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Stāsies spēkā nosacījums par Covid-19 
vakcinācijas sertifikātu derīguma termiņu 
Rekordi, ar ko nevaram lepoties
Pēc Slimību profilakses un kontroles 
centra 11. janvārī apkopotajiem da-
tiem, augstākais saslim stības līme-
nis ar Covid-19 Latvijā ir Mār upes 
novadā, kur divu nedēļu kumulatīvais 
saslimstības rādītājs pārsniedzis 
2000  gadījumu uz 100  000  iedzī-
votāju. Šis rādījums ir divas reizes 
augstāks nekā vidēji valstī. Tam seko 
Ķekavas, Ropažu un Ādažu novads, 
kur šis rādītājs ir virs 1500 gadīju-
miem uz 100 000 iedzīvotāju.

Analizējot pieejamos datus par 
saslimstību, stacionēšanu un mirs-
tību ar Covid-19 decembrī saistībā 
ar vakcinācijas statusu, redzams, ka 
ļoti būtiski ir saņemt balstvakcīnu. 
Tomēr datos par stacionēšanas ga-
dījumiem un mirstību redzams, ka 
primārā vakcinācija nodrošina labu 
efektu pret smagu slimības gaitu, 
nepieciešamību Covid-19 ārstēt 
slimnīcā un nāvi, taču tā ar laiku 
mazinās, tādēļ speciālisti aicina do-
ties saņemt balstvakcīnu, ja pagājis 
noteiktais periods. Balstvakcīnas 
radītā aizsardzība iestājas uzreiz, 
tāpēc īpaši svarīgi ir nekavēties ar 
tās saņemšanu, īpaši situācijā, kad 
inficēšanās ar vīrusu ir ļoti augsta. 

Slimību profilakses un kontroles 
centrs atgādina, ka joprojām jāievē-
ro spēkā esošie epidemioloģiskās 
drošības noteikumi un Covid-19 
profilakses pasākumi, piemēram:     
 nedoties uz sabiedriskām vietām 

pat ar mazākajiem elpceļu saslim-
šanas simptomiem (piemēram, 
kakla sāpēm, nelielu klepu, paaug-
stinātu ķermeņa temperatūru);

  roku higiēna (regulāra roku maz-
gāšana un/vai dezinfekcija);

 pareiza sejas maskas valkāšana 
(maskai jānosedz gan mute, gan 
deguns);

 regulāra telpu vēdināšana (vai-
rākas reizes dienā, plaši atverot 
logus, lai svaigais gaiss pēc ie-
spējas vairāk cirkulētu telpā);

 iespēju robežās strādāt attālināti. 

Vakcinācijas aptvere novadā
Nacionālā veselības dienesta snieg-
tā informācija par vakcinācijas ap-
tveri sadalījumā pa teritoriālajām 
vienībām un ģimenes ārstu prak-
sēm liecina, ka Mār upes novadā 
ir 12  ģimenes ārsti, kuru kopējais 
nevakcinēto pacientu skaits līdz 
10.  janvārim bija 3829, no kuriem 
21% (821 iedzīvotājs) ir vecuma gru-
pā 60+. Savukārt kopējā vakcināci-
jas aptvere (neatkarīgi no vakcīnas 
saņemšanas vietas) vidēji katra ģi-
menes ārsta reģistrēto pacientu lokā 
ir 78%. Trīs ģimenes ārsti paši vak-

cināciju neveic, bet tā tiek īstenota 
konkrētās ģimenes ārstu prakses 
sadarbības iestādēs.

Kopumā Mār upes novadā primāro 
vakcināciju pabeiguši 68,5% iedzīvo-
tāju; sadalījumā pa vecuma grupām 
primārās vakcinācijas aptvere Mār-
upes novadā ir atainota tabulā.

Balstvakcināciju Mār upes novadā 
saņēmuši 20,6% iedzīvotāju. 

Svarīgi! No 15. februāra Covid-19 
sertifikātiem būs derīguma 
termiņš
No šā gada 15.  februāra stājas 
spēkā nosacījums par vakcinācijas 
sertifikāta derīguma termiņu, ko 
sāk skaitīt no nākamās dienas pēc 
primārās vakcinācijas kursa pabeig-
šanas datuma. 

Aicinām savlaicīgi ieplānot un 
veikt balstvakcināciju! 
Pieteikties vakcinācijai var zvanot 
uz tālruņa numuru 8989 vai tīmekļa 
vietnē manavakcina.lv, kā arī pie sa-
va ģimenes ārsta vai tā norādītajā 
sadarbības iestādē.

Pēc balstvakcinācijas (aptuveni 
48 stundu laikā) interneta vietnē 
www.covid19sertifikats.lv būs pie-

ejams jauns vakcinācijas sertifikāts. 

Kādos gadījumos Covid-19 
vakcinācijas sertifikātam 
patlaban netiek noteikts derīguma 
termiņš? 
1. Pārslimots* Covid-19 un pēc tam 

saņemtas divas potes.
2. Saņemtas divas potes un pēc tam 

pārslimots* Covid-19.
3. Saņemta 1. pote, tad pārslimots* 

Covid-19, pēc tam saņemta otrā 
pote.

4. Balstvakcinācijas sertifikātam 
patlaban nav noteikts derīguma 
termiņš.

5. Tā kā patlaban nav pieejama 
balstvakcinācija bērniem, arī 
bērnu sertifikātiem nav noteikts 
derīguma termiņš. Digitālā serti-
fikāta derīguma termiņš tiek no-
teikts tikai personām vecumā no 
18 gadiem.
*Jāņem vērā, ka pārslimošanas 

faktam jābūt apstiprinātam ar pozitī-
vu RNS testu, kas veikts laboratorijā.

Vairāk informācijas lasiet tīmekļ-
vietnēs covid19.gov.lv, spkc.gov.lv un 
vmnvd.gov.lv.

Aicinām būt atbildīgiem un uzma-
nīgiem, sargāt sevi un citus!

Pašvaldības skolās sākusies 
reģistrācija bērnu uzņemšanai 
1. klasē
Informējam, ka 2022. gada 17. janvārī Mār upes novada pašvaldības 
Mār upes, Babītes un Salas pagasta izglītības iestādēs sākusies reģis-
trācija bērnu uzņemšanai 1. klasē.

Atbilstoši aktualizētajiem notei-
kumiem pieteikumu reģistrēšana 
bērnu uzņemšanai 1. klasē izglītības 
iestādēs jaunajam mācību gadam 
notiek no kalendārā gada 15. janvāra 
(ja datums iekrīt brīvdienā, tad nā-
kamajā darbdienā) līdz 1. martam.

Vēršam uzmanību, ka saistībā ar 
novadu apvienošanu veiktas izmai-
ņas uzņemšanas kārtībā. Reģistrējot 
bērnu uzņemšanai 1. klasē, aicinām 
iepazīties ar jauno kārtību, kas publi-
cēta pašvaldības mājaslapas sadaļā 
“Izglītība” – “Uzņemšana izglītības 
iestādēs”.

Piesakot bērnu izvēlētajā vispā-
rējās izglītības iestādē, iesniegumu 
var sūtīt elektroniski vai personīgi 
iesniegt attiecīgajā skolā. Piesakot 

bērnu elektroniski, iesniegums jāsū-
ta uz izvēlētās skolas e-pasta adresi:
 Mār upes Valsts ģimnāzija –  

1klase.mvsk@marupe.lv;
 Mār upes pamatskola –  

1klase.tiraine@marupe.lv;
 Jaunmār upes pamatskola –  

1klase.jmsk@marupe.lv;
 Mār upes novada Skultes sākum-

skola – 1klase.skulte@marupe.lv;
 Babītes vidusskola –  

1.klase@bvsk.lv;
 Salas sākumskola –  

salasskola@marupe.lv.
Reģistrācija bērnu uzņemšanai 

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

Izglītības pārvalde

Piņķos durvis vēris Valsts un pašvaldības 
vienotais klientu apkalpošanas centrs
Babītes un Salas pagasta pārvaldes telpās Piņķos, Centra ielā 4, dur-
vis vēris Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs 
(VPVKAC), kas nodrošinās klientu apkalpošanas speciālistu konsul-
tācijas par Mār upes novada pašvaldības un valsts iestāžu – Valsts 
ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, No-
darbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un mig-
rācijas lietu pārvaldes, Valsts zemes dienesta, Valsts darba inspek-
cijas un Lauku atbalsta dienesta – pakalpojumiem. 

Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija valsts un paš-
valdības vienoto klientu apkalpoša-
nas centru izveidi novadu nozīmes 
attīstības centros uzsāka 2015. ga-
dā. Valsts un pašvaldības vienotais 

klientu apkalpošanas centrs atro-
das arī Mār upē, Daugavas ielā 29. 
Centru izveides mērķis ir ekonomēt 
iedzīvotāju resursus, laiku un pa-
darīt valsts iestāžu pakalpojumus 
pieejamākus.

KAD SAŅEMT
BALSTVAKCĪNU
PRET COVID-19?
PIESAKIES MANAVAKCINA.LV VAI 8989

BALSTVAKCĪNU VAR SAŅEMT CILVĒKI NO 18 GADU VECUMA

ĪPAŠI REKOMENDĒTA: RISKA GRUPĀM, PERSONĀM 40+ UN TIEM, KAS

PIRMREIZĒJO VAKCINĀCIJU SAŅĒMUŠI PAVASARĪ VAI VASARAS SAKUMĀ

Balstvakcināciju neveic jauniešiem no 12 līdz 17 gadiem!

2 mēn. pēc
1. potes

3 mēn. pēc
2. potes

6 mēn. pēc
potes vai

pārslimošanas

6 mēn. pēc
3. potes

JA PRIMĀRAJĀ KURSĀ SAŅEMTA JANSSEN VAKCĪNA

JA PRIMĀRAJĀ KURSĀ SAŅEMTA VAXZEVRIA,
COMIRNATY VAI SPIKEVAX VAKCĪNA

JA PĀRSLIMOTS COVID-19 + SAŅEMTAS DIVAS
VAKCĪNAS DEVAS

PERSONĀM AR NOVĀJINĀTU IMUNITĀTI

3 mēn. pēc 1.
potes vai

pārslimošanas

JA PĀRSLIMOTS COVID-19 + SAŅEMTA VIENA
VAKCĪNAS DEVA

Teritorija
Personas, kas pabeigušas vakcināciju (iedzīvotāju skaits %)

5–11 12–15 16–17 18–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79 80–89 >90

Mār upes 
novads 0,69% 75,30% 90,34% 86,79% 93,16% 92,42% 89,71% 86,52% 81,88% 69,88% 53,57%

Valstī 
kopumā 0,14% 52,12% 70,26% 78,60% 80,65% 79,96% 81,07% 80,90% 76,22% 66,66% 45,47%

Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru darba laiki 
un kontakti 

Adrese Tālruņa 
numurs E-pasta adrese Darba laiks

Mārupesnovadapašvaldības
BabītesunSalaspagastapārvalde,
Centraiela4,Piņķi,Babītes
pagasts,Mārupesnovads,LV-2107

66954913 babite@
pakalpojumucentri.lv

P.,C.9.00–18.00
O.,T.9.00–17.00
P.9.00–15.00

Mārupesnovadapašvaldība,
Daugavasiela29,Mārupe,Mārupes
pagasts,Mārupesnovads,LV-2167

66954902 marupe@
pakalpojumucentri.lv

P.,C.9.00–18.00
O.,T.9.00–17.00
P.9.00–15.00

Valsts un pašvaldības vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā var 
saņemt Valsts ieņēmumu dienes-
ta, Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras, Nodarbinātības valsts 
aģentūras, Uzņēmumu reģistra, 
Pilsonības un migrācijas lietu pār-
valdes, Valsts zemes dienesta, 
Valsts darba inspekcijas un Lauku 
atbalsta dienesta pakalpojumus, 
informāciju vai konsultācijas par  
tiem.

Valsts un pašvaldības vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā Mār upē 
un Piņķos tiek izsniegti arī Covid-19 
sertifikāti.

Plašāku informāciju par to, kā-
dus valsts iestāžu pakalpojumus 
vai informāciju par tiem var saņemt 
klientu apkalpošanas centrā Piņķos, 
pieejama vietnē marupe.lv.

Svarīgi atcerēties!
Dodoties uz Valsts un pašvaldības 
vienoto klientu apkalpošanas cen-
tru, līdzi jāņem personu apliecinošs 
dokuments – pase vai personas ap-
liecība (eID).

Lai saņemtu e-pakalpojumu, ne-
pieciešams autentificēties ar savu 
internetbanku, ar eID karti (kurā ir 
aktivizēts e-paraksts), elektroniskā 
paraksta viedkarti.

Lai ierobežotu Covid-19 izplatību 
un rūpētos par darbinieku un ap-
meklētāju veselību, atbilstoši Slimī-
bu profilakses un kontroles centra 
rekomendācijām aicinām izmantot 
attālinātās pakalpojuma saņemša-
nas iespējas, bet, dodoties uz vizīti 
klātienē, iepriekš sazināties ar centra 
darbiniekiem telefoniski, telpās lietot 
sejas un deguna aizsegu.

http://www.covid19sertifikats.lv
http://covid19.gov.lv
http://www.spkc.gov.lv
http://vmnvd.gov.lv
mailto:1klase.mvsk%40marupe.lv?subject=
mailto:1klase.tiraine%40marupe.lv?subject=
mailto:1klase.jmsk%40marupe.lv?subject=
mailto:1klase.skulte%40marupe.lv?subject=
mailto:1.klase%40bvsk.lv?subject=
mailto:salasskola%40marupe.lv?subject=
mailto:babite%40pakalpojumucentri.lv?subject=
mailto:babite%40pakalpojumucentri.lv?subject=
mailto:marupe%40pakalpojumucentri.lv?subject=
mailto:marupe%40pakalpojumucentri.lv?subject=
https://marupe.lv
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Mār upes novada pašvaldības domes sēdē 22. decembrī pieņemtie lēmumi
2021. gada 22. decembrī notika Mār upes novada pašvaldības domes kārtējā sēde, kurā izskatīti 66 darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti. 

Lēmumi īsumā
 Zemes vienībām piešķirt nosaukumus 
un adreses, likvidēt un mainīt adreses, 
noteikt un mainīt zemes lietošanas 
mērķus, apstiprināt zemes ierīcības 
projektus, izveidot jaunas ielas, ielām 
piešķirt pašvaldības nozīmes ielas 
statusu, atļaut apvienot zemesgaba-
lus, izsniegt izziņas par zemesgabalu 
iegūšanu īpašumā.

 Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekus-
tamā īpašuma “Blakusšķērstēni” teri-
torijā (kad. Nr. 80480070144) Lapsās, 
Babītes pagastā.

 Uzsākt detālplānojuma izstrādi ne-
kustamā īpašuma “Jaunķurbji” (kad. 
Nr. 80480070042) zemes vienības 
“Jaunķurbji” (kad. apz. 80480070042) 
teritorijā Dzilnuciemā, Babītes pagas-
tā.

 Izbeigt ar Mār upes novada domes 
2020.  gada 26.  februāra lēmumu 
Nr. 12 (prot. Nr. 3) uzsākto nekustamā 
īpašuma “Silnieku iela 42” (“Jaunpū-
ces”) (kad. Nr. 80760030060) detāl-
plānojuma izstrādi Mār upē, Mār upes 
pagastā.

 Noteikt ar Mār upes novada pašvaldī-
bas domes 2020. gada 26. februāra 
lēmumu Nr. 10 (prot. Nr. 3) apstipri-
nātā nekustamo īpašumu “Zeltiņu ie-
la 108A”, “Zeltiņu iela 110” un “Zeltiņu 
iela 110A” Mār upē, Mār upes pagastā, 
detālplānojuma izstrādes darba uzde-
vuma derīguma termiņu – 2023. gada 
26. februāris.

 Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekus-
tamā īpašuma “Rožu iela 33A” terito-
rijai (kad. Nr. 80760121009) Mār upē, 
Mār upes pagastā.

 Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekus-
tamā īpašuma “Krastakmeņi” teritori-
jai (kad. Nr. 80760090288) Mār upes 
pagastā. 

 Nodot nekustamā īpašuma “Val-
dari” Mār upes pagastā (kad. 
Nr.  80760120092) 1. un 2. zemes 
vienības detālplānojuma projektu 
publiskai apspriešanai un institūciju 
atzinumu saņemšanai.

 Nepieņemt lēmumu Nr.  22 “Par 
2021. gada 21. jūnija Babītes novada 
pašvaldības domes lēmuma “Par Meža 
ielai nepieciešamās teritorijas noteikša-
nu” (prot. Nr. 14, 22. §) atcelšanu”.

 Apstiprināt Mār upes novada pašval-
dības domes saistošos noteikumus 
Nr.  32/2021 “Par Mār upes pagasta 
padomes 2003. gada 19. maija saisto-
šo noteikumu Nr. 23 “Mār upes novada 
saimniecības “Jaunaudzes” detālplā-
nojums” atzīšanu par spēku zaudēju-
šiem daļā par nekustamajiem īpašu-
miem “Pūces” (kad. Nr. 80760071642), 
“Salacas” (kad. Nr.  80760071643), 
“Ernesti” (kad. Nr. 80760071644), “Nā-
ras” (kad. Nr.  80760071645) un “Sī-
gas” (kad. Nr. 80760071646) Mār upē,  
Mār upes pagastā.

 Uzsākt detālplānojuma izstrādi ne-
kustamo īpašumu “Pūces” (kadastra 
Nr.  80760071642), “Salacas” (ka-

dastra Nr.  80760071643), “Ernesti” 
(kadastra Nr.  80760071644), “Nā-
ras” (kadastra Nr. 80760071645) un 
“Sīgas” (kadastra Nr. 80760071646) 
teritorijai Mār upē, Mār upes pagastā.

 Nepieņemt lēmumu Nr. 25 “Par at-
teikumu mainīt nekustamā īpašuma 
“Mežciems” lokālplānojuma izstrādes 
darba uzdevuma nosacījumus”. 

 Nodot publiskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai izstrādāto 
detālplānojuma projektu nekustama-
jam īpašumam “Laimes krasti” (kad. 
Nr. 80480011184) Mežārēs, Babītes 
pagastā.

 Pārdot izsolē pašvaldībai piede-
roša nekustamā īpašuma “Pava-
saru ferma” Salas pagastā (kad. 
Nr.  80880080097) sastāvā esošu 
zemes vienību 0,5762 ha platībā ar 
kadastra apzīmējumu 80880080098. 
Uzdot Nekustamo īpašumu novērtē-
šanas komisijai noteikt atsavināmā 
nekustamā īpašuma vērtību.

 Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 33/2021 “Par augstas detalizāci-
jas topogrāfiskās informācijas aprites 
kārtību Mār upes novadā”.

 Atcelt Mār upes novada būvvaldes va-
dītājas Aidas Skalbergas 2021. gada 
25. oktobra lēmumu Nr. 2/8/77 “Par 
atteikumu izdot labvēlīgu adminis-
tratīvo aktu”. Uzdot Mār upes novada 
būvvaldei ierosināt administratīvo 
procesu par nekustamajā īpašumā 
Jaunmār upē esošā siltumapgādes 
siltummezgla izbūves likumības no-
skaidrošanu. 

 Uzdot Attīstības un plānošanas no-
daļas vides speciālistei Anitai Lon-
tonei-Ieviņai un teritorijas plānotājai 
Svetlanai Burakai piedalīties Dabas 
aizsardzības pārvaldes Ķemeru Na-
cionālā parka dabas aizsardzības 
plāna izstrādē.

 Uzdot Attīstības un plānošanas no-
daļas vides speciālistei Anitai Lon-
tonei-Ieviņai piedalīties valsts akciju 
sabiedrības “Starptautiskā lidosta 
“Rīga”” vides trokšņa pārvaldības dar-
ba grupās, pārstāvot Mār upes novada 
pašvaldības intereses.

 Izslēgt no Mār upes novada pašvaldī-
bas komisijas lēmumu pieņemšanai 
par lauksaimniecības zemes iegūšanu 
īpašumā sastāva Veldzi Liepu. Iecelt 
par komisijas locekli Attīstības un plā-
nošanas nodaļas teritorijas plānotāju 
Andu Sprūdi. 

 Apstiprināt Mār upes novada pašvaldī-
bas komisijas lēmumu pieņemšanai 
par lauksaimniecības zemes iegūšanu 
īpašumā nolikumu.

 Konceptuāli atbalstīt nekustamo īpa-
šumu “Cepļu iela 1”, “Cepļu iela 2”, “Ce-
pļu iela 3”, “Cepļu iela 4”, “Cepļu iela 5”, 
“Cepļu iela 6”, “Cepļu iela 7”, “Cepļu iela 
8”, “Cepļu iela 9”, “Cepļu iela 10”, “Cep-
ļu iela 11” Mār upē, Mār upes pagastā, 
daļu pieņemšanu dāvinājumā ar mērķi 
izmantot tās pašvaldības infrastruktū-
ras izveidošanai un uzturēšanai.

 Pieņemt dāvinājumā nekustamā īpa-
šuma “Kampas-1” Mār upes pagastā 
daļu ar mērķi izmantot to pašvaldības 
infrastruktūras uzturēšanai.

 Atzīt nekustamā īpašuma “Jaun-
graviņas” Mār upes pagastā (kad. 
Nr. 80760060114) nomas tiesību iz-
soli par nenotikušu. 

 Atzīt nekustamā īpašuma “No-
riņas” Mār upes pagastā (kad. 
Nr. 80760110727) nomas tiesību iz-
soli par nenotikušu.

 Veikt Mār upes novada Babītes, Piņķu, 
Spilves, Spuņciema, Brīvkalnu, Dzilnu-
ciema, Egļuciema, Salienas, Mežāres 
un Liberu ciema ielu apgaismojuma 
gaismekļu nomaiņu pret energoefektī-
vāku LED apgaismojumu. Uzdot Mār-
upes novada pašvaldības Iepirkumu 
komisijai sagatavot atklāta konkursa 
“Apgaismojuma nodrošināšanas pilna 
servisa pakalpojums Mār upes nova-
da Babītes, Piņķu, Spilves, Spuņciema, 
Brīvkalnu, Dzilnuciema, Egļuciema, 
Salienas, Mežāres un Liberu ciema 
ielu apgaismojumam” nolikumu un 
organizēt iepirkumu. 

 Apstiprināt nekustamā īpašuma 
“Dzelzceļa iela 35” Mār upē (kad. 
Nr. 80760072129) zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 80760073174 
zemes ierīcības projektu kā galīgo.

 Apbalvot sportisti Aneti Namiķi par 
izciliem sasniegumiem Eiropas čem-
pionātā pludmales volejbolā U-20 un 
U-22 grupās ar naudas balvu 700 eiro 
apmērā.

 Piešķirt Mār upes novada sportistam 
finansiālu atbalstu 446,99 eiro apmē-
rā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar 
dalību treniņnometnē “Lloret de mar” 
Spānijā. 

 Pieņemt saistošos noteikumu 
Nr. 34/2021 “Par Babītes novada paš-
valdības domes 2012. gada 7. feb-
ruāra saistošo noteikumu Nr. 3 “Par 
pirmsskolas izglītības programmas 
īstenošanas pakalpojumu apmaksu 
no Babītes novada pašvaldības bu-
džeta pirmsskolas izglītības ieguvei 
privātās pirmsskolas izglītības ies-
tādēs” atzīšanu par spēku zaudēju-
šiem”.

 Apstiprināt Mār upes novada pašval-
dības noteikumus “Par kārtību bērnu 
reģistrācijai un uzņemšanai 1. klasē 
Mār upes novada pašvaldības dibinā-
tajās vispārējās izglītības iestādēs”.

 Noteikt, ka 2022./2023. mācību gadā 
Mār upes Valsts ģimnāzijā ir četras 
1. klases, Jaunmār upes pamatsko-
lā – piecas, Mār upes pamatskolā – 
piecas, Skultes sākumskolā – divas, 
Babītes vidusskolā  – sešas, Salas 
sākumskolā – viena 1. klase.

 Atbalstīt ar līdzfinansējumu 200 eiro 
mēnesī bērna vecāku vai aizbildni, 
kurš saņem privāto bērnu uzraudzī-
bas pakalpojumu, par bērnu vecumā 
no pusotra gada līdz brīdim, kad bērns 
uzsāk obligāto sagatavošanu pamat-
izglītības apguvei atbilstoši saistoša-

jiem noteikumiem. Līdzfinansējums 
piemērojams no 2022. gada 1. janvā-
ra līdz turpmākam Mār upes novada 
pašvaldības domes lēmumam. 

 Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 35/2021 “Par interešu izglītības 
un pieaugušo neformālās izglītības 
programmu licencēšanas kārtību”.

 Turpināt Mār upes novada pašvaldības 
dalību Nacionālo veselīgo pašvaldību 
tīklā. Par galveno koordinatoru Mār-
upes novada pašvaldībā deleģēt Juri 
Arvīdu Mūrnieku, par politisko amat-
personu pasākumu īstenošanā  – 
Mārtiņu Bojāru.

 Apstiprināt Mār upes novada Pedago-
ģiski medicīniskās komisijas pakalpo-
juma sniegšanas cenrādi. Pedagoģis-
ki medicīniskās komisijas atzinuma 
sniegšana – 65,26 eiro (ar PVN) par 
vienu atzinumu.

 Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.  36/2021 “Par Mār upes novada 
pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem 
bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas”.

 Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 37/2021 “Par atbalstu sporta un 
veselīga dzīvesveida veicināšanai  
Mār upes novadā”.

 No 2022. gada 1. janvāra pirmsskolas 
izglītības iestādē “Mārzemīte” izveidot 
divas amata vietas – skolotāja palīgs 
(viena slodze) un skolotājs logopēds 
(0,5 slodze).

 Veikt grozījumus Babītes novada 
pašvaldības 2021. gada 27. janvāra 
noteikumos Nr. 1 “Par amatiem, to 
klasificēšanu un mēnešalgām paš-
valdības iestādēs 2021. gadā” (prot. 
Nr. 2, 45.§), papildinot pielikumu Nr. 7 
ar jaunu amata vietu no 2022. gada 
1.  janvāra Babītes Mūzikas skolas 
amatu sarakstā – direktora vietnieks 
saimnieciskajos jautājumos (nepilns 
darba laiks – 12 stundas nedēļā).

 Uzlikt par pienākumu biedrībai “Va-
ravīksnes putns” atmaksāt Mār upes 
novada pašvaldībai nepamatoti iz-
maksāto līdzfinansējumu 18 833,19 
eiro apmērā.

 Apstiprināt noteikumus “Iekšējā audi-
ta veikšanas kārtība Mār upes novada 
pašvaldībā”. 

 Par 741 eiro atsavināt 233/6971 
domājamās daļas no zemes vienī-
bas, kas ietilpst nekustamā īpašuma 
“Skultes iela 29B” Skultē, Mār upes 
pagastā (kad. Nr. 8076 001 0049) 
sastāvā.

 Atļaut Mār upes novada Pašvaldības 
īpašumu pārvaldes energopārvald-
niekam Ilmāram Stašulānam sa-
vienot Nekustamo īpašumu novēr-
tēšanas komisijas locekļa amatu 
ar garāžu īpašnieku kooperatīvās 
sabiedrības “Bulduri” valdes priekš-
sēdētāja amatu.

 Veikt grozījumus ar Mār upes nova-
da pašvaldības domes lēmumu Nr. 6 
(sēdes prot. Nr. 53.§) apstiprinātajā 
Centrālās administrācijas nolikuma 
pielikumā Nr.  2 “Mār upes novada 

pašvaldības Centrālās administrā-
cijas amatu saraksts”.

 Piešķirt pašvaldības līdzfinansēju-
mu 13 personām dzīvojamo māju 
pieslēgšanai centralizētajai ūdens-
saimniecības sistēmai.

 Slēgt Mār upes novada pašvaldībai 
piederoša apbūvēta nekustamā īpa-
šuma “Mazcenu aleja 35” Jaunmār-
upē, Mār upes pagastā (kad. 
Nr. 80760110006) zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 80760110007 
daļas 57 m2 platībā nomas līgumu ar 
SIA “TeleTower”.

 Pagarināt starp pašvaldību un 
SIA “Babītes siltums” 2010.  gada 
30. martā noslēgtā ūdenssaimnie-
cības pakalpojumu sniegšanas līgu-
ma darbības laiku līdz 2022. gada 
31. decembrim.

 Apstiprināt ēkas Bebru ielā 10A da-
ļas 73,9 m2 platībā (ēkas publisko 
telpu, vējtveri, tualeti un palīgtelpu) 
īslaicīgas nomas cenrādi:

  sociālās aizsardzības, kultūras, 
izglītības, zinātnes, sporta, vides un 
dzīvnieku aizsardzības vai veselības 
aprūpes funkciju nodrošināšanai, kā 
arī Eiropas Savienības struktūrfondu 
līdzfinansēto projektu ietvaros paš-
valdības vadībā (uzraudzībā) īsteno-
to pasākumu organizēšanai – 3 eiro 
(ar PVN) dienā par tirdzniecības vie-
tu;

  citiem mērķiem – 0,20 eiro (ar PVN) 
stundā par vienu kvadrātmetru (līdz 
10 dienām gadā vienai personai), 
ja tas atbilst mērķim – amatnieku/
mājražotāju produkcijas popularizē-
šanai un tirdzniecībai.

 Pieņemt saistošos noteikumus 
Nr. 38/2021 “Grozījumi Mār upes no-
vada pašvaldības 2021. gada 28. jūli-
ja saistošajos noteikumos Nr. 6/2021 
„Par Mār upes novada pašvaldības 
2021.  gada apvienotā budžeta ap-
stiprināšanu””.

 Apstiprināt noteikumus “Noteikumi 
par Mār upes novada pašvaldības 
iepirkumu plānošanu, veikšanu un 
kontroli”. 

 Atzīt vienu personu par tiesīgu saņemt 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināša-
nā.

 Pieņemt no SIA “Saliena” ziedojumu 
2156,34 eiro apmērā 83 aptiekas dā-
vanu karšu ar vienas dāvanu kartes 
nomināla vērtību 20 eiro iegādei un iz-
sniegšanai Mār upes novada bērniem 
invalīdiem.

 Nodot ar 2022. gada 1. janvāri bez-
atlīdzības lietošanā Nodrošinājuma 
valsts aģentūrai Mār upes novada 
pašvaldībai piederošu mantu – nekus-
tamā īpašuma daļu: telpas ar kopējo 
platību 36,2 m² pašvaldības adminis-
trācijas ēkas pirmajā stāvā Centra ielā 
4, Piņķos, Babītes pagastā. Telpas ne-
pieciešamas Valsts policijas funkciju 
veikšanai un nodrošināšanai Mār upes 
novada Babītes un Salas pagasta ad-
ministratīvajā teritorijā.

Mār upes novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 9. decembrī pieņemtie lēmumi
2021. gada 9. decembrī notika Mār upes novada pašvaldības domes ārkārtas sēde, kurā izskatīti divi darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti. 

Lēmumi īsumā
 Atbalstīt SIA “Mār upes komunālie 
pakalpojumi” dalību darbības prog-
rammas “Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 
“Atbilstoši pašvaldības integrētajām 
attīstības programmām sekmēt ener-
goefektivitātes paaugstināšanu un 
atjaunojamo energoresursu izmanto-
šanu pašvaldību ēkās” un 13.1.3. spe-
cifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas 
pasākumi vides un reģionālās attīstī-
bas jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Ener-
goefektivitātes paaugstināšana paš-

valdību infrastruktūrā ekonomiskās 
situācijas uzlabošanai” piektās atlases 
kārtas “Energoefektivitātes paaugsti-
nāšana pašvaldību infrastruktūrā 
ekonomiskās situācijas uzlabošanai” 
projektu iesniegumu atlases piektajā 
kārtā un piekrist jautājuma skatīša-
nai par Mār upes novada pašvaldības 
domes galvojumu 739  832,26 eiro 
apmērā, kas paredzēts SIA “Mār upes 
komunālie pakalpojumi” ERAF projek-
ta “Biroja ēkas energoefektivitātes pa-
augstināšanas pasākumi Viršu ielā 6, 
Tīrainē” ietvaros paredzētā līdzfinansē-

juma segšanai nākamajā pašvaldības 
domes sēdē. 

 Atbalstīt Mār upes novada pašval-
dības dalību darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. 
specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši 
pašvaldības integrētajām attīstības 
programmām sekmēt energoefekti-
vitātes paaugstināšanu un atjauno-
jamo energoresursu izmantošanu 
pašvaldību ēkās” un 13.1.3. speci-
fiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas 
pasākumi vides un reģionālās at-
tīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma 

“Energoefektivitātes paaugstināšana 
pašvaldību infrastruktūrā ekonomis-
kās situācijas uzlabošanai” piektās 
atlases kārtas “Energoefektivitātes 
paaugstināšana pašvaldību infra-
struktūrā ekonomiskās situācijas 
uzlabošanai” projektu iesniegumu 
atlases piektajā kārtā un iesniegt 
projektu “Energoefektivitātes uzlabo-
šanas pasākumu īstenošana Babītes 
vidusskolā un sporta kompleksā”. 
Projekta īstenošanai no pašvaldības 
budžeta nodrošināt priekšfinansēju-
mu 11 942,50 eiro apmērā un līdzfi-

nansējumu 21 075 eiro apmērā.
Andrejs Ence, 

Mār upes novada pašvaldības  
domes priekšsēdētājs

Ar domes sēžu protokoliem var ie-
pazīties pašvaldības mājaslapas  
www.marupe.lv sadaļā “Pašvaldība” – 
“Domes sēdes”.

https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/domes-sedes
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Aizvedīsim Ziemassvētkus 
kopā ar veco elektrotehniku un 
nokaltušajām eglītēm
Arī šogad SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā ar Latvijas Zaļo punktu ai-
cina pieteikties svētku “novākšanai”, otrreizējai pārstrādei bez mak-
sas nododot savu laiku nokalpojušo elektrotehniku un “nozaļojošās” 
Ziemassvētku eglītes. Akcija norisināsies līdz 31. janvārim.

Akcijas laikā SIA “Eco Baltia vide” 
klienti var pieteikties elektrotehnikas 
un eglītes bezmaksas savākšanai 
no savas mājsaimniecības vai uz-
ņēmuma adreses. Katrs iedzīvotājs 
izvešanai var pieteikt vienu eglīti, sa-
vukārt nododamās elektrotehnikas 
daudzums ir neierobežots. Akcijā 
var nodot gan eglīti un elektrotehni-
ku atsevišķi, gan arī abas kopā. Pēc 

akcijas norises uzņēmumi eglīšu 
savākšanu no klientiem nodrošinās 
par nelielu samaksu –  3 EUR/gab. 
(bez PVN).

Plašāka informācija par šo akciju, 
kā arī iespēju tai pieteikties pieejama 
SIA “Eco Baltia vide” mājaslapā un 
sociālajos tīklos.

SIA “Eco Baltia vide”

Informācija par Publisko iepirkumu 
likuma kārtībā veiktajiem 
iepirkumiem
Noslēgtie līgumi
 Automašīnas noma (operatīvais 

līzings). Līgums noslēgts ar SIA 
“Green Motors” un SIA “SEB Lī-
zings”; līguma summa – 14 942,48 
(+13 540,09) eiro bez PVN.

 Demonstrāciju iekārtu piegāde 
Mār upes novada pašvaldības 
iestādēm. Līgums noslēgts ar 
SIA “Certes.lv” un SIA “Lielvārds”; 
līguma summa – 84 760,80 eiro 
bez PVN.

 Saimniecības un higiēnas preču 
piegāde. Līgums noslēgts ar SIA 

“Selding”; līguma summa  – līdz 
41 999,99 eiro bez PVN.

 Biroja un kancelejas preču iegā-
de. Līgums noslēgts ar SIA “Daiļ-
rade Ekspo”; līguma summa – līdz 
41 999,99 eiro bez PVN.

 Interneta un tiešas optikas pakal-
pojumu nodrošināšana. Līgums 
noslēgts ar SIA “Tet”; līguma sum-
ma – līdz 41 999,99 eiro bez PVN.

Kristaps Ločs,
Mār upes novada pašvaldības 

izpilddirektors 

Spēkā stājušies vairāki jauni 
saistošie noteikumi
Spēkā stājušies vairāki jauni Mār upes novada pašvaldības saistošie 
noteikumi, ar kuriem var iepazīties pašvaldības mājaslapā  
www.marupe.lv, sadaļā “Pašvaldība” – “Normatīvie dokumenti”.

 Nr. 30/2021 “Par Mār upes novada 
pašvaldības palīdzību bāreņiem 
un bez vecāku gādības palikuša-
jiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes 
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes 
aprūpes beigšanās”.
Saistošie noteikumi nosaka kār-

tību, kādā Mār upes novada pašval-
dība nosaka pašvaldības palīdzības 
apmēru, piešķiršanas un izmaksas 
kārtību bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušajiem bērniem, kuri 
ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc 
ārpusģimenes aprūpes beigšanās.

 Nr. 33/2021 “Par augstas detali-
zācijas topogrāfiskās informācijas 
aprites kārtību Mār upes novadā”.
Saistošie noteikumi nosaka kār-

tību, kādā Mār upes novada admi-
nistratīvajā teritorijā notiek augstas 
detalizācijas topogrāfiskās informā-
cijas (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. 

Jauna kārtība Mār upes novada pašvaldības bērnu 
rotaļu un sporta laukumos
2022. gada 1. janvārī stājās spēkā saistošie noteikumi Nr. 25/2021 “Par kārtību Mār upes novada pašvaldības 
bērnu rotaļu un sporta laukumos”.
Noteikumi nosaka kārtību, kāda jāievēro Mār upes novada pašvaldības publiskai lietošanai paredzēta-
jos bērnu rotaļu un sporta laukumos.

Īsumā par svarīgāko
Bērnu rotaļu un sporta laukumi ir 
brīvi pieejami (atskaitot pašvaldības 
organizētu vai saskaņotu pasākumu 
laikā) šādos laikos:
1. Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes 

pagasts; plkst. 00–24.
2. “Loki”, Piņķi, Babītes pagasts; 

plkst. 00–24.
3. Laimdotas iela 1, Piņķi, Babītes 

pagasts; plkst. 00–24.
4. “Priežuparks”, Piņķi, Babītes pa-

gasts; plkst. 00–24.
5. “Zaļais laukums”, Piņķi, Babītes 

pagasts (Corocord tīkls); plkst. 00–
24.

6. “Zaļais laukums”, Piņķi, Babītes pa-
gasts (pie Babītes un Salas pagas-
tu pārvaldes ēkas); plkst. 00–24.

7. Kalna iela 20, Brīvkalni, Babītes 
pagasts; plkst. 00–24.

8. Rožu iela 4, Babīte, Babītes pa-
gasts; plkst. 00–24.

9. Sila iela 14, Babīte, Babītes pa-
gasts; plkst. 00–24.

10.  Liepu aleja 17, Babīte, Babītes 
pagasts; plkst. 00–24.

11.  “Mildas”, Babīte, Babītes pagasts; 
plkst. 00–24.

12.  “Krēsliņi”, Spuņciems, Salas pa-
gasts; plkst. 00–24.

13.  Dzilnuciems (zemes vienība ar 
kad. apz. 80480070330), Babītes 
pagasts; plkst. 00–24.

14. Jaunmār upes muzikālais mežs – 
“Ūdensrozes”, Jaunmār upe; 
plkst. 00–24.

15.  Segliņu ielas bērnu laukums  – 
“Sprosti-1”, Jaunmār upe; 
plkst. 00–24.

16.  Jaunmār upes skeitparks – Maz-
cenu aleja 3/1, Jaunmār upe; 
plkst. 7–23.

17.  Skultes stadions – Skultes iela 
20, Skulte; plkst. 7–23.

18.  Skultes bērnu laukums – Skultes 
iela 30, Skulte; plkst. 00–24.

19.  Meldriņu ielas bērnu lau-
kums – Meldriņu iela 3, Mār upe; 
plkst. 00–24.

20.  Dreimaņu ielas jauniešu centrs – 

Dreimaņu iela 12, Mār upe; 
plkst. 00–24.

21.  Konrādu ielas skvērs – Konrādu 
iela 7, Mār upe; plkst. 00–24.

22.  Liepkalnu ielas bērnu laukums – 
Liepkalnu iela 3B, Mār upe; 
plkst. 00–24.

23.  Gerberu ielas sporta lau-
kums – Gerberu iela 1, Mār upe; 
plkst. 8–22.

24.  Tīraines ielas skvērs – Tīraines 
iela 14, Tīraine; plkst. 00–24.

25.  Viršu ielas A laukums – Viršu ie-
la 20, Tīraine; plkst. 00–24.

26.  Viršu ielas B laukums – Viršu ie-
la 20, Tīraine; plkst. 00–24.

27.  Viršu ielas C laukums – Viršu ie-
la 20, Tīraine; plkst. 7–23.

28.  Pavasaru bērnu laukums  – 
Jaunmār upe; plkst. 00–24.

29.  Bērnu rotaļu laukums “Ūdensro-
zes” – “Ūdensrozes”, Jaunmār-
upe; plkst. 00–24.

30.  Profesionālais āra futbola lau-
kums  – Rīgas iela 1C, Piņķi, 
Babītes pagasts; nosaka Sporta 
kompleksa vadība.

31.  Sporta laukumi (skeitparka lau-
kums, strītbola laukums, pludma-
les volejbola laukums, āra spēka 
trenažieru laukums) nekustamajā 
īpašumā “Babītes ciems-1”, Babī-
te, Babītes pagasts; plkst. 00–24.

32.  Āra badmintona laukums – Sila 
iela 14, Babīte, Babītes pagasts; 
plkst. 00–24.

33.  Sporta laukumi (pludmales volej-
bola laukums, strītbola laukums, 
trenažieru laukums, āra spēka 
trenažieru laukums, āra galda 
tenisa laukums) nekustamajā 
īpašumā „Loki”, Piņķi, Babītes 
pagasts; plkst. 00–24.

34.  Futbola laukums “Krēsliņi”, Spuņ-
ciems, Salas pagasts; plkst. 00–24.

35.  Āra tenisa galda laukums – Kalna 
iela 20, Brīvkalni, Babītes pagasts; 
plkst. 00–24.

36.  Skeitparks  – Jūrmalas ie-
la 17, Piņķi, Babītes pagasts;  
plkst. 00–24. 

37.  Mār upes Valsts ģimnāzijas sta-
dions – Kantora iela 97, Mār upe, 
Mār upes pagasts; plkst. 8–22.

38.  Jaunmār upes pamatskolas stadi-
ons – Īvju iela 5/7, Jaunmār upe, 
Mār upes pagasts; plkst. 8–22.

39.  Mār upes pamatskolas stadions – 
Viskalnu iela 7, Tīraine, Mār upes 
pagasts; plkst. 8–22.

40.  Vingrošanas iekārtas  – Tīrai-
nes dārzi 6, Mār upes pagasts; 
plkst. 7–23.

41.  Tīraines “Pump track” trase  – 
“Laukkalniņi”, Tīraine, Mār upes 
pagasts; plkst. 7–23:

  laukuma apmeklētājs izmanto 
laukumu atpūtai, sportam, veselī-
bas nostiprināšanai, kā arī fiziskās 
un garīgās attīstības veicināšanai;

  laukuma apmeklētājam ir aiz-
liegts lietot alkoholiskos dzērienus; 
lietot narkotiskās vai psihotropās 
vielas; ienest laukumā un izmantot 
jebkura veida pirotehnikas priekš-
metus, lāpas, dūmu sveces; ienest 
laukumā stikla taru; ievest lauku-
mā dzīvniekus; patvaļīgi pārvietot 
un pārveidot laukuma aprīkojumu 
vai izvietot jebkādas konstrukcijas; 
lietot laukuma elementus perso-
nām, kas neatbilst vecumam, ku-
ram attiecīgie elementi paredzēti; 
izmantot laukumu elementus laik-
apstākļos, kad klimatiskie apstāk-
ļi (sniegs, sals, apledojums, lietus-
gāze, stiprs vējš u.tml.) to nepieļauj 
vai tumsā, ja nav apgaismojuma; 
traucēt citiem laukuma apmeklē-
tājiem; lietot laukumā necenzētus 
vārdus; piegružot, apzīmēt lauku-
mu u.tml.
Ar saistošo noteikumu pilno versiju 

var iepazīties pašvaldības mājaslapas 
sadaļā “Normatīvie dokumenti”.

Šo noteikumu ievērošanas kontroli 
un administratīvā pārkāpuma procesu 
par pārkāpumiem līdz administratīvā 
pārkāpuma lietas izskatīšanai veic 
pašvaldības policija. Administratīvo 
pārkāpumu lietas izskata pašvaldības 
Administratīvā komisija.

Jauni saistošie noteikumi par koku 
ciršanu ārpus meža
Spēkā stājušies Mār upes novada pašvaldības domes 2021. gada 24. no-
vembra sēdē apstiprinātie saistošie noteikumi Nr. 27/2021 “Par koku 
ciršanu ārpus meža”, kas ir saņēmuši Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrijas pozitīvu atzinumu. Spēkā no 2021.  gada 
23. decembra.

Saistošie noteikumi nosaka:
 ārpus meža augošu koku ciršanas 

izvērtēšanas kārtību;
 publiskās apspriešanas procedū-

ras kārtību;
 sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, 

kad Mār upes novada pašvaldība 
rīko publisko apspriešanu par ko-
ku ciršanu ārpus meža;

 zaudējumu atlīdzību par dabas 
daudzveidības samazināšanu 

saistībā ar koku ciršanu ārpus me-
ža, kā arī šo zaudējumu aprēķinā-
šanas un atlīdzināšanas kārtību.
Saistošie noteikumi nosaka arī ga-

dījumus, kad nepieciešama publiskā 
apspriešana koku ciršanai ārpus me-
ža, tādējādi dodot iespēju sabiedrībai 
piedalīties lēmumu pieņemšanā.

Ar pilnu saistošo noteikumu tekstu 
var iepazīties pašvaldības mājaslapas 
sadaļā “Normatīvie dokumenti”. 

Jauni saistošie noteikumi par mājas (istabas) 
dzīvnieku turēšanu
2022. gada 1. janvārī stājās spēkā saistošie noteikumi Nr. 24/2021 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas 
noteikumi Mār upes novadā”.
Saistošie noteikumi nosaka mājas (istabas) dzīvnieku – suņu un kaķu – īpašnieku (turētāju) tiesības un 
pienākumus, atbildību par noteikumu neievērošanu, suņu un kaķu reģistrācijas kārtību un klaiņojošu 
suņu un kaķu izķeršanas kārtību Mār upes novadā.

Noteikumu mērķis ir nodrošināt, 
lai mājdzīvnieku turēšana neap-
draudētu un netraucētu cilvēkus un 
citus dzīvniekus, kā arī samazināt 
mājdzīvnieku radīto traumu skaitu 
un iespējas inficēties ar trakum-
sērgu, novērst postījumus apstā-
dījumos, dārzos un citās publiskās 
teritorijās.

Īsumā par mājdzīvnieku turēša-
nas kārtību un īpašnieku (turētāju) 
pienākumiem:
 mājdzīvnieki jāreģistrē mājas (is-

tabas) dzīvnieku reģistra datubā-
zē;

 savā teritorijā nepieļaut klaiņojošu 
mājdzīvnieku uzturēšanos, baro-
šanu (izņemot īpaši ierīkotās un 
apzīmētās vietās);

 mājdzīvniekiem paredzētā ēdiena 

novietošana koplietošanas telpās 
vai sabiedriskā vietā ir aizliegta 
(izņemot īpaši ierīkotās un apzī-
mētās vietās un nodrošinot vietas 
sakopšanu);

 dzīvojamo māju tuvumā drīkst 
turēt sterilizētus bezsaimnieka 
kaķus, ja ir nodrošināta to labtu-
rība un apzīmēšana;

 nodrošināt suņu reģistrēšanu, tu-
rēšanu un vakcināciju atbilstoši 
spēkā esošo normatīvo aktu pra-
sībām;

 nepieļaut, ka mājdzīvnieki piemēs-
lo dzīvojamo un sabiedrisko ēku 
telpas un publisko ārtelpu;

 nepieļaut mājdzīvnieku atrašanos 
iestādēs, sabiedriskajās ēkās, sta-
dionos un sporta laukumos, bērnu 
spēļu laukumos un sabiedriskos 

pasākumos (ja vien darbības nav 
saistītas ar dzīvnieku paraugde-
monstrējumiem vai izstādēm);

 nepieļaut mājdzīvnieku peldināša-
nu publiskās peldvietās;

 nepieļaut, ka mājdzīvnieki bojā 
apkārtējo vidi.
Tāpat saistošajos noteikumos at-

runāta kārtība saistībā ar klaiņojošu 
mājdzīvnieku izķeršanu, izolāciju un 
eitanāziju.

Uzraudzību par šo saistošo no-
teikumu ievērošanu veic Mār upes 
novada pašvaldības policija, kam arī 
aicinām ziņot par klaiņojošiem vai 
bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušiem 
mājdzīvniekiem.

Ar saistošo noteikumu pilno versiju 
var iepazīties pašvaldības mājaslapas 
sadaļā “Normatīvie dokumenti”.  

https://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/normativie-dokumenti
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Aicinām visus novada attīstībā ieinteresētos piedalīties 
diskusiju forumos par Mārupes novada Attīstības 
programmas 2022.–2028. gadam izstrādi.

Iedzīvotāju diskusiju forumi tiek organizēti ar tematisku ievirzi 
diskutēt par jautājumiem minētajās teritorijās, tomēr, ja nav iespēja 
piedalīties sev interesējošā diskusiju forumā, aicinām pievienoties 
sev ērtākā laikā jebkurā no citiem organizētajiem forumiem.

Veidosim
novadu
KOPĀ!

Plkst. 17.00,
Mārupe, Tīraine01.02.
Plkst. 15.00, 
Jaunmārupe, Vētras, Skulte07.02.
Plkst. 18.00, 
Babīte, Piņķi, Salas pagasts10.02.

Tiešsaistes
platforma “ZOOM”

https://ej.uz/AP-forumi 
ID: 817 679 5216
Parole: APforums

Februārī sāks darboties depozīta 
sistēma
Pavisam drīz, šā gada 1. februārī, darbu uzsāks  depozīta sistēmas ie-
viesēja Latvijā SIA “Depozīta iepakojuma operators” uzstādītie auto-
matizētie pieņemšanas punkti. Kopumā visā Latvijas teritorijā būs ap-
mēram 700 depozīta pieņemšanas punktu, no tiem 150 būs āra kioski. 

Mār upes novadā darbosies 18 de-
pozīta sistēmas punkti. Ar punktu 
atrašanās vietu kartē var iepazīties 
tīmekļa vietnē www.depozitapunkts.lv.

Kādi iepakojuma veidi ir iekļauti 
depozīta sistēmā?
No 1. februāra depozīta sistēmā va-
rēs nodot dzērienu stikla, plastma-
sas (PET) un metāla (skārdenes) 
iepakojumu. Svarīgi piebilst, ka de-
pozīta sistēmā nevarēs nodot vīna 
un stiprā alkohola pudeles. Plast-
masas (PET), stikla un metāla iepa-
kojuma veidu iekļaušanu depozīta 
sistēmā nosaka Ministru kabineta 
noteikumi Nr. 519. Kā rāda pieredze 
gan kaimiņvalstīs, gan pasaules 
mērogā, tieši plastmasa, stikls un 
metāls veido lielāko dzērienu iepa-
kojuma īpatsvaru, turklāt dzērienu 
iepakojums ir arī visbiežāk izmestais 
atkritumu veids dabā, uz ielām, sa-
biedriskās un izklaides vietās. 

No 1.  februāra iedzīvotāji varēs 
iepazīties arī ar depozīta sistēmā 
nododamo produktu sarakstu (re-
ģistru), kas būs pieejams vietnes 

www.depozitapunkts.lv sadaļā “Tir-
gotājiem”. Produktu saraksts tiks 
regulāri atjaunots.

Kritēriji nododamajam depozīta 
iepakojumam
Depozīta sistēmā varēs nodot tukšu 
un nesaspiestu vai nesaplēstu de-
pozīta iepakojumu bez būtiskiem 
bojājumiem (vēlams, lai pudelēm 
virsū būtu vāciņi). Etiķetēm uz ie-
pakojuma jābūt neskartām un ar 
skaidri nolasāmu svītrkodu un Lat-
vijas depozīta zīmi, kas apzīmēs 
konkrētā iepakojuma piederību 
depozīta sistēmai, kā arī norādīs 
uz faktu, ka par šo iepakojumu ir 
iemaksāta depozīta maksa. Ņemot 
vērā to, ka katrā valstī darbojas sava 
neatkarīga depozīta sistēma, citās 
valstīs iegādātus depozīta iepakoju-
mus Latvijā nodot nevarēs. Vēršam 
uzmanību, ka depozīta sistēmai būs 
sešu mēnešu pārejas periods (no šā 
gada 1. februāra līdz 31. jūlijam), līdz 
ar to veikalu plauktos atradīsies ie-
pakojumi gan ar depozīta zīmi, gan 
bez tās.

Noslēgusies publiskā apspriešana par Mār upes 
novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas  
2022.–2034. gadam projektu
Noslēgusies Mār upes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2034.  gadam projekta publiskā  
apspriešana, kas norisinājās no 2021. gada 15. novembra līdz 17. decembrim. 

Ņemot vērā valstī noteiktos iero-
bežojumus Covid-19 izplatības iero-
bežošanai, publiskās apspriešanas 
sanāksme tika organizēta “Zoom” 
platformā 2021. gada 6. decembrī 
plkst. 17.00. Sanāksmē piedalījās 
aptuveni 30 dalībnieku – Mār upes 
novada iedzīvotāji, novada pašvaldī-
bas un citu institūciju pārstāvji. Sa-
nāksmes laikā diskusiju dalībnieki 
sniedza priekšlikumus par novadā 
virzāmiem attīstības jautājumiem 

gan infrastruktūras un ekonomis-
kās specializācijas jomā, gan iz-
glītības kvalitātes nodrošināšanā 
un citās svarīgās prioritātēs, un 
tie atspoguļoti gan stratēģijā, gan 
arī tiks iestrādāti secīgi izstrādes 
stadijā esošajā Attīstības prog-
rammā. Sanāksmes protokols un 
prezentācija ir publicēti Mār upes 
novada pašvaldības tīmekļa vietnes  
www.marupe.lv sadaļā “Mār upes no-
vada pašvaldība” – “Attīstība un plā-

nošana” – “Attīstības dokumenti” –  
“Mār upes novada Ilgtspējīgas at-
tīstības stratēģijas 2022.–2034.
gadam izstrāde”, kā arī “Sabied-
rība”  – “Sabiedrības līdzdalī-
ba”  – “Sabiedrības līdzdalības 
pasākumi”  – “Mār upes novada 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2022.–2034. gadam (https://ej.uz/
sabiedribas-lidzdalibas-pasakumi).

Attīstības un plānošanas nodaļa

Aicinām piedalīties iedzīvotāju 
diskusiju forumos par Mār upes 
novada Attīstības programmas 
2022.–2028. gadam izstrādi

Uzsākot darbu pie Attīstības prog-
rammas 2022.–2028.  gadam iz-
strādes, pašvaldība aicināja novada 
iedzīvotājus līdz 2021. gada 17. de-
cembrim sniegt rakstiskus priekšliku-
mus par programmā vērtējamiem un 
iekļaujamiem pasākumiem novada 
attīstībai. Kaut arī līdz norādītajam 
termiņam netika saņemti priekšliku-
mi tieši par Attīstības programmas 
2022.–2028. gadam izstrādi, Attīs-
tības programmas 2022.–2028. ga-
dam izstrādes ietvaros tiks vērtēti 
priekšlikumi, kas saņemti Mār upes 
novada Ilgtspējīgas attīstības stra-

tēģijas 2022.–2034. gadam publis-
kās apspriešanas laikā, tajā skaitā, 
lai nodrošinātu attīstības plānošanas 
dokumentu pēctecību. 

Turpinot programmas izstrādi, 
aicinām visus novada attīstībā ie-
interesētos – gan iedzīvotājus, gan 
novada uzņēmējus, pakalpojumu 
sniedzējus un turpmākai attīstībai 
paredzēto zemju īpašniekus un po-
tenciālos attīstītājus, kā arī novada 
nevalstiskās organizācijas – pieda-
līties diskusiju forumos un paust sa-
vu viedokli un ierosinājumus novada 
attīstībai un izaugsmei.

Iedzīvotāji izglītojas
2021. gada 16. oktobrī dzīvokļu īpašnieku biedrība “Saulesloka nams 10” sadarbībā ar biedrību “Pierīgas 
partnerība” projekta “KOPA / Kopienu pārdomāta attīstība” ietvaros aicināja pārvaldītās daudzdzīvokļu 
mājas Jaunmār upē, Mazcenu alejā 10, iedzīvotājus – gan lielus, gan mazus – un pārējos novada iedzīvo-
tājus, kā arī citus interesentus piedalīties preventīvā un izglītojošā pasākumā par pareizu atkritumu šķi-
rošanu un ugunsdrošību “Sakārtota un droša vide Jaunmār upē”. Semināra saturs bija īpaši pielāgots mā-
jas iedzīvotājiem, pamatojoties uz ugunsdrošības auditā konstatēto, kā arī novērojot ikdienas paradu-
mus un problēmas ar atkritumu šķirošanu.

Raugoties ilgtspējīgas attīstības 
virzienā, mums ir jānodrošina mūs-
dienu paaudzes vajadzības, neradot 
grūtības nākamajām paaudzēm no-
drošināt savas vajadzības. Atkritumu 
apsaimniekošanā Latvijā turpmāk 
paredzēta virkne pārmaiņu. Arvien 
lielāka loma bija un būs sabiedrības 
izglītošanai  – par šķirošanu, par 
vides aizsardzības un ugunsdrošī-
bas jautājumiem. Tāpēc zināšanas, 
prasmes un attieksmi pret drošības 
jautājumiem jeb drošu un veselīgu 
vidi dažādās ikdienas situācijās izzi-
nājām sadarbībā ar vides apsaimnie-
košanas uzņēmumu SIA “Eco Baltia 
vide” un SIA “Labi speciālisti”.

Ar praktisku piemēru pareizā atkri-
tumu šķirošanā tika uzsākta pasā-
kuma atkritumu šķirošanas sadaļa, 
kurā interesentiem bija iespēja ieklau-
sīties stāstā par apkārtējo vidi un to, 
kāpēc tā ir jāsaudzē. SIA “Eco Baltia 
vide” pārstāve akcentēja atkritumu 
šķirošanas prasības Eiropas Savie-
nībā un Latvijā, stāstīja par piedāvāta-
jām šķirošanas iespējām un pareizu 
šķirošanu, kā arī par to, ko darīt ar 
citu veidu atkritumiem, piemēram, 
spuldzēm, mēbelēm, nolietoto elek-
trotehniku u.c. Aicinām vēlreiz visus 
iedzīvotājus rūpīgāk veikt atkritumu 
šķirošanu katram savā mājsaimnie-
cībā, lai tos pēc iespējas vairāk varētu 
nodot otrreizējai pārstrādei.

Svarīgi jautājumi, kas jāzina ikvie-
nam par ugunsdrošību, tika akcen-
tēti SIA “Labi speciālisti” vadītajā 
ugunsdrošības sadaļā. Ar instruk-
tāžām un praktiskām nodarbībām 
izzinājām dzīves situācijas un rīcību 
nelaimes gadījumos (aizdedzies slē-
dzis vai rozete, piedūmojums kāp-
ņutelpā, transportlīdzekļa dzēšana 
stāvlaukumā, degvielas pārliešana). 
Pasākuma dalībniekiem bija iespēja 
piedalīties praktiskā demonstrējumā 
un gūt priekšstatu par rīcību telpu 
(kāpņutelpas) piedūmojuma laikā, 
kad normāla pārvietošanās ir ap-
grūtināta, ugunsdzēsības aparāta 
izmantošanu atkarībā no to tipiem, 
ugunsdzēsības pārklāja praktisku 
izmantošanu, dzēšot aizdegušos 
katlu. Tāpēc atgādinām Ministru 
kabineta 2016. gada 19. aprīļa no-
teikumu Nr.  238 “Ugunsdrošības 

noteikumi” 119. punktā noteikto, ka 
visos dzīvokļos ir jābūt uzstādītam 
autonomam ugunsgrēka detekto-
ram. Paldies SIA “Labi speciālisti” 
par doto norādi, kādam marķēju-
mam jābūt uz pirmā pakāpiena, 
ieejot kāpņutelpā, lai evakuācijas 
gadījumā varētu saskatīt, ka tas ir 
pēdējais pakāpiens līdz izejai! Tāpēc 
aicinām visus interesentus noskatī-
ties pasākuma videoierakstu mūsu 
“Facebook” lapā un iepazīties ar se-
mināra saturu par atkritumu šķiro-
šanu un ugunsdrošību.

Ņemot vērā to, ka būtiski palielinās 
tarifi dažādās tautsaimniecības no-
zarēs, īpaši svarīgi, lai mēs visi kopā 
uzsāktu vēl rūpīgāku un pareizāku at-
kritumu šķirošanu, saudzējot dabas 
resursus un ekonomējot katrs savus 
finanšu līdzekļus. Pie mūsu mājas uz-
stādītais žogs būtiski ir samazinājis 
svešu atkritumu nonākšanu mūsu 
konteineros, līdz ar to ir novērsta 
sadzīves atkritumu konteineru pār-
pildīšana. Mēs kā kopīpašuma daļas 
pārvaldnieki un apsaimniekotāji no 
savas puses atkritumu konteineru 
novietnes zonā esam uzstādījuši 
informatīvu plakātu, lai iedzīvotā-
jiem būtu pieejama informācija par 
pareizu atkritumu šķirošanu. Un, 
atsaucoties mūsu mājas iedzīvotāju 
ieteikumiem, papildus ir uzstādīts arī 
trešais, dzeltenais, šķiroto atkritumu 
konteiners. Viena no galvenajām 
problēmām, lai uzsāktu šķirot biolo-
ģiskos atkritumus, ir pārorganizēt un 
ierīkot katram savā mājsaimniecībā 
vairākas atkritumu tvertnes atbilstoši 
atkritumu veidiem. Sadarbībā ar SIA 
“Eco Baltia vide” nule kā esam saņē-
muši bioloģisko atkritumu savākša-
nai paredzētās bezmaksas tvertnes, 
kuras tuvākajā laikā izsniegsim mūsu 
nama katras mājsaimniecībai lieto-
šanai. Atgādinām, ka iedzīvotājiem 
ir iespēja saņemt bezmaksas biolo-
ģisko atkritumu tvertnes, ja attiecīgā 
daudzdzīvokļu nama pārvaldnieks ir 
noslēdzis līgumu par bioloģisko at-
kritumu izvešanu ar SIA “Eco Baltia 
vide”. Aicinām arī citus iesaistīties un 
sekot piemēram.

Tikai sadarbojoties varam sa-
sniegt izvirzītos mērķus. Lai būtu 
soli tuvāk zaļākai videi ap mums, 

viens no dzīvokļu īpašnieku biedrī-
bas “Saulesloka nams 10” šī gada 
mērķiem ir samazināt izvedamo 
sadzīves atkritumu apjomu un at-
teikties no viena sadzīves atkritu-
mu konteinera, bet tā vietā uzstādīt 
papildu konteineru bioloģiskajiem 
atkritumiem. Tāpēc akcentējam 
būtiskāko un aicinām ikvienu iedzī-
votāju pārskatīt savus ikdienas para-
dumus: šķiroto atkritumu konteinerā 
drīkst izmest tikai pārstrādei derīgos 
atkritumus atbilstoši konkrētajam 
šķiroto atkritumu konteinera vei-
dam. Šķiroto atkritumu konteinerā 
jāievieto saplacinātas PET pudeles, 
izjauktas un saplacinātas kartona 
kastes – nesaplacināts iepakojums 
aizņem daudz vietas un rada milzīgu 
apjomu. Paldies SIA “Eco Baltia vide” 
prezentācijā izskanējušajam dzel-
tenā konteinera atslēgas vārdam 
“IEPAKOJUMS”. Pēc šī vārda varam 
orientēties par atbilstoša satura 
izmešanu dzeltenajos konteineros: 
PET pudeles, kartons, skārdenes 
un konservu bundžas, alus pudeļu 
korķi utt. Savukārt putupolistirola 
(putuplasta) atkritumi ir sadzīves 
atkritumi. Tie nekvalificējas kā vieg-
lā iepakojuma šķirotie atkritumi, tos 
nevar izvest kopā ar šķirotajiem at-
kritumiem. Plašāka informācija par 
pareizu atkritumu šķirošanu pieeja-
ma SIA “Eco Baltia vide” vai Mār upes 
novada pašvaldības mājaslapā.

Paldies par sadarbību visiem ie-
saistītajiem partneriem un iedzīvo-
tājiem par vēlmi izzināt! Pateicamies 
biedrības „Pierīgas partnerība” pār-
stāvēm Alīnai Lukjancevai un Ilzei 
Ušackai-Priekulei par mērķtiecīgu 
vadīšanu projekta realizēšanā. Lai 
pārvarētu izaicinājumus Covid-19 
jautājumos, paldies nododam  
Airai Elksnei un Sanitai Ozoliņai par 
sniegtajiem padomiem. Par ikdienas 
rūpēm un centīgu darbu teritorijas 
sakopšanā īpašu paldies sakām mū-
su sētniecei Ivetai Namsonei.

Lai cieņa, mīlestība un atbildība 
pret savu zemi ir kā vērtību kodols, 
ko kopjam paši un nododam tālāk 
nākamajām paaudzēm!

Dzīvokļu īpašnieku biedrības 
“Saulesloka nams 10” valde

http://www.depozitapunkts.lv
http://www.depozitapunkts.lv
https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/attistibas-dokumenti
https://ej.uz/sabiedribas-lidzdalibas-pasakumi
https://ej.uz/sabiedribas-lidzdalibas-pasakumi
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Paziņojums par nekustamā īpašuma “Blakusšķērstēni” Lapsās, Babītes pagastā, 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Mār upes novada pašvaldības 
dome 2021.  gada 22. decembrī ir 
pieņēmusi lēmumu Nr.  15 (prot. 
Nr.  16) “Par nekustamā īpašuma 
„Blakusšķērstēni” Lapsās, Babītes 
pagastā, Mār upes novadā (kadastra 
Nr. 80480070144) detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu”.

Detālplānojuma teritorija ir nekus-
tamais īpašums „Blakusšķērstēni” ar 
kopējo platību 4,01 ha.

Atbilstoši spēkā esošā Babītes 
novada (patlaban Babītes un Salas 
pagasta) teritorijas plānojuma, kas 
apstiprināts ar 2020. gada 22. jan-
vāra saistošajiem noteikumiem 
Nr. 1, funkcionālā zonējuma kartei 
zemes vienība atrodas “Savrupmā-
ju apbūves teritorijā” (DzS) un daļēji 
“Transporta infrastruktūras teritori-
jā” (TR), kurai ir noteikts pašvaldības 
nozīmes ielas/ceļa statuss.

Detālplānojuma izstrādes mēr-
ķis ir veikt īpašuma sadali apbūves 
gabalos, veidot vienotu ielu tīklu 
detālplānojuma teritorijā un tai pie-
gulošajos īpašumos, detalizēt teri-
torijas izmantošanas un apbūves 
noteikumus un noteikt ielas sarka-
nās līnijas. Detālplānojuma izstrādes 
ierosinātājs ir nekustamā īpašuma 
īpašnieki – juridiskas personas.

Ar lēmumu un darba uzdevumu, 
kā arī turpmāko detālplānojuma 
izstrādes dokumentāciju var iepa-
zīties Mār upes novada pašvaldības 
mājaslapas sadaļā “Pašvaldība”–“At-

tīstība un plānošana”– “Detālplāno-
jumi”, kā arī Latvijas ģeotelpiskās 
informācijas portāla “Geolatvija.lv” 
sadaļā “Teritorijas attīstības plā-
nošana” (https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_22692).

Rakstiskus priekšlikumus var 
iesniegt līdz 2022. gada 14. febru-
ārim Mār upes novada pašvaldībā 
Daugavas ielā 29, Mār upē, Mār upes 
novadā, LV-2167, nosūtot tos pa pas-
tu vai iesniedzot klātienē. Iesniegu-
mu iespējams atstāt arī pastkastē 
pie pašvaldības Centrālās admi-
nistrācijas durvīm Daugavas ielā 
29, Mār upē, vai pie administrācijas 
ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes 
pagastā. Elektroniski priekšlikumu, 
parakstītu ar drošu elektronisko 

parakstu, var sūtīt uz e-pasta adre-
si marupe@marupe.lv. Iesniegumā 
noteikti jānorāda iesniedzēja vārds, 
uzvārds un adrese, juridiskām per-
sonām  – nosaukums, adrese un 
reģistrācijas numurs.

Jautājumu gadījumā vērsties 
Mār upes novada pašvaldības At-
tīstības un plānošanas nodaļā pie 
teritorijas plānotājas Svetlanas 
Burakas (e-pasta adrese svetlana.
buraka@marupe.lv, tālruņa numurs 
67511291) speciālistu konsultāciju 
laikā – pirmdienās un ceturtdienās 
no plkst. 9.00 līdz 18.00. 

Valstī noteikto ierobežojumu Co-
vid-19 izplatības ierobežošanai dēļ 
lūgums izmantot tikai attālinātas 
saziņas iespējas.

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Rožu iela 33A” 
Mār upē,  Mār upes pagastā, detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu 

Mār upes novada pašvaldības 
dome 2021.  gada 22. decembrī 
ir pieņēmusi lēmumu Nr.19 (prot. 
Nr. 19) “Par detālplānojuma izstrā-
des uzsākšanu nekustamā īpašuma 
“Rožu iela 33A” Mār upē, Mār upes 
pagastā, Mār upes novadā (kadastra 
Nr. 80760121009), teritorijai”.

Detālplānojuma teritorija ir ne-
kustamais īpašums “Rožu iela 33A”, 
kura platība ir 3,3458 ha. 

Atbilstoši spēkā esošajam 
2013.  gada 18.  jūnijā apstiprinā-
tajam Mār upes novada (patlaban 
Mār upes pagasta) teritorijas plāno-
jumam nekustamais īpašums “Rožu 
iela 33A” atrodas funkcionālajā zo-
nā “Savrupmāju apbūves teritorija” 
(DzS). Apakšzonā noteiktā minimālā 
jaunveidojamās zemes vienības pla-
tība ir 0,1200 ha. Daļu teritorijas aiz-
ņem autotransporta infrastruktūras 
objektu teritorija (TR).  

Detālplānojuma izstrādes mērķis 
ir veikt īpašuma sadali apbūves ga-
balos, veidot vienotu ielu tīklu detāl-
plānojuma teritorijā un tai piegulo-
šajos īpašumos, detalizēt teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteiku-
mus un noteikt ielas sarkanās līnijas. 
Detālplānojuma izstrādes ierosinā-
tājs ir nekustamā īpašuma īpašnie-
ki – divas juridiskas personas.

Ar lēmumu un darba uzdevumu, 
kā arī turpmāko detālplānojuma 
izstrādes dokumentāciju var iepa-
zīties Mār upes novada pašvaldības 
mājaslapas sadaļā “Pašvaldība”–“At-

tīstība un plānošana”– “Detālplāno-
jumi”, kā arī Latvijas ģeotelpiskās 
informācijas portāla “Geolatvija.lv” 
sadaļā “Teritorijas attīstības plā-
nošana” (https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_22685).

Rakstiskus priekšlikumus var ie-
sniegt līdz 2022. gada 14. februārim 
Mār upes novada pašvaldībā Dauga-
vas ielā 29, Mār upē, Mār upes 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, 
Mār upē, vai pie administrācijas 
ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes 
pagastā.  Elektroniski priekšlikumu, 
parakstītu ar drošu elektronisko 
parakstu, var sūtīt uz e-pasta adre-
si marupe@marupe.lv. Iesniegumā 
noteikti jānorāda iesniedzēja vārds, 
uzvārds un adrese, juridiskām per-
sonām  – nosaukums, adrese un 
reģistrācijas numurs.

Jautājumu gadījumā vērsties Mār-
upes novada pašvaldības Attīstības 
un plānošanas nodaļā pie teritorijas 
plānotājas Andas Sprūdes (e-pasta 
adrese anda.sprude@marupe.lv, tāl-
ruņa numurs 67149862) speciālis-
tu konsultāciju laikā – pirmdienās 
un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 
18.00. 

Valstī noteikto ierobežojumu Co-
vid-19 izplatības ierobežošanai dēļ 
lūgums izmantot tikai attālinātas 
saziņas iespējas.Paziņojums par nekustamā īpašuma “Jaunķurbji” Dzilnuciemā, Babītes pagastā, 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
Mār upes novada pašvaldības 

dome 2021.  gada 22. decembrī ir 
pieņēmusi lēmumu Nr.  16 (prot. 
Nr.  16) “Par nekustamā īpašuma 
“Jaunķurbji” Dzilnuciemā, Babītes 
pagastā, Mār upes novadā (kadastra 
Nr. 80480070042) detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu”.

Detālplānojuma teritorija ir nekus-
tamā īpašuma “Jaunķurbji” teritorija 
ar kopējo platību 5,8166 ha.

Atbilstoši spēkā esošā Babītes 
novada (patlaban Babītes un Salas 
pagasta) teritorijas plānojuma, kas 
apstiprināts ar 2020. gada 22. janvā-
ra saistošajiem noteikumiem Nr. 1, 
funkcionālā zonējuma kartei zemes 
vienība atrodas “Savrupmāju apbū-
ves teritorijā” (DzS), daļēji “Dabas un 
apstādījumu teritorijā” (DA) un daļēji 
“Transporta infrastruktūras teritorijā” 
(TR), kas ir pašvaldības nozīmes iela 
(Kviešu iela). Zemes vienības daļai 
papildus noteikts aprobežojums “Na-
cionālas un vietējas nozīmes infra-
struktūras attīstības teritorija” (TIN7).

Detālplānojuma izstrādes mēr-
ķis ir veikt īpašuma sadali apbūves 
gabalos, veidot vienotu ielu tīklu 
detālplānojuma teritorijā un tai pie-
gulošajos īpašumos, detalizēt teri-
torijas izmantošanas un apbūves 
noteikumus un noteikt ielas sarka-
nās līnijas. Detālplānojuma izstrādes 
ierosinātājs ir nekustamā īpašuma 
īpašnieks – fiziska persona.

Ar lēmumu un darba uzdevumu, 
kā arī turpmāko detālplānojuma 
izstrādes dokumentāciju var iepa-

zīties Mār upes novada pašvaldības 
mājaslapas sadaļā “Pašvaldība”–“At-
tīstība un plānošana”– “Detālplāno-
jumi”, kā arī Latvijas ģeotelpiskās 
informācijas portāla “Geolatvija.lv” 
sadaļā “Teritorijas attīstības plā-
nošana” (https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_22687). 

Rakstiskus priekšlikumus var 
iesniegt līdz 2022. gada 14. febru-
ārim Mār upes novada pašvaldībā 
Daugavas ielā 29, Mār upē, Mār upes 
novadā, LV-2167, nosūtot tos pa pas-
tu vai iesniedzot klātienē. Iesniegu-
mu iespējams atstāt arī pastkastē 
pie pašvaldības Centrālās admi-
nistrācijas durvīm Daugavas ielā 
29, Mār upē, vai pie administrācijas 
ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes 
pagastā.  Elektroniski priekšlikumu, 
parakstītu ar drošu elektronisko 

parakstu, var sūtīt uz e-pasta adre-
si marupe@marupe.lv. Iesniegumā 
noteikti jānorāda iesniedzēja vārds, 
uzvārds un adrese, juridiskām per-
sonām  – nosaukums, adrese un 
reģistrācijas numurs.

Jautājumu gadījumā vēr-
sties Mār upes novada pašval-
dības Attīstības un plā no šanas 
nodaļā pie teritorijas plānotājas 
Svetlanas Burakas (e-pasta ad-
rese svetlana.buraka@marupe.lv,  
tālruņa numurs 67511291) speciā-
listu konsultāciju laikā  – pirmdie-
nās un ceturtdienās no plkst. 9.00  
līdz 18.00.

Valstī noteikto ierobežojumu Co-
vid-19 izplatības ierobežošanai dēļ 
lūgums izmantot tikai attālinātas 
saziņas iespējas.

Paziņojums par Mār upes pagasta padomes 2003. gada 
19. maija saistošo noteikumu Nr. 23  „Mār upes novada 
saimniecības “Jaunaudzes” detālplānojums” atzīšanu 
par spēku zaudējušiem daļā par nekustamajiem 
īpašumiem “Pūces”, “Salacas”, “Ernesti”, “Nāras” 
un “Sīgas” Mār upē, Mār upes pagastā,  un saistošo 
noteikumu  Nr. 32/2021 izdošanu

Mār upes novada pašvaldība pa-
ziņo, ka ar 2021. gada 22. decem-
bra lēmumu Nr.  23 (prot. Nr.  16) 
ir apstiprināti saistošie noteikumi 
Nr. 32/2021 “Par Mār upes pagas-
ta padomes 2003. gada 19. maija 
saistošo noteikumu Nr. 23 “Mār upes 
novada saimniecības “Jaunaudzes” 
detālplānojums” atzīšanu par spēku 
zaudējušiem daļā par nekustama-
jiem īpašumiem “Pūces” (kadastra 
Nr.  80760071642),  “Salacas” (ka-
dastra Nr. 80760071645), “Ernesti” 
(kadastra Nr. 80760071644), “Nāras” 
(kadastra Nr. 80760071645) un “Sī-
gas” (kadastra Nr.  80760071646), 
Mār upe, Mār upes pagasts, Mār upes 
novads”. Detālplānojums zaudē spē-
ku ar saistošajiem noteikumiem no-
teiktajā daļā ar šo saistošo noteiku-

mu spēkā stāšanās brīdi. Vienlaikus 
detālplānojuma teritorijā saglabājas 
noteiktās projektētās ielas sarkanās 
līnijas atbilstoši lokālplānojumā Mār-
upes un Tīraines ciema ielu tīkla un 
sarkano līniju precizēšanai (apstipri-
nāts ar 2017. gada 30. augusta sais-
tošajiem noteikumiem Nr. 24/2017) 
noteiktajam risinājumam.

Ar lēmuma un saistošo noteiku-
mu pilnu saturu var iepazīties paš-
valdības mājaslapā www.marupe.lv, 
sadaļā “Pašvaldība” – “Attīstība un 
plānošana” – “Detālplānojumi”, un 
Latvijas ģeotelpiskās informācijas 
portālā “Geolatvija.lv” (https://geolat-
vija.lv/geo/tapis#document_9485). 
Saistošie noteikumi par detālplā-
nojumu atcelšanu tiek publicēti arī 
tīmekļa vietnē www.likumi.lv.

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Silnieku iela 42” (“Jaunpūces”) Mār upē, 
Mār upes pagastā, detālplānojuma izstrādes izbeigšanu

Mār upes novada pašvaldības do-
me 2021. gada 22. decembrī ir pie-
ņēmusi lēmumu Nr. 17 (prot. Nr. 16) 
“Par nekustamā īpašuma “Silnieku 
iela 42” (“Jaunpūces”) Mār upē, Mār-

upes pagastā, Mār upes novadā (ka-
dastra Nr. 80760030060) detālplā-
nojuma izstrādes izbeigšanu”.

Ar pieņemto lēmumu var iepazī-
ties Mār upes novada pašvaldības in-

terneta vietnē www.marupe.lv, sadaļā 
“Pašvaldība” – “Attīstība un plānoša-
na” – “Detālplānojumi”, un Latvijas 
ģeotelpiskās informācijas portālā 
“Geolatvija.lv” (www.geolatvija.lv).

https://www.marupe.lv/index.php/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22692
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22692
mailto:marupe%40marupe.lv?subject=
mailto:buraka%40marupe.lv?subject=
https://www.marupe.lv/index.php/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22685
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22685
mailto:marupe%40marupe.lv?subject=
mailto:anda.sprude%40marupe.lv?subject=
https://www.marupe.lv/index.php/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22687
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22687
mailto:marupe%40marupe.lv?subject=
mailto:svetlana.buraka%40marupe.lv?subject=
https://www.marupe.lv/index.php/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_9485
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_9485
https://likumi.lv/
https://www.marupe.lv/index.php/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi
https://geolatvija.lv/geo/tapis
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Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Pūces”, 
“Salacas”, “Ernesti”, “Nāras” un “Sīgas” Mār upē, Mār upes pagastā, teritorijai

Mār upes novada pašvaldības do-
me 2021. gada 22. decembrī ir pieņē-
musi lēmumu Nr. 24 (prot. Nr. 16) “Par 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
nekustamo īpašumu “Pūces” (ka-
dastra Nr. 80760071642), “Salacas” 
(kadastra Nr. 80760071643), “Ernes-
ti” (kadastra Nr. 80760071644), “Nā-
ras” (kadastra Nr. 80760071645) un 
“Sīgas” (kadastra Nr. 80760071646) 
Mār upē, Mār upes pagastā, Mār upes 
novadā, teritorijai”.

Detālplānojuma teritorija ir nekus-
tamo īpašumu “Pūces”, “Salacas”, 
“Ernesti”, “Nāras” un “Sīgas” Mār upē, 
Mār upes pagastā, teritorija ar kopējo 
platību 3,3421 ha. 

Atbilstoši spēkā esošajam 
2013.  gada 18.  jūnijā apstiprinā-
tajam Mār upes novada (patlaban 
Mār upes pagasta) teritorijas plāno-
jumam detālplānojuma teritorija atro-
das funkcionālajā zonā “Savrupmāju 
apbūves teritorija” (DzS). Apakšzonā 
noteiktā minimālā jaunveidojamās 
zemes vienības platība ir 0,1200 ha. 
Daļu teritorijas aizņem “Autotrans-
porta infrastruktūras objektu terito-
rija” (TR) – pašvaldības ielas “Lapiņu 
dambis” daļa.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir 
veikt īpašumu sadali apbūves gaba-
los, veidot vienotu ielu tīklu detālplā-
nojuma teritorijā un tai piegulošajos 
īpašumos, detalizēt teritorijas izman-
tošanas un apbūves noteikumus un 
noteikt ielas sarkanās līnijas. Detāl-
plānojuma izstrādes ierosinātājs ir 

nekustamā īpašuma īpašnieki – fi-
ziskas un juridiskas personas.

Ar lēmumu un darba uzdevumu, 
kā arī turpmāko detālplānojuma iz-
strādes dokumentāciju var iepazīties 
Mār upes novada pašvaldības mājas-
lapas sadaļā “Pašvaldība”–“Attīstība 
un plānošana”– “Detālplānojumi”, kā 
arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas 
portāla “Geolatvija.lv” sadaļā “Teritori-
jas attīstības plānošana” (https://geo-
latvija.lv/geo/tapis#document_22683).

Rakstiskus priekšlikumus var ie-
sniegt līdz 2022. gada 14. februārim 
Mār upes novada pašvaldībā Dauga-
vas ielā 29, Mār upē, Mār upes nova-
dā, LV-2167, nosūtot tos pa pastu 
vai iesniedzot klātienē. Iesniegumu 
iespējams atstāt arī pastkastē pie 
pašvaldības Centrālās administrāci-
jas durvīm Daugavas ielā 29, Mār upē, 

vai pie administrācijas ēkas Centra 
ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.  Elek-
troniski priekšlikumu, parakstītu ar 
drošu elektronisko parakstu, var sūtīt 
uz e-pasta adresi marupe@marupe.lv.  
Iesniegumā noteikti jānorāda ie-
sniedzēja vārds, uzvārds un adrese, 
juridiskām personām – nosaukums, 
adrese un reģistrācijas numurs.

Jautājumu gadījumā vērsties Mār-
upes novada pašvaldības Attīstības 
un plānošanas nodaļā pie teritorijas 
plānotājas Andas Sprūdes (e-pasta 
adrese anda.sprude@marupe.lv, tāl-
ruņa numurs 67149862) speciālistu 
konsultāciju laikā – pirmdienās un 
ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00. 

Valstī noteikto ierobežojumu Co-
vid-19 izplatības ierobežošanai dēļ 
lūgums izmantot tikai attālinātas 
saziņas iespējas.

Paziņojums par detālplānojuma “Laimes krasti” Mežārēs, Babītes pagastā, nodošanu 
publiskajai apspriešanai  

Ar Mār upes novada pašvaldības 
domes 2021.  gada 22. decembra 
lēmumu Nr. 26 “Par detālplānojuma 
nekustamā īpašuma “Laimes krasti” 
Mežārēs, Babītes pagastā, Mār upes 
novadā (kadastra Nr. 80480011184) 
nodošanu publiskajai apspriešanai 
un atzinumu saņemšanai” (prot. 
Nr. 16) publiskajai apspriešanai no-
dots nekustamā īpašuma “Laimes 
krasti” Mežārēs, Babītes pagastā, 
Mār upes novadā, detālplānojuma 
projekts.

Publiskās apspriešanas termiņš 
noteikts no 2022. gada 17. janvāra 
līdz 2022. gada 14. februārim.

Ievērojot Covid-19 infekcijas izpla-
tības pārvaldības likuma 21. panta 
2. daļas otrā apakšpunkta un 3. da-
ļas prasības, publiskās apspriešanas 
sanāksme tiks organizēta, izman-
tojot tiešsaistes videokonferen-
ces sarunu rīku, “Zoom” platformā 
2022. gada 31. janvārī plkst. 17.00. 

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

ID: 817 679 5216
Parole: Laimes31
Ar detālplānojuma risinājumiem 

un pilnu redakciju iespējams iepa-
zīties: 
  Mār upes novada pašvaldības tī-
mekļa vietnē www.marupe.lv, sa-
daļā “Sabiedrība” – “Sabiedriskās 
apspriedes”;
  valsts vienotās ģeotelpiskās in-
formācijas portāla “Geolatvija.lv” 
sadaļā “Teritorijas attīstības plā-
nošana” (https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_20028);
  konsultācijas un detālplānojuma 
dokumentācija publiskās apsprie-
šanas laikā klātienē pieejamas 
Mār upes novada pašvaldībā Cen-
tra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, 
Mār upes novadā, iepriekš sazino-
ties ar izstrādes vadītāju Dainu 

Klauģi (rakstot uz e-pasta adresi 
daina.klauge@marupe.lv vai zva-
not uz tālruņa numuru 67913758) 
un vienojoties par konkrētu datumu 
un laiku;

  informācija par publisko apsprieša-
nu un detālplānojuma risinājumu 
pieejama arī publiskajā ārtelpā pie 
ieejas pašvaldības administrācijas 
ēkā Mār upes pagastā – Mār upē, 
Daugavas ielā 29, un administrāci-
jas ēkā Babītes pagastā – Piņķos, 
Centra ielā 4. 
Rakstiskus ierosinājumus par de-

tālplānojuma projektu var iesniegt 
līdz 2022. gada 14. februārim Mār-
upes novada pašvaldībai Daugavas 
ielā 29, Mār upē, Mār upes pagastā, 
Mār upes novadā, LV-2167, nosūtot 
tos pa pastu vai sūtot uz e-pasta 
adresi marupe@marupe.lv. Iesniegu-
mu iespējams atstāt arī pastkastē pie 
pašvaldības Centrālās administrāci-
jas durvīm Mār upē, Daugavas ielā 
29, vai administrācijas ēkā Babītes 
pagastā – Centra ielā 4, Piņķos, kā 
arī ievadīt valsts vienotā ģeotelpis-
kās informācijas portāla vietnes  
www.geolatvija.lv apspriešanas sada-
ļā “Iesniegt priekšlikumu”. Iesniedzot 
priekšlikumu, fiziskām personām 
jānorāda vārds, uzvārds un adrese, 
juridiskām personām – nosaukums, 
reģistrācijas numurs, adrese. 

Jautājumu gadījumā sazināties 
ar Mār upes novada pašvaldības 
Attīstības un plānošanas nodaļas 
Zemes ierīcības speciālisti Dainu 
Klauģi (zvanot uz tālruņa numuru 
67913758 vai rakstot uz e-pasta 
adresi daina.klauge@marupe.lv) 
speciālistu konsultāciju laikā – pirm-
dienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 
līdz 18.00. Valstī noteikto ierobežoju-
mu Covid-19 izplatības ierobežoša-
nai dēļ lūgums izmantot tikai attāli-
nātas saziņas iespējas. 

Detālplānojuma izstrādes 
pamatojums un īss risinājumu 
apraksts
Detālplānojuma risinājums paredz 
īpašumu “Laimes krasti” (kadastra 
Nr.  80480011184) Mežārēs, Babī-
tes pagastā, kura platība ir 1,7713 
ha, sadalīt 10 zemes vienībās sav-
rupmāju dzīvojamai apbūvei (DzS – 
savrupmājas (arī divģimeņu mājas)) 
un trīs zemes vienībās transporta in-
frastruktūrai (TR – ielas, to sarkanu 
līniju robežās). 

Piebraukšana teritorijai tiek no-
drošināta, veidojot pieslēgumu pie 
pašvaldības ielas “Kleistu iela”. De-
tālplānojuma teritorijā paredzēts 
veidot “Laimes ielu”, kas nodrošina 
pievienojumu kaimiņu īpašumam 
“Kalniņi” (kadastra apzīmējums 
80480011112), kuras galā plānots 
pagaidu apgriešanās laukums, 
un jaunu “Krasta ielu”, kas veido 
strupceļu ar apgriešanās laukumu. 
Kleistu ielai piegulošā jaunveidoja-
mā zemes vienība Nr. 11 paredzēta 
pievienošanai pašvaldības ielai, lai 
perspektīvā nodrošinātu ielas kori-
dorā nepieciešamās infrastruktūras 
izbūvi – gājēju un veloceliņu, apgais-
mojumu u.c. labiekārtojumu pēc ne-
pieciešamības.

Detālplānojuma teritoriju plā-
nots nodrošināt ar elektroapgādi. 
Līdz centralizētas kanalizācijas un 
ūdensapgādes sistēmas izbūvei 
Kleistu ielā paredzēts ierīkot lokā-
lās ūdensapgādes un notekūdeņu 
ietaises katrā zemes vienībā. gāzes 
apgādes un elektronisko sakaru tīklu 
izbūve īstenojama pēc nepiecieša-
mības. 

Dzīvojamās apbūves zemes vienī-
bu minimālā platība 1200 m2, mak-
simālais apbūves blīvums  – 30%, 
maksimālais stāvu skaits – trīs stā-
vi, maksimālais augstums – 12 m.

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Valdari” Mār-
upes pagastā 1. un 2. zemes vienības detālplānojuma 
grozījumu projekta nodošanu publiskai apspriešanai 

Ar Mār upes novada pašvaldības 
domes 2021.  gada 22. decembra 
lēmumu Nr.  21 “Par nekustamā 
īpašuma “Valdari” Mār upes pa-
gastā, Mār upes novadā (kadastra 
Nr. 80760060096), 1. zemes vienī-
bas un 2. zemes vienības detālplā-
nojuma grozījumu projekta nodo-
šanu publiskai apspriešanai” (prot. 
Nr. 16) publiskajai apspriešanai no-
dots nekustamā īpašuma “Valdari” 
1. un 2. zemes vienības detālplāno-
juma grozījumu projekts.

Publiskās apspriešanas termiņš 
noteikts no 2022. gada 17. janvāra 
līdz 2022. gada 14. februārim.

Ievērojot Covid-19 infekcijas izpla-
tības pārvaldības likuma 21. panta 
2. daļas otrā apakšpunkta un 3. da-
ļas prasības, publiskās apspriešanas 
sanāksme tiks organizēta, izman-
tojot tiešsaistes videokonferen-
ces sarunu rīku, “Zoom” platformā 
2022. gada 27. janvārī plkst. 17.00. 

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

ID: 817 679 5216
Parole: Vald27
Ar detālplānojuma grozījumu risi-

nājumiem un pilnu redakciju iespē-
jams iepazīties: 
  Mār upes novada pašvaldības tī-
mekļa vietnē www.marupe.lv, sa-
daļā “Sabiedrība” – “Sabiedriskās 
apspriedes”;
  valsts vienotās ģeotelpiskās in-
formācijas portāla “Geolatvija.lv” 
sadaļā “Teritorijas attīstības plā-
nošana” (https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_17743); 
  klātienē publiskās apspriešanas 
laikā detālplānojuma grozījumu 
dokumentācija pieejama Mār upes 
novada pašvaldībā Daugavas ie-
lā 29, Mār upē, Mār upes pagastā, 
iepriekš sazinoties ar izstrādes va-
dītāju – 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 detālplānojuma grozījumu 
risinājumu pieejama arī publiskajā 
ārtelpā pie ieejas pašvaldības ad-
ministrācijas ēkā Mār upes pagas-
tā – Mār upē, Daugavas ielā 29, un 
administrācijas ēkā Babītes pagas-
tā – Piņķos, Centra ielā 4.
Rakstiskus ierosinājumus par 

detālplānojuma grozījumu projektu 
var iesniegt līdz 2022. gada 14. feb-
ruārim Mār upes novada pašvaldībai 
Daugavas ielā 29, Mār upē, Mār upes 
pagastā, Mār upes novadā, LV-2167, 
nosūtot tos pa pastu vai sūtot uz 
e-pasta adresi marupe@marupe.lv. 
Iesniegumu iespējams atstāt arī 
pastkastē pie pašvaldības Centrā-
lās administrācijas durvīm Mār upē, 

Daugavas ielā 29, vai pie administrā-
cijas ēkas Babītes pagastā, Piņķos, 
Centra ielā 4, kā arī ievadīt valsts 
vienotā ģeotelpiskās informācijas 
portāla vietnē www.geolatvija.lv, ap-
spriešanas sadaļā “Iesniegt priekš-
likumu”. Iesniedzot priekšlikumu, 
fiziskām personām jānorāda vārds, 
uzvārds un adrese, juridiskām per-
sonām – nosaukums, reģistrācijas 
numurs, adrese. 

Jautājumu gadījumā sazināties 
ar Mār upes novada pašvaldības 
Attīstības un plānošanas nodaļas 
vadītāja pienākumu izpildītāju Daci 
Žīguri (zvanot uz tālruņa numuru 
67149862 vai rakstot uz e-pasta ad-
resi dace.zigure @marupe.lv) speciā-
listu konsultāciju laikā – pirmdienās 
un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 
18.00. Valstī noteikto ierobežojumu 
Covid-19 izplatības ierobežošanai 
dēļ lūgums izmantot tikai attālinātas 
saziņas iespējas. 

Detālplānojuma grozījumu 
izstrādes pamatojums un īss 
risinājumu apraksts 
Atbilstoši 2013.  gada 18.  jūnijā 
apstiprinātajam Mār upes novada 
teritorijas plānojumam 2014.–
2026. gadam detālplānojuma grozī-
jumu teritorija atrodas ārpus ciema 
teritorijā, funkcionālajā zonā “Maz-
saimniecību apbūves teritorija”. Ne-
kustamā īpašuma “Valdari” (kadastra 
Nr. 80760060096) Mār upes pagastā, 
Mār upes novadā, teritorijai ir spēkā 
detālplānojums, kas apstiprināts ar 
Mār upes novada domes 2016. gada 
31. augusta lēmumu Nr.  6 (sēdes 
prot. Nr. 9). Detālplānojuma grozīju-
mi paredz īpašuma “Valdari” spēkā 
esošā detālplānojuma risinājumā 
mainīt publiskajai labiekārtotajai ār-
telpai paredzēto izvietojumu, attiecīgi 
pārkārtojot transporta teritorijas zo-
nējuma robežas, bet saglabājot pub-
liskās ārtelpas īpatsvaru no kopējās 
īpašuma platības atbilstoši spēkā 
esošajam detālplānojuma risināju-
mam. Detālplānojuma grozījumos 
paredzēts arī apvienot iepriekš izda-
lītās zemes vienības – Nr. 8 ar Nr. 9 
un Nr. 10 ar Nr. 11. Citas izmaiņas ar 
detālplānojuma grozījumiem netiek 
noteiktas. Kopumā detālplānojuma 
teritorijā tiek veidotas septiņas ap-
būves zemes vienības ar aptuveno 
platību 0,3 ha un divas apbūves ze-
mes vienības ar platību 1,2–1,5 ha, kā 
arī trīs autotransporta infrastruktūrai 
paredzētas zemes vienības.  Publiskā 
ārtelpa, tāpat kā spēkā esošajā de-
tālplānojumā, iekļaujas ielai paredzē-
tās zemes vienības (kuras platums 
~20 m) robežās. Apbūves parametri 
un inženierkomunikāciju risinājumi 
netiek mainīti.

Paziņojums par nekustamo īpašumu “Zeltiņu iela 108A”, 
“Zeltiņu iela 110” un “Zeltiņu iela 110A” Mār upē, Mār-
upes pagastā, detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma 
termiņa pagarinājumu

Mār upes novada pašvaldības do-
me 2021. gada 22. decembrī ir pie-
ņēmusi lēmumu Nr. 18 (prot. Nr. 16) 
“Par nekustamo īpašumu “Zeltiņu iela 
108A” (kad. Nr. 80760031290), “Zelti-
ņu iela 110” (kad. Nr. 80760030603) 
un “Zeltiņu iela 110A” (kad. 
Nr. 80760031291) Mār upē, Mār upes 
pagastā, Mār upes novadā, detālplā-
nojuma izstrādes darba uzdevuma 
termiņa pagarinājumu”. Detālplā-

nojuma izstrādes darba uzdevuma 
derīguma termiņš pagarināts līdz 
2023. gada 26. februārim.

Ar pieņemto lēmumu var iepazī-
ties Mār upes novada pašvaldības 
interneta vietnē www.marupe.lv, 
sadaļā “Pašvaldība” – “Attīstība un 
plānošana” – “Detālplānojumi”, un 
Latvijas ģeotelpiskās informācijas  
portālā “Geolatvija.lv” (https://geolat-
vija.lv/geo/tapis#document_16887).

https://www.marupe.lv/index.php/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi
https://www.marupe.lv/index.php/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22683
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22683
mailto:marupe%40marupe.lv?subject=
mailto:anda.sprude%40marupe.lv?subject=
http://ej.uz/publiska-apspriesana-marupe
http://ej.uz/publiska-apspriesana-marupe
https://www.marupe.lv/lv/sabiedriba/sabiedribas-lidzdaliba/sabiedriskas-apspriedes
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20028
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20028
mailto:daina.klauge%40marupe.lv?subject=
mailto:marupe%40marupe.lv?subject=
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20028
mailto:daina.klauge%40marupe.lv?subject=
http://ej.uz/publiska-apspriesana-marupe
http://ej.uz/publiska-apspriesana-marupe
https://www.marupe.lv/lv/sabiedriba/sabiedribas-lidzdaliba/sabiedriskas-apspriedes
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17743
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17743
mailto:dace.zigure%40marupe.lv?subject=
mailto:marupe%40marupe.lv?subject=
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17743
mailto:dace.zigure%20%40marupe.lv?subject=
https://www.marupe.lv/index.php/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16887
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16887
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Mār upes novada pašvaldība piedāvā 
jauniešiem palīdzību projektu sagatavošanā
Aicinām jauniešus iepazīties ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras piedā-
vāto finansējumu solidaritātes projektu īstenošanai jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 ga-
diem, kā arī izmantot pašvaldības piedāvāto atbalstu projektu iesniegšanā.

Solidaritātes projekti var būt jauniešu inici-
ēti, izstrādāti un īstenoti divus līdz 12 mēne-
šus ilgi bezpeļņas projekti vietējās sabiedrības 
labā, kas ir balstīti uz neformālās izglītības 
principiem. Projektu var īstenot vismaz piecu 
jauniešu grupa.

Projekta īstenošana jauniešiem sniedz ie-
spēju:
 risināt vietējai sabiedrībai aktuālus jautāju-

mus, organizējot dažādu veidu aktivitātes;
 popularizēt solidaritāti kā vērtību;
 iegūt jaunas kompetences (zināšanas, pras-

mes un attieksmes);
 saņemt īpašu finansiālu atbalstu jauniešu 

ar ierobežotām iespējām iekļaušanai;
 iesaistīt atbalsta personu (personīgās izaug-

smes treneri) mācīšanās veicināšanai;
 popularizēt Eiropas vērtības vietējā sabied-

rībā.
Lai projektu varētu iesniegt Jaunatnes 

starptautisko programmu aģentūrai, jaunie-
šiem nepieciešama sadarbība ar juridisku 

personu (nevalstiska organizācija, pašvaldī-
ba, pašvaldības vai valsts iestāde, uzņēmums 
u.tml.), kas iesniedz jauniešu izstrādātu  
projektu.

Mār upes novada pašvaldības Izglītības 
pārvalde aicina jauniešus, kuriem ir ideja 
gatavot projektu un kuriem nepieciešams 
pašvaldības atbalsts projekta iesniegšanai 
Jaunatnes starptautisko programmu aģen-
tūrai, sazināties ar jaunatnes lietu speciālis-
tu Rihardu Igānu, rakstot uz e-pasta adresi 
rihards.igans@marupe.lv.

Sīkāka informācija par pieejamo finan-
sējumu pieejama Jaunatnes starptau-
tisko programmu aģentūras mājaslapā  
www.jaunatne.gov.lv, sadaļā “Par aģentūru” – 
“Programmas, projekti u.c. sniegtās iespē-
jas” – “Eiropas Solidaritātes korpuss” – “So-
lidaritātes projekti”.

Rihards Igāns, 
Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciālists

Biedrība “Pierīgas partnerība” izsludina 
LEADER projektu 13. kārtu
Biedrība “Pierīgas partnerība” no 2022. gada 1. februāra līdz 1. martam izsludina atklā-
ta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 13. kārtu Lauku attīstības programmas 
2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzī-
tas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās at-
tīstības stratēģijas ieviešanai.

Kopējais finansējums – 726 252,93 eiro:
 1.1. rīcība “Atbalsts tūrisma un aktīvās atpū-

tas veicināšanai” – 173 401,70 eiro;
 1.2. rīcība “Atbalsts lauksaimniecības pro-

duktu pārstrādei, mājražošanai un amat-
niecībai, t.sk. pašu saražotās produkcijas 
iepakošanai, realizēšanai tirgū un kvalitatīvu 
darba apstākļu radīšanai” – 173 401,70 eiro;

 1.3. rīcība “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un 
attīstībai” – 173 401,70 eiro;

 2.1. rīcība “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošanai” – 104 550,22 eiro;

 3.2. rīcība “Atbalsts vietējās teritorijas, t.sk. 
dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, 
pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sa-
sniedzamībai” – 101 497,61 eiro.
Ar 13. kārtas pilnu sludinājuma tekstu var 

iepazīties “Pierīgas partnerības” mājaslapā.

Projekta iesniegumi jāiesniedz Lauku atbal-
sta dienesta sistēmā https://eps.lad.gov.lv.

Projektu konkursi tiek rīkoti atbilstoši bied-
rības “Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģijai.

Iepazīties ar projekta veidlapas paraugu un 
pavaddokumentiem, informāciju par vērtēša-
nu var “Pierīgas partnerības” mājaslapā.

Iedvesmas stāsti no LEADER projektu īste-
notājiem un apmācības par LEADER projektu 
veidlapas aizpildīšanu var atrast biedrības 
“YouTube” kanālā.  

Neatliec projekta gatavošanu uz pēdējo 
brīdi! Aicinām pieteikties konsultācijām. Vai-
rāk informācijas, rakstot uz e-pasta adresi 
info@pierigaspartneriba.lv vai zvanot uz tālru-
ņa numuru 28644888 (Jolanta).

Biedrība “Pierīgas partnerība”

Kā rakstīt LEADER projektu
Biedrības   “Pierīgas partnerība” un “Partnerība “Daugavkrasts”” aicina Mār upes un 
Olaines novada, kā arī Ķekavas novada Ķekavas pagasta, Daugmales pagasta un Balo-
žu pilsētas uzņēmējus, iedzīvotājus un potenciālos projekta iesniedzējus pieteikties ap-
mācību ciklam “Kā rakstīt LEADER projektu”.

Apmācības tiek organizētas, lai palīdzētu in-
teresentiem sagatavot projektus abu biedrību 
izsludinātajās LEADER projektu iesniegšanas 
kārtās. Apmācībās sniegtā informācija būs 
noderīga gan tiem, kas vēlas uzsākt vai attīs-
tīt uzņēmējdarbību, gan arī tiem, kam ir idejas 
par sabiedriskajām aktivitātēm partnerības 
darbības teritorijā.

Piecās nodarbībās būs iespēja iegūt infor-
māciju un apgūt praktiskas iemaņas, lai saga-
tavotu kvalitatīvu projekta pieteikumu izsludi-
nātajiem LEADER projektu konkursiem, kā arī 
uzzināt par citām finanšu piesaistes iespējām 
savām idejām.

1. februārī plkst. 16.00 atklāšana – atbalsts 
tavai uzņēmējdarbībai; informāciju sniegs pār-
stāvji no biedrībām “Pierīgas partnerība” un 
“Partnerība “Daugavkrasts””, Jūrmalas Biznesa 
inkubatora, Ķekavas novada pašvaldības, Lat-
vijas Lauku konsultāciju un izglītības centra, 
finanšu institūcijas “Altum” u.c.;

3. februārī plkst. 16.00 – LEADER atbalsta 
nosacījumi; informāciju sniegs abu biedrību un 

Lauku atbalsta dienesta pārstāvji;
8. februārī plkst.16.00 – uzņēmējdarbības 

projekta veidlapas aizpildīšana. Dalībnieki soli 
pa solim izskatīs LAD EPS aizpildāmo veidla-
pu un pavaddokumentus, biedrību pārstāvji 
pastāstīs par atšķirīgo projektu vērtēšanas 
kritērijos;

9. februārī – sabiedriskā labuma projekta 
veidlapas aizpildīšana. Dalībnieki soli pa solim 
izskatīs LAD EPS aizpildāmo veidlapu un pa-
vaddokumentus, biedrību pārstāvji pastāstīs 
par atšķirīgo projektu vērtēšanas kritērijos;

10. februārī plkst.16.00 – LEADER īstenoto 
projektu pieredzes stāsti. Dalībnieki no uzņē-
mumu un biedrību pārstāvjiem, kuri realizējuši 
LEADER projektus, uzzinās noderīgu informā-
ciju par projektu sagatavošanu.

Katras apmācību nodarbības ilgums – līdz 
divām stundām.

Lai pieteiktos, līdz 29. janvārim  aizpildi an-
ketu vietnē ej.uz/LEADERapmacibas.

 
Biedrība “Pierīgas partnerība”

Par nekustamā īpašuma “Krastakmeņi” Mār upes pagastā detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
Mār upes novada pašvaldības dome 

2021. gada 22. decembrī ir pieņēmusi lēmumu 
Nr. 20 (prot. Nr. 16) “Par nekustamā īpašuma 
“Krastakmeņi” Mār upes pagastā, Mār upes no-
vadā (kadastra Nr. 80760090288) detālplāno-
juma izstrādes uzsākšanu”.

Detālplānojuma teritorija ir nekustamais īpa-
šums “Krastakmeņi” ar kopējo platību 4,48 ha. 

Atbilstoši spēkā esošajam 2013. gada 18. jū-
nijā apstiprinātajam Mār upes novada (patla-
ban Mār upes pagasta) teritorijas plānojumam 
nekustamais īpašums “Krastakmeņi” atrodas 
ārpus ciema, funkcionālās zonas “Savrupmāju 
apbūves teritorijas” apakšzonā “Mazsaimniecī-
bu apbūve ārpus ciemiem” (DzSM), kur noteiktā 
minimālā zemes vienības platība ir 0,3000 ha 
un daļēji atrodas “Mežu teritorijā” (M), “Ūdeņu 
teritorijas” apakšzonā “Upes, dīķi, ezeri” (Ū), “Au-
totransporta infrastruktūras objektu teritorijā” 
(TR). Īpašums “Krastakmeņi” robežojas ar paš-
valdības ceļu C-4 Mehāniskās darbnīcas – Peles.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt 
risinājumu īpašuma sadalei savrupmāju apbū-
ves gabalos, veidot vienotu ielu tīklu detālplā-
nojuma teritorijā un tai piegulošajos īpašumos, 
detalizēt teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumus un paredzēt nosacījumus meža te-

ritorijas izmantošanai un atmežošanai. Detāl-
plānojuma izstrādes ierosinātājs ir nekustamā 
īpašuma īpašnieks – juridiska persona.

Ar lēmumu un darba uzdevumu, kā arī turp-

māko detālplānojuma izstrādes dokumentāci-
ju var iepazīties Mār upes novada pašvaldības 
mājaslapas sadaļā “Pašvaldība”–“Attīstība un 
plānošana”– “Detālplānojumi”, kā arī Latvijas 

ģeotelpiskās informācijas portāla “Geolatvija.
lv” sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”  
(https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22681). 

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 
2022.  gada 14.  februārim Mār upes novada 
pašvaldībā Daugavas ielā 29, Mār upē, Mār-
upes novadā, LV-2167, nosūtot tos pa pastu 
vai iesniedzot klātienē. Iesniegumu iespējams 
atstāt arī pastkastē pie pašvaldības Centrālās 
administrācijas durvīm Daugavas ielā 29, Mār-
upē, vai pie administrācijas ēkas Centra ielā 4, 
Piņķos, Babītes pagastā.  Elektroniski priekšliku-
mu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, 
var sūtīt uz e-pasta adresi marupe@marupe.lv. 
Iesniegumā noteikti jānorāda iesniedzēja vārds, 
uzvārds un adrese, juridiskām personām – no-
saukums, adrese un reģistrācijas numurs.

Jautājumu gadījumā vērsties Mār upes nova-
da pašvaldības Attīstības un plānošanas noda-
ļā pie teritorijas plānotājas Svetlanas Burakas 
(e-pasta adrese svetlana.buraka@marupe.lv, 
tālruņa numurs 67511291) speciālistu konsul-
tāciju laikā – pirmdienās un ceturtdienās no 
plkst. 9.00 līdz 18.00. 

Valstī noteikto ierobežojumu Covid-19 izpla-
tības ierobežošanai dēļ lūgums izmantot tikai 
attālinātas saziņas iespējas.

mailto:rihards.igans%40marupe.lv?subject=
http://www.jaunatne.gov.lv
https://eps.lad.gov.lv
mailto:info%40pierigaspartneriba.lv?subject=
http://ej.uz/LEADERapmacibas
https://www.marupe.lv/index.php/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22681
mailto:marupe%40marupe.lv?subject=
mailto:svetlana.buraka%40marupe.lv?subject=
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“Erasmus+” projekti Mār upes novada pirmsskolās
Eiropas Savienības “Erasmus+” programmas pamatdarbības Nr. 2 (KA2) skolu apmaiņas partnerības pro-
jekts “Full STEAM ahead” norisinājās no 2019. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. decembrim.

Projektu īstenoja seši sadarbības 
partneri:
 projekta koordinators “Holy Family 
N.S.” (Īrija); 

 PII “Zeltrīti” (Latvija); 
 Šauļu rajona Kuršēnu bērnudārzs 
“Eglutė” (Lietuva); 

 bērnudārzs “Tallinna Linnupesa 
Lasteaed” (Igaunija); 

 “Fidje barnehage AS” (Norvēģija);
 “CEIP Emilio Carmona” (Spānija). 

Vārds STEAM (Science, Technology, 
Engineering, Arts, Mathematics) iekļauj 
zinātni, tehnoloģijas, inženierzināt-
nes, mākslu un matemātiku. Projek-
ta mērķis bija iepazīties, iemācīties 
un ikdienā vairāk izmantot digitālos 
palīglīdzekļus. Apvienojām labākās 
mācību metodes ar digitālu pieredzi 
un papildinājumiem.

Kopumā īstenojām 17 mobilitā-
tes – deviņas klātienē un astoņas 
tiešsaistē. To laikā apguvām teh-
noloģiju izmantošanu darbā ar bēr-
niem.  Darbība projektā ļāva papildi-
nāt arī mūsu pirmsskolas izglītības 
iestādes materiālo bāzi, lai visas šīs 
tehnoloģijas varētu izmantot ikdie-
nas darbā. Mūsu iestādē pieejamas 
šādas tehnoloģijas: gaismas gal-
di, runājošie knaģi, zaļais ekrāns, 
intelektuālās rotaļlietas “Ozobot”, 
“Blu-Bot”, “Makey” un dažādas apli-

kācijas. Tās veicina koncentrēšanos, 
uzmanību un padara vienkāršus uz-
devumus interesantus.

Eiropas Savienības “Erasmus+” 
programmas pamatdarbības Nr. 1 
(KA1) skolu sektora projekts “Īpa-
šais laiks īpašiem bērniem” norisi-
nājās no 2019. gada 1. jūnija līdz 
2021. gada 30. novembrim. 

Projektu īstenoja skolu konsorcijs. 
Konsorcija koordinators – PII “Zeltrī-
ti”; sadarbības partneri – Skultes sā-
kumskolas pirmsskola un Mār upes 
pamatskolas pirmsskola.

Projekta galvenie mērķi ir: 
1) veicināt izglītojamo ar speciā-

lām vajadzībām integrāciju vispār-
izglītojošās pirmsskolas izglītības 
iestādēs, nodrošinot pēc iespējas 
ātrāku grūtību jomu identificēšanu un 
atbalsta sniegšanu izglītības iestādē; 

2) pedagoģiskā personāla profesio-
nālās kapacitātes paaugstināšana. 

Projektā tika īstenotas 22 mobili-
tātes. Astoņos strukturētos kursos 
Horvātijā, Maltā, Čehijā, Spānijā, Itā-
lijā un Somijā piedalījās 18 dalībnie-
ces, papildinot zināšanas darbam ar 
bērniem ar speciālām vajadzībām. 
Dalībnieces mācījās, kā pārvarēt 
stresa situācijas un izvairīties no iz-
degšanas, apguva informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju izman-

tošanu mācību procesā, papildināja 
zināšanas par autiskā spektra trau-
cējumiem, spēļu nozīmi izglītībā, 
radošo drāmu un mākslas terapiju 
kā izglītības instrumentus, izzināja 
Somijas izglītības sistēmu.

Četras dalībnieces devās uz Lima-
solu Kiprā, kur guva pieredzi bērnu-
dārzā “Little Wonders”, kas darbojas 
atbilstoši Lielbritānijas mācību prog-
rammai.

Mācību mobilitātes bija lieliska ie-
spēja izglītībā iesaistītajiem mācīties 
un gūt pieredzi ārvalstīs, padziļināt 
savu profesionalitāti un uz Latviju 
atvest jaunu profesionālo un dzīves 
pieredzi, kā arī atziņu “laimīgs skolo-
tājs – laimīgs bērns”. 

Paldies Valsts izglītības attīstī-
bas aģentūrai, Mār upes novada 
pašvaldībai, PII “Zeltrīti” vadītājai 
I. Jirgensonei, Mār upes pamatsko-
las direktorei S. Sakovičai un Skultes 
sākumskolas direktorei G. Grizānei 
par atbalstu visā projekta laikā! 

PII “Zeltrīti” pirmsskolas skolotāja 
Laura Mihailova, izglītības psiholoģe 

Diāna Putniņa

Labdarības akcijas “Lūdzu, palīdziet palīdzēt!” dzīvnieku patversmei “Ulubele” hronika
Stāsta Mār upes Valsts ģimnāzijas 
6.a klases skolēni.

Loreta: “Jau tad, kad mācījāmies 
5. klasē, audzinātāja mums pastāstīja, 
kā viņas iepriekšējā audzināmā klase, 
kas tagad būtu 14.d, četrus gadus pēc 
kārtas ziemā rīkoja labdarības akciju 
“Ulubeles” dzīvniekiem un kļuva par 
patversmes brīvprātīgajiem.”

Adrians: “Taču laikam tad mēs bi-
jām mazi un skolotājā īsti neieklausī-
jāmies, un drīz arī kovida epidēmijas 
dēļ sākās attālinātās mācības līdz 
pat vasarai.”

Enija: “Taču šogad mēs domājām: 
kas tad nu, vai tad mēs esam sliktāki 
par lielajiem?! Un tā arī sākām rīkoties.”

Madara Rēzija: “Iegādājāmies 
lielas, dzeltenas papīra lapas, lai 
uzrakstītu aicinājumu visiem sko-
lēniem ziedot. “Ulubeles” mājaslapā 
atradām informāciju par sunīti Pa-
starīti un kaķi Mango, kuriem tajā lai-
kā patversmē klājās ļoti grūti sliktas 
veselības dēļ. Viņi abi mūsu plakātos 
arī bija reklāmas sejas jeb purniņi.”

Paula: “Mēs, vairākas meitenes, 
uzņēmāmies teksta rakstīšanu un 
plakātu noformēšanu. Tie izdevās 
glīti un spilgti, un aicinājumus mēs 
izvietojām divās vietās skolā kopā ar 
groziem ziedojumiem.”

Armands: “Akcija notika nedēļu – 
no 9. līdz 16. decembrim.”

Diāna: “Grozi pildījās ātri, un tos 
tukšojām vairākas reizes dienā. Drīz 
liela daļa mūsu klases bija piepildīta ar 
dažādām mantām un nedaudz smar-
žoja pēc dzīvnieku barības veikala.”

Aleksandra: “Protams, arī es un 
mani klasesbiedri atnesām daudz 
lietu  – gan barību, gan segas un 
dvieļus, gan dzīvnieku rotaļlietas. Es 
kopā ar mammu sapirku lielu maisu 
barības un rotaļlietu.”

Keitija: “17. decembrī palikām pēc 
stundām un šķirojām ziedojumus. 
Sākumā likās, ka akcija būs meiteņu 
lieta, bet te nu pierādījās, cik mūsu 
klases zēni tomēr ir aktīvi, izdarīgi, 
atsaucīgi un stipri.”

Artūrs J.: “Šķirošana nemaz ne-
bija viegla, ziedojumus grupējām pa 
kastēm, piemēram, sausā suņu barī-
ba, kaķu konservi, segas, palagi utt.”

Aleksandrs: “Kastes aizlīmējām 
tik kārtīgi un cieši, ka nepietika līm-
lentes, tāpēc gājām aizņemties to 
pie skolas direktora. Iztērējām arī 
visus viņa krājumus.”

Matīss: “Nav mums pakošanā vai 
fasēšanā lielas pieredzes, tāpēc ga-
dījās, ka kādai kastei no pārāk liela 
smaguma saplīsa dibens un darbs 
bija jāsāk no jauna, liekot mazāk 
mantu vairākās kastēs.”

Gregors: “Katram iepakojumam 
uzlīmējām dzeltenu uzrakstu par to, 
kas tajā atrodas. Dzeltenā ir “Ulube-
les” tradicionālā krāsa un tāpat arī 
šīs labdarības akcijas visu piecu 
gadu garumā.”

Ronijs: “Man ļoti patika šī piekt-
diena, jo kopā darījām labu darbu. 
Attālināto mācību dēļ ilgi nebija iz-
justa tik varena klases vienotība un 
darba prieks.”

Madara: “21. decembrī pēc liecī-
bu saņemšanas stiepām kastes uz 
autobusu, ko mums bija sarūpējis 
skolas direktors. Atkal tas pats  – 
divām kastēm izplīsa dibens, bet nu 
jau mēs, iepriekš guvuši pieredzi, 
problēmu pratām zibenīgi novērst.”

Kristaps: “Vecāki mums bija at-
veduši klases eglīti. Lai pagarinātu 
tās citu iepriecināšanas mūžu, no-
lēmām arī to aizvest uz patversmi.”

Robijs: “Kā eglīti greznosim? Lai-
kam spīdīgi bumbuļi, virtenes un 
svecītes dzīvniekus neiepriecinās, 
tāpēc tajā iekārām suņu kārumus 
kauliņu un vistu stilbiņu formā. 
Zvaigznītes gan mums nebija, ko 
egles galotnē likt.”

Anna: “Zvaigznītes vietā egles 
galotnē iekārām kartīti ar pašu izdo-
mātu dzejolīti. Ilgi gan to sacerējām. 
Hmm... Kā nu tas skanēja?”

Oskars: “Es atceros! 
Ziemassvētkiem pienākot,
Kaķi, suņi runājot.

Tāpēc vedām egli zaļu,
Lai tie izklaidēm dod vaļu –
Lai var dejot, skaļi smiet,
Dziedāt dziesmas, jautri diet.” 
Elizabete: “Uz patversmi mums lī-

dzi devās vēl viena skolotāja, kuru, tā-
pat kā mūsu audzinātāju, sauc Līga.’’

Martins: “Patversmē mūs sa-
gaidīja vesels suņu koris, kā arī 
patversmes pārstāve Diāna un ad-
ministrators Kristaps. Bija slidens, 
klupdami krizdami stiepām mantas 
uz noliktavu.”

Artūrs R.: “Mani tik ļoti pārsteidza 
milzīgais daudzums suņu, ka apstā-
jos kā piekalts pie voljēriem un gan-
drīz aizmirsu, ka jāstiepj kastes. Kā 
var tādus mīļumus pamest?!”

Gustavs: “Patversmes pārstāve 
Diāna mums pastāstīja par patver-
smi un tās iemītniekiem, ļāva arī 
drusku apskatīt tos.”

Markuss: “Uzzinājām, ka “Ulube-
lē’’ ir apmēram 500 iemītnieku un 
100 no tiem ir opīši un omītes, tas 
ir, vecāki par astoņiem gadiem. Šī ir 
no-kill patversme, un liela nozīme ir 
tieši ziedotājiem, jo valsts dzīvnie-
kam sniedz atbalstu tikai divām 
nedēļām.”

Linards: “Visu dzīvnieku uzturēša-
na maksā apmēram 1000 eiro dienā. 
Ģimnāzijas skolēni, vecāki, darbinie-
ki ziedojot ir izdarījuši lielisku darbu.”

Gabriela: “Visi mēs patversmē 

jutāmies saviļņoti, bija interesanti, 
bet reizē tomēr arī ļoti, ļoti skumji, jo 
dažs dzīvnieciņš te mīt jau padsmit 
gadus.”

Rebeka: “Vairums ziedojumu bija 
anonīmi, tomēr kādam bija pievie-
notas bērnu vēstulītes, un dažus 
dāvinātājus mēs pamanījāmies iz-
spiegot paši.”

Marta: “Tāpēc devāmies pie vi-
ņiem, lai uzdotu jautājumus, kas 
viņus motivēja ziedot un kādas ir 
viņu attiecības ar dzīvniekiem. Vis-
pirms izjautājām Miku un Lindu. Viņi 
ir brālis un māsa, un viņu ģimene jau 
visus gadus ir paši pirmie ziedotāji 
un atved gandrīz vai kravu ar dzīv-
nieku barību.”

Miks (6.b): “Kad izlasu dzelteno 
plakātu ar lūgumu ziedot, parasti uz-
reiz mājās par to izstāstu tētim, un 
viņš vai nu tajā pašā vakarā, vai arī 
otrā rītā dodas uz dzīvnieku veikalu, 
pēc tam – ar pirkumu uz skolu, bet 
mūsu ģimenē visstiprāk dzīvniekus 
mīl māsa Linda.”

Linda (4.b): “Man ļoti patīk dzīv-
nieki, it īpaši suņi. Mana ģimene 
katru mēnesi brauc uz “Ulubeli” 
staidzināt suņus, es arī esmu mā-
cījusies Ulubeles Cilvēcības skoliņā. 
Mums mājās dzīvnieku nav, bet, kad 
izaugšu liela, man noteikti būs vācu 
aitu suns un arī kāds suņu opītis no 
patversmes.”

Gustavs (4.a): “Kad izlasīju par 
akciju, uzreiz zvanīju omei, ka arī 
mums kaut kas jānopērk. Ziedoju-
mus atveda ome un opis, jo es pats 
vēl tādus smagumus nespēju pa-
nest. Viņi ziedo katru gadu. Man ļoti 
patīk dzīvnieki, agrāk mums mājās 
bija suns Rodžers un zivtiņa Bruno, 
bet tagad – kaķis Kriksis, kas arī ir 
adoptēts no patversmes.”

Māsas Elizabete (1.e) un Katrīna 
(2.a): “Mājās izstāstījām mammai 
par dzelteno plakātu ar kaķa Man-
go lūgumu, un viņa devās uz veikalu 
nopirkt kaķu ēdienu. Ielikām to mai-
siņos, uz kuriem uzrakstījām, kas 
sūta sveicienus. Mums ļoti rūp visas 
pasaules dzīvnieki, un mājās mums 
ir kaķis Mellis, ko atradām pagal-
mā, – vai nu viņš bija pamests, vai 
arī saimniekam pats pazaudējies.”

Erlīna (4.d): “Ieraudzīju kaķi Man-
go plakātā, nofotografēju un mājās 
parādīju mammai. Tad abas brau-
cām uz veikalu, nopirkām rotaļlietas, 
gardumus, mamma arī sašuva suņu 
gultiņu. Man mājās ir suns Baksters 
un kaķis Alfons, un es ļoti mīlu dzīv-
niekus. Man Mango kļuva tik ļoti žēl, 
ka uzrakstīju viņam vēstuli ar veselī-
bas vēlējumu un lūgumu pasveicināt 
savus draugus patversmē.”

Anna (3.b): “Es ļoti mīlu dzīvnie-
kus. Man mājās ir divi suņi un kaķis. 
Visa ģimene devāmies uz veikalu 
pirkt dāvanas dzīvniekiem. Ziedoju-
miem īpaši noformēju kasti ar kaķa 
un suņa zīmējumu un uzrakstīju 
vēstulīti, jo šī dāvana tiešām bija no 
visas manas sirds.

Divdesmit deviņi 6.a klases pār-
stāvji (tik skaļi, lai noskan visa Mār upe): 
“Mīļie ģimnāzijas skolēni, vecāki un 
darbinieki! Vissirsnīgākais paldies, ka 
atbalstījāt ķepaiņus, kam pagaidām 
dzīvē nav tik labi veicies, un darījāt 
pasauli kaut nedaudz gaišāku!” 

     
6.a klases skolēnu teikto 

hronoloģiskā secībā sakārtoja klases 
audzinātāja Līga Lisnere

Mār upes Valsts ģimnāzijas skolēni 
Slovēnijā
No 6. līdz 12. decembrim četri mūsu skolas jaunieši – Madara Marta 
Kosīte, Marta Reihmane, Edgars Puriņš-Raisks un Kristaps Cirsis – 
kopā ar angļu valodas skolotāju Ingūnu Grīnerti un ķīmijas skolotā-
ju Elīnu Spolīti “Erasmus+” projektā devās uz skaisto Slovēniju, lai 
runātu, diskutētu un apmainītos ar pieredzi par tēmu “Let’s change 
the world with renewable energy”. 

Kopā ar skolēniem no Polijas, Zie-
meļmaķedonijas, Slovēnijas, Turci-
jas un Belģijas tika rīkotas dažādas 
aktivitātes, radošās darbnīcas un 
prezentācijas, kas saistītas ar pa-
saulē patlaban aktuālo tēmu.

Nedēļas garumā tika realizēts ļoti 
daudz, tostarp ekskursija uz krāšņo 
Slovēnijas galvaspilsētu Ļubļanu, 
kur skolēni apmeklēja 12. gadsim-
tā celto Ļubļanas pili. Mūsdienīgā 
ekskursijā tika izstāstīta šīs vietas 
vēsture.

Slovēnijas otra lielākā pilsēta un 
2012.  gada Eiropas Kultūras gal-
vaspilsēta Maribora arī bija vērtīgs 
apskates punkts ar Ziemassvētku 
sajūtu dažādos tirdziņos, apskates 
objektiem un gida ekskursiju. 

Jaunieši ieguva zināšanas ne 
tikai par vēsturi, bet arī apmeklēja 
valsts lielāko atkritumu šķirošanas 
punktu “Saubermacher”. Šī bija ļoti 
vērtīga ekskursija gan projekta ie-
tvaros, gan arī pašiem jauniešiem, 
jo atraktīvā uzņēmuma pārstāve de-

talizēti pastāstīja par medicīnisko 
atkritumu šķirošanu un pārstrādi, 
kā arī ļāva ielūkoties pašā procesā 
uzņēmuma iekšienē.

Starp jaunas informācijas gū-
šanu un aktivitāšu izpildi projekta 
dalībnieki nodarbojās arī ar fizis-
kām aktivitātēm visdažādākajās 
izpausmēs: sporta spēles brīdī, kad 
sniega dēļ netiek uz galvaspilsētu, 
došanās kalnos, kā arī sniega kau-
jas starp mūsu un Turcijas skolē-
niem, kuri pirmo reizi mūžā redzēja  
sniegu!

Projekts bija izglītojošs, emoci-
jām un neaizmirstamiem skatiem 
pilns un sniedza iespēju iepazīties 
ar citiem līdzīgi domājošiem jau-
niešiem, objektīvi izvērtēt savas zi-
nāšanas kādā jomā un uzzināt, kā 
citās Eiropas valstīs notiek pāreja 
uz atjaunojamo enerģiju.

Madara Marta Kosīte, 
Mār upes Valsts ģimnāzijas  

10. d klases skolniece
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Pieaugot Mārupes novada prasmīgo mājražotāju, amatnieku un 
mākslinieku skaitam, tiek veidots jauns Mārupes novada 
mājražotāju, amatnieku un mākslinieku piedāvājuma 
buklets. 
Aicinām atsaukties mūsu novadniekus, kuri vēlas izmantot šo 
iespēju, lai bez maksas pozicionētu savu darbību topošajā bukletā.

Pieteikties līdz
2022.gada 10.februārim
turisms@marupe.lv vai 28376495

Talantīgie Mārupes
novada meistari!

“Es dziedu kā lakstīgala…”
Kad pirmo reizi satikos ar Germanu, tieši tā viņš par sevi teica. To-
reiz man likās nedaudz pārspīlēti. Lūdzu viņam ko nodemonstrēt. 
Dzirdot, kā viņš dzied “Tumša nakte, zaļa zāle”, es sapratu, ka šīs 
balss salīdzinājums ar lakstīgalu ir pat pieticīgs. 

Germans Miroņenko ir 12 gadus 
vecs zēns, kuram patīk dziedāt. Viņš 
ir dzimis 14. februārī, un tas arī viņu 
raksturo – viņš ir neparasti pieklājīgs 
un gaišs, pat romantisks. Vienmēr 
gatavs uzstāties. Germans aizrau-
jas ar keramikas veidošanu, hiphopa 
dejām un dažādiem rokdarbiem, kas 
ik pa laikam mainās. Viņam ir arī biz-
nesmeņa iemaņas, jo laiku pa laikam 
viņš man stāsta par kādu jaunu ni-
šas produktu, ko sācis veidot un pie-
dāvā nopirkt saviem draugiem. Viņu 
interesē arī zinātne – reiz, braucot 
no konkursa Ventspilī, pusi ceļa klau-
sījos aizraujošu stāstu par kosmo-
su un gravitāciju. Grūti izsekot līdzi 
visam, par ko Germans interesējas.

2021. gadā Germana talants tika 
novērtēts arī Latvijas nozīmīgākajos 
klasiskās mūzikas bērnu dziedāša-
nas konkursos. Maijā viņš ieguva 
1.  vietu attālinātajā dziedāšanas 
konkursā “Vidzemes cīrulīši 2021”. 
Konkursā viņš saņēma arī atzinību 
par labāko Alfrēda Kalniņa oriģi-
nāldziesmas izpildījumu. Oktobrī 
Germans ieguva 1. vietu VI Latvi-
jas Mūzikas skolu kora klašu solo, 
duetu un trio, ansambļu tiešsaistes 

konkursā “Jūras zvaigzne”, kur sa-
ņēma arī īpašo nomināciju – “Emo-
cionāli spilgtākais priekšnesums”. 
Novembrī Germans ieguva Lielo 
balvu 17. Latvijas Bērnu un jauniešu 
vokālistu konkursā, bet decembrī – 
2. vietu II Starptautiskajā zēnu solo 
un duetu dziedāšanas festivālā-kon-
kursā “Rīgas Doms 2021”. 

Kad Germanam jautāju, kā viņš 
pats sevi raksturotu, zēns atbild, ka, 
mammasprāt, visvairāk viņu rakstu-
ro izturība. “Ja uzņemos kādu darbu, 
tad izdaru to līdz galam. Vēl es esmu 
talantīgs un mani interesē dažādas 
jaunas lietas. Piemēram, ar klavier-
spēli man sākumā negāja viegli, 
bet man tā sāk patikt. Ieskaitē bija 
jāspēlē skaņdarbs “Hippopotams 
vannā”, kas mani iedvesmoja spēlēt 
vairāk, un arī izdevās ieskaitē labi no-
spēlēt. Un, protams, man ļoti patīk 
dziedāšana. Tā ir interesanta lieta, 
ka no uzrakstītām notīm var radīt 
mūziku, līdzīgi kā liekot lego. Man 
patīk arī datorspēles. Nesen uzsāku 
izšūšanu ar kristāliem, kur no nelie-
liem kristāla gabaliņiem var izveidot 
gleznas. Tas mani ļoti nomierina.”

Izvaicāts par specifisko, kas aiz-
rauj dziedāšanā, Germans atklāj, ka 
viņam sagādā prieku demonstrēt 

savu balsi citiem un pašam izbaudīt 
mūzikas skanējumu. “Patīk redzēt 

publikas emocijas, kad uzstājos kā 
solists vai dziedu korī. Lai gan, kad 
dziedu, es uz publiku neskatos. Pa-
rasti skatos vienā punktā uz sienas 
un koncentrējos uz vārdiem un to, 
ko tajā brīdī dziedu. Plusiņš ir arī 
publikas aplausi. Tie liecina, ka viss 
ir izdevies, ka ne velti esmu šo skaņ-
darbu mācījies. Kad sāku mācīties 
kādu skaņdarbu, sākumā ir grūti, bet 
ar laiku melodija ielīst man galvā, un 
tad tā ir mana un varu to izbaudīt. 
Konkursos patīk piedalīties, jo ir ie-
spēja novērtēt savu progresu. Un ir 
tik patīkamu, ka tas ir.”

Sarunas noslēgumā Germans 
velta pateicības vārdus visiem, kas 
snieguši atbalstu viņa radošajā 
ceļā: “Gribu pateikt paldies visiem, 
kas mani atbalstījuši un palīdzējuši. 
Milzīgs paldies manai mammai un 
tētim, un visiem maniem skolotā-
jiem no Rīgas Doma kora skolas un 
Babītes Mūzikas skolas, kas mani 
mācījuši! Atsevišķu paldies gribu 
pateikt Babītes Mūzikas skolas 
skolotājām Ilzei Latkovskai, Lāsmai 
Pommerei un Ilzei Poķei. Paldies 
mūzikas skolotājai Velgai no bērnu-
dārza “Vinnijs”, kura saskatīja manu 
talantu un aizsūtīja mani uz pirmo 
dziedāšanas konkursu! Paldies, ka 
padarījāt mani par to, kas es esmu!”

Ilze Latkovska, 
Babītes Mūzikas skolas direktores 

vietniece izglītības darbā

Mūsdienīgās Ziemassvētku kartītes 
Mār upes pamatskolā
2021. gada Ziemassvētku laiks atkal bija tāds neparasts, ar ierobežo-
jumiem, tāpēc Mār upes pamatskola vēlējās radīt svētku noskaņu ino-
vatīvi – izmantojot tehnoloģiju sniegtās iespējas. 

Katra klase vienojās par Ziemas-
svētku tēmu. Tās bija visdažādākās: 
“Sniegavīra piedzīvojumi”, “Ak, eglī-
te”, “Grinča Ziemassvētki” u.c. Lai 
pašiem būtu interesantāk, piedzīvo-
jumus varēja izdomāt un uzzīmēt arī 
kopā ar draugu. Divas kartītes salie-
kot kopā, radās viens Ziemassvētku 
piedzīvojums. Katram bija izvēle – 
zīmēt vienatnē vai ar kādu kopā. 

Klusi fonā skanēja Ziemassvēt-
ku dziesmas, un skolēni ķērās pie 
darba. Iesākumā bērni veidoja skici, 
tad to uzlaboja, un visbeidzot tapa 
oriģināldarbs. 

No skolēnu veidotajām kartītēm 
tika izveidota viena liela klases kar-
tīte, kurai izveidoja QR kodu. Kodus 
izvietoja pie skolas logiem, brīvi pie-
ejamus ikvienam Mār upes novada 
iedzīvotājam, lai, dodoties pastaigā, 
visu svētku laiku, arī ziemas brīvlai-
kā, varētu apskatīt Mār upes pamat-
skolas skolēnu veikumu un izjust 
prieku. 

Svarīgākais ir svētku radīšanas 
prieks un mīlestība, ko bērni sniedza 
no sirds. Vai izdevās? Noteikti, jo ve-
selu nedēļu klasēs virmoja prieks par 
Ziemassvētku piedzīvojumu. 

Raimonda Goda,
Mār upes pamatskolas latviešu 
valodas un literatūras skolotāja

Sadarbībā ar “Prātnieku laboratoriju” Babītes 
vidusskolā dibina ražošanas uzņēmumus
Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra projekts “Prātnieku laboratorija” ir intere-
šu izglītības skola, kas piedāvā alternatīvu, mērķtiecīgu, padziļinātu mācīšanos eksaktajās zinātnēs. 

Babītes vidusskolai jau vairākus 
gadus ir veiksmīga sadarbība ar 
“Prātnieku laboratoriju”, kas ar saukli 
“Uzdrīksties! Domā! Radi!” aktīvi pie-
dalās un dod iespēju skolēniem mē-
ģināt uzdrīkstēties, pilnveidoties un 
saprast, ka kopā var izdarīt vairāk.  

Decembrī Babītes vidusskolas 6.a 
klases izglītojamie piedalījās integrētā 
biznesa un eksakto jomu simulācijas 
mācību spēlē “RažotPrieks”. Skolēni 
dibināja savus ražošanas uzņēmu-
mus un piedzīvoja trīs biznesa ga-
dus, kuros pirka izejmateriālus, ražoja 
produktus un pārdeva tos “pircējam”. 
Gaisā virmoja īsta spriedze, azarts un 
produktīvas sarunas par uzņēmuma 
attīstību. Neizpalika mārketinga un 
komunikācijas stratēģija un pat daži 
mēģinājumi piekukuļot “pircēju”, lai 
tas produktu nopirktu par neatbilsto-
šu tirgus cenu. Bet, protams, kā jau 
īstā uzņēmumā bargākie bija finanšu 
direktori, kas turēja roku uz pulsa, lai 

prātīgi pārvaldītu finanses un kontro-
lētu notiekošo. 

Spēles ietvaros īpaša uzmanība tika 
veltīta komunikācijas, domāšanas, sa-
darbības un vērtēšanas prasmju attīs-
tīšanai, un, spēlei noslēdzoties, dalīb-
nieki atzina, ka ir pārsteigti, cik daudz 
paši var izdarīt, cik biznesa plānošana 
tomēr ir sarežģīta un cik liels izaicinā-

jums bija sadarbošanās grupās. 
Mācību spēli “Ražotprieks” vadī-

ja Latvijas Universitātes “Prātnieku 
laboratorijas” komanda Aira Kumer-
danka, Līga Zālīte, Andris Nikolajen-
ko un Marta Mikīte.

Sagatavoja Vineta Vējone, Babītes 
vidusskolas sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Projektu konkursā “Young Innovators”  
Babītes vidusskola iegūst finansējumu idejas  
“E-atkritumi: Kas mums būtu jāzina?” īstenošanai
“Young innovators” ir Eiropas Inovāciju un tehnoloģijas institūta klimata zināšanu un inovāciju kopie-
nas “Climate-KIC” programma, kas Latvijā tiek ieviesta, sadarbojoties Rīgas Tehniskajai universitātei, 
EIT “Climate-KIC Hub Latvia” un Vides Izglītība fondam.

Lai skolēnos veicinātu aktīvu dzī-
ves pozīciju, pilsonisku atbildību par 
savā apkārtnē notiekošo, Babītes 
vidusskola aktīvi iesaistījusies pro-
jektā par klimata pārmaiņām “Young 
Innovators”. 

Projektu īstenoja 12. klašu sko-
lēni, ģeogrāfijas stundās apgūstot 
sistemātisko domāšanu, angļu va-
lodā diskutējot par globālām prob-
lēmām, informātikā veidojot mājas-

lapas par e-atkritumiem. Tika veikta 
4.–12. klašu audzēkņu aptauja, lai 
noskaidrotu viņu izpratni par e-atkri-
tumiem, to apsaimniekošanu, kā arī 
izstrādātas jaunas idejas. 

Viena no projekta idejām – “E-atkri-
tumi: Kas mums būtu jāzina?” – rezul-
tējusies ar panākumiem, ierindojoties 
starp labākajām un iegūstot 200 eiro 
finansējumu, ko paredzēts izlietot 
pasākumiem angļu valodas nedēļā. 

Programmas īstenošanā līdzdar-
bojās skolotāji Diāna Pekša, Kristaps 
Muižnieks un Inese Gavare, kuri arī 
mācījās, apguva materiālus par 
klimata pārmaiņām, sistemātisko 
domāšanu, ideju ģenerēšanu un 
projektu izstrādāšanu, lai uzlabotu 
vidi savā novadā. 

Sagatavoja Inese Gavare, 
Babītes vidusskolas ģeogrāfijas 

skolotāja

Talantīgais Babītes Mūzikas skolas 5. kora klases audzēknis Germans Miroņenko.
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Ražošanas process. Top riekstu knaibles.
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Jauns pakalpojums iedzīvotājiem par ugunsdrošību
Informējam, ka Mār upes novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu par in-
formācijas apmaiņu pakalpojuma “Aptauja – konsultācija” ugunsdrošības jomā nodrošināšanai.

Kurš var saņemt pakalpojumu?
 Iedzīvotāji no trūcīgas vai maznodrošinātas 
mājsaimniecības.
 Personas bez noteiktas dzīvesvietas.

Kā saņemt pakalpojumu?
 Lai saņemtu pakalpojumu mājoklī, jāpiesa-

kās pašvaldībā.

 Konsultācijas notiks arī sociālajās institūcijās.

Kā notiks aptauja – konsultācija?
 Tā būs saruna ar Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta darbinieku par uguns-
drošību.

 Tiks sniegti padomi un informatīvi materiāli 
par ugunsdrošību mājoklī.

 Izvērtējot iespējas, mājoklī tiks uzstādīts 
dūmu detektors.

 Aptaujas dati tiks izmantoti tikai apkopotā 
veidā, ievērojot personas datu aizsardzību. 
Kontaktpersona Mār upes novada pašvaldī-

bā – dienas centra darbinieks Igors Rjabkovs 
(tālruņa numurs 27873903, e-pasta adrese 
igors.rjabkovs@marupe.lv).

Kāršu spēle “Zolīte” iekļauta Latvijas Nemateriālā kultūras 
mantojuma sarakstā
Latvijas Zolītes federācijas mājvieta ir Mār upē. “Zolīte ir prāta spēle, un tās spēlētāji 
nav nekādi kartjožņiki! Tā ir atzīta par nemateriālā kultūras mantojuma vērtību, un 
mēs esam ceļā uz UNESO,” saka Latvijas Zolītes federācijas prezidents, Mār upietis, en-
tuziasts un spēles fanātiķis Māris Vējš. 

Federācijas prezidents uzskaita trīs galvenos 
zolītes virsuzdevumus: saglabāt to kā spēli, ne-
saistīt ar azartspēlēm un iesaistīt seniorus. 

“Ir jāsavāc paraksti, lai iesniegtu vēstuli “Par 
Latvijas kāršu spēles “Zolīte” spēles prasmju 
iekļaušanas iespējas izskatīšanu UNESCO Cil-
vēces nemateriālā kultūras mantojuma repre-
zentatīvajā sarakstā”. Mēs ceram uz Mār upes 
Sporta centra un novada pašvaldības atbalstu 
šajā jautājumā.” 

Iedzīvotāji aicināti parakstīt vēstuli “Par 
Latvijas kāršu spēles “Zolīte” spēles prasmju 
iekļaušanas iespējas izskatīšanu UNESCO 
Cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma re-
prezentatīvajā sarakstā” Mār upes novada paš-
valdības ēkas Daugavas ielā 29, Mār upē, pirmā 
stāva foajē vai arī sūtot ar elektronisko paraks-
tu parakstītu vēstuli UNESCO Latvijas Nacio-

nālajai komisijai un Latvijas Nacionālajam 
kultūras centram. Vēstules paraugs pie ejams 
pašvaldības tīmekļvietnes www.marupe.lv  
sadaļā “Sports”).

Matīss Vārna

SPORTA AFIŠA
 25. janvārī plkst. 19.30  

Mār upes sporta kompleksā 
Latvijas čempionāts volejbolā 
sievietēm, Mār upes SC–Gulbene

 28. janvārī plkst. 19.00  
Mār upes sporta kompleksā  
Mār upes novada basketbola līgas 
spēle 

 29. un 30. janvārī plkst. 9.00 
Mār upes sporta kompleksā 
Baltijas Bērnu basketbola līgas 
sacensības

 2. februārī plkst. 19.00  
Mār upes sporta kompleksā 
Reģionālās basketbola līgas spēle 
pret BS “Rīga”/ “Jugla”

 5. februārī plkst.10.00  
Tīraines sporta kompleksā 
Latvijas Jaunatnes basketbola līgas 
spēles  

 5. februārī plkst. 10.00 un 15.00  
Mār upes sporta kompleksā 
3x3 turnīrs uz abiem groziem 

 6. februārī plkst. 9.00  
Mār upes sporta kompleksā 
Latvijas čempionāta volejbolā 
sievietēm sabraukums

 13. februārī plkst. 9.00  
Mār upes sporta kompleksā 
Mār upes novada tautas klases 
sacensības volejbolā vīriešiem,  
1. posms

 23. februārī plkst. 19.00  
Mār upes sporta kompleksā 
Reģionālās basketbola līgas spēle 
pret BK “Roja” 

 27. februārī plkst. 9.00  
Mār upes sporta kompleksā 
Mār upes novada tautas klases 
sacensības volejbolā vīriešiem,  
2. posms

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai 
pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv,  

sadaļā “Sports” – “Notikumu kalendārs.

U-16 jaunieši cīnās par uzvarām
No 6. līdz 8. janvārim Kauņā (Lietuva) norisinājās starptautiskais basketbola turnīrs  “Xiaomi Christmas cup 2022” U-16 vecuma 
grupā. Turnīrā piedalījās komandas no Ukrainas, Moldovas, Latvijas un Lietuvas.  

Mār upes Sporta centra U-16 komanda turnī-
rā izcīnīja 2. vietu, pusfinālā pieveicot Ukrainas 
komandu no Odesas, bet finālā emocionālā 
un spraigā spēlē zaudējot Kauņas komandai 
“Perkonas”. Turnīra All star pieciniekā iekļuva 
Ronalds Ginters.

Savukārt Baltijas jūras kausa izcīņā bas-

ketbolā Mār upiešu basketbolistu pārstāvētā 
Latvijas U-16 izlase ieguva 2.vietu. 

Janvāra sākumā Kauņā pēc trīs dienu spēlēm 
trīs Mār upes Sporta centra audzēkņi Latvijas 
izlasē ar Mār upes Sporta centra treneri starp-
tautiskās basketbola sacensībās – Baltijas jūras 
kausa izcīņā basketbolā – izcīnīja 2. vietu.

Neraugoties uz ierobežoto iespēju apmeklēt 
sporta zāles, talants un pašvaldības finansiāls 
atbalsts, kā arī sportistu vecāku atbalsts ir de-
vis lielisku rezultātu.

Apsveicam ar panākumiem!

Informāciju sagatavoja Mār upes Sporta centrs

Nedēļa kopā ar “Erasmus+”
“Erasmus+” projekts “To be or not be ad-
dicted? That is the question! Am I? Figh-
ting Addictions is fighting school drop out” 
bija lieliska iespēja Mār upes Valsts ģim-
nāzijas skolēniem un skolotājiem novem-
brī nedēļas garumā iepazīt Portugāli, tās 
kultūru un sabiedrību, kā arī iegūt jaunus 
draugus no vairākām Eiropas valstīm  – 
Austrijas, Rumānijas, Turcijas, Francijas 
un Portugāles. 

Projektā piedalījās 9.b klases skolēni Lau-
ra Šulberga un Samanta Bajāre, 12.d klases 
skolēni Milana Kiseļova un Poļina Žarkova un 
skolotāji Alla Bautre un Sergejs Zembkovskis. 

Projekta laikā sarunājāmies angliski un runā-
jām par tēmu “Atkarības”, piemēram, atkarība no 
tehnoloģijām, atkarība no alkohola un narkotis-
kajām vielām. Katru dienu tikām sadalīti dažā-
dās grupās, visbiežāk no katras valsts pa vienam 
cilvēkam – tas deva iespēju iepazīties tuvāk ar 
dažādu valstu pārstāvjiem.  Grupu aktivitāšu 
laikā veidojām prezentācijas un īsas filmiņas, 
izmantojot dažādas interneta platformas. 

Vienā no projekta dienām iepazināmies ar 
to, kā tiek veidoti radio un televīzijas ieraksti, 
turklāt mums bija iespēja darboties arī prak-
tiski – intervēt vietējos iedzīvotājus uz ielas.

“Erasmus+” nav tikai mācīšanās, tā ir arī 
izklaide, tādēļ devāmies dažādās ekskursijās 
pa Portugāli. Brīvajā laikā varējām doties pa-
staigās pa pilsētu, nogaršojām jaunus ēdienus 
un iepazinām Lisabonu. 

Dalība “Erasmus+” projektā ir neaizmirsta-
ma pieredze, ir vērts tajā piedalīties! 

Samanta Bajāre, 9.b klases audzēkne 

Aizvadīts roņu burziņš “JIP Mār upīte” 
peldvietā
19. decembrī, Ceturtajā adventē, “Mār upes aukstumpeldētāji” sadarbībā ar Mār upes Spor-
ta centru aicināja visus interesentus uz kopīgu peldi un Ziemassvētku ieskandināšanu 
“JIP Mār upīte” teritorijā. Neskatoties uz to, ka pasākuma laikā lija, sniga, pūta brāzmains 
vējš un debesis ik pa laikam pārklāja draudīgi nokrišņu mākoņi, apmeklētāju bija daudz, 
un visi kā viens bija priecīgi, pozitīvi un šādā noskaņojumā arī devās ledus peldē.

Pasākuma apmeklētājus priecēja Ziemas-
svētku rūķis, kurš ne tikai dalīja dāvaniņas 
dzejoļu skaitītājiem, bet arī pats devās ledai-
najā peldē. Pantiņi skanēja gan krastā, gan 
āliņģī. Pēc peldes bija iespēja sildīties pie 
ugunskura, dzert siltu tēju un cept zefīriņus. 
Lielu prieku Mār upiešiem sagādāja draugi no 
“Lucavsalas leduslāčiem”, kuri pasākumu pa-
godināja īpaši kuplā skaitā. Kopumā aptuveni 
50 drosminieku, par spīti aukstajam un mit-
rajam laikam, devās rūdieties ledainā ūdenī. 
Paldies Mār upes Sporta centram par atbalstu 

un sadarbību, paldies visiem aktīvajiem Mār-
upiešiem, kuri brīvprātīgā kārtā uzņēmās or-
ganizēt šo pasākumu, lai kopīgi radītu svētku 
sajūtu!

Aukstums norūda un vieno! Ja kāds vēlas 
pievienoties, katru svētdienu plkst. 11.00 “Mār-
upes aukstumpeldētāji” tiekas “JIP Mār upīte” 
peldvietā, kur uztur āliņģi, kas bargos sala ap-
stākļos ir diezgan liels izaicinājums un regulārs 
darbs. Tāpēc visi interesenti laipni gaidīti – gan 
iepazīties ar  auktumpeldēšanas entuziastiem, 
gan uzsākt aukstumpeldes kopā!

Māris Vējš (pirmais no kreisās) ar saņemto 
Nemateriālā kultūras mantojuma apliecinājumu 

Latvijas kāršu spēlei “Zolīte”.

mailto:igors.rjabkovs%40marupe.lv?subject=
https://www.marupe.lv/lv/sports
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Nevienas krociņas!
No 23. janvāra līdz 10. martam Mār upes novada pašvaldības Babītes 
Kultūrizglītības centra filiāles Salas pagastā “Vietvalži” izstāžu zālē ap-
lūkojama neparasta izstāde “Nevienas krociņas!”, kurā savas gludekļu 
un veļas mazgāšanas rīku un piederumu privātkolekcijas interesantā-
kos priekšmetus izrādīs Ilona Jahimoviča un Dmitrijs Zaicevs. Ilona 
“Vietvalžu” apmeklētājiem jau ir pazīstama – pirms diviem gadiem viņa 
mūs iepriecināja ar izsmalcinātu spogulīšu kolekcijas izstādi. 

Veļas mazgāšanas paradumiem 
un šī procesa attīstībai veltītā ko-
lekcija tapusi vairāk nekā desmit 
gadu laikā, tajā ir ar mazgāšanu 
un gludināšanu saistīti priekšmeti 
no dažādām pasaules valstīm, un 
tie aptver laika posmu no 17. līdz 
20.  gadsimtam. Šķietami vienkār-
šais sadzīviskais process – gādā-
šana par tīru, gludu un glītu apģērbu 
un veļu – nebūt nav bijis primitīvs 
nevienos laikos. Mūsdienās lielāko 

darba daļu padara tehnika, tomēr arī 
šajos laikos neviens, kam jārūpējas 
par drēbju tīrību, neņemsies nosaukt 
šo darbu par vienkāršu. Bet kā bija 
sendienās? Ieskatu tajā varēs gūt, 
aplūkojot izstādes “Nevienas koci-
ņas!” eksponātus “Vietvalžu” Radošo 
prasmju telpā. 

Dace Ulpe,
Babītes Kultūrizglītības centra filiāles 

“Vietvalži” izstāžu zāles vadītāja

Atmiņu ugunskuri un sirdsdziesmas “Vietvalžos”
27. janvārī plkst. 19.00 pie “Vietvalžiem” iedegsies tradicionālie barikāžu atceres ugunskuri un skanēs 
dziesmas, kas mūs iedvesmojušas cauri laikam.  

Jo tālāk pagātnē atvirzās kādi 
mūsu dzīves notikumi, jo blāvākas 
top atmiņas par tiem. Reizēm mēs 
šīs atmiņas pārspīlējam, reizēm ro-
mantizējam, kādreiz tās pavisam iz-
dziest. Taču, runājot par būtiskiem 
mūsu vēstures notikumiem, kas 
daudziem vēl ir dzīvā atmiņā, ir svarī-
gi šo dzīvību uzturēt, izdzīvot šos no-
tikumus atstāstos vēl un vēl. Pēdējo 
gadu dzīves situācija mums ir parā-
dījusi, cik ļoti dažādi esam, cik atšķi-
rīgi uzlūkojam pasauli. Tāpat jau bija 
arī pirms 30 gadiem, taču, runājot 
par barikāžu laika notikumiem, mēs 

varam atdzīvināt to svarīgo sajūtu, 
kas toreiz vadīja pat visvieglprātīgā-
kos, vienaldzīgākos un neticīgos, – 
mums bija kopīgs mērķis. Mums bija 
mērķis un ideāls – sava neatkarīga 
valsts, kurā tikai mūsu pašu griba un 
varēšana noteiks mūsu ceļu. 

Barikāžu aizstāvjiem veltītais 
koncerts un atmiņu ugunskuri ir 
par mūsu katra stāstiem  – par 
nopietnu, mērķtiecīgu iesaistīša-
nos, ar smago tehniku dienām un 
naktīm bloķējot Rīgas tiltus, vai par 
jaunības vēju galvā, kad barikādes 
šķita kā nebeidzama ballīte, par 

sirds drebēšanu mājās, gaidot vīru 
pārbraucam sveiku un veselu, par 
muzicēšanu vējā un salā, bet ar 
apziņu, ka dziesma nenosalst… Nā-
ciet! Sildīsim kopā rokas un sirdis 
pie ugunskuriem un dziesmām, kas 
mūs ir uzmundrinājušas un iedves-
mojušas dažādos laikos, dalīsimies 
savos stāstos un iespaidos, vai tas 
būtu pašu piedzīvots vai mammas 
vai vectēva izstāstīts. 

Dace Ulpe,
Babītes Kultūrizglītības centra filiāles 

“Vietvalži” izstāžu zāles vadītāja

Bibliotēkā Piņķos aplūkojama novadnieces gleznu 
izstāde
Mār upes novada bibliotēkā ap-
skatāma novadnieces Ritas Tāl-
manes mākslas darbu izstāde 
“Dabas valdzinājums”, kas ļauj 
ieskatīties tuvākās un tālākās 
Latvijas ainavās.

Māksliniece stāsta, ka gleznu 
motīvus meklē dabā un visvairāk 
viņu saista kolorīts un krāsu saspē-
le. “Vienmēr liekas, ka mākslinieki 
tik daudz jau iepriekš ir radījuši un 
pateikuši, ka jaunus un neredzētus 
motīvus grūti būs atrast, bet daba 
uzbur arvien jaunas krāsas, ko būtu 
grūti iztēloties, fantazējot studijas 
telpās,” stāsta Rita Tālmane. Māks-
linieces gleznās bieži var redzēt Mār-
upes novada ainas, piemēram, Mak-
ša ielas ozolu, Lapiņu muižas klēts 
motīvu, tās ir arī šaurās Torņakalna, 
Āgenskalna ielas vai Beberbeķu eze-
ra dabas parks u.c. gaisma dienas 
laikā mainās tik ātri, ka tas ir dabiski, 
ka iemūžinātas tiek tuvākās – sava 
Mār upes novada – ainavas.

Rita Tālmane tēlotājmākslas un 
dizaina pamatus apguvusi Balti-
jas Starptautiskajā akadēmijā, kur 
2006. gadā ieguva bakalaura grādu 
Kultūras vadībā. No 2016. gada Rita 
Tālmane ir tēlotājmākslas studijas 
“Grīva” dalībniece un eļļas glezniecī-
bu mācījusies pie studijas vadītāja 
mākslinieka Jura Ģērmaņa. Iepriekš 

autore gleznoja mākslinieces Līgas 
Jukšas mākslas studijā, kā arī pie 
studijas “Zīmulis un ota” mākslinie-
ces un pasniedzējas Vivitas Zuzules, 
kur apguva dažādas gleznošanas 
un zīmēšanas tehnikas un krāsu 
iespējas. No 2014. gada autore ar 
saviem darbiem regulāri piedalās 
kopizstādēs. 2018. un 2019. gadā 
notika pirmās Ritas Tālmanes per-
sonālizstādes Latvijas Universitātes 
Akadēmiskajā bibliotēkā Rīgā un  
Ulbrokas Mākslas un mūzikas skolā. 

Regulāri piedalās mākslas plenēros 
Latvijā. Interesē ceļojumi, kuros gūst 
iedvesmu nākamajiem darbiem.

Izstādē aplūkojamas deviņ-
padsmit gleznas eļļas tehnikā. Mār-
upes novada bibliotēkā Jūrmalas 
ielā 14A, Piņkos, izstāde būs aplū-
kojama līdz februāra beigām.

Informāciju apkopoja
 Ināra Pētersone, 

Mār upes novada bibliotēkas 
bibliotekāre 

Bibliotēkā Piņķos izstāde par 
novadniekiem – janvāra jubilāriem 
Mār upes novada bibliotēkā 7. janvārī tika atklāta novadpētniecības 
izstāde “Novadnieki jubilāri”. Janvārī apaļu savas dzīves jubileju svin 
rakstniece Ilze Aizsila un multimākslinieks, brīvmākslinieks Edgars 
Lipors. Izstāde veltīta viņu daiļradei. 

Edgars Lipors komponē mūziku 
teātra izrādēm, koklētāju ansamb-
ļiem, tautas deju kolektīviem, ir vīru 
kopas “Vilki” mākslinieciskais vadī-
tājs. 2018. gadā tika izdots Babītes 
novada pašvaldības koklētāju an-
sambļa “Balti” albums “Zīlīt’ skaisti 
padziedāja” ar E. Lipora tautasdzies-
mu apdarēm un oriģināldarbiem. 
Pērn Latvijas Nacionālais kultūras 
centrs izdevis komponista un aran-
žētāja E. Lipora skaņdarbu krājumu 
“Klātbūtne” koklētāju ansambļiem.

Rakstniecei Ilzei Aizsilai 2021. ga-
dā iznākušas trīs grāmatas: mīles-
tības romāns “Dzīvot naktij” ar līdz-
autori Indru Ēķi-Začesti, grāmata 
bērniem “Teiksma par Babīti” un ro-
mantiskais romāns “Mīlas kastings”. 
Interesentiem ir iespēja piedalīties 
konkursā, lai savā īpašumā iegūtu 
jauno grāmatu “Mīlas kastings”.

Ināra Pētersone, 
Mār upes novada bibliotēkas 

bibliotekāre

Pieminēti barikāžu laika upuri
Pieminot 1991.  gada barikāžu 
upurus, 16.  janvārī notika atce-
res brīdis pie Mār upieša, Satik-
smes ministrijas šofera Roberta 
Mūrnieka atdusas vietas Mār-
upes kapos, lai klusā pateicībā 
noliktu ziedus un pieminētu tos, 
kuri pirms 31 gada atdeva savu 
dzīvību par mūsu valsti. Šajās 
dienās būsim kopā sirdīs par 
savu tautu un savu zemi – mūsu 
Latviju!

Robertu Mūrnieku Rīgas omo-
nieši sašāva 1991. gada 16. janvā-
rī uzbrukuma laikā barikādēs pie 
Vecmīlgrāvja tilta. Tajā pašā dienā 
Rīgas 1. slimnīcā viņa sirds pārstā-
ja pukstēt. Roberta Mūrnieka bēres 
1991. gada 19. janvārī pārvērtās par 
tautas manifestāciju, un uz bērēm 
ieradās tūkstošiem ļaužu.

Piemiņas pasākumā Mār upes 
kapos piedalījās Mār upes nova-
da domes priekšsēdētājs Andrejs  

Ence, domes priekšsēdētāja pir-
mais vietnieks Mārtiņš Bojārs, do-
mes deputāti Līga Kadiģe, Mārupes 
Valsts ģimnāzijas direktors Jānis 
Lagzdkalns un Kultūras nama vadī-
tāja Ira Dūduma, kā arī kādreizējais 

Latvijas Tautas frontes priekšsē-
dētājs politiķis Romualds Ražuks, 
1991.  gada barikāžu dalībnieku 
biedrības prezidents Renārs Zaļais 
un barikāžu dalībnieki – Mār upes 
biedrības pārstāvji.

Māksliniece Rita Tālmane savās gleznās bieži atainojusi  
Mārupes novada un tuvējās Pārdaugavas ainas.
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Godina Ziemassvētku kaujās kritušos karavīrus
Janvārī Antiņu kapos tradicionāli pieminam un godinām Ziemassvētku kaujās kritušos karavīrus.

Šogad, Ziemassvētku kauju 
105. gadadienā, jau otro gadu pēc 
kārtas Covid-19 izplatības dēļ pub-
lisks pasākums nenotika, taču, izrā-
dot cieņu Latvijas brīvības cīnītājiem, 
5. janvārī nolikt ziedus pie pieminekļa 
Antiņu kapos Babītes pagastā devās 
Mār upes novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Andrejs Ence, Nacio-
nālo bruņoto spēku komandieris 
ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš un 
aizsardzības ministrs Artis Pabriks.

Godināt Antiņu kapos guldītos 
3800 karavīrus bija ieradušies arī 
Mār upes novada pašvaldības do-
mes deputāti Ilze Bērziņa un Aivars 
Osītis, kā arī Babītes vidusskolas 
direktore Ilze Rozenberga un Babī-
tes Kultūrizglītības centra vadītāja 
Biruta Grīnfelde.

Jaunmār upē top kultūras un 
garīguma centrs “Kairos”
Pēc gandrīz divus gadus ilgas plānošanas un diskusijām ar vietējiem 
iedzīvotājiem kultūras un garīguma centrs “Kairos” ir saņēmis būv-
atļauju. Šajā laikā, pateicoties cilvēku atbalstam, ziedojumos ir sa-
vākti vairāk nekā 20 tūkstoši eiro un izstrādāta “Kairos” kultūras un 
garīguma centra ideja. Projekts tika pilnveidots un uzlabots, ņemot 
vērā objektīvos iebildumus. Lai projektu varētu turpināt “projektēt 
un būvēt” ietvaros, tiek strādāts pie finansējuma piesaistīšanas.

Romas Katoļu baznīcas Rīgas 
arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs 
pastāstīja, ka par projekta attīstī-
tājiem izvēlēti jezuīti, katoļu mūku 
kopiena Latvijā, jo viņi jau gadsim-
tiem strādā izglītības, zinātnes, kul-
tūras un garīguma jomā. “Arī Latvijā, 
Jaunmār upē, būs moderns un nebi-
jis projekts, kas ienesīs pilnīgi citādu 
kalpošanas vietu. Tā īpaši strādās 
ģimeņu labā un piedāvās telpu kul-
tūrai, garīgumam un vispārcilvēcīgai 
personības izglītībai un attīstībai,” 
uzsver Z. Stankevičs.

Centra mērķis ir dot jēgpilnu pie-
nesumu Mār upes novada iedzīvotā-
jiem – vēl vienu kultūras un garīgu-
ma telpu, jo strauji augošajā Latvijas 
novadā patlaban tādu ir par maz. 
Centrā Mār upes novada iedzīvotāji 
kultūras, relaksējošās, izglītojošās 
un garīgās aktivitātēs varēs smelties 

garīgu stiprinājumu ikdienas dzīves 
steigā. 

Ideja celt baznīcu Jaunmār upē 
radusies jau sen, un to sāka attīstīt 
tagadējais bīskaps Andris Kravalis. 
Pirms trim gadiem šī iecere tika uz-
ticēta jezuītiem, kas šo ideju attīstī-
juši kā kultūras un garīguma centru 
“Kairos”. 

“Kairos” tiek plānota kā garīgā tel-
pa Mār upes novadā, kur kopīgiem 
spēkiem varam veidot kultūras un 
garīguma vidi sev, savām ģimenēm, 
savai un bērnu nākotnei. Aicinām 
iesaistīties un atbalstīt “Kairos” kul-
tūras un garīguma centra tapšanu!

Vairāk informācijas – mājaslapā 
www.kairos.lv vai sazinoties ar cen-
tra attīstītāju pārstāvi Jāni Meļņikovu 
personīgi.

Jānis Meļņikovs

KULTŪRAS AFIŠA
JANVĀRIS
 No 21. līdz 27. janvārim

MārupesKultūrasnamaiekšpagalmā

(Daugavasielā29,Mārupē,Mārupes

pagastā)

Lielformāta bilžu izstāde “Pieminot 

1991. gada barikādes”.

 27. janvārī plkst. 19.00
BabītesKultūrizglītībascentrafiliāles

“Vietvalži”skvērā(Spuņciemā,Salas

pagastā)

1991.  gada janvāra barikāžu aiz-

stāvju atceres dienai veltīts kon-

certs. 

 28. janvārī plkst. 18.00
MārupesKultūrasnamā(Daugavas

ielā29,Mārupē,Mārupespagastā)

Filma “Bedre”. 

Ieeja pasākumā ar ieejas kartēm. Ie-

ejas karšu rezervācija – līdz 21. jan-

vārim (vai kamēr tās būs pieejamas), 

rakstot uz e-pasta adresi lina.rislin-

ga@marupe.lv. Ieejas kartes būs 

iespējams izņemt 24.  janvārī no 

plkst. 9.00 līdz 19.00 Mār upes Kul-

tūras namā (ieeja no Gaujas ielas).

 29. janvārī  
plkst. 12.00 un 15.00

Mārupeskultūrasnamā(Daugavasielā
29,Mārupē,Mārupespagastā)
Muzikāla izrāde bērniem “Pārstei-
dzošā tikšanās ar džungļu drau-
giem”. 
Biļetes cena: 10 un 12 eiro. Biļeti 
iespējams iegādāties www.bilesupa-
radize.lv. Biļete jāiegādājas katram 
apmeklētājam neatkarīgi no vecuma.

 30. janvārī plkst. 16.00 
BabītesKultūrizglītībascentrafiliālē
“Vietvalži”(Spuņciemā,Salaspagastā)
Amatierteātra “Kalambūrs” izrāde 
“Pilsētas blūzs”. 
Vietas iespējams rezervēt no 24. jan-
vāra, sūtot uz e-pasta adresi sabine.
upeniece@marupe.lv elektronisko 
vēstuli ar nosaukumu “Pilsētas blūzs” 
un tajā norādot apmeklētāja vārdu, 
uzvārdu, telefona numuru. Vecuma 
ierobežojums: 12+. 

FEBRUĀRIS
 1. februārī plkst. 19.00

MārupesKultūrasnamā(Daugavas
ielā29,Mārupē,Mārupespagastā)
Nāvīga komēdija – izrāde “Garāža”. 
Biļetes cena: 15, 18 un 20 eiro. Biļetes 
iespējams iegādāties www.bilesupa-
radize.lv. 

 1. februārī plkst. 19.00 
BabītesKultūrizglītībascentrafiliālē
“Vietvalži”(Spuņciemā,Salaspagastā)
Kinoseanss – Lailas Pakalniņas 
filma “Spogulī” (“In the Mirror”).
Biļetes cena: 2 eiro. Biļetes no 
24. janvāra var iegādāties seansa 
demonstrēšanas vietā pie adminis-
tratores.

 4. februārī plkst. 19.00
BabītesKultūrizglītībascentrā(Jūrma-
lasielā14A,Piņķos,Babītespagastā)
Kinoseanss – Lailas Pakalniņas 
filma “Spogulī” (“In the Mirror”).
Biļetes cena: 2 eiro. Biļetes no 24. jan-
vāra var iegādāties Babītes Kultūriz-
glītības centrā pie administratorēm. 

 12. februārī plkst. 18.00
MārupesKultūrasnamā(Daugavas
ielā29,Mārupē,Mārupespagastā)
Randiņkoncerts “12 stāsti mīlestī-
bai” kopā ar Aiju Andrejevu un Jāni 
Aišpuru.
Biļetes cena: 10 eiro. Biļešu rezervā-
cija līdz 4. februārim (vai kamēr tās 
pieejamas), rakstot uz e-pasta adresi 
lina.rislinga@marupe.lv. Biļetes būs 
iespējams iegādāties 7. februārī no 
plkst. 9.00 līdz 19.00 Mār upes Kul-
tūras namā (ieeja no Gaujas ielas 
puses).

  13. februārī  
plkst. 11.00 un 14.00

BabītesKultūrizglītībascentrafiliālē
“Vietvalži”Spuņciemā,Salaspagastā)
Multiplikācijas filma “Dullā vista 
Turu”.
Biļetes cena: 2 eiro. Biļešu rezervā-
cija, zvanot administratorei uz tālr. 
nr. 67914922, nosaucot seansa lai-
ku, vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru 
un bērna vārdu. Pirms un pēc sean-
sa katrs varēs izveidot sirsniņsvētku 
apsveikuma kartīti un saņemt nelielu 
pārsteigumu arī no Babītes Kultūriz-
glītības centra filiāles “Vietvalži”. Pa-
sākums tikai apmeklētājiem kopā ar 
bērniem.

 14. februārī plkst. 19.00 
BabītesKultūrizglītībascentrafiliālē
“Vietvalži”(Spuņciemā,Salaspagastā)
Ģitāras virtuoza Reiņa Jaunā 
akustiskais koncerts un stāsti par 
viņa ceļojumu romantisko pusi, 
mīlestības melodiju ritmi un se-
renādes.
Biļetes cena: 3 eiro. Sēdvietas pie 
galdiņiem. Pie viena galdiņa – čet-
ras personas (no ne vairāk kā divām 
mājsaimniecībām). Līdzi drīkst ņemt 
nelielu groziņu. Biļetes iespējams ie-
gādāties pasākuma vietā no 1. feb-

ruāra. Vietu skaits zālē ierobežots. 
Vecuma ierobežojums: 18+.

 18. februārī 
MārupesKultūrasnamā(Daugavas
ielā29,Mārupē,Mārupespagastā)
Mār upes Kinovakars:
plkst. 17.00 filma “Tizlenes”; 
plkst. 19.00 filma “Saki jā!”. 
Ieeja pasākumā ar ieejas kartēm. 
Ieejas karšu rezervācija līdz 11. feb-
ruārim (vai kamēr tās būs pieeja-
mas), rakstot uz e-pasta adresi lina.
rislinga@marupe.lv. Ieejas kartes 
būs iespējams izņemt 15. februārī 
no plkst. 9.00 līdz 19.00 Mār upes 
Kultūras namā (ieeja no Gaujas ielas).

 Līdz 28. februārim 
MārupesnovadabibliotēkāPiņķos
(Jūrmalasielā14A,Piņķos,Babītes
pagastā)
Novadnieces Ritas Tālmanes glez-
nu izstāde “Dabas valdzinājums”. 

 No 23. janvāra līdz 
10. martam 

BabītesKultūrizglītībascentrafiliālē
“Vietvalži”(Spuņciemā,Salaspagastā)
Ilonas Jahimovičas un Dmitrija Zai-
ceva gludekļu un veļas mazgāša-
nas rīku un piederumu privātkolek-
cijas izstāde “Nevienas krociņas”.

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

Pasākumi notiek “zaļajā” režīmā, un tos var apmeklēt:
 apmeklētāji, kas ir vakcinējušies pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā to izslimojuši;

 bērni, kas jaunāki par 12 gadiem (testi nav jāveic);
 bērni no 12 līdz 17 gadiem (ieskaitot) ar testēšanas sertifikātu (negatīvs rezultāts 6 stundu laikā pirms pasākuma laboratorijā veiktam maksas SARS-CoV-2 antigēna testam; 

 negatīvs rezultāts 48 stundu laikā pirms pasākuma veiktam maksas Covid-19 testam, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS; 
 negatīvs rezultāts 72 stundu laikā pirms pasākuma veiktam skolas skrīninga testam, uzrādot testēšanas sertifikātu vai laboratorijas izziņu).

Antiņu kapos Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds 
Kalniņš, aizsardzības ministrs Artis Pabriks un Mār upes novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājs Andrejs Ence godina Ziemassvētku kaujās kritušo strēlnieku piemiņu.

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”

13 Reģistrētas laulības

13 Reģistrēti mirušie

22 Reģistrēti jaundzimušie

16
Zēni

6
Meitenes

2021.gada decembris
Dzimtsarakstu nodaļā

2021.gada decembrī
reģistrēti mirušie
Pāvels Bojatjuks (dzimis 1939. gadā)
Monika Revizore (dzimusi 1931. gadā)
Inese Lavrinoviča (dzimusi 1958. gadā)
Pēteris Pētersons (dzimis 1953. gadā)
Jāzeps Upenieks (dzimis 1932. gadā)
Ingrīda Kurzemniece (dzimusi 1944. gadā) 
Raimonds Vilnis Rasmuss (dzimis 1942. gadā)
Lidija Makševica (dzimusi 1950. gadā)
Ēriks Ozoliņš (dzimis 1935. gadā)
Vera Barane (dzimusi 1940. gadā)
Egirs Priedīte (dzimis 1934. gadā)

http://www.kairos.lv
mailto:sabine.upeniece@marupe.lv
mailto:sabine.upeniece@marupe.lv
https://www.marupe.lv/lv/kultura/zinas/izrade-garaza-1februari-marupes-kulturas-nama
https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/izdevums-marupes-vestis
https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/izdevums-marupes-vestis
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