ar uzrakstu “Mārupietis”. Jau 
trešo gadu uzņēmums cenšas 
popularizēt mārupiešus visā 
Mārupē, kā arī ārpus Mārupes 
robežām. 

Šo mācību gadu jauniešu uzsākuši 
īpaši aktīvi. “Mārupieša” komanda 
augusi lielāka, un nu tajā darbojas 
jaunieši no gandrīz visiem Mārupes 
novada pagastiem. Patalaban ko-
mandu “Mārupietis” pārstāv: Arturs, 
Laine, Estere, Melānija, Helēna, Elīza 

un Elīna. 
Tomēr arī “Mārupietis” šajā gadā 

saskaras ar dažādiem izaicinā-
jumiem. Agrāk uzņēmums attīstī-
jās, piedaloties dažādos tirdziņos 
gan Mārupē, gan Rīgā. Mainoties 
tirdzniecības iespējām klātienē, kas 
līdz šim bija vienīgais SMU darbības 
veids, jaunieši mērķtiecīgi pārgāja uz 
ekomerciju. Veiksmīgi pielāgojoties 
esošajai situācijai, “Mārupietis” nu 
pieejams katra mārupieša kabatā 
– telefonā! Tomēr, neskatoties 
uz izmaiņām un uzlabojumiem 
tirdzniecībā, jaunieši ir uzticīgi arī 
ierastajam tirdzniecības veidam 
klātienē. To veiksmīgi izdodas 
darīt, piedaloties dažādos Mārupes 

uzņēmēju rīkotos pasākumos, 
piemēram, Ziemassvētku tirdziņā 
“Noķer Ziemassvētkus” un popup 
veikalos visā Mārupē. 

SMU aktīvists Arturs uzsver: “Šis 
gads ir licis uz lietām raudzīties 
citādāk un nepadoties.”

Šajā neparastajā gadā sasniegtais 
mudina jauniešus attīstīt savu uzņē-
mumu vēl vairāk. Jaunieši sākuši 
jaunus projektus, veidot jaunas 
kolekcijas un apģērbu dizainus, 
paplašinot uzņēmuma darbību arī 
ārpus Mārupes. 

Vairāk par “Mārupieti” lasiet mā-
jaslapā – www.marupietis.lv!

SMU “Mārupietis”

attīstīšanai. Zīmola “Kemmern” 
produktu galvenā sastāvdaļa ir 
Jaunķemeru dziednieciskās dūņas 
un sērūdeņraža minerālūdens, kas 

iegūts Ķemeru Nacionālā parka 
teritorijā.

Ķekavas novada pašvaldības 
grantu 10 000 eiro apmērā saņems 
uzņēmums SIA „3D360” tehnikas 
iegādei 3D360 virtuālās tūres at-
tīstīšanai. Tā apvieno sevī virtuālu 
ceļojumu, leļļu mājas efektu, grīdas 
plānu rasējumu, mērīšanas rīkus un 
Google Street View.

Mārupes novada pašvaldības 
grantu 10 000 eiro apmērā saņems 
uzņēmums SIA „for lovers and trees”, 
kas rada augstas kvalitātes dabīgu 
materiālu (merino vilnas, kašmira, 
mohēras, zīda) apģērbu sievietēm.

Ogres novads šogad atbalstīja 
divus projektus – grantu 5000 eiro 
apmērā saņems SIA „Barstation”, 
lai izveidotu elektronisku dzērienu 
automātu, kas ar viedīerīces vai 

integrētā skārienjūtīgā ekrāna 
palīdzību automātiski var pagata
vot atspirdzinošu kokteili. Savukārt  
zīmols „Mamma rieksto” saņems 
grantu 5000 eiro apmērā dažādu 
riekstu sviestu un tahini pastas 
ražošanas attīstībai.

Olaines novada pašvaldības 
grantu 9998,03 eiro apmērā saņems 
zīmols „BE DREZZED”, kas rada ēr-
tu, pārdomātu, vēju un mitrumu aiz-
turošu āra apģērbu bērniem.

Siguldas novada pašvaldība 
grantu 10 000 eiro apmērā piešķirs 
SIA „NutriBoom”, kas ražo auksti 
kaltētus smūtiju miksus liofilizācijas 
tehnoloģijā.

Ropažu novads šogad atbalstīja 
divus projektus – grantu 8083,22 
eiro apmērā izglītojošu aktivi-
tāšu īstenošanai bērniem un viņu 
vecākiem saņems kokapstrādes 
darbnīca „MEŽS”. Savukārt grantu 
1916,78 eiro apmērā saņems SIA 
„MADZE” melnās keramikas darbu 
ar dabas materiālu atspiedumu izga-
tavošanas attīstīšanai.

Jauno uzņēmēju atbalsta prog
ramma „(ie)dvesma” norisinās 
jau piekto reizi ar mērķi sek-
mēt uzņēmējdarbības attīstību. 
Saņemtos granta līdzekļus var 
izmantot saimnieciskiem mērķiem 
esošā biznesa attīstīšanai vai arī 
jauna uzņēmuma izveidei. Plašāka 
informācija par grantu programmu 
www.seb.lv/iedvesma.

Mārupes uzņēmums SIA „for lovers and trees” saņem pašvaldības grantu atbalsta 
programmā „(ie)dvesma”

Mārupes Jauniešu domes (M-up jaunieši) skolēnu mācību uzņēmums 
“Mārupietis” turpina savu attīstītību arī Covid laikā

Mārupes Mūzikas un mākslas 
skolā sākusies aktīva rosība – tu-
vojas gada skaistākie svētki, kad 
katram gribas paveikt ko labu, 
sasniegt ko augstāku, iepriecināt 
savus tuviniekus. Pēdējie divi 
gadi nav bijuši viegli, īpaši maza-
jiem mūziķiem un mākslinie
kiem, kad skolotāja padoms un at-
balsts klātienē nepieciešams kat
rā stundā. Tāpēc ļoti priecājāmies, 
kad septembrī varējām uzsākt 
mācības klātienē. Liels prieks arī 
par to, ka šoruden uzsākta ilgi 
gaidītā skolas būvniecība. Tas 
nekas, ka šogad saspiežamies 
ciešāk. 

Esam pateicīgi Mārupes 
pamatskolai, kura šogad uzņem 

Šī gada 1.oktobrī sākusies starptautiskā izstāde “Expo 2020” Dubaijā, 
Apvienotajos Arābu Emirātos, lai līdz 2022.gada 1. martam būtu par 
vietu, kur dzimst jaunas idejas, rodas veiksmīga sadarbība un kur Lat-
vija iepazīstina pasauli ar mūsu uzņēmēju piedāvājumu. 

mūsu māksliniekus savās jaunajās, 
mākslai ideāli piemērotās telpās un 
Jaunmārupes pamatskolai, kurā 
varējām turpināt kamerorķestra 
nodarbības. 

Pēc aizvadītā mācību gada at-
tālinātā darba un eksāmeniem ierak-
stos audzēkņi ar lielu motivāciju un 
atdevi ķērās pie darba. Mākslinieki 
sagatavojuši vasaras plenēra darbu 
kolāžas,  un jau septembra beigās 
pūšaminstrumentu un sitaminstru-
mentu nodaļa sagatavoja pirmo un 
oktobra vidū otru koncertu. Lai visi 
klausītāji varētu baudīt priekšnesu-
mus, jaunie mūziķi koncertēja tel-
pā pie atvērtiem logiem, savukārt 
klausītāji atradās ārpusē.

Izstādē mūsu valsts piedāvā-
jumu prezentē vairāki uzņēmumi 
no Mārupes novada, tai skaitā 
– transporta un loģistikas jomā  
Latvijas nacionālā lidsabiedrība AS 
“Air Baltic Corporation”, farmācijas 
un medicīnas jomā  AS “MADARA 
Cosmetics”, informācijas un komu-
nikāciju tehnoloģijas jomā – SIA 
“UAV Factory”, SIA “Vivid Tech”, 
SIA  “ARiTeh”, pārtikas nozarē – SIA 
“Lāči”, SIA “Pērnes L” (Long Chips).

Vairāk par pasākumu 
var uzzināt Latvijas paviljo-
na “Expo 2020” mājaslapā 
www.expo2020.lv, kā arī rakstot uz 
epasta adresi expo2020@liaa.gov.lv.

Ieraudzīt un palīdzēt izaugt izcilībām Mārupes novada uzņēmumi prezentē sevi “Expo 2020”

raksta turpinājums 13.lpp.

Kristīne Sproģe - Lizandere SIA “for lovers and trees” līdzīpašniece.

https://marupietis.lv/
https://www.seb.lv/uznemumiem/biznesa-izaugsmei/grantu-programma-biznesa-ideju-atbalstam
https://www.expo2020.lv/
mailto:expo2020%40liaa.gov.lv?subject=
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3. novembrī Mārupes novada 
pašvaldības Skultes sākumskolā 
attālinātā režīmā Zoom platformā 
notika muzikāli izglītojošs pasā-
kums “No trokšņa līdz skaņdar-
bam”  virtuāla ekskursija un ra-
doša nodarbība kopā ar Liepājas 
Simfoniskā orķestra dalībnie
kiem. 

Par šādu nodarbību skolēni bija 
sajūsmā  apskatījām koncertzāles 
“Lielais dzintars” ēku no ārpuses un 
uzzinājām, ka tai ir astoņi stāvi, seši 
no tiem atrodas virs zemes. Ēka ir 
slīpa un izskatās šķība, jo tika būvē-
ta, lai atgādinātu dzintaru, tādēļ tā ir 
oranžā krāsā un stiklota, lai izskatī-
tos spīdīga  kā tikko no jūras izska-
lots dzintars. Stiklotie logi neesot 
vienādi, tie katrs ir citā formā.

Mūs iepazīstināja ar  mūzikas ins
trumentiem, ko spēlē simfoniskajā 
orķestrī.  Pirms nodarbības bijām 
saņēmuši vēstuli ar lūgumu saga-
tavot koncertprogrammai vienas 
dziesmas izpildījumu. Izvēlējāmies 
izpildīt dziesmu  “Kur tu teci, gailīti?”. 
Konstatējām, ka ir atšķirība starp 

No 22.28.novembrim PII 
“Mārzemīte” piedalījās  nedēļu 
ilgā starptautiskā kampaņā, lai 
vērstu sabiedrības uzmanību uz 
nozīmīgām vides problēmām un 
rosinātu uz rīcību, kas varētu šīs 
problēmas mazināt. Šogad Rīcī-
bas dienas veltītas ANO Ilgtspē-
jīgas attīstības mērķiem. Un 
mūsu Ekoskolas padome, izvērtē-
jot līdz šim paveikto iestādē, nolē-
ma akcentēt ANO 12.mērķi – at-
bildīgs patēriņš un ražošana.

Šī gada “Mārzemītes” rīcības dienu 
moto “Īstais brīdis sākt taupīt papī-
ru”. Ekopadome izstrādāja anketu, 
kurā tika noskaidroti papīra izstrādā-
jumu lietošanas ikdienas ieradumi. 
Tika organizēta zibakcija – viena 
diena bez papīra. Izzinošas aktivi-
tātes grupās par papīra taupīšanas, 
šķirošanas un pārstrādi. Tika skatīti 
mācību video, izspēlētas izzinošas 
spēles par atkritumu šķirošanu. Un, 
protams, turpinājām makulatūras 
vākšanu, kura noslēgsies mācību 
gada beigās.

Rīcības dienas izvērtās ļoti intere-
santas, jo bērni pēc aptaujas anketu 
aizpildīšanas un savu paradumu 

Mārupes Valsts Ģimnāzijas 10. un 
8. klases skolēni ir izveidojuši ko-
mandu un piedalās Eiropas Par-
lamenta organizētā projektā 
“Eiropas Parlamenta Vēstnieku 
skola”, kas Latvijā notiek jau kopš 
2016./2017. mācību gada. 

Šogad “Eiropas Parlamenta 
Vēstnieku skolā” tiek apskatīts 
jautājums par pilsonisko sabiedrību 
un līdzdalību. Jaunieši ne tikai gūs 
teorētiskas zināšanas par pilsonisko 
līdzdalību un šo procesu nozīmīgu-
mu savas vietējās kopienas ietvaros, 
bet arī īsteno  projektu, kas ir vērsts 
uz pārmaiņu ieviešanu savā vidē. 

Pašreiz jauniešu komanda ir ap-
kopojuši būtiskākās idejas un lie-
tas, kuras viņi vēlas redzēt uzlabo-
tas Mārupes pašvaldībā. Vēstnieku 
skolā jaunieši ne tikai iegūst izprat-
ni par to, cik nozīmīgi ir jauniešiem 
piedalīties politiskajos procesos, 
bet arī iepazīst un izprot, ka ir daļa 
no Eiropas. Bet kas jauniešiem ir 

Skolas skolotājiem šis rudens bija 
darba pilns, plānojot, organizējot, 
mācoties un arī  rīkojot seminārus, 
daloties pieredzē un iedvesmojot 
citus pedagogus. Pēc raženā brīv-
laika sagaidījām savus skolēnus 
ar jaunu sparu, radošām idejām 
un apstākļiem atbilstošiem pasā-
kumiem. 

Vēl ķerot rudeni aiz astes, sā-
kumskolas skolēni krāsaini aizvadī-
ja Mārtiņdienas pasākumus savās 
klasēs. Skolotāju ausis priecēja 
skatuves runas konkursa “Zvirbulis 
2021” spēcīgākie dzejas deklamētāji. 
Svešvalodu zināšanas demonstrē-
ja lielāki skolēni  gan alternatīvajā 
angļu valodas olimpiādē 6.klasēm, 
gan skolas organizētajā kombinēta-
jā Pierīgas skolu 5.klašu svešvalodu  
olimpiādē. Gandrīz veselu mēnesi 
3. un 4. klašu skolēni rādīja savas 

troksni un muzikālu priekšnesumu. 
Sacerējām savu Skultes sākum
skolas ritmu, ko spējām labi no-
spēlēt ar pašu gatavotajiem ritma 
rīkiem, vienlaicīgi dziedot dziesmu. 
Trenējāmies paši, un tad bija kop-
mēģinājumi ar čellisti. Viņa izrādīja 
dažādus veidus, kā var spēlēt čellu 
ar lociņu pa stīgām. Pēc tam  kopā 
ar čellisti izpildījām dziesmu “Kur 
tu teci, gailīti?”. Iepazināmies ar šīs 
dziesmas dažādajiem izpildīšanas 
veidiem: gan kā deju, gan kā kora 
dziesmu, gan kā simfoniskā orķestra 
skaņdarbu, gan kā pūtēju orķestra 
skaņdarbu, gan kā džeza orķestra 
skaņdarbu. 

Mums vēl jāmācās pazīt savus 
slavenākos mūziķus, lai varam no-
saukt viņu uzvārdus. Bijām priecīgi, 
ka varējām sadarboties un muzicēt 
kopā. 

Nora Nukse, Skultes sākumskolas 
mūzikas skolotāja. 

Anita Bareika, bibliotekāre, “Latvijas 
skolas Soma” kultūrizglītības  

programmas koordinatore 

izvērtēšanas uzrakstīja apņemšanos 
– ko mēs varam darīt ikdienā, lai 
taupītu papīru! Apņemšanās bija 
dažādas: zīmēsim papīram uz abām 
pusēm, izmantosim papīra atgrie-
zumus radošajos darbos, nodosim 
papīru otrreizējai pārstrādei, vairāk 
darbosimies svaigā gaisā, pavadīsim 
dienu bez papīra!

Zibakcija – “Viena diena bez pa-
pīra” pavēra iespējas radošākām 
nodarbēm, kustību rotaļām, ve-
selīgām aktivitātēm ārā – tai vietā, 
lai sēdētu pie galda ar zīmuli un 
papīru. 

Rīcības dienu noslēgumā grupas 
gatavoja plakātu, kurā atspoguļoja 
uzzināto un to, ko turpmāk apņemas 
darīt vides labā.

Salīdzinot aptaujas anketās 
iegūtās atbildes, nonācām pie 
secinājuma, ka bērnu un vecāku at-
bildes ir līdzīgas, kas liecina par to, 
ka ģimenēs ikdienas paradumos, 
piemēram, atkritumu šķirošanā tiek 
iesaistīti visi ģimenes locekļi gan 
pieaugušie, gan bērni.

PII “Mārzemīte” Ekopadome

Eiropa?  
Līva Mīdere, 10.d klase: “Manuprāt, 

uz jēdzienu Eiropa var paskatīties 
dažādi, proti, tā ir gan planētas Zeme 
daļa, gan valstu kopums, kas ne 
vien mēr ir saskaņā ar dažādu sfēru 
jautājumiem.”

Madara Marta Kosīte, 10.d klase 
“Eiropa esam mēs katrs. Skolēns, 
jaunietis, pieaugušais un pat seniors, 
kurš spēj veikt kaut vismazākās iz-
maiņas sabiedrībā un uzlabot dzīvi 
šajā lielajā burbulī.”

Artūrs Smiltnieks, 10.d klase: 
“Eiropa – vieta, kura vieno visu pa-
sauli un cilvēci.”

Ketija Ruska, 10.d klase: “Eiropa 
ir vairāku valstu savienība ar vienu 
naudas valūtu. Šī savienība veido 
Eiropas Savienību, kurā valstis vie-
na otrai palīdz gan ekonomiski, gan 
fiziski, aizstāvot viena otru.”

Skolēnu iesaisti šajā projektā 
motivē ne tikai skolotāja aicinā-
jums piedalīties, bet pašu interese 
par politiskajiem procesiem Eiropā, 

valodas un literārās spējas skolas, 
Korejas Republikas vēstniecības 
Latvijā un Latvijas Nacionālās bib-
liotēkas kopīgi organizētajā eseju 
konkursā. 

Sākoties novembrim, ietērpāmies 
svētku krāsās un noskaņā. Kultūras, 
pašizpausmes un sociāli pilsoniskās 
jomas metodiskās komisijas mācību 
priekšmetu skolotāji savās stundās 
radīja veselu pasākumu kopumu, ku-
ru nodēvēja par “Patriotisko mēnesi”. 
Visu klašu skolēni varēja piedalīties 
un parādīt savas spējas attālinātajā 
viktorīnā par “Baltijas ceļu”, vizuālās 
mākslas konkursā “Manas ģimenes 
vērtības”, muzikālajā dziesmu spēlē 
“Latvijas patriotiskās dziesmas” un 
sportiskajās aktivitātēs  zibakcijā 
“Latvija” un viktorīnā par Latvijas 
sportistiem. Vissirsnīgāko sveicienu 
izveidoja mūsu sākumskolas klašu 
skolēni, stāstot, deklamējot, spēlējot 

iespēja kaut ko mainīt savā apkārtē-
jā vidē un potenciālā balva kādai ko-
mandai doties uz Briseli, šoreiz gan 
attālināti.

Skolēni regulāri tiekas attālināti un 
viens ar otru klātienē, lai piedalītos 
Eiropas Parlamenta organizētajās 
nodarbībās, kur viņiem ir iespēja 
tikties ar politikas veidotājiem un 
analizētājiem, piemēram, Eiropas 
Parlamenta deputātu Ivaru Ījabu, 
politoloģi un Latvijas Universitātes 
Sociālo zinātņu fakultātes pro-
fesori Žanetu Ozoliņu, Pārresoru 
koordinācijas centra pārstāvi Māru 
Sīmani sarunā par Nacionālo at-
tīstības plānu. 6.decembrī “Eiropas 
Parlamenta Vēstnieku skolas” 
komanda tikās ar Latvijas NVO 
līderiem  lai apspriestu  pilsoniskās 
sabiedrības lomu parlamentārajā 
demokrātijā.

10.d  klases skolēni: Līva Mīdere, 
Madara Marta Kosīte, Artūrs 

Smiltnieks un Ketija Ruska

 sirsnīgā videofilmā “Daudz laimes, 
Latvija!”. 

Mūsu skolas ikgadējā tradīcija  
gaismas instalāciju parks “Apburtais 
mežs”, kā ierasts, veidoja pirmsvēt-
ku sajūtu ikvienam, kurš gāja 
garām, ieskatījās vai ienāca skolas 
pagalmos. Šis ir viens no tiem īpaša-
jiem skolas pasākumiem, kas gada 
tumšajā laikā sniedz gaismu un sil-
tumu ne tikai tā radītājos  skolēnos 
un skolotājos, bet arī priecē ikvienu 
Mārupes novada iedzīvotāju un viesi. 
Ļoti cerēsim, ka apstākļi nākamajā 
gadā būs tik labvēlīgi, lai mēs šo 
pasākumu veidotu pilnā apmērā, 
aicinot visus ciemoties klātienē un 
baudot gan gaismas instalācijas, 
gan mākslinieciskos priekšnesumus.

Mēs lepojamies ar mūsu rokdar-
bu pulciņa bērniem un viņu sko-
lotāju Līvu Prekeli, kuru darbus var 
baudīt Latvijas Universitates Tautas 
lietišķās mākslas studijas “Vāpe” 
izstādē “8 skolmeistari no studijas 
“Vāpe”. Īsļaužu un garļaužu kerami-
ka”. Esam lepni, ka 8. vizuāli plas-
tiskās mākslas konkursā “Priekules 
Ikars” katra savā vecuma grupā tika 
apbalvotas mūsu skolnieces: Alise 
Šaroka ieguva 2.vietu, Kima Tauriņa 
 3.vietu un Anna Lapiņa ieguva 
atzinību. 

Un īpaši esam gandarīti par mū-
su 7.e klases skolnieci Annu Lapiņu, 
kura uzvarēja Latvijas Televīzijas er-
udīcijas spēlē “Gudrs, vēl gudrāks” 
7.klašu konkurencē. Sveicam visus 
radošos un talantīgos skolēnus un 
viņu skolotājus!

Jaunmārupes pamatskola

Skultes sākumskolas skolēni 
muzicē kopā ar Liepājas 
Simfoniskā orķestra dalībniekiem

Īstais brīdis sākt!

Mārupe Eiropā

Jaunmārupes pamatskola - ar svētkiem sirdī!

Mārupes Valsts ģimnāzijas jauniešu komanda piedalās projektā “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola”.



13Pirmdiena, 13.decembris, 2021

No 22. līdz 27. novembrim Itālijas 
pilsētā Čezēnā notika Erasmus+ 
projekta “Learning in circles” otrā 
mobilitāte. Par aprites ekonomi-
ku savas zināšanas papildināja 
Babītes vidusskolas izglītojamās: 
Emīlija Dvoranovska, Anna Rum-
ba, Vanesa Krasta, Evelīna 
Kalniņa un Helēna Jānīte. 
Meitenes Itālijā atbalstīja skolas 
direktore Ilze Rozenberga un di-
rektores vietniece Ruta Virbule. 
Arī šoreiz visu dalībvalstu izglī-
tojamie dzīvoja viesģimenēs, kur 
nepastarpināti varēja iepazīt itāļu 
viesmīlību un dzīvesveidu. 

Šīs mobilitātes uzsvars bija 
zinātnes loma bezatkritumu ekono-
mikas realizēšanā. Jau pirmajā dienā 
notika tikšanās ar vairākiem Jūras 
Bioloģijas institūta zinātnie kiem, 
kuri stāstīja par Adrijas jūras izpēti, 
kā arī par plastmasas piesārņojuma 
ietekmi uz kopējo ekoloģisko situāci-
ju, savukārt pēcpusdienā bija iespēja 
klausīties izsmeļošu lekciju par kok-
materiālu otrreizējo pārstrādi. Dienā, 
kad katras skolas delegācija prezen
tēja savu skatījumu par pilsonisko 
atbildību bezatkritumu ekonomikas 
atbalstīšanā, Babītes vidusskolas 
pārstāvji tikās arī ar Itālijas lielākā 
atkritumu pārstrādes koncerna 
Hera pārstāvjiem, kuri virtuālā ek-
skursijā iepazīstināja ar soļiem, kā 
tiek pārstrādāti sašķirotie atkritumi, 
un informēja par dažādiem aprites 
ekonomikas projektiem.

Neizpalika arī kultūras iepazīšana. 
Boloņas apmeklējumā centrālais 
notikums bija senākās universi-
tātes anatomikuma telpas un bib-
liotēkas lekciju zāles “Stabat Mater” 
apmeklējums, kas ir vēsturiski rene-
sanses laika liecinieki. Arī Čezēna 

29. un 30. novembrī norisinājās 
hakatons skolēniem “Young Cli-
mathon”, ko rīko Rīgas Tehniskā 
universitāte (RTU) sadarbībā ar 
Vides Izglītības fondu. 

Programma “Young Innovators” 
tiek īstenota visā Eiropā, iesaistot 
aptuveni desmit tūkstošus jauniešu, 
un Babītes vidusskola bija viena no 
sešpadsmit Ekoskolām Latvijā, kura 
pieteica savu dalību.

Babītes vidusskolas Ekopadomes 
komanda ar nosaukumu “Zāles stob
ri”, kuras sastāvā bija Annija Gaile, 
Madara Krieva, Emīlija Marija Runce, 

Babītes vidusskolas tautas deju 
kolektīvs “Bize” ieguvis pirmās 
vietas starptautiskos deju fes-
tivālos Horvātijā un Lietuvā.

Oktobra beigās Horvātijā notika 
starptautisks deju festivāls “Adriatic 
Zadar Open 2021”, bet Kauņā 
(Lietuvā) starptautisks deju festivāls 
“Kaunas Fest 2021”.

Babītes vidusskolas tautas deju 
kolektīvs “Bize”, kuru vada Linda 
Plostniece, katram festivālam at-
tālināti iesniedza trīs dejas, kas tika 
vērtētas atsevišķi. 

Horvātijas festivālā “Adriatic Zadar 
Open 2021”  TDK “Bize” ieguva gan 

lepojas ar grāmatu krātuvi, kas ir 
Eiropā pirmā publiskā bibliotēka, 
celta 1524. gadā. Tajā apskatāma 
500 gadu vecā lasītavas telpa, kuru 
sargā masīvas, kastaņkokā grebtas 
durvis un divas milzīgas, vienlaicīgi 
slēdzamas atslēgas. Tumšajā telpā, 
ko apgaismo tikai dienas gaisma, 
kas iespraucas pa 44 venēciešu 
stila logiem, glabājas vairāk nekā 
340 seni manuskripti, savukārt iz-
stāžu zāli apjož neskaitāmi grāmatu 
plaukti ar 16. gadsimta sējumiem, 
bet zem stikla vitrīnām aplūkojami 
krāsaini viduslaiku baznīcas koraļu 
manuskripti.

Notikumiem bagātās nedēļas 
noslēgumā Babītes vidusskolas 
pārstāvji tikās ar Čezēnas pilsētas 
mēru Enzo Lattuca, kurš uzklausī-
ja projektā līdz šim paveikto un 
pastāstīja par savu ieguldījumu 
ekoloģiskā dzīvesveida atbalstīšanā. 
Pieredzes apmaiņas brauciena 
noslēgumā apmeklēts Ekoloģijas 
muzejs, kas deva pēdējo apstiprinā-
jumu tam, ka cilvēki ir atbildīgi par 
to, kas patalaban notiek vidē, ka ar 
savām mazajām ikdienas izvēlēm 
mēs varam mainīt situāciju uz labo 
vai katastrofālo pusi.

Babītes vidusskolas delegāciju 
pārstāvjus aicinājām dalīties savos 
iespaidos:

Evelīna Kalniņa, 11.b: “Erasmus+ 
Itālijas braucienā esmu ieguvusi ļo-
ti daudz zināšanu gan kultūrā, gan 
ārpus tās. Viesģimene pasniedza 
neaizmirstamus itāļu nacionālos 
ēdienus, desertus un uzkodas, kā arī 
parādīja nacionālās itāļu dejas un val
sti prezentēja no sava skatpunkta. Šis 
projekts man devis jaunas zināšanas 
kultūrā, tradīcijās, ekoloģiskajā pēdā 
un sociālajā dzīvē. Neaizmirstams 

Lauma Paleja un Sintija Buliga divu 
dienu garumā izstrādāja risinājumus 
Beberbeķu dabas parka piesārņoju-
ma mazināšanai, kas radies cilvēku 
neapdomības dēļ un apgrūtina eko-
sistēmas un dzīvniekus. 

Divu dienu darbs rezultējās lie-
liskos panākumos, un Babītes 
vidusskolas Ekopadomes koman-
da “Zāles stobri” ieguva godpilno 
2. vietu sešpadsmit konkurentu vidū. 

Vineta Vējone, Babītes vidusskolas 
sabiedrisko attiecību speciāliste

1. vietu par deju “Tēva dēli” (Indras 
Ozoliņas horeogrāfija, Raimonda 
Paula mūzika), gan 2. vietu par de-
ju “Mano meilo” (Ilutas Mistres un 
Daces Ostaņēvičas horeogrāfija, 
tautas mūzika) un Grand Prix – 
augstāko novērtējumu  par deju  
“Vējelis” (Agra Daņiļeviča horeogrāfi-
ja, Kaspara Bārbala mūzika).

Kauņas festivālā “Kaunas Fest 
2021” “Bizei” par visām trim dejām 
piešķirtas trīs 1.vietas. 

Vineta Vējone, Babītes vidusskolas 
sabiedrisko attiecību speciāliste

projekts un pieredze!”

Helēna Jānīte, 10.b: “Dodoties šajā 
braucienā, nezināju, ko sagaidīt. Tagad 
pēc brauciena vienīgā vēlēšanās ir 
doties atpakaļ un piedzīvot visu vēl-
reiz no jauna. Guvu iespēju iemācīties 
daudz ko jaunu par aprites ekonomiku 
un vides problēmām, kas man tagad 
devis pilnīgi citu skatu uz dzīvi un savu 
ikdienas rutīnu. Esmu pateicīga par to, 
cik daudz jaunu draugu un atmiņas 
ieguvu, kā arī esmu pateicīga skolotā-
jām, kuras šo braucienu padarīja iespē-
jamu. Šī nedēļa Itālijā paliks manās 
atmiņās mūžīgi.”

Anna Rumba, 12.a: “Aizvadītajā 
laikā Itālijā iepazināmies ar viņu 
dzīves veidu un paradumiem saistībā 
ar atkritumu šķirošanu un pārstrādi. 
Viesģimenē iepazinos ar superīgiem 
cilvēkiem un baudīju laipnu uzņemša-
nu. Kopā apskatījām pilsētu. Šī bija 
interesanta pieredze. Noteikti brauktu 
vēlreiz.”

Vanesa Krasta, 11.b: “Es Erasmus+ 
braucienā uzzināju ko jaunu un īpašu 
par itāļu kultūru. To es nevarētu uz
zināt, ja nedzīvotu viesģimenē un 
nebūtu tik tuva kontakta ar pašiem 
itāļiem. Visvairāk mani pārsteidza 
ēdināšana  tai ir savas tradīcijas, un 
ēdamā vienmēr ir daudz. Patika itāļu 
arhitektūra un pilsētu dažādība.

Bija jauki redzēt ģimenes ikdienu, 
dzirdēt valodu un īpatnības ikdienas 
rutīnā. Bija arī interesanti un izglītojoši 
klausīties citu valstu prezentācijas, kā 
arī piedāvātās itāļu kompāniju un or-
ganizāciju lekcijas un prezentācijas. 
Esmu pateicīga par šādu iespēju un 
noteikti saku lielu paldies viesģime-
nei un skolai par iespēju piedalīties 
projektā.”

Emīlija Dvoranovska, 12.a: 
“Visspilgtākais, kas man palika at-
miņā no Erasmus+ projekta Itālijā, 
bija cilvēki. Tik tiešām visi ir ļoti at-
vērti un aktīvi, vienmēr atsaucīgi un 
palīdzēja mums orientēties jaunajā 
pilsētā. Viesģimenes siltā atmosfēra 
ļāva ātri iejusties kultūrā. Šis projekts 
ir devis man jaunas atmiņas, draugus 
un padziļinātas zināšanas ekoloģiskajā 
dzīvesveidā.”

Ruta Virbule, Babītes vidusskolas 
direktores vietniece izglītības jomā

Babītes vidusskolas izglītojamie Itālijā papildina 
zināšanas par aprites ekonomiku

Babītes vidusskolas Ekopadomes 
komanda plūc laurus vides 
jautājumu hakatonā

“Bize” plūc laurus starptautiskos 
deju festivālos

No kreisās A.Rumba, E.Dvoranovska, E.Kalniņa, V.Krasta un H.Jānīte.

2.vietas ieguvēja - Babītes vidusskolas komanda “Zāles stobri” (no kreisās M.Krieva, 
E.M.Runce, A.Gaile, L.Paleja un S.Buliga).

Arī kamerorķestra dalībnieki ok-
tobrī sagatavoja programmu un 
piedalījās kora “Universum” jubile-
jas koncertā. Piektdienās turpinās 
brīvās skatuves koncerti.

Kopš vasaras Mārupes novadam 
pievienojies arī Babītes novads, un 
tagad jaunajā novadā nu ir divas 
mūzikas skolas. Par to priecājamies, 
arī pirms novadu apvienošanas 
esam sadarbojušies. Domājam 
par apvienotu simfonisko orķestri, 
kopīgu pasākumu organizēšanu. 

Mārupes Mūzikas un mākslas 
skola šogad sasniegusi “pilngadī-
bu” – mums jau 21. Jau vai tikai? 
Jau – atceroties skolas dibināšanu, 
tikai – saprotot, ka viss vēl priekšā. 
Lepojamies ar saviem absolventiem, 
kuri turpinājuši mūzikas un mākslas 
izglītību, lepojamies redzēt viņus jau 

augstskolu mācībspēku vidū, starp-
tautiskos konkursos un projektos. 
Un ļoti priecājamies, ka mūsu ab-
solventi atgriežas mūsu skolā jau 
kā pedagogi. Bet ne mazāks prieks 
ir par tiem, kuriem māksla un mūzika 
nav profesija, bet hobijs, kuri ir dažā-
du amatierkolektīvu dalībnieki.  

Kāds īsti ir mūsu izglītības mērķis 
– izcilību veidošana, radošas per-
sonības vispusīga attīstība vai iein-
teresēts, sagatavots Dziesmu svēt-
ku dalībnieks? Nav viennozīmīgas 
atbildes, taču ir  skaidrs, ka mūsu 
uzdevums ir ieraudzīt un palīdzēt 
izaugt izcilībām, iemācīt mīlēt mūzi-
ku un mākslu, nodrošināt Dziesmu 
svētku – Latvijas kultūras fenome-
na pēctecību. Un ne mazāk svarīgs 
ir fakts, ka  kultūrizglītības procesā 
veidojas radoša personība, kura ir 

gatava pieņemt izaicinājumus, iz-
rādīt iniciatīvu, un kurai zināšanas ir 
stabils pamats veiksmīgai rīcībai, lai 
sasniegtu gan personīgos mērķus, 
gan dotu ieguldījumu sabiedrības 
attīstībai.

Ziemassvētki ir brīnumu laiks, 
cerību laiks. Laiks, kad gribas 
uzsmaidīt un pateikt paldies ik-
katram. Tāpēc esam pateicīgi un 
sakām paldies audzēkņiem un 
vecākiem,  paldies Mārupes novada 
pašvaldībai, paldies  visiem mūsu at-
balstītājiem gan domās, gan darbos. 
Mārupes mūzikas un mākslas skola 
novēl visiem gaišus un mierpilnus 
Ziemassvētkus! 

Dace Štrodaha, skolas direktore

Ieraudzīt un palīdzēt izaugt izcilībām
raksta turpinājums no 11.lpp.
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Latvijas Ziemas Peldēšanas Fede
rācijas iedibinātā tradīcija  go-
dināt Latvijas dzimšanas dienu, 
pavadot ūdenī 100 minūtes, 
aizsākās Latvijas simtgadē. Par 
godu katram Latvijas dzimšanas 
dienas gadam aukstum-
peldēšanas tradīcija turpinājās 
arī šogad, un 18.novembrī 
“Mārupes aukstumpeldētāji” jau 
otro gadu piedalījās šajā izaicinā-
jumā. Šī gada akcijā #roņipeld103 
pavadīja +6 grādu aukstā ūdenī 
nepārtrauktas 103 minūtes, cits 
nomainot citu.

Vieni  no skaistākajiem svētkiem 
ir Ziemas saulgrieži un Jaunais 
gads. Šajos svētkos tā pa īstam at-
klājas mūsu tautas vēsture un 
dzī vesveids. Lai Jaunā gada 
sagaidīšanu celtu godā, meklēsim 
senču senās gudrības un vērtības.

 Arī mūsdienās var rīkot Jaungada 
sagaidīšanu ģimenes, draugu lokā 
vai vienkārši piezvanot tuvam drau-
gam, tādējādi nesot saticību, možu 
garu un labas dzīves vēlējumus. Cik 

Lai gada tumšākais laiks būtu 
vieglāk aizvadāms, Mārupes 
novada pašvaldības Babītes 
Kultūrizglītības centra filiālē 
Salas pagastā “Vietvalži” no 28. 
novembra skatāma floristikas 
darbu izstāde “Gaismas vainags”, 
kuras autorēm Mārai Valdmanei 
un Vandai Brūvelei vienlīdz svarī-
ga ir ne tikai darbu estētiskā 
vērtība, bet arī to vēstījums un 
līdzi nestais garīgais piepildī-
jums. 

Liels prieks, entuziasms, izturība 
un vienoti pozitīva noskaņa – tie 
ir ierastie aukstumpeldētāju pava-
doņi, dodoties ledainā ūdenī. Tieši 
tāda noskaņa valdīja pasākumā 
#roņipeld103 “JIP Mārupīte” peld-
vietā Mārupes novadā 18. novem-
brī laika posmā no plkst.  12.00 
līdz 13.43, kad vairāk nekā 50 
drosminieku kopīgi pieveica 103 
minūtes ūdenī  par godu katram 
Latvijas dzimšanas dienas gadam. 
Atrašanās ilgums ūdenī variēja no 
vienas līdz vienpadsmit minūtēm, 
katram izvēloties sev piemērotu 
laiku, lai nekaitētu veselībai. Akcijā 

daudz prieka tas sagādā ģimenei, 
draugiem un jums pašiem!

Novēlu jauki pavadīt laiku, lejot 
laimes, vērojot zvaigznes un domā-
jot gaišas domas, tad silti un priecīgi 
būs katrā mājā visu gadu.

Lai slavēts Ziemassvētku brī-
nums, lai godāta neierobežota 
mīlestība, uzticēšanās, piedošana, 
līdzcietība, prāts un gudrība!

Atvadīsimies no vecā gada 
nepabeigtajiem darbiem, kļūdām un 
nožēlas, neveiksmēm un vilšanās! 

Iedegsim svecīti par mīļajiem, kurus 
esam zaudējuši!

2022.gadā paturēsim sev tikai la-
bo, gaišo un cerīgo!

Gaišus Ziemassvētkus! Jaunajā 
gadā –piepildīt iecerēto, nepazaudēt 
iegūto, atrast meklēto!

Tiekamies Jaunajā gadā!

Rūta Krastiņa, Mārupes senioru 
biedrības valdes priekšsēdētāja

Māra Valdmane un Vanda Brūvele 
ir jūrmalnieces, abas apguvušas flo-
ristiku Bulduru Dārzkopības vidus
skolā – lai gan pamata profesijas 
abām citas, aizraušanās šobrīd 
kļuvusi par nozīmīgu dzīves sastāv
daļu. Abas mākslinieces darbojas kā 
dekoratores baznīcās   V. Brūvele 
Rīgas Lutera baznīcā Torņakalnā, 
bet M. Valdmane Dubultu evaņģē-
liski luteriskās draudzes baznīcā.  
V. Brūveles dzimtas saknes mek
lējamas Salas pagastā, un viņa 

piedalījās bērni, vecāki, pāri, indi-
viduāli peldētāji, pat trīs paaudzes 
vienlaicīgi, atbalstīt bija atnākuši arī 
līdzjutēji. Mēs, “Mārupes aukstum-
peldētāji”, atzīmējot valsts svētkus, 
apzināmies, ka mūsu labākā dāvana 
Latvijai ir – būt un palikt veseliem! To 
arī novēlam visiem mūsu novadnie
kiem un tautiešiem – labu un stipru 
veselību! 

Elīna Puncule, “Mārupes 
aukstumpeldētāju” pārstāve

šejieniešiem ir labi pazīstama, jo 
jau vairākus gadus vada dažādas 
radošās darbnīcas “Vietvalžu” or-
ganizētajos pasākumos.  Māru 
Valdmani iepazīsim šajā izstādē, 
kurā gaismas gaidīšanas laiks tiks 
parādīts, izmantojot abām autorēm 
īpaši tuvos dabas materiālus. 

Dace Ulpe, Mārupes novada 
pašvaldības Babītes Kultūrizglītības 

centra filiāles Salas pagastā 
“Vietvalži” Izstāžu zāles vadītāja

“Mārupes aukstumpeldētāji” par godu Latvijas 
dzimšanas dienai piedalās akcijā #ROŅIPELD103

Cienījamie Mārupes novada seniori!

 “Vietvalžos” aplūkojama izstāde “Gaismas vainags”

Latvijas gargabalnieks Dmitrijs Serjogins 5.decembrī Maljorkas salā, 
Spānijā, izcīnīja uzvaru pusmaratona skrējienā “28a Caixabank Mit-
ja Marató Ciutat de Palma 2021” sacensībās.

Viņš finišēja pēc stundas, sešām minūtēm un 52 sekundēm, būdams 
vadībā no distances pirmajiem līdz pēdējiem metriem.

Otro vietu ieņēma spānis Džoans Marins, kurš no Latvijas skrējēja atpalika 
sešas minūtes un 45 sekundes, bet trešais bija mājinieks Alehandro Alvaress 
Vaskess, kurš distancē pavadīja vēl trīs minūtes un 44 sekundes ilgāk.

Kopumā sacensībās startēja 456 skrējēji.

Mārupes Sporta centrs

No 22. līdz 28.novembrim 
Mārupes novadā notika āra 
aktivi tāte “35 km Veselības spor-
ta nedēļā”.

Pasākuma mērķis bija sniegt 
iespēju dalībniekiem interesantā 
veidā plānot savu skrējiena vai 
soļošanas maršrutu ar kopējo dis-
tanci 35 km (simts kilometri) un veikt 

to Veselības sporta nedēļas laikā.
No dalībniekiem, kuri iesūtīja savu 

veikto maršrutu, pārsteiguma balvas 
no Mārupes Sporta centra saņēma 
Ginta Šenfelde un Inita Sīpola.

Turpināsim būt sportiski aktīvi un 
rūpēsimies par savu veselību!

 Mārupes Sporta centrs

Mārupietis Dmitrijs Serjogins 
Spānijā izcīnījis uzvaru 
pusmaratona skrējienā

Veselības sporta nedēļā nosoļoti 
vai noskrieti 35 km

ZiemassvētkuZiemassvētkuZiemassvētku
dāvanudāvanudāvanu

gadatirgus!gadatirgus!gadatirgus!
SPUŅCIEMĀ, SALAS PAGASTĀ

MĀRUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS
BABĪTES KULTŪRIZGLĪTĪBAS CENTRA

FILIĀLĒ "VIETVALŽI"

Aicinām pieteikties dalībai tirdziņam mājražotājus, izbraukuma ēdinātājus,
māksliniekus/individuālos meistarus, amatniekus un citus ražotājus,
 rakstot janis.buza@marupe.lv vai zvanot 22319001, 67149874!

Aktivitātes notiks, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības noteikumus,
tirdziņs notiks "zaļajā režīmā"!

19.DECEMBRĪ

PLKST. 11.00 - 15.00

17.- 19. decembrī plkst. 17.00 
Mārupes sporta kompleksā, Kantora ielā 97, 
Mārupē
Mārupes novada atklātais turnīrs 
basketbolā WINTER CUP '2021 
meitenēm U14 grupā

22.decembrī plkst. 19.00 Mārupes Sporta 
kompleksā, Kantora ielā 97, Mārupē
Reģionālās Basketbola līgas spēle 
Mārupes SC - Nīca

19.decembrī plkst. 9.00 Babītes sporta 
kompleksā
Mārupes novada individuālās sacensības 
novusā

SPORTA AFIŠA

Plašāku informāciju skatīt www.marupe.lv, sadaļā Sports / Sporta notikumu kalendārs.
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Par to var pārliecināties ikviens 
interesents Mārupes novada Dzil
nuciemā, apskatot vēsturnieka 
Mārtiņa Mitenberga jaunos vēs-
tures vides objektus – “Krustce-
les”,  “Atmiņu māja”, “Varoņu 
mežs” un “Božu meža noslēpumi”.  
Ekspozīcijas izveidotas divu pro-
jektu: “Dzilnuciema krustceles 
1.kārta” un “Dzilnuciema krustce-
les 2.kārta” ietvaros, kuri atbalstī-
ti 2021. gada projektu konkursā 
„Ģimenei. Videi. Izaugsmei 
Babītes novadā”.

“Šo objektu izveidošana ir “goda 
atdošana” cilvēkiem, kas šeit dzī
vojuši, strādājuši un bijuši Latvijas 
varoņi”, stāsta M.Mitenbergs. 

Biedrība “Ievas radošā darbnīca” 
novembrī par godu valsts svēt-
kiem Latvijā  sagatavoja jaunu 
gleznu izstādi, veltītu Latvijas 
dabai. Izstāde bija katra dalībnie-
ka  personīgs vēstījums par  mūsu 
zemes skaistumu. 

Novadnieki, dažāda vecuma un 
profesiju pārstāvji, vakaros, kad 
ir iespēja sanākt kopā, papildina 
zināšanas glezniecības tehnikās, 
meklē savu ceļu mākslā, bieži kā  
pētnieki vēro dabu un katrs savā 
unikālā tehnikā to ataino. Bieži tieši 
Mārupes daba ir iedvesmas avots.

Šoreiz izstāde risinājās jaunā 

No 25. novembra līdz 2022. gada 
31. janvārim Eduarda Pāvula 
memoriālā izstāde piedāvā īpašu 
pasākumu – noskatīties filmu 
“Latviešu strēlnieka stāsts” un 
uzzināt par tās tapšanu, filmas 
veidotājiem un vēsturiskajiem 
notikumiem, kas atainoti filmā. 

Novembris ir mūsu valstisku-
ma un patriotisma mēnesis, kad 
vairāk kā ierasts domājam par šīm 
tēmām, savukārt decembra un 
janvāra puteņos atceramies gan I 
Pasaules kara Ziemassvētku kaujas, 
gan 1991. gada janvāra barikādes. 
“Vietvalžos” vēsturi skatām gan 
caur mākslas darbu, gan personisku 
pārdzīvojumu un cilvēcisku stāstu 
prizmu, tāpēc uz šiem īpašajiem fil-
mas seansiem aicināti visi interesen-
ti – vai tā būtu ģimene vai draugu 

Latvijā vēl līdz 2022.gada 11.jan-
vārim noteikta ārkārtas situācija, 
kuras laikā daudz kas nenotiek 
tā, kā plānā bija iecerēts. Bet to arī 
uztveram par jaunu izaicinājumu 
bibliotēkām, nedaudz pārkārtojot 
darbu.

Bibliotekāri piedalās konferencēs, 
semināros un profesionālās piln-
veides kursos, izmantojot Zoom 
platformu.

Katru gadu novembra vidū notiek 
Ziemeļvalstu Literatūras nedēļa, 
kuras ietvaros var iepazīties ar 
Ziemeļvalstu rakstnieku darbiem, 
notiek rīta vai krēslas stundas 
priekšlasījumi, dažādi radoši uzdevu-
mi. Šogad Ziemeļvalstu Literatūras 
nedēļa Latvijā notika jau 23.reizi. 
Tās tēma bija “Sapņi un ilgošanās”. 
Mārupes novada bibliotēka šogad 
piedāvāja rīta lasījumu Zoom plat-
formā pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādes “Saimīte” grupai 
“Pīlādzīši”.

Mārupes novada bibliotēkā Piņķos 
novembrī bija aplūkojama novad-
pētniecības izstāde “Lāčplēša Kara 

Dzilnuciems ir viens no senākajiem 
novada ciemiem ar aptuveni 400 ga-
du senu vēsturi. Turklāt šogad aprit 
75 gadi kopš 1946.gadā Babītes 
mācītājmuižā Dzilnuciemā tika atklā-
ta Babītes pamatskola. Dzilnuciems 
atrodas Kurzemes ceļa malā, tādēļ 
likumsakarīgi šeit notikuši vairāki 
Latvijas vēsturē nozīmīgi notikumi. 
M.Mitenbergs galvenokārt vēlējies 
izstāstīt stāstus par šajos vēstures 
notikumos nozīmīgām personībām, 
kuras te dzīvojušas.

Vides objekts “Krustceles” satu
riski un mākslinieciski izgaismo 
Dzilnuciema vēstures līkločus. 
Simboliski vides objektam ir goda 
vārtu nozīme, kas uzsver atrašanās 
vietu krustcelēs un Dzilnuciema 

novada kultūrvides objektā  namiņā 
pretī tirdzniecības centram “Rimi”, 
kur novembra  tumšajos vakaros 
staroja mākslas telpa, zaigoja krā-
sas  gleznās, veidojot pieejamu ik
vienam  garāmgājējam izstādi un 
radot svētku sajūtu novadā.

Izstādē piedalījās dažādu paaudžu 
Mārupes mākslinieki, bied rības 
“Ievas radošā darbnīca” studijas 
dalībnieki: Luīze Puciriuse, Vineta 
Niedola, Linda Zēğele, Ērihs Grubels, 
Laima Apšeniece, Ilze Aistere, Arnita 
Holsta.

Ieva Caruka

grupa, skolēnu klase vai deju kolek-
tīvs. Seansa laiku un apmeklētāju 
skaitu saskaņosim, interesentiem 
piesakoties, zvanot uz tālruņa num-
uru 20387272 vai rakstot uz epasta 
adresi dace.ulpe@marupe.lv.

Mārupes novada pašvaldības 
Babītes Kultūrizglītības centra filiāles 
Salas pagastā “Vietvalži” apmeklē-
jums notiek tikai epidemioloģiski 
drošā vidē (apmeklētājiem obligāti ir 
jāuzrāda derīgs sadarbspējīgs serti-
fikāts, kas apliecina vakcināciju pret 
Covid19 vai pārslimošanas faktu, kā 
arī personu apliecinošs dokuments). 

Dace Ulpe, Mārupes novada 
pašvaldības Babītes kultūrizglītības 

centra filiāles Salas pagastā 
“Vietvalži” Izstāžu zāles vadītāja

ordeņa kavalieri”, bet decembrī 
aplūkojama izstāde “Ziemassvētku 
kaujas” (Fotogrāfijā  ieskats 
izstādē).

Iesaistoties Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas projektā “Grāmatu iepir-
kuma programma publiskajām bib-
liotēkām”,  visās četrās Mārupes 
novada pašvaldības bibliotēkās 
esam iegādājušies 147 grāmatas.

Daļa bibliotekāru Zoom plat-
formā ir uzsākuši digitālo līderu 

vēstures saistību ar dažādu laiku 
būtiskiem notikumiem. Vides ob-
jekts “Atmiņu māja” novietots ciema 
senākajā daļā, kur saglabājusies cie-
ma 100 gadīgā apbūve. Šo un līdz 
mūsdienām nesaglabājušos māju 
iedzīvotāji ir ekspozīcijas varoņi  
tēli, ar kuriem izstāstīti personīgāki 
atmiņu stāsti par dzīvi Dzilnuciemā. 
Dzilnuciema senā apbūve ir ne-
skaitāmas reizes postīta karos, 
cietusi ugunsgrēkos, bet no jauna 
atjaunota. Savukārt ekspozīcija 
“Varoņu mežs” ir objektu kopums par 
kara atstātajām rētām Dzilnuciemā, 
kur simboliski attēlota kara darbī-
bas vieta. Apskatot vides objektu 
“Božu meža noslēpumi”, iespējams 
iepazīties ar dažādiem interesan
tiem faktiem par novada iedzīvotāju 
iesaisti vēsturiskos notikumos. Tas 
veidots kā noslēpumiem apvīts žogs, 
kur pa īpašām slepenām durvīm 
iespējams ielūkoties pagātnē. 

Vēsturnieks uzskata, ka ekspozīci-
jām jābūt arī vizuāli pievilcīgām un 
interesantām un ir priecīgs, ka viņa 
pārdrošās idejas izdevies īstenot ar 
mākslinieces Ievas Lapiņas atbal
stu. Mārtiņš Mitenbergs trīs gadu 
laikā dažādās novadam vēsturis-
ki nozīmīgās vietās izveidojis jau 
trīspadsmit ekspozīcijas, kas pie-
saista ar savu oriģinālo veidolu un 
kalpo ne tikai kā vēsturiskās izziņas 
objekts, bet arī ir vizuāls vides ele-
ments. “Vēlos, lai šie objekti ir dažā-
di pēc satura un formas, uzrunājoši, 
laužot stereotipus par vienmuļajām 
vēsturiskajām planšetēm,” uzsver 
M.Mitenbergs.

Autors atzīst, ka novadā noteikti 
ir vēl vairākas vietas, kuras būtu pel-
nījušas vēsturiskas piemiņas vietas 
izveidi, kā arī pateicas visiem tiem 
iedzīvotājiem, kuri dalījās ar sa
viem atmiņu stāstiem un vēstures 
liecībām. Tāpēc M.Mitenbergs novēl 
novada iedzīvotājiem svētkos cen-
sties vienmēr veidot pozitīvu dialogu, 
iepazīt vienam otru un izturēties ar 
cieņu – līdzīgi kā ģimenē. 

Ilze Kamoliņa, projektu vadītāja

mācību programmu “Dari digitāli!”, 
lai turpmāk varētu palīdzēt ikvienam 
bibliotēkas apmeklētājam izmantot 
eparakstu, eadresi vai dažādus 
epakalpojumus saziņai ar valsts 
vai pašvaldību iestādēm.

Lai kluss un jauks visiem 
Ziemassvētku gaidīšanas laiks!

Ināra Pētersone, Mārupes novada 
bibliotēkas bibliotekāre

Vēsturnieka Mārtiņa Mitenberga vides ekspozīcijas 
par novada vēsturi aizrauj ar oriģinalitāti

Mārupes novada dabas skaistums 
gleznās

“Latviešu strēlnieka stāsts” 
turpinās

Bibliotēkas pielāgojas Covid-19 apstākļiem

Foto: Airētājs saulē. Autore Luīza Puciriuse.

“Atmiņu māja”

“Varoņu mezš”
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19. decembrī plkst. 11.00 - 
Ceturtās adventes svētdienas diev
kalpojums. Dzie dās koris “Atskaņa”. 
Bez pie teikšanās, tikai “zaļajā 
režīmā”. Sv. Vakarēdiena saņemša-
na  pēc Facebook translācijas plkst. 
12.3013.00  “sarkanajā režīmā”.

24.decembrī – Ziemassvētku 
svētvakars 

12.00  14.45 baznīcā notiks svēt-
brīži (15 min), tos iespējams apmek
lēt ikvienam bez pieteikšanās.

Uz visiem tālākminētajiem 
Ziemassvētku svētvakara dievkalpo-
jumiem ir jāpiesakās, rakstot uz 
epasta adresi: info@pinkudraudze.
lv. Tos iespējams apmeklēt tikai 
ar sadarbspējīgu vakcinācijas 
sertifikātu. 

15.00 – dievkalpojums ģimenēm 
ar bērniem 

17.00 – svētvakara dievkalpojums
19.00 – svētvakara dievkalpojums
21.00 – svētvakara dievkalpojums 

– notiks, ja uz to būs pieteikušies 
dievlūdzēji 

Atgādinu, ka vietu skaits diev
kalpojumos ir ierobežots, tādēļ 
obligāti nepieciešama iepriekšēja 
pieteikšanās. Mēs nevēlamies nevie
nam pie dievnama durvīm teikt “nē”, 
tāpēc būsim apzinīgi un ievērosim 
noteikumus. 

25.decembrī – Kristus Pie-
dzimšanas svētki

11.00 – dievkalpojums. Bez pie
teikšanās, tikai “zaļajā režīmā”. 
Sv. Vakarēdiena saņemšana  pēc 

Facebook translācijas 12.3013.00  
“sarkanajā režīmā”.

26. decembrī – Otro Ziemas-
svētku dievkalpojums 

11.00 – dievkalpojums.  Bez 
pie teikšanās, tikai “zaļajā režīmā”. 
Sv. Vakarēdiena saņemšana pēc 
Facebook translācijas 12.3013.00 
“sarkanajā režīmā”.

2022. gada 2. janvārī – Jēzus 
vārda došanas dievkalpojums, gada 
iesākuma dievkalpojums. 

11.00 – dievkalpojums. Bez pie
teikšanās, tikai “zaļajā režīmā”. 
Sv. Vakarēdiena saņemšana pēc 
Facebook translācijas 12.3013.00 
“sarkanajā režīmā”.

Mācītājs Andris Krauliņš 

Lidija Misļakina, dzimusi 1935.g.
Biruta Rumpe, dzimusi 1943.g.
Mihails Denisovs, dzimis 1968.g.
Olga Čurgele, dzimusi 1950.g.
Zenta Vilciņa, dzimusi 1932.g.
Alla Grigorjeva, dzimusi 1950.g.
Vilma Milta, dzimusi 1936.g.
Lilija Nora Kukle, dzimusi 1932.g.
Ludmila Ahmerova, dzimusi 1961.g.
Astrīda Māra Grūbe, dzimusi 1942.g.

Maiga Grigoļunoviča, dzimusi 1931.g.
Vasilijs Krivošejs, dzimis 1935.g.
Ilze Garanča, dzimusi 1967.g.
Marija Ņefjodorova, dzimusi 1937.g.
Harijs Rasa, dzimis 1943.g.
Dzintra Babre, dzimusi 1953.g.
Alma Celmiņa, dzimusi 1932.g.
Visvaldis Tilibs, dzimis 1934.g.
Broņislavs Rimšāns, dzimis 1936.g.

2021.gada novembrī Mārupes novadā 
dzimtsarakstu nodaļās 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”

8 Reģistrētas laulības 23 Reģistrēti mirušie30 Reģistrēti jaundzimušie 16 Zēni 14 Meitenes
2021.gada novembris
Dzimtsarakstu nodaļā

Tik balts un kluss
Krīt zemei pāri mirdzošs Zvaigžņu pakars,
Un, siltām rokām skaudams zemes telpu,
Nāk senais, mīļais Ziemassvētku vakars.
/V.Mora/

Sirsnīgi sveicam visus Mārupes novada iedzīvotājus 
Ziemassvētkos un vēlam labu veselību, izturību, 
veiksmi un gaišu svētku prieku Jaunajā - 2022.gadā!

2022.gada 22.janvārī plkst.16.00 (Mārupes Kultūras namā, 
Mārupē, Daugavas ielā 29) notiks svinīgs sarīkojums veltīts 1991.
gada barikāžu atcerei. Ieeja ar ielūgumiem.

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

biedrības valde

Paziņojums
Svētku dievkalpojumi Piņķu sv. Jāņa draudzē

NO 10.DECEMBRA LĪDZ 6.JANVĀRIM
Piparkūku ceļs 
Atrodi novadā 24 piparkūkām rotātas vietas, nolasi QR kodus, piedalies sarūpētajās 
aktivitātēs un laimē dāvanas. www.marupe.lv/piparkukucels

19. DECEMBRĪ no plkst. 11.00 līdz 15.00 Mārupes novada pašvaldības Babītes 
Kultūrizglītības centra filiāles Salas pagastā “Vietvalži” parkā 
Tradicionālais “Ziemassvētku dāvanu gadatirgus”.
Plašāka informācija par pieteikšanās kārtību dalībai gadatirgū www.marupe.lv.

Floristikas darbu izstāde "Gaismas Vainags"
plkst. 11.00, 12.30, 14.00, 15.30
Muzikāla Ziemassvētku brīnumu izrāde ģimenēm un bērniem (Lielajā zālē) 
Pieteikšanās un ielūgumu izņemšana līdz 16.decembrim. Vairāk informācijas 
www.marupe.lv. Vietu skaits ierobežots. Ieeja bez maksas.

E. Pāvula memoriālās izstādes zālē
Individuālie kino seansi filmām, kurās spēlējis Eduards Pāvuls
Sīkāka informācija E. Pāvula memoriālās izstādes facebook.com lapā.

19. DECEMBRĪ no plkst. 16.00 līdz 20.30 (seansi atkārtojas ik pēc 30 min)
Mārupes Kultūras nama iekšpagalmā
Gaismu vides instalācija ģimenēm un bērniem “Rūķa svētku jampadracis”
Ieeja ar Covid-19 sadarbspējīgu sertifikātu un personu apliecinošiem dokumentiem (pase 
vai ID karte), kā arī jāaizpilda ieejas karte kontaktinformācijas iegūšanai.

19. DECEMBRĪ plkst. 19.00 Babītes Kultūrizglītības centrā
Muzikāls Ziemassvētku garšu piedzīvojums ar Roberto Meloni un pavadošo 
grupu “Hubert Bubert”
Koncerta laikā tiks prezentēta grāmata “Pa bērnības garšām”, kurā ir publicētas arī Babītes 
novadā dzīvojošu personību receptes. Viesosies Babītes popgrupa “Karameles” Kristīnes 
Paņko vadībā. “Hubert Bubert” sastāvā:  Anatolijs Livča (taustiņinstrumenti), Raivo Stašāns 
(saksofons), Uģis Krūskops (bungas), Kristīne Paņko (vokāls), Rodrigo Manfrinatti (ģitāra, 
perkusijas, vokāls).
Bezmaksas ieejas kartes pieejamas Babītes Kultūrizglītības centrā no 13. decembra. Vietu 
skaits ierobežots. Ieeja ar Covid-19 sertifikātiem, lietojot sejas un deguna aizsargmaskas, 
sēdvietas personalizētas.

21. DECEMBRĪ no plkst. 17.00 līdz plkst. 21.00 Mārupes Sporta centra laukumā, Kantora 
ielā 97, Mārupē 
Ziemassvētku vakara tirdziņš
Aicinām pieteikties līdz 16.decembrim dalībai tirdziņā amatniekus, mājražotājus un 
māksliniekus! Plašāka informācija par pieteikšanās kārtību dalībai gadatirgū www.marupe.lv.

23. DECEMBRĪ no plkst. 17.00 līdz  21.00 Babītes Kultūrizglītības centra tuvumā, Piņķos
Ziemassvētku pastaigu taka visai ģimenei
Ziemassvētku pastaigas laikā ģimenes ar bērniem sagaida dažādi gaismas objekti un iemīļoti 
pasaku tēli! Lai visiem priecīgs un gaismas pilns šis brīnišķīgais svētku gaidīšanas laiks!

Decembrī ikviens ir laipni aicināts nofotografēties pie svētku eglēm:
pie Babītes Kultūrizglītības centra (Babītes pagastā);
pie Mārupes Kultūras nama (Mārupes pagastā);
pie Babītes Kultūrizglītības centra filiāles "Vietvalži" (Salas pagastā).

Janvāra sākumā tradicionāli Antiņu kapos tiek godināti Ziemassvētku kaujās kritušie 
karavīri, kas laikā no 1917. gada 5. janvāra līdz 11. janvārim apvidū starp Babītes ezeru 
un Olaini (Tīreļa purvu) cīnījās par Latvijas neatkarību. Aicinām atcerēties brīvības 
cīnītājus, brāļu kapos aizdedzot svecīti un noliekot ziedus!

9. JANVĀRĪ plkst. 16.00 Mārupes Kultūras namā
Zvaigznes dienas koncerts “Ziemas stāsti mūzikā”
Šajā svētku programmā satiksies trīs pieredzējuši skatuves mākslinieki – aktieris 
Mārtiņš Vilsons, dziedātājs Zigfrīds Muktupāvels un komponists Jānis Lūsēns, kuri ar 
stāstiem, dziesmām, dzejoļiem uzburs tālās bērnības ainas. Koncertā skanēs dažādu 
autoru dzeja, tautas pasakas un Kārļa Skalbes proza, kā arī populārākās komponista 
Jāņa Lūsēna dziesmas. 
Biļetes cena: 15 eiro. Biļešu rezervācija līdz 30.decembrim, rakstot uz e-pastu: 
lina.rislinga@marupe.lv. Biļetes būs iespējams iegādāties 2022.gada 4.janvārī no plkst. 
09.00 līdz 20.00 Mārupes Kultūras namā (ieeja no Gaujas ielas)
Sīkāka informācija: www.marupe.lv 

NO 13. JANVĀRA LĪDZ 15. JANVĀRIM Mārupes Kultūras namā 
Mārupes novada “Kino brīvdienas”
Latvijas spēlfilmu cikla EMĪLIJA. LATVIJAS PRESES KARALIENE daudzsēriju filma
13. janvārī  1. un 2. sērija
14. janvārī 3. un 4. sērija
15. janvārī 5., 6. un 7. sērija (dokumentālā).
Ieeja pasākumā: bez maksas
Sīkāka informācija: www.marupe.lv 
Ieejas karšu rezervācija līdz 2022. gadam 6.janvārim, rakstot uz  e-pastu: 
lina.rislinga@marupe.lv. Ieejas kartes būs iespējams izņemt 2022. gada 10. janvārī no plkst. 
09.00 līdz 20.00 Mārupes Kultūras namā (ieeja no Gaujas ielas).
Ieeja ar derīgu Covid-19 sertifikātu, uzrādot to kopā ar personu apliecinošu dokumentu, 
jāaizpilda apmeklētāja karte un obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs, jāievēro 2 m 
distance. Ņemot vērā pasākuma telpu ietilpību, epidemioloģisko situāciju un MK noteikumus, 
pasākumos iekštelpās vietu skaits ir ierobežots.

17. JANVĀRĪ plkst. 12.00 Mārupes kapos
Piemiņas brīdis pie Roberta Mūrnieka atdusas vietas

30.JANVĀRĪ plkst. 16.00 Babītes Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā “Vietvalži”
Amatierteātra “Kalambūrs” izrāde “Pilsētas blūzs” 
Vietas iespējams rezervēt, sākot no 3.janvāra, rakstot e-pastu uz sabine.upeniece@marupe.lv, 
norādot apmeklētāja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi. Ieeja 12+. Tikai ar 
Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertikātu.

PASĀKUMU AFIŠA
DECEMBRĪ

JANVĀRĪ

Apmeklētāju ievērībai!
Kultūras norisēs iespējamas izmaiņas valstī noteikto veselības aizsardzībai ieviesto 
noteikumu dēļ. Aicinām sekot jaunākajai informācijai mājaslapā www.marupe.lv un 
klātienes pasākumos stingri ievērot aktuālās epidemioloģiskās drošības prasības!

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

