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–MĀRUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS–

JAUNO MĀRUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS
DOMI VADĪS ANDREJS ENCE

Mārupes novada pašvaldības dome (no kreisās): Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Andrejs Ence,
Andris Puide, Oļegs Sorokins, Normunds Orleāns, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Kazaks, Jānis Lībietis, Dace Štrodaha, Mārtiņš Bojārs.

2021.gada 1.jūlijā Mārupes novada pašvaldības domes jaunā sasaukuma deputāti pirmajā sēdē atklātā
balsojumā par domes priekšsēdētāju ievēlējuši bijušo ilggadējo Babītes novada mēru Andreju Enci,
kurš startēja no politiskās partijas "Latvijas Reģionu Apvienība".
Jau iepriekš vēstīts, ka 5.jūnijā
visā Latvijā, tai skaitā jaunizveido
tajā Mārupes novadā, kas atbilstoši
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam ietver Babītes,
Mārupes un Salas pagastus,
norisinājās pašvaldību vēlēšanas.
Mārupes novada domē iekļuva piecas partijas.
Jaunajā Mārupes novada domē
Latvijas Reģionu Apvienība ieguva piecus mandātus, un domē
tika ievēlēti Andrejs Ence, Jānis
Lagzdkalns, Ira Dūduma, Līga Kadiģe,
Uģis Šteinbergs. Tikpat daudz
mandātu ieguva līdzšinējā Mārupes
novada domes priekšsēdētāja
Mārtiņa Bojāra pārstāvētā Zaļo un
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zemnieku savienība. No šī saraksta domē ievēlēts Mārtiņš Bojārs,
Jānis Lībietis, Gatis Vācietis, Valdis
Kārkliņš un Dace Štrodaha.
Četras vietas izcīnīja "Latvijas
attīstībai" saraksts, no kura domē
ievēlēts līdzšinējais Babītes novada mērs Aivars Osītis, kā arī Guntis
Ruskis, Ilze Bērziņa un Jānis Kazaks.
No Nacionālās apvienības ievēlēti Andris Puide, Oļegs Sorokins
un Rēzija Kalniņa. Savukārt no
"Jaunās vienotības" ievēlēts Nikolajs
Antipenko un Normunds Orleāns.
2021.gada 1.jūlijā pirmajā
Mārupes novada domes sēdē piedalījās visi 19 jaunievēlētie deputāti. Sēdes pirmās daļas dienas

kārtībā tika skatīts jautājums par
domes priekšsēdētāja ievēlēšanu.
Balsošana notika atklāti, izmantojot
vēlēšanu zīmes.
Mārupes novada Vēlēšanu
komisijas priekšsēdētāja Mairita
Zivtiņa aicināja deputātus izvirzīt
kandidātus domes priekšsēdētāja
amatam. Priekšsēdētāja amatam
tika izvirzīti divi kandidāti – Andrejs
Ence no politiskās partijas “Latvijas
Reģionu Apvienība” un Aivars Osītis
no “Latvijas attīstībai”. Atklātā balsojumā par Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju ievēlēts
Andrejs Ence ar vienpadsmit balsīm
“par” un astoņām “pret”.
1.jūlijā notika arī domes ārkārtas

sēde, kuras laikā ar klātesošo domes
deputātu balsu vairākumu tika nolemts, ka Mārupes novada
pašvaldības domes priekšsēdētājam
būs divi vietnieki. 2021. gada 1. jūlija
domes ārkārtas sēdē deputāti vienojušies arī par Finanšu komitejas
sastāvu, to atbilstoši likumā noteiktajam vadīs domes priekšsēdētājs
Andrejs Ence (LRA).
Finanšu komitejā ievēlēti: Andrejs
Ence, Mārtiņš Bojārs, Valdis
Kārkliņš, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe,
Jānis Kazaks, Jānis Lagzdkalns,
Normunds Orleāns, Aivars Osītis,
Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis
Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis
Vācietis, Ira Dūduma, Andris Puide,
Jānis Lībietis. Deputāti atbalstīja
priekšlikumu, ka turpmāk “Mārupes
novada dome” tiks aizstāta ar vārdiem “Mārupes novada pašvaldība”.

Mārupes novada pašvaldībā un
tās dibinātajās iestādēs dokumentu veidlapās no 1.jūlija tiks izmantots mazais Valsts ģerbonis vai tā
kontūrzīmējums un nosaukums
“Mārupes novada pašvaldība”.
2021. gada 2. jūlijā notikušajā domes ārkārtas sēdē ievēlēti Mārupes novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietnieki.
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jomu turpmāk novadā pārraudzīs
līdzšinējais Mārupes novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs (ZZS), attīstības un
vides jautājumus – Valdis Kārkliņš
(ZZS), kurš līdz šim Mārupes novada pašvaldībā vadījis Pašvaldības
īpašumu pārvaldi.
Ilze Žunde,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Andrejs Ence

Mārtiņš Bojārs

Valdis Kārkliņš

Mārupes novada
pašvaldības domes
priekšsēdētājs /
Finanšu komitejas
priekšsēdētājs

Mārupes novada
pašvaldības domes
priekšsēdētāja pirmais
vietnieks /
Finanšu komitejas
loceklis

Mārupes novada
pašvaldības domes
priekšsēdētāja otrais
vietnieks /
Finanšu komitejas
loceklis
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Mārupes novada domes 21.jūnija
sēdes lēmumi

Babītes novada pašvaldības domes
21.jūnija sēdes lēmumi

2021.gada 21.jūnija Mārupes novada domes sēdē tika izskatīti 30 darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti.

2021.gada 21.jūnijā notika pēdējā Babītes novada pašvaldības domes sēde, kurā, piedaloties 14 deputā
tiem, izskatīti 49 darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti.

Attīstības jomā
Lēma par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu,
lietošanas mērķa noteikšanu vairākiem nekustamajiem īpašumiem Mārupes
novadā, grozījumiem detāplānojumu realizācijas kārtībā.
Lēma piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai
centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai četrām personām.
Apstiprināja Mārupes novada Attīstības programmas 2020.–2026. gadam
īstenošanas uzraudzības pārskatu par 2020.gadu.
Lēma pieņemt zināšanai ziņojumu par lokālplānojuma publiskās apsprie
šanas rezultātiem, uzdodot pilnveidot Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamajā īpašumā “Lielmaņi”, Mārupes novadā (kadastra
Nr.80760031094) redakciju atbilstoši iesniegtajiem precizējumiem, tos papildinot saskaņā ar Ziņojumā par lokālplānojuma publiskās apspriešanas
rezultātiem norādīto.
Lēma par Mārupes pagasta padomes 2009.gada 17.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 „ Mārupes pagasta saimniecības „Ķinupi” detālplānojums”
atcelšanu.
Lēma par nekustamā īpašuma ”Ķinupi”, Vētras, Mārupes novadā (kadastra
Nr.80760120110) detālplānojuma apstiprināšanu.
Lēma par nekustamā īpašuma “Dārzābeles-1”, Vētras, Mārupes novadā
(kadastra Nr.80760120064) detālplānojuma apstiprināšanu.

Attīstības jomā
• piešķirt adreses zemes vienībām un daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, atļaut no nekustamajiem īpašumiem
atdalīt zemes vienības, piešķirot adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, likvidēt adresi, mainīt adresi,
atļaut apvienot blakus esošās zemes vienības, apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
sadalei, atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma zemes vienībai, apstiprināt izstrādāto detālplānojuma nekustamā īpašuma zemes vienībai, nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai pilnveidoto
detālplānojuma redakciju, atteikt nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma projektu
nekustamā īpašuma zemes vienībai;
• apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12 “Par Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo noteikumu Nr.119
„Par detālplānojuma nekustamajam īpašuma “Ezerzeme”, kad. Nr. 8088 009 0030, apstiprināšanu” atzīšana par
spēku zaudējušiem”;
• uzdot Attīstības daļai sadarbībā ar Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas daļas ceļu būvinženieri veikt aptauju
un noskaidrot nekustamā īpašuma “Meža ielā I-24” ar kadastra Nr. 8048 004 0694 visu piegulošo zemes vienību
īpašnieku viedokli par nepieciešamo teritoriju ielas sarkano līniju platumu un infrastruktūras nodrošinājumu;
• atsavināt Babītes novada pašvaldībai piederošu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1001 0,5707
hektāru platībā. Uzdot pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijai trīs mēnešu laikā iesniegt domē apstiprināšanai
zemes vienības nosacīto cenu, nekustamā īpašuma izsoles komisijai - izstrādāt un iesniegt apstiprināšanai zemes
vienības izsoles noteikumus un organizēt izsoli;
• atsavināt Babītes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 8048 003 1781, kas
sastāv no zemes vienības 0.9718 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1676. Uzdot pašvaldības īpašumu
novērtēšanas komisijai trīs mēnešu laikā iesniegt domē apstiprināšanai nekustamā īpašuma zemes vienības
nosacīto cenu, nekustamā īpašuma izsoles komisijai - izstrādāt un iesniegt apstiprināšanai nekustamā īpašuma
izsoles noteikumus un organizēt izsoli;
• noraidīt lēmumprojektu “Par nekustamā īpašuma „Piņķu ciems 2”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048
003 0274 daļas nodošanu nomā”;
• noslēgt zemes nomas līgumus ģimenes dārza ierīkošanai un uzturēšanai;
• noraidīt lēmumprojektu “Par 2019. gada 28.jūnija nekustamā īpašuma bezatlīdzības lietošanas līguma laušanu”;
• noteikt, ka Babītes novada pašvaldībai piekrīt un zemesgrāmatā ir ierakstāmas Babītes novada administratīvajā
teritorijā rezerves zemes fondā ieskaitītās 25 zemes vienības;
• apstiprināt nekustamā īpašuma “Vēja Zirgi”, Piņķos, Babītes pagastā, kadastra numurs 8048 003 1781, nosacīto
cenu 120 000 eiro apmērā;
• izsniegt sešas izziņas par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamos īpašumus Piņķos, Mežārēs, Babītes pagastā,
un Varkaļos, Salas pagastā;
• veikt grozījumus Babītes novada pašvaldības domes 2021. gada 26. maija lēmuma “Par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8048 004 1544 un uz tās esošās būves Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, nodošanu
nomas lietošanā” aprakstošās daļas 1.punktā;
• apstiprināt izsoles noteikumus „Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Vēja Zirgi”, Piņķos,
Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra numurs 8048 003 1781, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048
003 1676 9718 m2 platībā, izsoles noteikumi”;
• pagarināt noslēgto dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu par Babītes novada pašvaldības īpašumā esoša dienesta
dzīvokļa Spuņciema ielā 45, Spuņciemā, Salas pagastā, izīrēšanu;
• apstiprināt Babītes novada pašvaldībai piederoša neapbūvēta nekustamā īpašuma Rožu iela 22, Babītē, Babītes
pagastā, kadastra Nr. 8048 004 0353, sastāvoša no zemes vienības 1,62 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048
004 0353, nosacīto cenu 270 000 eiro apmērā;
• noteikt Mežaparka ielai, Piņķos, Babītes pagastā, kadastra numurs 8048 003 0543, pašvaldības nozīmes ielas
statusu. Uzdot Babītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanas daļai un juriskonsultei līdz
2021. gada 2. augustam izstrādāt un iesniegt domei apstiprināšanai saistošos noteikumus “Mežaparka ielas,
Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, uzturēšanas kārtība”;
• noraidīt lēmumprojektu “Par pašvaldības nozīmes ielas statusu piešķiršanu Putnu ielai, Babītes pagastā, Babītes
novadā”.

Izglītības, kultūras, sporta un sociālajā jomā
Lēma par finansiāla atbalsta piešķiršanu vairākiem Mārupes novada
sportistiem.
Lēma ar 2021.gada 1.augustu Mārupes novada pirmsskolas izglītības
iestādē “Zīļuks” izveidot jaunu amata vietu speciālais pedagogs (profesijas
kods 2352 03, pedagoģiskais darbinieks).
Tā kā saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 32.7 17.punktu aizliegti un atcelti visi klātienes sporta pasākumi, lēma izdarīt Mārupes novada domes 2021.gada 24.marta lēmumā
Nr.21 (sēdes protokola Nr.4) “Par sporta aktivitāšu organizēšanu Mārupes
novada administratīvajā teritorijā 2021.gadā” šādu grozījumu: aizstāt lēmuma 1.pielikuma 1.punktā datumu “16.06.2021.”ar datumu “21.07.2021.”
Pieņēma saistošos noteikumus Nr.6/2021 „Grozījumi Mārupes novada
domes 2017.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.29/2017 “Par
sociālajiem pabalstiem Mārupes novadā” precizētajā redakcijā.
Lēma pagarināt 2019.gada 20.jūnija līdzdarbības līguma Nr.1/4-6/13-2019
darbības termiņu līdz 2021.gada 30.novembrim. Līgums noslēgts ar SIA
“Mārupes Tenisa skola” par valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu, kas atbilst likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā paredzētajai
pašvaldības autonomajai funkcijai - “Sporta izglītības interešu programmas
tenisā” īstenošana Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Finanses
Lēma organizēt iepirkumus: “Degvielas iegāde” un “Tekstilizstrādājumu
iegāde Mārupes novada pašvaldības iestādēm”.
Lēma atsavināt J.G. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8076 011
0560, kas ietilpst nekustamā īpašuma Pļavu iela 6, Jaunmārupe, Mārupes
novads, kadastra Nr. 8076 011 0560, sastāvā, par summu 15 777 eiro.
Lēma atsavināt sabiedrības vajadzībām nekustamo īpašumu Kalnciema
ielā 180 “Kalniņi”, Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 003 0349, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80760030465 daļa, aptuveni 2122 kvadrātmetru
platībā, kas ir nepieciešama pašvaldības funkciju pildīšanai saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un uzdot pašvaldības vajadzībām potenciāli nepieciešamu nekustamo īpašumu vērtēšanas
komisijai veikt darbības atsavināmās zemes vienības daļas vērtības noteikšanai atbilstoši Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā
īpašuma atsavināšanas likumā un uz tā pamata izdotajos Ministru kabineta
noteikumos noteiktajā kārtībā.
Lēma par pašvaldībai piederošās mantas, kas vēsturiski tika nodota kapitālsabiedrības turējumā, pārņemšanu no SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” - izbeigt SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” turējuma tiesības uz
šādiem īpašumiem: nekustamais īpašums Skultes ielā 10/1, Skultē, Mārupes
novads, ar kadastra Nr.8076 001 0042; nekustamais īpašums Tīraines ielā
14, Tīrainē, Mārupes novads, ar kadastra Nr.8076 008 0200.
Lēma ņemt aizņēmumu un slēgt aizdevuma līgumu ar Valsts kasi
pašvaldības investīciju projekta “Mārupes novada administratīvā centra
labiekārtošana” īstenošanai. Aizņēmuma prognozētais apmērs - 400 000
eiro. Projekta īstenošanas rezultātā tiks sekmēta administratīvi teritoriālās
reformas mērķu sasniegšana, izveidojot ekonomiski attīstīties spējīgu teri
toriju – jaunā apvienotā novada administratīvo centru, kas nepieciešams,
lai pašvaldība pēc apvienošanās spētu nodrošināt drošu un sasniedzamu
pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. Pašvaldības administrācijas ēkas tuvumā tiks izbūvēts apļveida krustojums (Gaujas un Bebru ielas krustojums)
un izbūvētas 36 bezmaksas un beztermiņa autostāvvietas.

Izglītības jomā
• veikt grozījumus mācību līdzekļa nomas līgumā;
• atsaukt Mārtiņam Mitenbergam ar Babītes novada pašvaldības domes 26.08.2020. lēmumu “Par Babītes novada
pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu” piešķirto Babītes novada pašvaldības II pakāpes apbalvojumu, pamatojoties
uz viņa iesniegumu;
• apstiprināt vienai personai piešķirto bezmaksas mācību vietu Latvijas Starptautiskajā skolā;
• atzīt Babītes Mūzikas skolas mācības maksu parādu 174 eiro apmērā kā neizdevīgi atgūstamu un norakstīt
zaudējumos.
Finanšu jomā
• apstiprināt Babītes novada pašvaldības 2020.gada publisko pārskatu;
• precizēt Babītes novada pašvaldības domes 22.02.2012. lēmuma „Par Babītes novada pašvaldības īpašumā vai
lietojumā esošo automašīnu degvielas limitiem” 1.punktu;
• lūgt no Valsts kases aizņēmumus:
• 208 256 eiro apmērā - investīciju projekta “Gājēju – veloceliņa un apgaismojuma izbūve Gravu ielas posmā
no valsts vietējā autoceļa V10 Babītes stacija – Vārnukrogs līdz Žubīšu ielai, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes
novadā” īstenošanai;
• 277 552 eiro apmērā - investīciju projekta “Babītes ielas posma pārbūve un gājēju ietves izbūve Babītē, Babītes
pagastā, Babītes novadā” īstenošanai;
• 142 387 eiro apmērā - investīciju projekta “Gājēju ietves un apgaismojuma izbūve Kleistu ielas posmā no Stropu
ielas līdz Alstu ielai, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā” īstenošanai.
• piešķirt Piņķu sv. Jāņa evaņģēliski-luteriskai draudzei dotāciju 2590.25 apmērā projekta “Teritorijas uzturēšana
ap baznīcu” īstenošanai 2021.gadā un dotāciju 886.20 eiro apmērā - projekta “Sv. Annas baznīcas elektrifikācija”
1.posma īstenošanai;
• apstiprināt Pamatlīdzekļu norakstīšanas sarakstu;
• apstiprināt Babītes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.13 „Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2021.gada budžetā”.

Mārupes novada domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs
Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aivars Osītis
Ar domes sēdes protokolu var iepazīties pašvaldības interneta vietnē
www.marupe.lv, sadaļā Pašvaldība / Domes sēdes vai klātienē Vienotajā
klientu apkalpošanas centrā, Daugavas ielā 29, Mārupes pagastā, Mārupes
novadā.
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Ar domes sēdes protokolu var iepazīties pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv, sadaļā Pašvaldība/ Domes
sēdes un lēmumi vai klātienē pašvaldības administrācijas ēkā, Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes
novadā.
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Mārupes novada pašvaldības domes
ārkārtas sēžu lēmumi

9.jūlija domes ārkārtas sēdes lēmumi
Piedaloties 17 deputātiem, tika
skatīti 9 jautājumi.

2.jūlija domes ārkārtas sēdes lēmumi
Domes ārkārtas sēdē, piedaloties
11 deputātiem, tika skatīti 3 jautājumi.
Par Mārupes novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja pirmo vietnieku ar 10 balsīm “par” un 1 balsi
“atturas” ievēlēts Mārtiņš Bojārs.
Par Mārupes novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja otro vietnieku
ar 11 balsīm “par” ievēlēts Valdis
Kārkliņš.

Izskatījusi Mārupes novada
pašvaldības domes deputātes
Rēzijas Kalniņas 2021.gada 1.jūlija
iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu
no deputātu pienākumu pildīšanas,
un saskaņā ar Pašvaldības domes
deputāta statusa likuma 3.panta
pirmās daļas 1.punktu, kas noteic,
ka deputāta pilnvaras izbeidzas
pirms termiņa ar brīdi, kad dome
ir pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar

deputāta personisku rakstveida
iesniegumu par savu pilnvaru
nolikšanu, dome lēma izbeigt
Mārupes novada pašvaldības domes
deputātes Rēzijas Kalniņas pilnvaras
un par pieņemto lēmumu informēt
Mārupes novada Vēlēšanu komisiju.
Mārupes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Andrejs Ence

5.jūlija domes ārkārtas sēdes lēmumi
Domes ārkārtas sēdē, piedaloties
16 deputātiem, tika skatīti 3 jautājumi.
Lēma ņemt aizņēmumu investīciju projektam “Gājēju – veloceliņa un
apgaismojuma izbūve Gravu ielas
posmā no valsts vietējā autoceļa
V10 Babītes stacija – Vārnukrogs
līdz Žubīšu ielai, Spilvē, Babītes
pagastā, Babītes novadā” Covid-19
izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai. Aizņēmuma

prognozētais apmērs – 208 256
eiro.
Lēma ņemt aizņēmumu investīciju projektam “Babītes ielas posma
pārbūve un gājēju ietves izbūve
Babītē, Babītes pagastā, Babītes
novadā” Covid-19 izraisītās krīzes
seku mazināšanai un novēršanai.
Aizņēmuma prognozētais apmērs
– 277 552 eiro.

projektam “Gājēju ietves un apgaismojuma izbūve Kleistu ielas posmā
no Stropu ielas līdz Alstu ielai, Spilvē,
Babītes pagastā, Babītes novadā”
Covid-19 izraisītās krīzes seku mazi
nāšanai. Aizņēmuma prognozētais
apmērs – 142 387,00 eiro.
Mārupes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Andrejs Ence

Lēma ņemt aizņēmumu investīciju

Saimnieciskie darbi jūnijā Mārupes novadā
Noslēgtie līgumi
Operatīvā
transportlīdzekļa
piegāde Mārupes novada pašvaldības policijai, noslēgts līgums ar SIA
"Mūsa Motors Rīga", līguma summa
28719,55 eiro bez PVN.
Pļaušana, koku un krūmu ciršana ūdensnotekās, noslēgts līgums
ar SIA "FR GROUP", līguma summa
41999,99 eiro bez PVN.
Demonstrācijas iekārtu piegāde
Mārupes pamatskolai, noslēgts
līgums ar SIA "Certes.lv", līguma
summa 67782,00 eiro bez PVN.
Mārupes novada mobilās lietotnes

izstrāde un uzturēšana, noslēgts
līgums ar SIA "MAK IT", līguma summa līdz 41999,99 eiro bez PVN.
Demonstrācijas iekārtu piegāde
Mārupes Valsts ģimnāzijai un
Jaunmārupes pamatskolai, noslēgts
līgums ar SIA “SensusLab”, līguma
summa 32792,00 eiro bez PVN.
Transportlīdzekļu tehniskā apkope, remonts un rezerves daļu
iegāde, noslēgts līgums ar SIA
"ROSBELT", līguma summa līdz
41999,99 eiro bez PVN.

Izsludinātie iepirkumi
Mēbeļu piegāde Mārupes novada
pašvaldības iestādēm, piedāvājumu
iesniegšana līdz 09.07.2021.
Būvuzraudzības pakalpojuma
sniegšana Bebru un Gaujas ielas
krustojuma pārbūves un stāvlaukuma izbūves darbiem, piedāvājumu
iesniegšana līdz 12.07.2021.
Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Mārupes novada
pašvaldības izglītības iestādēs,
notiek piedāvājumu vērtēšana.
Izpilddirektors Kristaps Ločs

Iedzīvotāji pakalpojumus saņems ierastajā kārtībā

Mārupes novada Vienotais klientu apkalpošanas centrs, Daugavas
ielā 29, Mārupes pagastā:
• klientu apkalpošanas centra tālrunis 67934695;
• e-pasti: marupe@marupe.lv,
marupe.info@marupe.lv;

Līdz jaunās izpildvaras struktūras apstiprināšanai pašvaldības
darbinieki turpina darbu ierastajā
režīmā gan Mārupes administratīvajā centrā, Mārupes pagastā, gan
Piņķos, Babītes pagastā. Līdz novada saistošo noteikumu unificēšanai,
bet ne ilgāk kā līdz 2022.gada 1.jūnijam, darbosies novadu veidojošo
bijušo Babītes novada un Mārupes
novada pašvaldību saistošie noteikumi, un pārejas periodā atbalsts
iedzīvotājiem tiks piešķirts pēc
deklarētās dzīvesvietas atbilstoši
bijušās pašvaldības saistošajiem
noteikumiem.
Struktūrvienību kontaktinfor
mācija paliek nemainīga!
• Babītes pagasta kontakti pieejami:
http://arhivs.babite.lv/kontakti/;
• Mārupes pagasta kontaktinformāciju meklēt: https://www.
marupe.lv/lv/kontakti.

Klientu apkalpošana administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos,
Babītes pagastā:
• tālruņi 67914650, 26120706
• e-pasti: marupe@marupe.lv,
marupe.info@marupe.lv

SVARĪGI! Izmaiņas skars līdz
šinējā Babītes novada pašvaldības
komunikācijas kanālus.
• Pašvaldības bezmaksas informa
tīvais izdevums.
15. jūnijā izdotais pašvaldības

Atbilstoši Administratīvi teritoriālajai reformai no 2021. gada
1. jūlija Babītes, Mārupes un Salas
pagasts veido jaunu Mārupes
novadu ar vairāk nekā 35 000
iedzīvotājiem un kopējo platību
347 km2.
Mārupes novada pašvaldība
informē, ka iedzīvotāji no 1.jūlija
pašvaldības pakalpojumus turpinās
saņemt ierastajā kārtībā gan
Mārupes novada administratīvajā
centrā, gan pašvaldības administrācijā Piņķos, Babītes pagastā.
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informatīvā izdevuma „Babītes
Ziņas” numurs bija pēdējais ar
šādu nosaukumu. Sākot ar jūliju, savās pastkastītēs saņemsiet Mārupes novada pašvaldības
izdevumu „Mārupes Vēstis”, kur
turpmāk būs publicēta informācija
visiem trim jaunā Mārupes novada
Babītes, Mārupes un Salas pagasta
iedzīvotājiem;
• Sociālie saziņas kanāli.
Aicinām sekot līdzi Mārupes
novada pašvaldības profiliem sociālajās saziņas vietnēs: „Facebook”
lapa Marupesnovads, „Instagram”
– Mārupes_novads, „Twitter” –
@Marupes_novads. Babītes novada pašvaldības „Facebook” profils
pagaidām netiks likvidēts, taču turpmāk apvienotā Mārupes novada komunikācija notiks Mārupes novada
sociālajās saziņas vietnēs;
• Mājaslapa.
Pēc 1. jūlija tīmekļa vietne babite.lv
netiek papildināta. Līdz pilnīgai datu pārnešanai uz www.marupe.lv
visa saistošā informācija pieejama
http://arhivs.babite.lv.
Mārupes novada pašvaldība

Pieņēma Mārupes novada
pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 1/2021 „Mārupes novada
pašvaldības nolikums”
Apstiprināja nolikumu „Par
Mārupes novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, deputāta un citu vēlētu amatpersonu atlīdzības sistēmu”.
Ievēlēja Attīstības un vides jautājumu pastāvīgajā komitejā šādus
deputātus: Valdis Kārkliņš, Andrejs
Ence, Nikolajs Antipenko, Andris
Puide, Jānis Kazaks, Aivars Osītis,
Dace Štrodaha, Jānis Lībietis, Jānis
Lagzdkalns.
Ievēlēja Sociālo, izglītības, kultūras
un sporta jautājumu pastāvīgajā
komitejā šādus deputātus: Mārtiņš
Bojārs, Oļegs Sorokins, Guntis
Ruskis, Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis,
Ira Dūduma, Uģis Šteinbergs, Līga
Kadiģe
Ievēlēja deputātu Nikolaju
Antipenko Finanšu komitejā ar 15
balsīm “par”, 1 “atturas” un 1 balsi
“pret”.
Par Mārupes novada pašvaldības
izpilddirektoru ar 12 balsīm “par” un
4 “pret” ievēlēja Kristapu Loču. Viena
vēlēšanu zīme bija nederīga.
Lēma izveidot jaunu amata vie
tu – pašvaldības izpilddirektora

vietnieks.
Par Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieci ar 11
balsīm “par” un 5 “pret” ievēlēja Elfu
Slocenieci. Viena vēlēšanu zīme bija
nederīga.
Mārupes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Andrejs Ence

Kristaps Ločs
Mārupes novada pašvaldības
izpilddirektors

Elfa Sloceniece
Mārupes novada pašvaldības
izpilddirektora vietniece

22. jūnijā stājies spēkā Satversmes
tiesas spriedums. Attiecībā uz Babītes
novadu apstiprinātā administratīvi
teritoriālā reforma atbilst Satversmei
Par Babītes novada domes apstrīdētajām normām
Satversmes tiesa secināja to, ka Babītes novada iedzīvotāju skaits neatbilst reformas pamatā esošajam kritērijam par iedzīvotāju skaitu Pierīgas
novados. Savukārt jaunais Mārupes novads, kurā reformas ietvaros iekļauts
līdzšinējais Babītes novads, atbilst reformas pamatā esošajiem kritērijiem.
Tādējādi, lemjot par līdzšinējā Babītes novada iekļaušanu Mārupes novadā,
likumdevējs ir ievērojis reformas mērķi un kritērijus. [36.]
No 2021. gada 1. jūlija Mārupes novadu veido trīs pagasti - Babītes,
Mārupes un Salas.
Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un nepārsūdzams, tas stājas spēkā
tā publicēšanas dienā. Sprieduma teksts ir pieejams Satversmes tiesas
mājaslapā.
Mārupes novada pašvaldība

SIA “Eco Baltia vide” turpina
darbību līdzšinējās atkritumu
apsaimniekošanas teritorijās
Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” savu darbību turpina visās līdzšinējās darbības teritorijās, sniedzot atkritumu
izvešanas un citus vides pakalpojumus esošajā kārtībā, kā arī turpinās
attīstīt atkritumu šķirošanas infrastruktūru tajās.
SIA “Eco Baltia vide” savus pakalpojumus atbilstoši pašvaldību veiktajiem
iepirkumiem un spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem par atkritumu
apsaimniekošanu pēc 1.jūlija turpina sniegt Mārupes novada līdzšinējā teri
torijā un Babītes un Salas pagastā, kas no 1.jūlija iekļauti Mārupes novadā.
Pēc reģionālajām izmaiņām SIA “Eco Baltia vide” klientiem paliek spēkā
visi līdzšinējie noslēgtie līgumi par atkritumu apsaimniekošanu, kā arī tajos
iekļautie nosacījumi. Atbilstoši apsaimniekošanas reģionam, saglabāsies
līdzšinējā maksa par sadzīves atkritumu izvešanu, kā arī paliks spēkā
pašreizējie sadzīves un šķiroto atkritumu izvešanas grafiki.
Arī pēc reģionālās reformas uzņēmuma klientiem būs plaši pieejamas
līdzšinējās atkritumu šķirošanas iespējas un tiks turpināts darbs pie to
paplašināšanas.
Plašāka informācija par SIA “Eco Baltia vide” aktualitātēm un pakalpoju
miem pieejama www.ecobaltiavide.lv, kā arī zvanot uz tālr. nr. 8717 vai rakstot uz e-pasta adresi: info@ecobaltiavide.lv.
SIA "Eco Baltia vide"
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Nekustamā īpašuma izsole

(21.06.2021. Babītes novada pašvaldības domes sēdē apstiprinātie izsoles noteikumi)
1. Babītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000028870, adrese:
Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV – 2107,
atklātā mutiskā izsolē ar augšup
ejošu soli izsola Babītes novada
pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Vēja Zirgi”, Piņķos,
Babītes novadā, Babītes pagastā,
kadastra numurs 8048 003 1781,
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003
1676, platība 9718 m2.
2. Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Babītes novada
pašvaldības interneta vietnē
www.babite.lv. Saņemt izsoles noteikumus un reģistrēties izsolei var
līdz 27.07.2021. plkst.10.00 ēkas
Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, 2.stāvā 18.kabinetā pirmdienās un ceturtdienās vai arī
citā laikā, iepriekš vienojoties pa
tālr.67914436.
3. Izsoles norises laiks un vieta:
29.07.2021. plkst.10.00 ēkas
2.stāva sēžu zālē Centra ielā 4,

Piņķi, Babītes pagasts.
4. Izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcena – 120 000,00 EUR.
5. Izsoles veids: izsole ar augšupejošu soli 1000,00 EUR.
6. Nekustamajam īpašumam reģistrēti sekojoši apgrūtinājumi:
• navigācijas tehniskā līdzekļa
aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes
zona;
• ekspluatācijas aizsargjoslas teri
torija gar valsts galvenajiem autoceļiem lauku apvidos;
• drošības aizsargjoslas teritorija
ap degvielas uzpildes staciju un automašīnu degvielas uzpildes iekārtu;
• ekspluatācijas aizsargjoslas
teritorija gar drenām un atklātiem
grāvjiem;
• ekspluatācijas aizsargjoslas
teritorija gar pazemes elektronis
ko sakaru tīklu līniju un kabeļu
kanalizāciju;
• ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz
2 metru dziļumam;

• vides un dabas resursu ķīmiskās
aizsargjoslas teritorija ap pazemes
ūdens ņemšanas vietu;
• zemes īpašniekam nepiederoša
būve vai būves daļa;
• zemes īpašniekam nepiederoša
būve vai būves daļa;
• zemes īpašniekam nepiederoša
būve vai būves daļa;
• ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju;
• ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju;
• ekspluatācijas aizsargjoslas teri
torija gar pašteces kanalizācijas
vadu;
• ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu no
0,4 līdz 1,6 megapaskāliem.
7. Lietu tiesības, kas apgrūtina
nekustamu īpašumu:
• Apbūves tiesības uz zemes vie
nības daļu 0,57 ha, līdz 2047.gada
31.decembrim.
8. Lietošanas mērķis:
Komercdarbības objektu apbūve.

Paziņojums par nekustamā īpašuma ”Ķinupi”,
Vētrās detālplānojuma apstiprināšanu
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru
kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 124.punktu Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka 2021.gada 21. jūnijā Mārupes novada Dome ir
pieņēmusi lēmumu Nr.11 (prot. Nr.10) “Par nekustamā īpašuma ”Ķinupi”,
Vētras, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760120110) detālplānojuma
apstiprināšanu”.
Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums
par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas
Vēstnesis”. Detālplānojuma īstenošana var tikt uzsākta pēc tam, kad parakstīts Administratīvais līgums par detālplānojuma īstenošanu. Ar detālplānojuma gala redakciju var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv),
ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
teritorijai, kas ietver nekustamā īpašuma “Liras”
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 004
1494 un nekustamā īpašuma Lielā Zaru iela 3 zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1184
Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā

Paziņojums par nekustamo īpašumu “Atmodas” un Rīgas iela 21
detālplānojuma pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu

Ar Babītes novada pašvaldības domes 21.06.2021. lēmumu
“Par detālplānojuma nekustamā
īpašuma “Atmodas”, kad. Nr.
80480030001, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8048003001
un nekustamā īpašuma Rīgas iela
21, kad. Nr. 80480030276, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu
80480030284 Piņķi, Babītes pagastā, Babītes novadā, pilnveidotās
redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”
(prot. Nr. 14, 18) detālplānojuma
pilnveidotā redakcija ir nodota publiskajai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 12.07.2021. līdz
10.08.2021.

Ņemot vērā epidemioloģisko
situāciju valstī Covid 19 pandēmijas apstākļos, detālplānojuma
publiskās apspriešanas sanāksme
notiks attālinātā - video konfe
rences režīmā Zoom vidē 29.jūlijā
plkst. 17.00. Sanāksmes tiešraide
tiks pārraidīta Mārupes novada
pašvaldības un detālplānojuma izstrādātāja SIA “Grupa93” Facebook
kontos (https://www.facebook.com/
Marupesnovads; https://www.facebook.com/grupa93). Lai saņemtu
aktīvā sanāksme dalībnieka pieeju,
aicinām iepriekš reģistrēties: https://
ej.uz/pinkidp. Jautājumu vai papildu informācijas gadījumā tālr. nr.
29171134.
Ar pilnveidotā detālplānojuma materiālu elektronisko

dokumentāciju var iepazīties
ģeoportālā www.geolatvija.lv un
Mārupes novada pašvaldības
mājaslapas sadaļā “Sabiedriskās
apspriedes”.
Publiskās apspriešanas laikā
detālplānojuma dokumentācija pie
ejama Mārupes novada pašvaldības
Attīstības daļā Centra ielā 4, Piņķos,
Babītes pagastā, Mārupes novadā
(5. kabinets). Ja vēlaties iepazīties ar
izstrādāto detālplānojuma projektu
klātienē, lūdzam pieteikties vizītei iepriekš, norādot konkrētu datumu un
laiku. Tālruņa nr. 67914380, e-pasts
veldze.liepa@marupe.lv. Apmeklējot
pašvaldības Administrācijas telpas, obligāti jāievēro visi epidemioloģiskās drošības pasākumi.
Rakstiskus priekšlikumus un
ierosinājumus aicinām iesniegt
Mārupes novada pašvaldības
Administrācijā Centra ielā 4, Piņķos,
Babītes pagastā, Mārupes novadā,
LV-2107, tos ievietojot pastkastē, vai
elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi
marupe@marupe.lv vai iesniedzot
viedokli elektroniski ģeoportālā
www.geolatvija.lv. Ja priekšlikumu
iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku
atbildi, fiziskām personām jānorāda
vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese,
juridiskām personām – nosaukums,
reģistrācijas numurs un adrese.

Paziņojums par saimniecības „Ķinupi” Mārupē,
2009.gada detālplānojuma atcelšanu
Mārupes novada pašvaldība
paziņo, ka ar 2021.gada 21. jūnija
Mārupes novada Domes lēmumu
Nr.10 (prot. Nr.10) ir apstiprināti
saistošie noteikumi Nr.9/2021 „Par
Mārupes pagasta padomes 2009.
gada 17.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 „Mārupes pagasta saimniecības „Ķinupi” detālplānojums”
atcelšanu”. Detālplānojums zaudē
spēku ar šo saistošo noteikumu
spēkā stāšanās brīdi.
Ar lēmuma un saistošo noteikumu
pilnu
saturu
var
iepazīties pašvaldības tīmekļa
vietnē www.marupe.lv sadaļā
Pašvaldība/Attīstība un plānošana/
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Detālplānojumi, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā
www.geolatvija.lv
un klātienē
Mārupes novada pašvaldībā,
Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes
novadā apmeklētāju pieņemšanas
laikā – pirmdienās un ceturtdienās
no 9.00 - 18.00.
Mārupes novada Dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.
9/2021.
Apstiprināti ar Mārupes novada
Domes 2021.gada 21.jūnija sēdes
Nr. 9, lēmumu Nr. 10.
Par Mārupes pagasta padomes
2009.gada 17.jūnija saistošo

noteikumu Nr.15 „ Mārupes pagasta saimniecības „Ķinupi” detālplānojums” atcelšanu.
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām”43.panta pirmo daļu:
1. Atcelt Mārupes pagasta padomes
2009.gada 17.jūnija saistošos
noteikumus Nr.15 „Mārupes
pagasta saimniecības „Ķinupi”
detālplānojums”.
2. Atzīt, ka “Mārupes pagasta saimniecības „Ķinupi” detālplānojums”
zaudē spēku ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi.
Mārupes novada domes
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

Ar Babītes novada pašvaldības
domes 2021.gada 21.jūnija lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu teritorijai, kas ietver
nekustamā īpašuma “Liras” zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu
8048 004 1494 un nekustamā
īpašuma Lielā Zaru iela 3 zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu
8048 004 1184 Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā”, protokols
Nr. 14,16.§, ir uzsākta detālplānojuma izstrāde teritorijai, ko ietver
nekustamā īpašuma “Liras” zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu
8048 004 1494 un nekustamā
īpašuma Lielā Zaru iela 3 zemes vie
nība ar kadastra apzīmējumu 8048

004 1184 Spilvē, Babītes pagastā,
Babītes novadā.
Detālplānojuma izstrādes mērķis
ir īpašuma sadalīšana savrupmāju
apbūvei, veidojot vienotu ielu tīklu
un inženierinfrastruktūru, nosakot
nekustamā īpašuma lietošanas
mērķus, atļauto izmantošanu un
aprobežojumus katrai plānotajai
zemes vienībai.
Par detālplānojuma izstrādes
vadītāju apstiprināta Mārupes novada pašvaldības teritorijas plānotāja
Svetlana Buraka.
Rakstiskus priekšlikumus un
ierosinājumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt līdz 2021.gada 12.augustam Mārupes novada
pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos,
Babītes pagastā, Mārupes novadā,
LV- 2107 vai elektroniski, sūtot uz
e-pasta adresi: marupe@marupe.lv
Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas
saņemt rakstisku atbildi, fiziskām
personām jānorāda vārds, uzvārds,
personas kods, dzīvesvietas adrese,
juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese.
Jautājumu gadījumā zvanīt detālplānojuma izstrādes vadītājai uz
tālruņa numuru 67511291.

Paziņojums par lēmumu pilnveidot nekustamā
īpašuma “Lielmaņi” lokālplānojuma projektu
Mārupes novada Dome 2021.gada 21.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.14
(prot. Nr.10) ”Par Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekusta
majā īpašumā “Lielmaņi”, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760031094) projekta pilnveidošanu”. Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Mārupes novada
pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv, sadaļā Pašvaldība/Attīstība un
plānošana/Lokālplānojumi, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā
www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Dārzābeles-1”,
Vētras detālplānojuma apstiprināšanu
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru
kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 124.punktu Mārupes
novada pašvaldība paziņo, ka Mārupes novada Dome 2021.gada 21.
jūnijā ir pieņēmusi lēmums Nr.12 (prot. Nr.10) “Par nekustamā īpašuma
“Dārzābeles-1”, Vētras, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760120064) detālplānojuma apstiprināšanu”.
Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums
par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas
Vēstnesis”. Detālplānojuma īstenošana var tikt uzsākta pēc tam, kad parakstīts Administratīvais līgums par detālplānojuma īstenošanu. Ar detālplānojuma gala redakciju var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv,
ģeoportālā www.geolatvija.lv.
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Topošajam Jauniešu centram
Mārupē atzīmēti spāru svētki

Jauniešu mājas spāru svētkos piedalījās būvnieka,
projektētāja un pašvaldības pārstāvji

Jauniešu centra ēkai Dreimaņu
ielā 12, Mārupē, 2.jūlijā atzīmēti
spāru svētki. Nelielā ēka ieguvusi savas aprises un tās augstākajā punktā pacelts vainags.
Jau iepriekš vēstīts, ka 19.aprīlī
tika likti pamati topošajai Jauniešu
centra ēkai, kas tiek īstenota ar
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu divus projektu - Nr.
20-04-AL04-A019.2201-000002
“Jauniešu centra izveide” un Nr.
20-04-AL04-A019.2201-000004
“Sporta laukuma labiekārtošana”
ietvaros.

Projektu realizācijas rezultātā
plānots uzbūvēt nelielu, ap 90 m²
ēku Dreimaņu ielā 12 un labiekārtot
sporta laukumu, aprīkojot to ar vingrošanas stieņiem, lai nodrošinātu
jauniešiem iespēju sportiskās aktivi
tātēs pavadīt laiku brīvā dabā.
Jauniešu centrā paredzēta darba
telpa, neliela noliktavas telpa, lab
ierīcības un plašāka telpa pasākumu
organizēšanai. Teritorijā paredzēts
ieklāt bruģi, lai atvieglotu piekļuvi vingrošanas stieņiem, uzstādīt

Babītē izveidots āra
badmintona laukums
apgaismojumu, kas ļaus laukumā
vingrot arī rudens vakaros, uzstādīt
viedo soliņu un atkritumu urnu,
ierīkot publisko dārzu ar siltumnīcu,
kur jaunieši varēs audzēt pārtiku,
kompostēt atkritumus, mācīties
kopt augļkokus un dalīties priekā par
panākumiem ar ikvienu novadnieku.
Šāds publiskais dārzs īpaši priecēs
tos jauniešus, kuri dzīvo dzīvokļos,
bet vēlēsies paši iestādīt savu
tomātu vai saulespuķi un rūpēties
par to.
Jauniešu centru plānots nodot
ekspluatācijā 2022. gada pirmajos
mēnešos.
Informācijai – pagājušā gada rudenī Mārupes novada dome
noslēdza apvienoto projektēšanas
un būvniecības līgumu ar apvienību SIA “Kvites” un SIA “DL BŪVE”
par kopējo līguma summu 159 000
eiro bez PVN, kas iekļauj gan projektēšanas, gan būvniecības, gan vides
labiekārtošanas izmaksas. Projekta
īstenošanai pašvaldība ir piesaistījusi finansējumu 58 500 eiro apmērā
no Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai. Līdzfinansējumu nodrošinās pašvaldība.
Ilze Žunde, sabiedrisko
attiecību speciāliste

ATBA LSTA ZEMKOPĪBAS MIN IST RIJA UN LAUKU AT BALSTA DIEN ESTS

Babītē, Sila ielā 14, blakus rotaļu laukumam, labiekārtota vēl viena
droša un pieejama brīvā laika pavadīšanas vieta aktīvai atpūtai ārpus telpām novada iedzīvotājiem un viesiem.
Plānots, ka jaunizbūvētais badmintona laukums palīdzēs popu
larizēt badmintonu kā ģimenei
draudzīgu sporta veidu, kā arī ro
sinās aktīvākajai sabiedrības daļai
integrēt teritorijas sabiedriskajā dzī
vē neaktīvos un sociāli izolējušos
iedzīvotājus, iesaistot tos veselīgās
brīvā laika pavadīšanas nodarbībās,
kā arī nodrošinot iespēju organizēt
pasākumus iedzīvotājiem, neval
stiskajām organizācijām, interešu
grupām, uzņēmējiem, veidojot
lielāku vienotību un izpratni vienam
par otru.
Āra badmintona laukuma gumijas
segums ir 6.1 x 13.4 m liels, kopā ar
drošības zonu - 9,1 x 16.4 m.
Būvdarbus veica SIA „Būvtehnikas

pakalpojumi”, līguma summa –
23958.00 eiro (ar PVN); būvuzraudzību – SIA “AV Eksperti”, līguma summa 968.00 eiro (ar PVN).
Projekta kopējās izmaksas –
25289.00 eiro, ES līdzfinansējums
– 13500.00 eiro.
Projekts „Āra badmintona laukuma izveide Babītes novadā”, projekta
Nr. 19-04-AL04-A019.2205-000006
Babītes novadā tiek īstenots ELFLA
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakš
pasākuma „Darbību īstenošana sa
skaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” ietvaros.
Māra Mičule, sabiedrisko
attiecību speciāliste

ATBA L S TA Z E MKOP Ī BAS MI N I S TR I JA UN LAUK U ATBAL S TA DI E N E S TS

Babītes un Salas pagasta
iedzīvotāji aicināti piedalīties
elektrotehnikas šķirošanas akcijā
Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” aicina savus Babītes un Salas pagasta klientus piedalīties regulāri rīkotajā nolietoto elektroiekārtu, lielgabarīta un mājsaimniecībā radušos bīstamo atkritumu bezmaksas nodošanas akcijā, kas notiks 22. un 23. jūlijā.
Mājsaimniecībā nevajadzīgo un
nolietoto elektroiekārtu, lielgabarīta
un bīstamo atkritumu izvešana iepriekš jāpiesaka līdz 19.jūlijam, reģistrējoties elektroniski - https://ej.uz/
Skiro_Babites_novada, zvanot uz tālr.
nr. 8717 vai rakstot uz e-pasta adresi: babite@ecobaltiavide.lv. Obligāti
jānorāda atkritumu veids, aptuvenais
apjoms, kā arī to savākšanas vieta
(adrese).
Izvešana notiks 22. un 23.jūlijā no
plkst. 7 visas dienas garumā. Lai pēc
iespējas novērstu COVID-19 riskus,
atkritumu savākšana notiks bezkontakta veidā. Visus nododamos
atkritumus jānovieto pieteikumā
norādītajā adresē, “Eco Baltia vide”
darbiniekiem pieejamā vietā, ārpus
iežogotas teritorijas. Iedzīvotājiem
pašiem atrasties klāt savākšanas
laikā nav nepieciešams.
Akcijas laikā tiks savākti:
elektroiekār tas
• sadzīves

pirmdiena, 12. jūlijs, 2021

(ledusskapji, televizori, datori,
monitori, plītis, putekļsūcēji utt.).
Elektroiekārtām jābūt neizjauktām;
• sadzīvē radušies bīstamie atkritumi (baterijas un akumulatori, viens
komplekts vieglo automašīnu riepu
bez diskiem, spuldzes u.c.);
• lielgabarīta atkritumi (mēbeles,
matrači u.c.).
Veicot minēto atkritumu izvešanu,
netiks savākti cita veida atkritumi,
kā piemēram, sadzīves atkritumi un
būvgruži (podi, vannas, palodzes,
durvis logi u.c. ražošanas atkritumi,
kuri radušies būvniecības procesā).
Plašāka informācija par SIA
“Eco Baltia vide” pakalpoju
miem un aktualitātēm pieejama
www.ecobaltiavide.lv. Jautājumu
gadījumā aicinām sazināties, zvanot pa tel.8717 vai rakstot uz e-pastu
babite@ecobaltiavide.lv.
SIA “Eco Baltia vide”

5

Amatierteātris “Kalambūrs” saņem ceļazīmi uz
Starptautisko Baltijas valstu amatierteātru festivālu
“Baltijas rampa” Vīlandē, Igaunijā

Foto: Jānis Timma

30. jūnijā novada amatierteātris
“Kalambūrs” prezentēja Latvijas
amatierteātru asociācijas (LATA)
žūrijai izrādi piecās etīdēs
“Leģendu sargi” (rež. Sabīne Upe
niece-Pika, Māris Zabarovskis),
kas tika izveidota, iedvesmojoties
no Kultūrizglītības centra filiāles
“Vietvalži” (Spuņciemā, Salas pagastā) mākslas projekta un āra
ekspozīcijas “Leģendu sargi”
skulptūrām.
Pēc žūrijas vienprātīgā vērtējuma
teātri izvirzīja par vienu no trim ama
tierteātriem, kas pārstāvēs Latviju
Starptautiskajā Baltijas valstu festivālā “Baltijas Rampa” (BaltiRamp.
eu). Žūrijas sastāvā bija LATA valdes
priekšsēdētāja Daina Kandevica,
valdes locekļi - LLU Studentu teātra

režisore un improvizācijas pedagoģe
Astra Kacena, RKTMC "Mazā Ģilde"
bērnu un jauniešu teātra studijas
"Vinnijs" mākslinieciskā vadītāja
Ingūna Gremze, LU Studentu teātra
režisors Andrejs Krūmiņš, Lielvārdes
jauniešu teātra studijas “Degsme”
režisore Inese Talmane un TTT
teātra režisors Oskars Kļava.
Festivāls tradicionāli notiek ik
pēc diviem gadiem kādā no Baltijas
valstu pilsētām. Šogad laikaposmā no 29. jūlija līdz 1. augustam
amatierteātru izrādes no NEATA
(Ziemeļeiropas Amatieru teātra
alianse) un Pasaules Amatieru teātru asociācijas reģionālās federācijas
(IATA/AITA) biedru valstīm - Latvijas,
Lietuvas, Igaunijas, Dānijas, Fēru
salām (SGT), Somijas, Islandes,
Norvēģijas, Zviedrija, tiks spēlētas

Vīlandē, Igaunijā.
Izrāde “Leģendu sargi” tapa
mākslas projekta un āra ekspozīcijas “Leģendu sargi”, kas veidots
ar mērķi mākslinieciskā veidā
Jiepazīstināt novadniekus un tā
viesus ar Salas pagasta leģendām,
skulptūru atklāšanas pasākumam,
kas notika 2020.gada 19.septembrī.
Skulptūras veidoja Sabīne UpeniecePika, leģendu materiālus apkopoja
un tulkoja Dace Ulpe. Patlaban
Kultūrizglītības centra filiālē Salas
pagastā “Vietvalži” ir apskatāmas
sešas skulptūras.
Sabīne Upeniece-Pika,
Babītes Kultūrizglītības centra
filiāles “Vietvalži” kultūras pasākumu
organizatore

Iespēja saņemt pasta pakalpojumus
klienta dzīvesvietā Salas pagastā
Latvijas Pasts atgādina par iespējām saņemt pasta pakalpojumus
klienta dzīvesvietā administratīvi
teritoriālās reformas rezultātā izveidotā Mārupes novada teritorijā. Jaunā novada Salas pagasta
iedzīvotāji var pieteikties pasta
pakalpojumiem savā dzīvesvietā
un ērti sev izdevīgā laikā tos
saņemt, iepriekš sazinoties ar
Latvijas Pasta Klientu centru pa
tālruni: 27008001 vai 67008001.
Saņemot aicinājumu par sūtījuma saņemšanu, šajā teritorijā dzī
vojošie adresāti var pieteikt sūtījuma bezmaksas piegādi savā dzī
vesvietā.

Mārupes novadā ir pieejams Salas
pagasta iedzīvotājiem – šīs teritorijas klientiem pasta pakalpojumi tiek
nodrošināti dzīvesvietā pēc pieprasījuma, iepriekš sazinoties ar Latvijas
Pasta Klientu centru pa tālruni
27008001 vai 67008001.
Universālā pasta pakalpojumu
sniegšana – vēstuļu korespondences (vēstules, pastkartes, bandroles, sīkpakas) un pasta paku
sūtījumu saņemšana un nodošana
nosūtīšanai – klientu dzīvesvietā
tiek nodrošināta ar tādiem pašiem
nosacījumiem kā pasta pakalpojumu sniegšanas vietās bez papildu
komisijas maksas.

Turpinot epidemioloģiskās drošības rekomendāciju ievērošanu,
Latvijas Pasts atsevišķās lauku
teritorijās ir saglabājis ārkārtējās
situācijas periodā ieviesto pasta
pakalpojumu sniegšanas darbības
modeli, jo vietās ar mazu iedzīvotāju skaitu šāds modelis ir dzīvotspējīgāks un izdevīgāks. Klienti labprāt
izmanto pastnieka nodrošinātos
pasta pakalpojumus savā dzīves
vietā – tie ir izdevīgi, droši un pieejami ne tikai noteiktā darbalaikā, bet
tad, kad tas klientam nepieciešams.
Šāds
pasta
pakalpojumu
sniegšanas modelis jaunizveidotajā

Pie pastnieka klienta dzīvesvietā
ir pieejami šādi pakalpojumi:
• iekšzemes un pārrobežu vienkāršu, izsekojamu, ierakstītu un apdrošinātu vēstuļu korespondences
(vēstules, pastkartes, bandroles,
sīkpakas) un pasta paku sūtījumu
pieņemšana un nosūtīšana;
• pastmarku, aplokšņu, pastkaršu
iegāde;
• preses izdevumu abonēšana;
• iemaksas un izmaksas Pasta
norēķinu sistēmā;
• naudas pārvedumu izmaksa;
• komunālo maksājumu un citu
rēķinu apmaksa;
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• komercpreču iegāde u.c.
Klientam teritorijās, kur pasta pakalpojumi tiek nodrošināti dzīvesvietā pēc pieprasījuma,
ir divas iespējas kā rīkoties, ja
saņemts aicinājums par sūtījuma
saņemšanu:
1. Pieteikt sūtījuma bezmaksas
piegādi savā dzīvesvietā, iepriekš
piesakot to pa tālruni 27008001
vai 67008001;
2. Bez iepriekšēja pieteikuma sūtījumu iespējams saņemt adresāta teritoriju apkalpojošajā pasta
nodaļā, kuras atrašanās vieta,
adrese un darbalaiks norādīts uz
aicinājuma.
Mārupes novada Salas pagasta
iedzīvotāji par pasta pakalpojumu
saņemšanas iespējām ir atkārtoti
informēti arī ar īpašiem paziņoju
miem savās pastkastītēs.
Jebkuru jautājumu gadījumā par
Latvijas Pasta sniegtajiem pakalpojumiem klienti tiek aicināti sazināties
ar Latvijas Pasta Klientu centru –
tālrunis 67008001 vai 27008001;
e-pasta adrese: info@pasts.lv; sociālie tīkli: twitter.com/latvijas_pasts,
facebook.com/latvijas.pasts.
VAS Latvijas Pasts

Sumina labākos skolu absolventus
Katru gadu Mārupes novada
pašvaldība sveic izglītības iestāžu
audzēkņus, kuri uzrādījuši augstus mācību sasniegumus un
izglītības iestādi beiguši ar vidējo atzīmi 8.0 vai augstāku.

Rīgas Valsts 2.gimnāzija
9.sb klase: Kļava Anete, Ose Lilija,
9.a klase: Bodniece Helēna, 12.d
klase Putirska Karīna Eva, Strazda
Elza, 12.sb klase: Buša Rebeka
Elizabete.

Pasniedzot pateicības rakstus
un naudas balvas, Mārupes novada
pašvaldības izglītības iestāžu absolventi jau sveikti izlaidumos, savukārt
skolēni, kas ir deklarēti Mārupes
novadā, bet mācījušies kādā no citas pašvaldības skolām, tiks sveikti
individuāli. Izglītības dienests tuvākajā laikā sazināsies ar skolēnu
vecākiem, lai vienotos par pateicības
saņemšanas laiku. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Mārupes
novada pašvaldības Izglītības
dienestu pa tālr. 25448489 vai rakstot uz e-pastu izglitibas.dienests@
marupe.lv.

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija
9.b klase: Daniela Meclere,
Alise Petrova, 12.c klase: Ņikita
Saproņenko, Sofya Kurochkina.

Ar augstiem mācību sasniegu
miem, noslēdzot 2020./2021. mācību gadu, pašvaldība sveic šādus
skolēnus:
Āgenskalna Valsts ģimnāzija
9.a klase: Ance Celma, 9.d klase:
Kārlis Miķelis Kazāks, 12.a klase:
Rūdolfs Jansons, 12.b klase: Laura
Tiltiņa, Justīne Blumberga, 12.c
klase: Ņikita Brikuns, Elizabete
Brikune, Paula Katrīna Krustkalne,
12.d klase: Niks Daniels Vēriņš, 12.
e klase: Anna Rozenberga, 12.f klase:
Reinis Egle, Matīss Villa, Rinalds
Celms.
Rīgas Valsts 1.ģimnāzija
9.b
klase:
Miks
Henrijs
Hincenbergs, Rūdis Freipičs,
Vadims Cvetkovs, 9.d klase: Elīza
Kristiāna Zaļmeža – Grīnvalde,
Ernests Kazakevičs, 12.a klase:
Rūdolfs Zariņš, 12.b klase: Dāvids
Andersons, Rojs Boiko, 12.c klase:
Toms Kristofers Rudens, Katrīna
Rimša, 12.d klase: Ansis Plēpis,
Katrīna Križmane, Einārs Kaminskis,
Kristofers Zariņš, 12.f klase: Rūdolfs
Podzis.
Rīgas Valsts Vācu ģimnāzija
9.a klase: Annija Anna Kļave,
Elīza Markeviča, 12.b klase: Niklāvs
Daugavvanags, 12.c klase: Līva
Emīlija Kirštuka, 12.d klase: Elīna
Palamarčuka.
Rīgas Angļu ģimnāzija
9.a klase: Līva Anna Grūdupa,
9.b klase: Monta Līna Innuse, 9.c
klase: Elza Andersone, Vladislava
Čakstiņa, Heidija Brauna, 12.a klase:
Strīķe Amanda, Paula Holsta, Nikola
Orlovska.
Rīgas Valsts 3.ģimnāzija
12. e1 klase: Paupere Laine.

Rīgas Franču licejs
9.b klase: Hilda Mikšus, Sabīne
Ilze Vaganova, 9.c klase: Danaja
Lapiņa, Sofija Anna Solima, 9.d klase:
Ralfs Velmers.
Rīgas 95.vidusskola
9.c klase: Anna Saņņikova, Nikita
Novikovs, 12.a klase: Alīna Jaroslava
Frolova, Valērija Aņisimova.
Rīgas Centra Humanitārā
vidusskola
12.a klase: Keita Kalnāre –
Šlaukstere, 12.b klase: Karīna Anete
Jefimova.
Rīgas 34.vidusskola
9.a klase: Voropajeva Anastasija,
9.d klase: Daniela Rupeika, 12.b
klase: Sergejs Kiseļovs.
Rīgas 13.vidusskola
9.a klase: Davids Krafts, 9.c klase:
Sofja Cibuļska, Darja Fiošina.
Š.Dubnova
Rīgas
Ebreju
vidusskola
9.b klase: Anželika Oreškova.
Rīgas 45.vidusskola
9.b klase: Marta Kristapsone.
Rīgas 10.vidusskola
9.c klase: Elizaveta Romamenteva.
Rīgas Kultūru vidusskola
12. klase: Ronalds Būrmanis.
Rīgas Anniņmuižas vidusskola
12.a klase: Aleksandrs Homenko.
J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna
vidusskola
9.a klase: Artūrs Artemjevs.
Rīgas Valsts Klasiskā ģimnāzija
12.b klase: Maksims Černovs.
Rīgas Centra daiļamatniecības
pamatskola
9.b klase: Evelīna Jūlmane.
Ziemeļvalstu ģimnāzija
9.a klase: Reinis Kristers Laicāns.
Rīgas 61.vidusskola
9. klase: Pavlova Veronika.
Rīgas Pārdaugavas pamatskola
9.a klase: Vitalina Lavrenko.

Telpu pārbūves laikā slēgts dienas
centrs Piņķos
Pirmā stāva ieejas mezgla un otrā stāva dzīvokļu pārbūves (par
pašvaldības iestādēs telpām) dēļ no 2021. gada 15. februāra līdz
17.septembrim SLĒGTS Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu
centrs (Centra ielā 3, Piņķos, Babītes pagastā).
Minētajā laika posmā EAFVP paku izdale tiks organizēta no Sociālā
dienesta ieejas puses.
Citi Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra pakalpojumi netiks
nodrošināti, tostarp apģērba pieņemšana un nodošana.
Tālrunis saziņai ar Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra
darbiniekiem: 66662859.

pirmdiena, 12. jūlijs, 2021

Vieglatlēte Kamilla Vanadziņa
kvalificējas Eiropas U20 čempionātam

Mārupes SC komanda izcīna
uzvaru Latvijas kausa izcīņā

26.jūnijā Jelgavā notikušajā Latvijas čempionātā vieglatlētikā
Mārupes novada iedzīvotāja Kamilla Vanadziņa kļuvusi par Latvijas čempioni 1500m distancē ar
rezultātu 4.25.83 un ir kvalificējusies dalībai Eiropas U20
čempionātā, kurš notiks jūlija
vidū Tallinā.
Čempionāta otrajā dienā Kamilla
ieguva sudraba godalgu 800m distancē, atpaliekot tikai no Latvijas
olimpietes Līgas Velveres.
Savukārt Latvijas junioru - U20
čempionātā, kas notika 2. un 3.jūlijā
Ogrē, Kamilla izcīnīja uzvaru 800m
distancē ar rezultātu 2.14.66, kļūstot
par Latvijas junioru čempioni.
Foto: Guntis Bērziņš

Informācija no https://athletics.lv

Augustā norisināsies starptautiskais
basketbola turnīrs “Marupe Cup 2021”
Mārupes Sporta centrs organizē
starptautisko basketbola turnīru
“Marupe Cup 2021” un aicina piedalīties bērnu un jauniešu komandas septiņās vecuma grupās.
Komandu skaits ierobežots (8 komandas katrā vecuma grupā).
Turnīrs notiks 3 posmos:
20.-22. augusts - zēni 2007.g. un

2008.g.
23.-25. augusts - zēni 2005.g. un
2006.g.
26.-28. augusts - zēni 2009.g.,
2010.g. un 2011. g.
Visas spēles paredzētas iekštelpās, bet turnīra norise atkarīga no
epidemioloģiskās situācijas Latvijā.
Nepieciešamības gadījumā spēles

notiks uz āra basketbola lauku
miem. Lēmums par turnīra norisi tiks
pieņemts līdz 8. augustam.
Reģistrēšanās elektroniski facebook.com / mscbasketball
Informācija: Mārupes Sporta
centrs

Aicina pagarināt līgumu ar Mārupes Sporta centru par
treniņu nodarbībām 2021./2022. mācību gadam
No šī gada 12.jūlija līdz 31.augustam Mārupes Sporta centra
audzēkņi, kuri apmeklējuši
treniņu nodarbības iepriekšējā
mācību gadā, tiek aicināti pagarināt līgumu par 2021./2022.
mācību gada nodarbībām.
Aicinām vecākus iesniegt dokumentus (iesniegumu un ārsta izziņu)
savlaicīgi un negaidīt pēdējo brīdi!
Jaunu audzēkņu uzņemšana (tie,
kuri apmeklēs nodarbības pirmo gadu) notiks no 1. līdz 30.septembrim.
Mārupes Sporta centrs piedāvā
apmeklēt nodarbības vairākās
disciplīnās:
• Futbolā (no 5 gadu vecuma);

• Basketbolā (no 7 gadu vecuma);
• Volejbolā (no 7 gadu vecuma);
• Taekvondo (no 5 gadu vecuma);
• Vieglatlētikā un vispārējās fiziskās
sagatavotības nodarbībās (no 6 gadu vecuma);
Audzēknis tiks uzņemts, ja
būs iesniegta visa nepieciešamā
dokumentācija:
• vecāku iesniegums;
• audzēkņa foto;
• medicīniskā izziņa no ģimenes
ārsta;
• aizpildīts un trenera parakstīts
iesniegums (atrodas pie trenera);
• noslēgts līgums starp Mārupes
Sporta centru un audzēkni vai viņa
likumisko pārstāvi par pakalpojuma

saņemšanu.
Dokumenti iesniedzami personis
ki Mārupes Sporta centrā, Kantora
ielā 97, iepriekš piesakoties pa tālr.
67687150, mob. tālr. 29220691 vai
rakstot uz e-pastu: egita.vaicekone@
marupe.lv
Iesnieguma veidlapa un papildu informācija par nodarbībām
un nepieciešamajiem dokumen
tiem pieejama pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv sadaļā
Sports/Mārupes Sporta centrs/
Pieteikšanās sporta nodarbībām.

Trase atrodas blakus BMX un
asfalta velotrasēm, veidojot BMX

pirmdiena, 12. jūlijs, 2021

Sporta parku par kompleksu, kurā
vietu atradīs jebkurš sporta un velo
entuziasts.
BTA Velozinis ir unikāla velotrase,
kas ar dažādiem pilsētvides imitējošiem elementiem un velospēlēm
māca par drošību uz ceļa. Šis ir

Informācija: Mārupes Sporta centrs

Mārupes SC audzēkņiem
lieliski rezultāti vieglatlētikā
Kitija Paula Melnbārde 16.jūnijā LVS/Sportland kausa 2.posmā izcīnījusi
2.vietu tāllēkšanā ar 6,08m tālu lēcienu, uzrādot labāko rezultātu pieaugušo konkurencē. Savukārt Alise Krista Melnbārde U18 grupā, gatavojoties daudzcīņai, piedalījās 100m/b (14.86s) un lodes grūšanā (11,58m),
abās disciplīnās izcīnot 4.vietu. 21.jūnijā notika Ogres atklātās sacensības
vieglatlētikā U18 vecuma grupā, kur Alise Krista Melnbārde izcīnīja 1.vietu
augstlēkšanā ar atzīstamu rezultātu 1,70m.
No 2.-3.jūlijam Ogrē norisinājās Latvijas čempionāts vieglatlētikā U18
vecuma grupā. Mārupes Sporta centra audzēkne Alise Krista Melnbārde
izcīnīja 2.vietu tāllēkšanā ar rezultātu 5,48m.

Informācija: Mārupes Sporta
centrs

Mārupes novadā izveidota velotrase “BTA Velozinis”

Jūlijā Tīrainē atklāta velotrase
“BTA Velozinis”, kas drošos apstākļos māca dažādas veloprasmes.

Mārupes SC futbola komanda uzsākusi dalību LFF 2.līgas turnīrā.
4.jūlijā Jaunmārupes stadionā norisinājās Latvijas čempionāta futbolā
1.kārta. Pirmo reizi atjaunotās MSC komandas pastāvēšanas laikā komanda
pārvarēja kausa izcīņas 1.kārtu, izcīnot uzvaru spēlē pret FC Talsi/FK Laidze
ar rezultātu 5:3.
Gaidām čempionāta 2.kārtu!

inovatīvs piedzīvojums, kas bērnus
un jauniešus jautrā veidā sagatavo reālai pilsētas satiksmei un ļauj
pārvarēt tās grūtākos šķēršļus –
bedres, trepes, sliedes un dažādu
segumu maiņas.
BTA Velozinis ir sociāli atbildīgs
un inovatīvs projekts, kas ir reali
zēts jau vairākās Latvijas pilsētās
- Rīgā, Siguldā, Jelgavā, Valmierā,
Saulkrastos, Salaspilī un šovasar
šim pilsētu sarakstam tiks pievienotas vēl vismaz desmit vietas Latvijā.
Velotrase BTA Velozinis Mārupes
novadā tapis sadarbībā ar AAS “BTA
Baltic Insurance Company”, biedrību
“For Better” un pašmāju velotrašu izbūves speciālistiem “Velosolutions”.
Beāte Svarinska, We Build Parks
pasākumu organizatore

Alise Krista Melnbārde

Pauls Bertrams Klucis

26.jūnijā Jelgavā notika Latvijas čempionāts vieglatlētikā. Pauls Bertrams
Klucis izcīnīja 1.vietu desmitcīņā! Paldies trenerei Līgai Jansonei!
Informācija: Mārupes Sporta centrs
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14. jūnijā atzīmēta komunistiskā genocīda upuru piemiņas 80.gadadiena
14.jūnijs šogad Latvijā tika
atzīmēts, gan individuāli apmek
lējot deportāciju upuru piemiņas
vietas, gan visiem kopā iesaistoties dažādos tiešsaistes pasākumos.
Pieminot 80. gadadienu kopš
Padomju Savienība pēc Latvijas
okupācijas organizēja pirmās masu deportācijas un godinot Latvijas
iedzīvotājus, kas tika izsūtīti, vienlaikus visos Latvijas novados un
pagastos notika Vārdu lasīšanas
ceremonija, un piemiņas brīži bija
vērojami vienotā Latvijas tīmeklī.
Mārupes Kultūras namā tiešraides
video kultūras nama vadītāja Ira
Dūduma nolasīja 1941.gadā izsūtīto Mārupes novada iedzīvotāju vārdus. Kopumā no Mārupes novada
tika izsūtīti 13 iedzīvotāji – Mārtiņš
Tiltiņš (Mārtiņa dēls), Indriķis Tiltiņš,
Anna Amilda Tiltiņa, Dora Lilija
Tiltiņa, Konstance Tiltiņa, Mārtiņš
Tiltiņš (Miķeļa dēls), Alīda Liepiņa,
Pēteris Liepiņš, Anna Mizone, Juris
Mizons, Jānis Rozenbergs, Minna
Rozenberga un Eduards Langmanis.
Lasījums no katras pašvaldības
tika straumēts reāllaikā platformās
www.lsm.lv un www.lnb.lv, kur šobrīd
jau pieejama digitāla Latvijas karte
ar apkopotām saitēm uz tiešraidēm
no pasākumiem pašvaldībās. Šajā
kartē ievietoti arī piemiņas pasākumu videomateriāli, kā arī dati par

deportētajiem, lai veidotu un attīstītu publiski pieejamu tiešsaistes
platformu, kas vizualizē deportācijas
Latvijā, palīdzot aptvert apmēru un
sekas, parādot statistiku un vienlaikus ļaujot izsekot individuāliem
izvesto cilvēku stāstiem.
Piemiņas pasākumu rīkoja Valsts
prezidenta kanceleja sadarbībā ar
Latvijas Nacionālo bibliotēku, eks
pertiem no Latvijas Nacionālā arhīva, “Karšu izdevniecības Jāņa sēta”
un sabiedriskajiem medijiem.
Mārupes pašvaldības vadība un
Mārupes Politiski represēto bied
rības pārstāvji 14.jūnijā nolika
ziedus pie pieminekļa totalitāro
režīmu upuru piemiņai Mārupes
kapos. Pieminot deportētos, domes
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs
uzsvēra: “Mēs nedrīkstam aizmirst
mūsu tautas vēstures traģiskos notikumus, laiku, kad uz Sibīriju izveda
tūkstošiem Latvijas ģimeņu. Izsūtītie
iedzīvotāji nav vienkārši skaitlis, bet
konkrēti cilvēki - mūsu mātes, tēvi,
vectēvi un vecāsmātes, katrs ar savu
stāstu un likteni. Mūsu pienākums
ir par viņiem stāstīt saviem bērniem
un mazbērniem, lai viņi netiktu
aizmirsti. Būsim vienoti savā garā un
tautas apziņā, lai mēs spētu vienotu
nosargāt mūsu Latviju, mūsu dzimteni – vietu, kur vienmēr atgriezties.”
Mārupes novadā no deportētajiem dzīvi palikuši vairs tikai divi –
Andis Ploks, kurš tolaik izsūtīts no

Lejaciema (Gulbenes apriņķa), un
Ilze Krūmiņa, kuras ģimene izsūtīta
no Valkas apriņķa.
Andis Ploks, atceroties piedzīvotos likteņa pavērsienus, saka: “Visu,
kas ir piedzīvots un izsāpēts, var
saprast, bet piedot un aizmirst nevar. Šobrīd mēs dzīvojam Latvijā,
savā dzimtenē, runājam latviešu
valodā, tāpēc priecāsimies par to,
kas mums ir, nevis bēdāsimies par
to, kā mums nav.”
Mārupietes Ilzes Krūmiņas atmiņas ietvertas Melānijas Vanagas
grāmatā “Veļupes krastā” un atainotas filmā “Veronikas hronika”. Viņu
skumdina gan valsts, gan apkārtējo attieksme pret represētajiem: “Ir
pienākusi lielā sēru diena, 14.jū
nijs, kad mēs ejam nolikt ziedus un
svecītes piemiņas vietās un atceramies tos, ar kuriem mums tikšanās
būs iespējama jau vairs tikai mūžībā.
Tomēr man joprojām ir viens liels
jautājums – kāpēc? Jau pagājuši tik
daudzi gadi, kopš Latvija nes savu
brīvvalsts vārdu, bet drausmīgie kara
un pēckara noziegumi joprojām nav
sodīti. Kāpēc tā?”
Pieminot no Babītes un Salas pagasta deportētos, tiešsaistes pasākumā, kas tika pārraidīts no Salas
pagasta “Vietvalžiem”, Jūrmalas
teātra aktieris Ģirts Alsters nolasīja 28 deportēto personu vārdus:
Ilga Steķe, Amanda Steķe, Mārtiņš
Steķis, Matilde Steķe, Dzintra

Sācies darbs, īstenojot projektu
“Laika līnijas”

Magone, Imants Magone, Valdis
Magone, Mirdza Magone, Alvīne
Erna Magone, Jānis Magone, Anna
Paulīne Mekša, Lilita Straupe, Ilga
Straupe, Matilde Lūcija Straupe,
Arnolds Straupe, Ede Emīlija Straupe,
Jānis Straupe, Ede Siliņa, Pēteris
Siliņš, Margarita Straupe, Jānis
Aleksandrs Straupe, Miķelis Romis,
Elizabete Rome, Anna Rome, Karlīne
Jaunzema, Pēteris Jaunzems, Olga
Balode un Ansis Balodis.
Tiešsaistes pasākuma norises
vieta nebija izvēlēta nejauši – tieši
šeit, agrākajā Salas pagasta nama
pagalmā, pirms ceļa uz Sibīriju tika
sapulcēti tie, kurus izsūtīja no Salas
pagasta.
No “Vietvalžiem” pārraidīto lasījumu papildināja īpašs pirmatskaņojums Babītes Kultūrizglītības centra
kora “Maska” izpildījumā – Vladimira
Martinova skaņdarbs “Beatitudes”
jaunās skaņās. Šis skaņdarbs ar
Mateja evaņģēlija lūgšanu tekstu latviešu valodā tapis īpaši deportāciju
atceres dienai “Vietvalžos”. Ideja par
V. Martinova skaņdarba atskaņojumu ar tekstu latviešu valodā radās
kora “Maska” diriģentam un mākslinieciskajam vadītājam Jānim
Ozolam. “Šis ir viens no maniem
pašiem mīļākajiem kormūzikas
skaņdarbiem. Jau kādu laiku biju
domājis par veidu, kā piešķirt šai
dziesmai vēl papildu dimensiju
un, pateicoties Babītes novada

plkst. 11.00 Piņķu kapos
plkst. 13.00 Annas kapos
plkst. 14.00 Beberbeķu kapos

Organizē Piņķu sv. Jāņa evaņģēliski luteriskā draudze,
Salas Sv. Jāņa luterāņu draudze un Babītes
Kultūrizglītības centrs.

Kapsētu svētki Mārupes pagasta kapos
25.jūlijā

plkst. 14.00 Mazcenu kapos
plkst. 16.00 Mārupes kapos

2021.gada jūnijā
MĀRUPES NOVADĀ
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tiks izvietoti digitāli stendi ar skārienjūtīgiem ekrāniem, kuros būs iespēja
aplūkot muzeja materiālus, kurus ir
iespējams digitalizēt. Materiāli, kuru
digitalizācija nav iespējama, būs apskatāmi fiziskā veidā, stikla rāmjos
un vitrīnās.
Darbs pie projekta īstenošanas
sāksies līdz ar Babītes un Mārupes
novadu apvienošanu. “Babītes vidusskolas Laika līnija” tiks atklāta
2022.gada aprīlī.
Dagnija Roga,
Babītes vidusskolas projektu vadītāja

Dzimuši

8

Zēni

16

Meitenes

2021.gada jūnijā Mārupes novadā reģistrētie mirušie
Ērika Drunka - dzimusi 1950. gadā,
Gunārs Drunka -dzimis 1928. gadā,
Alla Sušicka - dzimusi 1966. gadā,
Andris Bandziņš - dzimis 1957. gadā,
Lilita Lapa - dzimusi 1949. gadā,
Jānis Piekuss - dzimis 1935. gadā,
Aina Zača - dzimusi 1931. gadā,
Aija Sīmane - dzimusi 1936. gadā.

8

13

Laulības

Svētbrīdi vadīs Rīgas Lutera Evanģēliski Luteriskās
draudzes mācītājs Kaspars Simanovičs.
Piedalās: Vilnis Daņiļēvičs / vokāls un taustiņinstrumenti,
Sieviešu vokālais ansamblis “Dzelde” / vadītāja Sandra
Gaide.

XII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju
svētku ceļš “Saulesvija” pietur Mārupes novadā
29. jūlijā

No 2021. gada 2. jūlija līdz 30. oktobrim norisināsies XII
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Svētku
pasākumi šogad tiek organizēti netradicionāli videoversijā, lai ikviens bērns un jaunietis, kurš
līdzdarbojies svētku procesā vairāku gadu garumā, varētu
atspoguļot savu veikumu video formātā.
Tradicionālais svētku dalībnieku gājiens aizstāts ar
Dziesmu un deju svētku ceļu “Saulesvija”, kurā svētku
auto jūlijā izripo pa Saules rotas 7 stariem, sekojot “LMT
Straume”.
Svētku auto 29. jūlijā no plkst. 13.00 līdz plkst. 14.00
piestās Mārupes novadā – Babītes un Mārupes
pagastā.
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Miruši

2021.gada jūnijā
BABĪTES NOVADĀ

Salas pagasta Sīpolu svētki
22. augustā “Vietvalžos”, Spuņciemā
Šie būs jau ceturtie Salas pagasta Sīpolu svētki. Šī gada
tēma - “Sīpola slava”. Pasākuma laikā būs iespēja
apmeklēt slavenību Pop-up tirdziņu, redzēt Slackline,
BMX paraugdemonstrējumus un teātra izrādes,
piedalīties dažādās darbnīcās, konkursos un sīpolu
kapāšanas čempionātā, gardi paēst, klausīties koncertos
un pašiem sadziedāties. Tāpat svētkus kuplinās iemīļotā
erudīcijas spēle “Bīstamāks par gūgli”.

1.augustā plkst. 13.00 Salas kapos

2021. gada 26.maijā tiks apstip
rināts Babītes vidusskolas iesniegtais projekts “Babītes vidusskolas
Laika līnija”. Projekta mērķis ir digi
talizēt skolas muzeju, saglabājot
materiālu vēsturisko vērtību. Skolā

Informāciju apkopoja Uva Bērziņa
un Lelde Drozdova-Auzāne, Mārupes
novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistes

PASĀKUMU AFIŠA
Kapsētu svētki Babītes un Salas pagasta kapos
18. jūlijā

2020. gada 25. decembrī biedrība
“Pierīgas Partnerība” izsludināja
atklātā konkursa projekta
iesniegumu 12.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.
gadam 19.2. pasākumā “Darbību
īstenošana saskaņā ar virzītas
vietējās attīstības stratēģiju” apstiprinātās sabiedrības virzītās
vietējās attīstības stratēģijas ie
viešanai.

pašvaldības lūgumam, šķiet, izde
vies radīt ko ļoti skaistu. Priecājos,
ka latviešu valoda šim skaņdarbam
piestāv. Komponistam ir izcili izde
vies mūzikā ietērpt “gaišās skumjas”,
tā ir tieši tā sajūta, ko jūtu, domājot
par izsūtīšanām,” tā Jānis Ozols.
Pasākumu noslēdza izstāžu
zāles vadītājas Daces Ulpes stāstījums par 14. jūnija nozīmi Latvijas
vēsturē. “Šogad aprit 80 gadi, kopš
Baigais gads no Latvijas aizrāva cilvēkus, kuri gribēja to pašu, ko lielākā
daļa no mums – dzīvot, strādāt,
priecāties, redzēt, kā aug nākamās
paaudzes, kas veidos arvien labāku,
plaukstošāku un pārticīgāku valsti. Nosaucot vārdā katru, kurš tika izsūtīts uz Sibīriju šajā dienā,
mēs apliecinām, ka Latvijas valsts
turpinās un katram tās pilsonim ir
nozīme, katrs ir svarīgs,” 1941. gada deportāciju ietekmi uz mūsu šo
dienu uzsvēra D. Ulpe.
Ierakstītie atceres pasākumi
– lasījumi, kā arī kora “Maska”
izpildītais skaņdarbs pieejami
pašvaldības mājaslapā.
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Dzimuši

Aicinām mājražotājus pieteikties ikgadējam Sīpolu svētku
gadatirgum laikus, sūtot pieteikumu uz
sabine.upeniece@marupe.lv. Pieteikumu iespējams atrast
Mārupes novada pašvaldības mājaslapā. (Gadatirgus
dalībniekiem elektrības padeve netiek nodrošināta).

Starptautiskais Seno spēkratu salidojums
“Retro Jūrmala Piņķos”
28.augustā no plkst. 10.00 Piņķos
Sveicot salidojuma dalībniekus un svētku noskaņas
radīšanai, plānots muzikāls sveiciens āra mūzikas
laukumā pie Kultūrizglītības centra (Jūrmalas ielā 14A,
Piņķos). Ikviens interesents senos spēkratus varēs
apskatīt Babītes vidusskolas sporta laukumā. Būs
iepējams nofotografēties “Fotobūdā”, dalībniekus un
viesus izklaidēs mīmi, garkājis un dzīvā skulptūra.
Plkst. 12.00 salidojuma dalībnieki dosies maršrutā
Piņķi-Skulte-Jūrmala.
Pasākumu organizē Kultūrizglītības centrs sadarbībā ar
“Latvijas klasisko automobiļu klubu”.

Aicinām sekot plašākai informācijai par pasākumu norisi
Mārupes novada sociālajās saziņas vietnēs un www.marupe.lv.
Pasākumu norise, ievērojot tā brīža valdības noteiktos
ierobežojumus Covid-19 ierobežošanai!
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Zēni
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Meitenes
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Laulības

8

Miruši

Pašvaldības informatīvais izdevums “Mārupes Vēstis”
Iznāk vienu reizi mēnesī / Tirāža - 12 900
eksemplāru / Bezmaksas
“Mārupes Vēstis” publicētie materiāli
ne vienmēr atspoguļo Mārupes novada
pašvaldības viedokli.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
obligāta.

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

pirmdiena, 12. jūlijs, 2021

