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IEVĒLĒTI MĀRUPES 
NOVADA DOMES DEPUTĀTI

21 532 balstiesīgajiem vēlētājiem). 
Kopumā šajās vēlēšanās startēja 
11 saraksti.

Saskaņā ar CVK informāciju 
Mārupes novada domē iekļuvušas 
5 partijas:
•  Politiskā partija “Latvijas Reģionu 

Apvienība” – 5 deputātu vietas 
(23,37%);

• Zaļo un zemnieku savienība – 5 
deputātu vietas (21,05%);

• “Latvijas attīstībai”- 4 deputātu vie-
tas (17 %);

• Nacionālā apvienība “Visu 
Latvijai!”-”Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK” – 3 deputātu vietas 
(10,92%);

• Jaunā Vienotība – 2 deputātu vie-
tas (8,05%).
Domē nav iekļuvušas 6 partijas, 

kas nav guvušas 5% vēlētāju atbals-
tu – “Saskaņa” sociāldemokrātiskā 
partija (4,55%), “Progresīvie” (4,46%), 
Kustība “Par” (4,42%), Jaunā konser-
vatīvā partija (4,27%), politiskā parti-
ja “Alternative” (0,72%) un “Latvijas 
krievu savienība” (0,65%).

Ievēlētie deputāti:
• No politiskās partijas “Latvijas 

Reģionu Apvienība” domē ievēlēti: 
Andrejs Ence, Jānis Lagzdkalns, 
Ira Dūduma, Līga Kadiģe un Uģis 
Šteinbergs;

• No Zaļo un zemnieku savienības 
domē ievēlēti: Mārtiņš Bojārs, 
Jānis Lībietis, Gatis Vācietis, 
Valdis Kārkliņš un Dace Štrodaha;

• No partijas “Latvijas attīstībai” 
domē ievēlēti – Aivars Osītis, 
Guntis Ruskis, Ilze Bērziņa un 
Jānis Kazaks.

• No Nacionālās apvienības “Visu 
Latvijai!”-”Tēvzemei un Brīvībai”/
LNNK domē ievēlēti Andris Puide, 
Oļegs Sorokins un Rēzija Kalniņa.

• No Jaunās Vienotības domē 
ievēlēti: Nikolajs Antipenko, 
Normunds Orleāns.
Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likums nosaka, 

ka republikas pilsētu un novadu 
pašvaldības turpina pildīt savas 
funkcijas un uzdevumus normatī-
vajos aktos noteiktajā kārtībā līdz 
2021. gada pašvaldību vēlēšanās 
ievēlētās pašvaldības domes pir-
majai sēdei, kura tiek sasaukta šajā 
likumā noteiktajā kārtībā 2021. gada 
1. jūlijā. 

Aicinām sekot līdzi aktuālajai in-
formācijai Mārupes novada pašvaldī-
bas komunikācijas kanālos internetā: 
www.marupe.lv, www.facebook.
com/Marupesnovads, Instagram 
un Twitter @marupes_novads.

5.jūnijā visā Latvijā, tai skaitā 
Mārupes novadā, kas atbilstoši 
Administratīvo teritoriju un ap-
dzīvoto vietu likumam ietver šā-
das teritoriālās vienības: Babītes 
pagasts, Mārupes pagasts un 
Salas pagasts, norisinājās 
pašvaldību vēlēšanas. Patei-
camies visiem vēlētājiem par 
dalību vēlēšanās un sava viedokļa 
paušanu.

Centrālās vēlēšanu komisijas 
(CVK) apkopotā informācija lieci-
na, ka Mārupes novadā vēlēšanās 
piedalījušies 37,2 % no balstiesīga-
jiem vēlētājiem (8010 iedzīvotāji no 

Lai līksmu dziesmu ieskauti 

Līgo svētki!

Ar skanīgu līgo
Lai Jāņunakts zied.
Lai uguns uz sauli
Un vasaru iet.

http://www.marupe.lv
http://www.facebook.com/Marupesnovads
http://www.facebook.com/Marupesnovads
https://www.instagram.com/marupes_novads/
https://twitter.com/Marupes_novads
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

Lēma par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu, adreses  un nosau-
kuma piešķiršanu, un lietošanas 
mērķa noteikšanu vairākiem 
nekusta majiem īpašumiem novadā.

Lēma par līdzdarbības līguma Nr. 
1/4-6/7-2020 ar biedrību “Džudo 
klubs Mārupe” īstenošanas termiņa 
pagarināšanu līdz 2021.gada 1.no-
vembrim un pārskata iesniegšanas 
termiņa pagarināšanu līdz 2021.ga-
da 30.novembrim saistībā ar epide-
mioloģiskās drošības pasākumiem, 
kuru dēļ projektu konkursa “Mārupe 
– mūsu mājas 2021” ietvaros apsti-
prinātais projekts nevar tikt īstenots 
iepriekš plānotajos termiņos.

Lēma piešķirt pašvaldības līdz-
finansējumu dzīvojamo māju 
pieslēgšanai centralizētajai ūdens-
saimniecības sistēmai vairākām 
personām.

Apstiprināja detālplānojuma iz-
strādi nekustamā īpašum “Vējrozes”, 
kadastra Nr.80760110398, Mārupes 
novadā, teritorijā. 

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

Saskaņoja Jaunmārupes 

Noslēgtie līgumi
Kungu ielas pārbūves 1.kār-

ta, līgums noslēgts ar SIA “RST 
SKRŪVPĀĻI”, līguma summa 
364335,39 eiro bez PVN.

Kungu ielas pārbūves 2. kār-
ta, līgums noslēgts ar SIA “RST 
SKRŪVPĀĻI” 294916,14 eiro bez 
PVN.

Kungu ielas pārbūves darbu 
būvuzraudzība, līgums noslēgts ar 
SIA “RS Būvnieks”, līguma summa 
6994,00 eiro bez PVN.

Finanšu revīzijas pakalpojums, 
līgums noslēgts ar SIA “REVIDENTS 
UN GRĀMATVEDIS”, līguma summa 
18700,00 eiro bez PVN.

Jaunmārupes pamatskolas 

Šī gada sākumā tika uzsākts 
darbs pie jaunā Mārupes novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2022 – 2034. gadam izstrādes. 
Plānošanas dokumenta izstrādei 
sabiedrības viedoklis ir neatsve
rams un vērtīgs, tāpēc, lai no-
drošinātu daudzpusīgu, efektīvu, 
atklātu, savlaicīgu un atbildīgu 
sabiedrības līdzdalību attīstības 
plānošanas procesā, tika iz-
strādāts sabiedrības līdzdalības 
plāns, kura ietvaros tika realizē-
ti dažādi pasākumi. 

Mārupes novada Ilgtspējīgas at-
tīstības stratēģijas 2022.-2034.ga-
dam ietvaros Mārupes un Babītes 
pašvaldībās tika izplatītas uzņēmē-
ju un iedzīvotāju aptaujas anketas. 
Veicot kvalitatīvo aptaujas anketu 
atlasi, kopumā tika analizētas 1970 
iedzīvotāju anketas (1321 Mārupes 
novads; 649 Babītes novads) un 
191 uzņēmēju anketa (121 Mārupes 
novads; 57 Babītes novads). 

Aprīļa otrajā pusē tiešsaistes plat-
formā “Zoom” tika organizētas čet-
ras tematiskās darba grupas, kurās, 
iepriekš piesakoties, tika aicināti 
piedalīties iedzīvotāji, komersanti, 
nevalstiskās organizācijas, domes 
speciālisti, iestāžu pārstāvji, kā 
arī kaimiņu pašvaldību un Rīgas 
plānošanas reģiona pārstāvji sadalī-
jumā pa sekojošām jomām: 
•  Mobilitāte, transporta infrastruk-

tūra un apdzīvojuma struktūra, 
• Novada profils un publiskie 

pa  m a t skolas interešu izglītības 
programmu Matemātikas pulciņš 
“Mazie Einšteini” 2021./2022., 
2022./2023. un 2023./2024. mācī-
bu gadam.

Saskaņoja Mārupes pamatsko-
las interešu izglītības programmu 
“Skanīgi rotaļīgā angļu valoda 1.-2.
klasēm” 2021./2022., 2022./2023. 
un 2023./2024. mācību gadam.

Saskaņoja Mārupes Valsts 
ģimnāzijas interešu izglītības pro-
grammas “Leļļu darbnīca” 2.-3. 
klasēm, 1. klašu koris, “Ukuleles 
draugi” 2.-3. klasēm, “Aerobikas pul-
ciņš” 10.-12. klasēm 2021./2022. un 
2022./2023.mācību gadam.

Apstiprināja jaunu amata vietu 
izveidošanu pašvaldības iestādēs 
jauniešu vasaras nodarbinātības 
ietvaros.

Lēma par finansiālu atbalstu 
vairākiem novada sportistiem.

Apstiprināja nolikumu “Par 
tiesībām slēgt līdzdarbības līgu-
mu un saņemt finansējumu valsts 
pārvaldes uzdevuma veikšanai” 
pieaugušo neformālās izglītības 
programmas īstenošanai Mārupes 
novada iedzīvotājiem (vecumā no 
25 gadiem). 

iekštelpu pārbūve, līgums noslēgts ar 
SIA “FF”, līguma summa 201944,42 
eiro bez PVN.

Jaunmārupes pamatskolas 
iekštelpu pārbūves būvuzraudzība, 
līgums noslēgts ar SIA “P.M.G.”, līgu-
ma summa 1320,00 eiro bez PVN.

Izsludinātie iepirkumi
Operatīvā transportlīdzekļa 

piegāde Mārupes novada pašvaldī-
bas policijai, piedāvājumu iesniegša-
na līdz 14.06.2021.

Pļaušana, koku un krūmu cirša-
na ūdensnotekās, piedāvājumu 
iesniegšana līdz 14.06.2021.

Izpilddirektors Kristaps Ločs

Lēma piešķirt biedrībai „Mārupes 
Auto Moto klubs „Bieriņi”” pašvaldī-
bas atbalstu 8  000,00 eiro ap-
mērā motokrosa sacensību “Mini-
motokorss” piecu posmu, “Mārupes 
Lielais motokross” viena posma 
un Mārupes kausa izcīņa “Mini-
motokross komandām” organizēša-
nai Mārupes novada administratī-
vajā teritorijā 2021.gadā dažādu 
vecumu grupu Mārupes novada 
iedzīvotājiem.

Lēma piešķirt SIA “Brazīlija” 
pašvaldības atbalstu 5 931,00 
eiro apmērā Latvijas Jaunatnes 
Čempionāta pludmales volejbolā 
fināla posma organizēšanai Mārupes 
novada administratīvajā teritorijā 
2021.gadā.

Apstiprināja Jaunmārupes 
pamatskolas nolikumu un Mārupes 
novada pirmsskolas izglītības 
iestādes “Lienīte” nolikumu.

Lēma ar Mārupes novada Domes 
2014.gada 22.janvāra lēmumu Nr. 8 
(Prot.Nr.1) apstiprinātajā nolikumā 
“Kārtība, kādā piešķir stipendijas 
Mārupes vidusskolas skolēniem” 
aizstāt vārdu savienojumu “Mārupes 
vidusskola” ar vārdu savienoju-
mu “Mārupes Valsts ģimnāzija” 

attiecīgajā locījumā. 
Pieņēma saistošos noteikumus 

Nr.7/2021 „Grozījumi Mārupes 
novada domes 2021.gada 28.aprīļa 
saistošajos noteikumos Nr.4/2021 
“Grozījums Mārupes novada domes 
2017.gada 29.marta saistošajos no-
teikumos Nr.13/2017 “Nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanas kārtība Mārupē””.

Lēma atzīt, ka Olaines novada 
domes ar 2021.gada 28.aprīļa lē-
mumu Nr.19 (sēdes prot.Nr.5) dotais 
pilnvarojums akciju sabiedrībai 
“Mārupes komunālie pakalpojumi” 
sniegt sabiedriskos ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumus Olaines novada 
pašvaldības administratīvās teritori-
jas daļā (Stūnīšu ciemā ), Olaines 
novada domei noslēdzot ar akciju 
sabiedrību “Mārupes komunālie 
pakalpojumi”  līgumu uz 10 (des-
mit) gadiem par ūdens piegādi  no 
padeves vietas centralizētajā ūdens-
vada tīklā līdz piederības robežai 
pielikumā norādītajā teritorijas daļā 
un notekūdeņu savākšanu centrali-
zētajā kanalizācijas sistēmā no pie-
derības robežas pielikumā norādīta-
jā teritorijas daļā un novadīšanu līdz 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, 

atbilst Mārupes novada domes 
2020.gada 29.aprīļa lēmumam  Nr. 
27 (sēdes prot.Nr.8). 

Lēma par pašvaldības budžetā 
ieskaitāmo nodokļu parādu un ar 
tiem saistītās nokavējuma naudas  
un soda naudas dzēšanu.

Apstiprināja Mārupes novada 
pašvaldības 2020.gada publis-
ko pārskatu par laika periodu no 
01.01.2020. līdz 31.12.2020.

Lēma nodot atsavināšanai 
pašvaldības nekustamā īpašuma 
Jelgavas ceļš 29, Tīrainē, Mārupes 
novadā, kadastra Nr.8076 008 0071, 
mainot to pret OU ROHELINE OAAS, 
reģ.Nr.10935499, piederošo nekusta-
mo īpašumu Tīraines iela 13, Tīraine, 
Mārupes novads, kadastra Nr.8076 
008 0199.

Lēma nodot atsavināšanai 
pašvaldības nekustamo īpašumu 
Tīraines iela 3-8, Tīraine, Mārupes 
novads, kadastra Nr.8076 900 3635, 
pārdodot to elektroniskā izsolē ar 
augšupejošu soli.

Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs

pakalpojumi, 
• Uzņēmējdarbība un konkurētspēja, 
• Vides resursi un energoefektivitāte.

Tematiskajās darba grupās dalīb-
nieki tika iepazīstināti ar pašreizē-
jo situāciju un ieskicēts nākotnes 
redzējums, diskusijā iesaistot un 
uzklausot ikviena viedokli. 

Savukārt, maijā tiešsaistes plat-
formā “Zoom” tika rīkoti iedzīvotāju 
forumi, uz kuriem tika aicināts jeb-
kurš interesents (līdzdalība forumos 
bija bez iepriekšējas pieteikšanās) : 
• Mārupes un Babītes novadu 

iedzīvotāju forums nr.1,
• Mārupes un Babītes novadu 

iedzīvotāju forums nr.2,
• Uzņēmēju un pakalpojumu snie-

dzēju forums,
• Teritoriju īpašnieku un attīstītāju 

forums.
Forumos tika definēti diskutēja-

mie jautājumi, uz kuriem iedzīvotāji 
sniedza savu viedokli un redzējumu, 
jautājumu lokam aptverot mobilitāti, 
vidi, pakalpojumu grozu, infrastruktū-
ru  u.c. jautājumus. 

Maija pašās beigās tiešsaistes 
platformā “Zoom” tika uzrunāti 
eso šā Mārupes novada konsultatī-
vo padomju locekļi, kuriem arī bija 
iespēja piedalīties šī dokumenta iz-
strādē. Konsultatīvās padomes tika 
ap vienotas pa divām: 
• Sporta un aktīvās atpūtas, izglītī-

bas un jaunatnes lietu padome
• Tūrisma un mārketinga, kultūr-

vides padome 
Tika diskutēts par procesu, kā ie-

saistīt sabiedrību, kādus līdzdalības 
veidus izmantot, kā aktivizēt spēcī-
gas kopienas vai ļaut apvienoties 
domubiedriem kopīgu interešu 
pārstāvniecībai spēcīgas un funk-
cionējošas dzīves vides radīšanā, 
kā iesaistīt sabiedrību lēmumu 
pieņemšanas procesā. 

Visu maija mēnesi iedzīvotājiem 
tika dota iespēja piedalīties vēl 

nebijušā sabiedrības līdzdalības 
pasākumā “Mana ideālā dzīvesvie-
ta”. Izmantojot interaktīvu lietotni/
karti, ikviens esošā Mārupes un 
Babītes novada iedzīvotājs  tika 
aicināts sniegt viedokli un ierosināju-
mus par dažādu publisku objektu vai 
pakalpojumu vēlamo atrašanās vie-
tu, kas palīdzētu pašvaldībai plānot 
infrastruktūras attīstību un pa-
kalpojumu nodrošinājumu novadā. 
Ziņojam, ka interaktīvajā kartē tika 
iesniegts liels ierosinājumu skaits 
– kopā 333. Liela daļa ierosinājumu 
(gandrīz puse) bija saistīti ar mobili-
tātes un transporta infrastruktūras 
attīstību/ uzlabojumiem kā arī pub-
liskās ārtelpas, rekreācijas objek-
tiem. Vismazāk tika norādīti objekti, 
kas saistīti ar kultūras objektiem un 
pakalpojumiem.

Līdz 31. maijam iedzīvotājiem bija 
iespēja arī sniegt rakstiskus priekš-
likumus, tos adresējot Mārupes vai 
Babītes Domēm.

Piedalīšanās visos uzskaitītajos 
sabiedrības līdzdalības pasāku-
mos ir neatsverams ieguldījums 
ne tikai jaunās Ilgtspējīgas attīstī-
bas stratēģijas izstrādē, bet arī jau 
apvienotā novada kopīgas Attīstības 
prog rammas izstrādē, kā arī, pro-
tams, pašvaldības ikdienas darbā 
un realizējot tālākos projektus.

Ar pārskatu par sabiedrības ie-
saistes pasākumiem var iepazīsties 
Mārupes novada mājaslapā marupe.
lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība un 
Attīstības dokumenti. Turpmākajos 
mēnešos notiks jaunizveidotā 
Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstī-
bas stratēģijas 2022.-2034. gadam 
izstrāde, definējot vīziju, mērķus utt. 

Paldies ikvienam, kas ir sniedzis 
savu ieguldījumu jaunā Mārupes 
novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas 2022 – 2034. gadam iz-
strādē un līdz ar to sabalansētā un 
ilgtspējīgā novada tālākajā attīstībā.

Domes lēmumi 26.maija sēdē

Maijā noslēgtie līgumi un 
izsludinātie iepirkumi

Noslēgušies sabiedrības iesaistes pasākumi 
jaunizveidotā Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas 2022.-2034. gadam izstrādes ietvaros

Mārupes novada Pašvaldības 
policijas dežūrdaļā regulāri tiek 
saņemti jautājumi no iedzīvotā-
jiem par iespējām dedzināt pērnā 
gada koku lapas un zarus, kā arī 
citas nevajadzīgas lietas, no 
kurām ir nepieciešamība at-
brīvoties. Pēdējā laikā ir aktuāls 
jautājums arī par ugunskura 
kurināšanu Līgo vakarā.

Lai novērstu pārpratumus un 
nesaprašanos, kas var novest 
pie Administratīva pārkāpuma, 

informējam, ka saskaņā ar Mārupes 
novada domes saistošo noteikumu 
Nr.9/2011  “Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Mārupes novadā” 
68.5 punktu atkritumus dedzināt ir 
aizliegts. 

Atkritumi ir jebkurš priekšmets vai 
viela, no kuras tās valdītājs atbrīvo-
jas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties, 
tas nozīmē, ka, veicot īpašumu sa-
kopšanas darbus, nav pieļaujama 
koku lapu, sausās zāles,  koku za-
ru vai citu atkritumu dedzināšana. 
Šāda rīcība ir administratīvi sodāma.

Tuvojas Līgo svētki, tādēļ lai iz-
vairītos no pārpratumiem, informē-
jam, ka ugunskura kurināšanai Līgo 
vakarā drīkst izmantot tikai malku un 
ir jāievēro Ugunsdrošības noteikumi, 
lai neapdomātas rīcības rezultātā 
neizceltos ugunsgrēks.  Ja rodas 
jautājumi, varat zvanīt vai rakstīt 
Pašvaldības policijas dežūrdaļai:  
t-76933470 e-pasts  marupes.pp@
inbox.lv.

Pašvaldības policija visiem 
iedzīvotājiem vēl  priecīgus un gaišus 
tuvojošos Līgo svētkus!

Vai drīkst kurināt ugunskuru
Līgo vakarā?

mailto:marupes.pp%40inbox.lv?subject=
mailto:marupes.pp%40inbox.lv?subject=
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Novadā
Mārupes vēstis

Tīrainē, blakus Mārupes BMX 
kluba aktīvās atpūtas parkam 
Mārupes novada pašvaldība ir iz-
būvējusi jaunu aktīvās atpūtas 
vie tu  “Pump Track” velotrasi, 
kur satikties līdzīgi domājošiem 
aktīviem cilvēkiem – bērniem un 
jauniešiem, ģimenēm un ikvie-
nam, kam ir vēlme izkustēties 
svaigā gaisā, vienlaikus gūstot 
jaunas iemaņas un prasmes.  

Ņemot vērā pulcēšanās ierobežo-
jumus, trase šogad atklāta klusi, bez 
svinīga pasākuma organizēšanas, 
un ir pieejama ikvienam sportot 
gribētājam.

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš 
Bojārs: “Ir patiess gandarījums 
Mārupes novadā atklāt vēl vienu 

Lai atbalstītu un motivētu jaunās 
māmiņas jaunu produktu vai pa-
kalpojumu radīšanai, Mārupes 
novada pašvaldība jau otro gadu 
pēc kārtas organizē konkursu 
“Mammu bizness Mārupē”.

Šogad konkursā tika saņemti 
13 projektu pieteikumi, kas tika 
vērtēti divās kārtās. 10 konkursa 
dalībnieces iekļuva otrajā kārtā un 
žūrijas komisijai attālināti Zoom 
platformā prezentēja savas idejas, 
kā arī atbildēja uz žūrijas komisijas 
jautājumiem, kas deva iespēju 
pārliecināties par idejas dzīvotspēju. 

Astoņiem žūrijas komisijas locek-
ļiem vērtējot iesniegtos projektus, 
konkursa rezultātā finansiālam at-
balstam izvēlētas četras labākās 
biznesa idejas.

Viena no idejām, kas tika atbalstī-
ta, ir iecere interneta vietnes izvei-
dei, kas paredzēta jauna apģērba 

Mārupes novada pašvaldība ir 
strauji augošs novads ne tikai 
iedzīvotāju skaita ziņā, bet arī 
uzņēmējdarbības attīstības ziņā.

 Statistikas dati liecina, ka 
Mārupes novadā pieejamās darba 
vietas pārsniedz novada iedzīvotā-
ju skaitu, kas uz 01.01.2021 sa-
sniedza 23  231. Tomēr aptuveni 
52 % Mārupes novada iedzīvotāju 
darba vietas atrodas ārpus nova-
da, turpretim daļa citu novadu un 
Rīgas pilsētas iedzīvotāju strādā 
tieši Mārupes novadā, līdz ar to 
būtisks ir arī sabiedriskā transpor-
ta nodrošinājums darbinieku  un 
iedzīvotāju pilnvērtīgai mobilitātei. 
Mārupes novadā tendences uzrāda 
stabilu iedzīvotāju skaita un darba 
vietu pieaugumu arī turpmāk, tāpēc 
novadā nav iespējams nodrošināt 
pilnvērtīgu iedzīvotāju mobilitāti, 
nemainot vēsturiski izveidotos sa-
biedriskā transporta maršrutus. Ir 
jāveic optimizācija esošajos maršru-
tos vai jārada jauni un paplašināti 
risinājumi, ņemot vērā pieprasījumu. 

Mārupes novada pašvaldība šī 
gada 20. maijā aicināja uz tikšanos  
RP SIA “Rīgas satiksme”, Rīgas 
Domes  un Rīgas plānošanas reģio-
na pārstāvjus, kā arī uzņēmējus 
un Mārupes novada speciālistus. 
Tikšanās noslēgumā visas puses 

labiekārtotu vietu, kur bērni un jau-
nieši varēs aktīvi pavadīt savu brīvo 
laiku, vienlaikus drošos apstākļos 
apgūstot riteņbraukšanas prasmes. 
Šādu vietu radīšana mūsdienās ir ļoti 
svarīga, mudinot bērnus pēc iespējas 
vairāk iesaistīties fiziskās aktivitātēs 
svaigā gaisā. Cerams, ka jaunā velo-
trase kļūs par nozīmīgu pulcēšanās 
vietu novadā. Pēdējos gados pašvaldī-
ba ir nopietni strādājusi pie sporta 
un aktīvās atpūtas infrastruktūras 
attīstības, radot vairākus mūsdienu 
prasībām atbilstošus sporta lauku-
mus. Pagājušajā gadā tika atklāts ro-
taļu un atpūtas laukums Jaunmārupē, 
savukārt šogad jau stāvam uz jaunās 
velotrases virāžas un aicinām ikvienu, 
ievērojot drošas braukšanas noteiku-
mus, izbaudīt jaunās trases sniegtās 

iespējas. Sporta un aktīvās atpūtas 
parka attīstība Tīrainē ar šo nebei
dzas, esam plānojuši teritoriju turpināt 
labiekārtot, blakus velotrasei izbūvējot 
arī skrituļošanas taku un sakārtojot 
Kungu ielu, lai nokļūšana līdz trasei 
gan mārupiešiem, gan novada viesiem 
būtu ērta un droša.” 

Jānis Jansons, uzņēmuma “We 
Build Parks” vadītājs: “Mums ir pa-
tiess prieks atklāt šo unikālo Mārupes 
velotrasi. Tā ir ļoti īpaša, jo, pirmkārt, 
tajā ir apvienoti daudz un dažādi ele-
menti, kā arī pats izmērs ir iespaidīgs. 
Otrkārt, tajā ir šis “baseins” jeb no an-
gļu valodas “bowl”, kas papildināts ar 
unikāliem pašmāju mākslinieka Kiwie 
zīmējumiem, kurš jau ir guvis public-
itāti diezgan tālu pasaulē. Un, treškārt,  
ir integrēts arī specifisks tramplīns, 

kur var mācīties dažādus brīvā stila 
jeb “freestyle” trikus. Trase ir unikāla 
ne tikai Latvijas, bet arī Baltijas un 
Skandināvijas mērogā. Brauciet, velci-
et ķiveres un izbaudiet!”

“Pump Track” velotrase ir īpaši 
konstruēta trase, kas sastāv no 
kalniņiem, virāžām un nelieliem 
tramplīniem, un tā ir pielāgota vi-
sa vecuma un braukšanas līmeņa 
braucējiem ar dažādiem pārvie -
tošanās līdzekļiem - velosipēdiem, 
skrituļslidām, skrituļdēļiem un arī 
skrejriteņiem. Pump Track trase ir 
vērtīga ar to, ka trasi ir iespējams 
izbraukt ar inerci, neuzņemot pa-
pildus ātrumu. Tas dod iespēju šo 
trasi izmantot arī gados jaunākiem 
bērniem, tādējādi mācoties koor-
dināciju un prasmi noturēt līdzsvara 
sajūtu. 

Mārupes trasē ir integrēti dažādi 
inovatīvi elementi, tajā skaitā, unikā-
la asfalta bļoda, kas vizuāli pārtapu-
si par pašmāju mākslinieka  Kiwie 
mākslas darbu – brokastu pārslām 
ar zemenēm. Mūsu trase pavisam 
noteikti ir unikāla un starp citiem 
valstu projektiem izceļas ar savu 
košo dizaina elementu.

Grafiti mākslinieks Kiwie: “Kāpēc 
zemenes ar pienu? Zemenes ar pienu 
ir labs vadmotīvs iedvesmoties, ēst ve-
selīgāk. Gala rezultātā ir radīta lie liska 
vieta, kur jaunieši var socializēties, 
sportot un mācīties viens no otra. Pats 
mākslas darbs prasīja trīs pilnas die-
nas zem atklātas saules. Kombinācijā 
ar balto grunts krāsojumu, bļoda 
pārvērtās par lielu atstarotāju. Tomēr 
bija interesanta pieredze krāsot uz 
zemes un krāsojot staigāt pa pašu 
mākslas darbu. Man ir liels prieks, ka 
Velosolutions nenobijās un piekrita šai 
unikālajai idejai izveidot lielāko brokas-
tu pārslu bļodu pasaulē. Es ceru vēl uz 
pāris bļodām, vajadzētu uztaisīt arī ar 
mellenēm.”

Atgādinām, ka atrodoties ve-
lotrasē, obligāti ir jālieto ķivere 
un jāievēro arī citi trases drošas 
lietošanas noteikumi.

Trases izbūvi veica SIA “We 
Build Parks” par kopējo līguma 
summu 156 500 eiro bez PVN. 
Būvuzraudzību veica SIA “Marčuks”, 
autoruzraudzību - SIA “We Build 
Parks”.

un aksesuāra zīmola “Pūkainis” ar 
dzīvnieku ilustrācijām un dažādiem 
motivējošiem saukļiem attīstībai. 
Idejas autore īpaši uzsvērusi pro-
jekta cēlo mērķi - uzņēmuma neto 
peļņu 10% apmērā novirzīt dzīvnieku 
patversmēm Latvijā. Galvenā moto 
un devīze ir “Nepērc, adoptē!”

Konkursa žūrija atbalstīja arī ve-
selīgu un uzturvielām bagātu saldu-
mu ražošanu. Našķu gatavošanā 
tiek izmantotas kvalitatīvas un 
augst vērtīgas augu izcelsmes izej-
vielas, tumšā šokolāde, un tie ir 
bagāti ar vitamīniem un uzturvielām. 
Veselīgais našķis paredzēts gan 
dāvināšanai, gan ikdienas patēriņam 
ģimenes lokā. 

Trešā žūrijas atbalstītā biznesa 
ideja ir mussa kūku un makarūnu 
gatavošana pēc pasūtījuma. Lai 
veicinātu plašāku atpazīstamību un 
veiksmīgāk attīstītu savu biznesa 
ideju, projekta ietvaros ir paredzēts 

vienojās, ka izmaiņām sabiedriskā 
transporta maršrutos ir jānotiek. 
Līdz ar to esam izstrādājuši inter-
aktīvu karti/ aptauju, kur iedzīvotāji 
un uzņēmēji tiek aicināti norādīt sa-
vus ierosinājumus par iespējamām 
sabiedriskā transporta maršruta 
izmaiņām, norādot vietu kartē un 
sniedzot komentāru, tādā veidā  
sniedzot savu redzējumu. 

Aicinām visus interesentus 
atzīmēt ierosinājumus un ko-
mentārus sabiedriskā  transpor-
ta maršruta izmaiņām  Mārupes 
novadā līdz 21. jūnijam. Jūsu izteik-
tais viedoklis ļaus  labāk saprast 
iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzības 
un redzējumu šajā jautājumā 

izveidot interneta vietni, kurā būs 
iespēja pasūtīt mussa kūkas un 
makarūnus, tāpat tiks veidotas arī 
video apmācības kulinārijas prasmju 
pilnveidošanai. 

Ceturtā biznesa ideja, kuru žūrija 
lēma atbalstīt, ir iecere ražot rotaļu / 
leļļu mājas. Leļļu mājas ir paredzēts 
ražot no koka plāksnēm, ar pilnu ap-
dari gan fasādē, gan interjerā, kā arī 
papildus tās aprīkojot ar atbilstošām 
koka mēbelēm. Biznesa idejas au-
torei jau ir tapis pirmais leļļu mājas 
prototips ar visām mēbelēm.       

Kopējais konkursa ietvaros pieeja-
mais līdzfinansējums šogad bija 12 
000 eiro, maksimālais viena projekta 
realizācijai pieejamais līdzfinansē-
jums - 3 000 eiro.

Mārupes novada pašvaldība 
pateicas visām dalībniecēm par 
piedalīšanos konkursā!

Mārupes novada jaunā Pump track velotrase ir atklāta

Noslēdzies šī gada konkurss 
“Mammu bizness Mārupē”

Aptauja par sabiedriskā transporta 
maršruta izmaiņām novadā

| 2021

Grafiti mākslinieks Kiwie uz sava mākslas darba

https://marupe.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=295deb5ec3814aa4a7f4c48e7bdf7e3b
https://marupe.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=295deb5ec3814aa4a7f4c48e7bdf7e3b
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Novadā
Mārupes vēstis

Mārupes novada dome laika pos-
mā no 7. jūnija līdz 7.jūlijam rīko 
nekustamā īpašuma elektronisku 
izsoli ar augšupejošu soli inter-
neta vietnē www.izsoles.ta.gov.lv

IZSOLES OBJEKTS
Nekustamais īpašums – Tīraines 

iela 3, dzīvoklis Nr.8, Tīraine, Mārupes 
novads, Kadastra nr. 80769003635, 
Mārupes novada zemesgrāmatas 
nodalījums Nr. 1893 8, 4435/26213 
domājamās daļas no dzīvokļu mājas 
un zemesgabala. 

Zemesgabala kopējā platība: 
3100 m2. Dzīvokļa platība: 44,3m2. 
Istabu skaits: 1. 

Īpašums nav apgrūtināts ar 
parādiem, ir brīvs no īres un patapi-
nājuma līgumiem, uz atsavināšanas 
dienu ir atbrīvots. 

Nekustamā īpašuma novērtējums 
skatāms interneta vietnē izsoles.

Mārupes novada Dome 2021.gada 26. maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.11 
(prot. Nr.7) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma 
“Vējrozes”, kadastra Nr.80760110398, Mārupes novadā, teritorijai”.

Detālplānojuma teritorija sastāv no nekustamā īpašuma “Vējrozes”, ka-
dastra Nr.80760110398, Mārupes novadā ar kopplatību 6,01 ha. Saskaņā 
ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. - 
2026. gadam, nekustamais īpašums “Vējrozes” atrodas funkcionālās zonas 
Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Mazsaimniecību apbūve ārpus 
ciema (DzSM), kurā noteikta minimālā zemes vienības platība 0,3000 ha.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir sadalīt un labiekārtot īpašumu atbilstoši 
teritorijas plānojumā noteiktajai atļautajai izmantošanai Mazsaimniecību 
apbūve ārpus ciemiem 

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

Rakstiskus priekšlikumus detālplānojumā iekļaujamajiem risinājumiem 
var iesniegt līdz 12.07.2021. Mārupes novada Domē Daugavas iela 29, 
Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, nosūtot tos pa pastu vai atstājot past-
kastē pie Mārupes novada domes centrālajām durvīm. Elektroniski priekšli-
kumi iesniedzami ar elektronisko parakstu, iesūtot tos uz elektroniskā pasta 
adresi: marupe@marupe.lv. Iesniegumā noteikti jānorāda iesniedzēja vārdu, 
uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosaukumu, adresi un 
reģistrācijas numuru. 

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

Adrese: Raunas iela 12, (kadas-
tra Nr. 80760071902, ēkas kadas-
tra apzīmējums 80760071902001), 
Mārupe, Mārupes novads, LV-2167.

Laika periods no 2021.gada 28. 
jūnija līdz 30.jūlijam

Ņemot vērā 2021.gada 31.maija 
Mārupes novada būvvaldes lēmumu 
Nr.1 “Par būvniecības ieceres pub-
liskās apspriešanas nepieciešamī-
bu” būvniecības iecerei ‘Dzīvojamās 
ēkas pārbūve par pirmsskolas 
izglītības iestādi Raunas ielā 12,  
Mārupē, Mārupes novadā (kadastra 
Nr. 80760071902, ēkas kadastra 
apzīmējums 80760071902001)” un 
pamatojoties uz Būvniecības likuma 
14.panta 5.daļu, Mārupes novada 
teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu 2014.-2026.gadam 290.
punktu, Ministru kabineta 2014.
gada 28.oktobra noteikumu nr.671 
“Būvniecības ieceres publiskās 
apspriešanas kārtība” 6.punktu, 
ierosinātājs SIA “Privātā pirmss-
kolas izglītības iestāde “BEMBI”” 
uzsākusi būvniecības ieceres pub-
lisko apsprie šanu, kas norisinās no 
2021.gada 28.jūnija līdz 30.jūlijam, 
un aicina iesniegt atsauksmes. 

Būvniecības ieceres veids, 
adrese

Dzīvojamās ēkas pārbūve par 
pirmsskolas izglītības iestādi, 
Raunas ielā 12, Mārupē

Ieceres dokumentācija paredz 
esošo dzīvojamo ēku pielāgot 
pirmsskolas izglītības iestādes va-
jadzībām, izstrādājot telpu plānoju-
mu atbilstoši higiēnas un vides piee-
jamības prasībām, kā arī bērniem 
atbilstošu teritorijas labiekārtojumu 

- rotaļlaukumu ar smilšu kasti un 
pārvietojamiem rotaļu elemen-
tiem. Pirmsskolas izglītības iestādē 
plānots vienlaicīgi uzturēties 22 
bērniem vecumā no 1,5 līdz 3 ga-
diem un 2 pieaugušajiem. 

Teritorija ir iežogota, piebraukša-
na no Raunas ielas pa grants segu-
mu. Teritorijā ārpus žoga plānotas 
4 autostāvvietas, no kurām viena 
autostāvvieta darbiniekiem, 3 īslai-
cīgās apstāšanās autostāvvietas 
klientiem, no kurām viena plānota 
kā invalīdu autostāvvieta. 

Būvniecības ieceres iespējamā 
ietekme uz vidi

Plānotās būvniecības ieceres reali-
zācijas gadījumā būtiska ietekme uz 
vidi nav paredzama. Vienīgā ietekme 
– troksnis iekšpagalmā, ko ieceres 
izstrādātājs paredzējis mazināt ar 
dzīvžogu, kas ir esošs, blīvi saaudzis 
un troksni slāpējošs.

Vieta un laiks, kad var 
iepazīties ar būvniecības ieceres 
dokumentāciju

Mārupes novada Dome, Mārupes 
novada Būvvalde, Daugavas ielā 29, 
Mārupē, Mārupes novadā, LV-2167, 
marupe.bv@marupe.lv tel. 6714 
9863.

Laiks no 2021.gada 28.jūnija līdz 
30.jūlijam.

Objektā uz vietas - Raunas ielā, 12, 
Mārupē.

Mārupes novada būvvaldes tālru-
nis uzziņām: 6714 9863.

Būvniecības ieceres prezentāci-
jas pasākuma norises vieta un laiks

2021. gada 6.jūlijā, plkst. 17.30 
tiešsaistē. Attālinātās sanāksmes 

pieslēgšanās saite: https://us02web.
zoom.us/j/8176795216 

Ja lieto Zoom aplikāciju, ievada 
tikai id (ID=8176795216) un un pa-
roli: PUBL8

Atsauksmju iesniegšanas ter-
miņš un laiks

Atsauksmes aicinām iesniegt no 
2021.gada 28.jūnija līdz 30.jūlijam 
pa pastu/pasta kastītē pie ieejas – 
Mārupes novada dome, Daugavas 
ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, LV-
2167 vai arī sūtot anketu uz e-pasta 
adresi marupe.bv@marupe.lv 

Mārupes novada būvvaldes tālru-
nis uzziņām: 6714 9863.

Būvniecības ierosinātājs 
SIA “Privātā pirmsskolas izglītības 

iestāde “Bembi””, VRN 50103659171, 
Plaužu iela 12, Rīga, LV-1073.

Projekts tiek izstrādāts ar ALTUM 
atbalstu.

Būvprojekta izstrādātājs
SIA “AR.4”, Zemitāna iela 2B, Rīga, 

LV-1012; VRN 40003632107, būv-
komersanta reģistrācijas nr. 1514-R.

Zemesgabala izmantošana at-
bilstoši pašvaldības teritorijas 
plānojumam

Saskaņā ar 2013.gada 18.jūni-
jā apstiprināto Mārupes novada 
teritorijas plānojumu 2014.-2026. 
gadam zemes gabals savrupmāju 
apbūves teritorijā un Mārupes cie-
ma robežās, kurā atļautā zemes 
izmantošana ir savrupmāju (t.sk. 
dvīņu māju, rindu māju), vasarnīcu 
un to pakārtoto saimniecības ēku 
būvniecība, papildizmantošana ir 
vietējas nozīmes tirdzniecības vai 
pakalpojuma objekti, tūrisma un at-
pūtas iestādes, pirmsskolas izglītī-
bas iestādes, veselības aizsardzības 
iestādes, sociālās aprūpes iestādes, 
sporta būves, labiekārtotas pub-
liskās ārtelpas. Saskaņā ar Mārupes 
novada teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumiem pirms pa-
pildizmantošanas objektu būvniecī-
bas savrupmāju apbūves teritorijās 
ir jāveic paredzētās būves publiskās 
apspriešanas process. 

ta.gov.lv. 
Nekustamā īpašuma novērtē-

jums – EUR 13600,00. 
Izsoles sākumcena – EUR 

13684,00. 
Izsoles solis ir noteikts EUR 

100,00. 
Izsoles cena nav apliekama ar 

pievienotās vērtības nodokli. 
Izsoles sākuma datums- 2021.

gada 7.jūnijs, reģistrācijas beigu da-
tums- 2021.gada 27.jūnijs,  noslēgu-
ma datums 2021.gada 7.jūlijs. 
plkst. 13.00. Personai, kura vēlas 
piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 
27.jūnijam jāieskaita nodrošinājums 
10% apmērā no nekustamā īpašu-
ma nosacītās cenas EUR 1368,40 
apmērā Mārupes novada domes 
bankas kontā. 

Tālrunis uzziņām un īpašuma ap-
skatei 28669775.

Mārupes novada dome rīko 
nekustamā īpašuma pirmreizējo 
izsoli

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
nekustamā īpašuma “Vējrozes”, kadastra 
Nr.80760110398, Mārupes novadā, teritorijai

Par dzīvojamās ēkas pārbūves par pirmsskolas izglītības iestādi 
publiskās apspriešanas uzsākšanu īpašumā Raunas ielā 12

Ir sācies skolēnu brīvlaiks un uz 
ielām arvien vairāk sastopami 
bērni un jaunieši,  pārvietojoties 
ar velosipēdiem, skrejriteņiem un 
skrituļdēļiem. 

Mārupes novada Pašvaldības 
policija aicina vecākus atkārtoti 
pārrunāt ar bērniem ceļu satiksmes 
noteikumu prasības, un nepieļaut, 
ka bērni, kuri nav ieguvuši velosipē-
da vadītāja apliecību, piedalās ceļu 
satiksmē bez vecāku pavadības.  
Atgādinām, ka vecākiem ir pienā-
kums rūpēties, lai  bērni, piedaloties 
ceļu satiksmē ar velosipēdu, skrejri-
teni vai skrituļdēli, būtu nodrošināti 
ar aizsargķiveri un ar individuāliem 
kāju un roku aizsargiem. 

Svarīgi ar bērniem ir arī pārrunāt 
to, kā pareizi un droši šķērsot brauk-
tuvi uz gājēju pārejas, uzsverot, ka 
vienmēr jāpārliecinās, vai tuvumā 
esošais transporta līdzeklis ir gājēju 
pamanījis, un brauktuves šķērsoša-
nu uzsākt tikai tad, kad autovadītājs 
jau sācis samazināt ātrumu.

Tāpat Pašvaldības policija aici-
na īpaši piesardzīgiem būt arī au-
tovadītājiem un ievērot ātrumu 
ierobežojošās ceļa zīmes novada 
ielās, īpaši ceļa zīmes “Dzīvojamā 
zona” darbības zonā, kur atļautais 
braukšanas ātrums ir 20 kilometri 
stundā.

Svarīgi arī būtu bērnam izskaidrot, 
kā rīkoties gadījumos, ja radies ap-
draudējums bērna vai viņa draugu 
veselībai vai drošībai, kādos gadīju-
mos un kur meklēt palīdzību.

Gadījumos, ja ir nepieciešama 
ugunsdzēsēju, mediķu vai policijas 
palīdzība, jāzvana uz vienoto tālruni 
112 vai uz Mārupes pašvaldības 
policijas dežūrdaļu pa tālr. 67933470.

Jauku un drošu vasaru vēlot,
Mārupes novada Pašvaldības 

policija

Sākoties skolēnu vasaras brīvlaikam, aicina 
pievērst uzmanību bērnu drošībai un ceļu satiksmes 
noteikumiem

https://izsoles.ta.gov.lv.
https://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi
mailto:marupe%40marupe.lv?subject=
mailto:dace.zigure%40marupe.lv?subject=
mailto:marupe.bv%40marupe.lv?subject=
https://us02web.zoom.us/j/8176795216
https://us02web.zoom.us/j/8176795216
mailto:marupe.bv%40marupe.lv?subject=
https://izsoles.ta.gov.lv.
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Dabas aizsardzības pārvalde 
pēdējā gada laikā saņem regu
lārus dažādu Latvijas pašvaldību 
iedzīvotāju ziņojumus un sūdzī-
bas par Spānijas kailgliemezi Ar-
ion vulgaris. Gliemeži nereti tiek 
konstatēti lielā skaitā un tie noda-
ra ievērojamus postījumus  dār-
zu īpašniekiem.

Spānijas kailgliemezis ir ierin-
dots Eiropas simts visinvazīvāko 
dzīvnieku sarakstā. Dabā Spānijas 
kailgliemezi var atpazīt pēc vairākām 
pazīmēm: bezmugurkaulnieks ir no 7 
cm līdz 14 cm garš; ķermenis ir plats 
un nedaudz saplacināts; krāsa variē 
no brūngani pelēkzaļai līdz oranžai; 
pēda ir balta vai pelēcīga un to klāj 
gļotas; uz ķermeņa virsmas ir labi 
saskatāmi izcilnīši. Tas labprāt uz-
turas mitrās vietās un ir novērojams 
no rīta, vakaros, naktīs un lietus laikā. 

Latvijā nav ziņu par Spānijas 
kailgliemeža ietekmi uz cilvēka un 
dzīvnieku veselību, taču zinātnis-
kajā literatūrā norādīts, ka šie kail-
gliemeži: var pārnēsāt Escherichia 
coli baktērijas; ir starpsaimnieki 
vairākām parazītu sugām, kas in-
vadē suņu dzimtas dzīvniekus; 
starpsaimnieki parazītiskajai nema-
tožu sugai Aelurostrongylus abstru-
sus, kuras definitīvais saimnieks ir 
kaķis; zaļbarības piesārņojums ar 
gliemežiem var palielināt mājlopu 
risku saslimt ar botulismu, ko ieros-
ina Clostridium botulinum baktērijas, 
kas dzīvo augsnē un var nonākt kon-
taktā ar gliemežiem.

Latvijas teritorijā kaitēklis gal-
venokārt tiek ievazāts ar stādiem, 
pie kuru saknēm atrodas gliemeža 
oliņas. Līdz ar stāda iestādīšanu 
gliemezis veiksmīgi iedzīvojas dār-
zos un caur ceļmalām, grāvmalām 
un ūdenstilpju piekrastēm izplatās 
gan kaimiņu dārzos, gan arī dabiskās 
teritorijās. Tāpēc ir svarīgi saprast, 
ka Spānijas kailgliemeža izplatības 
ierobežošanā būtu jāiesaistās visu 
invadēto teritoriju īpašniekiem. Tā kā 
Spānijas kailgliemezis visintensīvāk 
olas dēj no augusta līdz septembrim, 
ir jācenšas panākt, lai pēc iespējas 
mazāks gliemežu skaits sasniegtu 
olu dēšanas vecumu un izdētu olas. 

Kā cīnīties ar Spānijas 
kailgliemežiem?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

11.

12.

13.

14.

https://mans.altum.lv/ aizpildi pieteikumu, pievienojot: 
     •  Pases vai personas apliecības kopiju
     •  Kopīpašuma gadījumā kopīpašnieku piekrišanas

Ja māja atrodas Rīgā, Jūrmalā vai Rīgai pieguļošos novados,
ģimene ar bērniem pieteikumam pievieno:
     •  Bērnu dzimšanas apliecību kopijas un/vai grūtniecības apstiprinājumu2 
     •  Apgādībā esošo bērnu personas kodus un deklarētās dzīvesvietas
         adreses3 izdrukas no www.latvija.lv
     •  Izdruka no https://eds.vid.gov.lv/, kurā norādīts, ka bērni atrodas 
         atbalsta saņēmēja apgādībā

Altum lēmums

Izvēlies kādu no pakalpojuma sniedzējiem (skatīt sarakstu Altum mājas lapā), kas:
•  Sagatavos sākotnējo ēkas energoefektivitātes novērtējumu
•  Piedāvās energoefektīvus uzlabojumus
•  Sagatavos dokumentāciju, lai paaugstinātu 
      - mājas energoefektivitātes klasi
      - un samazinātu siltumenerģijas patēriņu par 20%
•  Izstrādās privātmājas pagaidu energosertifikātu

Iesniedz to caur https://mans.altum.lv/ un informē, vai: 
         -  vēlies turpināt dalību programmā 
         -  izstājies no programmas, norādot iemeslus4 

Noskaidro bankā iespēju saņemt aizdevumu
savas privātmājas energoefektivitātes projektam

 

•  Elektroniski paraksti atbalsta līgumu ar Altum, 
    pirms tam veicot identifikāciju klientu apkalpošanas vietā

Pakalpojuma sniedzējs sagatavo sākotnējo
ēkas energoefektivitātes novērtējumu

Apstiprini pakalpojuma sniedzēja piedāvāto cenu,
apmaksas kārtību un paraksti līgumu

•  Īsteno savas privātmājas energoefektivitātes projektu

•  Dodies uz banku pēc aizdevuma, noslēdz līgumu
•  Nepieciešamības gadījumā var saņemt Altum garantiju līdz 30% 
    no bankas aizdevuma (ne vairāk kā 20 000 EUR)

10. •  Pakalpojuma sniedzējs sagatavo tehnisko dokumentāciju

•  Pēc projekta īstenošanas  pakalpojuma sniedzējs sagatavo
    ēkas pagaidu energosertifikātu
•  Pakalpojuma sniedzējs ievada energosertifikātu 
    Valsts Būvniecības informācijas sistēmā

Iesniedz https://mans.altum.lv/ tehniskās palīdzības un granta izmaksas 
pieteikumu, pievienojot:
•  Līgumu ar pakalpojuma sniedzēju
•  Tehnisko dokumentāciju
•  Spēkā esoša aizdevuma līguma kopiju
•  Atbalsta saņēmēja apliecinājumu par aizdevuma izmantošanu
   privātmājas energoefektivitātes uzlabošanai

Korekti visu iesniedzot, seko tehniskās palīdzības
un granta  izmaksa bankas kontā

1.  Viena dzīvokļa mājas klases kodi: 111, 1110, 111001, 11100101, 11100102, 11100103
2.  Ja ir divi bērni un trešais tiek gaidīts, tad papildus nepieciešams medicīniskās kartes izraksts,
     kas apliecina grūtniecību.
3.  Jāsakrīt ar iesniedzēja deklarēto adresi.
4.  Izstājoties no programmas, netiek kompensēti sākotnējā ēkas energoefektivitātes novērtējuma izmaksas.

4  Izstājoties no programmas, netiek kompensēti sākotnējā ēkas energoefektivitātes novērtējuma izmaksas

Pēc atbalsta līguma
noslēgšanas ar Altum

Pieteikumu
iesniegšana

•  Māja atbilst viena dzīvokļa mājas klasei www.kadastrs.lv 1  
•  Māja nodota ekspluatācijā
•  Mājā neveic saimniecisko darbību
•  Zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz māju personai, 
    kura pieteiksies atbalstam un ņems aizdevumu
•  Māja atrodas ĀRPUS Rīgas, Jūrmalas
    un Rīgai piegulošajiem novadiem 
    - Mārupe, Olaine, Ķekava,
    Salaspils, Ropaži, Ādaži  

Savlaicīgi ieteikumi ātrai dokumentu apmaiņai
•  Noformē e-parakstu 
•  Reģistrējies https://mans.altum.lv/

€

www.altum.lv

Atbalsts visā Latvijā
pieejams ģimenēm ar
3 bērniem vai diviem
bērniem un trešā gaidībās

VAIPIRMS iesniedz projekta
pieteikumu, pārliecinies

PRIVĀTMĀJU
Kas var
saņemt

energoefektivitātes
paaugstināšanai? 

ATBALSTU 

Viena dējuma olas ir vienkopus un 
vienā dējumā var būt pat vairāk nekā 
250 olu.

Ja Spānijas kailgliemežu atradne 
ir apstiprināta, Dabas aizsardzības 
pārvalde aicina rast iespējas veikt 
Spānijas kailgliemeža izplatības iero-
bežošanas pasākumus, piemēram:
•  visefektīvākā metode ir nolasīt 

ar rokām vēlu vakarā krēslai 
iestājoties vai agri no rīta (kad 
kailgliemeži ir aktīvi) un iznīcināt 
tos pāršķeļot ar lāpstas vai kāda 
cita asa priekšmeta palīdzību vai 
ievietojot uz vienu diennakti 10% 
vārāmā sāls šķīdumā. Spānijas 
kailgliemezis savā barībā izman-
to arī beigtus vai savainotus savas 
sugas īpatņus. Tāpēc beigtos 
gliemežus var atstāt citu īpatņu 
piesaistīšanai konkrētā vietā, 
taču šādā gadījumā konkrētā 
vieta jāapseko atkārtoti. Ja kail-
gliemeži tiek iznīcināti līdz jūlijam, 
beigtie indivīdi jāaprok zemē. Ja 
kailgliemeži tiek iznīcināti augustā, 
septembrī, lai nepieļautu oliņu 
nonākšanu vidē un to izšķilšanos, 
beigtie indivīdi ir jāsadedzina vai 
jāievieto vārāmā sāls šķīdumā;

• teritorijā var ierīkot gliemju la-
matas. Par lamatām var kalpot 
kastes, burkas, pudeles ar nogriez-
tu galu un tajās ievietotu pievili-
nātājvielu, piemēram, pūstoši au-
gi, suņu un kaķu mākslīgā barību, 
kombinētā lopbarība;

• teritorijā var ierīkot slīcināšanas 
slazdus - augsnē līdz augsnes 
virskārtai ierok trauku, kurā ielej 
šķidrumu kopā ar pievilinātājvie-
lu. Visbiežāk slīcināšanas slazdos 
par pievilinātājvielu izmanto alu. 
Ja slazdos būs tikai tīrs ūdens, 
gliemeži var ātri no tā izlīst ārā. 
Tāpēc šķidrumam ir jāsatur vielas, 
kas veicina gliemežu noslīkšanu 
— 1 % vara (vara sulfāts) vai 10 % 
vārāmā sāls šķīdums;

• ķīmiskā ierobežošana, izmanto-
jot limacīdus - izkaisot granulas 
vietās, kur tie novēroti visvairāk. 
Tomēr limacīdu lietošanā jāievēro 
atbilstošie lietošanas un uzgla-
bāšanas noteikumi. 
Ir jārēķinās, ka kailgliemežu ier-

obežošana ir darbietilpīgs process, 
kas ir jāveic katru gadu. Tāpēc ir 
daudzi preventīvi pasākumi, kuru 
regulāra veikšana palīdzētu Spānijas 
kailgliemežu izplatības ierobežoša-
nai - regulāra ceļmalu, grāvju malu, 
aizaugušu vietu pļaušana gliemeža 
invadēto vietu tuvumā. Nopļauto 
zāli ieteicams novākt, lai gliemjiem 
nebūtu vietu kur paslēpties. Ņemot 
vērā, ka gliemjus piesaista arī kom-
posta kaudzes, rekomendējama 
slēgta tipa komposta tvertņu lietoša-
na, kas nepieļauj gliemju iekļūšanu 
vai izkļūšanu no tvertnes.

ZIŅO
Invazīvo sugu
pārvaldniekam

bit.ly/invazivs
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Novadā
Mārupes vēstis

Noslēdzies 2020./2021. mācību 
gads. Viss izglītības process pilnībā 
noticis attālinātā veidā – visas mācī-
bu priekšmetu stundas, interešu 
izglītības nodarbības un arī atbals-
ta pasākumi. Pilnīgi visi skolēni no 

6.e klases skolēni:
• Man, mājās mācoties, veicas labi, 

bet, ja ir daudz tiešsaistes stun-
du, paliek mazliet grūtāk koncen-
trēties uz mācību stundu. Liene

• Man ir bijušas dažādas grūtības 
un dusmas. Es agrāk ļoti gribē-
ju, lai nav uz skolu jāiet, tagad 
es to ļoti nožēloju. Es ļoti gaidu, 
kad varēsim satikties, mācīties 
un braukt dažādās ekskursijās. 
Vienmēr novērtē to, kas tev ir, 
nevis, kas tev nav. Ja tu neko pats 
nevari mainīt tad samierinies ar to. 
Haralds

• Man attālinātajās mācībās ir 
veicies ļoti labi, jo es esmu labi 
mācījusies arī klātienē skolā, bet ir 
jāsaka, ka gribas tomēr atgriezties 
skolā, jo šis viss tevi nogurdina un 
ieved tevi tādā kā rutīnā, kas varētu 
mainīties tikai tad, kad atgriezī-
simies skolā, jo pietrūkst skolas, 
jautru pasākumu un, protams, 
attālinātajās mācībās izpaliek 
arī satikšanās ar klasesbiedriem, 
kas katru dienu tevi uzmundrinātu, 
sasmīdinātu vai vienkārši ar tevi 
parunātos. Visslielākais izaicinā-
jums ir nepadoties, mācīties, cik 
vien cītīgi var, un cerēt, ka kādreiz 
atkal varēsim visi kopā satikties. 
Anna L.

• No sākuma man patika attālinātās 
mācības, bet tagad es ļoti gribu 
atpakaļ skolā, gribu satikties ar 
maniem klasesbiedriem, atkal 
redzēt visus skolotājus, man liekas 
ka tas ir labāk nekā sēdēt vienkārši 
mājās pie kameras. Anna F.

Nākošais mācību gads ieviesīs 
jaunas korekcijas. Pirmsskolas 
audzēkņi ar darbiniekiem pārcelsies 
uz jauno pirmsskolas izglītības iestā-
di “Zīļuks”. Lai arī priecājamies par 
skaisto bērnudārzu, tomēr skums-
tam, ka būs jāšķiras no ilggadēja 
un veiksmīga izveidota pirmsskolas 
kolektīva. Tagad gaidīsim mūsu ma-
zos audzēkņus atpakaļ kā skolēnus 
jau skolas solos. Pirmsskolas peda-
gogiem un skolotāju palīgiem, kuri 
palīdzēja celt mūsu skolas tēlu, būs 
vienmēr nozīmīga vieta skolas vēs-
tures lappusēs un pārējo darbinieku 
atmiņās. 

1.-9.klasei šī mācību gada 2.semetrī 
mācījās attālināti, kas bija jauns 
izaicinājums skolotājiem, vecākiem 
un arī bērniem. Kopīgā sadar-
bībā skolotāji un skolēni izmēģina 
dažādas iespējas mācību procesa 

9.b klases skolēni: 
• Visinteresantākās atmiņas no at-

tālinātā procesa ir redzēt, kā katrs 
izskatās no rīta, vai kā katrs sko-
lotājs izskaidro katra skolēna fonu 
aizmugurē. Interesanti klausīties, 
kad skolotājs runā par savas die-
nas piedzīvojumiem, kuros bi-
juši klasesbiedri, kurus netīšām 
satikuši skolotāji ārpus skolas. 
Ričards Survillo

• Lai arī attālināti mācīties dažiem 
ir grūti, notika arī labas un smieklī-
gas lietas. Kamerās varēja redzēt 
cilvēkus, kas tikko pamodušies, kā 
arī skolēna radiniekus, kas nejauši 
ienāk kadrā. Artūrs Ozoliņš

• Viens no interesantākajiem 
brīžiem šajās attālinātajās 
mācībās bija, kad viena skolotā-
ja mums teica, cik ļoti mēs viņai 
pietrūkstam un, ka viņa mūs grib 
satikt. Tas bija tā negaidīti. Anrijs 
Freimanis

• Mācīties attālināti, protams, nav 
tik jautri kā klātienē, tomēr mēs 
spējam saglabāt jautru gaisotni 

Ko mēs uzskatām par mūsu 
skolas veiksmes atslēgu? Tā ir visa 
kolektīva spēja  nepārtraukti pilnvei-
dot savas profesionālās zināšanas, 
būt gataviem  iesaistīties visās 
skolas aktivitātēs un nepārtrauktā 
pārmaiņu procesā.  Mums ir gados 
salīdzinoši jauns kolektīvs.  Daudzi 
pedagogi darbu ir uzsākuši kā stu-
denti. Nu jau pabeiguši studijas, lai 
varētu  mācīt vairākus priekšmetus, 
nodibinājuši ģimenes un paši kļuvuši 
par vecākiem.  Tāpēc ļoti novērtējam 
visu darbinieku spēju savstarpēji 
sadarboties, lai sniegtu viens otram 
nepieciešamo atbalstu.

kvalitatīvākai nodrošināšanai, kā arī 
turpina veidot sekmīgu saziņas vei-
du un atgriezeniskās saites nodoša-
nu. Tiešsaistes stundas ir kļuvušas 
par ikdienas instrumentu. Pat pirmo 
klašu skolēni jau sekmīgi stādā un 
patstāvīgi tiek galā ar tehnoloģiju 
izaicinājumiem. Strādājot tiešsaistē, 
bērni apgūst ne tikai mācību stundā 
paredzētos uzdevumus, bet arī vei-
do emocionālu saikni ar klases bied-
riem un skolotāju. 

Kļūstot siltākam laikam, bija 
iespēja skolēnus aicināt uz āra 
nodarbībām. Šo iespēju izmanto-
ja gandrīz visi skolēni. Liels bija 
atkalredzēšanās prieks un iespē-
ja tikties ar klasesbiedriem un 
skolotājiem. 

Mācību darbs attālināti tuvojas 
noslēgumam, bet katru brīdi ceram 
un gaidām, ka atkal varēsim visi tik-
ties klātienē.

DVIJ Laura Buravcova

pat, tad kad varam sazināties tikai 
ar interneta palīdzību. 

• Katra tiešsaistes stunda nav tā-
da pati kā iepriekšējā, citās mēs 
visi esam pamodušies, citās 
esam iemiguši. Parasti klases-
biedriem patīk izteikt amizantus 
komentārus par mācību tēmu. 
Mūsu stundās nav bijuši daudz 
smieklīgu atgadījumu, jo tos 
vieglāk ir izdarīt klātienē. 

• Domāju, ka mūsu stundas ir 
patīkamas un jautras. Ceru, ka tās 
tādas arī paliks. Enija Krasovska

• Attālinātajās stundās pats 
smieklīgākais ir tas, ka daudzi 
klasesbiedri dara kaut ko 
smieklīgu pa kamerām un dažreiz, 
kad strīdas par atbildi. Jānis 
Mārtiņš Ozoliņš

7.a klases jautrākais notikums:
Mēs pieslēdzāmies “meetam” 

matemātikā ar palagiem uz galvas, 
bet skolotāja neuztvēra joku un vadī-
ja stundu tālāk. 

Mūsu dzīvē svarīga loma ir ne tikai 
apgūtajām zināšanām un prasmēm. 
Tāpat kā māja balstās uz labiem 
pamatiem, arī cilvēks balstās uz 
četriem stūrakmeņiem: apzinīgums, 
atbildība, godīgums un prasmes. 
Novēlu mums visiem kopā uz jau 
ieliktajiem pamatiem veidot skolas 
turpmāko vēsturi!

Mīļie pirmsskolas kolēģi - paldies 
jums, ka bijām kopā, strādājām kopā 
un kopā veidojām mūsu skolu!

Direktore Iveta Timule

Raibais mācību gads Jaunmārupes pamatskolā
Attālinātās mācības

Attālinātā mācīšanās manā klasē, jautrība un kuriozi!

Pēdējais gads ar pirmsskolu

Mārupes novada dome sveic vi
sus skolēnus, viņu vecākus un 
pedagogus ar veiksmīgi 
noslēgušos mācību gadu! 

Turpinot tradīciju, katru gadu 
īpaši tiek sveikti izglītības iestāžu 
audzēkņi, kuri uzrādījuši augstus 
mācību sasniegumus un izglītības 
iestādi beiguši ar vidējo atzīmi 8.0 
vai augstāku. 

Šogad, neskatoties uz to, ka mācī-
bas Covid 19 pandēmijas dēļ visās 
novada skolās noritēja attālināti, 
skolēnu skaits, kas mācību gadu 
beiguši ar labām un teicamām sek-
mēm, ir audzis. 

“Šis mācību gads aizvadīts ne
ierastos apstākļos, visiem strādājot 
attālinātā režīmā. Mācīties mājās 
nevis skolā ir bijis liels izaicinājums 
ikvienam skolniekam, neatkarīgi no 
vecuma, tāpat arī pedagogiem un 
vecākiem. Par šādā veidā organizētu 
mācību efektivitāti droši vien varēsim 
spriest tikai pēc kāda laika, tomēr 
prieks, ka daļai skolēnu sekmju rezul
tāti šajā mācību gadā ir uzlabojušies. 
No sirds vēlos sveikt visus skolēnus! 
Pateicamies visiem pedagogiem par 
ieguldīto darbu mūsu bērnu izglītošanā 
un spējā neierastos apstākļos plānot 
un vadīt mācību procesu. Liels paldies 
arī skolēnu vecākiem par atbalstu un 
līdzdarbošanos, kas daudzās ģimenēs 
ir bijis ļoti smags darbs. Novēlu visiem 
vasarā pilnvērtīgi atpūsties un mūsu 
skolu absolventiem  veiksmi turpmā-
kajos izglītības ceļos,” uzsver domes 
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs.

Par augstiem mācību sasniegu-
miem ar Mārupes novada domes 
pateicībām un naudas balvām šogad 
pašvaldība sumina 112 absolventus, 
kas mācījušies Mārupes pašvaldī-
bas izglītības iestādēs. Skolēnus, 
kas deklarēti Mārupes novadā, bet 
mācījušies citās Latvijas skolās, 
pašvaldība sveiks pēc informācijas 
saņemšanas no citām pašvaldībām. 

Mārupes novada dome sveic 
arī izlaiduma klašu audzinātā-
jus – Mārupes Valsts ģimnāzijā: 
Lilitu Pastuhovu (9.a klase), Māru 
Zilaisgaili (9.b klase), Dagniju Kalvāni 
un Jāni Vilkaušu (9.c klase), Vinetu 
Rozīti (9.d klase), Ritmu Veļķeri (12.a 
klase), Modri Šāvēju (12.b klase), 
Līgu Lagzdkalni (12.c klase), Zani 
Kālbergu (12.d klase). Mārupes 
pamatskolā – Viktoriju Ziediņu 
(9.a klase), Santu Arzaņājevu (9.b 
klase), Jaunmārupes pamatskolā 
– Mārtiņu Januševski (9.a klase), 
Sabīni Ozoliņu (9.b klase).

Ar augstiem mācību sasniegu-
miem sveicam Mārupes novada 
izglītības iestāžu devīto un divpad-
smito klašu absolventus:

Mārupes Valsts ģimnāzija:
9.a klase: Aleksis Ķeviņš, Krista 

Dzebale, Tīna Dansone, Nikola 

Paula Aniņa, Amanda Valtasa, Žanna 
Ļevčenkova, Ulrika Garisone, Toms 
Kušķis, Kristaps Kārlis Naglis, Karīna 
Krauze, Līva Ozoliņa, Kristofers 
Šulcs, Ričards Bitenieks, Kristers 
Jaunzems un Markuss Liepiņš.

9.b klase: Una Kapeniece, Karlīne 
Emīlija Kazaka un Krišs Liepiņš.

9.c klase: Jana Sedoliņa, Dārta 
Dzene, Roberts Neilands, Pērle 
Austra Veide un Anastasija 
Jankovska.

9.d klase: Ance Upmale, Elvis 
Freimanis, Madara Marta Kosīte, 
Roberts Bitenieks, Stine Kalvāne, 
Gabriela Kristiāna Pušpure, Anete 
Emīlija Tirāne, Keita Kovaļevska, 
Gabriela Fransuāza Jansone, Romija 
Roze, Luīze Elksne, Una Upīte un 
Raimonda Eņģele

12.a klase: Anna Nikola Pavasare, 
Pēteris Šlosbergs, Paula Kristiāna 
Harpere, Santa Apaļka, Elizabete 
Citskovska, Gusts Gustavs 
Grīnbergs, Paula Sakne, Katrīna 
Bērziņa, Kristaps Diura, Nikola 
Anna Samoiļenko, Aleksandrs 
Franckevičs, Elīza Anna Ozola, 
Loreta Pučinska, Pēteris Ričards 
Ozols, Beāte Elīna Strazdiņa, Marko 
Pusbarnieks, Evelīna Šneidere un 
Daniela Ļaudama.

12.b klase: Madara Broka, 
Džūlija Krūmiņa, Jēkabs Krūmiņš 
Krišs Ģērmanis, Jānis Liepa, Liene 
Jansone, Samanta Madara Briede 
un Sonora Raudiņa.

12.c klase: Kristiāna Babija un 
Helena Tomingasa.

12.d klase: Anna Stokenberga, 
Katrīna Novorucka, Rinalds Daniels 
Jefimovs, Šarlote Zveja un Kārlis 
Ķemeris.

Mārupes pamatskola
9.a klase: Līva Jurgevica, 

Elizabete Anete Briede, Linda Pujāte, 
Nastaja Amanda, Alekss Bukšis-
Haberkorns, Agate Sila, Eva Smilga, 
Edgars Roska, Una Liniņa, Ksenija 
Pačkovska un Līna Čaščina.

9.b klase: Līva Upeniece, Luīze 
Rudzīte, Rūta Stuģe, Regnārs 
Melderis, Demi Laura Šulberga, 
Paula Estere Rutule, Ardis Heimanis 
un Diāna Korčakinga.

Jaunmārupes pamatskola
9.a klase: Kārlis Jurkāns, Monta 

Grosberga, Dana Felicija Ņikiforova, 
Amanda Salimgarejeva, Kima 
Tauriņa, Reinis Krieviņš, Ralfs 
Vinters, Ernests Zīverts, Elīza 
Bērziņa, Melisa Deloresa Ņūberija 
un Mareks Pārums.

9.b klase: Artūrs Ozoliņš, Agate 
Grunte, Adele Indrāne, Vendija Una 
Magone, Alens Pčelins, Ričards 
Alekss Survillo, Anrijs Freimanis, 
Nīls Sets, Enija Krasovska, Baiba 
Santana Niedra, Sintija Korma, Anna 
Bērziņa un Mareks Aseriņš.

Sveicam skolu absolventus
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Latvijas armijas veterāni aicina 
mārupiešus piedalīties aizraujo-
šā pārgājienā Skultē, meža teri-
torijā pie dienas centra “Skulte”. 
Pasākums «Ģimenes pārgājiens 
EKSPEDĪCIJA» tiek īstenots 
sadarbībā ar Mārupes novada 
pašvaldību konkursa «Mārupe  
mūsu mājas 2021» ietvaros. 

Kopā ar ģimeni un draugiem pie-
dalies EKSPEDĪCIJAS mini-pārgā-
jienā Skultes ciema meža teritorijā  
pa noteiktu maršrutu, kura laikā 
ar komandai izsniegtās maršruta 
leģendas palīdzību patstāvīgi meklē-
si kontrolpunktus, kuros būs jāizpilda 
pieredzējušu instruktoru – Latvijas 
armijas veterānu – sagatavoti 
uzdevumi. Tie palīdzēs dalībniekiem 
apgūt vai nostiprināt pārgājienos 
noderīgas zināšanas. Uzdevumi ga-
tavoti tā, lai tos varētu pildīt arī bērni 
ar pieaugušo komandas dalībnieku 
atbalstu.

Pasākuma norises datu-
mi: 20.06.2021., 27.06.2021., 
04.07.2021., 11.07.2021. un 
18.07.2021.

Katra komanda izvēlas vienu 
datumu un laiku. Provizoriskais 
EKSPEDĪCIJAS ilgums - līdz 60 
minūtēm. Dalība tikai ar iepriekšēju 
reģistrāciju. Reģistrējies šeit:  ej.uz/
expedition 

Reģistrējoties pasākumam, dalīb-
nieks piekrīt, ka komanda var tikt 
fotografēta un filmēta un materiāls 
izmantots pasākuma publicitātes 
nolūkos. 

Pirms EKSPEDĪCIJAS uzsākšanas 
katra komanda saņems drošības 
instrukciju, maršruta uzdevumu 
pildīšanai nepieciešamo izdales ma-
teriālu, aprīkojumu un norādījumus. 
Maršruta izpildes gaitā komandām 
kontrolpunktos būs jāatrod uzdevu-
mu QR-kodus (ar tajos iestrādātām 
saitēm uz attiecīgā uzdevuma 
failu tīmekļa vietnē). Ar dalībnieku 
viedierīču fotokameru tos būs jāno-
lasa, jālejuplādē un jāatver uzdevu-
ma fails un jāpilda EKSPEDĪCIJAS 
uzdevums. Tam nepieciešama viena 
viedierīce a foto kameru un interne-
ta pieslēgumu. EKSPEDĪCIJA tiks 
pabeigta pēc visu kontrolpunktu sa-
sniegšanas, sagatavoto uzdevumu 
izpildes un komandas atgriešanās 
finiša punktā. 

EKSPEDĪCIJAI nav nepiecieša-
ma speciāla sagatavošanās, tomēr 
veiksmīgākai uzdevumu izpildei  
pieaugušajiem dalībniekiem noderēs 
orientēšanas un pārgājienu pamatu 
zināšanas. 

Dalība pasākumā ir BEZ MAKSAS!

2021.gada 8.jūnija Ministru kabi-
neta sēdē tika lemts par XII Lat-
vijas Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētku rīkošanu Latvijas 
teri torijā no 2021.  gada 2.  jūlija 
līdz 30. oktobrim. Svētku moto  
“Svētki ir tur, kur esam mēs!”.

Svētku pasākumi šogad tiks or-
ganizēti netradicionāli - videoversijā, 
lai ikviens bērns un jaunietis, kurš 
līdzdarbojies svētku procesā vairāku 
gadu garumā, varētu atspoguļot 
savu veikumu video formātā. Svētku 
kopējo programmu veidos dažādas 
norises kora dziedāšanā, vokālajā 
mūzikā, instrumentālajā mūzikā, 
dejā, vizuālajā un vizuāli plastiskajā 
mākslā, folklorā. Tās tiks filmētas 
un/vai translētas LTV un citās digi-
tālajās platformās. Pie labvēlīgas 
epidemioloģiskās situācijas septem-
brī/oktobrī varētu notikt kāda svētku 
norise klātienē. Svētki tiks organizē-
ti, stingri ievērojot konkrētā brīža 
epidemioloģiskos nosacījumus un 
pasākumus, kā arī  brīvprātības prin-
cipu – dalībnieki piedalās ar vecāku 
piekrišanu, pedagogi, kuri ir izteikušu 
vēlēšanos piedalīties svētkos, kā arī 
pašvaldības akcepts.

Svētku laikā plānotās norises:
- koru koncerts “Dziesmubērns” 
- koru individuālie video sve-
icieni netradicionālā veidā no 
kultūrvēsturiskajiem novadiem, no 
dažādām vietām tiks veidoti vienotā 
koncertpriekšnesumā;

Mārupes novada pašvaldība aprīlī izsludināja konkursu par tiesībām 
saņemt līdzfinansējumu divu sporta sacensību organizēšanai  mo-
tokrosa sacensību “Minimotokrosā” piecu posmu, “Mārupes Lielais 
motokross” viena posma un “Minikross komandām” organizēšanai 
un Latvijas Jaunatnes Čempionāta pludmales volejbolā fināla posma 
organizēšanai.

Konkurss ir noslēdzies un Mārupes novada dome, izvērtējot pretendentu 
iesniegtos pieteikumus, 26.maija domes sēdē lēmusi par pašvaldības atbals-
ta piešķiršanu sacensību organizēšanai šādiem pretendentiem: 

• Biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi”” piešķirts pašvaldības at-
balsts 8 000,00 eiro apmērā motokrosa sacensību “Mini-motokorss” piecu 
posmu, “Mārupes Lielais motokross” viena posma un Mārupes kausa 
izcīņa “Mini-motokross komandām” organizēšanai Mārupes novada ad-
ministratīvajā teritorijā 2021.gadā dažādu vecumu grupu Mārupes novada 
iedzīvotājiem.

• SIA “Brazīlija” piešķirts pašvaldības atbalsts 5 931,00 eiro apmērā Latvijas 
Jaunatnes Čempionāta pludmales volejbolā fināla posma organizēšanai 
Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2021.gadā.

Mārupes Sporta centrā turpinās treniņu nodarbības visos sporta veidos. 
Aktuālo informāciju par vasaras treniņu plānu, nometnēm un sacensībām var 
uzzināt pie sporta veidu treneriem. Treneru kontakti atrodami pašvaldības 
interneta vietnē www.marupe.lv, sadaļā Sports/Mārupes Sporta centrs/
Mārupes Sporta centra treneri.

21.maijā notika ikgadējais LOK organizētais pasākums “OLIMPISKĀ 
DIENA”. Mārupes novadā pasākumā piedalījās 967 dalībnieki no 6 novada 
izglītības iestādēm.

Mārupes SC vieglatlēti 5.jūnijā piedalījās sacensībās vieglatlētikā “LVS/
Sportland kauss”. Labākais rezultāts - 2.vietu tāllēkšanā izcīnīja Alise Krista 
Melnbārde (trenere Līga Jansone). APSVEICAM!

2021.gada septembrī notiks Eiropas Sporta nedēļas pasākumi, kuros pie-
dalīsies arī Mārupes novads.

Sākot ar jūnija mēneša otro pusi sāksies Latvijas jaunatnes futbola sa-
censības. 20.jūnijā Jaunmārupes stadionā notiks “ĀDASS BUMBAS” sacensī-
bas U13 un U15 vecuma grupās.

Pēc iedzīvotāju lūguma turpinās vingrošanas nodarbībās “PAVASARIS 
BRĪVSOLĪ PIEAUGUŠAJIEM”. Nodarbības vada treneris Raivis Svārupe.
Pieteikšanās nodarbībām, aizpildot anketu interneta vietnē www.marupe.
lv, sadaļā Sports. Treniņu nodarbības notiek 2x nedēļā: Trešdienās no plkst. 
18:00 - 18:45, Mārupes psk. (Tīraines) stadions, Viskalnu iela 7, Tīraine. 
Piektdienās no plkst. 17:00 – 17:45, Mārupes VĢ stadions, Kantora iela 97, 
Mārupe. Nodarbības ir bez maksas un bez iepriekšējās pieteikšanās. Vietu 
skaits ierobežots –20 dalībnieki katrā grupā.

- koru koncerta “Dziesmu 
koks” norise tiek plānota rudenī 
ar atspoguļošanu LTV, kā svētku 
noslēguma pasākums;

- tautas deju lielkoncerts “Saule 
vija zelta rotu” tiek veidots ar lielkon-
certa etnogrāfiskā orķestra un solis-
tu muzikālo skaņdarbu un jaundarbu 
dzīvā ētera ierakstu LTV studijā, kas 
nodrošina klātbūtnes sajūtu;

- skatuviskās dejas koncerts “Tā 
tik ir vasara” tiek veidots kā televīzijas 
formāta koncerts, kur deju kolektīva 
sagatavoto deju septembrī nofilmē 
organizatoru noteiktā norises vietā;

- kokļu mūzikas koncerts “Es 
varēju lielīties” plānots ar tiešraižu 
nodrošinājumu no reģioniem;

- pūtēju orķestru koncerta “Skaņu 
rota Latvijai”, simfoniskās mūzikas 
koncerta “Simfoniskie rotājumi”, tau-
tas mūzikas koncerta “Līdz pašām 
debesīm” dalībnieki tiek filmēti, ra-
došajai darba grupai ierodoties pie 
kolektīviem;

- folkloras kopu programma “Rotā 
saule, rotā bite” jau no maija sākuma 
tiek ierakstīta video formātā; 

- mūsdienu deju lielkoncertam 
“Augstāk par zemi” koncertfilma 
tiek veidota pēc iespējas saglabājot 
lieluzveduma koncepciju – 7 vērtības 
izdejot caur rotaļu motīvu, filmējot 
katru kolektīvu savā pašvaldībā ārtel-
pā jūlija beigās un augusta sākumā; 

- vizuālās un vizuāli plastiskās 
mākslas projektā “Radi rotājot” jau 
2020.gadā tapušie darbi tiks parādīti 

izstādē jūlijā, savukārt 2021.gadā ta-
pušie darbi tiks demonstrēti reģion-
os un atspoguļoti katalogos; 

- svētki “Roku rokā dziesmu rotā” 
bērniem un jauniešiem ar speciālām 
vajadzībām notiek katrā iestādē/or-
ganizācijā sev piemērotā datumā un 
formātā līdz 2021.gada 31.maijam;

- tradicionālais svētku dalībnieku 
gājiens tiek aizstāts ar Dziesmu 
un deju svētku ceļu “Saulesvija”, 
kurā svētku auto jūlijā izripo pa 
Saules rotas 7 stariem, sekojot 
“LMT” straume. Dziesmu un deju 
svētku ceļa “Saulesvija” pietura 
Mārupes novadā plānota 29.jūlijā. 
Informācija par konkrētām norisēm 
vēl sekos.

- diasporas kolektīvi svētku notiku-
mos iesaistās, sūtot video sveicienus 
no savām mītnes zemēm (no Īrijas, 
Anglijas, Austrālijas, ASV, Beļģijas, 
Norvēģijas, Vācijas, Lielbritānijas, 
Luksemburgas u.c.).

2021.gada 28.oktobrī plānota 
svētku izvērtējuma konference.

Koncertu videostāsti, norišu vi-
deoklipi, intervijas, virtuāli sveicieni, 
montēti sižeti, LTV un LR papildus 
satura raidījumi tiks atspoguļoti 
plašākai sabiedrībai caur masu 
medijiem, t.sk. vietnē www.nac-
gavilet.lv.

Nākamie – XIII Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētki 
tiek plānoti 2025.gadā.

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki 
2021.gadā notiks netradicionālā formātā

Noslēdzies konkurss sporta 
sacensību organizēšanai

Ģimenes pārgājiens EKSPEDĪCIJA

Par sportu īsumā

http://ej.uz/expedition
http://ej.uz/expedition
https://www.marupe.lv/lv/sports/marupes-sporta-centrs/marupes-sporta-centra-treneri
http://www.nacgavilet.lv
http://www.nacgavilet.lv
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Vasilijs Bogdanovs – dz. 1952.gadā;
Vitauts Zvejnieks – dz. 1954.gadā;
Kristīne Zabeļina – dz. 1984.gadā;
Tatjana Novikova – dz. 1930.gadā;
Rodrigo Cintiņš – dz. 2021.gadā;
Ņina Zariņa – dz. 1937.gadā;
Vladimirs Kudreiko – dz. 1963.gadā.

2021.gada maijā reģistrētie mirušie
Iznāk vienu reizi mēnesī / Tirāža - 8500 

eksemplāru / Bezmaksas.

“Mārupes Vēstis” publicētie materiāli 
ne vienmēr atspoguļo Mārupes novada 

domes viedokli. 
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce 

obligāta. 

Pašvaldības  informatīvs izdevums “Mārupes Vēstis”
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe,
Mārupes novads, LV-2167 
Tālrunis: 67149868
e-pasts: marupesvestis@marupe.lv
Izdevums pieejams elektroniskā veidā: 
www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība /
Izdevums Mārupes Vēstis
Izdevums tipogrāfiski iespiests 
SIA “Poligrāfijas grupa MŪKUSALA”
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MAIJĀ 816
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Laulības

7
Miruši

24
Dzimuši

30.maijā, atzīmējot mācību gada 
noslēgumu un vasaras iestāšanos, 
vairākos novada ciemos skanēja 
mūzika, tika dziedātas dziesmas 
un svinēti Mārupes novada bēr-
nu un jauniešu svētkus “Ar vasa-
ru saujā”.

Tradicionāli jau vairāk kā 10 gadus 
šajā laikā Mārupes novadā svinam 

svētkus un sveicam novadniekus 
ar vasaras iestāšanos un skolas 
noslēgumu. Šogad svētki noritēja 
mazliet citādi. Devāmies ceļā ar svēt-
ku ekspresi, pieskandinot ar līksmām 
dziesmām novada ciemus. Ar Svētku 
ekspresi apciemojām arī nova-
da izglītības iestādes. Vienlaikus 
Jaunmārupes dabas parkā bērniem 
bija iespēja doties pastaigā kopā ar 

pasaku tēliem, piedalīties dažādās 
aktivitātēs un ķert to vasaru saujā.

Arī šogad svētki, pateicoties jums, 
mārupieši, izdevās krāšņi un radīja 
prieku arī mums, organizatoriem. 

Paldies radošajai apvienībai 
“Pasaku nams” par krāšņajiem 
tērpiem un svētku radīšanu. 

Lai līksma un saulaina vasara 
visiem! 

Ar līksmām dziesmām nosvinēti Mārupes novada
bērnu un jauniešu svētki “AR VASARU SAUJĀ”

Mārupes novadā

Ielīgosim

17.jūnijā no plkst. 18.00 līdz 22.00 

Mākslinieku darbu brīvdabas 
«pop-up» tirdziņš «Multimāksla»
Mārupes Kultūras nama iekšpagalmā

Daudzām Latvijas radošajām personībām – 
dziedātājiem, mūziķiem, aktieriem u.c. – ir aizraušanās, 
ar ko viņi nodarbojas paralēli savai pamatprofesijai: 
izgatavo visdažādākās lietas, glezno, ada, izšuj, rada 
mākslas darbus, pavārmākslas šedevrus u.c.. Ir pienācis 
brīdis, kad viņi vēlētos publiski dalīties ar saviem 
darinājumiem. Vasaras brīvdabas «pop-up» tirdziņā 
Mārupē būs iespēja gan klātienē satikt tautā iemīļotus 
māksliniekus, gan iegādāties mākslinieku radītās lietas 
par īpašu cenu, tādējādi atbalstot mūsu radošos 
cilvēkus.
 

21.jūnijā 

“Gadsimta garākā Līgodziesma” 
“Latvijas Radio 2” ēterā

Projekta „Gadsimta garākā Līgodziesma” ietvaros 
21.jūnijā no saules lēkta līdz saules rietam Līgo 
dziesmas Latvijas Radio 2 (LR2) ēterā vīsies cauri visai 
Latvijai, kopīgā dziedāšanā pulcējot dažādu novadu 
līgotājus. 21.jūnijā vakarā, plkst. 21.45  Jaunmārupes 
jauktais koris “Universum” pievienos savu balsi, lai LR2 
ēterā kuplinātu „Gadsimta garāko līgodziesmu”.

22.jūnijā no plkst. 10.00 līdz 17.00 

Jaunmārupes tirdziņš Līgo 
noskaņās
Jaunmārupē, Mazcenu alejas 13 mājas pagalmā
Jau tradicionālo tirdziņu Jaunmārupes daudzstāvu 
nama pagalmā svētku gaidās papildinās Mārupes 
novada muzikāli pārsteigumi.

Mārupes Kultūras nams
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads,
67149864 / kulturas.nams@marupe.lv

Šā gada 14. jūnijā apritēja 80 gadi, 
kopš Padomju Savienība pēc Lat-
vijas okupācijas organizēja 
pirmās masu deportācijas – 
1941.  gadā tika izsūtīti vairāk 
nekā 15 tūkstoši Latvijas pilsoņu. 
Pieminot deportāciju upurus, 
vien laikus visā Latvijā, tostarp arī 
Mārupes novadā, 14.jūnijā tika 
lasīti 1941. gadā izsūtīto Latvijas 
iedzīvotāju vārdi, tādējādi godi-
not ikviena izvestā Latvijas 
valstspiederīgā piemiņu.

Pasākums “Aizvestie. Neaiz-
mirstie. 80 gadi kopš 14.  jūnija 
deportācijām” notika vienlaikus 
visā Latvijā. Platformās www.lsm.

lv  un  www.lnb.lv pieejama digitā-
la Latvijas karte, kurā tiks ievietoti 
piemiņas pasākumu videomateriāli, 
kā arī dati par deportētajiem, lai vei-
dotu un attīstītu publiski pieejamu 
tiešsaistes platformu, kas vizualizē 
deportācijas Latvijā, palīdzot aptvert 
apmēru un sekas, parādot statistiku 
un vienlaikus ļaujot izsekot indi-
viduāliem izvesto cilvēku stāstiem.

Piemiņas pasākumu rīkoja Valsts 
prezidenta kanceleja sadarbībā ar 
Latvijas Nacionālo bibliotēku, eks-
pertiem no Latvijas Nacionālā arhī-
va, “Karšu izdevniecības Jāņa sēta” 
un sabiedriskajiem medijiem.

Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi 
kopš 14. jūnija deportācijām

https://www.marupe.lv/index.php/lv/pasvaldiba/izdevums-marupes-vestis
https://www.marupe.lv/index.php/lv/pasvaldiba/izdevums-marupes-vestis
http://www.lsm.lv
http://www.lsm.lv
http://www.lnb.lv

