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JŪNIJA SĀKUMĀ TĪRAINĒ
TIKS ATKLĀTA JAUNĀ
“PUMP TRACK” VELOTRASE

Šobrīd tiek veikti pēdējie darbi pie asfalta velotrases “Pump Track” izveides, lai jau jūnija sākumā trasē svinētu atklāšanas svētkus. Lūdzam
vēl nedaudz paciesties, jo trase vēl publiski nav pieejama.
Kā iepriekš ziņots, blakus Mārupes
BMX kluba aktīvās atpūtas parkam
Mārupes novada pašvaldība pagājušajā gadā uzsākusi veidot jaunu aktīvās atpūtas vietu - “Pump
Track” velotrasi, kur satikties līdzīgi domājošiem aktīviem cilvēkiem –
bērniem un jauniešiem, ģimenēm un
ikvienam, kam ir vēlme izkustēties

svaigā gaisā,vienlaikus gūstot jaunas
iemaņas un prasmes.
“Pump Track” velotrase ir īpaši konstruēta trase, kas sastāv no kalniņiem,
virāžām un nelieliem tramplīniem.
Trase būs pielāgota visa vecuma
un braukšanas līmeņa braucējiem
ar dažādiem pārvietošanās līdzek
ļiem - velosipēdiem, skrituļslidām,

skrituļdēļiem un arī skrejriteņiem.
Pump Track trase ir vērtīga ar to,
ka trasi ir iespējams izbraukt ar inerci, neuzņemot papildus ātrumu.
Tas dod iespēju šo trasi izmantot
arī gados jaunākiem bērniem, tādējādi mācoties koordināciju un prasmi noturēt līdzsvara sajūtu.
“Pump Track” ir kustība, kuras
aizsākumi meklējami Šveicē un kas
iekaro pasauli straujiem un pārliecinošiem soļiem. Šādas trases ir radītas
ne tikai Eiropas pilsētās, bet arī ASV,
Kanādā, Indonēzijā, Taizemē, Indijā

un citviet. Pēdējos gados šī kustība ir
ienākusi arī vairākos Latvijas novados
un pilsētās, ieņemot arvien svarīgāku
lomu bērnu, jauniešu un viņu vecāku
ikdienā. Arī Mārupes novadam drīzumā būs vēl viena vieta, kur aktīvā
un izklaidējošā gaisotnē pavadīt brīvo laiku.
Jau iepriekš vēstījām, ka Mārupes
novada dome 2020.gada 23.jūlijā noslēdza līgumu ar SIA “We
Build Parks” par velotrases izbūvi
“Laukkalniņos”, Tīrainē, par kopējo
līguma summu 156 500 eiro bez PVN.

Būvuzraudzību veic SIA “Marčuks”,
autoruzraudzību - SIA “We Build
Parks”.
Projektu plānots realizēt divās
kārtās – vispirms aktīvā dzīvesveida piekritēju vajadzībām tiks nodota asfaltētā “Pump Track” velotrase, vēlāk blakus velotrasei taps
arī skrituļošanas taka.
Sekojiet līdzi informācijai un tiekamies trasē!

Izmanto savu ietekmi jaunā
Mārupes novada veidošanā un attīstībā!
Informējam, ka Mārupes novada
un Babītes novada pašvaldību mājaslapās ir pieejama saite uz interaktīvu lietotni - karti, kurā aicinām sniegt
viedokli vai ierosinājumus par dažādu Jums svarīgu publisku objektu un
pakalpojumu vēlamo atrašanās vie
tu, kas palīdzētu pašvaldībai plānot
infrastruktūras attīstību novadā.
Sabiedrības viedoklis būs ieguldījums
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ne vien “Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022 - 2034”
izstrādes ietvaros, bet arī apvienotā
novada kopīgas Attīstības programmas izstrādē, kā arī ikdienas darbā.
Izmantojot Mārupes novada un
Babītes novadu tīmekļvietņu sadaļā
“Sabiedrības līdzdalība” ievietoto saiti,
laika periodā līdz 31.maijam būs
iespēja iesniegt ierosinājumu, norādot

kartē novietojumu kādam no jūs interesējošiem objektiem vai pakalpojumiem.
Saiti uz karti “Mana ideālā dzīves
vieta” meklē www.marupe.lv.
Esi aktīvs savas dzīves vides veidotājs un iesaisties!
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

Domes sēdes lēmumi
28.aprīļa domes sēdē
Lēma par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par adreses vai
nosaukuma piešķiršanu, lietošanas
mērķa maiņu vairākiem nekustama
jiem īpašumiem.
Lēma izstāties no biedrības
“Vidzemes tūrisma asociācija”.
Lēma par finansiāla atbalsta
piešķiršanu un naudas balvas izmaksu par sasniegumiem sportā
vairākiem novada sportistiem.
Lēma atvērt Mārupes Valsts
ģimnāzijā 2021./2022.mācību gadā
papildus 1.klasi.
Apstiprināja Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes
“Zīļuks” nolikumu.
Lēma par vispārējās pirmsskolas
izglītības programmas īstenošanas
vietas maiņu un nepieciešamajām organizatoriskajām izmaiņām.
Lēma par jaunu amata vietu izveidošanu PII “Zīļuks”.
Saskaņoja
Jaunmārupes
pamatskolas interešu izglītības programmas 2021./2022., 2022./2023.
un 2023./2024.mācību gadam.
Lēma piešķirt līdzfinansējumu bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai vairākiem pretendentiem.
Lēma par pārtikas paku piegādes
veikšanu Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušajiem 5. - 9. klašu izglītojamajiem, kas nāk no trūcīgām,
maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, neatkarīgi no minēto
izglītojamo izglītības ieguves formas
vai vietas, par periodu no 2021.gada
7.aprīļa līdz 31.maijam.
Lēma atcelt privātpersonu līdzmaksājumus par Mārupes novada
Sporta centra sniegtajiem pakalpojumiem, kas noteikti ar Mārupes
novada domes 2020.gada 30.septembra lēmumu Nr.33 (prot.Nr.19)
laika periodā no 2021.gada 7.aprīļa
līdz 31.augustam.

Lēma slēgt nomas līgumu ar
SIA “AV Apsaimniekotājs”, reģ.
Nr.40103842048, par autotransporta virzību paskaidrojoša informatīvā
stenda (izkārtnes) izvietošanu un uzturēšanu uz nekustamā īpašuma
Loka ceļš 58, Jaunmārupe, Mārupes
novads, ar kadastra numuru 8076
011 0436.
Lēma par grozījumu veikšanu
deleģēšanas līgumā un nomas līguma slēgšanu.
Pieņēma saistošos noteikumus
Nr.5/2021„ Grozījumi Mārupes novada domes 2020.gada 22.decembra
saistošajos noteikumos Nr.29/2020
„Par Mārupes novada pašvaldības
2021.gada budžeta apstiprināšanu””
un Nr.4/2021 „Grozījums Mārupes
novada domes 2017.gada 29.marta
saistošajos noteikumos Nr.13/2017
“Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupē”.
Lēma sniegt galvojumu A/S
“Mārupes komunālie pakalpojumi”
aizņēmumam Valsts kasē 720 127
euro apmērā ūdenssaimniecības
sistēmas izbūvei.
Lēma par aizņēmuma ņemšanu
pašvaldības investīciju projektam
“Kungu ielu izbūve (no Viskalnu ielas
līdz Lapiņu dambim), Tīrainē, Mārupes
novadā” sakarā ar MK apstiprinātu
projekta pieteikumu ekonomisko un
sociālo seku mazināšanai un novēršanai sakarā ar Covid-19 izplatību.
Apstiprināja Mārupes novada
pašvaldības konsolidēto 2020.gada pārskatu par laika periodu no
01.01.2020. līdz 31.12.2020.
Lēma noraidīt Ž.C. pieteikumu par
zaudējumu atlīdzināšanu.
29.aprīļa domes ārkārtas sēdē
Lēma noraidīt Ž.C. pieteikumu par
zaudējumu atlīdzināšanu.
Domes priekšsēdētājs M.Bojārs

Plānots labiekārtot
novada administratīvo centru

Pieaugot satiksmes plūsmas intensitātei, pakāpeniski tiek veikti dažādi satiksmes drošības
uzlabojumi Mārupes novada administratīvā centra apkārtnē.
2018.gadā VSIA “Latvijas valsts
ceļi” rekonstruēja vienu no centrālajām novada ielām - Daugavas ielu, labiekārtojot vairākus krustojumus, ierīkojot luksoforus un gājēju
celiņus, kas būtiski uzlaboja satiksmes drošību gan autovadītājiem, gan
gājējiem. Apzinoties, ka iedzīvotāju
plūsma pašvaldības administrācijas ēkas tuvumā turpina pieaugt,
pašvaldība šogad plāno labiekārtot
arī daļu no Daugavas ielai pieguļošās
teritorijas.
Mārupes pašvaldība ir izstrādājusi administratīvā centra publiskās
ārtelpas atjaunošanas projektu,
kuru plānots realizēt kārtās secī-

gi pēc apakšzemes komunikāciju
sakārtošanas un atkarībā no pieejamajiem finanšu resursiem. Tā kā
Bebru ielā tuvāko nedēļu laikā tiks
pabeigta un nodota ekspluatācijā centralizētās ūdenssaimniecības tīklu izbūve, pašvaldība lēmusi ņemt aizņēmumu Valsts kasē, lai
labiekārtotu Bebru un Gaujas ielas
krustojumu, kā arī izbūvētu autostāv
vietas un labiekārtotu teritoriju krustojumam pieguļošajā teritorijā, tādējādi veidojot Bebru/Gaujas ielas apkaimē labiekārtotu un pašvaldības
administrācijas apmeklētājiem ērtu un drošu vidi.
Intensīvās satiksmes plūsmas
dēļ minētajā krustojumā bieži notika satiksmes negadījumi. Savukārt
pēc novadu reformas paredzams, ka
administratīvā centra noslodze vēl
vairāk palielināsies (dažādus pakalpojumus klātienē, kas būs pieejami ti-

kai administratīvajā centrā, vēlēsies
saņemt arī tagadējā Babītes novada iedzīvotāji), tāpēc krustojuma
labiekārtošana ir aktuāli risināms
jautājums.
Projekta ietvaros plānots Bebru/
Gaujas ielas krustojumu pārbūvēt,
ierīkojot apļveida kustību. Tā kā
domes tuvumā nav bezmaksas autostāvvietu, kurās auto iespējams
novietot bez termiņa ierobežojuma,
tiks izbūvēta arī plaša autostāvvieta ar 36 vietām pašvaldības admini
strācijas apmeklētājiem un vienlaikus labiekārtota pieguļošā teritorija
Bebru ielā 10.
Lai īstenotu projektu, pašvaldība
10.maijā iesniegusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
projekta pieteikumu valsts aizdevuma saņemšanai. Plānots, ka būvdarbus varētu uzsākt visdrīzākajā laikā
pēc pozitīva lēmuma saņemšanas.

Aprīlī noslēgtie līgumi un izsludinātie iepirkumi Pašvaldība pieteikusies valsts aizdevumam Mārupes
Noslēgtie līgumi
Rotaļu iekārtu piegāde un uzstādīšana PII “Lienīte”, līgums
noslēgts ar SIA “MK Dizains par summu 20675,00 eiro bez PVN.
Ārpustelpu grupu vingrošanas
nodarbību organizēšana, līgums
noslēgts ar biedrību “Veselībai un
attīstībai” par summu 7011,00 eiro
bez PVN.
Izsludinātie iepirkumi
Bebru un Gaujas ielas krustojuma pārbūve un stāvlaukuma izbūve, pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Personu apvienībai, kas sastāv no
SIA “BALTIJAS BŪVE” un SIA “RĪGAS
TILTI”.

Zāles pļaušana Mārupes novadā,
piedāvājumu iesniegšana līdz
17.05.2021.
Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Mārupes novada
pašvaldības izglītības iestādēs,
piedāvājumu iesniegšana līdz
25.05.2021.
Mārupes novada pašvaldības ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbi, piedāvājumu iesniegšana līdz
24.05.2021.
Zāles pļaušana un apauguma
novākšana ūdensnotekās, piedāvājumu iesniegšana līdz 17.05.2021.
Domes izpilddirektors K.Ločs

Plānots labiekārtot Kungu ielu Tīrainē
Mārupes novada dome 28.aprīļa
domes sēdē lēmusi par aizņēmuma ņemšanu Ministru kabineta
atbalstītajam investīciju projektam, kura ietvaros paredzēta Kungu ielas izbūve Tīrainē, Mārupes
novadā.
Lai labiekārtotu teritoriju un
uzlabotu transporta kustību, kā arī
satiksmes drošību ceļā, kas savieno
Mārupes pamatskolu un aktīvās atpūtas parku pie BMX trases Tīrainē,
pašvaldība jau 2019.gadā izstrādāja
projektu Kungu ielas pārbūvei posmā
no Viskalnu ielas līdz Lapiņu dambim. Šogad projekts tika iesniegts
valsts aizdevuma saņemšanai sa
skaņā ar Ministru kabineta 2021. gada. 11. februāra noteikumiem Nr. 104
“Noteikumi par kritērijiem un kārtību,
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kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts
aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un
novēršanai”. Iesniegtais investīciju
projekts ir apstiprināts un dome lēmusi ņemt aizņēmumu, slēdzot līgumu
ar Valsts kasi.
Kungu ielas sākumā pie Viskalnu
ielas pašlaik ir asfalta segums, bet
pārējā posmā šaurs šķembu/grants
segums. Ielas pārbūves gaitā plānots
izbūvēt brauktuvi ar betona bruģakmens segumu un apgaismojumu,
ielas vidusdaļā krustojumā paredzot
rotācijas apļa izveidi. Ņemot vērā skolas tuvumu un jauniešu pārvietošanos
ar velosipēdiem, skrejriteņiem un
skrituļdēļiem, iela plānota kā dzīvojamā zona, tādējādi radot kopīgu
satiksmes telpu visiem satiksmes
dalībniekiem.

Mūzikas un mākslas skolas pārbūvei
Mārupes Mūzikas un mākslas
skolas telpas Mazcenu alejā 39 jau
sen nespēj nodrošināt kvalitatīvu
mācību procesu aizvien augošajam audzēkņu skaitam. Ēka, kurā
atrodas mūzikas un mākslas skola ir būvēta pirms vairāk kā 40 gadiem kā kolhoza kultūras un administrācijas ēka, kuras telpas
laika gaitā pielāgotas mācību norisei.

Pašvaldība telpu jautājumu līdz šim
risinājusi, izmantojot papildus telpas
ēkā Mazcenu alejā 37, kuras pašvaldība īrē no SIA “Sabiedrība Mārupe”,
kā arī Mārupes pamatskolā, Tīrainē,
taču tas apgrūtina pilnvērtīga mūzikas un mākslas apguves procesa organizēšanu.
2017.gadā tika veikts pētījums, lai
novērtētu situāciju gan attiecībā uz
iespējamām profesionālās ievirzes
programmām, gan nepieciešamajām
telpām un izvērtēti divi galvenie attīstības scenāriji kā iespējamās alternatīvas – esošās ēkas pārbūve un
pielāgošana skolas vajadzībām vai
jaunas skolas ēkas būvniecība, izvērtējot potenciāli piemērotāko skolas atrašanās vietu.
Izvērtējot pašvaldības iespējas, kā
finansiāli izdevīgākais variants virzīts
esošās skolas ēkas pārbūve. Šobrīd
skolā mācās 444 audzēkņi, īstenojot
skolas pārbūves projektu, paredzēts,
ka skolēnu skaits varētu pieaugt līdz
600. Savukārt atbilstoši šādam
audzēkņu skaitam piemērotākā telpu
kopējā platība, ievērojot LBN 208-15
„Publiskas būves” noteikto minimālo telpu lielumu mūzikas un mākslas
skolās, ir 2000 m2. Salīdzinājumam

esošajā ēkā Mazcenu alejā 39 klašu
platība ir 614 m2. Esošajā skolas ēkā
nav ventilācijas sistēmas, tikai dabīgā
ventilācija, nepieciešama arī telpu
siltināšana un energoefektivitātes
paaugstināšana
Lai pašvaldība varētu īstenot skolas rekonstrukcijas projektu, 10.maijā Mārupes novada dome iesniegusi pieteikumu valsts aizņēmuma
saņemšanai, atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumiem Nr. 104 “Noteikumi par
kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi
pašvaldībām Covid-19 izraisītās krī
zes seku mazināšanai un novēršanai”.
Plānots, ka projekta ietvaros tiks
veikta esošās ēkas pārbūve un izbūvēta jauna piebūve 2268 m2
platībā, tādējādi Mārupes Mūzikas
un mākslas skolas telpas paplašinot
līdz 3292m2, kas nodrošinās kvalitatīvu un mūsdienīgu mācību procesu. Telpu izkārtojums ēkā pro-

jektēts tā, lai audzēkņi, apgūstot
profesionālās ievirzes izglītību, pēc
iespējas mazāk traucētu darbu viens
otram – telpās tiks uzlabota skaņas
izolācija atbilstoši prasībām, kas ir
ļoti būtisks nosacījums šāda profila mācību iestādei.
Esošā ēka tiks siltināta un piebūve
tiks uzbūvēta, ievērojot visas energoefektivitātes prasības, tādējādi
būtiski samazinot uzturēšanas izmaksas uz 1m2 salīdzinājumā ar eso
šo situāciju (uzlabojot energoefektivitātes klasi no E klases uz B klasi), kā arī ir plānots uzlabot ventilācijas sistēmu visā skolas ēkā, tādējādi
nodrošinot kvalitatīvu gaisa padevi
mācību klašu telpās. Mācību klašu
telpu aprīkošanā t.sk. apgaismojuma nodrošināšanā plānoti ilgtspējīgi
un energoefektīvi risinājumi, lai maksimāli samazinātu ēkas uzturēšanas
izmaksas ilgtermiņā.

piektdiena, 21.maijs, 2021

Novadā

Mārupes vēstis

Aktīvi turpinās darbs iedzīvotāju
forumos

Veidosim
novadu
KOPĀ!
Aicinām iesaistīties jaunveidojamā MĀRUPES NOVADA
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034. gadam
izstrādē, piedaloties kādā no diskusiju forumiem:

24.05.

Plkst. 16:00 Teritoriju
īpašniekiem un attīstītājiem

Forums notiks attālināti
Zoom platformā.

Darbs pie Mārupes novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2022.-2034. gadam izstrādes turpinās
un jau uzsākušies nākamie sabiedrības iesaistes pasākumi, kas vairāk
orientēti uz iedzīvotāju, uzņēmēju
un teritoriju attīstītāju interešu iz
zināšanu, un arī tie tiek organizēti
kā diskusiju forumi un tiek nodrošināti
attālināti. Mārupes un Babītes novada
iedzīvotāji jau 13. un 17.maijā piedalījušies attālinātajos forumos. Savukārt
uzņēmēji un pakalpojumu sniedzēji tiek aicināti pieslēgties forumam
20.maijā. Noslēdzošais forums, kurš
notiks 24. maijā, tiks veltīts sarunām
ar teritoriju īpašniekiem un attīstītājiem. Informācija par forumiem tiek
publicēta arī novadu mājaslapās.
Pievienoties diskusijām iespējams

Saite uz forumiem:
https://ej.uz/IAS-forumi
Parole: forums

izmantojot saiti: https://ej.uz/IASforumi un ievadot paroli: forums.
Apkopojums par iedzīvotāju forumiem un tajos izteiktajiem priekšlikumiem būs lasāms jūnija “Mārupes
Vēstis” izdevumā.
Kā noslēdzošā sabiedrības iesaistes aktivitāte šā gada maijā ir
plānotas integrētās Mārupes novada
konsultatīvās padomes. Šajā reizē,
apvienojot Sporta un aktīvās atpūtas
padomi ar Izglītības un jaunatnes lietu
padomi, un Tūrisma un mārketinga
padomi apvienojot ar Kultūrvides padomi. Padomēs diskutējot par IAS
izstrādes sākotnējiem rezultātiem,
stratēģiskajiem mērķiem un prioritātēm, ceram iezīmēt jaunizveidojamā novada attīstības perspektīvas.

Noslēgušās tematiskās darba grupas par jaunizveidotā
Mārupes novada attīstību
Mārupes un Babītes novadu
pašvaldības turpina darbu pie
Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.
gadam izstrādes. Laika posmā no
26. aprīļa līdz 6. maijam norisinājās četras tematiskās darba
grupas, kas, ievērojot epidemioloģisko situāciju valstī, tika organizētas attālināti Zoom platformā. Līdz ar to kopējā diskusija
tika veidota neierasti līdzšinējai
praksei, taču iespējams, tieši
pateicoties šim formātam, bija
iespēja iesaistīties plašam dalībnieku lokam – gan pašvaldības
iestāžu un struktūrvienību, gan
kaimiņu pašvaldību, dažādu
valsts institūciju pārstāvjiem un
iedzīvotājiem.
Darba grupu diskusijās stratēģijas izstrādei piesaistītie eksperti un
speciālisti iepazīstināja ar novadu
esošo situāciju. Darba gaitā darba
grupas dalībnieki strādāja mazākās
darba grupās, lai diskutētu par dažā
diem katras jomas aktuālajiem attīstības virzieniem. Noslēgumā katras mazās darba grupas dalībnieki
iepazīstināja ar galvenajiem secinājumiem un iespējamajiem virzieniem
jomu attīstībā.
26.aprīlī, norisinājās pirmā darba grupa “Mobilitāte, transporta infrastruktūra un apdzīvojuma struktūra”, kas pulcēja vislielāko interesentu skaitu – ap 60 dalībnieku, lai diskutētu par jaunizveidojamā novada
iekšējiem transporta savienojumiem un plānoto lielo investīciju projektu, tādu kā Rail Baltica dzelzceļa
trases un ar to saistīto dzelzceļa
staciju veidošanos Lidostā “Rīga”,
kā arī mazāko reģionālo dzelzceļa

savienojumu attīstību un iespējamo
Jaunmārupes staciju, kā arī mūsdienīgu mobilitātes punktu attīstību jau
esošājās dzelzceļa stacijās – Babīte,
Tīraine, lai uzlabotu ikdienas transporta savienojumus ar Rīgu un novada
attālākajām teritorijām un kaimiņu
pašvaldībām. Lai turpmākā plānošana un attīstība būtu veiksmīga, tika diskutēts par novada apdzīvojuma struktūras vienību – apkaimju,
noteikšanu, veidojot priekšnoteikumus līdzsvarotai sociāli ekonomiskai
un telpiskai attīstībai, pakalpojumu
sniegšanas organizācijai, kā arī vie
tējās identitātes un lokālpatriotisma
veicināšanai.
27.aprīlī norisinājās otrā darba grupa “Novada profils un publiskie pakalpojumi”, kuras laikā tika diskutēts
par pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu jaunizveidotā novada
apdzīvojuma centros un sniedzamo
pakalpojumu grozu, kā arī par risinājumiem, kā efektīvāk organizēt pakalpojumu sniegšanas pārvaldību,
tai skaitā attīstot sabiedriskā transporta pakalpojumu un sadarbību ar
kaimiņu pašvaldībām, kā veicināt
privātā sektora iesaisti pakalpojumu nodrošināšanā un izmantot videi draudzīgos un viedos risinājumus komunālo pakalpojumu infrastruktūras attīstībā.
29.aprīlī norisinājās trešā darba grupa “Uzņēmējdarbība un
konkurētspēja”, kurā diskutējām par
izaicinājumiem uzņēmējdarbībā mūsdienu mainīgā darba tirgus pieprasījuma apstākļos, par uzņēmējdarbības vides attīstības prioritāriem virzieniem, ievērojot novada ģeogrāfiskā
novietojuma priekšrocības un lidostas klātbūtni. Definējot prioritātes un
iezīmējot konkrētus priekšlikumus,

vairākās mazajās darba grupās tika
akcentēts lidostas teritorijas, kā mobilitātes punkta, tūrisma pakalpojumu centra un ar aviācijas jomu saistītas izglītības iestāžu attīstības centra potenciāls. Vairak kārt uzsvērts
arī novada tūrisma un rekreācijas
teritoriju potenciāls, kas attīstāms
Rīgas metropoles areāla mērogā un
ciešā sadarbībā.
Visbeidzot, 6. maijā, norisinājās
ceturtā tematiskā darba grupa “Vides
resursi un energoefektivitāte”, kuras
laikā tika diskutēts par Babītes un
Mārupes novada plašo dabas teritoriju un resursu potenciāla izmantošanu, par vides infrastruktūras
jautājumiem, t.sk. par meliorācijas
grāvju uzturēšanu un lietus ūdens
novadīšanu un otrreizējo izmantošanu. Par ūdenssaimniecības un
notekūdeņu apsaimniekošanu, ūdenssaimniecības tīklu paplašināšanu un
gaisa kvalitātes uzlabošanas pasākumiem. Darba grupās aktuāls bija
arī jautājums par lauksaimniecības
zemju turpmāko izmantošanu – specifiskāku lauksaimnieciskās izmantošanas vai ražošanas nišu meklēšanu, kā arī lauksaimniecības zemju kā
ainavas un rekreācijas vērtību saglabāšanas iespējam un izaicinājumiem Pierīgas zemes tirgus apstākļos.
Visbeidzot tika diskutēts par šodien
tik aktuālajiem pasākumiem virzībā
uz klimatneitralitāti, par viedo risinājumu popularizēšanu energoapgādes
un būvniecības jomās. Plašāks apkopojums par tematiskajās darba
grupās diskutētajiem jautājumiem
un galvenajiem secinājumiem būs
pieejams pašvaldību mājas lapās
sadaļās par “Sabiedrības līdzdalību”.

Vietējās produkcijas tirdzniecības vietas / tūrisma
informācijas punkta būvdarbi Bebru ielā 10 uzņem
apgriezienus

Iesaisties interaktīvā pasākumā
“Mārupes novads - Mana ideālā
dzīvesvieta”

Aicinām ikvienu interesentu sekot
un piedalīties attīstības plānošanas
dokumentu izstrādē un, izmantot
unikālu iespēju, laika periodā līdz š.g.
31.maijam piedalīties interaktīvajā
pasākumā “Mārupes novads - Mana
ideālā dzīvesvieta”. Tā ietvaros, interaktīvajā lietotnē-kartē varēsiet sniegt
viedokli vai ierosinājumus par dažādu Jums svarīgu publisku objektu un
pakalpojumu vēlamo atrašanās vietu jaunizveidojamā novada teritorijā.
Interaktīvā karte ir atrodama novadu
mājaslapās sadaļā par “Sabiedrības
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līdzdalību” un par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034. gadam
izstrādi. Karte pieejama arī iekopējot saiti: www.ej.uz/mana-ideala-dzivesvieta. Sabiedrības viedoklis būs
ieguldījums ne vien “Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija
2022 - 2034” izstrādes ietvaros, bet arī
apvienotā novada kopīgas Attīstības
programmas izstrādē, kā arī ikdienas darbā.
Pateicamies par Jūsu ieguldījumu
novada attīstībā!

Jau iepriekš informēts, ka
Mārupes novada pašvaldība ir
piesaistījusi finanšu līdzekļus no
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai Bebru ielas 10 lab
iekārtošanai, plānojot Bebru ielas
un Daugavas ielas krustojumā izveidot vietējās produkcijas
tirdzniecības vietu un tūrisma informācijas punktu.
Būvdarbi straujiem soļiem rit savu
gaitu un ēka ir ieguvusi aprises, ir izvietotas jumta konstrukcijas un tiek
klāts jumta segums. Vienlaikus tiek
veikti ēkas iekštelpu apdares darbi un

grīdas seguma flīžu ieklāšana. Šobrīd
norit arī sagatavošanās ārtelpas lab
iekārtošanai un jau jūnija sākumā
plānots uzsākt bruģēšanas darbus.
Šāda centra izveide ir daļa no
pašvaldības attīstības plāniem ar
mērķi izveidot vietu, kur popularizēt
vietējo amatnieku, mājražotāju un
mākslinieku produkciju un veicināt
to noietu, kā arī sniegt informāciju
par tūrisma pakalpojumiem novadā.
Projekta ietvaros plānots uzbūvēt
ēku 80 m2 platībā un labiekārtot tai
pieguļošo teritoriju.
Projekta īstenošanai no Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku at-

tīstībai Mārupes novada pašvaldība ir
piesaistījusi 48 500 eiro. Būvdarbus
veic SIA “ARMOSTIL”.
Darbu pie ēkas un pieguļošās
teritorijas labiekārtošanas plānots
pabeigt līdz šā gada 1.augustam.
Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu Mārupes
pašvaldība īsteno divus projektus - “Tirdzniecības vietas izveidošana Bebru ielā 10, Mārupē” (Nr.
19-04-AL04-A019.2102-000002) un
“Tirdzniecības vietai Mārupē, Bebru iela 10 tuvējās teritorijas labiekārtošana”
(Nr. 19-04-AL04-A019.2205-000003.
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Novadā

Mārupes vēstis

Apkopoti aptaujas “Cik liela ir tava “pēda”?” rezultāti

Aptaujā kopumā piedalījās 345 māj
saimniecību pārstāvji (respondenti).
Izanalizējot iegūtos datus, kā arī
respondentu norādīto vecumu, dzī
vesvietu un sabiedriskuma pakāpi, varam teikt, ka mēs, mārupieši,
esam dabas draugi ar izteiktu vēl-

40% no respondentiem norādīja, ka
viņi nepaliek vienaldzīgi un vāc citu cilvēku dabā atstātos atkritumus.
Visvairāk priecē, ka šajā jautājumā
lielākoties tika atzīmētas vairākas atbildes, plaši papildinot ar citām aktivitātēm, ko dabas labā ikdienā veicam. Tas norāda, ka spējam plaši interpretēt jēdzienu “zaļš dzīvesveids”
un katrs iespēju robežās to arī piekopjam.
Tomēr viens no būtiskākajiem
rīkiem, kā samazināt savu “pēdas nospiedumu” dabā, ir “zaļās enerģijas”
lietošana mājsaimniecības apsaimniekošanā. Jautājām, vai mārupieši

– kā jau iepriekš secinājām, 85% no
mums lieto tradicionālus risinājumus
mājsaimniecības apsildei – gāzi, cieto kurināmo. Tomēr šis jautājums
izgaismoja būtisku niansi – daudzi
no respondentiem dzīvo dzīvoklī, arī
atbildēs norādot, ka šis apstāklis liedz
izvēlēties sev tīkamāko apsildes veidu. Apkopojot biežāk lietotos apkures
veidus, varam secināt, ka atsevišķos
gadījumos saimniecībās izmanto
kombinētus risinājumus. Kopumā
uz šo jautājumu saņēmām 292 atbildes. Visbiežāk minētais apkures
veids ir gāze – 62% gadījumu. Otrs
populārākais apkures veids ir cietais
kurināmais/centrālapkure – 38%, bet
atsevišķās mājsaimniecībās apsildei
izmanto elektrību – 2%. (Kopējais atbilžu skaits ir virs 100%, ņemot vērā,
ka atsevišķās saimniecībās ir vairāk
kā viens risinājums)
Būtisku lomu augstākminētajā jautājumā spēlē īpašuma forma
– vai mājsaimniecība ir dzīvojamā
māja, vai dzīvoklis. Aptaujā lūdzām
norādīt saimniecības tipu.
Lai izprastu, kas traucē dabai
draudzīgu risinājumu ieviešanu
mājsaimniecībās, aptaujā tiem, kuri norādīja, ka ir apsvēruši “zaļās ener
ģijas” iekārtu uzstādīšanu, lūdzām

mi šīs attiecības kopt un darīt vēl
“zaļākas”, esam gados, kad zinām,
ko vēlamies, bieži ziemeļnieciski atturīgi savā vēlmē sarunāties ar citiem
novadniekiem, bet ar visnotaļ lielu
potenciālu kļūt par vieniem no “zaļākajiem” Latvijas iedzīvotājiem, ar šādu mērķi dzīvojot katram no mums
un pašvaldībai meklējot veidus, kā
“zaļos centienus” atbalstīt.
Šobrīd savu dzīvesveidu vērtējam kā gandrīz draudzīgu vai visai
draudzīgu un nākotnē vēlamies būt
dabai vēl draudzīgāki. Ko mēs saprotam ar dabai draudzīgu dzīvošanu?
Daļai no mums tā ir dabas sniegtās
enerģijas izmantošana, bet mēs vēlējāmies zināt, par kādiem vēl dabai labiem darbiem varam uzsist sev uz
pleca. Uz šo jautājumu saņēmām
345 atbildes.
No sniegtajām atbildēm varam
secināt, ka labprāt šķirojam atkritumus (86% respondentu to dara),
tāpat 48% respondentu norādīja, ka
cenšas izvairīties no plastmasas iepakojuma un lietām piešķir “otru dzīvi”.

izmanto “zaļo enerģiju”, piemēram,
saules paneļus, saules kolektorus,
siltumsūkņus u.c.? Uz šo jautājumu atbildēja visi 345 respondenti
un, lai cik ļoti mēs katrs vēlētos, lai
Mārupes novads ir zaļās enerģijas
paraugs Latvijai, aptaujas dati atklāj,
ka mums vēl ir, kur augt.
Populārākie “zaļās enerģijas” avoti ir saule un zeme. Aptaujā lūdzām
norādīt, kādas “zaļās enerģijas iekārtas” augstāk minētajās mājsaimniecībās izmanto. Priecē, ka mājsaimniecībās kombinē vairākus
enerģijas ieguves veidus, kas ļauj sa
sniegt vislabāko rezultātu. Teju katrā piektajā mājsaimniecībā izmantota vairāk kā viena “zaļās enerģijas”
iekārta. Popularitātes ziņā nepārspēti ir siltumsūkņi, tomēr saskaņā ar
aptaujas datiem, mūsu novadā pavisam droši ir arī vismaz viens vēja
ģenerators.
Jāsecina, ka “zaļās enerģijas”
ieguves iekārtu uzstādīšana vairumam mājsaimniecību ir nesusi cerēto
rezultātu. Atgriežoties pie vairākuma

norādīt, kādi apstākļi tos kavē, kā
arī, kādu risinājumu ieviešana būtu
visinteresantākā. Kopumā uz šiem
jautājumiem saņēmām 134 atbildes,
lielākoties tika atzīmētas vairākas atbildes, kas norāda gan uz to, ka intere
se par “zaļās enerģijas” ražošanas
iekārtām ir visaptveroša, gan arī to,
ka šķēršļi plānu realizācijai netrūkst.
Lielākā daļa no respondentiem
atzīmēja, ka visvairāk interesētu
tieši saules paneļu uzstādīšana,
savukārt starp apstākļiem, kas kavē ieviest vēlamos risinājumus, visbiežāk minēts tieši finanšu trūkums.
Aptaujas rezultāti ir būtiski Mārupes
novada domes Energopārvaldības
darba grupas darbā, lai plānotu un
radītu atbalsta mehānismus “zaļās
enerģijas” lietošanas īpatsvara palieli
nāšanai privātajā sektorā.
Paldies visiem, kas piedalījās aptaujā, paldies katram, kurš ikdienā domā
par to, lai atstātu dabā pēc iespējas
mazāku “pēdu” , rūpējas par vidi sev
apkārt un meklē izdevīgus un dabai
draudzīgus risinājumus.

Laika posmā no 2021. gada 8.
marta līdz 28. martam tika veikta
aptauja ar mērķi noskaidrot, cik
“zaļi” mēs, mārupieši, esam – cik
daudzi no mums lieto atjaunojamos energoresursus, saules vai
zemes sniegto enerģiju, cik dabai
draudzīgs ir mūsu dzīvesveids.

Iesniegts pieteikums valsts aizņēmumam Jaunmārupes
pamatskolas telpu pārbūvei
Lai rastu vietu arvien augošajam skolēnu skaitam, pašvaldība
šovasar plāno paplašināt Jaunmārupes pamatskolu, līdz rude
nim pārbūvējot esošās pirmsskolas grupiņu telpas skolas vajadzībām. Veicot plānoto telpu
pārbūvi, tiks papildus iegūtas 8
mācību klases 234 skolēniem,
sporta zāle un 2 kabineti atbalsta
personālam.
Pēdējos gados īpaši liels skolēnu
skaita pieaugums vērojams tieši
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sākumskolas posmā, līdz ar to aktuāla ir nepieciešamība paplašināt
Jaunmārupes pamatskolas mācību
telpas. Saistībā ar jaunā bērnudārza
būvniecību Ozolu ielā, Jaunmārupē,
uz kuru tiks pārvietoti skolas pirmsskolas grupiņu bērni, ir rasta iespēja
skolas telpas pārbūvēt, lai varētu nodrošināt atbilstošas mācību klases.
Jau iepriekšējos gados, lai spētu
nodrošināt ar mācību telpām visus
skolēnus, pašvaldība Jaunmārupes
pamatskolā veikusi ievērojamos paplašināšanas un pārbūves darbus,

taču ar to ir nepietiekami.
Lai projektu realizētu, Mārupes
novada dome 10.maijā iesniegusi pieteikumu valsts aizņēmuma
saņemšanai, atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumiem Nr. 104 “Noteikumi par
kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi
pašvaldībām Covid-19 izraisītās krī
zes seku mazināšanai un novēršanai”.

Lietotne “Eco Baltia” – palīgs ērtākai
atkritumu pārvaldībai ikdienā
Lai veicinātu ērtāku informācijas
apriti un vienkāršotu dažādus ikdienas procesus saistībā ar atkritumu
apsaimniekošanu un šķirošanu, šā
gada februārī klajā laista speciāla
atkritumu pārvaldības lietotne “Eco
Baltia”. Tā pieejama klientiem, kuriem
noslēgts līgums ar vides apsaimniekošanas uzņēmumu SIA “Eco Baltia
vide” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Lietotni šobrīd izmanto
jau teju 2000 klientu uzņēmuma apsaimniekošanas reģionos, tostarp
arī Mārupē.
Lietotnē tiek vienuviet nodrošinātas
iespējas saņemt aktuālo informāciju
par saviem līgumiem, sekot līdzi atkritumu izvešanas grafikiem un pie
vienot atgādinājumu par gaidāmajiem izvešanas datumiem, sekot līdzi
aktuālajiem rēķiniem un veikt to apmaksu, pieteikt papildus pakalpojumus, tostarp dažādus sezonālos pakalpojumus, kā arī elektrotehnikas
izvešanu, ko SIA “Eco Baltia vide”
vairākos Pierīgas reģionos, tostarp
arī Mārupē nodrošina bez maksas.
Tāpat, lai veicinātu iedzīvotāju informētību par atkritumu dalītu vākšanu, kā arī mudinātu šķirošanā iesaistīties arvien aktīvāk, Android

lietotājiem jau šobrīd lietotnē pieejama informatīvā sadaļa, kas palīdzēs
veiksmīgāk orientēties – ko drīkst
šķirot un ko nē. Tāpat arī izveidota
speciāla interaktīvā karte ar atkritumu
dalītās vākšanas punktiem – tā pieejama visiem aplikācijas lietotājiem -,
kas var būt noderīga tiem iedzīvotājiem, kuriem pie mājas vēl nav pieejamas individuālas šķirošanas iespējas, kā arī tiem, kuri vēlas atbrīvoties,
piemēram, no izlietotajām baterijām,
elektrotehnikas, autoriepām, tekstilizstrādājumiem un cita veida nevajadzīgajām lietām.
Lietotne “Eco Baltia” pieejama gan
juridiskajām, gan privātpersonām.
To savās mobilajās ierīcēs var lejupielādēt Android un iOs operētājsistēmu lietotāji, izvēloties attiecīgo
viedtālrunī atbalstīto elektronisko
lietotņu veikalu – Google Play vai
Apple AppStore.
Plašāka informācija par lietotni “Eco
Baltia” pieejama SIA “Eco Baltia vide” mājas lapā www.ecobaltiavide.
lv sadaļā “Jaunumi”. Vairāk par SIA
“Eco Baltia vide” pakalpojumiem var
uzzināt arī zvanot pa tel.8717 vai rakstot uz e-pastu marupe@ecobaltiavide.lv.

17. un 18.jūnijā
elektrotehnikas un lielgabarīta
atkritumu nodošanas akcija
tas teritorijas, SIA “Eco Baltia vide”
darbiniekiem brīvi pieejamā vietā.
Iedzīvotājiem pašiem atrasties klāt
savākšanas brīdī nav nepieciešams.

Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” aicina
Mārupes novada iedzīvotājus piedalīties nolietoto elektroiekārtu, lielgabarīta un mājsaimniecībā radušos
videi kaitīgo atkritumu bezmaksas
nodošanas akcijā, kas notiks 17. un
18.jūnijā.
Iedzīvotāji tiek aicināti līdz 14.jūnijam pieteikt elektroiekārtu, lielgabarīta
un bīstamo atkritumu izvešanu, reģistrējoties šeit – https://ej.uz/skirosanas_akcija_Marupe vai zvanot pa
tālr. 8717 vai rakstot uz marupe@
ecobaltiavide.lv. Piesakoties obligāti jānorāda nododamo atkritumu vei
ds, aptuvenais apjoms un precīza
savākšanas vieta (adresi).
Savākšana notiks 17. un 18.jūnijā, sākot no plkst. 7:00, visas dienas garumā. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, elektronikas,
lielgabarīta un videi kaitīgo atkritumu savākšana notiek bezkontakta
veidā. Visam pieteiktajam apjomam
izvešanas dienā jābūt novietotam
ārpus dzīvojamās ēkas un nožogo-

Akcijas laikā tiks savākti:
• Sadzīves elektroiekārtas (ledusskapji, televizori, datori, moni
tori, plītis, putekļsūcēji utt.).
Elektroiekārtām jābūt neizjauktām un ar visām piederošajām
detaļām.
• Lielgabarīta atkritumi – atkritumi,
ko izmēru dēļ nevar ievietot atkritumu tvertnēs (mēbeles, matrači u.c.).
• Sadzīvē radušies bīstamie atkritumi (baterijas un akumulatori, vie
ns komplekts vieglo automašīnu
riepu bez diskiem, spuldzes u.c.).
Veicot elektroiekārtu un lielgabarīta atkritumu izvešanu, netiks savākti cita veida atkritumi, kā piemēram,
sadzīves atkritumi un būvgruži (podi, vannas, palodzes, durvis logi u.c.
ražošanas atkritumi, kas radušies
būvniecības procesā).
Pieteikt elektroiekārtu, lielo un
bīstamo atkritumu izvešanu ir aicināts
ikviens Mārupes novada iedzīvotājs. Vairāk informācijas, zvanot pa tel.
8717 vai rakstot uz e-pastu marupe@
ecobaltiavide.lv.
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Vēl līdz 25.maijam var pieteikties pašvaldības
līdzfinansējumam kanalizācijas un ūdensapgādes
pieslēgumu izbūvei
varos. Karti varat aplūkot zemāk.
2. Pārliecinieties, ka īpašumam nav
nodokļu parādu.
3. Pārliecinieties, ka dzīvojamā māja ir nodota ekspluatācijā.
4. Pārliecinieties, ka jūs kā iesnie
dzējs un/vai atbalsta persona
esat deklarēti īpašumā vismaz 1
gadu, skaitot atpakaļ no pieteikuma iesniegšanas brīža.
5. Fiziskām personām iesniedzamie
dokumenti:
• pieteikums;
• zemes robežu plāns (vai cits
topogrāfisks dokuments), kurā
pieteicējs pašrocīgi atzīmējis esošo lokālās kanalizācijas/ūdens
spices atrašanās vietu un vēlamo
pieslēguma trajektoriju pie centrali
zētajiem tīkliem;
• dokumenta kopija, kas apliecina
atbalsta kategorijas esamību (t.i.
pensionāra apliecība, invaliditātes
apliecība u.c.). Ja atbalsta kategorija ir apgādībā esošs viens vai
vairāki bērni, dzimšanas apliecības
kopiju nav nepieciešams pievienot.
6. Pieteikties atbalstam aicinām arī
daudzdzīvokļu māju pārvaldniekus
(juridiskas personas). Individuāli
dzīvokļu īpašnieki atbalstam pie
teikumu iesniegt nevar.
7. Pirms pieteikuma iesniegšanas,
lūdzam, konsultēties pa tālruni
67149875, 67149876 vai rakstot
uz e-pastu atbalsts@marupe.lv
8. Pieteikuma formā obligāti jānorāda iesniedzēja tālruņa numurs un

Mārupes novada pašvaldība atgādina, ka līdz 25.maijam
iedzīvotāji aicināti pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam kanalizācijas un ūdensapgādes pieslēgumu izbūvei. Pieteikumi
līdzfinansējuma
saņemšanai iesniedzami līdz 25.
maijam.
Ņemot vērā līdzšinējo iedzīvotāju aktivitāti, 2020. gada nogalē tika veikti grozījumi saistošos noteikumos Nr.47/2016 “Par Mārupes
novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju
pieslēgšanai centralizētajai kanali
zācijas sistēmai”. Grozījumi paredz,
ka līdzfinansējumam kanalizācijas un
ūdensapgādes pieslēguma izbūvei
var saņemt dzīvojamās mājas, kuras
atrodas pie jau izbūvētiem vai plāno
tiem centralizētajiem kanalizācijas
un ūdensapgādes tīkliem. Norādot
atbalsta personu un izpildot nosacījumus, kas atrunāti saistošajos noteikumos, var saņemt līdzfinansējumu
100% apmērā. Provizoriskais budžets
līdzfinansējumu nodrošināšanai
šogad ir 550 000 eiro.
Kas jāņem vērā, iesniedzot pieteikumu?
1. Pārliecinieties, vai gar jūsu īpašumu
jau ir izbūvēti centralizētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, vai arī tie tiks izbūvēti projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Mārupes novadā, 4. kārta” iet-

e-pasts.
9. Iesniegumu pieņemšana notiks
tikai izsludinātajā laika posmā.
Pieteikumi, kas tiks saņemti pirms
26. aprīļa vai pēc 25. maija, netiks vērtēti.
PIETEIKUMU IESNIEGŠANA:
• Pa pastu, nosūtot parakstītu pie
teikumu Mārupes novada domei,
Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes
novadā, LV-2167, uz aploksnes
norādot “Pieteikums līdzfinansējuma saņemšanai”
• aploksnē ievietotu parakstītu pie
teikumu ievietojot pasta kastē pie
Mārupes novada domes ieejas,
norādot uz aploksnes “Pieteikums
līdzfinansējuma saņemšanai”
• elektroniski, pieteikumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu marupe@
marupe.lv
Pieteikumi, kas parakstīti ar roku
un ieskenēti, nav uzskatāmi par elektroniski parakstītiem dokumentiem
un šādā formā saņemti pieteikumi
netiks reģistrēti.
Šobrīd arvien turpinās līgumu
slēgšana ar iepriekšējā kārtā saņemtajiem pieteikumu iesniedzējiem,
kuriem Mārupes novada dome ir
lēmusi pašvaldības līdzfinansējumu piešķirt. Ja rodas jautājumi par
Jūsu pieteikuma virzību, aicinām sazi
nāties pa tālr. 67149876, 67149875
vai sūtīt e-pastu atbalsts@marupe.lv
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17. maijā sākusies skolēnu
elektroniskā reģistrācija dalībai NVA
vasaras nodarbinātības pasākumā
Nodarbinātības
valsts
aģentūras (NVA) mājaslapā 17.
maijā
sākusies
skolēnu
elektroniskā reģistrācija dalībai
NVA īstenotajā skolēnu vasaras
nodarbinātības pasākumā.
Skolēnu reģistrācija tiek uzsāk
ta pakāpeniski:
17. maijā no plkst. 10.00 dalībai
vasaras nodarbinātības pasākumā
sāk reģistrēties tie skolēni, kuri vēlas
vasaras brīvlaikā strādāt Kurzemē
un Vidzemē.
18. maijā no plkst. 10.00 dalībai
vasaras nodarbinātības pasākumā
varēs sākt reģistrēties skolēni, kuri
vēlas vasaras brīvlaikā strādāt Rīgas
reģionā.
19. maijā no plkst. 10.00 dalībai
vasaras nodarbinātības pasākumā
varēs sākt reģistrēties skolēni, kuri
vēlas vasaras brīvlaikā strādāt Latgalē
un Zemgalē.
Skolēnam ir jāreģistrējas tajā
reģionā un novadā, kura teritorijā
viņš vēlas strādāt! Ja rodas jautājumi,
skolēns var sazināties ar darbinieku,
kurš attiecīgajā NVA filiālē atbild par
vasaras nodarbinātības pasākumu,
kontaktpersonu saraksts ir pieejams NVA mājaslapā.
Elektroniski reģistrēties pasākumam skolēni varēs līdz šī gada 16.
augustam, tādejādi visi skolēni, kuri
vēlēsies reģistrēties, to varēs izdarīt.
Taču skolēna reģistrācija vēl negarantē iesaisti pasākumā, jo valsts
līdzfinansēto darba vietu skaits ir
ierobežots!
Skolēns var vienoties ar konkrētu darba devēju par darba vietu un
nodarbināšanas periodu, informācija par vienošanos ar darba devēju
skolēnam jāieraksta pieteikuma anketā. Ja skolēns nav vienojies ar darba devēju, tad pieteikuma reģistrācijas secībā viņam telefoniski vai ar
e-pasta starpniecību tiks paziņots
par iespēju pretendēt uz darba devēju pieteiktajām darba vietām.
Pirms iesaistes pasākumā skolēns
tiks uzaicināts apmeklēt NVA filiāli,

lai saņemtu norīkojumu dalībai pasākumā. Dodoties uz NVA filiāli, skolēnam līdzi jāņem:
• personu apliecinošs dokuments
(pase vai identifikācijas karte);
• ārsta izziņa par medicīnisko apskati, ja skolēns ir jaunāks par 18
gadiem.
Skolēnam ar invaliditāti līdzi jāņem
arī ģimenes vai ārsta izziņa, kurā ir
norādīts, kādus darba pienākumus
viņš nedrīkst veikt.
Darba devēju pienākums skolēnu
darba vietās nodrošināt valstī noteikto
epidemioloģiskās drošības pasākumu
ievērošanu un individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu Covid-19 infekcijas izplatības riska novēršanai.
Skolēna mēneša atalgojumam par
pilnu nostrādātu darba laiku jābūt vismaz valstī noteiktās minimālās algas
apmērā – 500 eiro pirms nodokļu
nomaksas.
Atgādinām, ka vienam no skolēna vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglojumu par vasaras brīvlaikā strādājošu skolēnu. Informācija
par nodokļa atvieglojumu par vasaras
brīvlaikā strādājošu skolēnu pieejama Valsts ieņēmumu dienesta (VID)
mājaslapā: https://www.vid.gov.lv/
lv/vienam-no-vecakiem-ir-tiesibas-saglabat-nodokla-atvieglojumu-par-vasaras-brivlaika-stradajosu-2
Skolēnu vasaras nodarbinātības
pasākums norisināsies no 1. jūnija
līdz 31. augustam. Šovasar NVA plāno līdzfinansēt 7826 darba vietu izveidi skolēniem vecumā no 15 līdz
20 gadiem (ieskaitot).
Detalizētāka informācija par NVA
īstenoto aktīvo nodarbinātības pasākumu “Nodarbinātības pasākumi
vasaras brīvlaikā personām, kuras
iegūst izglītību vispārējās, speciālās
vai profesionālās izglītības iestādēs”
izlasāma NVA mājaslapas sadaļā
“Skolenu vasaras nodarbinātība”.

Biedrība “Pierīgas Partnerība”
izsludina pieteikšanos LEADER
projektiem
Vai vēlies īstenot savas idejas
Mārupes, Olaines un Babītes
novadu teritorijās? Uzsākt
uzņēmējdarbību,
bet
nepieciešams atbalsts?
Biedrība “Pierīgas partnerība” no 2021.gada 1.jūnija līdz 30.jūnijam izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 12.
kārtu Lauku attīstības programmas
2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās
sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
Kopējais finansējums 127257,78
EUR
1.1. rīcība „Atbalsts tūrisma un
aktīvās atpūtas veicināšanai” – 42
419,26 EUR
1.2. Darbība „Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājsaimniecībai un amatniecībai, t.sk.,
pašam saražotajam produkcijas
iepakojumam, realizācijai un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai” 42
419,26 EUR
1.3. rīcība „Atbalsts uzņēmumu
radīšanai un attīstībai” 42 419,26 EUR

Nav piemērotas mobilās tehnikas
iegāde (Noteikumu Nr.590 37.11.
apakšpunkts)
Ar 12.kārtas pilno sludinājumu var
iepazīties biedrības “Pierīgas partne
rība” mājaslapā www.pierigaspartneriba.lv. Tur arī atrodama informācija
par projektu vērtēšanu, nepieciešama
jiem pavaddokumentiem un projekta veidlapas paraugi.
Projekta iesniegumi jāiesniedz
Lauku
atbalsta
Dienesta
sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login
Neatliec projekta gatavošanu uz
pēdējo brīdi! Aicinām pieteikties konsultācijām, vairāk info@pierigaspartneriba.lv un 28644888 (Jolanta)
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Godalgotas vietas 45. Latvijas Skolēnu
zinātniskās pētniecības darbu konferencē
Vairāk kā 500 jauno zinātnieku
no visas Latvijas 2021. gada 31.
martā piedalījās 45.Latvijas
Skolēnu zinātniskās pētniecības
darbu konferencē, speciāli izveidotā tiešsaistes platformā pre
zentējot savu izstrādāto zinātnis
kās pētniecības darbu digitālos
plakātus. Mūsu ģimnāzijas puiši
ieguva augsti godalgotas vietas:
11.c klases skolnieks Jēkabs
Toniņš - 1.pakāpes diplomu par
ZPD dabaszinātnēs “Visbiežāk sa
stopamās traumas basketbolā 16-19
gadus vecu jauniešu vidū un pirms
treniņu/spēļu iesildīšanās programmas izstrāde šo traumu profilaksei”
(darba vadītāja I.Grīnerte).
11.a klases skolnieks Kristaps
Cirsis un 11.c klases skolnieks
Edgars Puriņš-Raisks - 2.pakāpes
diplomu un speciālbalvu - tiesības
tikt uzņemtiem ārpus konkursa STEM
jomas RTU fakultātes pamatstudiju
programmā par ZPD fizikas nozarē
“Automašīnas riepu gaisa spiediena
ietekme uz degvielas patēriņu” (darba vadītājs M.Šāvējs).
Lūk, kādi komentāri un atziņas ir
pašiem jauniešiem un viņu darba
vadītājiem:
Jēkabs: “Šī man bija patiesi jauna un
interesanta pieredze. Sākotnēji domāju,
ka ZPD izveide ir ļoti sarežģīts process,
taču izvēlējos pareizu un sev parocīgu
tēmu, kā rezultātā viss notika raiti, un es
ieguvu augstu rezultātu. Milzīgs paldies
jāsaka manai darba vadītājai Ingūnai

11.a klases skolnieks Kristaps Cirsis un 11.c klases skolnieks Edgars Puriņš-Raisks

Grīnertei, kas saskatīja potenciālu manā
darbā un palīdzēja ZPD izveidē!”
Kristaps un Edgars: “Mēs izvēlējāmies tēmu, kas mums abiem interesēja un bija aktuāla, tāpēc arī mums nezuda motivācija veidot darbu pēc iespējas
kvalitatīvāku un meklēt jaunas iespējas, kā to uzlabot. Mūsu atziņas:
- darba plānošana un aktīva komunikācija ar vadītāju ir svarīga veiksmīga darba sastāvdaļa,
- darbs ar vienkāršu pētāmo problēmu, bet labi izstrādāts un prezentēts,

var gūt labus panākumus,
- labas uzstāšanās prasmes, tādas
kā stāja, runa, pārliecinātība, ir ļoti
svarīgas augsta vērtējuma iegūšanai,
- labs darbs, bet kuru autors nepārzina un nespēj aizstāvēt, ir slikts darbs!
Mūsu ieteikumi nākamā gada ZPD
rakstītājiem - pirms darba sākšanas
kārtīgi apdomāt pētāmo problēmu un
tās aktualitāti, kā sniegt savu ieguldījumu problēmas risināšanā, noskaidrot
citu cilvēku viedokli par to. Darba gaitu pētījumam plānot laicīgi, labi saga-

Notikusi darba birža “Dzīvo Mārupē, strādā Mārupē” 2021
Laikā no 26.- 30.aprīlim norisi
nājās Mārupes novada pašvaldības organizētā darba birža “Dzīvo
Mārupē, strādā Mārupē”, kas
šogad pirmo reizi notika nedēļas
garumā, visas programmas aktivi
tātes īstenojot attālināti.
Darba birža tika rīkota sadarbībā
ar uzticamiem un ilggadējiem sadarbības partneriem - biedrību “Biznesa
Vēstniecība” un biedrību “Mārupes
uzņēmēji”.
Visas nedēļas garumā jebkuram interesentam, gan novada uzņēmējiem,
gan novada jauniešiem un iedzīvotājiem, bija iespēja pievienoties visdažādākajām aktivitātēm: informatīviem semināriem, iedvesmojošām lekcijām un noderīgām konsultācijām.
Darba birža iesākās ar Mārupes
novada jauniešu
pieteikšanos
vasaras darbam pašvaldības iestādēs.
Pieteikšanās tika organizēta elektroniski, aizpildot anketu Mārupes
pašvaldības mājaslapā. Priecē, ka
Mārupes novada jaunieši ir ļoti aktīvi un interese par darbu vasaras
periodā katru gadu ir arvien lielāka
– šogad pieteikumus iesnieguši 347
skolēni/jaunieši.
Visas nedēļas garumā gan
pašvaldības mājaslapā, gan sociālajos tīklos un arī Mārupes novada izglītības iestādēs, ikvienam bija
iespēja uzzināt par karjeras iespējām Mārupes novada uzņēmumos,
skatoties sešu uzņēmumu vizītkaršu video: AS “Printful Latvia”;
SIA “Lightspace Technologies”; SIA
”SilJa”; SIA ”Omniva”; SIA “POLIPAKS”
/ SIA “MULTIPACK” un SIA “Mārupes
Siltumnīcas”.
Mārupes uzņēmumi savos vi
deo dalījās stāstos par uzņēmuma
mērķiem, misiju, vīziju un vērtībām,
sasniegtajiem rādītājiem. Video bija
redzams, ar ko uzņēmums nodarbojas, kā tiek veikti darba procesi, kāda ir uzņēmuma vide, kā arī varēja
uzzināt, kādas profesijas pārstāvji
strādā uzņēmumā, kādus darbiniekus

6

vēlētos redzēt savā komandā, ar
kādām zināšanām un prasmēm.
Uzņēmēji informēja par karjeras
iespējām, iespēju strādāt un praktizēties uzņēmumā.
Nedēļas garum uzņēmējiem bija
pieejamas bezmaksas konsultācijas darba tiesību jautājumos, kuras
piedāvāja zvērināta advokāte Gita
Oškāja. Konsultēties varēja jautājumos par darba līgumu noslēgšanu, darba līgumu saturu, atvaļināju
miem, darba laiku, atpūtas laiku, darba līgumu uzteikumiem un darba tiesisko attiecību izbeigšanas kārtību.
27.aprīlī uzņēmējiem tika organizēts Nodarbinātības valsts
aģentūras
informatīvs
Zoom
seminārs “Aktīvie nodarbinātības
pasākumi darba devējiem”, kur tika informēts par algu subsīdiju atbalsta pasākumu, subsidētajām darbavietām bezdarbniekiem, skolēnu
vasaras nodarbinātību, apmācību
pie darba devēja. Semināru vadīja
NVA Rīgas reģionālās filiāles Darba
tirgus daļas vadītāja Ērika Žilde un
Apmācību daļas koordinējošā eks
perte Inese Šleine.
28.aprīlī
biedrība
“Biznesa
Vēstniecība” Mārupes Valsts ģimnāzijas vidusskolēniem piedāvāja virtuālu
iedvesmas lekciju “Tu esi labākais!”
ar interaktīviem elementiem, ie
dvesmojošiem lektoriem un citiem
pārsteigumiem.
Lekcijas laikā katram bija iespēja
pārliecināties, ka tieši viņš vai viņa
ir labākais, un ka viss dzīvē ir iespējams! Ar pieredzi un ieteikumiem dalījās 3 jauni un aktīvi lektori–iedvesmotāji: Jānis Dāboliņš – uzņēmējs,
kas darbojas nekustamo īpašumu
biznesā, dzīvojamo māju projekta
Saules Ciems attīstītājs. Anda Lāzo
- Pārdošanas un sadarbības vadītāja
uzņēmumā “Parketa Nams”, vairāku
sociālo projektu atbalsta plecs/krustmāte. Sandija Šteinberga Dukure –
Veselības sporta speciāliste, uzņēmēja, personīgās izaugsmes trenere.
Psihoizglītojoša projekta “Baidies,
bet dari” idejas autore /spīkere.

Lekcijas laikā bija iespēja arī uzzināt
sešu studentu no dažādām Latvijas
augstskolām stāstījumu par savu
pieredzi studijās, mācoties populārākajās augstākās izglītības iestādēs.
Noslēgumā neiztika arī bez diskusijām
un atbildēm uz jautājumiem!
29.aprīlī biedrība “Mārupes uzņēmēji” uzņēmējiem piedāvāja iespēju lekciju ciklā “Par 2h zinošāks” piedalīties
Zoom seminārā “Cēloņi un sekas personāla vadībā, atlasē un attīstībā”.
Zoom tikšanās laikā zem lupas tika
likti vairāki uzņēmējiem aktuāli jautājumi: kādas ir pasaulē aktuālās 2021.
gada tendences par ko uztraucās un
domā citi uzņēmēji? Kas ir Jaunais
vai Vecais personāla atlasē un kā
kļūt efektīvākiem? Semināru vadīja
SIA “My HR” profesionāļu komanda:
Daiga Vintere, Sanita Aišpure, Kaiva
Beitika, Zane Sildnika.
Noslēdzošajā darba biržas dienā 30.aprīlī, tika organizēts informatīvs
Zoom seminārs uzņēmējiem “Kā atrast sev labus darbiniekus un praktikantus, izmantojot Prakse.lv iespējas”.
Portāls Prakse.lv ir viens no vadošajiem Latvijā, kuru darba devēji
izmanto, lai uzrunātu jaunos talantus
praksei un darbam līdz 30 gadiem.
Karjeras portālu Prakse.lv izmanto 7 700 darba devēji un 116 000
jaunie speciālisti. Portāls piedāvā
izvietot prakses un darba vakances, piedalīties Uzņēmumu atvērto
durvju dienās, novērtēt izglītības
iestādes, aplūkot darba meklētāju
datubāzi, publicēt karjeras rakstus
un daudz ko citu. Portāla ilgstošie
sadarbības partneri: Latvijas Darba
devēju konfederācija, Izglītības un
zinātnes ministrija, Nodarbinātības
valsts aģentūra un vairāk nekā 27
lielākās mācību iestādes. Semināru
vadīja Elīna Mazure, Prakse.lv projektu vadītāja, uzņēmēja.
Paldies visiem par dalību, sadarbību un tiekamies nākamgad!

tavoties darba aizstāvēšanai un prast
“iziet no situācijas” nestandarta jautājumos. Izrādīt iniciatīvu, meklēt iespējas, lai iepazītu jaunus cilvēkus darba
izstrādes laikā. Cilvēki ir atsaucīgi, ja
pats ieguldi darbu un izrādi interesi!”
Skolotāja Ingūna Grīnerte:
“Jau uzzinot, ka Jēkaba darbs
reģionālajā konferencē ir izvirzīts uz
valsts konferenci, biju ļoti patīkami
pārsteigta, taču ziņa par 1.pakāpes
iegūšanu valsts mērogā pārspēja visas
cerības! Atzīšos, ka vadīt šo ZPD man

bija gan ļoti interesanti un patīkami,
gan tas arī bija liels izaicinājums, jo
ZPD vadīju pirmo reizi. Kā ieteikumu
visiem ZPD rakstītājiem noteikti varu
minēt, ka ir ļoti būtiski izvēlēties sev interesējošu darba tēmu. Strādājot kopā
ar Jēkabu, viņa interese par tēmu noteikti ļoti palīdzēja un bija jūtama visā
darba izstrādes gaitā. Vēl ļoti patīkama ir apziņa, ka izstrādātajam darbam ir reāls pielietojums un tas var
būt noderīgs arī citiem.”
Skolotājs Modris Šāvējs:
“Kristaps un Edgars pirms vairāk kā
gada ļoti motivēti vērsās pie manis veikt
pētījumu par automašīnām. Pirmajā
“prāta vētrā” ātri nonācām pie kopsaucēja - tēmai jābūt aktuālai un metodiski gana precīzi izstrādājamai, bez sarežģītiem eksperimentiem. Kā katalizators
nostrādāja skolas vecāku aptauja, kurā
trešdaļa no 300+ respondentiem apgalvoja, ka pēc sezonālās riepu maiņas
spiedienu tajās nepārbauda līdz nākamajai riepu maiņai. Aizdomāsimies cik degvielas aiziet zudumā, braucot
ar samazinātu riepu spiedienu visas
Latvijas mērogā?!
Puiši bija izcils tandēms, visu darbu
izstrādājām efektīvā sadarbībā un lielis
kā komunikācijā, kas ir rezultējusies
gandarījumā par paveikto!”
Ilze Rūtenberga, Mārupes Valsts
ģimnāzijas karjeras konsultante

Attālinātas juridiskās konsultācijas
maijā un jūnijā
Lai veicinātu iedzīvotāju informētību par savām tiesībām un
tiesisko interešu aizsardzību, kā
arī nodrošinātu juridisku atbalstu strīdu risināšanā un iespējamo
seku savlaicīgā novēršanā, Juridiskās palīdzības administrācija sadarbībā ar juridiskās palīdzības sniedzējiem nodrošina iespēju ikvienam iedzīvotājam saņemt
konsultāciju, sazinoties ar juridiskās palīdzības sniedzēju pa
tālruni.
Konsultāciju tēmas: ģimenes tiesības, aizsardzība no vardarbības, darba tiesības, saistību izpilde, zaudējumu piedziņa, maksātnespējas process u.c.
No š.g. 17. maija līdz 11. jūnijam
darba dienās plkst. 12.00 - 16.00 ik
vienam būs iespēja saņemt informāciju par savām tiesībām un tiesisko
interešu aizsardzību juridisku strīdu risināšanā.
Noteiktajos laikos, zvanot pa tāl-

ruņiem 67 514 224 vai 67 514 237,
tiksiet savienots ar juridiskās palīdzības sniedzēju konsultācijas saņemšanai.
Ja telefona līnija ir aizņemta,
aicinām zvanīt atkārtoti darba die
nās noteiktajos laikos.
Esiet pacietīgi un gatavi konsultācijai:
• pēc iespējas precīzāk noformulējiet jautājumu
• nodrošināties ar iespēju pierakstīt
svarīgo informāciju
• vēlams atrasties telpās.
Minētā administrācijas iniciatīva atbalstīta, ievērojot joprojām
pastāvošos ierobežojumus epidemioloģiskās situācijas dēļ un nepieciešamību nodrošināt juridisku
atbalstu strīdu risināšanā un seku
mazināšanā, kas ir pieejams ikvienam,
neatkarīgi no ienākumu līmeņa, kā arī
novērtējot 2020.gadā organizēto telefonkonsultāciju lielo pieprasījumu.

Jolanta Kursiša, Mārupes
novada domes Uzņēmējdarbības
attīstības konsultante
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Latvijas Tautas sporta asociācija (LTSA) sadarbībā ar
Starptautisko Sporta un Kultūras asociāciju (ISCA)
izaicina: “Krāj jūdzes!”
Kāpēc tieši jūdze?
Eiropas jūdze ir jauna iniciatīva, kas
notiks 5. jūnijā vairākās Eiropas un
pasaules valstīs. ISCA piedāvā kat
ram iedzīvotājam veikt vismaz tik garu distanci (1 jūdze = 1,609 km), jo
tieši šāda īsa un pieejama distance
mudina cilvēkus pievērsties fiziskajām aktivitātēm. Šo distanci var veikt
skrienot, staigājot, nūjojot, skrituļojot utt. – jebkurā sev tīkamā veidā.
Piem. skolas vecuma bērni, skrie
not, 1 jūdzi var paveikt 15 minūtēs.
5 iemesli, kāpēc nelielu distanču
veikšana, staigājot, nūjojot vai skrie
not, ir lielisks veids kā atkal uzsākt
fiziskās aktivitātes pēc pārtraukuma:
• nepieciešams minimāls sagatavošanas process: piem. pat
strādājot no mājām vai birojā, var
uztaisīt nelielus pārtraukumus, lai
nedaudz izstaigātos;
• neliela pastaiga vai skrējiens
palīdzēs nostiprināt muguru;

• tas ir atslodzes brīdis, mēģini atpūsties no viedierīču ekrāniem;
• regulāras īsas pastaigas veicina
asinsriti un palielina skābekļa dau
dzumu asinīs;
• piem. nūjojot tiek nodarbināti ap
90% cilvēka ķermeņa muskuļu.
EIROPAS JŪDZE – KRĀJ JŪDZES!
Latvijā LTSA piedāvā Eiropas jū
dzes ietvaros tiešsaistes izaicinājums
“Krāj jūdzes!”. Lai piešķirtu aktivitātei
sacensību garu, aicinām dalībniekus
laika posmā no 1. līdz 5. jūnijam krāt
pēc iespējas vairāk jūdžu. Visas jūsu uzkrātās jūdzes tad noziedosim
kopējā jūdžu bankā https://www.europeanmile.com.
Ar piemiņas balvām tiks apbalvoti
5 izlozēti dalībnieki, kuri būs veikuši
vismaz 21 jūdzi.
• Reģistrējies platformā distantrace.
com (šeit);
• Pievieno sporta lietotni, kurā tiks
fiksēti rezultāti. Tiek atbalstītas šā-

•
•
•
•

das sporta lietotnes - Suunto, Polar,
Decathlon Coach, MapMyRun,
MapMyWalk. Aktivitātes ierakstu var veikt arī ar sporta pulksteņiem un aprocēm – Garmin,
Suunto, Polar un Fitbit. Ja lieto
SamsungHealth vai iWatch, tad tos
ir iespējams savienot ar MapMyRun
un MapMyWalk. Pieslēgt savu sporta lietotni vari šeit;
Piesakies izaicinājumam “Eiropas
jūdze: krāj jūdzes!”;
Dodoties distancē, ieslēdz sporta lietotni savā ierīcē (telefonā /
planšetē / pulkstenīs);
Veiktā aktivitāte automātiski tiks
piereģistrēta;
Izaicinājumam vari pievienoties jebkurā brīdī laika posmā no 1. līdz 5.
jūnijam!
#FindYourMile #EuropeanMile

Aicinām uz bezmaksas vingrošanas nodarbībām

Mārupes novads izcīnījis 1.vietu 2020.
gada Pierīgas novadu sporta spēļu
kopvērtējumā

Ņemot vērā situāciju saistībā ar Covid-19, Pierīgas novadu sporta spēlēs
šogad notika sacensības 13 sporta veidos un disciplīnās. Noslēguma kopvērtējumā katrai novada komandai ņēma vērā 7 labākos rezultātus.
Mārupes novads summā ieguvis 130 punktus. Labāko trijniekā, tāpat kā
divus iepriekšējos gadus, iekļuva arī Stopiņu novads (116,5) un Salaspils
novads (116).
Paldies Pierīgas IKSP priekšniekam Oļģertam Lejniekam un galvenajai
speciāliste sporta jautājumos Ilzei Cunskai par sacensību organizēšanu
un vadīšanu!

Mārupietis godam pārstāv Latviju
Austrumeiropas čempionātā
motokrosā jauniešiem

Visas vasaras garumā Mārupes,
Tīraines un Jaunmārupes ciemos
tiek organizētas brīvdabas vingrošanas nodarbības iedzīvotājiem. Nodarbības notiek divas
reizes nedēļā ar iepriekšēju pie
teikšanos.
Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, sākotnēji katru nodarbību varēs apmeklēt 10 sportot gribētāji, kuri būs reģistrējuši dalību konkrētajā nodarbībā.
Katru piektdienu www.marupe.
lv tiek ievietota informācija par pie
teikšanos visām nodarbībām, kas
plānotas nākamajā nedēļā. Katrai

piektdiena, 21.maijs, 2021

nodarbībai jāaizpilda sava pie
teikšanās anketa.
Pieteikties nodarbībām katru
nedēļu var pašvaldības mājaslapā
www.marupe.lv sadaļā Sports.
Tiklīdz valstī noteiktie ierobežo
jumi attiecībā uz dalībnieku skaitu ierobežojumu ārpustelpu sporta nodarbībās mainīsies, informēsim www.
marupe.lv un sociālajos tīklos.
Tāpat kā iepriekš, nodarbības
plānotas daudzveidīgas, iekļaujot stiepšanās, kardio un spēka vingrinājumus, ņemot vērā atšķirīgo dalībnieku
vecumu un sagatavotības līmeni. Tās

nodrošinās profesionāli treneri.
Mārupes novada Dome kopš 2017.
gada īsteno projektu “Veselības
veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā”
(Nr. 9.2.4.2/16/I/032). Projekts tiek
īstenots “Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.
specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot
pieejamību veselības veicināšanas
un slimību profilakses pakalpoju
miem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma
“Kompleksi veselības veicināšanas
un slimību profilakses pasākumi” un
9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.
Projekta pasākumus 100% apmērā
finansē Eiropas Sociālais fonds un
valsts.

No 8. līdz 9.maijam Ukrainas pilsētā
Koveļā norisinājās Austrumeiropas
čempionāta motokrosā pirmais
posms jauniešiem vecumā no 8 līdz
14 gadiem.
Sacensībās, kurās piedalījās
sportisti no 7 valstīm - Ukrainas,
Krievijas, Baltkrievijas, Igaunijas,
Polijas, Lietuvas un Latvijas, mūsu
valsti un Mārupes auto moto klubu
“Bieriņi” pārstāvēja mārupietis Toms
Dankerts.
Par dalību sacensībās jaunā sportista vecāki uzzināja tikai divas
nedēļas pirms to norises, līdz ar to
sagatavošanās process dalībai norisi
nājās īpaši steidzīgi. Ar sacīkšu motociklu, kuru sportists saņēma vienu
dienu pirms došanās ceļā, un bez sacensību pieredzes šogad, jo Latvijā
sacensības šobrīd nav atļautas, Toms
devās mūs pārstāvēt starptautiskās
motokrosa sacensībās.
Sestdien, 8.maijā, kvalifikācijas
sacensības MX65 klasē (bērni no
8-12 gadiem) notika salijušā un ļoti
dubļainā trasē. Pirmajā dienā mārupietim nebija pats veiksmīgākais
sniegums un no 20 sportistiem Toms
ierindojās 9. vietā.
Bet jau svētdien, 9.maijā, apzinot un

izanalizējot visas iepriekšējās dienas
kļūdas, Toms pirmo braucienu finišēja 6. vietā. Brauciens un sasniegtais
rezultāts deva spēku un motivāciju
otrajam startam, kā arī brīdi, lai pierastu pie jaunā spēkrata.
Otrais sportista starts bija jau
daudz veiksmīgāks un Toms pēc
pirmā līkuma izbraukšanas, kur
viņš atradās 6. pozīcijā, sāka uzbrukumu. Jau pēdējā aplī Toms
mērojās spēkiem ar otrās pozīcijas
pārstāvi, uzrādot ātrāko apļa laiku
sacensībās. Lai gan cīņa bija sīva,
jaunais sportists tomēr palika trešajā vietā, kas kopvērtējumā pēc pirmā
posma, mārupietim ļāva ierindoties
augstajā 5. vietā.
Motokrosa sezona ir sākusies un
jaunais Mārupes censonis ir nopietni
noskaņojies šai smagajai motokrosa sezonai.
Nākošais posms norisināsies 5.
- 6. jūnijā Polijā un trešais 12. - 13.
jūnijā Lietuvā Šauļos.
Sekojiet motokrosa ziņām 2021.
gadā!
Aivars Ābols,
Mārupes auto moto kluba
“BIERIŅI“ vadītājs
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Kultūra
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Mārupes Mūzikas un mākslas skolas akordeonistu konkurss
neklātienē pulcējis jaunos mūziķus no visas pasaules

Apgāds “JumAvA”
izsludina
manuskriptu konkursu

“Novadpētniecība
novados”
No 17. līdz 20. maijam Mārupes
Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Akordeona klasi, starptautisko mūzikas
skolu asociāciju „CON ANIMA” organizēja Starptautisko akordeona
spēles konkursu „Concord of
Sounds
2021”.
Vērienīgajā
konkursā attālināti piedalījās teju
400 jaunie akordeonisti no 32 pasaules valstīm.
Starptautiskajā konkursā piedalījās
mūzikas skolu, vidusskolu un mūzikas augstskolu audzēkņi un studenti, kuri sacentās dažādās konkursa
kategorijās - solo izpildījums, vieglās
mūzikas žanrs, ansamblis un orķestris. Dalībniekus vērtēja 35 žūrijas
komisijas pārstāvji. Arī šoreiz pasākums notika attālinātā formātā un
dalībnieki tika vērtēti pēc iesūtīto

manuskriptu konkursa honorāru fonds

EuR 8000,Ilustratīvs foto. Avots: www.pexels.com

konkursa programmas video ieraks
tiem. Kopā tika pārstāvētas 32 valstis – Latvija, Igaunija, Lietuva, Polija,
Čehija, Vācija, Beļģija, Melnkalne,
Horvātija,
Francija,
Bulgārija,
Serbija, Bosnija un Hercegovina,
Ziemeļmaķedonija, Šveice, Portugāle,
Itālija, Krievija, Baltkrievija, Ukraina,
Moldova, Slovākija, Slovēnija, Dānija,
Austrālija, Jaunzēlande, Ķīna,
ASV, Brazīlija, Vjetnama, Izraēla,
Kazahstāna.
Konkursa “Concord of Sounds 2021”
direktors Spodris Kačāns: “Ņemot
vērā Mārupes Mūzikas un māks-

las skolas veiksmīgo starptautiskā
konkursa norisi pūšam instrumentu
spēlē, sapratām, ka varam iet tālāk
un attālināti turpināt darboties arī
citu mūzikas instrumentu spēles
jauno talantu sacensības gara uzturēšanā. Sacensība ir mācību procesa neatņemama sastāvdaļa, kas
liek audzēkņiem gatavoties, sa
sparoties un motivē pilnveidot savas
iemaņas instrumentu spēlē. Prieks
ka, neskatoties uz ierobežojumiem,
varam turpināt darbu, un interese
no dalībnieku puses ir tik plaša pasaules līmenī.”

Konkursa mērķis ir celt Latvijas novadu cilvēku pašapziņu
un popularizēt kultūrvēsturisko mantojumu, stāstot
par mūsu zemes pamatu – novadu kultūru, stiprajām
latviešu saimēm un ģimenes tradīcijām.

Darbu iesniegšana
līdz 2021. gada 1. augustam.
Sīkāka informācija: www.jumava.lv

Kultūras vēstis

2021

Šogad bērnu un jauniešu
svētkus “AR VASARU SAUJĀ”
svinēsim ar pastaigām un svētku
ekspresi

30.maijā
no
11.00
līdz
15.00 Jaunmārupes Dabas parkā
aicinām doties pa pastaigu taku “Ar
vasaru saujā”.
Visas dienas ietvaros “Ar vasaru
saujā” svētku ekspresis ciemosies
arī dažādās novada vietās, lai sveiktu mazus un lielus ar muzikāliem
pārsteigumiem.
Ievērojot epidemioloģisko situāciju, aicinām iziet ielās un saņemt siltus saulainus sveicienus no svētku
ekspreša.
Sekojiet līdzi informācijai www.
marupe.lv/kultura

14. jūnijā tiks atzīmēta
Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas diena

Šā gada 14. jūnijā aprit 80 gadu,
kopš Padomju Savienība pēc Latvijas

okupācijas organizēja pirmās masu deportācijas – 1941. gadā tika izsūtīti vairāk nekā 15 tūkstoši
Latvijas pilsoņu. Pieminot deportāciju upurus, vienlaikus visā Latvijā, tostarp arī Mārupes novadā, tiks lasīti
1941. gadā izsūtīto Latvijas iedzīvotāju vārdi.
Pasākums “Aizvestie. Neaizmirstie.
80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām”
notiks vienlaikus visā Latvijā – kat
rā pašvaldībā plkst. 11.00 tiks sākti 1941. gadā deportēto iedzīvotāju vārdu lasījumi, tādējādi godinot
ikviena izvestā Latvijas valstspiederīgā piemiņu.
Lasījums no katras pašvaldības tiks
straumēts reāllaikā platformās www.
lsm.lv un www.lnb.lv, kur būs pieejama digitāla Latvijas karte ar apkopotām saitēm uz tiešraidēm no
pasākumiem pašvaldībās. Šajā kartē
vēlāk tiks ievietoti arī piemiņas pasākumu videomateriāli, kā arī dati par
deportētajiem, lai veidotu un attīstītu

2021.GADA

APRĪLĪ

2021.gada aprīlī reģistrētie mirušie
Artūrs Drevinskis - dz. 1934. gadā
Pēteris Andersons - dz. 1952. gadā
Roberts Sakulovs - dz. 1983. gadā
Agris Janišs - dz. 1948. gadā
Ints Bērziņš - dz. 1965. gadā
Antoņina Vītola - dz. 1940. gadā
Aivars Roderts - dz. 1942. gadā
Ilmārs Marts Gunards Šterns - dz. 1931. gadā
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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 rīko Valsts
prezidenta kanceleja sadarbībā ar
Latvijas Nacionālo bibliotēku, eks
pertiem no Latvijas Nacionālā arhīva, “Karšu izdevniecības Jāņa sēta”
un sabiedriskajiem medijiem.
Mākslinieku darbu brīvdabas
«pop-up» tirdziņš «Multimāksla»
viesosies arī Mārupē

17.jūnijā no plkst. 18.00 līdz 22.00
Mārupes Kultūras nama iekšpagalmā norisināsies mākslinieku
darbu brīvdabas «pop-up» tirdziņš
«Multimāksla».
Daudzām 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.. Un nu ir
pienācis brīdis, kad viņi vēlētos publiski dalīties ar saviem darinājumiem.
Vasaras brīvdabas «pop-up» tirdziņos
mākslinieku radītās lietas būs iespējams iegādāties par īpašu cenu, tādējādi atbalstot radošos cilvēkus, turklāt
vairāku mākslinieku radītās lietas būs
pieejamas tikai un vienīgi šīs vasaras
tirdziņos un ir unikālas, jo tās iepriekš
nekur publiski nav bijušas pieejamas

un apskatāmas.
Tirdziņš norisināsies, ievērojot vi
sus valstī noteiktos aktuālos ierobežojumus un epidemioloģiskās prasības.
Plašāk ww.multimaksla.lv
Mākslinieku «pop-up» tirdziņos
varēs iegādāties operdziedātāja
Sergeja Jēgera izcili garšīgos marinējumus; dziedātāja Igo īpaši izstrādātos porcelāna traukus, grafikas un citus dizaina priekšmetus; multimākslinieces Elitas Patmalnieces jaunās
vasarīgās kleitas, pludmales lakatus,
T-kreklus un sejas maskas; grupas
«Jumprava» dalībnieka Aigara Krēslas
vīnus; aktrises Agneses Zeltiņas gredzenus, auskarus un rokassprādzes;
TV un radio ētera personības Baibas
Sipenieces-Gavares veidotos izšuvumus un glezniņas; dzejnieka Guntara
Rača dzejoļu grāmatas un kompaktdiskus; mūziķa un TV raidījumu vadītāja Roberto Meloni pavārgrāmatas,
kur smelties idejas vasaras pikniku
mielastiem; dziedātājas Katrīnas
Dimantas darinātās pastalas un
viņas ģimenes ukuleles; dziedātājas
Dināras Rudānes traukus un gleznas,
dziedātājas Patrishas mandalas, somas un gleznas; Ufo lakatiņus; dziedošās Igauņu ģimenes radītos mūzikas instrumentus; Horena kreklus,
Kashera radītās kleitas, Dailes teātra
aktrises Olgas Dreģes grāmatu «Ak,
sirds, man pašai Tevi jāsastop»;
Latvijas Nacionālā teātra aktrises Ditas Lūriņas mīļākās dzejas un
personīgo atziņu grāmatu «Ar vie-
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glu skrāpējumu ādā»; aktiera Gata
Gāgas pašaudzēto ābolu sulu, dziedātājas Olgas Rajeckas izlietās
sveces un glezniņas; dziedātājas
Aijas Andrejevas hūdijus, somas un
T-kreklus gan bērniem, gan pieaugušajiem; leģendārās un Latvijā vecākās
grupas «Menuets» flautistes Baibas
Jageres adījumus, Dailes teātra aktiera Andra Buļa dzejoļu grāmatas;
dziedātājas Ievas Sutugovas rotas;
M. Čehova Rīgas krievu teātra aktrises Veronikas Plotņikovas pašas
radītas bērnu grāmatiņas; grupas
«Pērkons» solistes Ievas Akurateres
pašas radītās bērnu lupatu lellītes,
grupas «Bermudu Divstūris» keponus
un kompaktdiskus, kā arī citu mākslinieku darbus.
Lai
izslēgtu
nevajadzīgu
drūzmēšanos, paredzēts, ka tirdziņos
daži mākslinieki būs sastopami visas dienas garumā, daži – stundu
vai divas. Iepriekš netiks atklāts, kad
un kurš mākslinieks būs sastopams,
lai saglabātu intrigu un satikšanās
brīnumu. Tādēļ to varēs uzzināt tikai tirdziņa norises dienā, taču viņu
piedāvātās preces varēs iegādāties
visu tirdziņa darbības laiku. Tirdziņos
darbosies arī īpašā bufete ar ēdieniem līdzņemšanai un bārs, kuru būs
sarūpējis kāds ļoti pazīstams mākslinieks (viņa vārds pagaidām netiek atklāts).
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Pašvaldības informatīvs izdevums “Mārupes Vēstis”
Iznāk vienu reizi mēnesī / Tirāža - 8500
eksemplāru / Bezmaksas.
“Mārupes Vēstis” publicētie materiāli
ne vienmēr atspoguļo Mārupes novada
domes 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”
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