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Apstiprināts novada budžets 2022. gadam
Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma nosacījumiem Mārupes novada pašvaldības 
administratīvo teritoriju veido Babītes pagasts, Mārupes pagasts un Salas pagasts. 

Mārupes novada pašvaldības bu-
džets 2022. gadam sastādīts saska-
ņā ar likumu “Par valsts budžetu 2022. 
gadam”, Ministru kabineta 2021. ga-
da 7. decembra noteikumiem Nr. 797 
“Noteikumi par pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem 
un to sadales kārtību 2022. gadā” un 
pašvaldības institūciju sniegtajiem 
aprēķiniem.

Mārupes novada pašvaldība ir 
viena no Pierīgas teritorijas paš-
valdībām, kas atrodas nemitīgā 
izaugsmē un attīstībā. Šeit notiek 
intensīva dzīvojamās un darījumu 
teritorijas attīstība, bet vienlaikus 
teritorijā saglabājas lauksaimniecī-
bas platības, mežu, purvu un ūdeņu 
teritorijas, kas kopumā veido 347,02 
km2.

Novadā turpina pieaugt iedzīvo-
tāju skaits. 2022. gada 1. janvārī 
dzīvesvietu Mārupes pagastā dek-
larējuši 25 392 iedzīvotāji, Babītes 

pagastā - 11 300 iedzīvotāji, Salas 
pagastā - 1 523 iedzīvotāji, kas kopā 
ir 38 215 iedzīvotāji (salīdzinājumā 
ar 2021. gada 1. janvārī reģistrēta-
jiem 36 686 iedzīvotājiem). Tomēr 
šis rādītājs objektīvi neatspoguļo 
faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaitu 
novadā, jo pēdējos gados uzceltajās 
savrupmājās cilvēki dzīvo, bet dzī-
vesvieta deklarēta citā administra-
tīvajā teritorijā. 

Pašvaldības galvenā prioritāte ir 
bērni un jaunieši un līdz ar to izglītī-
bas joma, jo reizē ar intensīvo apdzī-
voto vietu paplašināšanos novadā 
strauji palielinājās iedzīvotāju, īpaši 
jaunu ģimeņu ar bērniem, skaits. 
Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes (turpmāk – PMLP) 
datiem, Mārupes novadā 59,5 % 
iedzīvotāju ir vecuma grupā no 19 
līdz 64 gadiem. Bērni un jaunieši 
līdz 18 gadiem ir 29,7% no kopējā 
iedzīvotāju skaita. 2021. gadā Mā-
rupes novadā dzīvesvieta deklarēta 

570 jaundzimušajiem bērniem, bet 
reģistrēti 154 mirušie iedzīvotāji. 

2022. gada 1. janvārī Nodarbinā-
tības valsts aģentūrā kā darba mek-
lētāji reģistrēti 647 iedzīvotāji, kas ir 
3,1 % darbspējīgo iedzīvotāju, un šis 
rādītājs ir zemākais valstī. 

Ekonomisko aktivitāšu ziņā 2021. 
gads Mārupes novadā bijis veik-
smīgs, jo iepriekšējos gados uzsāk-
tie būvniecības tempi turpinājās, 
pašvaldības institūcijas turpināja 
realizēt plānotos investīciju projek-
tus, par privātā kapitāla līdzekļiem 
turpinājās dažādas nozīmes objek-
tu būvniecība, kā arī ritēja intensīva 
savrupmāju būvniecība.

2021. gadā pašvaldības būvvaldē 
akceptēts 861 ēku būvniecības/pār-
būves projekts un 599 inženierbūv-
ju projekti, pieņemtas ekspluatācijā 
459 ēkas. 2021. gadā apstiprināti 
18 detālplānojumi un 116 zemes ie-
rīcības projekti, izsniegtas atļaujas 
37 detālplānojumu izstrādei un 82 

zemes ierīcības projektu izstrādei.
Mārupes novada teritorijā 2021. 

gadā reģistrēti 704 darījumi ar ne-
kustamajiem īpašumiem, kur paš-
valdībai ir tiesības izmantot pirmpir-
kuma tiesības, kopējā šo darījumu 
summa ir 100 228 079 eiro.

Pašvaldības darbības finansiālo 
pamatu veido budžets, kas ir sva-
rīgākais instruments pašvaldības 
autonomo funkciju izpildes nodro-
šināšanai, ekonomisko un sociālo 
vajadzību sabalansēšanai un teritori-
jas ilgtspējīgai attīstībai. Pašvaldību 
funkciju izpildi nodrošina 29 pašval-
dības iestādes, no tām 14 izglītības 
iestādes un divas pašvaldības kapi-
tālsabiedrības.

Mārupes novada pašvaldības bu-
džets 2022. gadam sastāv no pa-
matbudžeta, kuru veido ieņēmumu, 
izdevumu un finansēšanas daļas, un 
ziedojumu un dāvinājumu budžeta. 
2021. gadā tika saņemts mērķziedo-
jums korejiešu valodas mācīšanai, 

tā izdevumi turpinās arī 2022. gadā 
3 889 eiro apmērā, kā arī ziedojums 
bērniem invalīdiem 2 156 eiro apmē-
rā. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu 
nozaru intereses un centusies sa-
balansēt pieejamos finanšu līdzek-
ļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus 
sabiedrībai svarīgās jomās saskaņā 
ar pašvaldības attīstības plānošanas 
dokumentos noteiktajiem mērķiem 
(saistošo noteikumu par Mārupes 
novada pašvaldības 2022.gada bu-
džeta apstiprināšanu 5.pielikums).

Par budžeta prioritārajām jomām 
2022. gadā ir noteikta izglītības jo-
mas attīstība, novirzot šim mērķim 
55% no plānotajiem izdevumiem 
(pedagogu atalgojums no janvā-
ra līdz augustam) un sabiedriskās 
infrastruktūras uzlabošana, kā arī 
spēja nodrošināt pašvaldības finan-
šu stabilitāti ilgtermiņā, īstenojot 
fiskālās politikas principus.

turpinājums 3.lpp

Atvērta Mārupes novada Tūrisma 
informācijas un amatu māja
18. februārī Bebru ielā 10, Mārupē, klātesot Mārupes novada pašvaldības vadībai, svinīgi atklāta Mārupes novada Tūrisma informācijas un amatu māja. 

Mārupes novada Tūrisma in-
formācijas un amatu māja un tai 
piegulošā teritorija tapusi ar Ei-
ropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai līdzfinansējumu 
projektu “Tirdzniecības vietas izvei-
došana Bebru ielā 10, Mārupē” (Nr. 
19-04-AL04-A019.2102-000002)” 
un “Tirdzniecības vietai Māru-

pē, Bebru iela 10 tuvējās te-
ritorijas labiekārtošana” (Nr. 
19-04-AL04-A019.2205-000003) 
ietvaros. 

Mārupes novada Tūrisma infor-
mācijas un amatu māju plānots 
attīstīt un veidot kā vietu, kurā po-
pularizēt vietējos tūrisma pakalpoju-
mu sniedzējus un galamērķus, kā arī 

mājražotājus, amatniekus un māk-
sliniekus, sniedzot apmeklētājiem 
iespējas iegādāties to darinājumus, 
piedalīties meistarklasēs, tematis-
kos tirdziņos un citās aktivitātēs. 
Papildus plānotajām aktivitātēm un 
ēkā izvietotajiem izstrādājumiem šo-
brīd top arī jauns novada meistaru 
buklets. 

“Darbs pie novada tūrisma noza-
res atbalsta uzsākts 2014.gadā. Pēc 
novadu apvienošanās Mārupes no-
vada tūrisma piedāvājums kļuvis ba-

gātāks gan ar apskates un atpūtas 
objektiem, gan ar meistaru darinā-
jumiem. Rūpēsimies, lai šeit ikviens 
interesents iegūtu aktuālo tūrisma 
informāciju un varētu atklāt novadu 
no jauna. Vai tas būtu ekskursiju 
galamērķis, vai draudzīga brīvā lai-
ka pavadīšanas vieta ģimenēm ar 
bērniem, vai varbūt izmitināšanas 
un ēdināšanas pakalpojumu snie-
dzējs – palīdzēsim iedzīvotājiem 
un viesiem rast ceļu uz vēlamajām 
atpūtas un svinību iecerēm,” par 

jaunizveidoto Tūrisma informāci-
jas un amatu māju stāsta Mārupes 
novada pašvaldības Sabiedrības 
iesaistes un mārketinga nodaļas 
vadītāja Elīna Brigmane.

Mārupes novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs Andrejs En-
ce atgādina: “Mārupes novadam 
kopš pagājušā gada nogales ir arī 
sava mobilā aplikācija. Viena no tās 
fun kcijām ir sniegt papildu priekš-
rocības viesiem un iedzīvotājiem 
Mārupes novadā. Kopā ar šo jauno 
komunikācijas instrumentu Tūris-
ma informācijas un amatu māja 
palīdzēs aptvert plašāku iedzīvotāju 
loku, ļaujot pilnvērtīgi izplatīt infor-
māciju un veicināt tūrisma attīstību 
ne tikai Mārupē, bet arī Pierīgā ko-
pumā.”

Mājīgajā ēkā jau iespējams aplū-
kot pirmos vietējo mājražotāju dari-
nājumus, bet pie tās labiekārtotajā 
zaļajā zonā patlaban interesentiem 
ir iespēja aplūkot brīvdabas fotoiz-
stādi, kas stāsta par novada skais-
tākajām un īpašākajām vietām. Viesi 
tiek gaidīti pirmdienās un ceturtdie-
nās plkst. 10.00-18.00, otrdienās un 
trešdienās plkst. 10.00-16.00, piekt-
dienās  plkst.10.00-15.00.

Plašāk: Mārupes novada pašval-
dības mājaslapā www.marupe.lv sa-
daļā Tūrisms.

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS
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Mārupes novada pašvaldības 26. janvāra domes sēdē pieņemtie lēmumi
2022. gada 26. janvārī notika Mārupes novada pašvaldības domes kārtējā sēde, kurā izskatīti 67 darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti.

Lēmumi īsumā
 Zemes vienībām, telpu grupām pie-
šķirt nosaukumus un adreses, likvidēt 
un mainīt adreses, noteikt un mainīt 
zemes lietošanas mērķus, apstiprināt 
zemes ierīcības projektus, izveidot 
jaunas ielas, atļaut apvienot zemes-
gabalus, izsniegt izziņas par zemes-
gabalu iegūšanu īpašumā.

 Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 80760032606 0,04 ha 
platībā ir pašvaldībai piekritīgā zeme. 
Iekļaut zemes vienību nekustamā 
īpašuma Kantora iela 97, Mārupe, 
Mārupes pagasts, Mārupes novads, 
kadastra Nr. 80760030456, sastāvā. 
Noteikt zemes vienībai nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi - izglītības 
un zinātnes iestāžu apbūve. 

 Izbeigt ar Mārupes novada domes 
2021. gada 27. janvāra lēmumu Nr.27 
(prot. Nr.1) uzsāktā lokālplānojuma, 
ar kuru groza teritorijas plānojumu 
nekustamo īpašumu Lambertu ie-
lā 35 (kadastra Nr. 80760031148), 
Lambertu ielā 37 (kadastra Nr. 
80760031147) un Kantora iela 107 
(kadastra Nr. 8076 003 0372), Māru-
pē, Mārupes novadā, teritorijā, izstrā-
di.

 Izbeigt detālplānojuma izstrādi ne-
kustamā īpašumā Kantora iela 107 
(kadastra Nr. 80760030372), Mā-
rupē, Mārupes pagastā, Mārupes 
novadā teritorijā, kas uzsākta ar Mā-
rupes novada domes lēmumu 2013.
gada 27.novembra (lēmums Nr. 8.4, 
sēdes prot. Nr.9). Uzsākt detālplā-
nojuma izstrādi nekustamo īpašu-
mu Lambertu iela 35 (kadastra Nr. 
80760031148), Lambertu iela 37 (ka-
dastra Nr. 80760031147) un Kantora 
iela 107 (kadastra Nr. 80760030372), 
Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes 
novadā, teritorijai.

 Atļaut ar Babītes novada domes 
2009. gada 23. septembra saisto-
šajiem noteikumiem Nr. 134 “Par 
detālplānojuma nekustamajam 
īpašumam „Kirmeļi”, kadastra Nr. 
80880050034, apstiprināšanu” 
(protokols Nr. 7, 6.§) apstiprināto 
detālplānojumu īstenot pa daļām at-
bilstoši precizētajai detālplānojuma 
īstenošanas kārtībai.

 Uzsākt detālplānojuma izstrādi ne-
kustamā īpašuma „Silpap-Skreijas”, 
Skārduciemā, Babītes pagastā, (ka-
dastra Nr. 80480070100), zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
80480071010 teritorijā.

 Nodot publiskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai izstrādāto 
detālplānojuma projektu teritorijai, 
ko ietver nekustamā īpašuma “Ko-
sas”, kadastra Nr. 80880050081, ze-
mes vienība ar kadastra apzīmējumu 
80880050082 Spuņciemā, Salas pa-
gastā.

 Nodot nekustamā īpašuma Kursī-
šu iela 27 (“Veczilgalvji”), Mārupē, 
Mārupes pagastā, (kadastra Nr. 
80760070535) detālplānojuma pro-
jektu publiskai apspriešanai un insti-
tūciju atzinumu saņemšanai.

 Nodot iesniegto lokālplānojuma, ar 
kuru groza teritorijas plānojumu ne-
kustamo īpašumu “Lamberti-1” (ka-
dastra Nr.80760030440) un Zeltiņu 
iela 112 (kadastra Nr.80760030604) 
Mārupē, Mārupes pagastā, teritorijā, 
projektu publiskai apspriešanai un 
institūciju atzinumu saņemšanai.

 Apstiprināt lokālplānojumu, ar kuru 
groza teritorijas plānojumu nekusta-
mā īpašuma “Vecumnieki”, Mārupes 
pagastā, Mārupes novadā (kadastra 
Nr.80760060006) teritorijā. Izdot 
saistošos noteikumus Nr.1/2022 

„Lokālplānojuma, ar kuru groza 
teritorijas plānojumu nekustamā 
īpašuma “Vecumnieki”, Mārupes 
pagastā, Mārupes novadā (kadastra 
Nr.80760060006) teritorijā, Grafiskā 
daļa un Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi”.

 Pieņemt dāvinājumā nekustamo 
īpašumu Paparžu iela, Jaunmāru-
pē, Mārupes pagastā, kadastra Nr. 
80760111761, ar mērķi izmantot to 
pašvaldības infrastruktūras uzturēša-
nai.

 Pieņemt dāvinājumā nekustamo 
īpašumu Ķērpju iela, Jaunmārupē, 
Mārupes pagastā, kadastra Nr. 8076 
011 1762, ar mērķi izmantot to paš-
valdības infrastruktūras uzturēšanai.

 Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.2/2022 “Par Babītes novada paš-
valdības 23.09.2009. saistošo notei-
kumu Nr. 100 „Par detālplānojuma 
nekustamajam īpašuma “Vecvagari”, 
kadastra Nr.80880010021, apstipri-
nāšanu” atzīšanu par spēku zaudē-
jušiem”.

 Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.3/2022 “Par Mārupes novada 
pašvaldībai piederošo dzīvojamo 
telpu izīrēšanas kārtību”.

 Izslēgt no Mārupes novada pašval-
dības konkursa “Mārupe – mūsu 
mājas” komisijas sastāva Centrālās 
administrācijas Attīstības un plāno-
šanas nodaļas projektu vadītāju Inutu 
Šaroku un iecelt par komisijas locek-
li Attīstības un plānošanas nodaļas 
projektu vadītāju Ilzi Kamoliņu.

 Apstiprināt nolikumu „Par tiesībām 
slēgt līdzdarbības līgumu un sa-
ņemt finansējumu valsts pārvaldes 
uzdevuma veikšanai” konkursam 
„Mārupe – mūsu mājas 2022”.

 Apstiprināt Mārupes novada Ilgtspējī-
gas attīstības stratēģiju 2022. - 2034. 
gadam.

 Nodot VSIA “Latvijas Valsts ceļi” 
ieceri uz nekustamā īpašuma auto-
ceļš V20 Imanta – Babīte, kadastra 
Nr. 80480040255, Babītes pagastā, 
Mārupes novadā, esošo deviņu ko-
ku nociršanu publiskai apspriešanai. 
Uzdot Mārupes novada pašvaldības 
Centrālajai administrācijai organizēt 
koku ciršanas publisko apspriešanu.

 Diviem sportistiem piešķirt finansiālu 
atbalstu 360 eiro apmērā katram, lai 
segtu izdevumus, kas saistīti ar vi-
ņu dalību Igaunijas atklātajā junioru 
čempionātā golfā. Vienam sportis-
tam piešķirt finansiālu atbalstu 358 
eiro apmērā, lai segtu izdevumus, 
kas saistīti ar viņa dalību individuālā 
treniņnometnē Itālijā. Piešķirt vienam 
sportistam finansiālu atbalstu 400 ei-
ro apmērā, lai segtu izdevumus, kas 
saistīti ar viņas dalību treniņnometnē 
Portugālē.

 Ar naudas balvu 350 eiro apmērā 
apbalvot vieglatlēti Alisi Kristu Meln-
bārdi par izciliem sasniegumiem Lat-
vijas un Baltijas mēroga sacensībās. 

 Izdarīt grozījumu Mārupes novada 
bibliotēkas nolikumā, kas apstipri-
nāts ar Mārupes novada pašvaldības 
domes 2021. gada 29.septembra 
lēmumu Nr. 46 (sēdes protokols Nr. 
11).

 Noteikt, ka privātajām pamata un 
vidējās izglītības iestādēm ir piešķi-
rams pašvaldības līdzfinansējums 
87 eiro apmērā mēnesī par vienu iz-
glītojamo, kura deklarētā dzīvesvieta 
ir Mārupes novada administratīvajā 
teritorijā.

 Apstiprināt izdevumu tāmi norē-
ķiniem ar privātām pirmsskolas 
iestādēm pirmsskolas izglītības 
programmas īstenošanai, nosakot, 

ka vidējās izmaksas vienam audzēk-
nim pašvaldības izglītības iestādēs 
pirmsskolas izglītības programmas 
īstenošanai bērniem no pusotra 
līdz četru gadu vecumam ir 324,92 
eiro, kas tiek noapaļots līdz veselam 
skaitlim 325 eiro; vidējās izmaksas 
vienam audzēknim pašvaldības 
izglītības iestādēs, īstenojot bērnu 
obligāto sagatavošanu pamatizglī-
tības ieguvei, ir 253,13 eiro, kas tiek 
noapaļots līdz veselam skaitlim 253 
eiro. Tā kā pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādēs vietu trūkuma 
dēļ nav iespējams apgūt obligāto 
pirmsskolas izglītības programmu 
sagatavošanai skolai, piemērot 295 
eiro obligātās pirmsskolas izglītības 
programmas īstenošanai 5 un 6 ga-
du veciem bērniem.

 Sadarboties ar Ropažu, Saulkrastu 
un Ādažu novadu pašvaldībām par 
mācību priekšmetu olimpiāžu orga-
nizēšanu līdz 2022. gada 31. maijam, 
izveidojot šim nolūkam Pierīgas no-
vadu apvienību.

 Izveidot Interešu izglītības un pieau-
gušo neformālās izglītības program-
mu licencēšanas komisiju un apstip-
rināt tās nolikumu.

 Apstiprināt Mārupes novada pašval-
dības noteikumus “Kārtība, kādā tiek 
saskaņotas pedagogu profesionālās 
kvalifikācijas pilnveides programmas 
Mārupes novadā”. Izglītības pārval-
dei izveidot Pedagogu profesionālās 
kvalifikācijas pilnveides programmu 
saskaņošanas komisiju.

 Veikt grozījumus pašvaldības ie-
stāžu: Sociālā dienesta, bāriņtiesas, 
Mārupes Sporta centra, Babītes vi-
dusskolas, Babītes pirmsskolas izglī-
tības iestādes, PII “Saimīte”, Babītes 
Mūzikas skolas, Salas sākumskolas, 
Mārupes Valsts ģimnāzijas, Mārupes 
pamatskolas, PII “Mārzemīte” noli-
kumos, izveidojot jaunas, pārsaucot 
esošās un likvidējot esošās amata 
vietas, atsevišķām amata vietām 
nosakot citu amata saimi. 

 Pašvaldības izglītības iestāžu: Mā-
rupes novada Skultes sākumskolas, 
Jaunmārupes pamatskolas, Mā-
rupes Valsts ģimnāzijas, Mārupes 
pamatskolas, PII “Lienīte”, PII “Mār-
zemīte”, PII “Zīļuks”, PII “Zeltrīti” eso-
šajai amata vietai – medicīnas māsa 
noteikt vienādu mēnešalgu.

 Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.4/2022 „Grozījums Mārupes no-
vada pašvaldības domes 2021. gada 
29.septembra saistošajos noteiku-
mos Nr.12/2021 “Par maznodroši-
nātas mājsaimniecības ienākumu 
slieksni un sociālās palīdzības pa-
balstiem Mārupes novadā”.

 Izsludināt atkārtotu izsoli par tiesī-
bām nomāt nekustamā īpašuma “No-
riņas”, Mārupes pagasts, Mārupes 
novads, kadastra Nr.8076 011 0727, 
neapbūvētu zemesgabalu 30,49 ha 
platībā (kadastra apzīmējums 8076 
011 0727) lauksaimniecības vajadzī-
bām. Apstiprināt atkārtotas nomas 
tiesību izsoles sākuma cenu 4 400 
eiro bez PVN kā sākotnējo nomas 
maksu gadā. Apstiprināt nekustamā 
īpašuma “Noriņas” atkārtotas izsoles 
noteikumus. Izveidot Nekustamā īpa-
šuma izsoles komisiju. 

 Izsludināt atkārtotu izsoli par tiesī-
bām nomāt nekustamā īpašuma 
“Jaungraviņas”, Mārupes pagasts, 
Mārupes novads, kadastra Nr. 8076 
006 0114, neapbūvētu zemes vie-
nību 8,2840 ha platībā (kadastra 
apzīmējums 80760060114) lauk-
saimniecības vajadzībām bez apbū-
ves tiesībām. Apstiprināt atkārtotas 

nomas tiesību izsoles sākuma cenu 
1 200 eiro gadā bez PVN. Apstiprināt 
atkārtotas nomas tiesību izsoles no-
teikumus. Izveidot Nekustamā īpašu-
ma izsoles komisiju. 

 Atcelt Babītes novada pašvaldības Ie-
pirkumu komisijas nolikumu un 2018. 
gada 28. novembra noteikumus Nr. 
11 “Kārtība, kādā veicami zemsliek-
šņa iepirkumi (tirgus izpēte) Babītes 
novada pašvaldībā”. Atcelt Mārupes 
novada pašvaldības domes 2021. 
gada 28. jūlija lēmumu Nr. 49  “Par 
izmaiņām Iepirkuma komisijas, kas 
nodrošina iepirkumu veikšanu Babī-
tes un Salas pagastu iestāžu vajadzī-
bām, sastāvā”.

 Vienai personai piešķirt pašvaldības 
līdzfinansējumu dzīvojamās mājas 
pieslēgšanai centralizētajai kanali-
zācijas sistēmai. 

 Lēma organizēt iepirkumus: “Ener-
goefektivitātes uzlabošanas pasā-
kumu īstenošana Babītes vidussko-
lā un Babītes Sporta kompleksā” un 
“Mārupes novada ielu apgaismojuma 
nomaiņa pret LED apgaismojumu”. 

 Atbrīvot no Mārupes novada paš-
valdības Nekustamo īpašumu no-
vērtēšanas komisijas locekļa amata 
pildīšanas Centrālās administrācijas 
Juridiskās nodaļas juristi Solvitu Hir-
šfeldi. Apstiprināt Centrālās admi-
nistrācijas Juridiskās nodaļas juristi 
Baibu Baltiņu par Mārupes novada 
pašvaldības Nekustamo īpašumu 
novērtēšanas komisijas locekli. 

 Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.5/2022 “Par Mārupes novada 
pašvaldībai piederošo vai tās nomāto 
dzīvojamo telpu īres maksas noteik-
šanas kārtību”.

 Apstiprināt Mārupes novada sadar-
bības teritorijas civilās aizsardzības 
plānu.

 Apstiprināt pašvaldības izglītības 
ie stāžu izdevumu tāmes savstarpē-
jiem norēķiniem ar citām pašvaldī-
bām 2022. gadā (janvāris-augusts): 
Mārupes Valsts ģimnāzijas izmaksas 
uz vienu skolēnu mēnesī ir 56.52 ei-
ro; Mārupes pamatskolas izmaksas 
uz vienu skolēnu mēnesī 92.55 eiro, 
pirmsskolas izmaksas uz vienu audz-
ēkni ir 243.40 eiro; Skultes sākum-
skolas izmaksas uz vienu skolēnu 
mēnesī ir 364.09 eiro, pirmsskolas 
izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī 
ir 446.53 eiro;  Jaunmārupes pamat-
skolas izmaksas uz vienu skolēnu ir 
108.95 eiro; PII „Lienīte” izmaksas 
uz vienu audzēkni mēnesī ir 236.93 
eiro; PII „Zeltrīti” izmaksas uz vie-
nu audzēkni mēnesī ir 217.76 eiro; 
PII „Mārzemīte” izmaksas uz vienu 
audz ēkni mēnesī ir 223.22 eiro; Ba-
bītes vidusskolas izmaksas uz vienu 
skolēnu mēnesī ir 94.70 eiro; Salas 
sākumskolas izmaksas uz vienu 
skolēnu mēnesī ir 329.62 eiro, pirms-
skolas izmaksas uz vienu audzēkni 
mēnesī ir 383.73 eiro; PII “Saimīte” 
izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī 
ir 278.60 eiro; Babītes PII izmaksas 
uz vienu audzēkni mēnesī ir 312.55 
eiro; PII „Zīļuks” izmaksas uz vienu 
audzēkni mēnesī 340.66 eiro. 

 Atbrīvot Anastasiju Savčuku no Mā-
rupes novada pašvaldības Adminis-
tratīvās komisijas locekles amata 
pildīšanas.

 Grozīt Mārupes novada pašvaldības 
Administratīvās komisijas nolikuma, 
kas apstiprināts ar Mārupes novada 
pašvaldības domes 2021. gada 11. 
augusta lēmumu Nr. 21 (sēdes pro-
tokols Nr. 8), 3.1. punktu, izsakot to 
sekojošā redakcijā: “Administratīvā 
komisija sastāv no četriem locekļiem 

un priekšsēdētāja, kurus ievēl pašval-
dības dome saskaņā ar likuma “Par 
pašvaldībām” 61. panta ceturto daļu 
uz domes pilnvaru laiku”. 

 Veikt grozījumus ar Mārupes nova-
da pašvaldības domes 28.07.2021. 
lēmumu Nr. 53 (sēdes prot.Nr.6) ap-
stiprinātajā Centrālās administrācijas 
nolikuma pielikumā Nr.2, pārsaucot 
atsevišķas amata vietas, nosakot 
tām citu amata saimi, likvidējot vienu 
amata vietu.

 Mārupes novada pašvaldības domes 
2021. gada 29. septembra lēmuma 
Nr.72 sēdes protokola Nr.11 apstip-
rinātajā Pašvaldības īpašumu pār-
valdes nolikuma pielikumā Nr.2 veikt 
grozījumus, izveidojot jaunu amata 
vietu, trīs amata vietām nosakot jau-
nu amata saimi. 

 Nepieņemt lēmumu Nr. 61 “Par orga-
nizatoriskajām izmaiņām Mārupes 
novada pašvaldības policijā” nepie-
tiekama balsu skaita dēļ. 

 Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.26/2021 “Par nekustamo īpašu-
mu uzturēšanu un sabiedrisko kārtī-
bu Mārupes novadā” jaunā precizētā 
redakcijā.

 Noraidīt lūgumu no Mārupes novada 
pašvaldības budžeta segt izdevumus 
par privātās pirmsskolas izglītības 
iestādes apmeklēšanu bērniem 
1970,54  un 1183,53 eiro apmērā.

 Apstiprināt Mārupes novada pašval-
dības domes saistošos noteikumus 
Nr.6/2022 „Par Mārupes novada paš-
valdības 2022.gada budžeta apstipri-
nāšanu”.

 Atbrīvot no Mārupes novada pašval-
dības Ētikas komisijas locekļa amata 
Gaļinu Sušiņinu. Apstiprināt Mārupes 
novada pašvaldības Centrālās admi-
nistrācijas Juridiskās nodaļas juristi 
Baibu Baltiņu par Mārupes novada 
pašvaldības Ētikas komisijas locekli.

 Atbrīvot no Mārupes novada pašval-
dības Dzīvojamo māju privatizācijas 
komisijas locekļa amata Solvitu Hir-
šfeldi. Apstiprināt Mārupes novada 
pašvaldības Centrālās administrāci-
jas Juridiskās nodaļas juristi Baibu 
Baltiņu par Mārupes novada pašval-
dības Dzīvojamo māju privatizācijas 
komisijas locekli.

 Izdarīt grozījumus Mārupes novada 
pašvaldības domes 2021.gada 27.ok-
tobra lēmumā Nr.56 “Par piemaksu 
noteikšanas kārtību Mārupes novada 
pašvaldības policijas 67 darbiniekiem 
par darbu paaugstināta riska un slo-
dzes apstākļos saistībā ar Covid-19 
infekcijas slimības uzliesmojumu”, iz-
sakot lēmuma 1.punktu šādā redak-
cijā: “1. Noteikt Mārupes novada paš-
valdības policijas darbiniekiem katru 
mēnesi periodā no 2021.gada 11.ok-
tobra līdz valstī noteiktās ārkārtējās 
situācijas beigām piemaksu 75% 
apmērā no darbiniekam noteiktās 
stundas algas likmes atbilstoši aiz-
pildītajai darba laika uzskaites tabulai 
(pielikumā) par darbu paaugstināta 
riska un slodzes apstākļos saistībā 
ar Covid-19 infekcijas slimības uzlies-
mojumu un tās seku novēršanu.”

Andrejs Ence, Mārupes novada 
pašvaldības domes priekšsēdētājs

Ar domes sēžu protokoliem var 
iepazīties pašvaldības mājasla-
pas www.marupe.lv sadaļā Pašvaldī-
ba/ Domes sēdes.
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Spēkā stājušies saistošie noteikumi nr. 6/2022 “Par Mārupes 
novada pašvaldības 2022. gada budžeta apstiprināšanu”
Apstiprināti ar Mārupes novada pašvaldības domes 2022.gada 26.janvāra lēmumu Nr.65 (sēdes protokols 
Nr.1). Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu daļu, 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, 46.pantu, Likuma „Par pašvaldības budžetiem” 16.pantu, 17.pantu

1. Saistošie noteikumi nosaka Mā-
rupes novada pašvaldības 2022.
gada pamatbudžeta ieņēmumu, 
izdevumu, saistību apmēru saim-
nieciskajā gadā un turpmākajos 
gados, kā arī budžeta izpildītāju 
pienākumus un atbildību.

2. Apstiprināt Mārupes novada paš-
valdības pamatbudžetu 2022.ga-
dam šādā apmērā (1.pielikums):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 
57 839 215 EUR (1.pielikums),

2.2. kārtējā gada izdevumi -   
67 133 676 EUR (2.pielikums),

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz ga-
da sākumu – 8 220 239 EUR;

2.4. Aizdevumu atmaksa 
3 121 017 EUR;

2.5. Aizdevumu ieņēmumi 
4 226 098 EUR (finansēšana);

2.6. Drošības naudas atgriešana 
30 859 EUR (finansēšana).

3. Apstiprināt Mārupes novada paš-
valdības finansēšanas daļu 2022.
gadam (3.pielikums).

4. Apstiprināt Mārupes novada paš-
valdības Ziedojumu un dāvināju-
mu budžetu 2022.gadam (4.pie-

likums)
5. Apstiprināt Mārupes novada 

pašvaldības 2022.gada  investī-
ciju plānu, ielu un ceļu pārbūves 
programmu un ielu apgaismoju-
ma izbūvi (5.pielikums).

6. Apstiprināt Mārupes novada paš-
valdības saistību apmēru saim-
nieciskajā gadā un turpmākajos 
gados (aizņēmumus, galvojumus, 
saistības). Ilgtermiņu saistību 
īstermiņa daļa 2022. gadam – 
3 121 017 EUR  (6.pielikums).

7. Mārupes novada pašvaldība 

2022.gadā nodrošina pašvaldī-
bas aizņēmumu pamatsummas 
atmaksu un kredītu procentu sa-
maksu, saskaņā ar noslēgtajiem 
aizņēmumu līgumiem un budžetā 
šim mērķim plānotajiem līdzek-
ļiem.

8. Noteikt kases apgrozāmos līdzek-
ļus 70 000 EUR.

9. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par 
to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros 
nodrošinātu efektīvu un racionā-
lu pašvaldības budžeta līdzekļu 
izlietojumu, un lai izdevumi pēc 
naudas plūsmas nepārsniedz at-
tiecīgajam mērķim tāmē plānotos 
pašvaldības budžeta izdevumus 
atbilstoši ekonomiskajām un 

funkcionālajām kategorijām.
10. Saistošie noteikumi par pašval-

dības budžeta apstiprināšanu un 
budžeta grozījumiem stājas spē-
kā nākamajā dienā pēc to parak-
stīšanas, ja tajos nav noteikts cits 
spēkā stāšanās laiks, tie ir brīvi 
pieejami pašvaldības domes ēkā, 
un tie ir publicējami pašvaldības 
mājaslapā internetā.

Andrejs Ence, Mārupes novada 
pašvaldības domes priekšsēdētājs

Ar saistošo noteikumu pieliku-
miem var iepazīties pašvaldības 
mājaslapas www.marupe.lv sadaļā 
Pašvaldība/ Budžets.

turpinājums no 1.lpp

Apstiprināts novada budžets 2022. gadam

Skaitliskā informācija par budžeta 
ieņēmumiem un izdevumiem norā-
dīta Mārupes novada pašvaldības 
saistošo noteikumu „Par Mārupes 
novada pašvaldības budžetu 2022.
gadam” pielikumos, ar kuriem var 
iepazīties pašvaldības mājaslapā 
www.marupe.lv, sadaļā Pašvaldība/
Budžets.

IEŅĒMUMI
Budžeta ieņēmumi plānoti 
57 839 215 eiro kopsummā un tos 
veido nodokļu ieņēmumi, nenodok-
ļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, 
nodevām, sodiem un sankcijām), 
pārējie nenodokļu ieņēmumi (no 
pašvaldības īpašuma iznomāšanas, 
pārdošanas un no nodokļu pamat-
parāda kapitalizācijas), ieņēmumi 
no iestāžu sniegtajiem maksas pa-
kalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, 
kā arī transferti (mērķdotācijas, kas 
tiek saņemtas no atsevišķām mi-
nistrijām un pašvaldībām un pare-
dzētas galvenokārt pedagogu darba 
samaksai, kā arī ES fondu finansēto 
projektu īstenošanai un pašvaldību 
maksājumiem par izglītības pakal-
pojumiem). 

Pašvaldības pamatbudžeta kontu 
atlikuma prognoze 2022. gada 1.jan-
vārī ir 8 220 239 eiro.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) 
prognoze 2022. gadam ir 43 185 189 
eiro.

Nekustamā īpašuma nodokļa 
(NĪN) prognoze par zemi – 2 656 631 
eiro, par ēkām –1 576 247 eiro, par 
mājokļiem un inženierbūvēm – 
692 430 eiro. Kopā ar plānotiem 
ieņēmumiem par iepriekšējo gadu 
parādiem ir 5 339 308 eiro.

Valsts mērķdotācija pedagogu 
darba samaksai un darba devēja 
valsts sociālās apdrošināšanas ob-
ligātajām iemaksām līdz mācību ga-
da beigām ir plānota 5 252 504 eiro 
apmērā. Mūzikas un mākslas skolas 
pedagogu atlīdzībai 541 952 eiro, 
dotācija asistentu pakalpojumu no-
drošināšanai 452 840 eiro, kolektīvu 
vadītāju darba samaksai, kas kopā 
ar dotāciju brīvpusdienu nodrošinā-
šanai 1. – 4. klasei, ir 242 536 eiro, 
mācību grāmatām, kultūras nama 
kolektīvu vadītājiem 12 150 eiro un 
autoceļu fondu veido 544 793 eiro.

Citi ieņēmumi plānoti 57 700 eiro 
apmērā, kas ietver naudas sodus, 
pašvaldības nodevas un nenodokļu 
ieņēmumus.

Ieņēmumi no maksas pakalpoju-
miem un citi pašu ieņēmumi plānoti 
368 875 eiro apmērā, ko veido ieņē-
mumi no mācību maksas Mārupes 
Mūzikas un mākslas skolā, Babītes 

Mūzikas skolā, līdzmaksājumiem 
Mārupes Sporta centrā, Babītes 
Sporta kompleksa sniegtajiem pa-
kalpojumiem, nomas maksām un 
pārējām pašvaldības iestādēm par 
to sniegtajiem pakalpojumiem.

2022. gadā Dabas resursu nodok-
lis plānots 70 000 eiro apmērā.

Pašvaldības budžetu transferti 
plānoti 1 030 000 eiro apmērā, kas 
ir finansējums no pašvaldību sav-
starpējiem norēķiniem par izglīto-
jamiem.

IZDEVUMI
Budžeta izdevumi plānoti 67 133 676 
eiro apmērā.

Vispārējie valdības dienesti
Izdevumi plānoti 12 584 439 eiro 
apmērā jeb 19 % no kopējiem izde-
vumiem un tie paredzēti iemaksai 
pašvaldību izlīdzināšanas fondā, 
pašvaldības darbības nodrošināša-
nai, finanšu vadībai un klientu apkal-
pošanai, t.sk.:
 iemaksai pašvaldību finanšu izlī-

dzināšanas fondā 9 061 070 eiro;
 administrācijai 2 481 498 eiro;
 pašvaldības aizņēmumu darījumi 

Valsts kasei 390 000 eiro;
 domes deputātu darba nodroši-

nāšanai 550 223 eiro, tai skaitā 
deputātu atlīdzībai 467 881 eiro;

 Vēlēšanu komisijas darbam 
18 826 eiro.

Sabiedriskā kārtība un drošība
Izdevumi plānoti 976 786 eiro apmē-
rā jeb 1% no kopējiem pašvaldības 
izdevumiem. Izdevumi paredzēti Mā-
rupes novada pašvaldības policijas 
darbības veikšanai, nodrošinot po-
licijas klātbūtni iedzīvotāju drošībai 
24 stundu darba režīmā, nodrošinot 
pastāvīgu informācijas pieņemšanu 
no iedzīvotājiem, profilaktisko dar-
bu ar nepilngadīgām personām un 
izbraukumus uz pārkāpumu vietu. 
Palielinoties novada teritorijai, pa-
lielināts policijas amata vietu skaits. 
2022. gada budžetā iekļautas inves-
tīcijas, kas paredz turpināt video no-
vērošanas sistēmas pilnveidošanu.

Ekonomiskā darbība
Izdevumi plānoti 3 678 561 eiro 
apmērā jeb 6% no kopējiem pašval-
dības izdevumiem. Izdevumi ietver 
būvvaldes darba nodrošināšanai 
paredzēto finansējumu 448 806 ei-
ro apmērā, tūrisma attīstībai novadā 
41 476 eiro apmērā, autoceļu un ie-
lu uzturēšanai un būvniecībai 3 188 
179 eiro apmērā.

Vides aizsardzība
Izdevumi plānoti 1 311 112 eiro ap-
mērā jeb 2% no kopējiem pašvaldī-
bas izdevumiem. Izdevumi paredzēti 
vides uzlabošanas un uzturēšanas 
pasākumu veikšanai, meliorācijas 
un polderu sistēmu uzturēšanai. 
Dabas resursu nodokļu finansējums 
daļēji tiek novirzīts kanalizācijas pie-
slēgumu veicināšanai.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana
Izdevumi plānoti 3 333 191 eiro ap-
mērā jeb 5% no kopējiem pašvaldī-
bas izdevumiem, t.sk.: 
 449 956 eiro Pašvaldības īpašumu 

pārvaldes budžetā ielu un ceļu ap-
gaismošanai;

 823 557 eiro Administrācijas bu-
džetā teritorijas plānošanai un 
attīstībai, tajā skaitā investīciju 
plāna īstenošanai;

 2 059 678 eiro Pašvaldības īpašu-
ma pārvaldes darba nodrošināša-
nai un investīciju plāna īstenoša-
nai.

Veselības aizsardzība
Izdevumi plānoti 16 510 eiro apmērā 
veselības pieejamības nodrošināša-
nai, remontdarbu veikšanai ārstnie-
cības iestādēs.

Atpūta, kultūra, sports un reliģija
Izdevumi plānoti 4 595 536 eiro ap-
mērā jeb 7% no kopējiem pašvaldī-
bas izdevumiem, t.sk.:
 371 761 eiro bibliotēkas (ar filiā-

lēm) darbības nodrošināšanai;
 1 394 082 eiro Mārupes Kultūras 

nama, Babītes Kultūrizglītības 
centra un tās filiāles “Vietvalži” 
darbības nodrošināšanai un kul-
tūras pasākumu nodrošināšanai;

 2 829 693 eiro Mārupes Sporta 
centra un Babītes Sporta kom-
pleksa darbības nodrošināšanai 
un sporta pasākumu īstenošanai, 
sportistu un atsevišķu sporta vei-
du finansiālam atbalstam.

Izglītība
Izdevumi plānoti 37 151 486 eiro 
apmērā jeb 55% no kopējiem paš-
valdības izdevumiem, t.sk.:
 7 983 018 eiro pašvaldības pirms-

skolas izglītības programmas īs-
tenošanas nodrošināšanai;

 759 278 eiro pašvaldības sākum-
skolas izglītības programmu (t.sk. 
speciālo programmu) īstenošanai;

 11 948 996 eiro pašvaldības vi-
dusskolu un pamatskolu darbības 

nodrošināšanai;
 6 153 898 eiro pašvaldības profe-

sionālās ievirzes izglītības nodro-
šināšanai;

 10 306 296 eiro izglītības papildu 
pakalpojumu nodrošināšanai, tajā 
skaitā Izglītības dienesta darbības 
nodrošināšana, privāto izglītības 
iestāžu līdzfinansēšana un aukļu 
pakalpojumu sniegšana novadā 
deklarētajiem bērniem.

Sociālā aizsardzība
Izdevumi plānoti 3 486 055 eiro ap-
mērā jeb 5% no kopējiem pašvaldī-
bas izdevumiem, t.sk.:
 3 181 491 eiro Mārupes novada 

pašvaldības sociālā dienesta dar-
bības nodrošināšanai, t.sk., dažā-
du veidu pabalstiem 1 450 000 
eiro,

 251 222 eiro Mārupes novada 
pašvaldības bāriņtiesas darbības 
nodrošināšanai;

 53 342 eiro Administratīvās komi-
sijas darba nodrošināšanai.

Programma turpmākajiem diviem 
saimnieciskajiem gadiem
Pabeigta Ilgtspējīgas attīstības stra-
tēģijas izstrāde, 2022. gada janvāra 
domes sēdē tā ir apstiprināta. Trīs 
gadu attīstības programma ir iz-
strādes stadijā. 2022. gadā turpinās 
darbs pie jauna vidēja termiņa do-
kumentu sagatavošanas, publiskās 
apspriešanas un apstiprināšanas.

Pašvaldības aizņēmumi un 
galvojumi
Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu 
līgumiem ar Valsts kasi 2022. gadā 
paredzēts atmaksāt aizņēmumu pa-
matsummas 3 121 017 eiro apmērā. 

Kopējās uzņemtās saistības ir 
55 834 669 eiro. Saistības turpmā-
kajos trīs gados ir plānots atmaksāt 
10 423 129 eiro apmērā: 2023. gadā 
3 711 187 eiro apmērā; 2024. gadā 
3 590 925 eiro apmērā; 2025. gadā 
3 446 484 eiro apmērā.

Palielinoties iedzīvotāju skaitam,  
pašvaldības prioritāte ir izglītības 
pieejamības nodrošināšana. Investī-
ciju plāns turpmākajiem trīs gadiem 
paredz gan jaunas pirmsskolas iz-
glītības iestādes būvniecību Piņķos, 
gan vispārējās izglītības iestādes 
būvniecību novada teritorijā.

Andrejs Ence, Mārupes novada 
pašvaldības domes priekšsēdētājs

8,22
milj. eiro

70 285 552 eiro

Mārupes novada
2022.GADA BUDŽETS

Pamatbudžeta
konta atlikums

Pamatbudžeta
ieņēmumi

Ieņēmumi

Izdevumi

57,84
milj. eiro

70 285 552 eiro

Aizdevumu
ieņēmumi

4,23
milj. eiro

Iedzīvotāju ienākumu
nodoklis

Nekustamā īpašuma
nodoklis

Lielākās pamatbudžeta izdevumu pozīcijas

3%

75%

9%

13%

Ieņēmumi

Citi ieņēmumi

Valsts budžeta transferti

67,16
milj. eiro

Pamatbudžeta
izdevumi

Valsts kases aizņēmuma 
pamatsummas atmaksa

3,12
milj. eiro

5,2%

Sociālā aizsardzība
un pabalsti

3,49 milj. eiro

1,5%

Sabiedriskā
kārtība

0,98 milj. eiro

2,0%

Vides
aizsardzība

1,31 milj. eiro

1,5%

citi izdevumi
1,00 milj. eiro

4,7%

Ielu un ceļu 
uzturēšanai un 

būvniecībai
3,19 milj. eiro

5,0%

Teritoriju
un mājokļu

apsaimniekošana
3,34 milj. eiro

6,8%

Aktīvā atpūta,
kultūra, sports un reliģija

4,60 milj. eiro

55,3%

Izglītība
37,15 milj. eiro

13,5%

Pašvaldības
izlīdzināšanas

fonds
9,06 milj. eiro

4,5%

Administrācija
3,03 milj. eiro
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Investīciju projekti 2022.gadam
IZGLĪTĪBA
Turpinās Mārupes Mūzikas un 
mākslas skolas pārbūves projekta 
īstenošana, ēku nodot ekspluatācijā 
plānots šī gada otrajā pusē. 

Turpinās Jauniešu centra ēkas 
un sporta laukuma Dreimaņu ielā 2, 
Mārupē, projekta realizācija, jaunie-
šu centru plānots atklāt līdz šī gada 
maijam.

Babītes vidusskolas sporta lau-
kuma izbūve un labiekārtošana tiks 
uzsākta, tiklīdz būs iespēja šī pro-
jekta realizācijai ņemt aizņēmumu 
Valsts kasē.

Eiropas Savienības fondu pro-
jektā Babītes vidusskolā un Babī-
tes Sporta kompleksā tiks īstenoti 
energoefektivitātes uzlabošanas 
pasākumi: apgaismojuma sistēmas 
atjaunošana, saules paneļu sistē-
mas uzstādīšana, saules kolektoru 
sistēmas uzstādīšana, ja minētais 
projekts tiks apstiprināts atklāta 
projekta konkursa ietvaros. Projekta 
pieteikums tika iesniegts pagājušā 
gada nogalē. 

Plānots veikt izpēti par jaunas 
vispārējās izglītības iestādes būv-
niecību novadā.

Plānots izstrādāt Jaunmārupes 
pamatskolas sporta laukuma pār-
būves projektu, lai nākamajā gadā 
veiktu pārbūves darbus skolai bla-
kus esošajā sporta laukumā.

Turpinās ESF projekta “Atbalsts 
izglītojamo individuālo kompeten-
ču attīstībai” īstenošana - pasākumi 
atbilstoši “Izglītojamo individuālo 
kompetenču atbalsta pasākumu plā-
nam” izglītojamajiem ar mācīšanās 
traucējumiem, ar mācīšanās grūtī-
bām, ar vispārējiem sasniegumiem 
un ar augstiem sasniegumiem.

Turpinās veselības veicināšanas 
pasākumu īstenošana novadā Eiro-
pas Sociālā fonda projekta ietvaros. 

Notiek kvalitatīvas izglītības vides 
un materiāltehniskās bāzes nodro-
šināšana - dabaszinību kabineta iz-
būve Babītes vidusskolā, kondicio-
nēšanas sistēmas izbūve Mārupes 
pamatskolas B korpusā u.c. darbi 
izglītības iestāžu bāzes uzlabošanai.

Turpinās izglītības iestāžu dalība 
starptautiskos projektos:
 ERASMUS+ “Komunikācija ir 

māksla” (Jaunmārupes pamat-
skola);

 ERASMUS+ “Mainām pasauli ar 
atjaunojamo enerģiju” (Mārupes 
Valsts  ģimnāzija);

 ERASMUS+ “Būt vai nebūt atkarī-
gam” (Mārupes Valsts ģimnāzija); 

 ERASMUS+ Babītes vidusskolā; 
 ERASMUS+ “Babītes vidusskolas 

laika līnija”;
 ERASMUS+ “Īpašais laiks īpašiem 

bērniem” (PII “Zeltrīti”); 
 Erasmus+ “Full STEAM Ahead” 

(PII “Zeltrīti”); 
 ERASMUS+ “Kreatīvā domāšana 

pirmsskolā” (Babītes PII); 
 ERASMUS+ “Mazais dabas mīļo-

tājs” (Babītes PII); 
 ES Horizon 2020 izpētes un ino-

vāciju programmas granta prog-
ramma (Babītes vidusskola);

 ESF ietvaros projekta “Skolas so-
ma” īstenošana novada izglītības 
iestādēs;

 projekts “Karjeras atbalsts vispā-
rējās un profesionālās izglītības 
iestādēs”  ESF finansējuma ietva-
ros.

IELAS UN CEĻI
Turpinās darbs pie 2021. gadā 
uzsāktajiem projektiem:
 Kungu ielas izbūve (no Viskalnu 

ielas līdz Lapiņu dambim) Tīrainē, 
Mārupes pagastā;

 būvprojekta izstrāde Ceļa C 19 
pārbūvei sadarbībā ar komersan-
tiem Mārupē, Mārupes pagastā. 

 gājēju ietves un apgaismojuma iz-
būve Kleistu ielas posmā no Stro-
pu līdz Alstu ielai Spilvē, Babītes 
pagastā; 

 gājēju – veloceliņa un apgaismo-
juma izbūve Gravu ielas posmā no 
valsts vietējā autoceļa V10 Babī-
tes stacija – Vārnukrogs līdz Žu-
bīšu ielai Spilvē, Babītes pagastā;

 gājēju ietves un apgaismojuma 
izbūve Jūrmalas ielā no Spīdo-
las ielas līdz autobusa pieturai 
(0,18km) Piņķos, Babītes pagastā; 

 Babītes ielas posma pārbūve un 
gājēju ietves izbūve Babītē, Babī-
tes pagastā;

 turpinās autoceļa C-57, V20 ceļa 
pārbūve posmā no Kleistu ielas 
līdz Vārnukroga ceļam Mežārēs, 
Babītes pagastā;

 piebraucamās ielas pārbūve (pie 
Centra ielas 2) Piņķos, Babītes pa-
gastā.

Turpinās 2021. gadā 
iesāktie projekti  ielu un ceļu 
apgaismojuma izbūvei Mārupes 
pagastā: 
 Dreimaņu ielas posmā no Liliju 

līdz Tēraudu ielai;
 Penkules ielas posmā no Lielās 

līdz Sniķeru ielai un Sniķeru ielas 
posmā no Kantora līdz Paleju ielai;

 Ūdru ielas posmā no Ventas līdz 
Rudzrogu ielai un Rudzrogu ielas 
posmā no Dzelzceļa līdz Ūdru ie-
lai;

 Krasta ielas posmā no Mazcenu 
alejas līdz īpašumam Krasta iela 
16;

 Kļavu ielas posmā no Loka ceļa 
līdz Kadiķu ielai un Kadiķu ielas 
posmā no Loka ceļa līdz īpašu-
mam Kadiķu iela 14.

2022. gadā plānots sākt:
 izstrādāt būvprojektu Bašēnu ceļa 

pārbūvei aptuveni 1.6 km garumā 
sadarbībā ar komersantiem, būv-
niecību īstenojot pēc ūdenssaim-
niecības komunikāciju izbūves;

 pabeigt būvprojekta izstrādi gājē-
ju ietvei Jūrmalas ielā posmā no 
Saules ielas līdz valsts autoceļam 
A5, Salaspils-Babīte (sabiedriskā 
transporta pieturai) Piņķos, Babī-
tes pagastā; 

 pabeigt būvprojekta izstrādi Ķiršu 
ielas (0,19 km garumā) pārbūvei 
Babītē, Babītes pagastā. Ielas pār-
būve 0.19 km garumā;

 pabeigt būvprojekta izstrādi Ba-
bītes ielas posma seguma atjau-
nošanai (no Rožu ielas līdz Rīgas 
robežai Babītē, Babītes pagastā, 
0,63 km garumā);

 sadarbībā ar VSIA “Latvijas Valsts 
ceļi” veikt luksofora izbūvi Lielās 
un Kantora ielas krustojumā Mā-
rupē, Mārupes pagastā.

VELOINFRASTRUKTŪRA
Piesaistot ārējo finansējumu – At-
jaunošanas noturības mehānisma 
fondu, plānota divu projektu realizā-
cija veloinfrastruktūras izveidošanai:
1. aktualizēts būvprojekts reģionāla 

mēroga veloinfrastruktūras izbū-
vei virzienā (V7) Rīga (pilsētas ro-
beža) – Mārupe – Jaunmārupe 
(Ozolu ielas, Ziedkalnu ielas un 
Loka ceļa krustojums), Mārupes 
pagastā, iesniedzot projekta pie-
teikumu finansējuma piesaistei, 
lai izveidotu velo/gājēju celiņu 
Jaunmārupē no Mārupes Mūzikas 
un mākslas skolas pa Ziedkalnu 
ielu līdz Loka ceļam un pa Ozolu 
ielu līdz viaduktam, savienojot ar 
esošo celiņu; 

2. veikta priekšizpēte un izstrādāts 
būvprojekts, lai izveidotu reģio-
nāla mēroga veloinfrastruktūru 
virzienā (V8) Rīga (pilsētas robe-
ža) – Babīte – Piņķi (Piņķu ūdens-
krātuve), Babītes pagastā, iesnie-
dzot projekta pieteikumu par velo/
gājēju celiņu no Babītes stacijas, 
caur Priežciemu, līdz Piņķu ūdens-
krātuvei.

ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA 
NOVADĀ

Turpināsies līdzfinansējuma prog-
ramma mājsaimniecību ūdensap-
gādes un kanalizācijas pieslēgumu 
izveidošanai, novadā izstrādājot jau-
nus saistošos noteikumus.

Pabeigta projektu izstrāde Spuņ-
ciema un Spilves ciemu teritorijās 
esošo mājsaimniecību nodrošināša-
nai ar centralizētiem ūdensapgādes 
un kanalizācijas tīkliem, dzeramā 
ūdens kvalitātes uzlabošanai Beberu 
ciemā, ilgtermiņa rīcības plāna no-
tekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbībai 
izstrādāšana. Babītes notekūdeņu 
aglomerācijā savākto notekūdeņu 
novadīšanas SIA “Rīgas ūdens” 
izvērtēšana, tehniski ekonomiskā 
pamatojuma/stratēģijas izstrāde 
ūdenssaimniecības attīstībai Babī-
tes un Salas pagastos. 

Turpinās Kohēzijas fonda projekta 
ieviešanas būvdarbi projektā “Māru-
pes ūdenssaimniecības attīstība IV 
kārta”, ko īsteno SIA “Mārupes ko-
munālie pakalpojumi”.

DROŠĪBA
Sabiedriskās kārtības nodrošināša-
nai tiks uzstādītas papildu novēroša-
nas kameras un pilnveidota novēro-
šanas kameru sistēma.

VIDE UN PUBLISKĀ ĀRTELPA
Meliorācijas sistēmu sakārtošana
Veikta prioritāri nepieciešamo me-
liorācijas grāvju būvprojektēšana un 
pārbūve. Mārupes novada pašvaldī-
bas nozīmes koplietošanas ūdens 
noteku posmu pārbūve, Dzintaru 
ielas atjaunošana un lietus kanali-
zācijas sistēmas sakārtošana, caur-
tekas nomaiņa Babītē, Celtnieku ielā.

Atkritumu apsaimniekošana
Atkritumu apsaimniekošanas in-
frastruktūras attīstība, izstrādājot 
saistošos noteikumus par pašval-
dības līdzfinansējuma piešķiršanu 
atkritumu šķirošanas veicināšanai 
daudzdzīvokļu māju apsaimniekotā-
jiem / iedzīvotajiem slēgtu atkritumu 
konteineru novietņu izbūvei Skultē, 
Jaunmārupē, Tīrainē un Piņķos. 

Veikta izpēte par zaļo un dārza 
atkritumu kompostēšanas poten-
ciālajām vietām un būvprojekta iz-
strādes uzsākšana kompostēšanas 
laukuma izbūvei Piņķos.

Rekreācijas teritoriju attīstība
Tūrisma objektu izveidošana, attīs-
tīšana un pilnveidošana - sadarbībā 
ar SIA “Rīgas meži” būvprojekta 
izstrāde takas posmam Medema 
purvā, labiekārtojot dabas teritoriju 
rekreācijai. Dalība Pierīgas tūrisma 

asociācijā, īstenojot vienotas Pierī-
gas tūrisma zīmola EXIT RIGA ak-
tivitātes.

Konrādu ielas skvēra bērnu rotaļu 
laukuma iekārtu nomaiņa Mārupē, 
Mārupes pagastā.

Skultes ciema bērnu rotaļu lauku-
mu iekārtu nomaiņa Skultē, Māru-
pes pagastā.  

UZŅĒMĒJDARBĪBAS 
VEICINĀŠANA
Veicināta uzņēmējdarbības uzsāk-
šana jaunajiem uzņēmējiem un jau-
najām māmiņām: 
 Granta programmas īstenošana;   
 konkursa “Mammu bizness Māru-

pē” rīkošana;
 atbalsts sociālajai uzņēmējdarbī-

bai.

CITI PROJEKTI
Tiks veicināta Mārupes novada at-
pazīstamība un zīmola stiprināšana, 
izstrādāts novada ģerbonis.

Uzsākta stratēģiskās ietekmes uz 
vidi novērtējuma (SIVN)  procedūras 
nodrošināšana Mārupes novada 
teritorijas plānojumam (ja tiek pie-
ņemts attiecīgs Vides pārraudzības 
valsts biroja lēmums).

Mārupes novada mikromobilitā-
tes plāna izstrāde: ar sabiedriskiem 
objektiem (skolas, pakalpojumu 
centri utt.) un sabiedriskā tran-
sporta maršrutiem sasaistīts gājēju 
un velo celiņu tīkls, nepieciešamās 
inftrastruktūras novērtējums, pri-
vāto pakalpojumu piesaistes no-
vērtējums un ekonomisko izmaksu 
(izbūve un uzturēšana) novērtējums.

Lielupes ekspluatācijas (apsaim-
niekošanas) noteikumu izstrāde 
Mārupes novadā (pētījuma izstrā-
de, ūdens objekta apsekošana da-
bā, vizuālā novērtējuma upes daļas 
estētiskā un ainaviskā vērtības no-
teikšana. Funkcionālā analīze eso-
šajai un plānotajai izmantošanai 
un publiskās piekļuves iespējām), 
apsaimniekošanas plāna izstrāde.

Dalība starptautiskajos pārrobežu 
sadarbības projektos - pašvaldības 
administrācijas dalība Ziemeļvalstu 
mobilitātes programmā.

SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA
Projektu konkursa “Mārupe - mūsu 
mājas” jaunu sabiedrības iniciatīvu 
realizēšana. Projekta pieteikumu ie-
sniegšana līdz šī gada 28. martam.

Pašvaldības līdzdalības budžeta 
ietvaros uzsākti projekti infrastruk-
tūras kategorijā jauna sabiedrības 
iniciatīvas konkursa ietvaros. 

Informācija iedzīvotājiem par NĪN maksājumiem 2022. gadā
Maksājuma paziņojumi par 2022. gadā aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmēru tika izsūtīti līdz 2022. gada 15. februārim.

Ņemot vērā valstī noteiktās ār-
kārtējās situācijas ierobežojumus, 
NĪN apmaksa iespējama attālināti 
internetbankā, maksājot uz maksā-
šanas paziņojumā norādīto bankas 
kontu, vai  www.epakalpojumi.lv vai 
www.latvija.lv, Latvijas pastā vai liel-
veikalā “Maxima”.

Ja NĪN paziņojums nav saņemts 
līdz 28.februārim, lūgums par to in-
formēt pašvaldību. Tāpat pašvaldība 
jāinformē gadījumos, ja ir mainījies 
maksāšanas paziņojuma saņemša-
nas veids vai faktiskā adrese.

Aicinām nodokli samaksāt pilnā 
apmērā līdz pirmajam maksājuma 
termiņam (2022. gada 31. martam) 
vai maksājot daļēji pa ceturkšņiem 
(līdz 31. martam, 16. maijam, 15. 

augustam, 15. novembrim).
Vēršam uzmanību, ka ir mainījies 

pašvaldības nosaukums (no Mā-
rupes novada dome uz Mārupes 
novada pašvaldība) un mainīts NĪN 
maksājuma bankas konta numurs.

Babītes un Salas pagasta iedzīvo-
tājus aicinām pievērst uzmanību ne-
kustamā īpašuma personīgā konta 
numuram, kas ir uzrādīts maksāša-
nas paziņojumā.

Ja ir izveidojies NĪN parāds un no-
kavējuma nauda, pirms to maksāt, 
lūdzam sazināties ar nodokļu admi-
nistratoriem, lai precizētu summu.

Informējam ka 2022. gada 1. jan-
vārī  stājušies spēkā jauni saistošie 
noteikumi Nr.16/2021 “Nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu pie-

šķiršanas kārtība Mārupes novadā”, 
kas paredz NĪN atvieglojumus vai-
rākām iedzīvotāju grupām – 1991. 
gada barikāžu dalībniekiem, politiski 
represētām personām, personām ar 
I, II, III, grupas invaliditāti, daudzbēr-
nu ģimenēm u.c. Lai atvieglojumu 
saņemtu, aicinām iedzīvotājus 
vērsties pašvaldībā ar iesniegumu 
līdz 2022. gada 15. decembrim, pie-
vienojot dokumentu, kas apliecina 
atvieglojuma piešķiršanas pamatu. 
Vēršam uzmanību, ka pretendēt uz 
atvieglojumu var tikai gadījumā, ja 
nav izveidojies NĪN parāds par ie-
priekšējo gadu.

Jautājumu gadījumā aicinām 
sazināties ar nodokļu administra-
toriem, zvanot uz tālruņa numuru 

67149870 vai rakstot uz e-pasta 
adresi nodokli@marupe.lv.

Gadījumā, ja nodokļa maksātā-
jam radušās problēmas nomaksāt 
nekustamā īpašuma nodokli valstī 
noteiktajā termiņā, saskaņā ar liku-
ma “Par nodokļiem un nodevām” 
24. panta pirmās daļas 1.punktu 
nodokļu maksātājs ne vēlāk kā 15 
dienu laikā pēc maksājuma termiņa 
iestāšanās var iesniegt nodokļu ad-
ministrācijai pamatotu iesniegumu, 
kurā norāda, uz kādu laiku maksā-
šanas termiņu tiek lūgts pagarināt 
un pamatojumu.

Pašvaldības 
īpašumu pārvaldei 
un būvvaldei 
mainītas adreses

Turpmāk Pašvaldības īpašu-
mu pārvaldes atrašanās vieta 
ir Centra ielā 4, Piņķos, Babītes 
pagastā. 

tālr. nr.: 67687148
e-pasta adrese: 
ipasumu.parvalde@marupe.lv

Savukārt Mārupes novada 
pašvaldības būvvaldes  jaunā 
adrese ir  Mazcenu alejā 35, 
Jaunmārupē, Mārupes pagastā.

tālr. nr.: 67149863
e-pasta adrese: 
marupe.bv@marupe.lv
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Līdzfinansējums privātajām izglītības iestādēm un 
aukļu pakalpojuma apmaksai 
Mārupes novada pašvaldība noteikusi līdzfinansējuma apmēru tiem Mārupes novadā deklarētajiem bēr-
niem, kuri izglītību iegūst privātajās pirmsskolas vai pamata izglītības iestādēs un tiem, kuru aprūpes 
nodrošināšanai vecāki izvēlējušies izmantot aukles pakalpojumu (bērniem no pusotra līdz četru gadu ve-
cumam).

Pašvaldības līdzfinansējuma 
apmērs privātajām pirmsskolas 
un pamata izglītības iestādēm
2022. gada 26. janvāra Mārupes 
novada pašvaldības domes sēdē 
apstiprināts pašvaldības līdzfinansē-
juma apmērs privātajām pirmssko-
las un pamata un vidējās izglītības 
iestādēm Mārupes novadā deklarēta 
bērna izglītības īstenošanai. 

Ņemot vērā aprēķinātās vidējās 
izmaksas Mārupes novada pašval-
dības izglītības iestādēs, no 2022. 
gada 1. janvāra līdz 31. decem-
brim  ir noteikts šāds pašvaldības 
līdzfinansējuma apmērs privātajai 
pirmsskolas izglītības iestādei par 
pirmsskolas izglītības (1.5 - 4. g.v.) 
un obligātās pirmsskolas izglītības 
programmu (5 un 6 g.v.) īstenošanu 
vienam bērnam mēnesī:
 1.5 – 4 g.v. bērnam – 325 eiro ap-

mērā;
 5 un 6 g.v. bērnam – 295 eiro ap-

mērā.
Aprēķins par līdzfinansējumu pri-

vāto pirmsskolas izglītības iestāžu 
audzēkņiem laika periodam no 2022. 
gada 1. janvāra līdz 31. decembrim 
veikts atbilstoši Ministru kabineta 
(turpmāk MK) 08.12.2015. noteiku-
miem Nr. 709 “Noteikumi par izmak-
su noteikšanas metodiku un kārtību, 
kādā pašvaldības atbilstoši tās no-
teiktajām vidējām izmaksām sedz 
pirmsskolas izglītības programmas 
izmaksas privātai izglītības iestādei” 
un tur noteikto aprēķina metodiku. 
Ņemot vērā to, ka abās līdzšinējās 
pašvaldībās vienam izglītojamam 
nepieciešamās vidējās izmaksas 
pirmsskolas izglītības programmas 

īstenošanai privātajās izglītības ies-
tādēs vecuma posmā no pusotra 
līdz četriem gadiem atšķīrās (biju-
šajā Babītes novada pašvaldībā tās 
bija augstākas), aprēķina rezultātā 
iegūtās viena bērna izmaksas iz-
līdzinājās, patlaban esot 325 eiro 
mēnesī.

Savukārt piecus un sešus gadus 
veciem bērniem, kuri apgūst obli-
gāto pirmsskolas izglītības prog-
rammu, atbilstoši MK noteiktajai 
metodikai viena bērna izmaksas 
ir aprēķinātas 235,13 eiro apmērā. 
Taču, ņemot vērā to, ka pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādēs vie-
tu trūkuma dēļ nav iespējams ap-
gūt obligāto pirmsskolas izglītības 
programmu sagatavošanai skolai, 
deputāti lēma līdzfinansējumu pri-
vātajās pirmsskolas izglītības iestā-
dēs paaugstināt, nosakot to 295 eiro 
mēnesī vienam bērnam.

2021. gadā līdzfinansējuma ap-
mērs Mārupes pagastā bija 295,86 
eiro mēnesī abu vecuma grupu bēr-
niem, savukārt Babītes un Salas pa-
gastos bērniem no pusotra līdz četru 
gadu vecumam tas tika noteikts ne 
vairāk par 364 eiro mēnesī, bet pie-
cus un sešus gadu vecuma grupai 
- ne vairāk par 291 eiro mēnesī. 

Pašvaldības līdzfinansējums no 
2022. gada 1. februāra privātajām 
pamata un vidējās izglītības iestā-
dēm ir  tāds pats, kāds tas bija par 
iepriekšējo laika periodu (no 2021. 
gada 1. septembra līdz 2022. gada 
31.janvārim) -   87 eiro apmērā mē-
nesī  par vienu izglītojamo, kura dek-
larētā dzīvesvieta ir Mārupes novada 
administratīvajā teritorijā.

Līdzfinansējums ir piemērojams 
līdz turpmākam Mārupes novada 
pašvaldības domes lēmumam un 
izlietojams  tikai pedagogu darba 
samaksas finansēšanai. 

Ar plašāku informāciju un domes lē-
mumiem var iepazīties www.marupe.lv 
sadaļā Izglītība/Atbalsts izglītības ie-
guvei privātajās iestādēs.  

Pašvaldības līdzfinansējuma 
apmērs privātā bērnu uzraudzības 
pakalpojuma apmaksai
2021. gada 22. decembra Mārupes 
novada pašvaldības domes sēdē 
pieņemts lēmums ar līdzfinansēju-
mu 200 eiro mēnesī atbalstīt bērna 
vecāku vai aizbildni, kurš saņem 
privāto bērnu uzraudzības pakalpo-
jumu (aukļu pakalpojumu) par bēr-
nu vecumā no pusotra līdz četriem 
gadiem līdz brīdim, kad tiek uzsākta 
obligātā bērna sagatavošana pa-
matizglītības apguvei. Līdzfinansē-
jums ir piemērojams no 2022. gada 
1. janvāra līdz turpmākam Mārupes 
novada pašvaldības lēmumam.

2021. gadā Mārupes novada paš-
valdības piešķirtais līdzfinansējums 
arī bija 200 eiro mēnesī. 

Taču 2021. gadā bijušās Babītes 
novada pašvaldības piešķirtais lī-
dzfinansējums aukļu pakalpojuma 
apmaksai bija 146 eiro mēnesī, kas 
nozīmē, ka šogad Babītes un Salas 
pagastu bērni saņems par 54 eiro 
lielāku pašvaldības atbalstu nekā 
tas bija iepriekš. 

Ar plašāku informāciju un domes lē-
mumiem var iepazīties www.marupe.lv 
sadaļā Izglītība/Aukļu pakalpojuma lī-
dzfinansēšana.  

Izdoti saistošie noteikumi par interešu 
izglītības un pieaugušo neformālās 
izglītības programmu licencēšanas kārtību
2022. gada 25. janvārī spēkā stājušies saistošie noteikumi Nr. 35/2021  
“Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības program-
mu licencēšanas kārtību”.

Saistošie noteikumi nosaka kārtī-
bu, kādā Mārupes novada pašvaldī-
ba īsteno pašvaldības kompetenci 
– izsniegt licences juridiskām un 
fiziskām personām (turpmāk – li-
cences pieprasītājs, izņemot valsts 
un pašvaldības izglītības iestādes), 
interešu un pieaugušo neformālās 
izglītības programmu (turpmāk – 
izglītības programma) īstenošanai.

Noteikumi nosaka iesniegto iz-
glītības programmu licencēšanas 
dokumentu izvērtēšanas kārtību, 
lēmuma par licences izsniegšanas, 
licences termiņa pagarināšanas, 
licences pārreģistrācijas, licences 
izsniegšanas atteikuma vai licences 

anulēšanu pieņemšanas kārtību.
Noteikumos noteikto izglītības 

programmu licencēšanu nodroši-
na Mārupes novada pašvaldības 
domes izveidota Interešu izglītības 
un pieaugušo neformālās izglītības 
programmu licencēšanas komisija.

Par licences pieprasījuma iesnieg-
šanas, izvērtēšanas un izsniegša-
nas kārtību, licences termiņa pa-
garināšanas, anulēšanas kārtību 
uzziniet saistošajos noteikumos 
www.marupe.lv sadaļā Normatīvie 
dokumenti. 

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

Citi jauni saistošie noteikumi
2022. gada 22. janvārī spēkā 

stājušies saistošie noteikumi Nr. 
33/2021 “Par augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas aprites 
kārtību Mārupes novadā”.  Saisto-
šie noteikumi nosaka kārtību, kādā 
Mārupes novada administratīvajā 
teritorijā notiek augstas detalizāci-
jas topogrāfiskās informācijas (turp-
māk - ADTI) un informācijas par ielu 
sarkano līniju aizsargjoslām sagata-
vošana, izsniegšana, pieņemšana, 
pārbaude un reģistrācija ADTI datu 
bāzē. Šie noteikumi attiecas arī uz 
detālplānojumu un zemes ierīcības 

projektu grafiskajām daļām.
2022. gada 25. janvārī spēkā 

stājušies saistošie noteikumi Nr. 
36/2021 “Par Mārupes novada paš-
valdības pabalstiem iedzīvotājiem 
bez materiālā stāvokļa izvērtēša-
nas”, kur aprakstīta kārtība, kā Māru-
pes novada pašvaldība nosaka paš-
valdības pabalstu veidus, to apmēru, 
piešķiršanas un izmaksas kārtību.

Ar jaunajiem saistošajiem notei-
kumiem var iepazīties pašvaldības 
mājaslapā www.marupe.lv, sadaļā 
Pašvaldība/Normatīvie dokumenti/
Saistošie noteikumi.

Izdoti jauni noteikumi par nekustamo īpašumu uzturēšanu un 
sabiedrisko kārtību
2022. gada 3. februārī spēkā stājušies saistošie noteikumi Nr. 26/2021 “Par nekustamo īpašumu uzturē-
šanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā”.

Saistošie noteikumi nosaka pra-
sības teritorijas sakoptības un sa-
nitārās tīrības uzturēšanai nekus-
tamajos īpašumos un sabiedriskās 
kārtības nodrošināšanai Mārupes 
novada administratīvajā teritorijā, 

kā arī atbildību par šo prasību neie-
vērošanu.

Ar jaunajiem saistošajiem notei-
kumiem var iepazīties pašvaldības 
mājaslapā www.marupe.lv, sadaļā 

Pašvaldība/Normatīvie dokumenti/
Saistošie noteikumi.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

Turpinās apgaismojuma intensitātes samazināšana 
noteiktās ielās
Lai mazinātu izmaksas, ko veicinājis elektroenerģijas cenu pieaugums,  nolemts pakāpeniski samazināt 
apgaismojuma intensitāti noteiktās Mārupes novada ielās.

No 10. februāra apgaismojums 
visu diennakts tumšo laiku daļēji ir 
izslēgts Robežnieku ielā. No 16. feb-
ruāra  apgaismojums ekonomiskajā 
režīmā darbojas arī Rožleju un Upes-
grīvas ielā, Penkules ielas posmā no 
Liliju līdz Upesgrīvas ielai, Paleju ie-
las posmā no Liliju līdz Rožleju ielai, 
Zeltiņu ielas posmā no Lielās līdz 
Rožleju ielai, Mēmeles ielas posmā 
no Daugavas līdz Laimdotas ielai, 
Brūkleņu ielas posmā no Sīpeles 
līdz Pededzes ielai, Laimdotas ielas 
posmā no Sīpeles līdz Mēmeles ielai, 
Avotu ielas posmā no Kursīšu līdz 
Brūkleņu ielai, Dzelzceļa ielas pos-
mā no Rudzrogu līdz Mēmeles ielai, 

Ventas ielas posmā no Dzelzceļa līdz 
Krones ielai, Mazā Ledaiņu ielā.

Apgaismojuma izslēgšana dien-
nakts tumšajā laikā notiek pēc šāda 
plāna: 
 no plkst. 23.00 līdz 24.00 apgais-

mojums ir ieslēgts 66% apmērā 
(deg  divas no trim lampām);

 no plkst. 24.00 līdz 5.30 apgais-
mojums ir ieslēgts 33% apmērā 
(deg katra trešā lampa).
Lapiņu dambī no Jelgavas ceļa 

līdz Silaputniņu ielai no 16. februāra 
visā diennakts tumšajā laikā ieslēgta 
katra otrā lampa.

Laikā no krēslas iestāšanās brīža 
līdz plkst. 23.00 un no plkst. 5.30 

līdz saullēktam apgaismojuma in-
tensitāte minētajās ielās netiks sa-
mazināta.

Janvārī salīdzinājumā ar iepriek-
šējo gadu ietaupīti jau nepilni 3000 
eiro (14 274,34 kWh), plānotā ekono-
mija 2022. gadā – 25 000 eiro (50 
000 - 60 000kWh), aprēķinos izman-
tojot vidējo tirgus cenu.

2021. gadā, veicot līdzīgas ko-
rekcijas ielu apgaismes sistēmu 
darbībā, Mārupes un Babītes pa-
gastos kopā tika ieekonomēts par 
126516,21 kWh vairāk nekā 2020. 
gadā.

Sociālais atbalsts
trūcīgām un maznodrošinātām
personām

- Pabalstu veidi -

Trūcīga
mājsaimniecība
Ienākumi nepārsniedz
272 eiro - pirmajai vai vienīgajai 
personai mājsaimniecībā;
190 eiro - pārējām personām

Maznodrošināta 
mājsaimniecība
Ienākumi nepārsniedz
436 eiro - pirmajai un vienīgajai 
personai mājsaimniecībā;
305 eiro - pārējām personām

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Mārupes novada 
Sociālo dienestu, tālr. 67149869 (Mārupe), 67914550 (Piņķi),
e-pasts  socialaisdienests@marupe.lv

www.marupe.lv/sabiedriba/socialais-atbalsts

Vairāk informācijas un pieteikšanās kārtība saistošajos noteikumos Nr. 12 "Par 
mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības pabalstiem 
Mārupes novadā"

GMI (garantētais minimālais ienākums) pabalsts
pamatvajadzību nodrošināšanai GMI slieksnis:
109 eiro - pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā
76 eiro - pārējām personām

Izglītības ieguves atbalstam
skolas piederumu iegādei – 50 eiro;
ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādē un pusdienām 
vispārizglītojošajā mācību iestādē

Veselības aprūpes izdevumu apmaksai
medicīnisko pakalpojumu apmaksai līdz 300 eiro gadā;
medikamentu apmaksai līdz 200 eiro gadā;
inkontinences piederumu iegādei līdz 30 eiro mēnesī

Personas integrēšanai sabiedrībā
pabalsts atbilstoši individuālajam rehabilitācijas plānam

Mājokļa pabalsts
izdevumiem par mājokli un kurināmā iegādei starpība starp GMI* 
sliekšņu summu un faktiskajiem izdevumiem un mājsaimniecības 
ienākumiem

Iesniegums
Darba devēja izziņa par 3 mēnešu neto ienākumiem
Izziņa par 3 mēnešu ienākumiem no saimnieciskās darbības
Informācija un apliecinošie dokumenti par citiem regulāriem 
un neregulāriem ienākumiem
Aktuālos izdevumus par mājokli apliecinoši dokumenti
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Apstiprināta Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija 2022. -2034. gadam
Mārupes novada pašvaldības dome 2022. gada 26. janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.23 (sēdes prot. Nr. 1) 
“Par Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības 2022. - 2034. gadam apstiprināšanu”. Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija ir ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts ilgtermiņa attīstības redzējums, 
mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022. - 2034. gadam 
ir pamats citu attīstības plānošanas dokumentu izstrādei, tai skaitā patlaban izstrādes procesā esošajai 
Attīstības programmai 2022. - 2028.gadam.

Ar apstiprināto Mārupes novada 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 
2022. - 2034. gadam un ar tās iz-
strādi saistītajiem dokumentiem 
iespējams iepazīties:
 Mārupes novada pašvaldības in-

terneta vietnes www.marupe.lv sa-
daļā Mārupes novada pašvaldība/ 
Attīstība un plānošana/ Attīstības 
dokumenti/ Mārupes novada 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

2022.-2034.gadam;
 Latvijas ģeotelpiskās informācijas 

portāla  www.geolatvija.lv sadaļā 
Teritorijas attīstības plānošana, 
saite uz dokumentu: https://geolat-
vija.lv/geo/tapis#document_22959;

 klātienē izdrukātā formātā – Mā-
rupes novada pašvaldības Centrā-
lās administrācijas Attīstības un 
plānošanas nodaļā - Daugavas 
ielā 29, Mārupē, Mārupes pagas-

tā, speciālistu konsultāciju laikā 
pirmdienās un ceturtdienās no 
plkst. 9.00 līdz 18.00 tikai pēc 
iepriekšēja pieraksta, zvanot uz 
tālruņa numuru 67149862. Ņemot 
vērā valstī noteiktos Covid-19 vī-
rusa izplatības ierobežošanas 
noteikumus, lūgums izmantot 
attālinātas saziņas iespējas.

Attīstības un plānošanas nodaļa

Noslēgušies iedzīvotāju diskusiju forumi par Mārupes 
novada Attīstības programmas 2022. - 2028. gadam izstrādi
Jaunās Mārupes novada Attīstības 
programmas 2022. - 2028. gadam 
izstrādes ietvaros februāra pirmajā 
pusē tika organizēti trīs iedzīvotāju 
diskusiju forumi ar tematisku ievir-
zi diskutēt par jautājumiem šādās 
teritorijās:
 Mārupes un Tīraines ciemi un ap-

kārtne;
 Jaunmārupes, Vētras un Skultes 

ciemi;
 Babītes un Salas pagasti.

Visos diskusiju forumos vislielākā 
interese, viedokļi un priekšlikumi bi-
ja par ceļu un ielu, inženiertehniskās 

infrastruktūras attīstību, sabiedriskā 
transporta pieejamību, vidusskolas 
izglītības pieejamības nodrošināša-
nu, jauniešu brīvā laika pavadīšanas 
iespējām, publiskās ārtelpas labie-
kārtošanas un rekreācijas teritoriju 
attīstības jautājumiem. 

Ar iedzīvotāju diskusiju forumu 
prezentācijām un sanāksmes pro-
tokoliem var iepazīties Mārupes 
novada pašvaldības mājaslapas 
www.marupe.lv:
 sadaļā Mārupes novada pašval-

dība/ Attīstība un plānošana/ 
Attīstības dokumenti/ Mārupes 

novada pašvaldības Attīstības 
programma 2022. - 2028. gadam;

 sadaļā Sabiedrība/ Sabiedrības 
līdzdalība/ Sabiedrības līdzdalības 
pasākumi/ Mārupes novada paš-
valdības Attīstības programma 
2022.-2028.gadam.
Paldies visiem interesentiem par 

aktivitāti novada attīstībai aktuāla-
jos jautājumos. Izteiktie viedokļi un 
priekšlikumi tiks vērtēti Attīstības 
programmas izstrādes ietvaros.

Attīstības un plānošanas nodaļa

Mārupes novada pašvaldība uzsāk 
Zaļo kursu pašvaldības iestādēs
Ikviens cilvēks savas dzīves laikā ietekmē apkārtējo vidi. Cilvēka un 
dabas mijiedarbība ir loģiska un nenovēršama, ik pa laikam meklē-
jam patvērumu un palīdzību dabā, bet ar saviem kolektīvajiem lēmu-
miem nedomājam ilgtermiņā, resursus patērējot vairāk, nekā sagla-
bājot.

Mārupes novada pašvaldība 
2022. gada 26. janvārī, apstiprinot 
Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstī-
bas stratēģiju 2022.-2034.gadam, ir 
iezīmējusi virzienu uz ilgtspējīgu at-
tīstību, tādējādi plānojot nākamajām 
paaudzēm saglabāt un nodrošināt 
kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu ekono-
misko attīstību, racionāli izmantojot 
dabas un cilvēku resursus.

Lai virzītos uz nosprausto mērķi, 
Mārupes novada pašvaldības Cen-
trālā administrācija 2022. gada sā-
kumā uzsāka piecu soļu Zaļo kursu 
pašvaldības iestādēs, pakāpeniski 
ieviešot videi draudzīgas rīcības 
principus. Pirmais plānotais solis 
ir pašvaldības iestādēs maksimāli 
samazināt fasētā dzeramā ūdens 
patēriņu, tā samazinot plastmasas 
atkritumus un veicinot lietot dzera-
mo ūdeni no krāna, kas ir veselīgs un 
nodrošina dzeramā ūdens nekaitīgu-
ma prasības. Pirmā soļa īstenoša-
nai pašvaldības izglītības iestādēm, 
sporta centriem, kultūras iestādēm, 
administrācijai un citām iestādēm 
janvārī tika izplatīts informatīvs 
materiāls par krāna dzeramā ūdens 
kvalitāti un drošumu, kā arī aprak-
stīta fasētā ūdens negatīvā ietekme 
gan apkārtējā vidē, gan ikdienas pa-
tēriņā salīdzinājumā ar krāna ūdeni. 
Šī gada budžetā pašvaldība samazi-
nājusi fasētajam dzeramajam ūde-

nim paredzētos finanšu līdzekļus ar 
tendenci turpmākajos gados izde-
vumus fasētajam ūdenim budžetā 
vairs neiekļaut.    

Kā nākamais solis videi drau-
dzīgas rīcības popularizēšanai tiek 
plānota sadzīves atkritumu apjoma 
mazināšana, veicinot atkritumu šķi-
rošanu, atkārtoti pašvaldības iestā-
dēm pārskatot un izvērtējot, vai to 
rīcībā esošie resursi neveicina tū-
lītēju atkritumu rašanos, bet radu-
šies atkritumi tiek šķiroti un nodoti 
atbilstoši labās prakses principiem. 

Aicinām arī mājsaimniecībās ik-
dienas patēriņam izmantot krāna 
ūdeni un savus ikdienas paradu-
mus veidot atbilstoši videi draudzī-
gas rīcības principiem. Ar dzeramā 
ūdens analīzēm var iepazīties SIA 
“Mārupes komunālie pakalpojumi” 
mājaslapas sadaļā Ūdenssaimnie-
cība/ Dzeramā ūdens kvalitāte un 
SIA “Babītes Siltums” mājaslapas 
sadaļā Ūdenssaimniecība/ Ūdens 
kvalitāte. Ar informatīvo materiālu 
par krāna dzeramā  ūdens drošumu 
un nekaitīgumu var iepazīties paš-
valdības mājaslapā www.marupe.lv, 
sadaļā Viedie risinājumi/Soļi zaļākai 
rītdienai.

Anita Lontone-Ieviņa, Attīstības un 
plānošanas nodaļas vides speciāliste

Skaidrojums par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu 
tarifa būtisko pieaugumu no 1. marta
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - SPRK) apstiprinājusi SIA “Mārupes komunā-
lie pakalpojumi” iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu, kas paredz būtisku ta-
rifa pieaugumu 68% apmērā. Tarifa pieaugums saistīts ar kurināmā (gāzes) cenu izmaiņām. 

Visā pasaulē enerģētikas tirgū 
2021. gadā bija vērojams neprog-
nozējami un būtiski straujš cenu 
kāpums. Gāzes cena biržā pieauga 
piecas reizes - 2021. gada janvārī tā 
bija 16.08 eiro/MWh, bet jau decem-
brī - 81,11eiro/MWh, savukārt 2022. 
gada janvārī gāzes cena sasniedza 
115,98 eiro/MWh, kas ir 721% pieau-
gums jeb septiņas reizes vairāk nekā 
2021. gada janvārī.

Tā kā šā gada 28. februārī beidzas 
SIA “Mārupes komunālie pakalpoju-
mi” 28.07.2021. noslēgtais līgums ar 
AS “JA Power Gas” (Nr.MKP2-2/6-
2021) par dabasgāzes piegādi, kurā 
dabasgāzes cena bija noteikta 35,22 
eiro/MWh (bez PVN), komersants 
2021. gada decembrī izsludināja 
jaunu iepirkumu dabasgāzes iegā-
dei. Tika saņemti cenu piedāvājumi 
no diviem pretendentiem. Līguma 
slēgšanai izvēlēts pretendents AS 
“Latvenergo” par dabasgāzes cenu 
75,88 eiro/MWh (bez PVN).

Aprēķinātais siltumenerģijas pa-
kalpojumu gala tarifu projekts (bez 
PVN) ar akcīzes nodokļa komponen-
ti 2,11 eiro/MWh ar neparedzētām  
izmaksām ir 127,29 eiro/MWh. Līgu-
ma beigu termiņš ir 30.09.2022. Ap-
rēķinātais siltumenerģijas pakalpo-
jumu gala tarifu projekts (bez PVN) 
ar akcīzes nodokļa komponenti 2,11 
eiro/MWh bez neparedzētām izmak-
sām ir 119,94 eiro/MWh, spēkā no 
01.10.2022. 

Prognozētais tarifs stāsies spēkā 

2022. gada 1.martā.
Kā skaidro SIA “Mārupes komu-

nālie pakalpojumi” valdes locekle 
Dace Šveide, komersanti, kuriem 
esošais dabasgāzes līgums beidzās 
pagājušā gada nogalē vai šī gada 
sākumā un ir jāslēdz jauns līgums, 
izjūt vislielāko siltumenerģijas ražo-
šanas izmaksu pieaugumu: “Iepriekš 
noslēgtais līgums par 35 eiro/MWh 
ar SIA “Mārupes komunālie pakalpo-
jumi” beidzas 28.02.2022. Decembrī 
uzņēmums izsludināja jaunu iepir-
kumu un iepirkuma rezultātā esam 
noslēguši līgumu par dabasgāzes 
cenu 75, 88 eiro/MWh (bez PVN), 
kas, protams, ir būtisks cenas pieau-
gums. Tomēr, ja mēs būtu izvēlēju-
šies pirkt dabasgāzi šī gada sākumā 
biržā par tā brīža biržas cenu 115,98 
eiro/MWh, tarifa pieaugums būtu vēl 
lielāks. Lai gan patlaban gāzes ce-
na biržā ir nedaudz samazinājusies 
(2022. gada februārī biržas cena 
ir 84,54 eiro/MWh), tā joprojām ir 
augstāka nekā fiksētā cena, par kā-
du mēs noslēdzām līgumu ar dabas-
gāzes piegādātāju.”

Babītes pagasta Piņķu ciemā 
siltumenerģijas pakalpojumu tarifs 
paliek nemainīgs līdz nākamajai se-
zonai.

Atbalsta iespējas energoresursu 
sadārdzinājuma situācijā
29. janvārī stājās spēkā Energore-
sursu cenu ārkārtēja pieauguma 
samazinājuma pasākumu likums, 

kas paredz četrus mēnešus – no 
2022. gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim 
– nodrošināt dažāda veida atbalsta 
pasākumus juridiskām un fiziskām 
personām, lai daļēji kompensētu pie-
augošās energoresursu izmaksas.

Centralizētās siltumapgādes 
klientiem – mājsaimniecībām, ku-
rām vērojams ekstremāls cenu 
pieaugums, – valsts 100% apmērā 
segs starpību līdz SPRK apstiprinā-
tajam tarifam (ieskaitot PVN) – 68 
eiro par vienu megavatstundu (eiro/
MWh).

Tas nozīmē, ka tajās pašvaldībās, 
kurās tarifs pieaudzis virs 68 eiro/
MWh, no valsts budžeta līdzekļiem 
centralizētās siltumapgādes uz-
ņēmējiem tiks segta starpība līdz 
SPRK apstiprinātajam tarifam. Līdz 
ar to iedzīvotāji no uzņēmuma, kas 
nodrošina siltumu, turpmāk saņems 
samazinātu rēķinu.

Tā kā SIA “Mārupes komunālie 
pakalpojumi” valsts noteiktais siltu-
menerģijas apgādes pakalpojumu 
tarifs stāsies spēkā tikai ar 1. mar-
tu, Mārupes novada iedzīvotājiem 
atbalsts tiks sniegs par diviem mē-
nešiem – martu un aprīli.

Kompensācijas kārtību nosaka 
grozījumi Ministru kabineta 2008. 
gada 21. oktobra noteikumos Nr. 
876 “Siltumenerģijas piegādes un 
lietošanas noteikumi”.

Sabiedrības iesaistes  un mārketinga 
nodaļa

Informācija par pedagoģiski 
medicīniskās komisijas darbību
No 2022. gada 1. janvāra Mārupes novada pašvaldības Izglītības pār-
valde ir pārņēmusi un uzsākusi īstenot Pierīgas izglītības, kultūras 
un sporta pārvaldes funkcijas – Mārupes novadā deklarēto pirmssko-
las vecuma un sākumskolas (1. - 4.klase) vecuma bērnu pedagoģiski 
psiholoģisko pārbaudi (turpmāk – Pedagoģiski medicīniskā komisi-
ja), nosakot viņu spējām, veselības stāvoklim un attīstības līmenim 
atbilstošu vispārējās vai speciālās izglītības programmu.

Pedagoģiski medicīniskās komisi-
jas sēdes tiks organizētas Mārupes 
novada pašvaldības telpās ne re-
tāk kā vienu reizi mēnesī. Par sēžu 
norises laiku un vietu Pedagoģiski 
medicīniskās komisijas locekļi un 
izglītojamo likumiskie pārstāvji tiks 
informēti pa tālruni vai e-pastā ne 
vēlāk kā divas nedēļas pirms kārtē-
jās sēdes norises. Tuvākā komisijas 
sēde plānota – 2022. gada 1.martā.

Atbilstoši Mārupes novada paš-
valdības Pedagoģiski medicīniskās 
komisijas nolikumam (apstiprināts 
ar Mārupes novada pašvaldības 
2021.gada 24. novembra lēmumu 
Nr. 31, prot. Nr. 14) izveidota Māru-
pes novada pašvaldības Pedagoģis-
ki medicīniskā komisija.

Lai pieteiktos Pedagoģiski medicī-
niskajai komisijai, lūgums sazināties 
ar komisijas vadītāju – Gitu Skrodi, 
tālrunis: 26296156, e – pasta adre-
se: gitani@inbox.lv.

Kā pieteikt izglītojamo
Izglītojamā pieteikšana komisijas 
sēdei notiek telefoniski, klātienē vai 
ar elektroniskās saziņas līdzekļu 
starpniecību, norādot izglītojamā 
vārdu un uzvārdu, vecumu, izglītības 

iestādi un klasi, mācību/dzimto valo-
du, pieteikšanas iemeslu (īsu problē-
mas formulējumu), pieteicēju un tāl-
ruņa numuru, dzīvesvietu. Komisija 
pieteicēju informē par dokumentiem, 
ko nepieciešams iesniegt komisijā.

Uz komisijas sēdi ierodas izglītoja-
mais (izņemot gadījumus, kad ārsts 
ir noteicis pārvietošanās ierobežoju-
mus, ja jālemj par ilgstoši slimojošo 
bērnu mācību organizēšanu mājās) 
un viens no izglītojamā likumiska-
jiem pārstāvjiem. Izglītojamā spēju, 
veselības stāvokļa un attīstības līme-
ņa izvērtēšanu komisija uzsāk tikai 
pēc izglītojamā likumiskā pārstāvja 
rakstiska iesnieguma saņemšanas.

Ja komisijai netiek uzrādīti iz-
glītojamā likumiskā pārstāvja ie-
sniegums, izglītojamā dzimšanas 
apliecība un izglītojamā likumiskā 
pārstāvja personas apliecinošs do-
kuments, izglītojamā izpēte komisi-
jas sēdē tiek atlikta.

Komisijas nolikums, iesniedza-
mie dokumenti un iesniegumu veid-
lapas pieejamas marupe.lv sadaļā 
„Izglītība”-“Pedagoģiski medicīniskā 
komisija”.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa 
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Paziņojums par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamo 
īpašumu “Lamberti-1” un Zeltiņu iela 112 Mārupē, Mārupes pagastā, teritorijā, projekta 
nodošanu publiskajai apspriešanai

Ar Mārupes novada pašvaldības 
domes 2022. gada 26. janvāra lē-
mumu Nr.15 “Par lokālplānojuma, ar 
kuru  groza teritorijas plānojumu ne-
kustamo īpašumu “Lamberti-1” (ka-
dastra Nr. 80760030440) un Zeltiņu 
iela 112 (kadastra Nr.80760030604) 
Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes 
novadā, teritorijā, projekta nodošanu 
publiskajai apspriešanai” (prot. Nr. 1) 
lokālplānojuma redakcija ir nodota 
publiskajai apspriešanai. 

Publiskās apspriešanas termiņš 
noteikts no 2022. gada 21. februā-
ra līdz 2022. gada 22.martam.

Ievērojot  Covid-19 infekcijas izpla-
tības pārvaldības likuma 21. panta 2. 
daļas otrā apakšpunkta un 3. daļas 
prasības, publiskās apspriešanas 
sanāksme tiks organizēta, izman-
tojot tiešsaistes videokonferences 
sarunu rīku ZOOM platformā 2022. 
gada 7. martā plkst. 17.00. 

Saite uz sanāksmi:  ej.uz/publis-
ka-apspriesana-marupe  

ID: 817 679 5216
Parole: Lamb07

Ar lēmumu un lokālplānojuma re-
dakciju iespējams iepazīties: 
 Mārupes novada pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.marupe.lv, 
sadaļā Pašvaldība/ Attīstība un 
plānošana/Lokālplānojumi;

 valsts vienotās ģeotelpiskās infor-
mācijas portāla www.geolatvija.
lv sadaļā Teritorijas attīstības 
plānošana, saite uz dokumentu:  
https://geolatvija.lv/geo/tapis#-
document_18261;

 klātienē konsultācijas un lo-
kālplānojuma dokumentācija 
pieejama Mārupes novada paš-
valdībā Daugavas ielā 29, Māru-
pē, Mārupes pagastā, Mārupes 
novadā, tikai ievērojot noteiktos 
epidemioloģiskās drošības pa-
sākumus un piesakoties vizītei 

iepriekš, sazinoties ar izstrādes 
vadītāju, rakstot uz e-pasta adresi: 
dace.zigure@marupe.lv  vai zvanot 
uz tālr. nr. 67149862 un vienojo-
ties par konkrētu datumu un laiku.

 informācija par publisko apsprie-
šanu un lokālplānojuma risināju-
mu pieejama arī publiskajā ārtelpā 
pie ieejas pašvaldības administrā-
cijas  ēkās Centra ielā 4, Piņķos, 
Babītes pagastā, un Daugavas ielā 
29, Mārupē, Mārupes pagastā. 

Rakstiskus priekšlikumus un 
ierosinājumus par lokālplānojuma 
projektu var iesniegt līdz 2022. 
gada 22. martam Mārupes novada 
pašvaldībai Daugavas ielā 29, Mā-
rupē, Mārupes pagastā, Mārupes 
novadā, LV-2167, nosūtot tos pa 
pastu vai sūtot uz e-pasta adresi: 
marupe@marupe.lv. Iesniegumu 
iespējams atstāt arī pastkastē pie 
pašvaldības Centrālās adminis-
trācijas durvīm Daugavas ielā 29, 
Mārupē, Mārupes pagastā, vai pie 
administrācijas ēkas Centra ielā 4, 
Piņķos, Babītes pagastā, kā arī ieva-
dīt valsts vienotajā ģeotelpiskās in-
formācijas portāla www.geolatvija.lv  
sadaļā Teritorijas attīstības plāno-
šana, ievadot meklētāja logā plāno-
šanas dokumenta nosaukumu un 
izvēloties “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 spe-
ciālistu konsultāciju laikā – pirm-
dienās un ceturtdienās no plkst. 
9.00 līdz 18.00, tālr. nr. 67149862, 
vai rakstot uz e-pasta adresi: 
dace.zigure@marupe.lv. Saistībā ar 
valstī noteiktajiem ierobežojumiem 

Covid-19 vīrusa izplatības dēļ  lū-
gums izmantot tikai attālinātās sa-
ziņas iespējas.

Lokālplānojuma izstrādes 
pamatojums un īss risinājumu 
apraksts: 
Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir 
veikt funkcionālā zonējuma maiņu 
uz tādu zonējumu, kas pieļautu da-
rījumu un ražošanas objektu apbūvi 
un radītu priekšnoteikumus teritorijā 
jau esošu uzņēmumu darbības pa-
plašināšanai un Eiropas Savienības 
finanšu instrumentu piesaistei to 
uzņēmējdarbības attīstībai.

Saskaņā ar 2013. gada 18. jū-
nijā apstiprināto Mārupes novada 
teritorijas plānojumu 2014. - 2026. 
gadam, nekustamie īpašumi “Lam-
berti-1” un Zeltiņu iela 112, Mārupē, 
Mārupes pagastā, Mārupes novadā, 
atrodas Jauktas centra apbūves 
teritorijā, kas veidojama izstrādātā 
Bieriņu purva teritorijā (JC1), kā arī 
neliela daļa (0,038 ha) teritorijas ie-
kļaujas Autotransporta infrastruk-
tūras objektu teritorijas zonējumā 
(TR). 

Lokālplānojuma priekšlikums 
ietver funkcionālā zonējuma gro-
zīšanu no Jauktas centra apbūves 
teritorijas (JC1) uz Jauktas centra 
apbūves teritoriju (JC3) ar galvena-
jiem izmantošanas veidiem - biroju 
ēku apbūve un  tirdzniecības vai 
pakalpojumu objektu apbūve, kā arī 
labiekārtota publiskā ārtelpa un pa-
pildizmantošanas veidiem - vieglās 
rūpniecības uzņēmumu (ja tie nera-
da būtisku piesārņojumu) darbības 
nodrošināšanai nepieciešamā apbū-
ve un infrastruktūra. Atļautie apbū-
ves rādītāji: maksimālais apbūves 
blīvums 60%, bet ar vieglo ražošanu 
saistīto noliktavu apbūvei maksimā-
lais blīvums līdz 25%; minimālā brīvā 
teritorija - 40%; maksimālais stāvu 
skaits – trīs stāvi (11 m). Detālplā-
nojumā paredzēti pasākumi, lai ma-
zinātu iespējamos trokšņus un citas 
negatīvās ietekmes gar teritorijas ro-
bežu, kur ir esoša dzīvojamā apbūve.

Saskaņā ar attīstības ieceri (kas 
nav saistoša, bet attēlota informa-
tīviem nolūkiem) lokālplānojuma 
teritorijā plānots paplašināt uzņē-
muma AS “MADARA Cosmetics” 
esošās ražotnes darbību un izbūvēt 
zemesgabalā biroju ēku ar vieglās 
rūpniecības funkciju un palīgēku – 
palešu noliktavu. 

Paziņojums par nekustamo īpašumu Lambertu ielā 35, 
Lambertu ielā 37 un Kantora iela 107 Mārupē, Mārupes 
pagastā, lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas 
plānojumu, izstrādes izbeigšanu

Mārupes novada pašvaldības dome 2022. gada 26. janvārī ir pieņēmusi 
lēmumu Nr. 9 (prot. Nr. 1) “Par nekustamā īpašuma Lambertu ielā 35 (ka-
dastra Nr. 80760031148), Lambertu ielā 37 (kadastra Nr. 80760031147) un 
Kantora iela 107 (kadastra Nr. 8076 003 0372) Mārupē, Mārupes pagastā, 
Mārupes novadā, lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu, iz-
strādes izbeigšanu”.

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

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Kirmeļi” 
detālplānojuma realizāciju pa daļām

Mārupes novada pašvaldības dome 2022. gada 26. janvārī ir pieņēmusi 
lēmumu Nr.11 (prot. Nr. 1) “Par nekustamā īpašuma “Kirmeļi” (kadastra Nr. 
8088 005 0034)  detālplānojuma realizāciju pa daļām”.

Ar pieņemto lēmumu varēs iepazīties Mārupes novada pašvaldības in-
terneta vietnes www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība / Attīstība un plānošana/ 
Detālplānojumi, meklējot atzīmi pie spēkā esošiem detālplānojumiem.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
nekustamo īpašumu  Lambertu ielā 35, Lambertu ielā 37 
un Kantora iela 107 Mārupē, Mārupes pagastā, teritorijai

Mārupes novada pašvaldības 
dome 2022. gada 26. janvārī ir pie-
ņēmusi lēmumu Nr. 10 (prot. Nr. 
1) “Par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu nekustamo īpašumu  
Lambertu ielā 35 (kadastra Nr. 
80760031148), Lambertu ielā 37 
(kadastra Nr.80760031147) un Kan-
tora iela 107 (kadastra Nr. 8076 003 
0372) Mārupē, Mārupes pagastā, 
Mārupes novadā, teritorijai”.

Detālplānojuma teritorija ir ne-
kustamo īpašumu Lambertu ielā 
35, Lambertu ielā 37  un Kantora 
iela 107 teritorija ar kopējo platību 
2,9135 ha. 

Saskaņā ar spēkā esošo 2013. ga-
da 18. jūnijā apstiprināto Mārupes 
novada (patlaban Mārupes pagas-
ta) teritorijas plānojumu, nekustamie 
īpašumi Lambertu ielā 35, Lambertu 
ielā 37 un Kantora iela 107 atrodas 
Mārupes ciema teritorijā un tajos 
noteikts funkcionālais zonējums 
- Savrupmāju apbūves teritorijas 
(DzS), kā arī daļa teritorijas iekļau-
jas Autotransporta infrastruktūras 
objektu teritorijas zonējumā (TR).  

Detālplānojuma izstrādes mērķis 
ir veikt īpašumu sadali apbūves ga-
balos un detalizēt teritorijas izman-
tošanas un apbūves noteikumus, 
veidot vienotu ielu tīklu detālplāno-
juma teritorijā un tai piegulošajos 
īpašumos un izveidot pieslēgumu 
valsts autoceļam V15 Rīgas robeža 
— Silnieki — Puķulejas (Kantora iela), 
noteikt ielas sarkanās līnijas. Detāl-
plānojuma izstrādes ierosinātājs ir 
nekustamā īpašuma īpašnieki – ju-
ridiska un fiziskas personas.

Ar lēmumu un darba uzdevumu, 

kā arī turpmāko detālplānojuma 
izstrādes dokumentāciju var iepa-
zīties Mārupes novada pašvaldības 
mājaslapas sadaļā Pašvaldība/ 
Attīstība un plānošana/ Detālplā-
nojumi/Detālplānojumi izstrādes 
stadijā, kā arī Latvijas ģeotelpiskās 
informācijas portāla Geolatvija.lv sa-
daļā Teritorijas attīstības plānošana 
(https://geolatvija.lv/geo/tapis#do-
cument_22685 ).

Rakstiskus priekšlikumus var 
iesniegt līdz 2022. gada 21. mar-
tam Mārupes novada pašvaldībā 
Daugavas ielā 29, Mārupē, Māru-
pes novadā, LV-2167, nosūtot tos 
pa pastu vai iesniedzot klātienē. 
Iesniegumu iespējams atstāt arī 
pastkastē pie pašvaldības Centrālās 
administrācijas durvīm Daugavas ie-
lā 29, Mārupē, vai pie administrācijas 
ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes 
pagastā. Elektroniski priekšlikumi ie-
sniedzami ar elektronisko parakstu, 
iesūtot tos uz elektroniskā pasta ad-
resi marupe@marupe.lv. Iesniegumā 
noteikti jānorāda iesniedzēja vārds, 
uzvārds un adrese, bet juridiskām 
personām jānorāda nosaukums, 
adrese un reģistrācijas numurs.

Jautājumu gadījumā vērsties 
Mārupes novada pašvaldības At-
tīstības un plānošanas nodaļā pie 
teritorijas plānotājas Andas Sprū-
des: anda.sprude@marupe.lv, tālr. 
nr. 67149862, speciālistu konsultā-
ciju laikā – pirmdienās un ceturtdie-
nās no plkst. 9.00 līdz 18.00. 

Valstī noteikto ierobežojumu Co-
vid-19 vīrusa izplatības ierobežoša-
nai dēļ lūgums izmantot tikai attāli-
nātas saziņas iespējas. 

Paziņojums par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā 
īpašuma “Vecumnieki” Mārupes pagastā, teritorijā, apstiprināšanu un saistošo 
noteikumu Nr.1/2022 izdošanu

Mārupes novada pašvaldības 
dome 2022. gada 26. janvārī ir 
pieņēmusi lēmumu Nr. 50 (prot. 
Nr. 1) “Par lokālplānojuma, ar kuru  
groza teritorijas plānojumu nekus-
tamā īpašuma “Vecumnieki” Mā-
rupes pagastā, Mārupes novadā 
(kadastra Nr. 80760060006), teri-
torijā, apstiprināšanu un saistošo 
noteikumu Nr.1/2022 izdošanu”, ar 
ko apstiprināti saistošie noteikumi 
Nr.1/2022 „Lokālplānojuma, ar kuru  
groza teritorijas plānojumu nekusta-
mā īpašuma “Vecumnieki” Mārupes 
pagastā, Mārupes novadā (kadastra 
Nr. 80760060006) teritorijā, grafiskā 
daļa un teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi”.

Lokālplānojums stājas spēkā nā-

kamajā dienā pēc paziņojuma par tā 
apstiprināšanu publicēšanas oficiā-
lajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 
(paziņojums publicēts 7.02.2022.), 
oficiālās publikācijas Nr.2022/26.14. 
Saistošie noteikumi nav īstenojami 
tikmēr, kamēr nav pabeigtas Teritori-
jas attīstības plānošanas likuma 27. 
panta trešajā daļā minētās darbības, 
kas attiecas uz lokālplānojuma pār-
sūdzēšanas kārtību. 

Ar lēmumu, saistošajiem notei-
kumiem un lokālplānojuma  gala re-
dakciju var iepazīties pašvaldības tī-
mekļa vietnes www.marupe.lv  sadaļā 
Pašvaldība/ Attīstība un plānošana/ 
Lokālplānojumi un Valsts vienotajā 
ģeotelpiskās informācijas portālā 
www.geolatvija.lv (https://geolatvija.

lv/geo/tapis#document_22707). Sais-
tošie noteikumi par lokālplānojuma 
apstiprināšanu publicēti “Latvijas 
Vēstnesī”  https://www.vestnesis.lv/
op/2022/26.14

Kontaktinformācija: Mārupes no-
vada pašvaldības Attīstības un plā-
nošanas nodaļas vadītāja p.i. Dace 
Žīgure (dace.zigure@marupe.lv, tālr. 
67149862) speciālistu konsultāciju 
laikā – pirmdienās un ceturtdienās 
no plkst. 9.00 līdz 18.00. Saistībā 
ar valstī noteiktajiem ierobežoju-
miem Covid-19 vīrusa izplatības dēļ 
lūgums izmantot tikai attālinātās 
saziņas iespējas.
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Paziņojums par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Kosas” (dienvidu daļai) 
Spuņciemā, Salas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai

Ar Mārupes novada pašvaldības 
domes 2022. gada 26. janvāra lēmu-
mu Nr.13 “Par detālplānojuma ne-
kustamā īpašuma “Kosas” (dienvidu 
daļai) zemes vienībai ar kadastra ap-
zīmējumu 8088 005 0081 Spuņcie-
mā, Salas pagastā, Mārupes novadā, 
nodošanu publiskajai apspriešanai 
un atzinumu saņemšanai” (prot. 
Nr. 1) publiskajai apspriešanai no-
dots nekustamā īpašuma “Kosas” 
Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes 
novadā, detālplānojuma projekts.

Publiskās apspriešanas termiņš 
noteikts no 2022. gada 21. februā-
ra līdz 2022. gada 22. martam.

Ievērojot  Covid-19 infekcijas izpla-
tības pārvaldības likuma 21. panta 2. 
daļas otrā apakšpunkta un 3. daļas 
prasības, publiskās apspriešanas 
sanāksme tiks organizēta, izman-
tojot tiešsaistes videokonferences 
sarunu rīku ZOOM platformā 2022. 
gada 14. martā plkst. 17.00. 

Saite uz sanāksmi:  ej.uz/publis-
ka-apspriesana-marupe    

ID: 817 679 5216
Parole: Kos14

Ar detālplānojuma risinājumiem 
un pilnu redakciju iespējams iepa-
zīties: 
 Mārupes novada pašvaldības tī-

mekļa vietnes sadaļā  Pašvaldība/ 
Attīstība un plānošana/ Detālplā-
nojumi/publiskajā apspriešanā 
esošie detālplānojumi;

 valsts vienotajā ģeotelpis-
kās informācijas portāla 
www.geolatvija.lv sadaļā Teritori-
jas attīstības plānošana, saite uz 
dokumentu: https://geolatvija.lv/
geo/tapis#document_20643;

 klātienē konsultācijas un detālplā-
nojuma dokumentācija publiskās 
apspriešanas laikā pieejama Mā-
rupes novada pašvaldībā  Dau-
gavas ielā 29, Mārupē, Mārupes 
pagastā, Mārupes novadā, tikai 
ievērojot noteiktos epidemioloģis-
kās drošības pasākumus un pie-
sakoties vizītei iepriekš, sazinoties 
ar izstrādes vadītāju (e-pasta ad-
rese: svetlana.buraka@marupe.lv, 
tālr. nr. 67511291) un vienojoties 
par konkrētu datumu un laiku;

 informācija par publisko apsprie-
šanu un detālplānojuma risināju-
mu pieejama arī publiskajā ārtelpā 
pie ieejām pašvaldības adminis-
trācijas ēkās Centra ielā 4, Piņķos, 
Babītes pagastā, un Daugavas ielā 
29, Mārupē, Mārupes pagastā. 

Rakstiskus ierosinājumus par 
detālplānojuma projektu var ie-
sniegt līdz 2022. gada 22. martam 
Mārupes novada pašvaldībai Dau-
gavas ielā 29, Mārupē, Mārupes 
pagastā, Mārupes novadā, LV-2167, 
nosūtot tos pa pastu vai sūtot uz 
e-pasta adresi: marupe@marupe.lv. 
Iesniegumu iespējams atstāt arī 
pastkastē pie pašvaldības Centrālās 
administrācijas durvīm Daugavas 
ielā 29, Mārupē, Mārupes pagastā, 
vai pie administrācijas ēkas Cen-
tra ielā 4, Piņķos, Babītes pagas-
tā, kā arī ievadīt valsts vienotajā 
ģeotelpiskās informācijas portāla 
www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas 

attīstības plānošana, ievadot mek-
lētāja logā plānošanas dokumenta 
nosaukumu un izvēloties “Iesniegt 
priekšlikumu”. Iesniedzot priekšli-
kumu, fiziskām personām jānorāda 
vārds, uzvārds un adrese, juridiskām 
personām – nosaukums, reģistrāci-
jas numurs, adrese. 

Jautājumu gadījumā sazināties 
ar Mārupes novada pašvaldības 
Attīstības un plānošanas nodaļas 
teritorijas plānotāju Svetlanu Bu-
raku speciālistu konsultāciju lai-
kā – pirmdienās un ceturtdienās 
no plkst. 9.00 līdz 18.00, tālr. nr. 
67511291, vai rakstot uz e-pasta 
adresi: svetlana.buraka@marupe.lv. 
Saistībā ar valstī noteiktajiem ie-
robežojumiem Covid-19 vīrusa iz-
platības dēļ lūgums izmantot tikai 
attālinātās saziņas iespējas.

Detālplānojuma izstrādes 
pamatojums un īss risinājumu 
apraksts: 
Detālplānojuma risinājums paredz 
īpašuma “Kosas” Spuņciemā, Salas 
pagastā, Mārupes novadā (kadastra 
Nr. 8088 005 0081), kura kopplatība 
2,11 ha, sadali sešos apbūves gaba-
los, veidot ielu.  

Saskaņā ar 2020. gada 22. jan-
vārī apstiprināto Babītes novada 
(patlaban Babītes pagasta un Sa-
las pagasta) teritorijas plānojumu, 
īpašums atrodas Spuņciema ciema 
teritorijā, funkcionālajā zonā Sav-
rupmāju apbūves teritorijā (DzS1) 
un (DzS3), kur (DzS1) noteiktā mi-
nimālā jaunveidojamās zemes vie-
nības platība ir 0,1200 ha un (DzS3) 
noteiktā minimālā jaunveidojamās 
zemes vienības platība ir 0,5000 ha.

Piekļuve detālplānojuma teritorijai 
– īpašums robežojas ar pašvaldības 
Dambja ceļu.

Maksimālais apbūves blīvums – 
20%, maksimālais stāvu skaits – divi 
stāvi.

Paziņojums par nekustamā īpašuma Kursīšu iela 
27 (“Veczilgalvji”) Mārupē, Mārupes pagastā, 
detālplānojuma projekta nodošanu publiskai 
apspriešanai

Ar Mārupes novada pašvaldības 
domes 2022. gada 26. janvāra lē-
mumu Nr. 14 “Par nekustamā īpa-
šuma Kursīšu iela 27 (“Veczilgalvji”) 
Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes 
novads (kadastra Nr.80760070535) 
detālplānojuma projekta nodošanu 
publiskai apspriešanai” (prot. Nr. 1) 
publiskajai apspriešanai nodots ne-
kustamā īpašuma Kursīšu iela 27 
detālplānojuma projekts.

Publiskās apspriešanas termiņš 
noteikts no 2022. gada 21. februā-
ra līdz 2022. gada 22. martam.

Ievērojot  Covid-19 infekcijas izpla-
tības pārvaldības likuma 21.panta 
2.daļas otrā apakšpunkta un 3.daļas 
prasības, publiskās apspriešanas 
sanāksme tiks organizēta, izman-
tojot tiešsaistes videokonferences 
sarunu rīku ZOOM platformā 2022. 
gada 10. martā plkst. 17.00. 

Saite uz sanāksmi:  ej.uz/publis-
ka-apspriesana-marupe  

ID: 817 679 5216
Parole: Kurs10

Ar detālplānojuma risinājumiem 
un pilnu redakciju iespējams iepa-
zīties: 
 Mārupes novada pašvaldības tī-

mekļa vietnes sadaļā  Pašvaldība/ 
Attīstība un plānošana/ Detālplā-
nojumi/publiskajā apspriešanā 
esošie detālplānojumi;

 valsts vienotajā ģeotelpiskās infor-
mācijas portāla www.geolatvija.lv 
sadaļā Teritorijas attīstības plā-
nošana, saite uz dokumentu: ht-
tps://geolatvija.lv/geo/tapis#do-
cument_16093; 

 klātienē konsultācijas un detālplā-
nojuma dokumentācija publiskās 
apspriešanas laikā pieejama Mā-
rupes novada pašvaldībā  Dau-
gavas ielā 29, Mārupē, Mārupes 
pagastā, Mārupes novadā, tikai 
ievērojot noteiktos epidemioloģis-
kās drošības pasākumus un pie-
sakoties vizītei iepriekš, sazinoties 
ar izstrādes vadītāju (e-pas ta ad-
rese: dace.zigure@marupe.lv, tālr. 
nr. 67149862) un vienojoties par 
konkrētu datumu un laiku.

 informācija par publisko apsprie-
šanu un detālplānojuma risināju-
mu pieejama arī publiskajā ārtelpā 
pie ieejām pašvaldības adminis-
trācijas ēkās Centra ielā 4, Piņķos, 
Babītes pagastā, un Daugavas ielā 
29, Mārupē, Mārupes pagastā. 

Rakstiskus ierosinājumus par 
detālplānojuma projektu var ie-
sniegt līdz 2022. gada 22. martam 

Mārupes novada pašvaldībai Dau-
gavas ielā 29, Mārupē, Mārupes 
pagastā, Mārupes novadā, LV-2167, 
nosūtot tos pa pastu vai sūtot uz 
e-pasta adresi: marupe@marupe.lv. 
Iesniegumu iespējams atstāt arī 
pastkastē pie pašvaldības Centrālās 
administrācijas durvīm Daugavas 
ielā 29, Mārupē, Mārupes pagastā, 
vai pie administrācijas ēkas Cen-
tra ielā 4, Piņķos, Babītes pagas-
tā, kā arī ievadīt valsts vienotajā 
ģeotelpiskās informācijas portāla 
www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas 
attīstības plānošana”, ievadot mek-
lētāja logā plānošanas dokumenta 
nosaukumu un izvēloties “Iesniegt 
priekšlikumu”. Iesniedzot priekšli-
kumu, fiziskām personām jānorāda 
vārds, uzvārds un adrese, juridiskām 
personām – nosaukums, reģistrāci-
jas numurs, adrese. 

Kontaktinformācija: Mārupes 
novada pašvaldības Attīstības un 
plānošanas nodaļas vadītāja p.i. 
Dace Žīgure speciālistu konsultāci-
ju laikā – pirmdienās un ceturtdie-
nās no plkst. 9.00 līdz 18.00, tālr. 
nr. 67149862, vai rakstot uz e-pasta 
adresi: dace.zigure@marupe.lv. Sais-
tībā ar valstī noteiktajiem ierobežo-
jumiem Covid-19 vīrusa izplatības 
dēļ lūgums izmantot tikai attālinātās 
saziņas iespējas.

Detālplānojuma izstrādes 
pamatojums un īss risinājumu 
apraksts: 
Detālplānojuma izstrādes mērķis 
ir īpašuma Kursīšu iela 27 (“Veczil-
galvji”) daļas (2 ha) sadale 12 apbū-
ves gabalos, veidot ielu, bet pārējā 
īpašuma daļā (4 ha) saglabāt esošo 
izmantošanu līdz jauna detālplāno-
juma izstrādei. 

Saskaņā ar 2013. gada 18. jūni-
jā apstiprināto Mārupes novada 
teritorijas plānojumu 2014. - 2026. 
gadam, īpašums atrodas ciema te-
ritorijā, funkcionālajā zonā Savrup-
māju apbūves teritorijas apakšzonā 
Savrupmāju apbūve (DzS). Piekļuve 
apbūvei paredzētajām zemes vie-
nībām veidojama no iekšējās ielas 
pievienojumā no Avotu ielas. Detāl-
plānojuma risinājums paredz iespē-
ju ilgtermiņā veidot jaunveidojamās 
ielas savienojumu ar Kursīšu ielu un 
blakus īpašumu Avotu iela 47, likvi-
dējot pagaidu apgriešanās laukumu.

Dzīvojamās apbūves zemes vienī-
bu minimālā platība 1200 m², mak-
simālais apbūves blīvums – 40%, 
maksimālais stāvu skaits – trīs 
stāvi.

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Silpap-Skreijas” Skārduciemā, Babītes 
pagastā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Mārupes novada pašvaldības do-
me 2022. gada 26. janvārī ir pieņē-
musi lēmumu Nr.12 (prot. Nr.1) “Par 
nekustamā īpašuma „Silpap-Skrei-
jas” Skārduciemā, Babītes pagastā, 
Mārupes novadā (kadastra Nr. 8048 
007 0100) detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu”.

Detālplānojuma teritorija ir nekus-
tamais īpašums „Silpap-Skreijas”, ku-
ra kopēja platība ir 6,4258 ha. 

Saskaņā ar spēkā esošo 2020. 
gada 22. janvārī apstiprināto Babītes 
novada (patlaban Babītes pagasta 
un Salas pagasta) teritorijas plāno-
jumu, nekustamais īpašums „Sil-
pap-Skreijas” atrodas Skārduciema 
teritorijā un tajā noteikts funkcionā-
lais zonējums - Savrupmāju apbūves 
teritorijas (DzS). 

Detālplānojuma izstrādes mērķis 
ir veikt īpašuma sadali apbūves ga-

balos un detalizēt teritorijas izman-
tošanas un apbūves noteikumus, 
veidot vienotu ielu tīklu detālplāno-
juma teritorijā un tai piegulošajos 
īpašumos un izveidot pieslēgumu 
pašvaldības Grīvu ceļam C- 19.

Detālplānojuma izstrādes ierosi-
nātājs ir nekustamā īpašuma īpaš-
nieki – fiziskas personas.

Ar lēmumu un darba uzdevumu, 
kā arī turpmāko detālplānojuma 
izstrādes dokumentāciju var iepa-
zīties Mārupes novada pašvaldības 
mājaslapas sadaļā Pašvaldība/ 
Attīstība un plānošana/ Detālplā-
nojumi/detālplānojumi izstrādes 
stadijā, kā arī Latvijas ģeotelpiskās 
informācijas portāla Geolatvija.lv sa-
daļā Teritorijas attīstības plānošana 
(https://geolatvija.lv/geo/tapis#docu-
ment_23045).

Rakstiskus priekšlikumus var ie-

sniegt līdz 2022. gada 21. martam 
Mārupes novada pašvaldībā Dauga-
vas ielā 29, Mārupē, Mārupes nova-
dā, LV-2167, nosūtot tos pa pastu 
vai iesniedzot klātienē. Iesniegumu 
iespējams atstāt arī pastkastē pie 
pašvaldības Centrālās adminis-
trācijas durvīm Daugavas ielā 29, 
Mārupē, vai pie administrācijas 
ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes 
pagastā. Elektroniski priekšlikumi ie-
sniedzami ar elektronisko parakstu, 
iesūtot tos uz elektroniskā pasta ad-
resi marupe@marupe.lv. Iesniegumā 
noteikti jānorāda iesniedzēja vārds, 
uzvārds un adrese, bet juridiskām 
personām jānorāda nosaukums, 
adrese un reģistrācijas numurs.

Jautājumu gadījumā vērsties Mā-
rupes novada pašvaldības Attīstības 
un plānošanas nodaļā pie teritori-
jas plānotājas Svetlanas Burakas: 
svetlana.buraka@marupe.lv, tālr. 
nr. 67511291, speciālistu konsultā-
ciju laikā – pirmdienās un ceturtdie-
nās no plkst. 9.00 līdz 18.00. 

Valstī noteikto ierobežojumu Co-
vid-19 vīrusa izplatības ierobežoša-
nai dēļ lūgums izmantot tikai attāli-
nātas saziņas iespējas.
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Aicinām piedalīties iedzīvotāju iniciatīvu konkursā 
“Mārupe – mūsu mājas”
2022. gada 1.februārī izsludināts Mārupes novada pašvaldības konkurss “Mārupe – mūsu mājas 2022”. 
Konkursa mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti novadā un veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu, pa-
redzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību sabiedriski nozīmīgu projektu īstenošanā. Šī gada kon-
kurss apvienots ar bijušās Babītes novada pašvaldības projektu konkursu “Ģimenei.Videi.Izaugsmei” un 
projektus aicināti iesniegt Babītes, Mārupes un Salas pagastu iedzīvotāji.

Finansējumu līdz 2 500 eiro var 
iegūt sabiedrisko aktivitāšu īsteno-
šanai, ja projektā plānota:
 izglītības nodrošināšana iedzīvo-

tājiem;
 kultūras sekmēšana un tradicionā-

lo kultūras vērtību saglabāšana, kā 
arī tautas jaunrades attīstība;

 veselīga dzīvesveida un sporta 
veicināšana iedzīvotājiem;

 veselības aprūpes pieejamības 
nodrošināšana.

Kopējais konkursa finansējuma 
apjoms ir 30 000 eiro. 

Finansējumam var pretendēt ju-
ridiska persona, kuras reģistrētā un 
faktiskā darbības vieta ir Mārupes 
novada administratīvajā teritorijā, 
vai fiziska persona, kuras deklarētā 
dzīves vieta, darba vieta vai mācību 
vieta ir Mārupes novada administra-
tīvajā teritorijā.

Viena privātpersona konkursa ie-
tvaros var iesniegt vienu pieteikumu. 
Ar projekta īstenotāju pašvaldība 
slēdz līdzdarbības līgumu par valsts 
pārvaldes uzdevuma īstenošanu. 
Projekts būs jāīsteno 12 mēnešu 
laikā no līguma ar pašvaldību no-
slēgšanas. 

2022. gada 2. martā plkst. 17.00 
aicinām uz tiešsaistes semināru 
par projektu iesniegšanu konkur-
sā “Mārupe - mūsu mājas 2022”.

Piesaki dalību seminā-
rā līdz 2022. gada 2. marta 
plkst. 12.00, aizpildot anketu:  
https://ej.uz/Seminara-anketa

Semināram varēs pie-
slēgties, izmantojot šo saiti: 
https://ej.uz/MMM-2022

Parole: MMM2

Laika grafiks konkursam “Mārupe 
- mūsu mājas 2022”:
 projekta pieteikuma iesniegša-

na no 2022. gada 1.februāra līdz 
2022. gada 28. marta plkst. 14.00;

 projektu pieteikumu apkopošanas 
un izvērtēšanas pirmā kārta (vērtē 
komisija) no 2022. gada 29. marta 
līdz 2022. gada 28. aprīlim;

 projektu pieteikumu izvērtēša-
nas otrā kārta (iedzīvotāju balso-
jums) no 2022. gada 29. aprīļa līdz 
2022. gada 8. maijam;

 rezultātu paziņošana  līdz 2022. 
gada 6. jūnijam.

Pirms projekta pieteikuma ie-
sniegšanas, aicinām iepazīties ar 
projektu konkursa nolikumu un ne-

pieciešamajiem dokumentiem. Pēc 
projekta novērtēšanas atbilstoši kon-
kursa nolikumā noteiktajiem vērtē-
šanas kritērijiem projektu idejas tiks 
nodotas iedzīvotāju balsojumam. 

Papildu informācijai aicinām sa-
zināties ar Attīstības un plānoša-
nas nodaļas projektu vadītāju Ilzi 
Kamoliņu, zvanot uz tālruņa numu-
ru 67914377 vai rakstot uz e-pasta 
adresi ilze.kamolina@marupe.lv.

Projekta finansējums privātperso-
nai tiek izmaksāts priekšapmaksas 
veidā 100% apmērā no piešķirtā 
finansējuma. Gadījumā, ja fiziskā 
persona uz pārvaldes uzdevuma īs-
tenošanas laiku normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā nav reģistrējusies 
Valsts ieņēmumu dienestā kā saim-
nieciskās darbības veicējs, pašvaldī-
ba ietur no līguma summas norma-
tīvajos aktos paredzētos nodokļus 
un fiziskajai personai projekta īste-
nošanai izmaksā līguma summas 
atlikušo daļu.

Papildu informācija un dokumenti 
projektu iesniedzējiem atrodami mā-
jaslapā www.marupe.lv sadaļā Sa-
biedrība/Konkursi. 

Attīstības un plānošanas nodaļa

Babītes vidusskola piedalās 
Vispasaules Drošāka interneta dienā
8. februāris ir Vispasaules Drošāka interneta diena (DID), kuras sauk-
lis ir “Drošāks internets sākas ar tevi!”. Šī ir diena, kad ikviens ir ai-
cināts domāt, kā mēs katrs rūpējamies par savu drošību internetā un 
kāds ir mūsu ieguldījums, veidojot labāku interneta vidi. 

Babītes vidusskola arī piedalījās 
DID aktivitātēs, tādēļ februāra otra-
jā nedēļā visās klasēs audzināšanas 
stundu mērķis bija stiprināt skolē-
nu medijpratību, sekmēt drošu un 
jēgpilnu interneta izmantošanu ar 
uzsvaru drošībai sociālajos tīklos, 
aktualizējot risku bērniem kļūt par 
pavedināšanas upuriem internetā.

Pedagogi bija saņēmuši Drossin-
ternets.lv izstrādātos materiālus 
– interaktīvus testus un prezentā-
cijas, kurās ietverta gan izziņas in-
formācija, gan praktiski uzdevumi 
darbam klasē, kā arī Kahoot testi 
zināšanu un izpratnes pārbaudei. 
Katru prezentāciju papildināja ie-
teikumi pedagogam, sniedzot gan 
metodiskas ierosmes, gan idejas 
tēmas paplašināšanai, gan arī saites 
uz noderīgiem papildmateriāliem. Kā 
prioritāte ieteikta prezentācija “Kā-
pēc Tu ar mani runā?”, kas vērsta 
uz tiešsaistes saziņas nolūku atpa-

zīšanu, vienlaikus sekmējot izpratni 

par drošu rīcību konkrētās saziņas 
situācijās.

Ruta Virbule, Babītes vidusskolas 
direktora vietniece

Mārupes novads līderpozīcijās 
ārvalstu ieguldījuma apjomā 
reģionos
Lursoft apkopojis datus par pašvaldībām, kuru uzņēmumu pamatka-
pitālos 2021.gada beigās bija uzkrāti lielākie ārvalstu ieguldījumi. Mā-
rupes novads ir pirmajā vietā aiz galvaspilsētas Rīgas!

Mārupes novads ierindojas līder-
pozīcijās aiz Rīgas pilsētas starp 
pašvaldībām, kuru uzņēmumu pa-
matkapitālos 2021.gada beigās bija 
uzkrāti lielākie ārvalstu ieguldījumi, 
kā arī starp pašvaldībām, kurās 
2021.gada beigās reģistrēts visvai-
rāk uzņēmumu ar ārvalstu kapitālu.

Aizvadītā gada laikā ārvalstnieku 
ieguldījumi Mārupes novadā reģis-
trēto uzņēmumu pamatkapitālos 

auguši par 9,78 milj. eiro, sasniedzot 
207,05 milj. eiro.  Mārupes novadā 
reģistrēti 716 uzņēmumi ar ārvalstu 
kapitālu.

Lursoft pētījis, kā mainījies uz-
krāto ārvalstu ieguldījumu apjoms 
Latvijas pašvaldībās, un analizējis 
ieguldītāju skaita izmaiņas. 

Vairāk par Lursoft apkopojumu la-
siet Lursoft mājaslapā www.lursoft.lv.  

Paziņojums par dīķu ierīkošanu un derīgo izrakteņu 
ieguvi nekustamajā īpašumā “Lagūnas” ietekmes uz 
vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosau-
kums:  Dīķu ierīkošana un derīgo 
izrakteņu ieguve nekustamajā īpa-
šumā “Lagūnas” Mārupes novadā.

Ierosinātājs: SIA “Sabiedrība Mā-
rupe”, reģistrācijas nr. 40103045371.

Iespējamās paredzētās darbī-
bas vieta:  Nekustamais īpašums 
“Lagūnas” (kadastra Nr. 8076 014 
0004, zemes vienības kadastra ap-
zīmējums 8076 014 0007), Mārupes 
novadā.

Paredzētās darbības apraksts: 
Paredzētās darbības ietvaros plā-
nota dīķsaimniecības izveide. Dīķ-
saimniecība plānota kā ekstensīvs/i 
zivju ganību dīķis/i ne vairāk kā 50 
ha platībā. Dīķu izbūve paredz ar 
hidropneimatisko iekārtu izcelt (iz-
sūkt) smilts – ūdens maisījumu un 
novadīt to uz atūdeņošanas krautni. 
Pēc dīķa (dīķu) ierīkošanas beigām 
paredzēts veikt teritorijas ap ierīkoto 
dīķi (dīķiem) planēšanu un apzaļu-
mošanu, pēc kā veicot pasākumus 
dīķu ierīkošanai. 

Datums, kad pieņemts lēmums 
par paredzētās darbības ietekmes 
uz vidi novērtējuma piemērošanu: 
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģio-
nālās vides pārvalde 2020. gada 10. 
septembrī mazāka dīķa izbūvei ne-
kustamajā īpašumā “Lagūnas” pie-
mēroja ietekmes uz vidi novērtēju-
ma procedūru. Ierosinātājs koriģēja 

plānotās dīķsaimniecības apjomus 
un iesniedza iesniegumu Vides pār-
raudzības valsts birojam, kas 2021. 
gada 8. martā pieņēma lēmumu Nr. 
5-02/6 par ietekmes uz vidi novērtē-
juma procedūras piemērošanu. 

Ziņojuma nosaukums un saga-
tavošanas datums: SIA „Sabiedrība 
Mārupe” dīķu ierīkošana un derīgo 
izrakteņu ieguve nekustamajā īpa-
šumā “Lagūnas” Mārupes novadā 
ietekmes uz vidi novērtējuma ziņo-
jums, 2022. gada 12. februāris.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vi-
des eksperti”.

Sabiedriskās apspriešanas sa-
nāksme notiks neklātienes formā 
(attālināti) saskaņā ar Covid-19 
infekcijas izplatības pārvaldības 
likumu (20. pants). Videoprezentā-
cija būs pieejama Mārupes novada 
mājaslapā www.marupe.lv sadaļā Sa-
biedrība/Vide un Infrastruktūra/IVN 
paziņojumi, un ziņojuma sagatavo-
tāja mājaslapā SIA “Vides eksperti” 
videseksperti.lv/pazinojumi, sākot 
ar 2022. gada 1. marta plkst. 10.00. 

Neklātienes apspriešana notiks 
no 2022. gada 1. līdz 7. martam, 
kuras laikā ieinteresētās puses var 
sūtīt jautājumus uz paredzētās 
darbības ietekmes uz vidi novērtē-
juma izstrādātāja e-pasta adresi: 
birojs@videseksperti.lv. Ja nepiecie-
šams, videoprezentāciju būs iespē-

jams saņemt e-pastā, rakstot uz 
birojs@videseksperti.lv.  

Tiešsaistes videokonference no-
tiks 2. martā plkst. 17.30 platformā 
“Zoom”, pieejas saite tiks publicēta 
mājaslapā videseksperti.lv/pazinoju-
mi 1. martā plkst. 10:00 un Māru-
pes novada pašvaldības mājaslapā 
www.marupe.lv .

Laiks un vieta, kur sabiedrība 
var iegūt informāciju par paredzēto 
darbību un iepazīties ar sagatavo-
tajiem dokumentiem:
 Mārupes novada pašvaldībā (Dau-

gavas ielā 29, Mārupē)  pirmdie-
nās un ceturtdienās no plkst. 9 
līdz 18, otrdienās un trešdienās 
no plkst. 9 līdz 17, piektdienās no 
plkst. 9 līdz 15, kā arī Mārupes 
novada pašvaldības mājaslapas 
www.marupe.lv sadaļā Sabiedrība/
Vide un Infrastruktūra/IVN paziņo-
jumi;

 SIA “Vides eksperti” mājasla-
pā  videseksperti.lv.

Rakstiskus priekšlikumus par novēr-
tējuma ziņojumu var iesūtīt līdz 
2022. gada 25. martam: 

 SIA “Vides eksperti” (Ganību dam-
bis 24d-25, Rīga, LV-1005, e-pasts: 
birojs@videseksperti.lv); 

 Vides pārraudzības valsts birojs 
(Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–
1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: 
pasts@vpvb.gov.lv).

BABĪTES, MĀRUPES UN SALAS PAGASTĀ

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Vecvagari” Salas 
pagastā, detālplānojuma atcelšanu

Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka ar 2022. gada 26. janvāra Mārupes 
novada pašvaldības domes lēmumu Nr.19 (prot. Nr. 1) ir pieņemti saistošie 
noteikumi Nr.2/2022 „Par saistošo noteikumu Nr.2/2022 “Par Babītes novada 
domes 23.09.2009. saistošo noteikumu Nr.100 ”Par detālplānojuma nekus-
tamajam īpašuma “Vecvagari”, kadastra Nr.8088 001 0021, apstiprināšanu” 
atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu”. 

Saistošie noteikumi ir publicēti  oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 
02.02.2022. Oficiālās publikācijas Nr.: 2022/23.11 (saite: https://www.vest-
nesis.lv/op/2022/23.11).

Ar lēmumu un saistošajiem noteikumiem var iepazīties arī Valsts vienotajā 
ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, saite uz dokumentu:  
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_13871.

Babītes vidusskolas 3.d klase sociālo zinību un klases stundā aktīvi darbojās projektā 
“Manas viedierīces, drošs internets”
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Jaunmārupes pamatskolas Erasmus+ mobilitāte 
Turcijā
No 10. līdz 14. janvārim Turcijas pilsētā Kilisā notika Erasmus + projekta “Communication is an art” ce-
turtā mobilitāte, kurā  piedalījās Jaunmārupes pamatskolas 8. un 9. klases skolēni: Mārtiņš Ozoliņš, Luīze 
Graudiņa, Kārlis Spilbergs, Patrīcija Mediņa un Markuss Drengers kopā ar skolotājām Lauru Buravcovu 
un Ilzi Graudiņu.

Arī šoreiz visu dalībvalstu izglī-
tojamie dzīvoja viesģimenēs, kur 
nepastarpināti varēja iepazīt Turci-
jas kultūru, tradīcijas, viesmīlību un 
dzīvesveidu. Šīs mobilitātes temats 
bija “Radīt, lai komunicētu”, kuras 
mērķis bija dalībniekiem attīstīt pie-
derības sajūtu cilvēku grupai, kas 
strādā kopā, lai sasniegtu vienus un 
tos pašus mērķus. Mobilitātes laikā 
skolēni attīstīja komunikācijas, valo-
du un starpkultūru prasmes.

Mobilitātes laikā visi projekta da-
lībnieki tika uzņemti Turcijas skolā, 
kad skolēni sagaidīja viesus un ie-
pazīstināja ar savām nacionālajām 
dejām, mūzikas instrumentiem un 
tautas kostīmiem. Svinīgajā atklāša-
nas pasākumā piedalījās arī vietējo 
mediju žurnālisti. Visi devāmies sko-
las apskatē un iepazināmies ar Turci-
jas izglītības sistēmu, skolas vēsturi 
un tradīcijām. Tālākajā dienas laikā  
notika vairākas aktivitātes un spēles, 
kuru mērķis bija veicināt starpkultūru 
dialogu. Skolēni prezentēja projekta 
mājas uzdevumu un veidoja izstādi 
par tēmu “Create to communicate”, 

notika  katras dalībvalsts skolas un 
valsts prezentācijas. Mūsu skolēni 
prezentēja izveidoto komunikācijas 
spēli ar interaktīviem uzdevumiem, 
kuru izpildē tika iesaistīti visi dalīb-
nieki. Skolotājiem bija tikšanās ar 
izglītības pārvaldes pārstāvjiem par 
aktualitātēm izglītībā Turcijā. Devā-
mies uz kultūrvēsturisko Hatajas 
provinci pie Vidusjūras piekrastes. 
Apmeklējām vairākus kultūrvēstu-
riskus objektus un guvām priekš-
statu par vēstures mantojumu un 
notikumiem. Apmeklējām Antakjas 
Arheoloģisko muzeju, Habibi mo-
šeju, Senās Antālijas tirgu un pirmo 
kristiešu baznīcu, kas izveidota kal-
na alā.  Aktīvi norisinājās darbs ar 
projekta uzdevumiem skolā, mācību 
stundu apmeklējums un iesaistīša-
nās mācību procesā. Skolēni un sko-
lotāji apmeklēja jauniešu sporta un 
attīstības centru, kur notika skolēnu 
radošās darbnīcas, marmorēšana un 
kopīga saliedēšanās, spēlējot sporta 
spēles. 

Notikumiem bagātās nedēļas 
noslēgumā Turcijas skolēni prezen-

tēja savas valsts kultūras mantoju-
mu Eiropas kontekstā. Katrs mo-
bilitātes dalībnieks svinīgi saņēma 
projekta sertifikātu par dalību pro-
jektā.  Noslēguma pasākumā skolā 
dalībnieki veica projekta uzdevumu 
un aktivitāšu izvērtēšanu. Kopīgās 
sarunas tika plānoti tālāk veicamie 
projekta uzdevumiem.  

Atgriežoties no projekta pieredzes 
apmaiņas brauciena, mūsu skolas 
skolēni dalījās iespaidos un gūtajā 
pieredzē ar citiem skolas skolēniem: 
“Tā bija neaizmirstama pieredze, jo 
iespēja pavadīt laiku citas kultūras 
bērnu vidū palīdzēja mums labāk 
izprast, ar kādām problēmām viņi 
sastopas, kas ir aktuāls un kāda ir 
viņu ikdiena un arī to, cik ļoti mums 
jānovērtē mūsu ikdienas dzīve mā-
jās - Latvijā. Viena no lietām, kas 
spēja pārsteigt un iedvesmot, bija 
cilvēki. Viņu dzīvesprieks, enerģija 
un laipnība mūs pavadīja visas ne-
dēļas garumā. Lai gan bērni, kas 
mācījās skolā, pārsvarā bija jaunāki 
par mums, tas neliedza iegūtu jau-
nus draugus un izjust viņu velmi 
komunicēt. Skolas skolotāji bija ļoti 
sirsnīgi un viesmīlīgi, katru rītu cen-
šoties mūs iepriecināt uzsākot sa-
runu vai vienkārši apvaicājoties par 
to, kā jūtamies. Turpinām sazināties 
ar skolas bērniem un viesģimenēm, 
jo cilvēki, kurus iepazinām, paliks at-
miņā kā viena no projekta un dzīves 
sniegtajām vērtībām. Šis brauciens 
iedvesmoja būt atvērtiem jauniem 
piedzīvojumiem un “izrauties” no 
rutīnas, izkāpjot no savas komforta 
zonas un pieņemot mums sniegto. 
Mēs aicinām ikvienu izmantot iespē-
ju, nebaidīties un piedalīties, jo šī pie-
redze, ko mēs guvām, paliks atmiņā 
un noderēs sevis pilnveidošanai un 
nākotnes attīstībai.”

Jaunmārupes pamatskolas 
Erasmus+ komanda

Ziemas olimpisko spēļu nedēļa PII “Mārzemīte”
No 4. līdz 22. februārim Pekinā notiek ziemas olimpiskās spēles. Arī PII “Mārzemīte” juta līdzi lielajiem 
sporta svētkiem, organizējot ziemas olimpisko spēļu nedēļu PII “Mārzemīte” no 8. līdz 11. februārim. Pa-
sākumā bērni tika iepazīstināti ar olimpiskajām spēlēm un piedalījās ar olimpiskajiem sporta veidiem 
saistītās sportiskās aktivitātēs.

Katru pasākuma dienu bērni gru-
pās apskatīja kādu no ar olimpiska-
jām spēlēm saistītu tēmu – olim-
pisko spēļu simbolus, talismanus 
– pandu Duņduņu Binu un bērnu - 
lukturīti Žuņžuņu Sjue, kā arī ziemas 
olimpisko spēļu sporta veidus un to 

piktogrammas. 
Katrai grupai tika organizēts olim-

pisko spēļu pasākums, kurā bērni 
iejutās pasaules labāko sportistu 
lomās un piedalījās ziemas olimpis-
kajiem sporta veidiem līdzīgās akti-
vitātēs – biatlonā, kamaniņu brauk-

šanā, kērlingā, hokejā, kā arī trases 
sagatavošanas – sniega nešanas - 
aktivitātē. Katrā stacijā bērnus sagai-
dīja spēļu talismans panda Duņduņs 
Bins, kura iedvesmoja bērnus rota-
ļāties. PII “Mārzemīte” ziemas olim-
piskās spēles tika atklātas ar svinīgu 
pasākumu, kurā ar uzmundrinošiem 
vārdiem, trompešu skaņām un kopī-
gu iesildīšanos bērni tika sagatavoti 
gaidāmajai sportošanai. Visu nedēļu 
bērniem āra pastaigu laikā bija iespē-
ja rotaļāties sporta laukumā uzstādī-
tajā hokeja aktivitātē.

Noslēdzot PII “Mārzemīte” olimpis-
ko spēļu nedēļu, bērni tika apbalvoti 
ar īpašām medaļām. Atsauksmes 
no bērniem ir tikai pozitīvas – patīk 
piedalīties pasākumos, rotaļāties, 
sportot un saņemt balvas. Līdz nā-
kamajām olimpiskajām spēlēm!

PII “Mārzemīte” sporta skolotājs 
Elvis Saulīts

Radošais gada “uzrāviens” 
Jaunmārupes pamatskolā
Mākslā var eksperimentēt ar tehniku, dažādiem materiāliem  un at-
rast sev vispiemērotāko veidu, kā sevi izpaust.

Vizuāli plastiskās mākslas pulciņā 
3. klašu skolēni izmēģina dažādus 
paņēmienus, lai radītu savus rado-
šos darbus. Šoreiz skolēni izman-
toja olu iepakojumus, lai radītu sa-
vus zvērus. Galvas izgrieza no olu 

kastītem, bet pārējo ķermeni vai nu 
gleznoja vai zīmēja pēc pašu skolēnu 
izvēles. Tapa cūkas, zaķi, lapsas, ka-
ķi, lāči un pat zivis.  Ietērpjot zvērus, 
skolēni šiem zvēriem ir devuši cilvē-
cisku izskatu, un līdz ar to darbiņi ir 
skolēnu fantāzija par zvēriem, kuri 
dzīvo kā cilvēki. 

Neaizmirstot, ka šis ir sveču mē-
nesis, sākumskolas klašu skolēni 
izveidoja sveču tēmai veltītu izstādi 
“Sveču liesma”. Tur var redzēt gan 
krāsainas, pildītas, speciāli izlietas 
un veidotas sveces, kuras pat gri-
bētos apēst, gan visādus svečturus, 
pašdarinātus dekorus, objektus un 
lietas, kuras var izmantot sveču lie-
šanā. Skolēnu fantāzijai patiešām 
nav robežu!  

Jaunmārupes pamatskolas vizuālās 
mākslas skolotājas Lauma Šulce un 

Ilze Brante

Ekoskolā ar bērniem runā par 
transportu
Pirmsskolas izglītības iestādes “Mārzemīte” Ekoskolas  šī gada tēma 
ir  “Transports”. Mēs aktīvi darbojamies - esam pētījuši un pārrunā-
juši, kā transports ietekmē vidi, kurā dzīvojam. Lai noskaidrotu gada 
mērķi, veicām aptauju gan bērniem, gan vecākiem.  Analizējot aptau-
jas rezultātus, secinājām, ka transports ir mūsu ikdienas neatņema-
ma sastāvdaļa. 

Bērni savās anketās, kuras pildīja 
kopā ar skolotāju, secinājumos mi-
nēja to, ka bērnudārzs ir tālu no mā-
jām, un mamma vai tētis tālāk brauc 
uz darbu. Tikai daži bērni norādīja, ka 
brauc uz bērnudārzu ar velosipēdu 
vai dodas kājām, jo dzīvo netālu. 

Vecāku anketas bija anonīmas, 
atbildes sniedza 90 respondentu. 
Aptaujas rezultāti publicēti mūsu 
mājaslapā https://marzemite.lv/
macibas/ekoskola.

Ar interesi lasījām atbildes, lai gan 
tās pārāk nepārsteidza, jo mēs, pie-
augušie, savās ikdienas gaitās aktīvi 
izmantojam transportu. Reizēm, kad 
paliekam bez automašīnas, šķiet, ka 
izjūk viss ikdienas ritms. Apkopojot 
rezultātus, varam raksturot vidējos 
auto lietošanas paradumus ģime-
nēs -   ģimenē ir vairāk nekā viena 
automašīna, tā tiek izmantota katru 
dienu, nobraucot vismaz divdesmit 
kilometru, ar automašīnu pārvietojas 
divas personas. 

Personīgā automašīna  sniedz 
neatkarību un ērtības un taupa laiku, 
jāņem vērā arī pirmsskolas izglītības 
iestādes  atrašanās vieta.  Tādēļ vai-
rākums aptaujas respondentu atbild, 
ka nelieto sabiedrisko transportu un 
negrasās to lietot. 

Pirmsskolas izglītības iestādes  

“Mārzemīte” bērnu Ekopadome par 
gada  mērķi ir izvirzījusi gaisa pie-
sārņojuma samazināšanu, vairāk 
pārvietojoties videi draudzīgi: ejot  
kājām, braucot ar velosipēdu. 

Aicinām  ikvienu piedalīties šī 
mērķa īstenošanā- mainīsim savus 
ikdienas ieradumus kopā! Pēc ie-
spējas biežāk  dosimies garās pa-
staigās, brauksim ar velosipēdu un 
neizmantosim automašīnu, kad bez 
tās var iztikt! 

PII “Mārzemīte” Ekopadome
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26. februārī plkst 9.00
Mārupes Sporta kompleksā
Mārupes atklātās sacensības basketbolā 3x3 uz abiem groziem 
"Mārupes Kauss"  U11 zēnu grupā

27. februārī plkst. 9.00
Mārupes Sporta kompleksā
Mārupes atklātās sacensības volejbolā  Tautas klasē "Mārupes 
Kauss"

2.martā plkst. 19.30
Mārupes Sporta kompleksā
Reģionālās basketbola līgas spēle Mārupes SC - BS Rīga/Jugla

5.martā plkst. 9.00
Mārupes Sporta kompleksā
Mārupes atklātās sacensības basketbolā 3x3 uz abiem groziem 
"Mārupes Kauss"  U12 zēnu grupā

6.martā plkst. 9.00
Mārupes Sporta kompleksā
Mārupes atklātās sacensības basketbolā 3x3 uz abiem groziem 
"Mārupes Kauss"  U11 zēnu grupā

12.martā plkst. 9.00
Mārupes Sporta kompleksā
Latvijas čempionāts volejbolā U15 grupā

13.martā plkst. 9.00
Mārupes Sporta kompleksā
Mārupes atklātās sacensības volejbolā  Tautas klasē "Mārupes 
Kauss" finālsacensības

SPORTA AFIŠA

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

BSK audzēkņu rezultāti sieviešu 
telpu futbola līgas sacensībās

2022. gada 23. janvārī sieviešu telpu futbola līgas sacensībās, kas notika 
Rīgas 49.vidusskolā, Babītes Sporta kompleksa audzēknes aizvadīja divas 
spēles. Sacenšoties ar SK Kuorsova/Ludza gūta uzvara ar rezultātu 1:0, 
savukārt cīņā ar Rēzeknes BJSS ar piedzīvots zaudējums  ar rezultātu 1:8.

30. janvārī sacensībās Spuņciema sporta hallē Babītes Sporta komplek-
sa futbolistes sacentās ar FS Jelgava (rezultāts 1:2) un FK Tukums-2000 
(rezultāts 0:2). 

Informācija: Sandra Breikša, Babītes Sporta kompleksa vadītāja vietniece

U14 vieglatlēti kāpj uz pjedestāla
27. janvārī Rīgas Nacionālajā sporta manēžā norisinājās Latvijas U14 
atlases sacensības vieglatlētikā, kurās piedalījās arī Mārupes Sporta 
centra jaunie vieglatlēti. Daudziem sportistiem tā bija pirmā pieredze 
tāda mēroga sacensībās, tomēr sportisti uzrādīja atzīstamus rezultā-
tus.

Visvairāk uzteicams Grietas Butes 
(trenere Līga Jansone) sniegums 
60 m skrējienā, kurā Grieta cīnījās 
finālā un izcīnīja 2. vietu (8.83 s) un 
nedaudz pietrūka 300 m skrējienā, 
lai kāptu uz goda pjedestāla (4. vieta 
50.22 s). Grieta ar šiem uzrādītajiem 
rezultātiem automātiski kvalificējās 
Latvijas čempionāta finālam, kurš 
norisinājās 8. februārī Kuldīgā. 

Vēl uzslavējama Mārupes Sporta 
centra meiteņu 4x160m stafetes 
komanda, kura spraigā cīņā izcīnīja 

3.vietu (1:51.10).  Stafetē startēja: 
Grieta Bute, Felicita Ausekle (abām 
trenere Līga Jansone), Katrīna Pū-
ķe (treneris Aleksandrs Obižajevs), 
Rebeka Ivaņinoka (trenere Signe 
Stepanova).

Paldies sportistiem par cīņasspa-
ru un azartu sacensībās! Paldies tre-
neriem par audzēkņu sagatavošanu 
sacensībām.

Mārupes Sporta centrs

Paulam Bertramam Klucim pirmā vieta Latvijas 
čempionātā daudzcīņā
29. un 30. janvārī Valmierā Jāņa 
Daliņa stadiona vieglatlētikas 
manēžā norisinājās Latvijas čem-
pionāts daudzcīņās, kur piedalī-
jās arī Mārupes Sporta centra 
vieglatlēts Pauls Bertrams Klucis. 

Sportistam šīs sacensības izvēr-
tās ļoti pozitīvi. Tika izcīnīta 1.vieta. 
Septiņās disciplīnās tika savākti 
5000 punkti. 

Rezultāti  atsevišķās disciplīnās: 
60 m skrējiens– 7,22 sek.; tāllēkšana 
– 6,56 m; lode – 10,92 m; augstlēk-
šana – 1,92 m; 60 m/b – 8,63 sek.; 
kārtslēkšana. – 4,65 m un 1000 m 
skrējiens– 3:09,05. 

Apsveicam!

Mārupes Sporta centrs

Aklais randiņš ar grāmatu Mārupes pamatskolas 
bibliotēkā
“Stalts, jauneklīgs, kam dvēsele spēj runāt dzejā! Meklē sarunu biedru vakaros pie siltas tējas”. “Man pa-
tīk baudīt dzīves garšu. Dosimies kopīgā piedzīvojumā”! Cik dažādi savus sarunu biedrus uzrunā aklā 
randiņa dalībnieki – grāmatas. Grāmatas ir īpaši izraudzītas, glīti iesaiņotas un izkārtotas romantiskā 
Valentīndienas noskaņu ekspozīcijā.

Doma par pasākumu skolas dar-
biniekiem bibliotēkā radās likumsa-
karīgi. Līdz šim dažādas aktivitātes 
bibliotēkā bija notikušas tikai skolē-
niem. Laikā, kad visapkārt dzirdam 
daudz satraucošu ziņu, kolēģiem 
darbs prasa papildu enerģiju. Pan-
dēmija, kas ievieš savas korekcijas, 
lika domāt un paveikt ko citādāk. Ko 
neierastu! Lai iedvesmotu! Celtu un 
radītu satikšanās prieku!

Pati ideja – aklais randiņš ar grā-
matu – ir sena un aizgūta no citām 
bibliotēkām. Lasītājs atnāk uz biblio-
tēku un izvēlas iesaiņotu grāmatu, 
nezinot tās nosaukumu un saturu, 
tikai nelielu norādi par grāmatas 
žanru. Mājās izsaiņojot, lasītājs at-
klāj patieso grāmatas būtību. Šajā 
brīdī notiek patiesā satikšanās - lasī-
tājs un grāmata. Dažam šī tikšanās 
nozīmē rūpīgi izlasīt no vāka līdz 

vākam, citam - nedaudz pāršķirstīt.
Skolas darbinieki ar atvērtu prie-

ku un interesi ierodas bibliotēkā uz 
nesteidzīgo satikšanos, viņi ne tikai 
izvēlas grāmatu, bet arī uzraksta 
trīs labas lietas par sevi uz nelielas 

papīra lapiņas, kuru pēc tam ieliek 
kastītē ar uzrakstu – “Smaidi”. Da-
žus tas mulsina, jo par citiem labo 
pateikt ir vieglāk nekā par sevi. Tādā 
brīdī mēs, bibliotekāres, jūtam patie-
su gandarījumu, jo tik ļoti iemirdzas 
acis, apcerot un rakstot par sevi.

Mērķis ir sasniegts, daudz pozitī-
vu emociju, mirklis patīkamas atpū-
tas! Un tad, ja pēc brīvdienām telefo-
nā atnāk ziņa: “Izlasīju! Apraudājos! 
Cik jauka grāmatiņa! Paldies!!!” un 
garāmejošais kolēģis pasaka: “La-
bi, ka izvēlējos tieši šo grāmatu, tik 
vienkārša un skaidra, citādi nekad 
neizlasītu, pat meita vēlas izlasīt”, 
klusi smaidu.

Cik daudz labā ir mūsu skolas 
darbiniekos!

Laura Kaļinka, Mārupes pamatskolas 
bibliotekāre

Plūc uzvaras laurus pludmales volejbolā telpās
2022. gada 29. janvārī  aizvadīts pirmais Latvijas Jaunatnes čempionāta pludmales volejbolā telpās tur-
nīra posms U20 vecuma grupā “O-Sands” pludmales volejbola laukumos Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā. 

21 komandas konkurencē uzvaru 
izcīnīja Babītes Sporta kompleksa 
audzēkne  Kitija Martini-Ādamsone 
(treneris Pēteris Plūme), kura spēlēja 
pārī ar Danielu Konstantinovu (pār-
stāv Beach Box Gapadrdi).

Otrais posms notika 13. februārī 
pludmales sporta centrā Beach Are-
na Rīgā, kur BSK volejboliste K.Mar-
tini-Ādamsone (treneris P.Plūme) 
pārī ar D.Konstantinovu atkal plūca 
uzvaras laurus, otrajā vietā atstājot 
Lietuvas pārstāves, savukārt godpil-
nā trešā vieta BSK audzēknēm Katei 
Vasiļjevai pārī ar Elīzu  Dreimani (tre-
neris P.Plūme). 

26. februārī Beach Box (Rīga) 
plānots Latvijas Jaunatnes čem-
pionāts  pludmales volejbolā telpās 
turnīra posms U20 vecuma grupai. 
Piedalās Babītes Sporta kompleksa 
volejbolisti.

Informācija: Sandra Breikša,  Babītes 
Sporta kompleksa vadītāja vietniece

13. februāra sacensību uzvarētājas.
FOTO: Latvijas volejbola federācijas arhīvs
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Iznāk vienu reizi mēnesī / Tirāža – 12 900 
eksemplāru / Bezmaksas

“Mār upes Vēstis” publicētie materiāli 
ne vienmēr atspoguļo Mār upes novada 

pašvaldības viedokli. 
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce 

obligāta. 

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

11 Reģistrētas laulības

15 Reģistrēti mirušie

29 Reģistrēti jaundzimušie

17
Zēni

12
Meitenes

2022.gada janvāris
Dzimtsarakstu nodaļā

2022.gada janvārī reģistrēti mirušie
Zigrīda Marianna Pankoka (dzimusi 1935.gadā)
Mirdza Krūmiņa (dzimusi 1933.gadā) 
Silvija Bērziņa (dzimusi 1935.gadā) 
Pāvels Stepanovs (dzimis 1939.gadā) 
Paulīna Lāčkāja (dzimusi 1930.gadā) 
Tatjana Solovjova (dzimusi 1929.gadā)
Jadviga Jakovele (dzimusi 1931.gadā)
Sarmīte Reķe (dzimusi 1960.gadā)
Nikolajs Petrovs (dzimis 1947.gadā)
Andris Buka (dzimis 1948.gadā)
Valērijs Solovjovs (dzimis 1959.gadā) 
Anatolijs Legčiļins (dzimis 1956.gadā) 
Vjačeslavs Šerstņevs (dzimis 1954.gadā) 
Jānis Segliņš (dzimis 1942.gadā) 
Jānis Ļebedevs (dzimis 1943.gadā)

27. februārī plkst. 11.00 un 13.30
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē 
"Vietvalži"
(“Vietvalžos”, Spuņciemā, Salas pagastā)
Kino seansi animācijas filmai 
"Ceļojums uz mēnesi" (“Moonbound”)
Ieejas maksa 2 eiro eiro. Biļetes 
jārezervē, zvanot darba laikā uz tālruņa 
nr. 67914922. Tās iegādāties varēs 
pasākuma dienā pie administratores. 

Līdz 28. februārim 
Mārupes novada bibliotēkā
(Jūrmalas ielā 14A, Piņkos, Babītes 
pagastā) 
Apskatāma novadnieces Ritas 
Tālmanes gleznu izstāde “Dabas 
valdzinājums”, kas ļauj ieskatīties 
tuvākās un tālākās Latvijas ainavās.

4. martā plkst. 19.00
Babītes Kultūrizglītības centra Lielajā 
zālē
(Jūrmalas ielā 14A, Piņkos, Babītes 
pagastā) 
Rakstnieces Ilzes Aizsilas grāmatas 
"Mīlas kastings" muzikālā prezentācija 
(pārceltais pasākums)
Par latgalisku noskaņu rūpēsies:
• rakstniece I. Aizsila un improvizators 
Viesturs Vizulis
• mūzikas grupa "Dabasu Durovys" 
(koncerts)
• vidējās paaudzes deju kolektīvs "Dārta"
Ieeja ar bezmaksas ieejas kartēm, kas 
jau ir pieejamas pasākuma norises vietā. 
Vietu skaits ierobežots.

6. martā plkst. 16.00
Mārupes Kultūras namā
(Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes 
pagastā)
Izrāde (nāvīga komēdija) "Garāža"
Biļetes iespējams iegādāties: www.bile-
suparadize.lv
Biļešu cenas: 15, 18 un 20 eiro.

8. martā plkst. 14.00
Mārupes novada bibliotēkā
(Jūrmalas ielā 14A, Piņķos, Babītes 
pagastā)
Novadnieces Annas Cines gleznu 
izstādes "Pārsteigums" atklāšana

8. martā plkst. 18.00 
Dienas centrā “Skulte”
(Skultes ielā 31, Skultē, Mārupes 
pagastā)
Sieviešu dienas koncerts “Anta Eņģele 
dzied Bulata Okudžavas dziesmas”
Ieeja ar bezmaksas ieejas kartēm. 
Rezervācija līdz 2. martam, rakstot uz 
e-pasta adresi:
lina.rislinga@marupe.lv. 

Līdz 10. martam
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē 
"Vietvalži"
(“Vietvalžos”, Spuņciemā, Salas pagastā)
Ilonas Jahimovičas un Dmitrija 
Zaiceva gludekļu un veļas mazgāšanas 
rīku un piederumu privātkolekcijas 
izstāde "Nevienas krociņas"

11. martā plkst. 19.00
Babītes Kultūrizglītības centrā
(Jūrmalas ielā 14A, Piņkos, Babītes 
pagastā) 
Romantiskā komēdija “Tabu”
Ieeja ar bezmaksas ieejas kartēm, ko 
iespējams saņemt no 5. marta pie 
administratorēm. 

12. martā plkst. 17.00
Babītes Kultūrizglītības centrā
(Jūrmalas ielā 14A, Piņkos, Babītes 
pagastā) 
Babītes jauktais koris „Atskaņa” aicina 
uz koncertu “Digitālo ērģeļu skaņās” 
Ērģelnieks, vokālais pedagogs un kora 
„Atskaņa” kormeistars, arī koncertērģel-
nieks Rīgas Doma katedrālē,  Roberts 
Hansons muzicēs uz pārvietojamām 
digitālām ērģelēm.“Atskaņas”  koncertu 
kuplinās arī Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijas studenti. Program-
mā skanēs  J.S.Baha ērģeļdarbi, J.Leavita 
Mesa u.c. skaņdarbi. Ieeja bez maksas.

12. martā plkst. 18.00
Mārupes Kultūras namā
(Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes 
pagastā)
Koncerts “Laternu stundā”
Koncertā uzstāsies: Žoržs Siksna,  
Patrisha, Sabīne Berezina, Ira Krauja un 
Uģis Roze. Koncerta īpašais viesis: 
Margarita Vilcāne.
Biļetes cena: 10 eiro. Biļešu rezervācija 
līdz 4. martam, rakstot uz e-pasta adresi: 
lina.rislinga@marupe.lv. 

13.martā plkst. 12.00 un 14.00
Mārupes Kultūras namā 
(Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes 
pagastā)
Izrāde bērniem "Binga un Sullas 
svētku diena"
Biļetes iespējams iegādāties: 
www.bilesuparadize.lv.
Biļešu cenas: 9 un 12 eiro. 

18.martā plkst. 19.00
Mārupes Kultūras namā
(Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes 
pagastā)
Mārupes Kultūras nama “Kino 
brīvdiena” - romantiskā komēdija 
“Tabu”
Ieeja ar bezmaksas ieejas kartēm. Ieejas 
karšu rezervācija līdz 11. martam, 
rakstot uz e-pasta adresi: 
lina.rislinga@marupe.lv. 

19. martā plkst. 18.00
Mārupes Kultūras namā
(Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes 
pagastā)
Mārupes Kultūras nama randiņkon-
certs ar Kristīni Kārkli-Kalniņu, Martu 
Kristiānu Kalniņu un Edgaru Kārkli
Biļetes cena: 10 eiro. Biļešu rezervācija: 
līdz 11. martam, rakstot uz e-pasta 
adresi: lina.rislinga@marupe.lv.

Pasākumu cikls “Teātra dienas 
“Vietvalžos””
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē 
“Vietvalži” 

6. martā plkst. 12.00
Zīmējumu izrāde bērniem “7 
pasakas par Ņukucīti”
Izrādē izmantotas dzejnieka Aivara 
Neibarta pasakas. Auditorijas 
vecums: 3+. Ieejas maksa 2 eiro. 
Biļetes jārezervē, zvanot darba laikā 
uz tālruņa nr. 67914922. Tās 
iegādāties varēs pasākuma dienā pie 
administratores. Pēc izrādes - 
nelielas radošās darbnīcas bērniem.
8. martā plkst. 19.00 
Improvizācijas teātra "DIVAS" 
izrāde divos cēlienos
Ieejas maksa 3 eiro, sēdvietas - pie 
galdiņiem (atļautais personu skaits 
pie galdiņa atbilstoši epidemioloģis-
kajiem noteikumiem). Līdzi drīkst 
ņemt nelielu groziņu. Biļetes 
jārezervē, zvanot darba laikā uz 
tālruņa nr. 67914922. Tās iegādāties 
varēs pasākuma dienā pie adminis-
tratores. Ieeja 16+.

16. martā plkst. 19.00 
Režisora un pasākuma vadītāja 
Mārtiņa Kagaiņa meistarklase 
"Brīvruna un improvizācija"
Meistarklase paredzēta ikvienam, 
kurš vēlas attīstīt savas brīvrunas 
improvizācijas prasmes un atvieglot 
uzstāšanos publikas priekšā. 
Meistarklasei iepriekš jāpiesakās, 
zvanot darba laikā uz tālruņa numuru 
67914922. Līdzi jāņem maiņas apavi. 
Vietu skaits ierobežots. Ieeja bez 
maksas. Auditorija 15+.
27. martā plkst. 16.00 
Starptautiskajā teātra dienā - 
Vietējais amatierteātris ar A. Čaka 
dzejas izrādi "Pilsētas blūzs"
Dzejas izrādē "Pilsētas blūzs" aktieri 
cenšas parādīt to, kā viņi redz 
“pilsētas ainavu” un cilvēku tajā. 
Izrādēs atmosfēru un pavadījumu 
spēlē čellists Ints Mūrnieks. Izrāde 
vienā cēlienā. Ieeja bez maksas. 
Vietas jārezervē, zvanot darba laikā 
uz tālruņa nr. 67914922.

25.martā plkst 11.00
Pieminot komunistiskā genocīda 
upurus, notiks piemiņas brīdis pie 
politiski represēto pieminekļa 
Mārupes kapos

Aicinām Babītes un Salas pagastu 
pirmsskolas vecuma bērnus 
pieteikties vokālajam konkursam 
“Cālis 2022”, kas notiks 2022. gada 9. 
aprīlī plkst. 14.00 Babītes 
Kultūrizglītības centra filiālē “Vietvalži” 
Salas pagastā. Konkursa dalībniekiem 
žūrijas apspriedes laikā tiks nodrošināta 
izklaides programma. Visi dalībnieki 
saņems dāvaniņas, bet pirmo vietu 
ieguvēji -  lielās balvas 50 eiro vērtībā un 
ceļazīmi uz vokālo konkursu "Mārupes 
novada Cālis 2022". Vairāk informācijas  
marupe.lv vai rakstot uz e-pasta adresi: 
sabine.upeniece@marupe.lv.

PASĀKUMU AFIŠA

Apmeklētāju ievērībai!
Kultūras norisēs iespējamas izmaiņas 
valstī noteikto veselības aizsardzībai 
ieviesto noteikumu dēļ. Aicinām sekot 
jaunākajai informācijai www.marupe.lv 
un klātienes pasākumos stingri ievērot 
aktuālās epidemioloģiskās drošības 
prasības! Kamēr nav noteikts citādi, 
pasākumi telpās notiek “Zaļajā” režīmā.

Cienījamie Mārupes senioru 
biedrības biedri!
Laipni aicinām piedalīties Mārupes senioru biedrības kopsapulcē, kas 
notiks šī gada 18. martā plkst. 12.00 Mārupes Kultūras namā Dauga-
vas ielā 29, Mārupē, Mārupes pagastā. 

Biedru reģistrācija no plkst. 11.00.
Cerībā uz jaunu darba cēlienu mīļi gaidīti arī tie Mārupes pagasta seniori, 
kuri vēlas iestāties mūsu biedrībā. 

Kopsapulces laikā notiks tikšanās ar Mārupes novada pašvaldības domes 
vadību. Izskatīsim mūsu plānus 2022. gadam, ņemot vērā situāciju valstī 
un jūsu ieteikumus. 

Senioriem tiks nodrošināts transports.
Autobusa izbraukšanas laiki:

 plkst.10.00 Skulte;
 plkst.10.20 Jaunmārupe;
 plkst.10.45 Tīraine.

Ievērosim valstī noteiktos epidemioloģiskos noteikumus, līdzi ņemot vak-
cinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu un medicīnisko vai FFP2 
sejas masku.

Mārupes senioru biedrība

Aicinām piedalīties aptaujā par informācijas 
stendiem novadā
Mārupes novada iedzīvotājus, uzņēmējus un citus interesentus, kuri strādā vai mācās novadā, ai-
cinām piedalīties elektroniskā aptaujā un paust savu viedokli par pašvaldībai piederošajiem āra 
informācijas stendiem, to nepieciešamību un atrašanās vietām. Novērtēsim arī jūsu ieteikumus 
un komentārus.

APTAUJA aizpildīšanai planšetēs un datoros
(pievienota karte ar stendu atrašanās vietām):
https://ej.uz/stenduaptauja
APTAUJA ērtākai aizpildīšanai viedtālruņos
(bez pievienotas kartes ar stendu atrašanās vie-
tām): https://ej.uz/stenduaptaujamob

Tiem, kuriem nav iespējas aizpildīt elektronisko 
aptauju, aicinām aizpildīt aptauju papīra formātā, 
ko var saņemt un turpat uz vietas aizpildīt Māru-
pes novada bibliotēkās un dienas centros, ievē-
rojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības 
pasākumus Covid-19 izplatības ierobežošanai. 

Aptauju ir iespējams aizpildīt līdz 2022. gada 14. martam. 

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

