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22.decembra sēdē apstiprināts 
Mārupes novada pašvaldības 
2021.gada budžets, kurā, līdzīgi kā 
pagājušajā gadā, teju divas 
trešdaļas budžeta investīcijas 
plānotas izglītības nozarei. Jo
projām ievērojamus budžeta 
līdzekļus pašvaldībai nākas 
maksāt arī pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fondā, šogad tam 
novirzot 4,46 miljonus eiro.

2021.gadā Mārupes nova-
da pašvaldības ieņēmumi plānoti 
34,32 miljonu eiro apmērā. Savukārt 
budžeta līdzekļu atlikuma progno-
ze uz 2021.gada sākumu ir 8,3 mil-
jonu eiro. Valsts kases aizdevumu 
ieņēmumi plānoti 6,87 miljoni eiro 
apmērā.

Budžeta lielākos ieņēmumus 2021.
gadā veido iedzīvotāju ienākumu no-
doklis, kas tiek prognozēts  25,7 mil-
jonu eiro, veidojot 75% no visiem ieņē-
mumiem. Nekustamā īpašuma no-

dokļu ieņēmumi plānoti 3,39 miljoni 
eiro apmērā, veidojot 10% no ieņē-
mumiem.

Valsts mērķdotācijas plānotas 
4,17 miljonu eiro apmērā un veido 
12% no ieņēmumiem. Tās tiks no-
virzītas peda gogu darba samaksai 
un darba devēja valsts sociālās ap-
drošināšanas obligātajām iemaksām 
līdz mācību gada beigām, brīvpus-
dienu nodrošināšanai 1. – 4.klasei, 
citiem ar izglītības nozari saistī tiem 
izdevumiem un autoceļu fondam. 
Pašvaldības budžetu transferti plāno-
ti 771 tūkstoša eiro apmērā, kas ir fi-
nansējums no pašvaldību savstarpē-
jiem norēķiniem par izglītojamajiem.

Pamatbudžeta izdevumi 2021.gadā 
paredzēti 47,21 miljonu eiro apmērā, 
neieskaitot Valsts kasei paredzētās 
aizņēmumu pamatsummas 2,28 mil-
jonu eiro apmērā atmaksu.

Joprojām vairākus gadus Mārupes 
novada pašvaldības prioritāte ir izglītī-
bas pieejamības nodrošināšana, 

kas cita starpā šogad paredz divu 
izglītības iestāžu - Jaunmārupes 
pamatskolas un Mārupes Mūzikas 
un mākslas skolas, paplašināšanu, 
kā arī turpināsies jaunās pirmsskolas 
izglītības iestādes “Zīļuks” būvniecī-
ba un darbības uzsākšana.

Lielākie līdzekļi 30,8 miljonu eiro ap-
mērā jeb 65 % no kopējiem 2021.ga-
da pamatbudžeta plānotajiem izdevu-
miem paredzēti izglītības nozarei. 4,91 
miljoni eiro tiks novirzīti pašvaldības 
pirmsskolas izglītības programmas 
īstenošanas nodrošināšanai, 319 tūk-
stoši eiro - pašvaldības sākumskolas 
izglītības programmu (t.sk. speciālo 
programmu) īstenošanai, 8,31 mil-
jons eiro - pašvaldības vidusskolu un 
pamatskolu darbības nodrošināšanai, 
savukārt 2,9 miljoni eiro - pašvaldī-
bas profesionālās ievirzes izglītības 
nodrošināšanai. 14,37 miljonus eiro 
plānots izlietot izglītības papildus 
pakalpojumu nodrošināšanai, tajā 
skaitā Izglītības dienesta darbības no-

drošināšanai, privāto izglītības iestāžu 
līdzfinansēšanai un aukļu pakalpo-
jumu sniegšanai novadā deklarē-
tiem bērniem, kā arī jaunās pirms-
skolas izglītības iestādes “Zīļuks”, 
Jaunmārupē, būvniecībai. Jaunā bēr-
nudārza būvniecībai no budžeta tiks 
izlietoti 5,3 miljoni eiro, ņemot Valsts 
kasē aizņēmumu 3,3 miljonu eiro ap-
mērā. Jaunās pirmsskolas izglītības 
iestādes darbības uzsākšanai un no-
drošināšanai budžetā plānoti izdevu-
mi 0,66 miljoni eiro apmērā. 2021.
gadā plānots arī veikt Jaunmārupes 
pamatskolas pārbūvi un uzsākt 
Mārupes Mūzikas un mākslas sko-
las rekonstrukciju. Arī šiem mērķiem 
pašvaldība plāno ņemt aizņēmumus 
Valsts kasē.

Otra lielākā budžeta izdevumu 
pozīcija jau vairākus gadus nemainīgi 
ir iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzi-
nāšanas fondā, kas šogad sastāda 
4,45 miljonus eiro jeb 9 % no visa 
pašvaldības budžeta.

Ekonomiskās darbības no-
drošināšanai plānoti 5% no budže-
ta jeb 2,2 miljoni eiro, kas sevī iet-
ver autoceļu un ielu uzturēšanu un 
būvniecību novadā, tūrisma attīstību 
un Būvvaldes darba nodrošināšanu.

2,15 miljoni eiro jeb 4 % no plāno-
tajiem kopējiem 2021.gada pamat-
budžeta izdevumiem plānots izlietot 
teritorijas un mājokļu apsaimniekoša-
nai, kas ietver arī velotrases būvniecī-
bu Tīrainē.

4% jeb 2,09 miljoni eiro atvēlēti 
kultūrai un sportam.

Sociālajai aizsardzībai 2021.gadā 
atvēlēti 3% budžeta līdzekļu jeb 1,59 
milj. eiro, no kuriem 689 600 eiro 
paredzēti dažādu veidu pabalstiem.

3% jeb 1,24 miljoni eiro izdevumi 
plānoti vides uzlabošanas un uz-
turēšanas pasākumu veikšanai, tai 
skaitā Dabas resursu nodokļu finansē-
jums, kurš tiks novirzīts kanalizāci-
jas pieslēgumu veicināšanai.
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

NOSLĒGTIE LĪGUMI
Par sporta preču piegādi Mārupes 

novada pašvaldības iestādēm, 
noslēgts līgums ar SIA “RANTZOWS 
SPORT”, līguma summa līdz 41999,99 
eiro bez PVN.

Autotransporta gada nobraukuma 
uzskaite Mārupes novada pašvaldī-
bas ceļiem un ielām, noslēgts līgums 
ar SIA “Evolution Road”, līguma sum-
ma 8780,00 eiro bez PVN.

Sniega, ledus un lāsteku tīrīšana 
no jumtiem, noslēgts līgums ar SIA 
“JUMTKORS”, līguma summa 
9999,99 eiro bez PVN.

PIEŅEMTS LĒMUMS PAR LĪGUMA 
SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU

Mārupes mūzikas un mākslas sko-
las pārbūve, SIA “ARČERS”, līguma 
summa 4 417 007,27 eiro bez PVN.

2021.gada 27.janvāra sēdē 
Mārupes novada dome apstiprinā
jusi jaunus pašvaldības līdz
maksājuma apmērus par bērniem 
privātajās pirmsskolas izglītības 
iestādēs. Ņemot vērā 2020.gada 
izmaksas un pašvaldības izglītī
bas iestāžu kapacitāti, līdzfi
nansējuma apmērs par bērniem 
no 1,5 līdz 4 gadu vecumam un 
bērniem no 5 līdz 6 gadu vecumam 
noteikts 295,86  eiro / mēnesī.

Saskaņā ar diferencēto aprēķina 
metodiku 2020.gadā vidējās izmak-
sas vienam audzēknim Mārupes 
novada pašvaldības izglītības 
iestādēs pirmsskolas izglītības pro-
grammas īstenošanai bērniem no 
pusotra gada līdz četru gadu 
vecumam bijušas 295,86 EUR / 

Turpinoties ārkārtējai situāci
jai valstī, Mārupes novada dome 
2021.gada 27.janvāra domes sēdē 
pieņēma lēmumu turpināt no
drošināt brīvpusdienas Mārupes 
novada administratīvajā teritori
jā dzīvesvietu deklarējušo 5. līdz 
9.klašu skolēniem no trūcīgām, 
maznodrošinātām un daudzbērnu 
ģimenēm, izsniedzot bērna liku
miskajam apgād niekam pare
dzētu pārtikas paku par periodu 
no 04.01.2021. līdz 07.02.2021.

Brīvpusdienas plānots nodrošināt, 
izsniedzot vienam no bērna vecākiem 
25 darba dienām vienam izglītojama-
jam paredzētu pārtikas paku. Vienas 
pārtikas pakas vērtība ir 35,5 eiro un 
tā tiek rēķināta, reizinot 1,42 eiro ar 
darba dienu skaitu attiecīgajā laika 
periodā. Pārtikas pakas tiek izsnieg-
tas neatkarīgi no skolēnu izglītības 
ieguves formas vai vietas.

Vecākiem bija iespēja pieteikties 

Pagājušā gada nogalē, izveido
jot darba grupu, Mārupes un 
Babītes pašvaldības ir uzsākušas 
kopīgu darbu pie jaunizveidotā 
Mārupes novada Ilgtspējīgas at
tīstības stratēģijas 2022.2034. 
gadam izstrādes.

Atbilstoši Administratīvo teritori-
ju un apdzīvoto vietu likumam, kas 
stājies spēkā 2020.gada 23.jūnijā, 
tiek apvie noti Mārupes, Babītes un 
Salas pagasti, un jaunās stratēģijas 
izstrādes galvenais izaicinājums būs 
atrast apvienotajai teritorijai kopīgās 
vērtības, attīstības prioritātes, kā arī 
veidot jaunā novada identitāti un 
veicināt sabiedrības līdzdalību tā 
attīstības procesos.  

Izveidotās darba grupas vadībā 
tiks izstrādāts kopīgs teritorijas at-
tīstības plānošanas dokuments, 
kuru publiskai apspriešanai nodos 
jau jaunā dome, kas tiks ievēlēta šī 
gada vasarā. Darba grupa ir lēmu-

Kungu ielas pārbūve, SIA “RST 
SKRŪVPĀĻI”, abu kārtu līgumu sum-
ma 659 251,53 eiro bez PVN.

IZSLUDINĀTIE IEPIRKUMI
Jaunmārupes pamatskolas iekštel-

pu pārbūve, piedāvājumu iesniegša-
na līdz 15.02.2021.

Jaunmārupes pamatskolas iekštel-
pu pārbūves būvuzraudzība, piedāvā-
jumu iesniegšana līdz 15.02.2021.

Kvadracikla piegāde Mārupes 
Sporta centram, piedāvājumu 
iesniegšana līdz 08.02.2021.

Ozolu ielas pārbūves būvprojekta 
izstrāde un autoruzraudzība, piedāvā-
jumu saņemti. Notiek vērtēšana.

Domes izpilddirektors
K.Ločs

mēnesī un vidējās izmaksas vienam 
audzēknim pašvaldības izglītības 
iestādēs, īstenojot bērnu obligāto 
sagatavošanu pamatizglītības iegu-
vei bijušas 213,28 EUR apmērā. Sa-
karā ar to, ka pašvaldības pirmssko-
las izglītības iestādēs vietu trūkuma 
dēļ nav iespējams apgūt obligāto 
pirmsskolas izglītības programmu 
sagatavošanai skolai, šogad samak-
sas apmērs, īstenojot bērnu obligā-
to sagatavošanu pamatizglītības 
ieguvei, tika palielināts uz 295,86 
EUR / mēnesī.

2021.gadā privātās pirmsskolas 
izglītības iestādes apmeklēja 501 
Mārupes novadā deklarēts bērns 
vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem un 304 
bērni vecumā no 5 līdz 6 gadiem.

Lai saņemtu pašvaldības līdz-

finansējumu par izglītības ieguvi 
privātajā bērnudārzā:bērnam un vie-
nam no vecākiem jābūt deklarētiem 
Mārupes novadā; 
• bērnam jābūt reģistrētam Mārupes 

novada pašvaldības vienotajā rindā 
uzņemšanai pašvaldības dibinātā 
pirmsskolas izglītības iestādē, bet 
pakalpojumu pašvaldības dibinātā 
pirmsskolas izglītības iestādē ne-
saņem;

• PPII jābūt reģistrētai izglītības 
iestāžu reģistrā un jāīsteno licencē-
tas mācību programmas;

• PPII jābūt noslēgtam līgumam ar 
Mārupes novada domi. 
Vecākiem jautājumos par līguma 

slēgšanu ar privātajām PII, jāvēršas 
pie attiecīgo izglītības iestāžu vadī-
bas.

brīvpusdienu pakām pašvaldības mā-
jaslapā, līdz 4.februārim aizpildot pie-
teikuma formu un norādot vēlamo 
pakas saņemšanas vietu. 

Brīvpusdienu pārtikas pakas 
ģimenes varēs saņemt no 12.februāra 
vienā no izvēlētajiem kontaktpunk-
tiem:

1.Mārupes pamatskolā- Viskalnu 
ielā 7, Tīrainē

2.Jaunmārupes pamatskolā– 
Mazcenu alejā 4a, Jaunmārupē

3.Mārupes valsts ģimnāzijā– 
Kantora ielā 97, Mārupē

4.Skultes dienas centrā – Skultes 
ielā 21, Skultē

Jautājumu gadījumā aicinām sazi-
nāties ar Mārupes novada Sociālo 
dienestu pa tālr. 25673050 vai 
Izglītības dienestu pa tālr. 25448489.

 Ģimenes, kuru bērni mācās no 1. 
līdz 4.klasei, jautājumā par pārtikas 
paciņas saņemšanu aicinām vērs-
ties pie savas skolas administrācijas.

si šī dokumenta izstrādei piesaistīt 
ekspertus sabiedrības līdzdalības 
un komunikāciju jomā, demogrāfi-
jas jomā, transporta un mobilitātes 
jomā, pašvaldības pakalpojumu jomā, 
vides ekspertu un uzņēmējdarbības 
ekspertu, kuru būtiskākais uzdevums 
būs izpētīt abu novadu situācijas un 
sniegt priekšlikumus kopīgai attīstī-
bas virzībai, ņemot vērā sociālekono-
miskos, ģeogrāfiskos un vides  fak-
torus. Attiecīgi darba grupa vērtēs 
ekspertu priekšlikumus un sagata-
vos stratēģijas redakciju. 

Minētās stratēģijas izstrādē būtisks 
ir arī iedzīvotāja un uzņēmēja vie-
doklis, līdz ar to ir sagatavotas ap-
taujas anketas, kurās aicinām Jūs 
kā novada iedzīvotāju vai uzņēmē-
ju sniegt savu vērtējumu, kā arī 
piedāvāt priekšlikumus turpmākai 
jaunizveidotā Mārupes novada at-
tīstībai. Aptauja tiek veikta, lai apzi-
nātu jaun izveidotā novada iedzīvotā-
ju viedokli par dažādiem ar pašvaldī-

bas darbu un novada sekmīgu at-
tīstību saistītiem jautājumiem, ko 
ņems vērā arī piesaistītie eksperti 
attīstības prognožu un priekšliku-
mu sniegšanai. 

Aptaujas anketas ir atrodamas 
gan Mārupes novada tīmekļa viet-
nē, gan citos Mārupes pašvaldības 
plašsaziņas līdzekļos. Aptauja ilgs līdz 
1.martam, tādēļ aicinām būt aktīviem, 
aizpildīt anketu pašiem un dalīties ar 
šo informāciju ar citiem.

22.decembra domes sēdē
Lēma par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu, adreses un nosauku-
ma piešķiršanu, un lietošanas mērķa 
noteikšanu vairākiem nekustama-
jiem īpašumiem.

Apstiprināja grozījumus Būvvaldes 
nolikumā.

Apstiprināja Mārupes novada at-
tīstības programmas 2020. - 2026.
gadam aktualizēto rīcību un investīci-
ju plānu 2021. - 2023.gadam.

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

Lēma piešķirt finansiālu atbalstu 
vairākiem novada sportistiem.

Lēma dibināt Mārupes novada 
pašvaldības pirmsskolas izglītī-
bas iestādi “Zīļuks” Ozolu ielā 2, 
Jaunmārupē, Mārupes novadā, un 
veikt iestādes reģistrāciju Izglītības 
iestāžu reģistrā.

Apstiprināja konkursa nolikumu 
Mārupes novada pašvaldības pirms-
skolas izglītības iestādes vadītāja 
ama ta pretendentu atlasei.

Noteica, ka 2021./2022.mācību 
gadā Mārupes novadā tiks veido-
tas 15 pirmās klases.

Pieņēma saistošos noteikumus 
Nr.28/2020 „Grozījums  Mārupes 
novada domes 2017.gada 22.no-
vembra saistošajos noteikumos 
Nr.29/2017 “Par sociālajiem pa-
balstiem Mārupes novadā””.

Pieņēma saistošos noteikumus 

Nr.26/2020 „Grozījumi Mārupes nova-
da domes 2019.gada 18.decembra 
saistošajos noteikumos Nr.41/2019 
„Par Mārupes novada pašvaldības 
2020. gada budžeta apstiprināšanu””.

Pieņēma saistošos noteikumus 
Nr.29/2020  „Par Mārupes novada 
pašvaldības 2021.gada budžeta ap-
stiprināšanu”.

Pieņēma saistošos noteikumus 
Nr. 27/2020 „Grozījums  Mārupes 
novada domes 2017.gada 29.marta 
saistošajos noteikumos Nr.13/2017 
“Nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumu piešķiršanas kārtība Mārupē”.

Lēma atcelt no 2021.gada 1.jan-
vāra līdz 28.februārim privātpersonu 
līdzmaksājumus par Mārupes novada 
Sporta centra sniegtajiem pakalpo-
jumiem, kas noteikti ar Mārupes nova-
da domes 2020.gada 30.septembra 
lēmumu Nr.33.

Lēma organizēt iepirkumus 
“Ēdināšanas pakalpojumu no-
drošināšana Mārupes novada 
pašvaldības izglītības iestādēs” un 
“Jaunmārupes pamatskolas iekštel-
pu pārbūve”.

Lēma atļaut biedrībai „Dari labu” 
bez atlīdzības uzstādīt labdarības 
konteineru 2m2 platībā uz nekustamā 
īpašuma Rožu ielā 35, Mārupē.

Apstiprināja nekustamā īpašuma 
Skultes iela 29A, Skulte, Mārupes 
novads, domājamo daļu, garāžas 
Nr.119  2020.gada 17.decembra 
izsoles rezultātus.

Apstiprināja nekustamā īpašuma 

Tīraines iela 4-1, Tīraine, Mārupes 
novads,  2020.gada 17.decembra 
izsoles rezultātus.

27.janvāra domes sēdē
Lēma par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu, adreses un nosauku-
ma piešķiršanu, un lietošanas mērķa 
noteikšanu vairākiem nekustama-
jiem īpašumiem.

Turpinoties ārkārtējai situācijai 
valstī, tika lemts turpināt izsniegt 
pārtikas pakas Mārupes novada 
pašvaldības administratīvajā teri-
torijā dzīvesvietu deklarējušajiem 5. 
- 9. klašu izglītojamajiem, kas nāk 
no trūcīgām, maznodrošinātām vai 
daudzbērnu ģimenēm.

Lēma, ka no 2021.gada 1.februāra 
līdz 2022.gada 31.janvārim privāta-
jām pamata un vidējās izglītības 
iestādēm ir piešķirams pašvaldī-
bas līdzfinansējums 75,00 eiro ap-
mērā mēnesī  par vienu audzēkni, ku-
ra deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes 
novada administratīvajā teritorijā.

Apstiprināja izdevumu tāmi 
norēķiniem ar privātām pirmsskolas 
iestādēm pirmsskolas izglītības pro-
grammas īstenošanai, nosakot līdz-
finansējuma apmēru par bērniem no 
1,5 līdz 4 gadu vecumam un bērniem 
no 5 līdz 6 gadu vecumam 295,86  
eiro/ mēnesī.

Apstiprināja Mārupes novada 
pašvaldības izglītības iestāžu izdevu-
mu tāmes par izglītības iestāžu snieg-
tajiem pakalpojumiem, kas tiek ņem-

tas par pamatu, lai veiktu norēķinus 
ar citām pašvaldībām par bērnu, kas 
mācās Mārupes novada pašvaldī-
bas izglītības iestādēs. Tika apsti-
prinātas šādas izmaksas - Mārupes 
Valsts ģimnāzijas izmaksas uz vie-
nu skolēnu mēnesī - 58,77 eiro; 
Mārupes pamatskolas izmaksas uz 
vienu skolēnu mēnesī - 112,81 eiro 
un pirmsskolas izmaksas uz vienu 
audzēkni - 241,19 eiro; Skultes sā-
kumskolas izmaksas uz vienu skolēnu 
mēnesī - 279,67 eiro un pirmsskolas 
izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī - 
407,15 eiro; Jaunmārupes pamatsko-
las izmaksas uz vienu skolēnu - 
111,02 eiro un pirmsskolas izmak-
sas uz vienu audzēkni mēnesī - 179,23 
eiro; PII „Lienīte” izmaksas uz vienu 
audzēkni mēnesī - 236.62 eiro; PII 
„Zeltrīti” izmaksas uz vienu audzēkni 
mēnesī - 227,83 eiro; PII „Mārzemīte” 
izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī 
- 223,77 eiro.

Pieņēma saistošos noteikumus 
Nr.1/2021 „Grozījumi  Mārupes nova-
da domes 2015.gada 30.septembra 
saistošajos noteikumos Nr.18/20175 
“Par pašvaldības palīdzību bāreņiem 
un bez vecāku gādības palikušajiem 
bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, 
kā arī bāreņiem un bez vecāku gādī-
bas palikušajiem bērniem pēc piln-
gadības sasniegšanas”.

Apstiprināja nolikumu “Par tiesībām 
slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt 
finansējumu valsts pārvaldes uzdevu-
ma veikšanai” un lēma izsludināt 

konkursu.
Saistībā ar administratīvi teri-

toriālās reformas ietvaros veica-
majiem pasākumiem grāmatvedī-
bas jomā, apstiprināja grozīju-
mus Mārupes novada pašvaldības 
Vienotajā grāmatvedības uzskai tes 
kārtībā.

Lēma organizēt iepirkumus 
“Mēbeļu piegāde” un “Zāles pļaušana”. 

Apstiprināja saistošos noteikumus 
Nr.2/2021 „Grozījumi Mārupes nova-
da domes 2016.gada 21.decembra 
saistošajos noteikumos Nr.47/2016 
„Par Mārupes novada pašvaldības 
līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvoja-
mo māju pieslēgšanai centralizēta-
jai kanalizācijas sistēmai””.

Lēma par Mārupes pašvaldībai pie-
derošās un iznomātās mantas no-
mas maksas samazinājumu atbil-
stoši nomnieka saimnieciskās dar-
bības ieņēmumu procentuālajam sa-
mazinājumam attiecīgajā mēnesī, 
bet nepārsniedzot 90 % no nomas 
līgumā noteiktās nomas maksas par 
telpām, kas tiek izmantotas Mārupes 
novada pašvaldības izglītības iestāžu 
izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu 
nodrošināšanai. 

Domes priekšsēdētājs
M.Bojārs

Domes sēdes lēmumi

Pašvaldība turpina izsniegt pārtikas 
pakas bērniem

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde 
jaunizveidotajam Mārupes novadam

Janvārī noslēgtie līgumi un 
izsludinātie iepirkumi

Palielināts līdzmaksājuma apmērs par bērniem 
privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs

Piedalies sava novada 
veidošanā un attīstībā!
Aizpildi aptaujas anketu!

www.marupe.lv/aptauja



piektdiena, 5.februāris, 2021 3

Novadā
Mārupes vēstis

Mārupes pašvaldība laiku pa 
laikam saņem sūdzības no 
iedzīvotājiem par to, ka au
tovadītāji, pārvietojoties pa nova
da ielām, pārkāpj ceļu satiksmes 
noteikumus, pārsniedzot atļautā 
braukšanas ātruma ierobežoju
mus. Lai konstatētu situāciju, kā 
arī izvērtētu, kādi papildus satiks
mes drošības uzlabojumi būtu 
jāievieš, pašvaldība ir iegādā
jusies automašīnu plūsmas kon
troles iekārtu. 

Iekārta ļauj noteikt automašīnu 
intensitāti konkrētā ceļa posmā, iz-
rēķināt automašīnu ātrumu un no-
teikt mašīnu gabarītus. Iegūtie dati 
var būt par pamatu, lai veiktu uzlabo-
jumus dažādās ar satiksmes drošību 
saistītās jomās, kā arī lūgtu Valsts 

Janvārī tiekoties biedru 
kopsapulcē, Pierīgas pašvaldību 
apvienība pārdēvēta par “Rīgas 
metropoli”, iekļaujot tajā arī Rīgas 
pilsētu, tādējādi atspoguļojot 
apvienības jaunos mērķus un 
uzdevumus. Apvienībā lēmumu 
pieņemšana notiks uz līdztiesības 
un vienprātības principa pamata, 
respektējot gan Rīgas, gan Pierī
gas pašvaldību viedokļus un in
tereses. 

Plānots, ka apvienojot spēkus, 
izdosies uzlabot pašvaldības pakalpo-
jumu pieejamību un kvalitāti, kā arī 
īstenot dažādus kopīgus attīstības 
projektus. Iedzīvotāju skaita strau-
jais pieaugums Mārupes novadā ir 
aktualizējis jautājumu par sadarbību 
izglītības jomā, savukārt, iedzīvotāju 
ikdienas migrācija uz blakus esošo 
galvaspilsētu liek meklēt risinājumus 
transporta un mobilitātes jomā, at-
tīstot sabiedriskā transporta piee-
jamību un īstenojot infrastruktūras 
uzlabojumus, tai skaitā, veloinfras-
truktūru, īpaši vietās, kur Mārupes 
novads saplūst ar Rīgas pašvaldību. 
Būtiska ir arī sadarbība centrali zētās 
ūdensapgādes un kanalizācijas pa-
kalpojuma tarifu jautājumā. 

Organizācija izvirzījusi jaunus dar-
bības virzienus un mērķus:
• veicināt Rīgas un Pierīgas pašvaldī-

bu savstarpējo sadarbību;
• veicināt Rīgas un Pierīgas 

pašvaldību sadarbību ar Latvijas 
Republikas, starptautiskajām un 
citu valstu institūcijām un orga-
nizācijām;

• veicināt Rīgas metropoles ekono-
misko un sociālo attīstību;

policijas Ceļu policiju veikt pastip-
rinātu uzraudzību novada ielās.

Iekārta līdz šim tikusi uzstādīta 
jau vairākās pašvaldības ielās, gūs-
tot priekšstatu par esošo situāciju 
un autovadītāju ieradumiem. Tāpat 
tā tikusi izmantota, lai izvērtētu sa-
sniegtos rezultātus pēc dažādu ceļu 
satiksmes drošības uzlabojumu ievie-
šanas.

Viena no ielām, kurā tika veikti sa-
tiksmes mērījumi, bija Lielā iela, kurā ir 
intensīva satiksme un, pēc iedzīvotā-
ju teiktā, novēroti atļautā braukšanas 
ātruma pārkāpumi. Mērījumu rezul-
tātā ātruma pārkāpumi tiešām tika 
konstatēti un iegūtā informācija tika 
nodota Valsts policijas Ceļu polici-
jai, kura pēc pašvaldības saņemtās 
informācijas, izmantojot atklātu sa-
tiksmes novērošanas un kontroles 

• palielināt metropoles konkurētspē-
ju Baltijas valstu un Baltijas jūras 
reģionā, radot pievilcīgāku vidi in-
vestīcijām;

• organizēt kopīgu pašvaldību pa-
kalpojumu sniegšanu iedzīvotā-
jiem, veicinot to pieejamību un 
kvalitāti;

• veicināt Rīgas metropoles 
iedzīvotājiem kopīgu attīstības 
projektu virzību;

• radīt vienotu sapratni sabiedrībā 
par Rīgas metropoli;

• veicināt pētnieciski analītiskās 
bāzes izveidi un nodrošināšanu;

• veicināt kvalitatīvu sadarbības 
pārvaldības mehānismu izveidi 
un iedzīvināšanu.

Biedrības uzdevumi būs:
• noteikt un attīstīt Rīgas Metropoli 

kā valsts nozīmes attīstības 
mērķteritoriju;

• Izveidot Biedrības biedru un to 
pilnvaroto personu viedokļu sas-
kaņošanas un politiskā lobija plat-
formu;

• aizstāvēt un pārstāvēt tās bied-
ru intereses;

• sadarboties ar valsts un pašvaldī-
bu institūcijām, politiskām partijām 
un citām juridiskām un privātām 
personām;

• sniegt priekšlikumus valsts un 
pašvaldību institūcijām, politiskām 
partijām un citām juridiskām un 
privātām personām.

Apvienībā esošo pašvaldību teri-
torijās dzīvo vairāk nekā 880 000 
iedzīvotāju un koncentrēta lielākā 
daļa ekonomikas.

metodi, pagājušā gada novembrī un 
decembrī veica pastip rinātu uzraudzī-
bu šajā ielā. Rezultātā par ātruma 
režīma neievērošanu tika pieņemti 
16 lēmumi par administratīvā pro-
cesa uzsākšanu.

Ceļu policija arī turpmāk savu 
iespēju robežās Lielo ielu iekļaus pa-
trulēšanas maršrutā, lai tiktu novērs-
ti likumpārkāpumi un personas, ku-
ras pārkāpj noteikumus, tiktu sauk-
tas pie atbildības normatīvajos ak-
tos noteiktajā kārtībā.

Aicinām autovadītājus ievērot 
atļautā braukšanas ātruma ier-
obežojumus, pārvietojoties pa nova-
da ielām, un šobrīd izvēlēties laikap-
stākļiem atbilstošu braukšanas ātru-
mu! Būsim uzmanīgi un cienīsim ci-
tus satiksmes dalībniekus!

turpinājums 8.lpp

Pašvaldība iegādājusies iekārtu, lai monitorētu situāciju 
uz novada ceļiem

Rīgas un Pierīgas pašvaldības 
izveido Rīgas metropoli kopīgu 
jautājumu risināšanai

Izglītība
Plānots pabeigt jaunā bērnudār-

za “Zīļuks” būvniecību Jaunmārupē, 
atverot 18 jaunas grupiņas un no-
drošinot vietas 384 bērniem.

Tiks paplašināta Jaunmārupes 
pamatskola, veicot pārbūvi un iegūs-
tot papildus 8 mācību klases 234 
skolēniem. 

Tiks uzsākta Mārupes Mūzikas 
un mākslas skolas ēkas pārbūve 
un piebūves būvniecība, tuvāka-
jos gados rodot vietas aptuveni 
600 audzēkņiem. Paplašināts pro-
fesionālās ievirzes izglītības pro-
grammas piedāvājums, veidojot 
jaunas programmas (piem., teātris, 
laikmetīgā deja, starpdisciplināras 
programmas).

ES projekta “Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstībai” 
ietvaros tiks īstenoti pasākumi atbil-
stoši “Izglītojamo individuālo kompe-
tenču atbalsta pasākumu plānam” 
42 izglītojamajiem ar mācīšanās 
traucējumiem, 304 - ar mācīšanās 
grūtībām, 2726 - ar vispārējiem sa-
sniegumiem, 475 - ar augstiem sa-
sniegumiem. 

Plānots iegādāties materiāltehnis-
ko aprīkojumu Mārupes pamatsko-
las jaunajam korpusam. 

Jaunmārupes pamatskolas kor-
pusā, kas atrodas Mazcenu alejā 4, 
plānots ierīkot automātisko apsar-
dzes sistēmu.

Plānots izstrādāt un apstiprināt 
pieaugušo izglītības plānu.

Sporta un aktīvās atpūtas 
infrastruktūras būvju būvniecība

Turpināsies darbi pie velotrases 
izbūves Tīrainē, kurā būs iespēja 
bērniem un jauniešiem droši un ēr-

ti mācīties braukt ar dažādiem brau-
camrīkiem (skrejriteni, velosipēdu, 
skrituļdēli utml.) un izmēģināt dažā-
das cietā seguma trases.

Kultūras infrastruktūras būvju 
būvniecība

Lai veidotu jaunu brīvdabas pasā-
kumu vietu Bieriņos, tiks uzsākta de-
tālplānojuma izstrāde ceļa pievieno-
jumam pie P132 (Jaunmārupe – 
Rīga) un īpašumtiesību sakārtoša-
na piekļuves nodrošināšanai.

Deinstitucionalizācijas 
pasākumu ieviešana

Tiks īstenots projekts 
“Deinstitucionalizācija un sociālie pa-
kalpojumi personām ar invali ditāti un 
bērniem 9.2.2.1./15/I/002”   un no-
drošināts pieprasīto pakalpojumu ap-
joms bērniem ar īpašām vajadzībām 
un viņu vecākiem. 

Veselības veicināšanas un 
veselīga dzīvesveida pasākumu 
īstenošana

Turpinot dalību Eiropas Sociālā fon-
da projekta “Veselības veicināšanas 
un slimības profilakses pasākumi 
Mārupes novadā 2020 - 2022.ga-
dam” projektā, tiks nodrošināti ve-
selības veicināšanas pasākumi - 
bērnu peldētapmācība, veselības 
veicināšanas nometnes, sporta sa-
censības u.c.

Infrastruktūra sabiedriskās 
kārtības uzlabošanai

Tiks veikta videonovērošanas 
sistēmas uzlabošana, iegādājoties 
un uzstādot papildus 2 PTZ kame-
ras, kā arī uzstādot video sienu polici-
jas dežūrdaļā.

Ūdenssaimniecības sistēmas 
uzlabošana novadā

Plānots turpināt projekta “Mārupes 
ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība, 4. kārta” realizāciju, būvdar-
bus pabeidzot 2022.gadā.

Plānots turpināt pašvaldības at-
balstu kanalizācijas un ūdensapgādes 
pieslēgumiem mājsaimniecībām no-
teiktām atbalsta mērķgrupām, 2021.
gadā nodrošinot vairāk kā 300 māj-
saimniecībām ūdensapgādes un 
kanalizācijas pieslēgumus.

Sakārtojot meliorācijas sistēmu 
novadā, tiks veikta meliorācijas 
sistēmu inventarizācija lidostas ap-
kaimē, veikta prioritāri nepieciešamo 
meliorācijas grāvju būvprojektēšana 
un maģistrālo grāvju tīrīšanas darbi.

Atbalsts uzņēmējdarbības 
nodrošināšanai

Turpinot dalību Grantu program-
mas “(ie)dvesma” konkursā jaunajiem, 
topošajiem uzņēmējiem sadarbībā ar 
SEB banka un kaimiņu pašvaldībām, 
konkura rezultātā tiks sniegts star-
ta finansējums jaunu biznesa ideju 
reali zēšanai. 

Tiks turpināts biznesa ideju 
konkurss “Mammu bizness Mārupē”. 

Iedzīvotājiem un uzņēmējiem 
nodrošināta informācijas 
pieejamība un komunikācijas 
kvalitāte

Plānots uzstādīt jaunus afišu sten-
dus Mārupes novada teritorijā.

Sadarbībā ar Babītes novadu tiks 
izstrādāta mobilā aplikācija “Mana 
Mārupe” jaunizveidotā Mārupes nova-
da informācijas aprites nodrošināša-
nai.

Tūrisms
Plānots izveidot novada tūrisma 

informācijas centru un publisku 
tirdzniecības vietu Bebru ielā 10, pie-
saistot privāto sadarbības partneri.

Tiks pabeigta tiltiņa pār Dzilnupi 
izgatavošana un uzstādīšana.

Veicinot novada tūrisma piedāvā-
juma atpazīstamību, tiks apgūta 
pieredze no Latvijas un citu Eiropas 
valstu partneriem par kultūras indus-
triju izmantošanu ilgtspējīgu tūris-
ma produktu veidošanai. Turpināta 
dalība projektā “Cult Create” un 
“Tūrisms kopā”. Dalība projektā 
“Apkārt pierīgai”, īstenojot kopīgas 
mārketinga aktivitātes.

Efektīva un uz sadarbību vērsta 
pārvalde

Tiks turpināts darbs pie jauniz-
veidotā Mārupes un Babītes nova-
da kopīgas ilgtermiņa attīstības 
stratēģijas izstrādes, piesaistot ek-
spertus. Kopīgas administratīvās 
struktūras izveide. 

Plānots pabeigt energopārvaldes 
plāna izstrādi, ieviešot energoefek-
tīvus risinājumus. 

Co2mmunity projekta pagarināju-
ma periodā tiks izveidota web plat-
forma “zaļo” enerģijas risinājumu 
popularizēšanai, apzināti iedzīvotā-
ju pieredzes stāsti.

Tiks izveidots Jauniešu centrs 
Dreimaņu ielā 12, Mārupē.

Tiks turpināta dalība projektā 
“Mēs”, īstenojot starpnovadu un star-
pinstitūciju sadarbību jaunatnes poli-
tikas īstenošanai. 

Viedā pilsētvide
Plānots turpināt viedās infras-

truktūras uzlabošanu novadā – uz-

stādot viedo apgaismojumu Lilliju 
un Pededzes ielā.

Sabiedrības līdzdarbība
Tiks turpināta projektu konkursa 

“Mārupe - mūsu mājas” jaunu inici-
atīvu realizēšana.

Ielu un ceļu labiekārtošana
Privātās sadarbības ietvaros 

tiks pabeigta ceļa C - 19 (Lidosta – 
Plieņciema iela) būvprojekta izstrāde.

Plānota Kungu ielas izbūve ar ap-
gaismojumu (no Viskalnu ielas līdz 
Lapiņu dambim).

Tiks pabeigta būvprojektu izstrāde 
ielu apgaismojuma izbūvei – 
• Kļavu ielai posmā no Loka ceļa līdz 

Kadiķu ielai;
• Kadiķu ielais posmā no Loka ceļa 

līdz īpašumam Kadiķu iela 14;
• Dreimaņu ielai posmā no Lilijas ie-

lai līdz Tēraudu ielai; 
• Ūdru ielai posmā no Rudzrogu ielas 

līdz Ventas ielai;
• Rudzrogu ielai posmā no Dzelzceļa 

ielas līdz Ūdru ielai;
• Penkules ielai posmā no Lielās 

ielas līdz Sniķeru ielai;
• Sniķeru ielai posmā no Kantora 

ielas līdz Paleju ielai;
• Krasta ielai posmā no Mazcenu 

alejas līdz īpašumam Krasta iela.
Plānots pilnveidot sabiedriskā 

transporta pieturvietu infrastruk-
tūru, ierīkojot pieturvietu nojumes 
un aprīkojot tās ar izgaismotiem 
reklāmas un afišu stendiem. 

Plānots iegādāties viedā apgaismo-
juma iekārtas C-BOX un C-NODE, lai 
veiktu gaismekļu nomaiņu pašvaldī-
bas ielās.

Plānotās investīcijas 2021.gadam

Mārupes novada dome 27.01.2021. 
ir pieņēmusi lēmumu Nr.26 (prot. Nr.1) 
“Par lokālplānojuma, ar kuru  groza 
teritorijas plānojumu nekustamā 
īpašuma “Valteri”, Mārupes novadā 
(kadastra Nr. 80760030363) teritori-
jā, izstrādes uzsākšanu”.

Lokālplānojuma teritorija ir 

nekustamā īpašuma “Valteri” teritorija 
4,24 ha platībā. Saskaņā ar spēkā es-
ošo Mārupes novada teritorijas plāno-
jumu 2014. - 2026. gadam, īpašums 
“Valteri” atrodas ārpus ciema teritori-
jā un tajā noteikti vairāki funkcionālā 
zonējuma veidi: Savrupmāju apbūves 
teritorijas apakšzona Mazsaimniecību 

apbūve ārpus ciemiem (DzSM) ~3,5 
ha platībā, Dabas un apstādījumu 
teritorijas apakšzona Publiskas la-
biekārtotas ārtelpas (DA) ~ 0,5 ha 
platībā, kā arī daļa (~0,24 ha) teri-
torijas iekļaujas Autotransporta in-
frastruktūras objektu teritorijas zonē-
jumā (TR). Lokālplānojuma izstrādes 
mērķis ir grozīt teritorijas plānoju-
mu, lai radītu priekšnosacījumus 
loģistikas centra ar noliktavām un 
vieglās ražošanas objektu apbūvei, 
veicot funkcionālā zonējuma maiņu 
no Savrupmāju apbūves teritorijas 
apakšzonas Mazsaimniecību apbūve 
ārpus ciemiem (DzSM), uz zonēju-
mu, kas pieļautu minēto apbūvi. 
Lokālplānojuma izstrādes ierosinātā-
js ir juridiska persona, nekustamā 
īpašuma īpašnieks.

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



4

Novadā
Mārupes vēstis

piektdiena, 5.februāris, 2021

Mārupes novadā deklarētajiem iedzīvotājiem pašvaldība piešķir dažāda 
veida sociālos pakalpojumus, kā arī materiālo atbalstu dažādu pabalstu un 
atvieglojumu veidā. Viens no atbalsta veidiem ir nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojums, ko Mārupes novadā deklarētie iedzīvotāji var saņemt 
līdz pat 90% apmērā un kas tiek piešķirts kopumā 24 iedzīvotāju grupām.

Ar plašāku informāciju vari iepazīties: marupe.lv/sabiedriba/majoklis/
nin-samaksa

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar nodokļu inspektoriem, zva-
not pa tālr. 67149870 vai rakstot uz nodokli@marupe.lv.

Mārupes novada dome informē, ka 2020.gada 22.decembra domes 
sēdē (lēmums Nr. 7, sēde Nr 22) apstiprināts Mārupes novada attīstības 
programmas 2020. - 2026.gadam aktualizētais rīcību un investīciju plāns 
2021. - 2023.gadam.

Ar aktualizēto rīcību un investīciju plānu 2021.- 2023.gadam var iepazīties 
pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un 
plānošana/Attīstības dokumenti.

Spītējot sarežģītajai ikdienai un 
ierobežojumiem, 2020.gads 
Mārupes novadā pagājis darbīgi, 
uzlabojot novada infrastruktūru, 
īstenojot vērienīgus projektus un 
liekot pamatus jauniem ino
vatīviem pilsētvides risināju
miem.

2020.gada decembrī eks-
pluatācijā nodots Mārupes 

pamatskolas jaunais korpuss un spor-
ta laukums.  Jaunā piebūve ir četru 
stāvu ēka ar kopējo platību 6200 m2, 
kurā izvietoti 37 mācību kabineti, lab-
oratorijas un darbnīcas 5.līdz 9.klašu 
skolēniem, bibliotēka, dejošanas zāle, 
kā arī telpas atbalsta centram un sko-
las administrācijai. Būvniecības pro-
jekta ietvaros skolas teritorijā ta-
pis arī jauns sporta laukums, kas 
piemērots dažādām aktivitātēm, 
izveidoti basketbola un pludmales 
volejbola laukumi, lodes grūšanas un 
tāllēkšanas sektors, kā arī rekreāci-
jas zona. Skolas iekšpagalmā izbūvē-
tas autostāvvietas un velonovietnes. 
Projektēšanas un būvniecības dar-
bus veica SIA “Arčers”, būvuzraudzī-
bu - SIA “Marčuks”. Projektēšanas un 
būvdarbu līguma kopējā summa ir 
10 160 390 eiro.

2020.gadā uzsākti būvdar-
bi jaunas pirmsskolas izglītī-

bas būvniecībai Jaunmārupē.  
Jaunā Mārupes novada pašvaldī-
bas pirmsskolas izglītības iestāde 
Ozolu ielā ar nosaukumu “Zīļuks”, ku-
ras būvniecības darbi uzsākti jūlijā, 
būs viena no energoefektīvākajām 
pašvaldības jaunbūvēm novadā. 
Bērnudārza būvniecības projekta 
kopējās plānotās būvdarbu izmak-
sas ir 11,9 miljoni eiro.

2020.gadā Mārupes Valsts 
ģimnāzijā tika veikti vecā 

mācību korpusa siltināšanas darbi. 
Projekta ietvaros tika veikta fasādes 
un jumta siltināšana, ēkas cokola silti-
nāšana, kā arī veco logu nomaiņa uz 
PVC konstrukcijas divkameru stikla 
pakešu logiem. Uzlabotā infrastruk-
tūra samazinās skolas ēkas siltum-
enerģijas patēriņu un paaugstinās 
ener goefektivitāti, vienlaikus no-
drošinot skolas telpās komfortablu 
un konstantu temperatūru.

2020.gada oktobrī pabeigti darbi 
pie Mārupes ambulances, pašvaldī-
bas ēkas Amatas ielā, fasādes at-
jaunošanas - veikta ēkas siltināša-
na, fasādes atjaunošana, logu no-
maiņa, apgaismojuma izvietošana, 
un ārtelpas labiekārtošana.

2020.gadā izstrādāts projekts 
jaunās tirdzniecības vietas iz-

veidei Mārupē, Bebru ielā 10. Ēka būs 
vietējās produkcijas tirdzniecības vie-
t a, kur vienuviet amatniekiem, māj-
ražotājiem un māksliniekiem popu-
larizēt un nodot tirdzniecībā savu pro-
dukciju. Tāpat tirdzniecības vietas 
telpās tiks piedāvāti Mārupes nova-
da suvenīri un sniegta informācija 
par tūrisma pakalpojumiem novadā. 

Izstrādāts projekts Mārupes 
Mūzikas un mākslas skolas 

pārbūvei.

Uzsākts darbs pie Jauniešu 
centra ēkas izveides Mārupē, 

Dreimaņu ielā. Jauniešu centra izvei-
dei un  tam pieguļošā sporta laukuma 
lab iekārtošanai piesaistīts Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai (ELFLA) līdzfinansējums un 
2021. gadā plānots uzsākt būvniecī-
bas darbus.

2020.gadā jaunu un sakārto-
tu izskatu ieguvušas vairākas 

pašvaldības ielas un paplašinā-
ta autostāvvieta pie Jaunmārupes 
Sabiedriskās ēkas. Prūšu, Skaņā 
kalna, Dāliju un Paleju ielas tikušas 
pie asfaltēta seguma. Upesgrīvas, 
Paleju un Rožleju ielās izbūvēts gā-
jēju / velsopēdistu celiņš. 

2020.gadā, turpinot Eiropas 
Savienības Kohēzijas fonda līdzfi-
nansētā projekta “Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Mārupē” 4. kār-
tas īstenošanu un ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstību, AS “Mārupes 
komunālie pakalpojumi” noslēdza 
3 iepirkuma līgumus par ūdensap-
gādes un sadzīves kanali zācijas tīk-
lu būvdarbiem Mārupes novadā. No 
līguma darbu uzsākšanas sākuma 
līdz 2020.gada novembrim Mārupes 
novadā kopā izbūvēti 8,5 km sadzīves 
kanalizācijas pašteces tīklu, 2,3 km 
sadzīves kanalizācija piedvada tīklu 
un 6,4 km ūdensapgādes tīklu.

2020.gada jūlijā Jaunmārupes 
dabas parka piegulošajā teri-

torijā atklāts jauns rotaļu laukums 
“Pavasaru bērnu laukums” bērniem no 
6 līdz 16 gadu vecumam. Visa jaunā 
laukuma teritorija sadalīta vairākās 
zonās, kuras paredzētas dažādām 
vecuma grupām un aktivitātēm. Tās 
atdalītas ar ietvēm, atpūtas vietām un 
stādījumiem. Teritorijas reljefs veidots 
tā, lai vide būtu pieejama ikvienam 
sabiedrības loceklim. Jaunmārupes 
dabas parka labiekārtošanas 2.kār-
tas realizācija, tai skaitā rotaļu lau-
kuma izbūve bērniem no 6 līdz 16 
gadu vecumam, īstenota par kopē-
jo summu 805 148,31 eiro bez PVN. 
Projektu īstenoja SIA “Reaton”, pro-
jektēšanu veica SIA “BM - projekts”, 

būvuzraudzību veica SIA “Semita”.

2020.gada nogalē blakus BMX 
Mārupe trasei uzsākti aktīvi būvniecī-
bas darbi, lai veidotu jaunu asfalta 
velotrasi “Pump Track”, kurā varēs 
braukt ar velosipēdiem, skrituļslidām, 
skūteriem un skeitborda dēļiem. Šī 
būs viena no lielākajām velotrasēm 
Baltijā, Pump Trak trase tiks papildi-
nāta ar īpašiem tramplīniem, kas 
priecēs jaunos sportistus.

2020.gadā sperti nozīmīgi soļi 
Zaļā dzīvesveida veicināšanā 

Mārupes novadā un tika apstiprināts 
Mārupes novada Ilgtspējīgas en-
erģētikas un klimata rīcības plāns, 
kas ļaus nodrošināt plānveidīgu 
pieeju energoresursu pārvaldībai 
pašvaldības teritorijā, atvieglos lē-
mumu pieņemšanu par turpmākiem 
enerģijas patēriņa samazināšanas, 
klimata un vides pasākumiem, radīs 
iespēju ieviest sistemātisku pieeju 
enerģijas patēriņa samazināšanā. 
Šobrīd pašvaldības speciālisti strādā 
pie ener gopārvaldības sistēmas iz-
veides un ieviešanas, kas ietver viedā 
apgaismojuma ierīkošanu pašvaldī-
bas ielās, siltummezglu siltumenerģi-
jas vadības un monitoringa sistēmas 
ie viešanu pašvaldības īpašumos, 
sabiedrības iesaisti un līdzdalību, 
kā arī CO2 monitoringa ieviešanu.  
Pateicoties sabiedrības atsaucībai 
un priekšlikumiem, kā arī dalībai 
INTERREG VB Baltijas jūras reģio-
na programmas 2014.-2020.gadam 
projektā “Kopienu atjaunojamās en-
erģijas projektu kopradīšana un kopfi-
nansēšana”, Co2mmunity, 2020. gadā 
projekta ietvaros Mārupes novadā 
tika īstenoti divi kopienu enerģijas 
pilotprojekti, uz ēku jumtiem izvie-
tojot saules kolektorus un saules 
paneļus. Turklāt pašvaldības tīme-
kļa vietnē  www.marupe.lv ir iespē-
ja sekot līdzi saules kolektoru un 
saules paneļu saražotajai enerģijai, 
patēriņam u.c. rādītājiem, lai radītu 
izpratni par iegūtās enerģijas efek-
tivitāti.

2020.gada septembrī Jaun-
mārupē tika atklāts Švarcenieku 

muižas atjaunotais kreisais spārns, 
vēstures ekspozīcija un interak-
tīvo spēļu siena. Darbi veikti pie-
saistot finansējumu no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai. Remontdarbu laikā atjaunots 
koka grīdas segums, pārkārtoti 
iekšējie elektrotīkli, restaurētas ko-
ka iekšdurvis un sienas paneļi, vien-
laikus, cienot muižas vēsturi un ar-
hitektoniski mākslinieciskajā inven-
tarizācijā fiksētās vērtības, uzstādīta 
ugunsdzēsības signalizācija un jau-
ni gaismekļi. Vienā no muižas tel-

pām izvietota muižas vēstures eks-
pozīcija un izveidota interaktīva siena, 
kur spēlējot kādu no īpaši Mārupes 
novadam izstrādātajām spēlēm, ik-
viens apmeklētājs var labāk iepazīt 
Mārupes novada vēsturi, pārbaudīt 
savas zināšanas par Mārupes vietām 
un notikumiem. 

2020. gada jūnijā Mārupes novada 
dome noslēgusi līgumu par viedās 
ielu apgaismojuma vadības sistēmas 
kontrolieru un gaismekļu kontrolie-
ru iekārtu iegādi. Pakāpeniski tiek 
veikta ielu apgaismojuma sistēmas 
moderni zācija, kas, pēc pilnīgas 
sistēmas nomaiņas, pašvaldībai 
gadā ļaus ietaupīt aptuveni 40 tūk-
stošus eiro. 

2020.gadā, piesaistot Eiropas 
struktūrfondu finansējumu, uz-
stādīti 8 publiskie bezvadu inter-
neta piekļuves punkti novada cie-
mos. Bezvadu interneta piekļuves 
punktus Mārupes novadā izvei-
doti - Gerberu ielas sporta lau-
kumā, Bērnu laukumā Jaunmārupē, 
“Ūdensrozes”, Jaunmārupes sta-
dionā, Mārupes Valsts ģimnāzijas 
stadionā, Konrādu skvērā, BMX trasē, 
Skeitparkā Jaunmārupē, Mārupes 
Kultūras namā.

2020.gada janvārī sabiedriskās kārtī-
bas uzlabošanai Mārupes novadā 
iegādātas un uzstādītas jaunas vi-
deonovērošanas kameras. Lai efek-
tīvāk monitorētu novadā notiekošo, 
tiek izmantots pašvaldības admini-
strēts videonovērošanas datu pār-
raides tīkls, kas sastāv no jauna cen-
tralizēta videoieraksta servera, kurā 
tiek glabāti ieraksti, un 29 jaunām sta-
cionārām tīkla (IP) videonovērošanas 
kamerām, no kurām divas ir 360 grā-
du kameras (PTZ jeb grozāmkame-
ras) ar augstu izšķirtspēju, un  sešas 
ir transportlīdzekļa valsts reģistrāci-
jas numura lasīšanas kameras, kas 
izvietotas novadā atbilstoši pašvaldī-
bas policijas norādījumiem. 

2020. gadā pašvaldība būtiski mo-
dernizējusi savu darbību, ieviešot 
Būvju informācijas modelēšanas 
(BIM) sistēmu darbības procesā. 
BIM ir integrēts būvju projektēšanas, 
būvniecības un apsaimniekošanas 
procesu, tehnoloģiju un noteikumu 
kopums, kas ļauj visām iesaistīta-
jām pusēm kopīgi projektēt, būvēt 
un apsaimniekot būvi digitālā vidē. 
Mārupes novada domē šobrīd ir di-
vi būvinženieri, kuri orientējas BIM 
vidē un strādā ar programmatūru. Tā 
pieļauj izpētīt virtuālos 3D modeļus 
un fiksēt kolīzijas (kļūmes). BIM vidē 
varam detalizēti izskatīt projekta teh-
nisko pusi, kā arī visu projekta doku-

mentāciju. Mūsu BIM menedžeriem 
ir ērti komunicēt ar visām būvniecībā 
iesaistītajām pusēm. Mārupes nova-
da pašvaldība ir viena no pirmajām 
pašvaldībām Latvijā, kas būvniecī-
bas procesā sākusi izmantot BIM.

Pagājušajā gadā Mārupes nova-
da pašvaldībā uzsākta vienotas 
Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas 
(ĢIS) izstrāde un uzturēšana, kas ap-
kopos un vizualizēs pašvaldības dar-
bam vitāli nepieciešamos datu slāņus, 
piemēram, inženierkomunikāciju 
tīklus, vienoto ceļu tīklu, ar attīstības 
plānošanu saistītos datu griezumus.  
Šādā veidā tiek optimizēts pašvaldī-
bas speciālistu darbs un informācija 
apkopota vienuviet, to regulāri aktuali-
zējot. Nākotnē, izmantojot ĢIS dotās 
iespējas, arvien vairāk informācijas 
tiks sniegta arī Mārupes novada 
iedzīvotājiem, tādējādi pašvaldībai 
kļūstot arvien atvērtākai sabiedrībai 
– novada iedzīvotājiem.

Mārupes novada pašvaldība 2020.
gadā pirmo gadu organizēja bizne-
sa ideju konkursu “Mammu bizness 
Mārupē”, lai atbalstītu Mārupes 
māmiņas, kas paralēli bērnu audzi-
nāšanai vēlas attīstīt kādu savu biz-
nesa ideju. Konkursa rezultātā līdzfi-
nansējums biznesa idejas realizēša-
nai šogad piešķirts četrām māru-
pietēm. Kopējais konkursa ietvaros 
pieejamais līdzfinansējums bija 12 
000 eiro. 

2020.gadā tika organizēti konkursi 
iedzīvotāju līdzdalības veicināšanas 
projektu realizēšanai un bizne-
sa uzsākšanai. Reizi gadā tiek iz-
sludināts konkurss “Mārupe – mū-
su mājas”, kurā novada iedzīvotā-
jiem ir iespēja iesniegt projekta ide-
ju sava novada un novadnieku dzīves 
uzlabošanā - pasākuma īstenošanai 
vai maza infrastruktūras objekta iz-
veidei. 2020. gadā pirmo gadu tika 
organizēts biz nesa ideju konkursu 
“Mammu bizness Mārupē”, lai at-
balstītu Mārupes māmiņas, kas 
paralēli bērnu audzi nāšanai vēlas 
attīstīt kādu savu biz nesa ideju. 
Konkursa rezultātā līdzfinansējums 
biznesa idejas realizēšanai šogad 
piešķirts četrām māru pietēm. Tāpat 
ik gadu piedalāmies SEB bankas, 
Jūrmalas pilsētas, Ķekavas, Mārupes, 
Olaines, Siguldas un Stopiņu novadu 
kopīgi rīkotajā grantu programmā “(ie)
dvesma”. 2020.gadā Mārupes novada 
domes grantu 10 000 EUR apmērā 
saņems uzņēmums SIA “Plant Made 
Foods”, lai attīstītu inovatīva un ve-
selīga produkta – fermentēta dzē-
riena no zaļo griķu piena – ražošanu. 

Paziņojums

Atgādinām par iespēju pieteikties 
nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumiem

Atskats uz 2020.gada lielākajiem realizētajiem projektiem Mārupes novadā
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Mārupes novada dome 27.01.2021. 
ir pieņēmusi lēmumu Nr.25 (prot. Nr.1) 
“Par nekustamā īpašuma Vīnkalnu ie-
la 45, Mārupē, Mārupes novadā (ka-
dastra Nr. 80760060192) detālplāno-
juma izstrādes izbeigšanu un jauna 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”.

Detālplānojuma teritorija iekļauj 
nekustamo īpašumu Vīnkalnu iela 45 
(kadastra Nr. 80760060192) un daļu 
no nekustamā īpašuma “Dignitas” (ka-
dastra Nr.80760060009) ar kopējo 
platību ~1,65 ha. Saskaņā ar spēkā 
esošo Mārupes novada teritorijas 
plānojumu 2014. - 2026. gadam, 
īpašums Vīnkalnu iela 45 atrodas 
funkcionālajā zonā Savrupmāju ap-
būve (DzS), bet īpašuma “Dignitas” 
daļa - Publiska labiekārtota ārtel-
pa (DA). 

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir 
veikt zemesgabala sadalīšanu, lai vei-
dotu dzīvojamo apbūvi ciema teritori-

jā, detalizēt teritorijas atļauto izman-
tošanu un apbūves parametrus, vei-
dot vienotu ielu tīklu un inženierteh-
nisko komunikāciju tīklus detālplāno-
juma teritorijā un tai piegulošajās 
teritorijās un noteikt ielu sarkanās 
līnijas. Detālplānojuma ierosinātā-
ji ir fiziskas personas, nekustamā 
īpašuma īpašnieki.

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

Rakstiskus priekšlikumus var 
iesniegt līdz 05.03.2021. Mārupes 
novada domē Daugavas iela 29, 
Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, 
nosūtot tos pa pastu vai atstājot past-

kastē pie Mārupes novada domes 
centrālajām durvīm. Elektroniski 
priekšlikumi iesniedzami ar elektroni-
sko parakstu, iesūtot tos uz elektroni-
skā pasta adresi: marupe@marupe.
lv . Iesniegumā noteikti jānorāda 
iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adre-
si, bet juridiskām personām jānorā-
da nosaukumu, adresi un reģistrāci-
jas numuru. 

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

Paziņojums par nekustamā īpašuma 
Vīnkalnu iela 45, Mārupē, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
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Mārupes novada dome 2020. 
gada 22.decembrī ir pieņēmu-
si lēmumu Nr.20 (protokols Nr.22) 
“Par nekustamā īpašuma ”Ķinupi”, 
Vētras, Mārupes novadā (kadas-
tra Nr.80760120110) detālplāno-
juma projekta nodošanu publiskai 
apsprie šanai”. Detālplānojuma iz-
strādes mērķis ir veikt zemesgaba-
la sadalīšanu savrupmāju apbūves 
gabalos.   

Publiskās apspriešanas periods 
noteikts 4 nedēļas - tas tiek uzsākts 
2021.gada 8.februārī un noslēdzas 
ne ātrāk kā 2 nedēļas pēc ārkārtē-
jās situācijas atcelšanas. Par pub-
liskās apspriešanas sanāksmes laiku 
tiks paziņots atsevišķi, paredzot tās 
norisi periodā pēc ārkārtējās situāci-
jas atcelšanas.  

Ar detālplānojuma projektu pub-
liskās apspriešanas laikā varēs 

iepazīties elektroniskajā vidē: 
Mārupes novada pašvaldības inter-
neta vietnē www.marupe.lv sadaļā 
Pašvaldība/Attīstība un plānošana/
Detālplānojumi/Detālplānojumi iz-
strādes stadijā un Latvijas ģeotel-
piskās informācijas portālā www.geo-
latvija.lv  sadaļā Teritorijas attīstības 
plānošana. Izdrukas formātā ar doku-
mentiem var iepazīties Mārupes nova-
da Attīstības nodaļā, Daugavas ielā 
29, Mārupē, speciālistu konsultāci-
ju laikā pēc iepriekšēja pieraksta pa 
tālruni tālr.67149862.

Priekšlikumus par detālplānoju-
ma risinājumu var iesniegt rakstis-
ki līdz publiskās apspriešanas perio-
da beigām. Mārupes novada domei 
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes 
novads, LV 2167, nosūtot tos pa pas-
tu vai atstājot pastkastē pie Mārupes 
novada domes centrālajām durvīm. 

Elektroniski priekšlikumi iesniedza-
mi ar elektronisko parakstu, iesū-
tot tos uz elektroniskā pasta adre-
si: marupe@marupe.lv. Iesniegumā 
jānorāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu 
un adresi, bet juridiskām personām 
jānorāda nosaukumu, adresi un reģis-
trācijas numuru. Priekšlikumus 
iespējams iesūtīt arī reģistrējoties 
Teritorijas attīstības plānošanas in-
formācijas sistēmā (TAPIS).

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

Mārupes novada dome informē, ka 
ņemot vērā valstī noteikto Ārkārtējās 
situācijas termiņa pagarinājumu, 
tiek pagarināta uz nenoteiktu lai-
ku publiskā apspriešana teritorijas 
plānošanas dokumentiem, kuriem tā 
uzsākta pirms vai ārkārtējās situāci-
jas laikā: 

- lokālplānojuma, ar kuru groza 
teritorijas plānojumu nekustamajā 
īpašumā “Lielmaņi”, Mārupes novadā 
(kadastra Nr.80760031094), projek-
ta publiskā apspriešana

Mārupes novada dome 2020. gada 22. decembrī ir pieņēmusi lēmumu 
Nr.17 (protokols Nr.22) “Par nekustamā īpašuma Penkules iela 132, Mārupē, 
Mārupes novadā (kadastra Nr.80760032297) detālplānojuma projekta no-
došanu publiskai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir sadalīt 
īpašumu apbūves gabalos vienģimeņu un divģimeņu māju būvniecībai, 
plānot piekļuvi jaunveidojamiem īpašumiem un teritorijas labiekārtojumu.

Publiskās apspriešanas periods noteikts 4 nedēļas - tas tiek uzsākts 2021.
gada 10.februārī un noslēdzas ne ātrāk kā 2 nedēļas pēc ārkārtējās situāci-
jas atcelšanas. Par publiskās apspriešanas sanāksmes laiku tiks paziņots 
atsevišķi, paredzot tās norisi periodā pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas.

Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīties 
elektroniskajā vidē: Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.marupe.
lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi/Detālplānojumi 
izstrādes stadijā un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geo-
latvija.lv  sadaļā Teritorijas attīstības plānošana. Izdrukas formātā ar do-
kumentiem var iepazīties Mārupes novada Attīstības nodaļā, Daugavas 
ielā 29, Mārupē, speciālistu konsultāciju laikā pēc iepriekšēja pieraksta 
pa tālruni tālr.67149862.

Priekšlikumus par detālplānojuma risinājumu var iesniegt rakstiski līdz 
publiskās apspriešanas perioda beigām. Mārupes novada domei Daugavas 
iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV 2167, nosūtot tos pa pastu vai atstā-
jot pastkastē pie Mārupes novada domes centrālajām durvīm. Elektroniski 
priekšlikumi iesniedzami ar elektronisko parakstu, iesūtot tos uz elektroni-
skā pasta adresi: marupe@marupe.lv. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja 
vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosaukumu, 
adresi un reģistrācijas numuru. Priekšlikumus iespējams iesūtīt arī reģis-
trējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

Jautājumu gadījumā griezties Mārupes novada Attīstības nodaļā pie teri-
torijas plānotājas Daces Žīgures: dace.zigure@marupe.lv , tālr.67149862, 
speciālistu konsultāciju laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00-
18.00. Sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem Covid-19 vīrusa iz-
platības ierobežošanai, lūgums izmantot tikai attālinātas saziņas iespējas.

- nekustamo īpašumu Zeltiņu iela 
108A (kad. Nr.80760031290), Zeltiņu 
iela 110 (kad. Nr.80760030603) 
un Zeltiņu iela 110A (kad. 
Nr.80760031291), Mārupē, Mārupes 
novadā, detālplānojuma projekta 
publiskā apspriešana.

Par publiskās apspriešanas 
sanāksmes laiku tiks paziņots at-
sevišķi, paredzot to norisi periodā 
pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas.

Priekšlikumus par plānošanas 
dokumenta projekta risinājumu 

var iesniegt rakstiski līdz publiskās 
apspriešanas perioda beigām. 
Izdrukas formātā ar dokumen-
tiem var iepazīties Mārupes nova-
da Attīstības nodaļā, Daugavas ielā 
29, Mārupē, speciālistu konsultāci-
ju laikā pēc iepriekšēja pieraksta pa 
tālruni tālr.67149862.

Neskaidrību gadījumā griezties 
Mārupes novada Attīstības nodaļā pie 
Teritorijas plānotājas Daces Žīgures 
– e-pasts: dace.zigure@marupe.lv, 
tālr.67149862.

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Ķinupi”, 
Vētras ciemā, detālplānojuma projekta nodošanu 
publiskajai apspriešanai

Paziņojums par publiskās apspriešanas termiņu pagarinājumiem 

Paziņojums par nekustamā īpašuma Penkules iela 
132, Mārupē, detālplānojuma projekta nodošanu 
publiskai apspriešanai

Par iespējamām izmaiņām publiskās apspriešanas termiņos un 
sanāksmes norisē, kā arī attiecībā uz dokumentu pieejamību klātienē, 
aicinām sekot līdzi informācijai Mārupes novada pašvaldības interneta 
vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Sabiedriskās apspriedes.

Mārupes novada dome 22.12.2020. 
ir pieņēmusi lēmumu Nr.18 (prot. 
Nr.22) “Par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu nekustamā īpašuma 
“Boteri”, Mārupē, Mārupes novadā (ka-
dastra Nr.80760030092) teritorijai”.

Detālplānojuma teritorija ir 
nekustamā īpašuma “Boteri” teri-

torija ar kopplatību 3,3ha. Saskaņā 
ar spēkā esošo Mārupes novada teri-
torijas plānojumu 2014. - 2026. ga-
dam, nekustamais īpašums atro-
das ciema teritorijā, funkcionālajā 
zonā Savrupmāju apbūves teritori-
jas apakšzonā Retinātas savrupmāju 
apbūves teritorijas (DzS1). Apakšzonā 
noteiktā minimāla jaunveidojamās 
zemes vienības platība ir 0,2000 ha. 
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir 
zemes vienības sadalīšana apbūves 
zemes vienībās, plānojot ielas un in-
ženierkomunikāciju nodrošinājumu. 
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 
ir fiziska persona, nekustamā īpašu-
ma īpašnieks.

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

Rakstiskus priekšlikumus var 
iesniegt līdz 12.02.2021 Mārupes 
novada Domē Daugavas iela 29, 
Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, 
nosūtot tos pa pastu vai atstājot past-
kastē pie Mārupes novada domes 
centrālajām durvīm. Elektroniski 
priekšlikumi iesniedzami ar elektroni-
sko parakstu, iesūtot tos uz elektroni-
skā pasta adresi: marupe@marupe.
lv . Iesniegumā noteikti jānorāda 
iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adre-
si, bet juridiskām personām jānorā-
da nosaukumu, adresi un reģistrāci-
jas numuru. 

Jautājumu gadījumā griezties 
Mārupes novada Attīstības nodaļā 
pie teritorijas plānotājas Daces 
Žīgures: dace.zigure@marupe.
lv, tālr.67149862, speciālistu kon-
sultāciju laikā – pirmdienās un ceturt-
dienās no plkst. 9.00-18.00. Sakarā 
ar valstī noteiktajiem ierobežoju-
miem Covid-19 vīrusa izplatības 
ierobežošan ai, lūgums izmantot ti-
kai attālinātas saziņas iespējas.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma 
“Boteri” Mārupē, teritorijai

Mārupes novada dome 22.12.2020. 
ir pieņēmusi lēmumu Nr.19 (prot. 
Nr.22) “Par lokālplānojuma, ar ku-
ru  groza teritorijas plānojumu 
nekustamā īpašuma “Vecumnieki” 
Mārupes novadā (kadastra 
Nr.80760060006) teritorijā, izstrādes 
uzsākšanu”.

Lokālplānojuma teritorija ir 
nekustamā īpašuma “Vecumnieki” 
teritorija ar kopplatību 2,46 ha. 
Saskaņā ar spēkā esošo Mārupes 
novada teritorijas plānojumu 2014. - 
2026. gadam, īpašums “Vecumnieki” 
atrodas ārpus ciema teritorijā, kur 
noteikts funkcionālais zonējums 
Savrupmāju apbūves teritorijas apa-
kšzona Mazsaimniecību apbūve ār-
pus ciemiem (DzSM). Lokālplānojuma 
izstrādes mērķis ir grozīt teritorijas 
plānojumu, lai veicinātu apkārtējās 
teritorijas attīstības tendencēm at-
bilstošas apbūves iespējas, veicot 
funkcionālā zonējuma maiņu no 
Mazsaimniecību apbūve ārpus cie-
miem (DzSM) uz Rūpnieciskās ap-
būves teritoriju (R). Lokālplānojuma 
izstrādes ierosinātājs ir juridiska per-
sona, nekustamā īpašuma īpašnieks.

Ar lēmumu un darba uzdevumu, 
kā arī turpmāko lokālplānojuma iz-
strādes dokumentāciju var iepazīties 

Mārupes novada Domes mājas lapā 
sadaļā Pašvaldība/Attīstība un 
plānošana/Lokālplānojumi, kā arī 
Latvijas ģeotelpiskās informācijas 
portālā Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas 
attīstības plānošana.

Rakstiskus priekšlikumus var 
iesniegt līdz 12.02.2021 Mārupes 
novada domē Daugavas iela 29, 
Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, 
nosūtot tos pa pastu vai atstājot past-
kastē pie Mārupes novada domes 
centrālajām durvīm. Elektroniski 
priekšlikumi iesniedzami ar elektroni-
sko parakstu, iesūtot tos uz elektroni-
skā pasta adresi: marupe@marupe.
lv . Iesniegumā noteikti jānorāda 
iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adre-
si, bet juridiskām personām jānorā-
da nosaukumu, adresi un reģistrāci-
jas numuru. 

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

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

Vides pārraudzības valsts birojs 
2020. gada 22. decembrī (Lēmums 
Nr.5-02/21) ir pieņēmis lēmumu par 
ietekmes uz vidi novērtējuma pro-
cedūras piemērošanu Autoceļa A 5 
Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) 
posma no km 11,6 (Ķekavas apved-
ceļš) līdz km 38,2 (A 10) pārbūve 
par ātrgaitas autoceļu (turpmāk - 
Paredzētā darbība). 

Paredzētās darbības ierosinātā-
js: VAS “Latvijas valsts ceļi”, reģ.
Nr.40003344207, adrese: Gogoļa ie-
la 3, Rīga, LV – 1050, e-pasts: lvce-
li.lv@lvceli.lv

Ietekmes uz vidi novērtējuma ob-
jekts: autoceļa A 5 Rīgas apvedceļš 

(Salaspils – Babīte) posma no km 
11,6 (Ķekavas apvedceļš) līdz km 38,2 
(A 10) pārbūve par ātrgaitas autoceļu. 

Īss paredzētās darbības raksturo-
jums: plānota autoceļa A 5 Rīgas 
apvedceļš (Salaspils – Babīte) pos-
ma no km 11,6 (Ķekavas apvedceļš) 
līdz km 38,2 (A10) pārbūve par ātrgai-
tas/ātrsatiksmes (perspektīvā - au-
tomaģistrāle) ceļu ar divām brauk-
tuvēm (4 braukšanas joslas, normāl-
profils NP 26). Autoceļam plāno-
ti divlīmeņu ceļu mezgli ar visiem 
nozīmīgākajiem autoceļiem (galve-
nokārt ar valsts galvenajiem un valsts 
reģionālajiem autoceļiem). Projekta 
ietvaros plānots precizēt ceļu mezg-

lu konfigurāciju un paralēlo ceļu iz-
vietojumu.

Lēmuma pieņemšanas pamato-
jums: Likuma “Par ietekmes uz vidi 
novērtējumu” 4. panta pirmās daļas 
1. punkts, šī likuma 1. pielikuma 11. 
punkts. 

Informācija par paredzēto darbību, 
pieņemto lēmumu, kā arī turpmāko 
ietekmes uz vidi novērtējuma pro-
cesu tiek publicēta Vides pārraudzī-
bas valsts biroja tīmekļa vietnē http://
www.vpvb.gov.lv sadaļā  IVN/Projekti, 
kā arī pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.marupe.lv sadaļā Sabiedrība/
Vide un infrastruktūra/IVN.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējumu autoceļa A 5 pārbūvei par 
ātrgaitas autoceļu
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Mārupes novada dome 27.01.2021. 
ir pieņēmusi lēmumu Nr.27 (prot. Nr.1) 
“Par lokālplānojuma, ar kuru  groza 
teritorijas plānojumu nekustamo 
īpašumu Lambertu ielā 35 (kadas-
tra Nr.80760031148), Lambertu ielā 
37 (kadastra Nr.80760031147) un 
Kantora iela 107 (kadastra Nr.8076 
003 0372), Mārupē, Mārupes novadā, 
teritorijā, izstrādes uzsākšanu”.

Lokālplānojuma teritorija ietver 
nekustamos īpašumus Lambertu ie-
la 35, Lambertu iela 37 un Kantora 
iela 107, kuru kopējā platība ir 
2,9135 ha. Saskaņā ar spēkā esošo 
Mārupes novada teritorijas plāno-
jumu 2014. - 2026. gadam īpašu-
mi atrodas Mārupes ciema teritori-
jā un tajā noteikts funkcionālais 
zonējums - Savrupmāju apbūves 
teritorijas (DzS), kā arī daļa teritori-
jas iekļaujas Autotransporta infra-
struktūras objektu teritorijas zonē-
jumā (TR). Lokālplānojuma izstrādes 
mērķis ir grozīt teritorijas plānojumu 
minēto īpašumu teritorijā, lai radītu 
priekšnosacījumus jaunas dzīvo-
jamās apbūves, tai skaitā mazstāvu 
daudzdzīvokļu ēku, un komercēku ap-
būvei, veicot funkcionālā zonējuma 
maiņu no savrupmāju apbūves teri-
torijas uz zonējumu, kas pieļauj šādu 
atļauto izmantošanu. Lokālplānojuma 
izstrādes ierosinātājs ir juridiskas un 
fiziskas personas, nekustamo īpašu-
mu īpašnieki.

Ar lēmumu un darba uzdevumu, 
kā arī turpmāko lokālplānojuma iz-
strādes dokumentāciju var iepazīties 
Mārupes novada domes mājaslapā 
sadaļā Pašvaldība/Attīstība un 
plānošana/Lokālplānojumi, kā arī 
Latvijas ģeotelpiskās informācijas 
portālā Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas 
attīstības plānošana.

Rakstiskus priekšlikumus var 
iesniegt līdz 05.03.2021. Mārupes 
novada domē Daugavas iela 29, 
Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, 
nosūtot tos pa pastu vai atstājot past-
kastē pie Mārupes novada domes 
centrālajām durvīm. Elektroniski 
priekšlikumi iesniedzami ar elektroni-
sko parakstu, iesūtot tos uz elektroni-
skā pasta adresi: marupe@marupe.
lv . Iesniegumā noteikti jānorāda 
iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adre-
si, bet juridiskām personām jānorā-
da nosaukumu, adresi un reģistrāci-
jas numuru. 

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

Paziņojums par lokālplānojuma, ar kuru  groza 
teritorijas plānojumu nekustamo īpašumu 
Lambertu ielā 35, Lambertu ielā 37 un Kantora iela 
107 teritorijā, izstrādes uzsākšanu  Acīmredzami, ka Mārupe kā 

novads ļoti strauji mainās. Tie, 
kuri šeit dzīvo vairāk kā desmit 
gadus, noteikti varētu dalīties at
miņās par laikiem, kad pļavās 
ganījās govis. Tālajā 2006. gadā 
Mārupes novadā dzīvoja 10 345 
iedzīvotāji. Uz šī gada janvāri 
mūsu ir jau 24 446. Tas ir izaicinā
jums arī ūdenssaimniecības in
frastruktūrai.

Daudzi no jums jau saskārušies ar 
zināmām neērtībām, kas radušās cen-
tralizēto kanalizācijas un ūdensap-
gādes tīklu izbūves dēļ. Esam patei-
cīgi par izpratni un pacietību – pēc 
darbu pabeigšanas tiks pavērtas 
iespējas likvidēt lokālos kanalizācijas 
risinājumus un līdz ar to arī samazi-
nāt vides piesārņojumu, pieslēdzo-
ties centralizētajiem tīkliem. 

2016. gadā pašvaldība pirmo 
reizi izsludināja iespēju pieteikties 
atbalsta saņemšanai kanalizācijas 
pieslēguma izbūvei mājsaimniecībām 
posmam no dzīvojamās mājas līdz 
centralizētās kanalizācijas atzaram, 
par izbūvi noslēdzot pirmos 15 līgu-
mus. Ar katru gadu, ar katru jaunu 
pieteikumu iesniegšanas kārtu, ar-
vien audzis atbalstīto mājsaimniecī-
bu skaits. Tam par iemeslu ir ne ti-
kai mārupiešu vēlme dzīvot sakār-
totā vidē, bet arī vairākkārt izdarītie 
grozījumi saistošajos noteikumos, 
ar katru reizi nosakot arvien plašāku 
atbalsta saņēmēju loku. 

2020. gadu noslēdzām ar gandarī-
juma sajūtu, jo šo piecu gadu laikā ir 
bijusi iespēja atbalstīt kopumā 340 
mūsu novada iedzīvotājus, tostarp 

pensionārus, personas ar invaliditā-
ti, daudzbērnu ģimenes u.c. atbals-
ta grupas, nodrošinot ar pašvaldības 
līdzfinansējumu 80% - 100% apmērā. 

Vislielākā iedzīvotāju aktivitāte 
ir bijusi aizvadītajā gadā, kad pie-
teikumu pieņemšanas kārtā, kas 
norisinājās 2020. gada vasarā,  ti-
ka saņemti vairāk kā 200 pieteikumi. 
Tas saistīts gan ar plaši uzsāktajiem 
būvdarbiem maģistrāļu būvniecībā 
Kohēzijas fonda līdzfinansētajā pro-
jektā “Ūdenssaimniecības attīstība 
Mārupē, IV kārta”, gan ar vēl vairāk pa-
plašinātu atbalsta saņēmēju loku, jo 
pašvaldībai radās iespēja rast lielāku 
piesaistīto finansējumu šim līdzfi-
nansējuma projektam. 2021. gada 
janvārī pabeigta līgumu slēgšana, kas 
ļaus uzsākt izbūves darbus līdz ar 
attiecīgu laikapstākļu iestāšanos.

 Savukārt 2020. gada rudens uz-
saukumā tika saņemti vairāk kā 160 
pieteikumi. Pieteikumiem, kuri atbilst 
atbalsta saņemšanas nosacīju miem, 
uzsākta tehnisko dokumentu sagat-
avošana un saskaņošana, kuru laikā 
ar pieteikuma iesniedzēju sazināsies 
AS “Mārupes komunālie pakalpoju-
mi” pārstāvis. Šaubu gadījumos 
par sava pieteikuma virzību var in-
teresēties, rakstot Mārupes novada 
domes Attīstības nodaļai uz e-pastu 
inuta.saroka@marupe.lv.

Uz papīra tā ir tikai statistika, 
tomēr aiz katra šī skaitļa ir cilvēki, 
kurus esam pirms pandēmijas lai-
ka satikuši klātienē, mūsdienās - sa-
zvanījušies, sarakstījušies. Lai arī 
vairāku apstākļu dēļ no iesniegu-
ma iesniegšanas brīža līdz izbūvē-
tam pieslēgumam paiet mēneši, vis-

vairāk pieteikumu iesniedzēji, īpaši 
seniori un personas ar invaliditāti,  
novērtē to, ka atbalsta saņemšana 
ir ērta un vienkārša, tikai izrādot vēl-
mi un iesniedzot pieteikumu. Pārējo 
paveic pašvaldības darbinieki, sadar-
bībā ar kapitālsabiedrību.

Mums, mārupiešiem, rūp vide, 
kurā dzīvojam. To apliecina ne tikai 
iesniegto pieteikumu statistika, bet arī 
lielā interese par nākamo pie teikumu 
pieņemšanas kārtu. Šis visādā ziņā 
ir pārmaiņu laiks, laiks, kad ne tikai 
mācāmies dzīvot piesardzīgāk, bet 
šis gads arī iezīmēsies ar būtiskām iz-
maiņām novada pārvaldē un robežās. 
Ļoti ceram, ka nemainīgi varēsim 
turpināt atbalsta sniegšanu mūsu 
iedzīvotājiem, jaunu pieteikuma kār-
tu izsludinot jau šajā pavasarī. 

Ar informāciju par atbalsta 
saņemšanas kārtību var iepazīties 
www.marupe.lv/Sabiedrība/Vide un 
infrastruktūra/Atbalsts kanalizācijas 
pieslēgumam. 

Atgādinām, ka visām tām mājsaim-
niecībām, kurām vēl nav iespējas 
pieslēgties centralizētajiem kanali-
zācijas tīkliem vai kādu citu apstākļu 
dēļ ir izvēle saglabāt lokālo risinā-
jumu, līdz šī gada 31. decembrim ir 
jāreģistrējas decentralizētās kanali-
zācijas sistēmas reģistrā. Informācija 
par reģistrēšanas kārtību pieejama 
www.marupe.lv/pakalpojumi/de-
centralizētās kanalizācijas sistēmas 
reģistrācija. Jautājumu gadījumā 
aicinām rakstīt uz e-pastu ziedite.
lapina@marupe.lv.  

Ar katru gadu pieaug centralizētas ūdenssaimniecības 
pakalpojumu pieejamība Mārupes novadā 
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Mārupes novada dome 22.12.2020. 
ir pieņēmusi lēmumu Nr.15 (prot. 
Nr.22) “Par nekustamā īpašu-
ma „Lukstenieki-1” (kadastra 
Nr.80760060002) Mārupes novadā, 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”.

Detālplānojuma teritorija ir 
nekustamā īpašuma „Lukstenieki-1” 
teritorija apmēram  9 ha kopplatībā. 
Saskaņā ar spēkā esošo Mārupes 
novada teritorijas plānojumu 2014. - 
2026. gadam, nekustamais īpašums 
„Lukstenieki-1” atrodas funkcionālās 
zonas Savrupmāju apbūves teritori-
jas apakšzonā Mazsaimniecību ap-
būve ārpus ciema (DzSM), kurā no-
teikta minimālā zemes vienības platī-
ba 0,3000 ha. Detālplānojuma iz-
strādes mērķis ir izstrādāt risināju-
mu īpašuma sadalei savrupmāju ap-
būves gabalos, piekļuvei pie jaunvei-
dojamiem zemesgabaliem veidojot 

jaunus ceļus. Detālplānojuma iz-
strādes ierosinātājs ir fiziska per-
sona, nekustamā īpašuma īpašnieks.

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

Rakstiskus priekšlikumus var 
iesniegt līdz 12.02.2021 Mārupes 
novada Domē Daugavas iela 29, 
Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, 
nosūtot tos pa pastu vai atstā-
jot pastkastē pie Mārupes nova-
da domes centrālajām durvīm. 
Elektroniski priekšlikumi iesniedza-
mi ar elektronis ko parakstu, iesū-
tot tos uz elektroniskā pasta adre-
si: marupe@marupe.lv . Iesniegumā 
noteikti jānorāda iesniedzēja vārdu, 
uzvārdu un adresi, bet juridiskām per-
sonām jānorāda nosaukumu, adre-
si un reģistrācijas numuru. 

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

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Lukstenieki1” 
Mārupes novadā, detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu
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Novadā
Mārupes vēstis

piektdiena, 5.februāris, 2021

turpinājums no 3.lpp

Kārlis Liepiņš dz.1944.g.
Aleksandrs Aļeko dz.1958.g.
Aivars Bobrovskis dz.1948.g.
Česlavs Civka dz.1944.g.
Dagmāra Anna Cīrule dz.1934.g.
Aleksandrs Pokladjums dz.1946.g.
Biruta Juceviča dz.1936.g.

Zinaida Siliņa dz.1958.g.
Tatjana Špeganoviča dz.1928.g.
Sergejs Zimins dz.1971.g.
Aldona Paurija dz.1940.g.

Aleksandrs Stepanovs dz.1963.g.
Jāzeps Beitiks dz.1937.g. 
Viktors Poddubņaks dz.1935.g.
Jerofejs Lisovs dz.1938.g.
Veneranda Vaivode dz.1931.g.
Zinaida Popova dz.1932.g.
Oļģerts Janušausks dz.1948.g.
Juris Osipovs dz.1938.g.

2020.gada decembrī reģistrētie 
mirušie

2021. gada janvārī reģistrētie 
mirušie 

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

“Mārupes Vēstis” publicētie materiāli 
ne vienmēr atspoguļo Mārupes novada 

domes viedokli. 
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce 

obligāta. 

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

2020.GADA
DECEMBRĪ

106
Zēni Meitenes

8
Laulības

11
Miruši

16
Dzimuši

2021.GADA
JANVĀRĪ

126
Zēni Meitenes

8
Laulības

8
Miruši

18
Dzimuši

Atkritumu šķirošana ir viens no 
videi draudzīga dzīvesveida 
pamatprincipiem. Ikdienā, lai kā 
mēs vēlētos, mums neizdodas pil
nībā izvairīties no produktu iepa
kojuma, tāpēc Mārupes pašvaldī
ba jau kopš 2012.gada saviem 
iedzīvotājiem piedāvā iespēju 
šķirot atkritumus. Līdz šim mēs 
novadā šķirojam stikla, plastma
sas, kartona un citu vieglo iepa
kojumu, bet sākot no šī gada 1.jan
vāra, arī bioloģiskie atkritumi būs 
jāvāc atsevišķi. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 
2020.gada 8.septembra noteiku-
miem Nr.569 “Grozījums Ministru 
kabineta 2013.gada 2.aprīļa notei-
kumu Nr.184 “Noteikumi par atkri-
tumu dalītu savākšanu, sagatavoša-
nu atkārtotai izmantošanai, pārstrā-
di un materiālu reģenerāciju””, visām 
pašvaldībām, kuru administratīva-
jā teritorijā savāktie sadzīves, tajā 
skaitā bioloģiski noārdāmie atkritu-
mi tiek apglabāti sadzīves atkritumu 
poligonā “Getliņi”, tai skaitā Mārupes 
novadā, no 2021.gada 1.janvāra bi-
oloģiski noārdāmie atkritumi jāvāc at-
sevišķi un tie nedrīkst nonākt nešķiro-
tajos sadzīves atkritumos.

Bioloģiski noārdāmie atkritumi tiek 
iedalīti divās lielā grupās:

• virtuves (gan mājsaimniecību, gan 
sabiedriskās ēdināšanas iestāžu 
un tiem pielīdzināmie ražošanas 
atkritumi);

• dārzu un parku.
Bioloģiski noārdāmi atkritumi 

ir samērā viegli pārstrādājami un 
pārstrādē iegūtie resursi – biogāze 
un tehniskais komposts ir atkārto-
ti izmantojami. Poligona “Getliņi” bi-
oloģiski noārdāmo atkritumu pār-
strādes rūpnīca atkritumus pārstrādā 
3 mēnešu laikā, iegūstot biogāzi un 
tehnisko kompostu. Savukārt, ja šie 
bioloģiski noārdāmie atkritumi kopā 
ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem 
tiek apglabāti poligonā, tad tie tur 
paliek. Pie kam, nodalot pārstrādā-
jamos, atkārtoti izmantojamos at-
kritumus un nododot tos pārstrādei 
(iepakojums, bioloģiskie atkritumi, 
būvgruži), būtiski samazinās apgla-
bājamo atkritumu apjoms t.i. lēnāk 
aizpildās sagatavotās dabai drošas 
atkritumu apglabāšanas vietas (atkri-
tumu poligona šūnas) un lēnāk aug 
atkritumu kalns.

Bioloģiski noārdāmo atkritumu 
dalītas vākšanas un nodošanas pār-
strādei maksa ir zemāka kā nešķiro-
tiem sadzīves atkritumiem, jo nav jā-
maksā dabas resursu nodoklis par 
atkritumu apglabāšanu. Šis nodok-
lis katru gadu pieaug un nešķiro-

tu sadzīves atkritumu savākšanas 
izmaksas turpinās kāpt. Atbildīgi 
rīkojoties ar saviem atkritumiem 
un izmantojot atkritumu apsaim-
niekotāju piedāvātās iespējas tos 
šķirot, var jūtami samazināt savas 
ģimenes izdevumus par atkritumu 
apsaimniekošanu. 

Izlietotā iepakojuma (plastmasas, 
stikla, skārda, papīra) dalītā vākšana 
iedzīvotājiem ir bez maksas, jo šīs iz-
maksas daļēji sedz ražotāji (ražotāju 
atbildība) un daļēji no savāktā iepa-
kojuma (kas ir atkārtoti izmantoja-
ma ražošanas izejviela) pārdošanas. 
Pērkot iepakotu produktu, jūs jau sa-
maksājat arī daļu no tā savākšanas 
un atgriešanas apritē.

Mārupiešiem atkritumu apsaimnie-
kotājs SIA “Eko Baltia vide” nodroši-
na šādas iespējas dalītai bioloģiski 
noārdāmo atkritumu vākšanai:
1. Daudzdzīvokļu mājām konteinerus 

virtuves bioloģiskajiem atkritu-
miem, kur drīkst izmest augļu un 
dārzeņu mizas, serdes, ēdienu atli-
kumus, olu čāumalas, termiski ap-
strādātus zivju un gaļas produkti, 
grieztos ziedus u.c. tamlīdzīgus. 
Atceries, šeit nedrīkst izmest ter-
miski neapstrādātus zivju un 
gaļas produktus, izliet šķidrumus, 
izmest mājdzīvnieku ekskremen-
tus. Konteinerā atkritumus ievie-

to bez iepakojuma! Atkritumu ap-
saimniekotājam jānodrošina katrs 
dzīvoklis ar speciālu 10 litru tvertni 
ar vāciņu lai atkritumus no savas 
virtuves līdz lielajam konteineram 
varat nogādāt bez iepakojuma. Šo 
konteineru izvešanas tarifs ir 6.33 
EUR ar PVN. 

2. Privātmāju īpašnieki:
• savā īpašumā radušos bioloģiski 

noārdāmos atkritumus var kom-
postēt (savā teritorijā, nekaitē-
jot kaimiņiem) un gatavo kom-
postu izmantot sava dārza dob-
ju ielabošanai;

• Iegādāties 0.24 kubikmetru tilpu-
ma konteineru no SIA “Eco Baltia 
vide” par 0.01 EUR (tāpat kā iepa-
kojumam, ja nepietiek ar bezmak-
sas speciālo somu tilpumu), kurā 
drīkst ievietot gan dārza bioloģis-
kos atkritumus – nopļauto zāli, 
lapas, nezāles, atmirušās augu 
daļas, sīkus zariņus, sasmalcinā-
tas (sašķeldotas) kokaugu daļas, 
gan arī virtuves atkritumus (skat. 
sadaļā pie dauddzīvokļu mājām). 
Konteinerā nedrīkst bērt pelnus. 
Konteinera izvešanas tarifs ir 10.89 
EUR kubikmetrā jeb 2.61 EUR par 
vienu izvešanas reizi. Ar apsaim-
niekotāju iespējams vienoties par 
šī konteinera izvešanu regulāri pēc 
grafika vai piesakot izvešanu, kad 

tas nepieciešams.
• Iegādāties bioloģisko atkritumu 

savākšanas priekšapmaksas mai-
sus. Maisus var iegādāties ziedu 
veikalos FORSITIJA - Tēriņu ielā 62 
Rīgā (tc “Elvi”), Daugavas ielā 27, 
Mārupē (pie domes), Daugavas iela 
31, Mārupē  (tc “RIMI”). Piepildīta 
maisa izvešanu jāpiesaka apsaim-
niekotājam un tā norādītajā dienā 
jānovieto pie sētas.

• Katrs mārupietis 1 kubikmetru bi-
oloģiskos dārza atkritumus dienā 
bez maksas var nogādāt biedrī-
bas “Eko line” šķiroto atkritumu lau-
kumā Jūrmalas apvedceļa 23.kilo-
metrā tā darba laikā (www.melio-
ratorsj.lv). Bioloģiskajos dārza at-
kritumos nedrīkst būt iepakojums 
un citi piemaisījumi!

Svarīgi! Piepildītu bioloģisko at-
kritumu priekšapmaksas maisu vai 
konteineru (ja neesat vienojušies par 
konkrētu grafiku) izvešana iepriekš 
jāpiesaka un pie sētas jānovieto tikai 
tajā dienā, kad to noteicis atkritumu 
apsaimniekotājs. Tos izved speciā-
la mašīna, kuras maršruts tiek sap-
lānots un pielāgots regulāri pēc grafi-
ka izvedamo  bioloģisko atkritumu 
konteineru tukšošanai. 

No 1.janvāra jāšķiro arī bioloģiskie atkritumi 

Mārupes novada dome informē, ka 
2020.gada 23.novembrī ir pieņemti 
grozījumi Dabas resursu nodokļu li-
kumā, kas paredz paaugstinātu da-
bas resursu nodokļa likmi, līdz ar to 
no 2020.gada 1.janvāra ir palielinā-
jusies maksa par nešķirotu sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu Mārupes 
novadā - no šī gada 1.janvāra tā ir 
12,69 eiro/m3 ar PVN.

Likuma grozījumi paredz, ka dabas 
resursu nodokļa (turpmāk tekstā – 
DRN) likme par 1 tonnas sadzīves 
atkritumu apglabāšanu tiks palieli-
nāta arī turpmākajos gados:

• laikposmā no 2021.gada 1.jan-
vāra līdz 2021.gada 31.decembrim 
- 65 eiro;

• laikposmā no 2022.gada 1.jan-
vāra līdz 2022.gada 31.decembrim 
- 80 eiro;

• no 2023.gada 1.janvāra - 95 eiro.
Minēto likmju paaugstināšanās 

arī turpmāk ietekmēs maksu par 
sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
nu - nešķirotu sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanas maksa ar katru nāka-
mo kalendāro gadu palielināsies.

Poligons “Getliņi” atstāj nemainī-
gas izmaksas vienas tonnas sadzīves 
atkritumu apglabāšanas pakalpoju-
ma nodrošināšanai (bez DRN), taču 
sakarā ar Likumā ietverto DRN lik-
mes ikgadēju pieaugumu, poligona 
“Getliņi” sadzīves atkritumu apgla-
bāšanas kopējais tarifs (ar DRN) 
pieaugs proporcionāli DRN likmes 
pieaugumam un tā apmērs no 2021.
gada 1.janvāra būs 66,55 eiro bez 
PVN (iepriekš – 60,81 eiro bez PVN) 
par tonnu.  

Saistībā ar likumā paredzēto no 

2021.gada 1.janvāra maksa par 
nešķirotiem sadzīves atkritumiem 
būs 12,69 eiro/m3 ar PVN, dalīti vāk-
to bioloģiski noārdāmo virtuves atkri-
tumu izvešanas maksa 6,33 eiro/ m3 
ar PVN (bioloģisko atkritumu kontei-
neri daudzdzīvokļu mājām), bioloģis-
ki noārdāmo dārzu un parku atkritu-
mu izvešanas maksa 10,89 eiro/ m3 
ar PVN, savukārt dalīti vāktā iepako-
juma izvešana bez maksas.

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

Mārupes novadā no 2018.gada 
1.februāra sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu nodrošina SIA „Eco 
Baltia vide”.

No 1.janvāra spēkā stājusies jauna nešķiroto 
atkritumu apsaimniekošanas maksa – 12,69 eiro/m3

Mārupes novada Dome 2020.ga-
da 22.decembrī ir pieņēmusi lēmu-
mu Nr.16 (prot. Nr.22) ”Par nekusta-
mo īpašumu “Mežmaļi”, kadastra 
Nr.80760120107, un īpašuma ar 
kadastra Nr.80760120526, Mārupē, 
Mārupes novadā detālplānojuma pro-
jekta precizēšanu atbilstoši izstrādes 

vadītāja ziņojumam”. Ar pieņem-
to lēmumu var iepazīties Mārupes 
novada pašvaldības interneta sadaļā 
Pašvaldība/Attīstība un plānoša-
na/Detālplānojumi, kā arī Latvijas 
ģeotelpiskās informācijas portālā 
Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas at-
tīstības plānošana.

Paziņojums par lēmumu precizēt iesniegto 
detālplānojuma projektu nekustamo īpašumu 
“Mežmaļi” un īpašuma ar kadastra Nr.80760120526, 
teritorijai

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

Ar lēmumu un darba uzdevumu, 
kā arī turpmāko lokālplānojuma iz-
strādes dokumentāciju var iepazīties 
Mārupes novada domes mājaslapā 
sadaļā Pašvaldība/Attīstība un 
plānošana/Lokālplānojumi, kā arī 
Latvijas ģeotelpiskās informācijas 
portālā Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas 
attīstības plānošana.

Rakstiskus priekšlikumus var 
iesniegt līdz 05.03.2021. Mārupes 
novada Domē Daugavas iela 29, 

Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, 
nosūtot tos pa pastu vai atstā-
jot pastkastē pie Mārupes nova-
da domes centrālajām durvīm. 
Elektroniski priekšlikumi iesniedza-
mi ar elektronis ko parakstu, iesū-
tot tos uz elektroniskā pasta adre-
si: marupe@marupe.lv. Iesniegumā 
noteikti jānorāda iesniedzēja vārdu, 
uzvārdu un adresi, bet juridiskām per-
sonām jānorāda nosaukumu, adre-
si un reģistrācijas numuru. 

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


