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Pagājušā gada nogalē, izveido-
jot darba grupu, Mārupes un 
Babītes pašvaldības ir uzsākušas 
kopīgu darbu pie jaunizveidotā 
Mārupes novada Ilgtspējīgas at-
tīstības stratēģijas 2022.-2034. 
gadam izstrādes.

Izstrādes ietvaros tiks nodrošinātas 
sabiedrības līdzdalības iespējas, ku-
ras aicinām izmantot visus novada at-
tīstībā ieinteresētos - gan iedzīvotājus, 
gan novada uzņēmējus, pakalpoju-
mu sniedzējus un turpmākai attīstībai 
paredzēto zemju īpašniekus un po-

16.martā jaunās Mārupes nova-
da pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādes “Zīļuks” ēka 
svinēs spāru svētkus. Būvniecī-
bas darbi tika uzsākti pagājušā 
gada jūlijā, būvējot vienu no ener-
goefektīvākajām pašvaldības 
jaunbūvēm novadā.

Uz jaunbūves jumta avīzes 
iznākšanas brīdī jau sliesies ozol-
lapu vainags, kā apliecinājums tam, ka 
vie ns nozīmīgs posms būvniecībā ir 
noslēdzies, ir sasniegta ēkas augstākā 
virsotne - pabeigta jumta nesošā kon-
strukcija. Jaunais bērnudārzs būs 
lielākais novadā, nodrošinot iespē-
ju pirmsskolas izglītību apgūt 384 
mazajiem mārupiešiem. 

Bērnudārza ēka projektēta atbil-
stoši gandrīz nulles enerģijas ēkas 
prasībām, tās 6200 kvadrātmet-
ru plašo telpu apsildi nodrošinot ar 
zemes siltumsūkņiem. Sarēķināts, 
ka, neskatoties uz šā brīža lielākiem 
iegul dījumiem zemes siltumsūkņu iz-
būvē, 15 gadu periodā salīdzinājumā 
ar gāzes apsildi tiks ietaupīti 94 tūk-
stoši eiro. Nākotnē tiek domāts arī 
par saules paneļu uzstādīšanu gan 
elektrības iegūšanai, gan siltā ūdens 
uzsildīšanai.

Mārupes pašvaldības jaunā bēr-
nudārza būvniecības projekta kopē-
jās plānotās būvdarbu izmaksas ir 
11,9 miljoni eiro, no tiem 4,6 miljoni 
eiro tiks ņemti kā aizņēmums Valsts 
kasē, bet 7,3 miljoni būs pašvaldības 
budžeta līdzfinansējums. Jaunās ēkas 
būvdarbus veic SIA “VELVE”. Ēku pro-
jektēja SIA “Arhitekta G. Vīksnas bi-

tenciālos attīstītājus, kā arī novada 
nevalstiskās organizācijas, paužot 
savu viedokli un ierosinājumus nova-
da attīstībai un izaugsmei. 

Laika posmā no 2021. gada 
8.februāra līdz 1.martam jau norisinā-
jās pirmā no iecerētajām līdzdalības 
aktivitātēm - iedzīvotāji un uzņēmēji 
tika aicināti aizpildīt un izteikt savu 
viedokli aptaujā. Kopā aptaujā pie-
dalījušies 1842 iedzīvotāji un 162 
uzņēmēji. Pirmie aptaujas rezultāti 
liecina, ka apmēram 6% no kopējā 
Mārupes un Babītes novadu iedzīvotā-
ju skaita un apmēram 6% no kopējā 

rojs”, bet būvuzraudzību īsteno SIA 
“Marčuks”.

Jāuzsver, ka šis ir viens no 
pašvaldības objektiem, kas tiek 
reali zēts būvniecības informācijas 
modelēšanas (turpmāk - BIM) vidē, 
sniedzot iespēju daudz ātrāk un kvali-

uzņēmēju skaita, ir izteikuši savu vie-
dokli par jaunizveidotā Mārupes nova-
da attīstības aktualitātēm. Detalizēta 
informācija un apkopojums par ap-
taujas rezultātiem tiks sagatavots pēc 
aptaujas datu apkopošanas.

Aizpildot aptauju un norādot savu 
kontakt informāciju, respondentiem 
bija iespēja piedalīties izlozē, saņemot 
pašvaldību sarūpētas veicināšanas 
balvas. Ir izlozēti 20 respondenti ar 
kuriem pašvaldību darbinieki sazi-
nāsies personīgi par veicināšanas 
balvas saņemšanu. 

Turpinot sabiedrības iesaisti, 

tatīvāk sagatavot un realizēt būvpro-
jektu. Projektējot BIM vidē, ir iespē-
jams sagatavot precīzu būvprojektu, 
kas samazina nepieciešamību veikt iz-
maiņas būvniecības procesā. Būvnieki 
var strādāt, nerodas papildu izdevu-
mi par neplānotiem darbiem, gan vei-

pašvaldība plāno organizēt vairākus 
secīgus līdzdalības pasākumus, tai 
skaitā tematiskās darba grupas un 
diskusiju forumus par  dažādām 
tēmām, kā piemēram, novada ap-
dzīvojuma struktūra, mobilitāte un 
transporta infrastruktūra, uzņēmēj-
darbība un konkurētspēja, publiskie 
pakalpojumi, vides resursi un ener-
goefektivitāte. Paredzēts pasāku-
mus organizēt periodā līdz 2021.
gada jūnijam, pielāgojot diskusijas 
konkrētas mērķgrupas interesēm, tai 
skaitā paredzot pieteikšanos uz dalību 
darba grupās. Pēc stratēģijas projekta 

cot izmaiņas pašā projektā, gan ob-
jektā. Izveidoto digitālo 3D modeli, 
kurā iekļautas arī visas komunikāci-
jas, pašvaldība varēs izmantot ne ti-
kai būvniecības procesā, bet arī ēkas 
turpmākajā apsaimniekošanā.

Būvniekiem priekšā vēl daudz 

izstrādes tiks organizēta tā publiskā 
apspriešana. Par konkrētiem pasāku-
miem un to norises formu (rēķinoties 
ar valstī noteiktajiem pulcēšanās iero-
bežojumiem) tiks informēts pēc de-
talizēta plāna izstrādes. 

Aicinām  sekot līdzi informācijai par 
nākamajām aktivitātēm gan pašvaldī-
bas izdevumos, interneta vietnē un 
citos komunikāciju kanālos. 

Pašvaldības izsaka Mārupes un 
Babītes novadu iedzīvotājiem un 
uzņēmējiem pateicību par līdzdalību 
sava novada veidošanā un attīstībā!

darāmā, lai varētu, kā plānots, līdz 
rudenim nodot ēku eksplua tācijā. 
Tradicionāli spāru svētkos nama 
augstākajā punktā uzkārtais vai-
nags stāvēs desmit dienas, bet pēc 
noņemšanas tas tiks glabāts kā na-
ma drošības un svētības simbols. 

Bērnudārzam “Zīļuks” 
tuvojas spāru svētki

Noslēgusies aptauja par jaunizveidotā Mārupes novada attīstību

lai mēs katrs ar savu rīcību
un visi kopā uzveiktu

Covid-19 izplatību

Būtiskākie principi,

Aktuālā informācija
par COVID-19

Nepulcējies un distancējies Sargi sevi un līdzcilvēkus

Pateicamies iedzīvotājiem, 
kuri ievēro ierobežojumus!

Ievēro 2 x 2 principu

Neapmeklē vietas, 
kur ir daudz cilvēku 

Pavadi laiku ar tuvajiem, 
ar kuriem dzīvo kopā. 
Dodies svaigā gaisā

Ar citiem sazinies attālināti

Ja tev ir jebkādi slimības 
simptomi, paliec mājās - neej 
uz darbu, netiecies ar citiem, 
neapmeklē publiskas vietas

Pēc iespējas strādā attālināti

Ārpus savas mājas visur 
iekštelpās lieto sejas 
aizsargmasku www.spkc.gov.lv

www.covid19.gov.lv
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

Noslēgtie līgumi
Kvadracikla piegāde Mārupes 

Sporta centram, noslēgts līgums ar 
SIA “Pro R-Motors”, līguma summa 
10 000 eiro bez PVN.

Garāžu iekštelpu remonta darbi 
Vecozolu ielā 103, Tīrainē, noslēgts 
līgums ar SIA “RKD”, līguma summa 
14895,57 eiro bez PVN.

Mārupes novada publiskās 
lietošanas spēļu un rekreācijas lau-
kumu drošības pārbaudes, līgums 
noslēgts ar SIA “Play Inspect”, līguma 
summa līdz 41999,99 eiro bez PVN.

Ņemot vērā valstī izsludināto 
ārkārtas situāciju sakarā ar vīru-
sa COVID -19 izplatību un tās ie-
spaidu uz valsts ekonomiku un 
iedzīvotāju maksātspēju, Mārupes 
novada pašvaldība 2021.gada 
24.februāra domes sēdē lēmusi arī 
šogad sniegt atbalstu novada 
iedzīvotājiem un uzņēmējiem, pa-
garinot nekustamā īpašuma no-
dokļa samaksas termiņus. 

Saskaņā ar domes lēmumu 
nekustamā īpašuma nodoklis maksā-
jams ne vēlāk kā 15.augustā divu 
ceturtdaļu apmērā no nodokļa ga-
da summas, 15.novembrī  - vienas 
ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada 

Izsludinātie iepirkumi 
Bebru un Gaujas ielas krusto-

juma pārbūve un stāvlaukuma iz-
būve Piedāvājumu iesniegšana 
līdz 15.03.2021.

Būvprojekta izstrāde un ūdens-
noteku posmu pārbūve Mārupes 
novadā, notiek piedāvājumu vērtēša-
na.

Jaunmārupes pamatskolas iekštel-
pu pārbūve, notiek piedāvājumu 
vērtēšana.

Domes izpilddirektors
K.Ločs

summas un 15.decembrī — vienas 
ceturtdaļas apmērā no nodokļa ga-
da summas. Nodokli var nomaksāt 
arī reizi gadā avansa veidā.

Atgādinām, ka februārī novada 
iedzīvotāji un uzņēmēji saņēma 
paziņojumus par nekustamā īpašu-
ma nodokļa apmaksu, un termiņš, 
līdz kuram bija jāsamaksā gada mak-
sa vai 1. ceturkšņa maksājums no 
aprēķinātā nodokļa, bija 31. marts. 

Neskaidrību gadījumā aicinām sazi-
nāties ar Mārupes novada domes no-
dokļu inspektoriem pa tālr. 67149870 
vai rakstot uz e-pastu nodokli@
marupe.lv.

24.februāra domes sēdē
Lēma par zemes ierīcības projek-

ta apstiprināšanu, adreses  un no-
saukuma piešķiršanu un lietošanas 
mērķa noteikšanu vairākiem nekusta-
majiem īpašumiem.

Apstiprināja Mārupes novada 
pašvaldības energopārvaldības plānu

Lēma izveidot un apstiprināt 
konkursa “Mammu bizness Mārupē” 
projektu pieteikumu vērtēšanas 
komisiju un konkursa nolikumu.

Lēma par vairāku Mārupes nova-
da domes īpašumā esošo nekusta-
mo īpašumu pārdošanas cenas ap-
stiprināšanu un atsavināšanu par no-
teikto cenu.

Lēma par vairāku nekustamo īpašu-
mu pieņemšanu dāvinājumā.

Lēma piešķirt biedrībai 
„Saimnieknams 6” finansiālu atbalstu 
7 000 eiro apmērā energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu 
dzīvojamajā mājā Mazcenu aleja 6, 
Jaunmārupē, Mārupes novadā.

Lēma slēgt administratīvo līgumu 
ar SIA “KVL Baltic”.

Lēma par finansiālu atbalstu nova-
da sportistam.

Apstiprināja nolikumu „Tiesību 
piešķiršanas kārtība bērnu nometņu 
organizēšanai Mārupes novadā 2021.

gadā” un lēma par konkursa rīkošanu.
Apstiprināja Mārupes nova-

da pirmsskolas izglītības iestādes 
“Zeltrīti” nolikuma grozījumus.

Lēma veikt  pārtikas paku piegā-
di Mārupes novada pašvaldības ad-
ministratīvajā teritorijā dzīvesvietu 
deklarējušajiem 5.-9. klašu izglītoja-
majiem, kas nāk no trūcīgām, maz-
nodrošinātām vai daudzbērnu ģi-
menēm, neatkarīgi no minēto izglī-
tojamo izglītības ieguves formas vai 
vietas par periodu no 08.02.2021 
līdz 01.04.2021. Brīvpusdienas lē-
ma nodrošināt, izsniedzot bērna li-
kumiskajam apgādniekam 38 dar-
ba dienām vienam izglītojamajam 
paredzētu pārtikas paku. Vienas pār-
tikas pa kas vērtība ir summa eiro, ko 
iegūst reizinot 1,42 eiro ar darba dienu 
skaitu laika periodā no 08.02.2021.-
01.04.2021.  Pārtikas pakas lemts 
izsniegt Mārupes Valsts ģimnāzijā, 
Mārupes pamatskolā, Jaunmārupes 
pamatskolā, Skultes sākumskolā sa-
skaņā ar Mārupes novada domes iz-
pilddirektora norādījumiem atbilstoši 
izglītojamo vecāku pieteikumiem.

Lēma noteikt no 2021.gada 1.sep-
tembra maksu par pašvaldības izglītī-
bas iestādēs izglītojamo ēdināšanu 
dienā sekojošā apmērā: vispārē-

jās izglītības iestādēs 1. – 4.klašu 
ēdināšanai - 1,90 eiro dienā (t.sk. 
valsts mērķdotācija normatīvajos ak-
tos noteiktā apmērā) ar PVN; pirms-
skolas izglītības iestādēs - 3,40 eiro 
dienā (ar PVN): brokastis 0,85 eiro; 
pusdienas 1,70 eiro; launags 0,85 eiro.

Lēma piešķirt biedrībai 
“Mārupes Hokeja savienība”, reģ. 
Nr.40008228123, tiesības slēgt 
līdzdarbības līgumu, pilnvarojot veikt 
likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 6.punktā paredzēto 
pašvaldības autonomo funkciju – 
iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un 
sporta veicināšana daļā par interešu 
izglītības programmas “Ledus hokejs” 
īstenošanu Mārupes novada pašvaldī-
bas administratīvajā teritorijā laika 
periodā no līguma noslēgšanas brīža 
līdz 2022.gada 31.martam.

Lēma par Mārupes pašvaldībai pie-
derošās un iznomātās mantas no-
mas maksas samazinājumu atbil-
stoši nomnieka saimnieciskās dar-
bības ieņēmumu procentuālajam sa-
mazinājumam attiecīgajā mēnesī, bet 
nepārsniedzot 90 % no nomas līgumā 
noteiktās nomas maksas par telpām, 
kas tiek izmantotas Mārupes novada 
pašvaldības izglītības iestāžu izglīto-
jamo ēdināšanas pakalpojumu no-

drošināšanai; kavējuma procentu un 
līgumsodu nomas maksas un saistī-
to maksājumu samaksas kavējuma 
gadījumā, kas radušies par laika peri-
odu par kuru piešķirts nomas mak-
sas samazinājums, nepiemērošanu; 
nomas maksas atbrīvojumu, ja nom-
nieks nekustamo īpašumu noteiktajā 
laika periodā vispār neizmanto saim-
nieciskās darbības veikšanai Ministru 
kabineta noteikto epidemioloģiskās 
drošības pasākumu dēļ Covid-19 in-
fekcijas izplatības ierobežošanai. 

Lēma pagarināt 2020.gada 30.jan-
vāra deleģēšanas līguma ar biedrī-
bu “Mārupes BMX klubs” darbības 
termiņu līdz 2022.gada 30.janvārim. 

Lēma pagarināt 2020.gada 6.jan-
vāra deleģēšanas līguma ar SIA “Kārļa 
Būmaņi” darbības termiņu līdz 2022.
gada 6.janvārim. 

Lēma pagarināt 2020.gada 30.jan-
vāra deleģēšanas līguma ar SIA “REX 
TERMINAL” darbības termiņu līdz 
2021.gada 30.jūnijam. 

Lēma organizēt iepirkumus “Ielu 
un ceļu ikdienas uzturēšanas dar-
bi” un “Ielu un ceļu uzturēšana zie-
mas sezonā”.

Lēma, ka 2021.gadā nekustamā 
īpašuma nodoklis maksājams ne 
vēlāk kā 15.augustā divu ceturtdaļu 

apmērā no nodokļa gada summas, 
15.novembrī  -vienas ceturtdaļas ap-
mērā no nodokļa gada summas un 
15.decembrī — vienas ceturtdaļas 
apmērā no nodokļa gada summas. 
Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā 
avansa veidā.

Apstiprināja Mārupes novada 
pašvaldības autoceļu un ielu sarak-
stu ar noteiktām uzturēšanas klasēm.

Lēma piešķirt SIA “Mārupes Tenisa 
skola” līdzfinansējumu 10 000 eiro ap-
mērā 2021.gadā ar 2019.gada 20.mai-
ja līdzdarbības līgumu Nr.1/4-6/13-
2019 pilnvarotā pārvaldes uzdevu-
ma veikšanai.

Apstiprināja reorganizācijas plā-
na konstatējuma daļu.

Lēma atcelt privātpersonu līdz-
maksājumus par Mārupes novada 
Sporta centra sniegtajiem pakalpo-
jumiem, kas noteikti ar Mārupes 
novada domes 2020.gada 30.sep-
tembra lēmumu Nr.33 (prot.Nr.19) 
laika periodā no 2021.gada 1.mar-
ta līdz ārkārtējas situācijas atcelša-
nai valstī.

Apstiprināja apvienotā Mārupes 
novada Vēlēšanu komisijas nolikumu.

Domes priekšsēdētājs
M.Bojārs

Janvārī noslēgtie līgumi un 
izsludinātie iepirkumi

Dome lēmusi par nodokļu samaksas 
termiņa atlikšanu

Domes sēdes lēmumi

Mārupes novadā ielu un ceļu 
tīklu kopgarums ir vairāk kā 240 
km, no kuriem nepilni 100 km jeb 
~ 40 % ir privātīpašumā esošas 
ielas un ceļi. Tas ir ļoti būtisks ap-
joms, ja ņem vērā, ka ielām un 
ceļiem būtu jāveido koplietošanas 
infrastruktūras tīkls, kuru atbil-
stoši normatīviem apsaimnieko-
tu un uzturētu pašvaldība.

Mārupē, salīdzinot ar pārējo valsts 
teritoriju, šajā ziņā ir specifiska 
situācija, jo tieši pēdējos 10 – 20 ga-
dos strauji ir attīstījusies būvniecība 
un zemju dalīšana apbūves gabalos. 
Privātīpašnieks, kurš, veidojot savu 
īpašumu vairākos apbūves gabalos to 
ir dalījis mazākos, ir nodrošinājis arī 
piekļuvi katram no īpašumiem, tādē-
jādi veidojot jaunu ielu savā īpašumā. 

Normatīvie akti līdz 2012.gadam 
neparedzēja obligātu prasību jau-
nizveidotas ielas izdalīt atsevišķās 
zemes vienībās, tādēļ tās ir bijušas 
iekļautas izveidoto apbūves gaba-
lu īpašumu sastāvā, savukārt, kopš 
2013.gada ielas tiek izdalītas kā at-
sevišķas zemes vienības.

Ņemot vērā izveidojušos situāciju - 
daudzos gadījumos jaunie īpašnieki, 
iegādājoties īpašumu apbūvei vai jau 
esošu dzīvojamo  platību, pat neno-
jauš, ka ir iegādājušies arī īpašuma 
sastāvā esošu ielu. Šādā situācijā 
juridiski uz vienas ielas dzīvojošiem 
īpašniekiem pašiem ir jāvienojas 
par ielas apsaimniekošanu un turp-
māku attīstību. Mārupē lielākā daļā 
šādu ielu ir veidojušās jau esošos 
apbūves rajonos, tas nozīmē, ka šīs 
privātīpašumā esošās ielas ir caur-
braucamas un koplietošanā.

Pašvaldība kopš 2016.gada ir 
uzsākusi privātīpašumā esošu ie-
lu pārņemšanu, lai nodrošinātu to 
apsaimniekošanu (sniega tīrīšanu, 
grants ielu greiderēšanu, bedru aiz-
bēršanu utml.) un arī paredzētu to 
turpmāku labiekārtošanu (grants ie-
lu pārbūvi uz asfaltu vai bruģi, apga-
ismojuma ierīkošanu u.c.). 

Tomēr jāuzsver, ka pats 
pārņemšanas process ir laika ziņā 
ietilpīgs, jo juridiski pašvaldība no 
privātīpašniekiem pārņem tikai zemi 
zem ielas un ir nepieciešams laiks, 
lai juridiski korekti sakārtotu ielu un 
ceļu statusu – jāveic projekta doku-

mentācijas izstrāde, būves novērtēša-
na, gan no tehniskās specifikācijas 
puses, gan no finanšu uzskaites pus-
es, un tikai pēc tam inženierbūve tiek 
reģistrēta Valsts zemes dienesta  un 
VSIA “Latvijas valsts ceļi” reģistrā, 
kā arī iekļauta Mārupes novada ielu 
un ceļu uzturēšanas sarakstā.  Un 
tikai pēc visu iepriekš minēto dar-
bību veikšanas pašvaldība ir tiesīga 
uzsākt ielas vai ceļa apsaimniekoša-
nu un uzturēšanu. 

Kopš 2016.gada pašvaldī-
ba ir pārņēmusi vairāk kā 4 km 
privātīpašumā esošas ielas un at-
sevišķās jau arī veikusi infrastruk-
tūras uzlabojumus (iepriekšējos ga-
dos jau ir asfaltētas un apgaismo-
tas no privātīpašniekiem pārņemtās 
Riekstu, Spulgu, Atvaru, Zemturu, 
Dāliju, Prūšu, Skaņākalna ielas).

Līdz šim Mārupes pašvaldības 
privātīpašumā esošu ielu atsavi-
nāšanas procesa piedāvājums 
ir zemes zem ielas dāvinājums 
pašvaldībai, ar nosacījumu, ka 
pašvaldība sedz visas izmaksas, 
kas saistītas ar zemes zem ielas at-
dalīšanu, uzmērīšanu, ierakstīšanu 
Zemesgrāmatā, banku atļauju apmak-
su u.c. saistītos izdevumus. Minētie 
izdevumi uz vienu īpašumu sastāda 
aptuveni 1000 – 1200 eiro. Un, ja uz 
vienas ielas zeme zem ielas pieder 
vairākiem īpašumiem, tad dokumen-
tu sakārtošanai reizēm nepieciešami 
pat līdz 20 000 eiro. Līdz šim šādu 
izdevumu apmaksai pašvaldība ik ga-
du atvēl ap 50 000 eiro, gadā pārņe-
mot divas līdz četras privātīpašumā 
esošas ielas.

Pēdējos gados iedzīvotāji ir pa-
likuši aizvien aktīvāki un jau kopš 
pagājušā gada sākuma ir izveido-
jusies privātīpašumā esošu ielu 
pārņemšanas “rinda”. Tas nozīmē, 
ka nav pietiekama ne cilvēkresur-
su (procesā iesaistīti juristi un ze-
mes ierīcības speciālists), ne finanšu 
kapacitāte. Būtiski, ka atsevišķās ielās 
pārņemšanas process var uzsākties 
tikai tajā brīdī, kad pilnīgi visi uz ielas 
esošie privātīpašnieki ir izteikuši vēl-
mi par ielas nodošanu pašvaldībai. 
Šis apstāklis bieži vien kavē kādas 
ielas īpašnieku izteikto vēlmi, bieži arī 
nav izpratnes par situāciju, ko drīkst 
vai nedrīkst darīt uz privātīpašumā 
esošas zemes zem ielas.

Tādējādi informējam, ka ielām 
ciemu teritorijās ir noteiktas sar-
kanās līnijas, kuras kalpo kā inže-
nierkomunikāciju koridors (ūdens-
apgādes, kanalizācijas, elektrības, 
gāzes, telekomunikācijas u.c. komu-
nikāciju izbūvei). Šīs teritorijas nevar 
ne apbūvēt, ne arī aizliegt pa tām pār-
vietoties, ja ielai ir noteikts pašvaldī-
bas nozīmes koplietošanas statuss.

Bieži vien privātīpašniekiem in-
teresējoties par ielas nodošanu 
pašvaldībai, rodas jautājums, cik ātri 
pašvaldība pēc ielas nodošanas šo 
ielu asfaltēs vai ierīkos apgaismo-
jumu. Atbildot uz šo, ir jāņem vērā 
virkne apstākļu. Pirmkārt, kā jau ie-
priekš minēts, pats dokumentu sakār-
tošanas un ielas pārņemšanas pro-
cess, kurš vidēji ilgst aptuveni vienu 
gadu, bet ir gadījumi, kad ieilgst pat 
divus un vairāk gadus. Taču process 
ieilgst arī pašu privātīpašnieku dēļ, 
kuri pēc pirmās vēlmes izteikšanas 
pārdomā vai dažādu iemeslu dēļ ka-
vē dokumentu saskaņošanu, hipo-
tēku gadījumā nesazinās ar savu 
banku un virkne citu apstākļu, ku-
rus nevar ietekmēt pašvaldība. 
Šādos gadījumos cieš atbildīgākie 
privātīpašnieki, kuri savlaicīgi  un at-
bildīgi uzsāk un pabeidz dokumentu 
sakārtošanu. Tāpat jāņem vērā, ka, 
pēc pārņemšanas, lai ielai plānotu 
pārbūvi/ asfaltēšanu, tad sākotnēji 
tā tiek iekļauta Mārupes novada ie-
lu un ceļu programmā, kura esoša-
jā brīdī ir apstiprināta 2020. – 2026.
gadam. Ik gadus pašvaldība minētās 
programmas realizācijai paredz 2 – 3 
miljonus eiro, pamazām sakārtojot ne 
tikai privātīpašumā pārņemtās ielas, 
bet arī izbūvējot satiksmes drošības 
risinājumus, gājēju ietves un velo-
ceļus, pašvaldības grants ielas vai ielu 
pārbūvi u.c. infrastruktūras objektus.

Ja vēlaties uzsākt privātīpašumā 
esošas ielas nodošanu pašvaldībai, 
sākotnēji būtu pašvaldībai jāiesniedz 
visu īpašnieku parakstīts kolektīvais 
iesniegums, kurā izteikta vēlme 
zemi zem ielas nodot dāvinājumā, 
ja pašvaldība sedz visas izmaksas, 
kas saistītas ar dokumentu sakār-
tošanu. 

Ja radušies jautājumi par minēto 
procesu, lūdzu rakstīt ilze.kremere@
marupe.lv vai lauma.erdmane@
marupe.lv.

Privātīpašumā esošu ielu un ceļu atsavināšana 
novadā
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Brīvpusdienu pārtikas pakas 
ģimenes varēs saņemt pieteikumā 
norādītajos kontaktpunktos no 
19.marta:

1.Mārupes pamatskolā- Viskalnu 
ielā 7, Tīrainē

2.Jaunmārupes pamatskolā – 
Mazcenu alejā 4a, Jaunmārupē

3.Mārupes valsts ģimnāzijā – 
Kantora ielā 97, Mārupē

4.Skultes dienas centrā – Skultes 
ielā 21, Skultē

 Ģimenes, kuru bērni mācās no 1. 
līdz 4.klasei, jautājumā par pārtikas 
paciņas saņemšanu aicinām vēr sties 
pie savas skolas administrācijas.

Ja esat nokavējuši 
pieteikšanos, aicinām 
sazināties ar Mārupes 
novada Sociālo dienestu pa 
tālr. 25673050 vai Izglītības 
dienestu pa tālr. 25448489.

Mārupes novada pašvaldība at-
gādina jaunajiem un topošajiem 
vecākiem par iespēju elektronis-
ki reģistrēt bērnu pašvaldības vie-
notajā bērnudārzu rindā uzreiz 
pēc bērna piedzimšanas.

2019.gadā pašvaldība izveidoja 
elektronisku platformu bērnu reģis-
trēšanai pašvaldības bērnudārzu 
rindā, sniedzot iespēju vecākiem 
reģistrēt bērnu rindā uz pašvaldības 
dibinātajām pirmsskolas izglītības 
iestādēm un pirmsskolas grupām, 
izmantojot e-pakalpojumu pakalpo-
jumu portālā www.epakalpojumi.lv.

Visi pieteikumi tiek reģistrēti pietei-
kumu iesniegšanas secībā visa ga-
da garumā. Bērni tiek reģistrēti rindā 
sava dzimšanas gada ietvaros, at-
tiecīgi katram gadam veidojot atse-
višķu rindu.

Reģistrējot bērnu rindā, ir no-
drošināta iespēja ar vienu pieteiku-
mu izvēlēties līdz četrām pašvaldības 
pirmsskolas iestādēm, nosakot sev 
vēlamo, apskatīt sava bērna dzim-

Mārupes novada pašvaldība 
izsludinājusi konkursu bērnu un 
jauniešu nometņu organizēšanai 
2021.gada vasarā.

Konkursa mērķis ir finansiāli at-
balstīt sabiedrisko organizāciju un 
juridisko personu iniciatīvu bērnu 
un jauniešu nometņu organizēšanā 
vasaras periodā, rīkojot pieejamas, 
dalībnieku interesēm atbilstošas 
nometnes.

Ar prasībām nometņu piedāvājumu 

Mārupes novada dome 2021.
gada 24.februāra  domes sēdē 
pieņēma lēmumu Nr.24 “Par brīv-
pusdienu nodrošināšanu”, no-
drošināt brīvpusdienas Mārupes 
novada administratīvajā teritori-
jā dzīvesvietu deklarējušo 5. 
līdz  9.klašu skolēniem no 
trūcīgām, maznodrošinātām un 
daudzbērnu ģimenēm, izsniedzot 
bērna likumiskajam apgādniekam 
paredzētu pārtikas paku. Pārtikas 
paka tiek izsniegta neatkarīgi no 
izglītojamo izglītības ieguves for-
mas vai vietas.

Tām ģimenēm, kuras bija pietei-
kušās uz janvāra / februāra pakām, at-
kārtota pieteikšanās nav nepiecieša-
ma.

Ģimenes, kas nebija pieteikušās 
pārtikas pakas saņemšanai par ie-
priekšējo periodu, tika aicinātas pie-
teikties līdz 14.martam.

noformēšanai var iepazīties konkur-
sa nolikumā, kas publicēts pašvaldī-
bas mājaslapā www.marupe.lv sadaļā 
Novada ziņas.

Piedāvājumi iesniedzami līdz 2021.
gada 31.martam, sūtot tos pa pas-
tu Mārupes novada domei, adrese: 
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes 
novads, LV – 2167.

Nometnes tiks organizētas at-
bilstoši tā brīža epidemioloģiskajai 
situācijai un pulcēšanās ierobežo-
jumiem valstī.

šanas gada pieteikumu reģistru un 
sekot sava bērna vietas virzībai rindā, 
kā arī elektroniski saņemt uzaicināju-
mu par piedāvāto vietu pirmsskolā.

Izveidotā elektroniskā platforma 
sniedz arī iespēju vecākiem pēc ne-
pieciešamības papildināt vai mainīt 
reģistrācijas pieteikumā norādīto 
informāciju. Šajā sakarā aicinām 
vecākus aplūkot sistēmā ievadīto 
kontaktinformāciju un pārliecināties 
par tās pareizību. Tas ir ļoti būtis-
ki, lai pašvaldība varētu nodrošināt 
operatīvu saziņu ar vecākiem brīdī, 
kad bērnam tiks piedāvāta vieta bēr-
nudārzā.

Atgādinām, ka pirmsskolas rindā 
tiek uzņemti bērni, kuri kopā ar vismaz 
vienu no vecākiem deklarēti Mārupes 
novada pašvaldības teritorijā.

Jautājumu un neskaidrību gadī-
jumā aicinām vērsties Mārupes 
novada domes Izglītības dienestā, 
zvanot pa tālr. 26678608, 25448489, 
vai rakstot uz e–pastu bernudarzs@
marupe.lv.

Informācija jaunajiem un 
topošajiem vecākiem par bērnu 
reģistrāciju pirmsskolas rindā

Izsludināts konkurss par tiesībām 
organizēt nometnes 2021.gada 
vasarā

Pašvaldība turpina izsniegt 
pārtikas pakas skolēniem no 
trūcīgām, maznodrošinātām un 
daudzbērnu ģimenēm

Kopš ārkārtas stāvokļa sākuma 
ir pagājis gads, pie jaunajiem ap-
stākļiem ir nācies pielāgoties 
visiem. Neskatoties uz ierobežo-
jumiem, kas pašvaldībai prasa 
zināmu ieguldījumu dažādu ak-
tivitāšu rīkošanai, pašvaldība 
turpina darbu pie sabiedrības ie-
saistes lēmumu pieņemšanas 
procesā, meklējot un atrodot jau-
nus saziņas kanālus, lai ilgter-
miņā būtiski uzlabotu pašvaldī-
bas darba kvalitāti, iedzīvotāju uz-
ticēšanos pašvaldībai, gatavību 
līdzdarboties pašvaldības darbā, 
sniedzot iespēju ierosināt priekš-
likumus un atbalstīt tās lēmumus. 

Kā viens no saziņas rīkiem ir 
e-pasts, kā liecina pašvaldības rādītā-
ji, tad 2020. gadā, salīdzinot ar 2019. 
gadu, e-parakstīto dokumentu skaits 
ir palielinājies par 20% un izsūtīto 
e-parakstīto dokumentu skaits par 
33%. Organizējot sanāksmes, gan ar 
iedzīvotājiem, gan starp institūcijām 
tiek izmantotas dažādas konferenču 
platformas, piemēram ZOOM, Webex 
Meetings u.c. Steidzamu un sekundā-
ru jautājumu risināšanā tiek izman-

Līdz ar pavasara iestāšanos 
nokusušais sniegs paver mūsu 
acīm ne sevišķi pievilcīgu skatu 
– ceļu un ietvju malās mētājas pu-
deles, papīri un arī dzīvnieku iz-
kārnījumi.

Suņu saimnieki ik dienu ved 
pastaigā savus mīluļus, taču diem-
žēl tikai retais patiešām aiz sava 
suņa savāc, tādējādi veicinot vides 
piesārņošanu.

Patiesībā šo šķietami nevajadzīgo 
darbību Latvijā regulē Ministra kabi-
neta noteikumi Nr. 266 “Labturības 
prasības mājas (istabas) dzīvnieku 
turēšanai, tirdzniecībai un demon-

Ņemot vērā Mārupes novada 
straujo attīstību un būtisko sa-
tiksmes intensitātes kāpumu, aiz-
vien biežāk nākas saskarties ar 
jautājumiem par drošību uz ielām 
un ceļiem. Ņemot vērā satiksmes 
negadījumu biežumu un Mārupes 
Valsts ģimnāzijas tuvumu, jau 
vairākus gadus īpaši būtisks 
jautājums mūsu novada iedzīvotā-
jiem bijis Upesgrīvas un Kantora 
ielas krustojuma, kas atrodas Rī-
gas teritorijā, sakārtošana un 
drošības uzlabošana. 

Ņemot vērā, ka Upesgrīvas un 
Kantora ielas krustojums atrodas 
Rīgas pilsētas teritorijā, līdz šim 
Mārupes novada pašvaldības pārstāv-
ji vairākkārt aktualizējuši jautājumu 

tota telefona saziņa. Lai noskaidro-
tu iedzīvotāju viedokli un vērtējumu 
par dažādām iedzīvotājiem svarīgām 
jomām, tiek veiktas aptaujas, atse-
višķām aptaujām izmantojot interak-
tīvās aptaujas iespējas Ģeogrāfiskās 
informācijas platformā. 

Turpinot kopš 2016.gada aizsākto 
sadarbību konsultatīvajās padomēs ar 
sabiedrības mērķgrupām, 2020. gadā 
pašvaldība izstrādāja un apstiprināja 
Tūrisma un mārketinga, Sporta un ak-
tīvās atpūtas, Izglītības un jaunatnes 
un Kultūrvides konsultatīvo padom-
ju nolikumus. Kopumā 2020. gadā 
tika sasauktas 9 padomes sanāks-
mes, t.sk. 4 uzņēmējdarbības atbals-
ta konsultatīvās padomes sanāks-
mes. Diskusijās tiek ņemti vērā un 
virzīti pašvaldības darbā sanāksm-
ju dalībnieku priekšlikumi un ietei-
kumi, kā, piemēram, Tīraines dārzos 
2020. gadā uzsākts realizēt velotra-
ses 1.kārtu. 

Ir uzsākts darbs pie Sporta un ak-
tīvās atpūtas sadaļas Mārupes nova-
da mājaslapā pilnveidošanas. Katrā 
no padomēm tika izdiskutēts jautā-
jums par sabiedrības iesaisti un in-
formācijas nodošanas kanāliem, šo 

strēšanai publiskās izstādēs, kā arī 
suņa apmācībai”. Likuma 52.3 punkts 
paredz, ka mājas (istabas) dzīvnie-
ka īpašniekam vai turētājam ir pienā-
kums apdzīvotu vietu teritorijā savākt 
sava mājdzīvnieka ekskrementus.

Atgādinām, ka suņu ekskrementi 
ir kvalificējami kā sadzīves atkritu-
mi un utilizējami, izmantojot jebku-
ras atkritumu urnas. Mārupes nova-
da pašvaldībā sadzīves atkritumu ur-
nas ir izvietotas parkos, skvēros un 
Mārupītes gatves promenādē, Rožu 
ielā, arī Gaujas ielā un citur novadā.  

Būtisks iemesls suņu izkārnījumu 
savākšanai nav tikai sabojāts skats 
uz apkārtējo vidi, bet arī higiēnas 

par šī krustojuma drošības uzlaboša-
nu, vēršoties pie Rīgas pašvaldības.

2020.gada 27.novembrī, Mārupes 
novada domē notika Rīgas domes 
priekšsēdētāja vietnieka Edvarda 
Smiltēna un Mārupes novada domes 
priekšsēdētāja Mārtiņa Bojāra darba 
tikšanās, kuras laikā tika apspriesta 
abu pašvaldību turpmākā sadarbī-
ba un aktuāli kopīgi risināmi jautā-
jumi. Cita skaitā tika izrunāts jautā-
jums par infrastruktūras uzlaboša-
nu vietās, kur Mārupes novads sa-
plūst ar Rīgas pašvaldību un vieno-
jās, ka būtisks risināms jautājums ir 
Upesgrīvas/ Kantoru ielas krustojuma 
sakārtošana (Rīgas pilsētas teritori-
jā), kā arī gājēju celiņa savienojuma 
izveide Upesgrīvas ielā no Mārupes 
robežas līdz Kantora ielai un divu gā-

diskusiju rezultātā tika izveidota darba 
grupa mobilās aplikācijas ieviešanai 
Mārupes novadā. Ar mobilo aplikāciju 
pašvaldība iedzīvotājus iepazīstinās 
šī gada vasaras sākumā. 

Izglītības un jaunatnes konsul-
tatīvās padomes sanāksmēs ir ak-
tualizēts jautājums par mobingu un 
tā mazināšanu izglītības iestādēs, kā 
arī par jauniešu vasaras nodarbinātī-
bu, prakses un karjeras iespējām 
Mārupes novada uzņēmumos. 

Tūrisma un mārketinga padomē, 
kā arī kultūrvides padomē tiek ak-
tīvi diskutēts par ārtelpas aktivitāšu 
dažādošanu, veidojot jaunas aktivi-
tātes un aicinot iedzīvotājus doties 
pavasara garajās pastaigās. 

Uzklausot uzņēmējdarbības atbals-
ta konsultatīvo padomi, pašvaldība 
ir centusies rast risinājumus un at-
balsta veidus Covid – 19 skarto uzņē-
mumu atbalstam. 

Visas konsultatīvās padomes 2021.
gadā tiks iesaistītas jaunizveidojamā 
Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstī-
bas stratēģijas izstrādē – diskutē-
jot par problēmjautājumiem tematis-
kajās darba grupās, kas visticamāk 
noritēs attālināti. 

jautājums. Suņa fekālijās atrodas 
tārpi (lenteņi, cērmes) un ar tiem var 
aplipt arī cilvēki. Ja suns nav attār-
pots, tad apkārtējā vidē var nonākt 
pat desmitiem tūkstošu tārpu oliņu 
dienā. Suņa un kaķa cērmju kāpu-
ri cilvēka veselībai var nodarīt neat-
griezenisku kaitējumu.

Kaut arī uzraudzīt un kontrolēt liku-
ma ievērošanu ir pašvaldības polici-
jas kompetencē, tomēr aicinām arī 
iedzīvotājus nenoraudzīties uz šādām 
situācijām klusējot, bet gan aizrādīt 
suņu saimniekam, ja tiek pamanīts, 
ka izkārnījumi netiek savākti.

jēju pāreju izbūve Rīgas teritorijā (pāri 
Kantora ielai un pāri Upesgrīvas ie-
lai) savienojumam ar gājēju celiņu 
uz Mārupes Valsts ģimnāziju.

Rīgas domes satiksmes departa-
ments ir informējis Mārupes nova-
da pašvaldību, ka 2021.gada budže-
ta projektā ir iekļauta Upesgrīvas 
ielas seguma atjaunošana, Kantora 
ielas un Upesgrīvas ielas krustojuma 
aprīkošana ar luksoforu objektu, kā 
arī iztrūkstošā ietves posma izbūve 
Upesgrīvas ielā posmā no Kantora 
ielas līdz Mārupes novada robežai. 
Pēc nepieciešamā finansējuma apsti-
prināšanas tiks uzsākta projekta do-
kumentācijas izstrāde, ja neradīsies 
tehniska rakstura šķēršļi.

Sabiedrības līdzdalības iespējas un izaicinājumi 
attālināta darba procesā

Cieni citus un savāc aiz sava suņa!

Rīga plāno Kantora un Upesgrīvas ielas krustojumu 
aprīkot ar luksoforu un izveidot iztrūkstošo 
Upesgrīvas ielas gājēju ceļa turpinājumu 
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Mūsu dzīvesveids un ikdienas 
paradumi ietekmē to, cik lielu “pē-
das nospiedumu” mēs katrs atstā-
jam dabā. Šajā jomā mazāk ir 
labāk. 

Mēs, mārupieši, varam būt lepni 
gan ar mežiem, gan purviem, gan ar 
savu “zaļo domāšanu”, šķirojot at-
kritumus un mājsaimniecībās plaši 
izmantojot atjaunojamos energore-
sursus - saules paneļus, kolektorus, 
siltumsūkņus u.c. 

Pagājušajā gadā tika uzsākta 
vie notas Ģeogrāfiskās informāci-
jas sistēmas (ĢIS) platformas iz-
veide pašvaldībā. ĢIS pamatā ir 
datubāze, kurā esošos datus ir 
iespējams vizualizēt ar kartes 
pārlūka vai statistisku grafiku 
palīdzību. Savukārt, lietotājam ir 
iespēja meklēt, analizēt un, pats 
galvenais, iegūt nepieciešamo in-
formāciju.

Mārupes novada dome šo plat-
formu izmanto ne tikai pašvaldī-
bas speciālistu ikdienas darba opti-
mizācijā, bet daļu informācijas nodod 
arī pašvaldības iedzīvotājiem, tādā 
veidā nodrošinot informācijas ap-
maiņu starp pašvaldību un sabied rību, 
izmantojot mūsdienīgu, ērtu un vizuā-
li uzskatāmu rīku. Šobrīd iedzīvotā-
jiem šai datubāzē jau ir aplūkojamas 
divas pārskata kartes (interaktīvas 
lietotnes).

Novada mājaslapas www.marupe.
lv sadaļā Pašvaldība/attīstība un 
plānošana/Detālplānojumi (identiski 
arī sadaļā lokālplānojumi) ir pieeja-
ma interaktīva karte, kurā apkopota 
informācija par Mārupes novadā eso-
šajiem attīstības plānošanas doku-
mentiem. Kartes meklēšanas laukā 
ir iespējams meklēt objektu gan pēc 
adreses, gan kadastra identifikato-
ra, gan plānošanas dokumenta no-
saukuma, kā arī manuāli pašā kartē.

Kas padara šo karti interaktīvu? 
Tās ir lietotājam pieejamās iespē-
jas pielāgot karti savām vajadzībām, 
piemēram, no visiem piedāvātajiem 
slāņiem atlasot tikai nepieciešamos, 

Vai zināji, ka Latvijas iedzīvotā-
ji maksā divreiz vairāk par enerģi-
ju nekā vidēji Eiropā? Par to lieci-
na veiktie pētījumi, Latvijā ir tikai 
aptuveni 6% energoefektīvu ēku. 
Neenergoefektīvu un nenosilti-
nātu ēku dēļ rodas lieli siltuma 
zudumi, līdz ar to palielinās ener-
ģijas patēriņš un iedzīvotājiem 
nākas daudz vairāk maksāt par 
pamatvajadzību nodrošināšanu. 

Tāpēc, ņemot vērā Eiropas 
Savienības vienu no galvenajām 
prio ritātēm – efektīvu energore-
sursu izmantošanu un stratēģi-
ju Latvijas oglekļa mazietilpīgai at-
tīstībai līdz 2050. gadam, 2020. gadā 
tika apstip rināts Mārupes novada 
Ilgtspējīgas enerģētikas un klima-
ta rīcības plāns, kas tika izstrādāts 
Rīgas plānošanas reģiona koordinētā 
Eiropas Savienības pētniecības un in-
ovāciju ietvarprog rammas “Horizon 
2020” projektā “Nodrošināt neitrālu 
oglekļa emisiju reģionos līdz 2050. 
gadam”, C-TRACK – 50. Apstiprinātā 
plāna viens no uzdevumi bija, iz-
veidojot Mārupes novada domes 
Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata 
rīcības plāna darba grupu, kura iz-
strādāja Mārupes novada pašvaldī-
bas Energopārvaldības plānu 2021. 
– 2030. gadam. Tas ir vidēja termiņa 
politikas plānošanas dokuments, ku-
ra mērķis ir veicināt ener goresursu 
racionālu izmantošanu un sekmēt 
ilgtspējīgu attīstību mazi not klima-
ta pārmaiņas novadā.

Kas jau šobrīd ir paveikts ener-
goefektivitātes jomā Mārupes novadā 
pēdējos gados? 2020. gada rudenī 
Jaunmārupes pamatskolas abu ēku 
siltummezglos tika uzstādīta siltum-
enerģijas automātiskās vadības un 
monitoringa sistēma. Neskatoties uz 
to, ka 2020./2021. gada ziema ir bi-
jusi krietni aukstāka par iepriekšē-
jām ziemām, kopējais patērētais sil-
tumenerģijas apjoms ir samazinā-

Lai noskaidrotu, cik “zaļi” mēs, 
mārupieši, esam, aicinām piedalīties 
nelielā aptaujā!

Aptauja neaizņems vairāk kā 5 
minūtes Tava laika, bet ļaus apjaust 
mūsu visu patieso kopējo pēdas izmē-
ru, identificēt jomas, kurās varam kā 
pašvaldība sniegt atbalstu. 

mainīt kartes pamatni, izmērīt in-
teresējošus attālumus vai laukumus.

Savukārt mājaslapas sadaļā 
Sabiedrība/Vide un infrastruktūra/
Atbalsts kanalizācijas pieslēgumam 
ir publiski pieejama interaktīva karte, 
kurā atainoti gan esošie, gan plāno-
tie ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīkli, uzklikšķinot uz noteikta plānotā 
ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkla 
posma, iespējams iegūt informāci-
ju par tā plānoto būvdarbu periodu.

Šobrīd noris darbs arī pie spēkā es-
ošā Mārupes novada teritorijas plāno-
juma lietotnes, kas ļaus iegūt pama-
ta informāciju par teritorijas izman-
tošanas un apbūves noteikumiem at-
tiecīgajā teritorijā. Plānots, ka šāda 
interaktīva karte tiks publicēta līdz 
šī gada vasarai. 

Informācijas pieejamība vienmēr 
ir bijusi būtiska, lai veidotos pareizs 
priekšstats par norisēm novadā, 
tādēļ pašvaldība līdzīgas interak-
tīvas kartes turpinās veidot arvien 
vairāk, lai novada iedzīvotājiem ne-
pieciešamā informācija būtu pieeja-
ma nekavējoties ērtā, uzskatāmā un 
mūsdienīgā veidolā. 

jies. Salīdzinājumā ar pēdējām četrām 
ziemām patēriņa samazinājums ir 9%. 
Aprēķinā nav ņemts vērā arī fakts, ka 
skola darbojās attālinātā režīmā, kad 
lielais bērnu skaits iestādi neapmek-
lēja. Raugoties uz nākotni, pateico-
ties uzstādītajai sistēmai, potenciālais 
ietaupījums iestādē varētu samazi-
nāties līdz pat 15-20%. Balstoties uz 
šo pieredzi, nākotnē siltumenerģijas 
automātiskās vadības un monito ringa 
sistēmu paredzēts uzstādīt arī pārē-
jās pašvaldības iestādēs.

2020.gadā Mārupes pamatsko-
lai tika uzbūvēta piebūve ar kopē-
jo platību 6527m2. Jaunā piebūve 
projektēta atbilstoši gandrīz nulles 
cikla enerģijas ēkas prasībām, kur 
ener ģijas patēriņš apkurei plānots 
ne vairāk kā 37.22 kWh/m2 gadā. 
Ja salīdzinām ar esošo, tad vecajam 
skolas korpusam apkurei enerģijas 
patēriņa rādītājs ir 88,72 kWh/m2. 
2019.gadā uzbūvētajai moduļu ti-
pa piebūvei ir 58.31 kWh/m2 gadā. 
Izlīdzinot, kopējais primārās enerģi-
jas (apkure, karstais ūdens, mehānis-
kā ventilācija, dzesēšana, apgais-
mojums) patēriņš jaunajai piebūvei 
plānots ne vairāk kā 66.85 kWh/m2 
gadā. Ventilācijas sistēma izbūvēta 
ar rekuperācijas (siltuma atgūšanas) 
funkciju, kā arī ir regulējama, lai no-
drošinātu atbilstošu CO2 līmeni tel-
pās. Ēkai ir dabasgāzes apkure.

2020. gadā Jaunmārupē tika uzsāk-
ta bērnudārza “Zīļuks” būvniecība. 
Bērnudārzs projektēts atbilstoši gan-
drīz nulles enerģijas ēkas prasībām. 
Enerģijas patēriņš apkurei plānots ne 
vairāk kā 44,80 kWh/m2 gadā, kopē-
jais enerģijas patēriņš plānots 85.06 
kWh/m2 gadā. Apkures nodrošināša-
nai tiks izmantots zemes siltumsūknis 
un dabasgāzes apkures iekārta, kur 
primāri tiks izmantota siltumsūkņa 
iegūtā enerģija, un, ja ziemas aukstā-
kajās dienās nepieciešams, papildus 
siltumenerģiju saražos gāzes apkures 
iekārta. Projektā arī paredzēts, ka uz 

Aptaujas norises laiks: 8. marts 
– 28. marts.

31. martā izlozēsim 10 aptaujas 
dalībniekus, kuri saņems pārsteiguma 
balvas no Mārupes novada domes! 
Ar dāvanu saņēmējiem sazināsimies 
e-pastā!

Aptauja ir anonīma. E-pasta adre-
ses tiks izmantotas tikai, lai sazinātos 
“zaļās enerģijas” jautājumos.

* pēda - šeit kā dzīvesveida un 
paradumu ietekme uz vidi

ēkas jumta tiks izbūvēti stiprināju-
mi, lai nākotnē būtu iespēja uzstādīt 
saules paneļus gan elektrības iegūša-
nai, gan siltā ūdens uzsildīšanai.

 Lai nosiltinātu tās dzīvojamās 
ēkas, kurām akūti nepieciešama reno-
vācija, pašvaldība kopš 2011. gada, 

reizi gadā, izsludina konkursu uz at-
balstu energoefektivitātes pasāku-
mu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvo-
jamās ēkās – sagatavošanas dar-
biem un dokumentācijas izstrādei. 
Atbalstu pēdējos gados ir saņēmušas 
vairākas daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas, 2018. gadā Mazcenu aleja 19, 
Jaunmārupē, 2020. gadā Tīraines ie-
la 9, Tīrainē un 2021. gadā ir piešķirts 
atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamai 
mājai Mazcenu aleja 6, Jaunmārupē. 
Šobrīd pilnībā siltināšanas darbi ir 
noslēgušies Mazcenu aleja 19, 
Jaunmārupē un saņemot Altum at-
balstu siltināšanas darbi uzsāk sies 
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai 
Tīraines ielā 9, Tīrainē.

Lai Mārupes novada iedzīvotājiem 
nodrošinātu kvalitatīvu apkārtējo vidi 
un samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, palielinātu atjaunīgās enerģi-
jas īpatsvaru, palielinot energoefek-
tivitāti, pašvaldība ir uzsākusi darbu 
pie ielu apgaismojuma nomaiņas uz 
LED apgaismojumu. Šobrīd LED 45W 
un 56W gaismekļi ir uzstādīti Lilijas 
ielas posmā un Pededzes ielas pos-
mā (kopā 75 gaismekļi), kā arī Gaujas, 
Krones, Rožkalnu un Ventas ielās. 
Rožu ielā un Gaujas ielā papildus ir 
uzstādīti gaismekļu kontrolieri, ar kuru 
palīdzību tiek mainīts gaismas stip-
rums, līdz ar to Rožu ielas un Gaujas 
ielas elektroenerģijas ietaupījums sas-
tāda līdz 250 EUR mēnesī. Gaismekļu 
uzlabošana un nomaiņa šogad tiek 
plānota Stīpnieku ceļā, Vecozolu ielā, 
Viskalnu un Pakalniņu ielās, kā arī tiks 
pabeigts posms Gaujas ielā, Liliju ielā, 
Pērses un Veccīruļu ielās.

Pašvaldība turpina darbu pie ilgtspē-
jīgas mobilitātes nodrošināšanas. 
Tiek plānots, piesaistot Atjaunošanas 
noturības mehānismu (RRF fonds) un 
sadarbojoties ar Rīgas plānošanas 
reģionu, paplašināt veloceliņa infra-
struktūru Mārupes novadā savie-
nojumā ar Rīgas pilsētu un tālākos 
posmos Ziedleju ielā un Ozolu ielā, 
Jaunmārupē. Plānots turpināt sa-
runas par sabiedriskā transporta 
maršrutu pilnveidošanu sadarbībā 
ar Autotransporta direkciju, Rīgas 
pilsētu, komersantiem un citām ie-
saistītām institūcijām.  

Aptauja! Mērām – cik liela ir mūsu pēda*?
Attīstības plānošanas dokumenti 
tagad jaunā – pārskatāmā formā!

Energoefektivitātes paaugstināšana Mārupes novadā

Aptauja pieejama šeit:
ej.uz/aptauja-zala-peda

Detālplānojumi
un lokālplānojumi

PĀRSKATA KARTE

Ar ES fondu atbalstu veikta Mārupes Valsts ģimnāzijas vecā korpusa siltināšana

Jaunā  Mārupes pamatskolas piebūve projektēta atbilstoši
gandrīz nulles cikla enerģijas ēkas prasībām
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Pēc straujā atkušņa Mārupes 
novada Pašvaldības īpašumu pār-
valdes speciālisti apsekojuši 
novada ielas un konstatējuši, ka 
aukstās ziemas un straujās tem-
peratūras svārstību dēļ atsevišķos 
asfaltētos ielu posmos parādī-
jušās plaisas asfaltseguma 
virskārtā. 

Ņemot vērā apsekojumu rezultā-
tus, Pašvaldības īpašumu pārvalde 
ir sagatavojusi un nodevusi ielu un 
ceļu uzturētājam darba uzdevumu 
konstatēto defektu novēršanai. Šajā 
laikā tiek veikta satiksmes bīstamo 
bedrīšu likvidēšana ar aukstā asfalt-
betona tehnoloģiju, savukārt laikap-
stākļiem stabilizējoties – ar karstā 
asfaltbetona vai bitumena emulsijas 
un sīkšķembu metodi. 

Biezā sniega kārta un zemā gaisa 
temperatūra ziemas mēnešos ceļu 
stāvoklim kopumā nav nākusi par la-
bu. Šajā ziemā attīrītās brauktuves 
sasalušas lielā dziļumā, savukārt 
sniegotākas ielas vai ceļa malas zem 
sniega nav piedzīvojušas tik krasu 
temperatūras samazinājumu, kā re-

Lielākā daļa Latvijā pašlaik eso-
šo meliorācijas sistēmu ir būvē-
tas 20.gadsimta periodā no 60. līdz 
90.gadiem un ir pieskaņotas tā lai-
ka saimniekošanas modelim, kad 
zeme piederēja valstij vai kolektī-
vajai saimniecībai, veidojot ra-
cionālas meliorācijas sistēmas 
lauksaimniecības vajadzībām.

Šobrīd visa meliorācijas sistē-
ma atrodas dažādu īpašnieku pār-
ziņā - gan valsts īpašumā un valdī-
jumā dažādām valsts institūcijām, 
gan pašvaldību īpašumā, gan arī dau-
dzu privātīpašnieku – gan juridisku, 
gan fizisku personu īpašumā. 

Šāda sadrumstalotība īpašumtiesī-
bu ziņā ļoti apgrūtina visas sistēmas 
kopumā kopšanu, jo katram atse-
višķi un vienlaikus visiem kopā ir 
jāiesaistās sistēmas uzturēšanā 
un atjaunošanā. Tas uzliek par pie-
nākumu katram īpašniekam apzi-
nāties, ka viņa īpašumā esošs grāvis 
ir daļa no visas novada meliorācijas 
sistēmas kopumā un to arī ietekmē. 
Tā kā agrākās lauksaimniecības ze-
mes šodien ir urbanizētas, ir mainī-
jies liekā ūdens novadīšanas ātrums 
notekās un noteku noslodze.

Lai kompleksi risinātu pašvaldī-
bas meliorācijas sistēmas, tās in-
frastruktūras un apbūves jautāju-
mus, Mārupes novada pašvaldī-
ba ir piešķīrusi virknei meliorācijas 
notekgrāvju pašvaldības nozīmes kop-
lietošanas meliorācijas sistēmas sta-
tusu un reģistrējusi tos meliorācijas 
kadastrā.

Pašvaldības nozīmes koplietošanas 
statusa piešķiršana meliorācijas būvei 
nemaina īpašuma tiesības uz zemi 
un būvi. Zemes īpašums, kurā atro-
das meliorācijas būve, tās īpašniekam 
joprojām saglabā pienākumu visas 
īpašumā esošās meliorācijas būves 
uzturēt, kopt un nepieciešamības 
gadījumā arī atjaunot vismaz reizi 
desmit gados.  

Piešķirot meliorācijas būvei 
pašvaldības nozīmes statusu, 
pašvaldība iegūst tiesības iesaistīties 
un risināt novadam svarīgus jautāju-

Mārupes novada pašvaldība ir 
piesaistījusi finanšu līdzekļus no 
Eiropas Lauksaimniecības  fonda 
lauku attīstībai Bebru ielas 10 la-
biekārtošanai, plānojot Bebru 
ielas un Daugavas ielas krusto-
jumā izveidot vietējās produkci-
jas tirdzniecības vietu un tūrisma 
informācijas punktu.

Ir izstrādāts būvprojekts un tuvā-

zultātā rodas grunts svārstības, kas 
var atspoguļoties plaisās asfaltsegu-
ma virskārtā, neatkarīgi no tā, cik jau-
na vai veca ir iela, ceļš.

Šajā laikā, kad autoceļi atkūst un 
notiek grunts svārstības, cieš arī 
grants ceļi. Grants ceļu virskārta tiek 
pārmitrināta un tajā pastiprināti var 
veidoties defekti. Attiecīgi, kamēr 
grants ceļa klātne nav pilnībā atku-
susi un ceļš nav apžuvis, bedrīšu 
veidošanos nav iespējams novērst, 
jo, uzbraucot ar smago tehniku un 
greiderējot pārmitrināto ceļu, situāciju 
var tikai pasliktināt un pilnībā sabo-
jāt ceļu. Grants segumu būs iespē-
jams greiderēt tikai tad, kad segums 
būs apžuvis, tad pašvaldība nekavē-
joties uzsāks visu grantēto ielu un 
ceļu greiderēšanu.

Aicinām autovadītājus būt pie-
sardzīgiem, pārvietojoties pa ceļiem, 
un ziņot pašvaldībai par pamanītām 
bedrēm uz ielām, zvanot pa tālr. vai 
rakstot whatsapp 29225434, kā arī 
sūtot uz e-pastu  ipasumu.parval-
de@marupe.lv.

Pateicamies iedzīvotājiem par līdz 
šim sniegtajām ziņām un sapratni!

mus, kas saistīti ar meliorācijas būves 
ekspluatāciju, uzturēšanu, atjaunoša-
nu un pārbūvi. Mārupes novadā ir 41 
pašvaldības nozīmes ūdens noteka, 
to kopgarums ir 64,3km.

Lielākā daļa Mārupes novada zemju 
īpašnieki ilgstoši nav pienācīgi uzturē-
juši un kopuši savos īpašumos esošo 
meliorācijas sistēmu. Mārupes nova-
da ūdens notekas raksturīgas ar neiz-
pļautām niedrēm un vietām jau izau-
gušiem kokiem. Ir radīta priekšzīmī-
ga barības un būvmateriālu vide beb-
ru invāzijai. 

Jāapzinās, ka meliorācijas sistēmu 
kopšana un uzturēšana ir regulārs 
ciklisks process. Ierīkotās meliorāci-
jas sistēmas nav mūžīgas, ir laiks, 
kad ir iespējams liekā ūdens nova-
di uzlabot ar būvju uzturēšanas un 
kopšanas darbiem, bet neizbēgami 
pienāk laiks, kad sistēma jāatjau-
no vai jāpārbūvē. Mārupes novada 
līdzenais reljefs nav pateicīgs liekā 
ūdens aizvadīšanai, tāpēc meliorāci-
jas jautājumi būs vienmēr aktuā-
li.  Koplietošanas meliorācijas būv-
ju īpašnieku sadarbībai ir izšķiroša 
nozīme, lai sasniegtu rezultātu ūdens 
noteces stāvokļa uzlabošanā.

Mārupes novadā šobrīd četrdesmit 
ūdens notekām piešķirts pašvaldības 
nozīmes statuss un uzsāktas darbī-
bas meliorācijas sistēmas darbības 
stabilizēšanai.

2020.gada decembrī ¼ daļai 
pašvaldības nozīmes koplietošanas 
noteku veikta apsekošana un mērī-
jumi. 2021.gada janvāra un februāra 
mēnešos uzmērītām notekām iz-
strādāts digitāls trīs dimensiju ze-
mes virsas modelis. Turpmāko me-
liorācijas darbu plānošanā izveidotais 
3D modelis kalpos kā pamats ūdens 
noteces situācijas izvērtēšanai un in-
ženiertehnisku lēmumu pieņemšanai. 
Pēc palu perioda pašvaldības nozīmes 
koplietošanas noteku apsekošanas 
darbi tiks atsākti. 

2021.gadā meliorācijas nozarei 
pašvaldība piešķīrusi 140 000 eiro, kas 
paredzēti ūdens noteces uzlaboša-
nai. Šobrīd ir noslēgusies iepirku-
ma procedūra noteku atjaunošanai 

Tīrainē, pieņemts lēmums par līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanu iepir-
kuma pretendentam SIA “STATUM-A” 
par kopējo līguma summu 24 270,00 
eiro bez PVN.

Informācija par meliorācijas ka-
dastrā reģistrētām meliorācijas 
būvēm iegūstama interneta vietnē 
www.melioracija.lv, kur, iepazīs-
toties ar lietotiem apzīmējumiem, 
var aplūkot, kāda veida un statusa 
meliorācijas būves atrodas novada 
teritorijā un katrā zemes īpašumā.

Pašvaldības īpašuma pārvalde 
aicina zemes īpašniekus pēc pava-
sara paliem nekavēties apsekot sa-
vos īpašumos vai valdījumā esošās 
meliorētās zemes. Apsekošanā jāiz-
vērtē esošo meliorācijas sistēmu 
darbība, lai apzinātu veicamos me-
liorācijas sistēmu kopšanas darbus. 
Veicamajos darbos ietilpst- izzāģēt 
kokus, koku un krūmu atvases, kas 
traucē ūdens plūsmu noteku teknē/
gultnē, izvākt nogāžu grunts noska-
lojumus, visa veida sadzīves atkri-
tumus un kritušus kokus, pielūžņo-
jumu, piesērējumu, bebru aizspros-
tojumus, kā arī aizbērt dzīvnieku 
izveidotās alas, atbrīvot drenu iz-
tekas, drenu akas nosegt ar vākiem 
un ierīkot signālstabiņus, ja tādi nav 
ierīkoti, labot atklātos bojājumus, at-
jaunot meliorācijas sistēmas bojātos 
konstruktīvos elementus un veikt ci-
tus nepieciešamos darbus. Zemes 
īpašniekiem, kuru īpašumos ir me-
liorācijas sistēmu notekas, ne retāk 
kā divas reizes gadā ir jāveic arī 
zāles izpļaušana un niedru izvākša-
na nogāzēs un teknē.

Kopš pagājušā gada novembra 
novadā darbu uzsācis meliorācijas 
inženieris, kura pienākumos ietilpst 
nozares jautājumi novadā. Aicinām 
jautājumos, kas saistīti ar meliorāci-
jas grāvju uzturēšanu vai atjaunoša-
nu, sazināties ar Pašvaldības īpašu-
mu pārvaldes meliorācijas inženieri 
Gunāru Bodnieku, zvanot pa tālr. 
27827535 vai rakstot uz e-pastu gu-
nars.bodnieks@marupe.lv. 

kajā laikā sāksies būvdarbi.
Šāda centra izveide ir daļa no 

pašvaldības attīstības plāniem ar 
mērķi izveidot vietu, kur  popula rizēt 
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 pašvaldī-
ba ir piesaistījusi 48 500 eiro.

Būvdarbus veic SIA “ARMOSTIL”. 
Plānots, ka būvdarbi tiks pabeigti līdz 
šā gada 1.augustam.

Ar Eiropas Lauksaimniecības fon-
da lauku attīstībai atbalstu Mārupes 
pašvaldība īsteno divus projek-
tus - “Tirdzniecības vietas izvei-
došana Bebru ielā 10, Mārupē” (Nr. 
19-04-AL04-A019.2102-000002) un 
“Tirdzniecības vietai Mārupē, Bebru ie-
la 10 tuvējās teritorijas labiekārtošana” 
(Nr. 19-04-AL04-A019.2205-000003).

Pašvaldības īpašumu pārvaldes 
speciālisti apsekojuši un 
novērtējuši asfaltēto ielu un 
grantēto ceļu stāvokli

Pavasarī jāsakopj īpašumā esoši meliorācijas grāvji

Vietējās produkcijas tirdzniecības vietas un tūrisma 
informācijas punkta izveide

Mārupes novada pašvaldība ka-
tru gadu rīko konkursu “Mārupe 
– mūsu mājas”, sniedzot iespēju 
iedzīvotājiem realizēt savas ide-
jas dzīves vides un dzīves kvali-
tātes uzlabošanā. Priecē, ka katru 
gadu tiek iesniegts kupls skaits 
pieteikumu un iedzīvotāji īsteno 
dažādas interesantas ieceres.

Viens no projektiem, kas tika at-
balstīts pagājušā gada konkursā, ir 
biedrības “Krones iela 56” projekts 
“Spēles “Panna” laukums - Krones 56, 
Mārupē, Mārupes novadā”. Projekts 
startēja rīcībā “Maza mēroga infra-
struktūra” un šobrīd spēles laukums 
daudzdzīvokļu mājas pagalmā ir uz-
stādīts.

Spēle “Panna” ir ielu futbola pave-
ids, kura galvenais uzdevums ir iz-
sist bumbu pretiniekam starp kā-
jām. Tā notiek uz apļveida laukuma 
ar apmalēm (6m diametrā) un ma-

ziem vārtiem. Spēle parasti notiek trīs 
minūtes un uzvar tas, kurš pirmais 
iesit trīs vārtus. Šī spēle ir aizraujošs 
veids, kā aktīvi pavadīt laiku svaigā 
gaisā. Mārupes iedzīvotāji ir aicinā-
ti izmēģināt šo aizraujošo aktivitāti. 

Šobrīd norisinās projektu konkurss 
“Mārupe – mūsu mājas 2021”.  Rīcībā 
“Sabiedriskās aktivitātes” ir saņem-
tas 18 projektu idejas, no tām 16 ti-
ka izvirzītas konkursa otrajai kārtai 
– iedzīvotāju balsojumam. Šī ga-
da budžets rīcībā ir 25 000 eiro, kas 
nodrošina iespēju īstenot 10 projek-
tus, kuri iedzīvotāju balsojumā būs 
saņēmuši lielāko atbalstu. 

Rīcībā “Maza mēroga infrastruk-
tūra” pašvaldība atvēlējusi 20 000 eiro, 
un tā kā šajā rīcībā tika iesniegtas 
tikai divas idejas, būs iespēja īste-
not abas ieceres - “Autostāvvietas 
Mazcenu 17” un “Interaktīvā ātru-
ma mērīšanas ceļa zīme drošākai 
Mārupei”.

Iedzīvotāji ar pašvaldības 
līdzfinansējumu uzstādījuši spēļu 
laukumu “Panna” Krones ielā 56



6

Novadā
Mārupes vēstis

pirmdiena, 15.marts, 2021

Liela izmēra atkritumi
Atkritumu apsaimniekotājs SIA “Eco Baltia Vide” reizi ceturksnī noteiktos 

laikos (iepriekš piesakot) nodrošina  mājsaimniecību elektriskos un elek-
troniskos iekārtu atkritumu, liela izmēra atkritumu (mēbeles, matračus u.c.) 
un sadzīvē radušos bīstamos atkritumus (luminiscentās spuldzes, bateri-
jas, akumulatorus, krāsu un laku iepakojumi u.c.). izvešanu bez maksas 
no katra īpašuma, kas noslēguši līgumu par atkritumu apsaimniekošanu.

Svarīgi! Bez maksas no katras adreses izved ne vairāk kā četras no-
lietotas autoriepas.

Arī daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji atkritumus var nodot turpat pie mā-
jas (apsaimniekotāja noteiktajās vietās). Iedzīvotājiem ir jāparūpējas tikai 
par atkritumu nogādāšanu no dzīvokļa līdz konteineru laukumam vai citai 
apsaimniekotāja norādītajai savākšanas vietai pie mājas noteiktajās iz-
vešanas dienās un laikā. 

Ievēro! Šo procesu koordinē un informē iedzīvotājus katras daudzdzīvokļu 
mājas apsaimniekotājs. Dzīvokļu iemītniekiem, kam ir utilizācijai nododami 
liela izmēra atkritumi, savlaicīgi par to jāpaziņo savam apsaimniekotājam. 

Nolietota santehnika, apkures iekārtas, logi, durvis un citi tamlīdzī-
gi atkritumi ir būvgruži un daudzdzīvokļu māju konteineru laukumā tie 
nedrīkst nonākt! Katra iedzīvotāja, kas veic remontu, pienākums ir vi
sus dzīvokļa vai mājas remonta būvgružus nekavējoties utilizēt par sa
viem līdzekļiem. 

Tuvākā lielgabarītu atkritumu savākšana būs 25. un 26.martā. 
Pieteikšanās līdz 22.martam. 

Precīzāka informācija pieejama www.ecobaltiavide.lv un  www.marupe.lv. 

Nolietotas elektroiekārtas
Nolietotas un neizjauktas (pilnā komplektācijā) sadzīves elektroiekār-

tas bez maksas iespējams nodot jebkurā citā laikā, iepriekš vienojoties 
ar SIA “Eco Baltia Vide” (tālr.8717 vai 67799999, www.ecobaltiavide.lv ) 
vai citiem elektroiekārtu lūžņu savācējiem. Piemēram, SIA “Elektropunkts” 
(tālr.: 27255555, e-pasts:  info@elektropunkts.lv,  www.elektropunkts.lv), SIA 
„ALL recycling” (tālr. 800 00 515, e-pasts  utilizacija@eleco.lv  www.eleco.lv). 

Nolietotas, neizjauktas nederīgas sadzīves elektriskās un elektroniskās 
iekārtas pilnā komplektācijā bez maksas var nodot arī šķiroto atkritumu 
savākšanas laukumā Jūrmalas apvedceļa 23.kilometrā tā darba laikā ( tu-
vāka informācija www.melioratorsj.lv ).

Nolietotas autoriepas
Četras nolietotas autoriepas no vienas adreses bez maksas var nodot 

atkritumu apsaimniekotājam SIA “Eco Baltia Vide” reizi ceturksnī (iepriekš 
piesakot). 

Saskaņā ar valstī ieviesto ražotāja atbildību, pērkot jaunas autoriepas, 
to tirgotājam ir jānodrošina veco riepu pieņemšana utilizācijai vai jānorā-
da komersants, ar kuru tas noslēdzis līgumu. Pērkot riepas Latvijā, to cenā 
ir iekļauta arī veco riepu utilizācija.  Sīkāku informāciju varat iegūt Latvijas 
riepu apsaimniekošanas asociācijas mājas lapā  www.lraa.lv

Sadzīvē radušies bīstamie atkritumi
Sadzīvē radušos bīstamos atkritumus – laku un krāsu iepakojumus (arī 

ar laku un krāsu atlikumiem), nederīgas baterijas, dienasgaismu spul dzes 
nelielos daudzumos var nodot atkritumu apsaimniekotājam SIA “Eco Baltia 
Vide” reizi ceturksnī (iepriekš piesakot). Ja veicat apjomīgus remontdar-
bus dzīvesvietā un jums ir liels daudzums dažādi krāsu un laku pārpaliku-
mi un iepakojumi, kā arī nepieciešams utilizēt dažādus eļļu filtrus, šīferi 
u.c., jāsazinās ar bīstamo atkritumu apsaimniekotāju (piemēram AS “BAO” 
( www.bao.lv, e-pasts: bao@bao.lv, tālr. 67612259)

Nederīgas baterijas
Visās tirdzniecības vietās, kur tirgo baterijas, ir novietotas arī nederīgo 

bateriju savākšanas kastes.

Nolietots tekstils
Novalkātu apģērbu, apavus, mājas tekstilu (gultasveļu, aizkarus, galdau-

tus, segas u.c.) varat izmest SIA “Eco Baltia Vide” tekstilizstrādājumu kon-
teinerā Mārupē, Daugavas ielā 29, pie veikala “Rimi”. Šajā konteinerā ne-
drīkst izmest slapjus, eļļainus vai savādākiem netīrumiem saslaucītus tek-
stilizstrādājumus. Šī konteinera saturu šķirojot, vēl lietojamas lietas nonāk 
labdarībai, bet pārējais tiek nodots pārstrādei.

Mārupes novadā ir arī vairāki biedrības “Dari labu” konteineri, kas paredzē-
ti lietota, bet valkājama apģērba ziedošanai. 

Konteineri atrodas: Mārupē – Amatas ielā 14, Gerberu ielā 1, Konrādu 
ielā 7, Rožu ielā 35; Jaunmārupē – Mazcenu alejā 33/3, Mazcenu alejā 4; 
Skultē – Skultes ielā 31; Tīrainē – Viršu ielā 20, Viskalnu ielā 10.

Atkritumu šķirošanas laukums
Biedrības “Eko line” šķiroto atkritumu savākšanas laukums Jūrmalas apved-

ceļa 23.kilometrā (sīkāka informācija www.melioratorsj.lv) no mārupiešiem 
bez maksas pieņem sekojošus dalīto atkritumu veidus:
• stikla iepakojums (pudeles, burkas);
• papīru un kartonu;
• plastmasas iepakojumu;
• metālu;
• nederīgas sadzīves elektriskās un elektroniskās iekārtas neizjauktā veidā, 

pilnā komplektācijā.

Bioloģiski noārdāmus dārzu un parku atkritumus -  nopļauto zāli un savāk-
tās lapas- pieņem laika posmā no aprīļa līdz oktobra beigām. Vienā reizē 
pieņem līdz vienam kubikmetram bioloģiski noārdāmos atkritumus no vie-
na transporta līdzekļa (vienas mājsaimniecības) dienā.

Turpat biedrība “Eko line” nodrošina iespēju “Namiņā” iedzīvotājiem no-
dot vai mainīt atkārtoti izmantojamus priekšmetus – grāmatas, mēbeles, 
traukus, rotaļlietas, sporta inventāru, bērnu ratus u.c. sadzīvē noderīgus 
priekšmetus.

Bīstamie atkritumi – 
medikamenti

Nederīgās zāles ir bīstami atkritu-
mi, kuru neatbilstoša glabāšana un 
utilizācija var radīt nopietnus draudus 
cilvēku veselībai un videi. Nepareiza 
neizlietoto zāļu glabāšana mājsaim-
niecībās var kļūt par vienu no bērnu 
saindēšanās vai senioru nepareizas 
zāļu lietošanas riska faktoriem.

Ja zāles tiek izmestas sadzīves at-
kritumos, tās var izraisīt saindēšanos 
dzīvniekiem, kuri tās atrod. Nepareizi 
izmestās zāles rada potenciālo ri-
sku videi - ūdens un augsnes ķīmis-
ka piesārņojumu, antibiotiku rezis-
tences, dzīvnieku un augu hormonā-
lo izmaiņu un mutāciju veidošanos.

Zāles kļūst nederīgas, ja beidzies 
derīguma termiņš, nav zināms zāļu 

pielietojums, nav salasāms zāļu no-
saukums, zāles ir nepareizi uzglabā-
tas, mainījies zāļu izskats, smarža vai 
garša, bojāts iepakojums. Neizlietotās 
vai nederīgās zāles ir jānodod kādā 
no aptiekām. 

Mārupes novadā medikamentus 
var nodot utilizācijai Apotheka ap-
tiekās Mārupē, Daugavas ielā 27 un 
Daugavas ielā 38-3, kā arī Eiroaptieka 
aptiekās Mārupē, Gaujas ielā 5B un 
Lielajā ielā 19-14A. Aptiekās var no-
dot arī nederīgus dzīvsudraba ter-
mometrus. Diemžēl Latvijas aptie-
ka Jaunmārupē nederīgus medika-
mentus utilizācijai nepieņem.

Pirms medikamentu nešanas uz 
aptieku, aicinām ielūkoties aptieku 
mājaslapās un noskaidrot, kādas ka-
trai aptiekai ir prasības, jo katrai ap-

tiekai ir nedaudz atšķirīgi nosacījumi 
medikamentu pieņemšanai.

Piemēram, Apotheka aptiekas 
prasība ir zāles izņemt no ārējā 
iepakojuma – kastītēm un tablešu 
plāksnītes, pudelītes, ampulas, ziežu 
tūbiņas u.c. salikt maisiņā.  Savukārt 
Eiroaptiekas prasība ir, lai tabletes 
būtu bez iepakojuma, izņemtas arī 
no folijas blisteriem un tad sapako-
tas vienā kopējā maisiņā. Atšķirīgas 
ir arī prasības, nododot dzīvsudra-
ba termometrus. Apotheka aptieku 
prasība ir, lai dzīvsudraba termometrs 
tiktu ievietots plastmasas pudelē/
traukā, savukārt Eiropatieka pieņem 
dzīvsudarba termometrus, kas iev-
ietoti stikla burkā ar ūdeni, kas aiz-
vērta ar metāla vāciņu.

Vides apsaimniekošanas uzņē-
mums SIA “Eco Baltia vide” aici-
na Mārupes novada iedzīvotājus 
piedalīties nolietoto elektroiekār-
tu, lielgabarīta un mājsaimniecībā 
radušos videi kaitīgo atkritumu 
bezmaksas nodošanas akcijā, kas 
notiks 25. un 26.martā.

Iedzīvotāji tiek aicināti līdz 22.mar-
tam pieteikt elektroiekārtu, lielgaba-
rīta un bīstamo atkritumu izvešanu, 
reģistrējoties šeit - https://ej.uz/Skiro_
Marupe vai zvanot pa tālr. 8717 vai 
rakstot uz marupe@ecobaltiavide.
lv. Piesakoties obligāti jānorāda no-
dodamo atkritumu veids, aptuvenais 
apjoms un precīza savākšanas vie-
ta (adresi).

Savākšana notiks 25. un 26.martā, 
sākot no plkst. 7:00, visas dienas 
garumā. Ņemot vērā Covid-19 dēļ 
valstī izsludināto ārkārtējo situāci-
ju, elektronikas, lielgabarīta un videi 
kaitīgo atkritumu savākšana notiek 
bezkontakta veidā. Visam pieteikta-

jam apjomam izvešanas dienā jābūt 
novietotam ārpus dzīvojamās ēkas 
un nožogotas teritorijas, SIA “Eco 
Baltia vide” darbiniekiem brīvi piee-
jamā vietā. Iedzīvotājiem pašiem at-
rasties klāt savākšanas brīdī nav ne-
pieciešams.

Akcijas laikā tiks savākti:
• Sadzīves elektroiekārtas (leduss-

kapji, televizori, datori, monitori, plī-
tis, putekļsūcēji utt.). Elektroiekārtām 
jābūt neizjauktām un ar visām pie-
derošajām detaļām.  

• Lielgabarīta atkritumi – atkritumi, 
ko izmēru dēļ nevar ievietot atkritu-
mu tvertnēs (mēbeles, matrači u.c.).

• Sadzīvē radušies bīstamie atkri-
tumi (baterijas un akumulatori, viens 
komplekts vieglo automašīnu riepu 
bez diskiem, spuldzes u.c.). 

Veicot elektroiekārtu un lielgabarī-
ta atkritumu izvešanu, netiks savāk-
ti cita veida atkritumi, kā piemēram, 
sadzīves atkritumi un būvgruži (po-
di, vannas, palodzes, durvis logi u.c. 

ražošanas atkritumi, kas radušies 
būvniecības procesā). 

Ņemot vērā šā brīža situāciju 
valstī saistībā ar COVID-19 riskiem, 
aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem 
un ievērot valstī noteiktās piesardzī-
bas prasības. Lai rūpētos par savu 
darbinieku un kopējo sabiedrības ve-
selību, aicinām pašreizējā situācijā 
izvairīties no dalības šķirošanas akci-
jā, ja Jums ir diagno sticēts Covid-19 
vai atrodaties karantīnā ar aizdomām 
par iespējamu saslimšanu. Aicinām 
ievērot arī citas rekomendācijas at-
tiecībā uz atkritumu apsaimnie-
košanu šajā periodā, kas pieejamas 
šeit:  https://ej.uz/atkritumi_Covid .

Plašāka informācija par SIA “Eco 
Baltia vide” pakalpojumiem un aktuali-
tātēm pieejama www.ecobaltiavide.
lv. Jautājumu gadījumā aicinām sazi-
nāties, zvanot pa tel.8717 vai rakstot 
uz e-pastu marupe@ecobaltiavide.lv. 
Tāpat uzņēmuma klientiem ērtākai 
atkritumu pārvaldībai pieejama mo-
bilā lietotne “Eco Baltia”. 

Kā rīkoties ar atkritumiem?

25. un 26.martā elektronikas un lielgabarīta 
atkritumu nodošanas akcija novadā
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Mārupes novada dome 24.02.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr.16 (prot. 
Nr.2) “Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā 
īpašuma Lambertu iela 3 (“Grundmaņi”), Mārupē, Mārupes novadā, kadas-
tra Nr.80760030317, teritorijā, izstrādes uzsākšanu”.

Lokālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma Lambertu iela 3 
(“Grundmaņi”), Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr.80760030317, teri-
torija ar kopplatību 0,9806 ha. Saskaņā ar spēkā esošo Mārupes novada 
teritorijas plānojumu 2014. - 2026. gadam, nekustamais īpašums Lambertu 
iela 3 (“Grundmaņi”) atrodas ciema teritorijā un tajā noteikts funkcionālais 
zonējums - Darījumu un apkalpes objektu apbūves teritorijas (PD), kā arī 
daļa teritorijas iekļaujas Autotransporta infrastruktūras objektu teritorijas 
zonējumā (TR) – Lambertu ielas un Zeltiņu ielas sarkanajās līnijās. Īpašumu 
teritorija piekļaujas pašvaldības ielām Zeltiņu iela un Lambertu iela. 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt funkcionālā zonējuma maiņu 
uz darījumu un ražošanas objektu apbūvei piemērotu funkcionālo zonēju-
mu, lai radītu priekšnosacījumus esošas un jaunas savrupmāju dzīvojamās 
apbūves veidošanai. Lokālplānojumā  izstrādes ierosinātāji ir fiziskas per-
sonas, nekustamā īpašuma īpašnieki.

Ar lēmumu un darba uzdevumu, kā arī turpmāko lokālplānojuma izstrādes 
dokumentāciju var iepazīties Mārupes novada domes mājaslapā sadaļā 
Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Lokālplānojumi, kā arī Latvijas ģeotelpiskās 
informācijas portālā Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.

Rakstiskus priekšlikumus saistībā ar Lokālplānojumā paredzamajiem risi-
nājumiem var iesniegt līdz 12.04.2021. Mārupes novada domē Daugavas 
iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, nosūtot tos pa pastu vai atstā-
jot pastkastē pie Mārupes novada domes centrālajām durvīm. Elektroniski 
priekšlikumi iesniedzami ar elektronisko parakstu, iesūtot tos uz elektronis-
kā pasta adresi: marupe@marupe.lv . Iesniegumā noteikti jānorāda iesnie-
dzēja vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosau-
kumu, adresi un reģistrācijas numuru. 

Jautājumu gadījumā griezties Mārupes novada Attīstības nodaļā pie teri-
torijas 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 iz-
platības ierobežošanai, lūgums izmantot tikai attālinātas saziņas iespējas.

Mārupes novada dome 24.02.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr.17 (prot. Nr.2) 
“Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Gabijas” (ka-
dastra Nr.80760111182) un “Betiņas” (kadastra Nr.80760110908), Mārupes 
novadā, teritorijai”.

Detālplānojuma teritorija ir nekustamo īpašumu “Gabijas” un “Betiņas” 
teritorija ar kopplatību ~ 3,53 ha. Saskaņā ar spēkā esošo Mārupes nova-
da teritorijas plānojumu 2014. - 2026. gadam, detālplānojuma teritorija 
atrodas ārpus ciema, funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas 
apakš zonā Mazsaimniecību apbūve ārpus ciema (DzSM).

Detālplānojuma mērķis ir īpašuma sadale savrupmāju apbūves gaba-
los, piekļuvei pie jaunveidojamiem zemesgabaliem veidojot jaunus ceļus. 
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona, nekustamo īpašu-
mu īpašnieks.

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 
ģeo telpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstī-
bas plānošana.

Rakstiskus priekšlikumus detālplānojumā iekļaujamajiem risināju miem 
var iesniegt līdz 12.04.2021. 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 pas-
ta 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 teri-
torijas 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 iz-
platības ierobežošanai, lūgums izmantot tikai attālinātas saziņas iespējas.

Informējam, ka Vides pārraudzī-
bas valsts birojs (turpmāk – Birojs) 
2021. gada 8. martā ir pieņēmis lēmu-
mu Nr. 5-02/6 “Par ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūras piemēroša-
nu”, ar kuru piemērota ietekmes uz 
vidi novērtējuma procedūra SIA 
“Sabiedrība Mārupe” (reģistrācijas 
numurs  40103045371) paredzēta-
jai darbībai - dīķu ierīkošanai un 
derīgo izrakteņu ieguvei nekustama-
jā īpašumā “Lagūnas” (kadastra Nr. 
8076 014 0004), Mārupes novadā. 

Paredzētās darbības iespējamā 
norises vieta: Nekustamais īpašums 
„Lagūnas” (kadastra Nr.8076 014 
0004), Mārupes novadā, kopējā platī-
ba 180,5 ha. 

Paredzētās darbības ierosinātājs: 
• SIA “Sabiedrība Mārupe”, Reģ.

Nr.40103045371, adrese: Mazcenu 
aleja 37, Jaunmārupe, Mārupes 
novads, LV-2166; elektroniskā 
adrese: info@sabiedribamarupe.
lv (turpmāk – Ierosinātāja).

• Ierosinātājas pilnvarotā perso-
na: SIA “Vides eksperti” , Reģ.
Nr.40003820612, adrese Ganību 
dambis 24D, Rīga, LV-1005; elek-
troniskā adrese: birojs@videsek-
sperti.lv (turpmāk – Pilnvarotā 

Ņemot vērā 2021.gada 5.marta 
Mārupes novada būvvaldes lēmumu 
Nr.1 “Par būvniecības ieceres pub-
liskās apspriešanas nepieciešamī-
bu” būvniecības iecerei veikala jaun-
būvei Zeltiņu ielā 6, Mārupē (kadastra 
Nr.80760073217, kadastra apzīmē-
jums Nr.80760073162), un pamato-
joties uz Būvniecības likuma 14.pan-
ta 5.daļu, Mārupes novada teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteiku-
mu 2014.-2026.gadam 290.punktu, 
Ministru kabineta 2014.gada 28.ok-
tobra noteikumu Nr.671 “Būvniecības 
ieceres publiskas apspriešanas kārtī-
ba” 6.punktu, pilnvarotā persona SIA 
“Sauja pavasara” uzsākusi būvniecī-
bas ieceres publisko apspriešanu no 
2021. gada 8.marta līdz 9.aprīlim un 
aicina iesniegt atsauksmes.

Būvniecības ieceres veids
Veikala jaunbūve – ziedu veikals. 

Veikalā paredzēts pārdot ziedus un 
telpaugus. 

persona).
Vēršam uzmanību, ka lēmums par 

ietekmes uz vidi novērtējumu derīgo 
izrakteņu ieguvei  dīķa izbūves re-
zultātā (tobrīd tika plānota dīķa iz-
veide 3,18 ha platībā) nekustamajā 
īpašumā “Lagūnas” ir ticis pieņemts 
jau 2020.gada 10.septembrī, bals-
toties uz Valsts vides dienesta 
Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 
veikto ietekmes uz vidi sākotnējo iz-
vērtējumu Nr. RI20SI0073. 2021. ga-
da 6. janvārī Pilnvarotā persona (SIA 
“Vides eksperti”) informēja Vides pār-
raudzības valsts biroju par izmaiņām 
savas darbības plānos, norādot, ka 
īpašumā plānotā dīķa/dīķu kopē-
jā platība būs 30 - 50 ha. Balstoties 
uz šo papildinājumu, Vides pārraudzī-
bas valsts birojs 2021. gada 8. martā 
ir pieņēmis lēmumu Nr. 5-02/6  SIA 
„Sabiedrība Mārupe” paredzētajai 
darbībai. 

Īss paredzētās darbības raks-
turojums: Īpašumā plānota viena 
vai vairāku dīķu izveide līdz 50 ha 
kopplatībā, kā rezultātā tiks veikta 
arī derīgo izrakteņu (smilts) ieguve. 
Dīķu rakšanu un derīgā materiāla 
(smilts) ieguvi plānots veikt bez ūdens 
atsūknēšanas. Pēc dīķa (dīķu) izbūves 

Ieceres dokumentācija paredz vei-
kala būvniecību Zeltiņu ielā 6, Mārupē, 
Mārupes novadā. Ēkas ārējie izmēri 
5.4 × 4.6 metri, ar kopējo apbūves lau-
kumu 25 m². Novietojums 26.9 metru 
attālumā no zemesgabala ziemeļrie-
tumu stūra un 12 metru attālumā no 
rietumu robežas.

Veikalam apkārt dekoratīvs žogs 
1.2 metru augstumā, kas norobežo 
teritoriju, kur paredzēts izvietot augus. 
Piekļūšana no Zeltiņu ielas, izmanto-
jot šķembu taciņu. Automašīnu novie-
tošana paredzēta uz šķembu seguma 
uz zemes gabala Zeltiņu ielas malā, 
lai netraucētu satiksmi.

Būvniecības ierosinātājs
Īpašnieka pilnvarotā persona SIA 

“Sauja pavasara”, reģ.Nr.4020324092, 
Lūku iela 7, Mārupe, Mārupes novads. 
Kontakti- info@saujapavasara.lv, 
26569190. 

Informācija par būvprojekta iz-
strādātāju

paredzēts veikt teritorijas labiekār-
tošanu (apzaļumošanu). Darbības 
Ierosinātāja ir informēta par Eiropas 
standarta platuma dzelzceļa līnijas 
“Rail Baltica” būvniecību un tās tras-
es iespējamo novietojumu Īpašuma 
teri torijā, kā arī par autoceļa A5 “Rīgas 
apvedceļš (Salaspils – Babīte)” pa-
plašināšanas ieceri, kas tiks ņemts 
vērā un vērtēts IVN procesa gaitā.

Lēmuma pieņemšanas pamato-
jums: Novērtējuma likuma 4. panta 
pirmās daļas 1. punkts, 7. pants, 14. 
viens prim panta viens prim pirmā 
un piektā daļa, 1. pielikuma “Objekti, 
kuru ietekmes novērtējums ir ne-
pieciešams” 25. punkts.

Birojs saskaņā ar likuma “Par ietek-
mes uz vidi novērtējumu” 15. panta 
otro daļu Ierosinātājai ir pieprasījis 
organizēt sākotnējās sabiedriskās 
apspriešanas sanāksmi.

Informācija par paredzēto darbību, 
pieņemto lēmumu, kā arī turpmāko 
ietekmes uz vidi novērtējuma pro-
cesu tiek publicēta Vides pārraudzī-
bas valsts biroja tīmekļa vietnē http://
www.vpvb.gov.lv sadaļā  IVN/Projekti, 
kā arī pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.marupe.lv sadaļā Sabiedrība/
Vide un infrastruktūra/IVN .

SIA “ADD Ltd”, reģ. Nr. 40103792141, 
Upes iela 14-5, Rīga, LV-1013, tel. 
29189782 davis@arhid.lv. 

Atsauksmju iesniegšanas ter-
miņš un laiks

Atsauksmes aicinām iesniegt no 
2021. gada 8.marta līdz 9.aprīlim:

1. pa pastu/pasta kastītē pie ieejas 
– Mārupes novada dome, Daugavas 
ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, LV-
2167

2. sūtot elektroniski uz e-pasta 
adresi:  marupe.bv@marupe.lv 

Būvniecības ieceres prezentācija 
tiešsaistē 2021.gada 24.martā. 

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

Ja lieto zoom aplikāciju, ievada tikai 
ID un Join meeting (ID=8176795216, 
Parole: pub31)

Plašāku informāciju meklē: www.
marupe.lv 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu īpašumu “Gabijas” un “Betiņas” 
teritorijai Mārupes novadā

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai 
nekustamajā īpašumā Lambertu iela 3 
(“Grundmaņi”), Mārupē

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras 
piemērošanu paredzētajai darbībai - dīķu ierīkošanai un derīgo 
izrakteņu ieguvei nekustamajā īpašumā “Lagūnas”

Publiskā apspriešana būvniecības iecerei 
“Veikala jaunbūve” Zeltiņu ielā 6, Mārupē

Mārupes novada dome paziņo, 
ka ar 2021.gada 24.februāra lēmu-
mu Nr.15 (prot. Nr.2) ir apstiprināti 
saistošie noteikumi Nr.3/2021 „ Par 
Mārupes pagasta padomes 2005.ga-
da 30.augusta saistošo noteikumu 
Nr.16 „Mārupes pagasta nekustamā 
īpašuma “Paleju iela 86” detāls plāno-
jums” atcelšanu”. Detālplānojums 

zaudē spēku ar šo saistošo notei-
kumu spēkā stāšanās brīdi. Ar lē-
muma un saistošo noteikumu pil-
nu sa turu var iepazīties pašvaldības 
tīmek ļa vietnē www.marupe.lv  sadaļā 
Pašvaldība/Attīstība un plānoša-
na/Detālplānojumi, Latvijas ģeotel-
piskās informācijas portālā www.
geolatvija.lv ka arī saistošie notei-

kumi tiek publicēti oficiālajā izdevumā 
“Latvijas Vēstnesis” un bez maksas 
pieejami tīmekļa vietnēs www.vest-
nesis.lv un www.likumi.lv. Klātienē 
Mārupes novada domē, Daugavas 
ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, 
kad tas būs pieļaujams, ievērojot 
ierobežojumus vīrusa Covid-19 iz-
platības ierobežošanai.

Paziņojums nekustamā īpašuma “Paleju iela 86” Mārupē, 2005.gada 
detālplānojuma atcelšanu
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2021

Šajā pavasarī 200 jaunie 
uzņēmēji un biznesa ideju autori, 
izmantojot Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūras Biznesa 
inkubatoru programmas, varēs 
uzsākt savu biznesa ideju, pro-
duktu vai pakalpojumu attīstīša-
nu.

Lai uzsāktu virzīšanos uz globā-
li konkurētspējīgu un eksportējošu 
uzņēmumu, jaunajiem uzņēmējiem ir 

iespēja pievienoties inkubācijas pro-
grammai, savukārt tie, kas vēlas at-
tīstīt savu biznesa ideju, aicināti pie-
teikties pirmsinkubācijas program-
mai.

Inkubācijas programmā aicinā-
ti pieteikties tie uzņēmumi, kuri jau 
ir izstrādājuši savu produktu vai pa-
kalpojumu un uzsākuši to īstenoša-
nu. Inkubācijas programma piemēro-
ta uzņēmumiem, kas reģistrēti 
Latvijas Republikas komercreģistrā 

ne ilgāk par 3 gadiem. Inkubācijas 
dalībnieku un biznesa inkubatora 
kopīgais uzdevums ir attīstīt produk-
tus un pakalpojumus, kā arī palieli-
nāt inkubācijas dalībnieku resursus 
un zināšanas, lai nākotnē tie kļūtu 
par globāli konkurētspējīgiem un eks-
portējošiem uzņēmumiem.

Konsultācijas:
https://www.go.liaa.gov.lv/

Mārupes novada dome 2021. 
gada 24. februārī ir pieņēmusi lē-
mumu Nr.19 (protokols Nr.2) “Par 
nekustamo īpašumu “Mežmaļi”, ka-
dastra Nr.80760120107, un īpašuma 
ar kadastra Nr.80760120526, Mārupē, 
Mārupes novadā detālplānojuma pro-
jekta nodošanu publiskajai apsprieša-
nai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis 
ir sadalīt īpašumus apbūves gaba-
los un veidot ielu. 

Publiskās apspriešanas periods 
noteikts 4 nedēļas  tas tiek uzsākts 
2021.gada 29.martā un noslēdzas 
ne ātrāk kā 2 nedēļas pēc ārkārtē-
jās situācijas atcelšanas. Par pub-
liskās apspriešanas sanāksmes laiku 
tiks paziņots atsevišķi, paredzot tās 
norisi periodā pēc ārkārtējās situāci-
jas atcelšanas.  

!!! Ņemot vērā nenoteiktību at-
tiecībā uz ārkārtējās situācijas peri-
odu un šajā laikā piemērojamo nor-
matīvo regulējumu publiskās ap-
spriešanas organizēšanai, kas šo-
brīd paredz, ka publiskā apsprieša-
na klātienē norisinās vismaz divas 
nedēļas, tai skaitā šajā periodā klā-
tienē notiek publiskās apspriešanas 
sanāksme, lūdzam ņemt vērā, ka pub-
liskās apspriešanas termiņš var tikt 
precizēts. Par iespējamām izmaiņām 
publiskās apspriešanas termiņos un 
sanāksmes norisē, kā arī attiecībā 
uz dokumentu pieejamību klātienē, 
aicinām sekot līdzi informācijai 
Mārupes novada pašvaldības inter-
neta vietnē www.marupe.lv  sadaļā 
Pašvaldība/Sabiedriskās apspriedes.

Ar detālplānojuma projektu pub-
liskās apspriešanas laikā elek-
troniskajā vidē varēs iepazīties 
Mārupes novada pašvaldības inter-

neta vietnē www.marupe.lv sadaļā 
Pašvaldība/Attīstība un plānošana/
Detālplānojumi/Detālplānojumi iz-
strādes stadijā, un Latvijas ģeotel-
piskās informācijas portālā www.ge-
olatvija.lv  sadaļā Teritorijas attīstī-
bas plānošana. Izdrukas formātā 
ar dokumentiem varēs iepazīties 
uzsākoties publiskajai apspriešanai 
Mārupes novada Attīstības nodaļā, 
Daugavas ielā 29, Mārupē, speciālis-
tu konsultāciju laikā pēc iepriekšēja 
pieraksta pa tālruni tālr.67149862.

Priekšlikumus par detālplānoju-
ma risinājumu var iesniegt rakstiski 
līdz publiskās apspriešanas perio-
da beigām  Mārupes novada domē 
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes 
novads, LV-2167, nosūtot tos pa pas-
tu vai atstājot pastkastē pie Mārupes 
novada domes centrālajām durvīm. 
Elektroniski priekšlikumi iesniedzami 
ar elektronisko parakstu, iesūtot tos 
uz elektroniskā pasta adresi marupe@
marupe.lv. Iesniegumā noteikti jānorā-
da iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adre-
si, bet juridiskām personām jānorā-
da nosaukumu, adresi un reģistrāci-
jas numuru. Priekšlikumus iespējams 
iesūtīt arī reģistrējoties Teritorijas 
attīstības plānošanas informācijas 
sistēmā (TAPIS).

Jautājumu gadījumā griezties 
Mārupes novada Attīstības nodaļā 
pie teritorijas plānotājas Daces 
Žīgures: dace.zigure@marupe.lv, tālr. 
67149862, speciālistu konsultāciju 
laikā – pirmdienās un ceturtdienās no 
plkst. 9.00-18.00. Sakarā ar valstī no-
teiktajiem ierobežoju miem Covid-19 
vīrusa izplatības ierobežošanai, 
lūgums izmantot attālinātas saziņas 
iespējas. 

Paziņojums par nekustamo īpašumu 
“Mežmaļi”, un īpašuma ar kadastra 
Nr.80760120526, Mārupē, detālplānojuma 
projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

LIAA šajā pavasarī plāno atbalstīt 200 jaunas idejas 
un jaunos uzņēmējus

Mārupes novada dome 24.02.2021. 
ir pieņēmusi lēmumu Nr.18 (prot. 
Nr.2) “Par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu nekustamā īpašuma 
Gaujas iela 30, Mārupē, Mārupes 
novadā (kadastra Nr.80760071150) 
teritorijai”.

Detālplānojuma teritorija ir īpašu-
ma Gaujas iela 30, Mārupē, 0,9634 
ha platībā. Saskaņā ar spēkā esošo 
Mārupes novada teritorijas plānoju-
mu 2014. - 2026. gadam, nekusta-
mais īpašums atrodas ciema teritori-
jā, funkcionālajā zonā Savrupmāju 
apbūves teritorijas apakšzonā 
Savrupmāju apbūve (DzS). 

Detālplānojuma izstrādes mērķis 
ir sadalīt īpašumus apbūves gaba-
los un veidot ielu. Detālplānojuma iz-
strādes ierosinātājs ir fiziskas perso-
nas, nekustamā īpašuma īpašnieki.

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

Deputātu kandidātu sarakstu 
iesniegšana 2021. gada pašvaldī-
bu vēlēšanām notiks no 17. marta 
līdz 6. aprīlim. 

Kandidātu sarakstu pieņemšana 
tiks organizēta Vēlēšanu komisijas 
noteiktajos darba laikos, ievēro-
jot valstī noteiktos epidemioloģis-
kos ierobežojumus, iepriekš obligā-
ti piesakoties (izņemot pēdējo kan-
didātu sarastu iesniegšanas dienu, 
kad sarakstus pieņems iesniedzēju 
ierašanās secībā). Pieteikties var, rak-
stot uz e-pastu velesanukomisija@
marupe.lv.

Kandidātu saraksti tiks pieņemti 
Mārupes novada domē, Daugavas 
ielā 29, otrā stāva zālē.

Apvienotā Mārupes novada 
pašvaldības vēlēšanu komisija aici-
na pieteikties darbam Mārupes 
novada pašvaldības vēlēšanu ie-
cirkņu komisijās 2021.gada 5.jūni-
ja vēlēšanās.

Vēlēšanu komisiju locekļu kan-
didātiem jāatbilst   Pašvaldības 
vēlēšanu komisiju un vēlēšanu ie-
cirkņu komisiju likuma prasībām, 
kā arī jāaizpilda Vēlēšanu iecirkņu 
komisijas locekļa kandidāta pietei-
kuma veidlapa. 

Aizpildītos pieteikumus jāiesniedz 
Apvienotai Mārupes novada Vēlēšanu 
komisijai no 2021.gada 29.marta līdz 
2021.gada 16.aprīlim, Daugavas ielā 
29, Mārupe, Mārupes novads, LV-
2167, nosūtot tos pa pastu vai at-
stājot pastkastē pie Mārupes nova-
da domes centrālajām durvīm, ar 
norādi „Apvienotai Mārupes nova-
da pašvaldības vēlēšanu komisijai”.

2021.gada pašvaldību vēlēšanās 
vēlētājiem pirmo reizi tiks nodrošināta 
iespēja balsot jebkurā savas pašvaldī-
bas vēlēšanu iecirknī. Vēlēšanu ie-
cirknī vēlēšanu komisijas darbinieks 
noskenēs vēlētāja pasi vai personas 
apliecību un pārliecināsies, ka vēlētā-
js ir iekļauts attiecīgās pašvaldības 
vēlētāju sarakstā un reģistrā jau 
nav atzīmes par viņa piedalīšanos 
vēlēšanās. Ja vēlētājam būs tiesības 
balsot, vēlēšanu iecirkņa komisija bal-
sotāju reģistrēs elektroniskajā vēlētāju 
reģistrā un papildus ziņas par vēlētā-
ju ierakstīs balsotāju sarakstā, kur 
vēlētājs parakstīsies par vēlēšanu 
materiālu saņemšanu.

Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju 
uzskaitei lieto Vēlētāju reģistru. Katrs 
vēlētājs būs reģistrēts vēlēšanu ap-

attīstības plānošana.
Rakstiskus priekšlikumus de-

tālplānojumā iekļaujamajiem risinā-
jumiem var iesniegt līdz 12.04.2021 
Mārupes novada domē Daugavas ie-
la 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-
2167, nosūtot tos pa pastu vai at-
stājot pastkastē pie Mārupes nova-
da domes centrālajām durvīm. 
Elektroniski priekšlikumi iesniedza-
mi ar elektronisko parakstu, iesū-
tot tos uz elektroniskā pasta adresi 
marupe@marupe.lv. Iesniegumā no-
teikti jānorāda iesniedzēja vārdu, uz-
vārdu un adresi, bet juridiskām per-
sonām jānorāda nosaukumu, adre-
si un reģistrācijas numuru. 

Jautājumu gadījumā griezties 
Mārupes novada Attīstības nodaļā 
pie teritorijas plānotājas Daces 
Žīgures dace.zigure@marupe.lv, tālr. 
67149862, speciālistu konsultāciju 
laikā – pirmdienās un ceturt dienās 
no plkst. 9.00-18.00. Sakarā ar 
valstī noteiktajiem ierobežoju miem 
Covid-19 vīrusa izplatības ierobežoša-
nai, lūgums izmantot tikai attālinā-
tas saziņas iespējas.

Darba laiki:
17.03.2021 no plkst. 13.00 – 17.00
18.03.2021 no plkst. 14.00 – 18.00
19.03.2021 no plkst.  9.00 – 13.00
22.03.2021 no plkst. 14.00 – 18.00
23.03.2021 no plkst.  9.00 - 13.00
24.03.2021 no plkst.  9.00 – 13.00
25.03.2021 no plkst. 14.00 – 18.00
26.03.2021 no plkst.  9.00 – 13.00
29.03.2021 no plkst. 14.00 – 18.00
30.03.2021 no plkst.  9.00 – 13.00
31.03.2021 no plkst.  9.00 – 13.00
01.04.2021 no plkst.  9.00 – 13.00
06.04.2021 no plkst. 14.00 – 18.00

Saskaņā ar Pašvaldības domes 
vēlēšanu likuma 18. pantu vēlēša-
nu komisija pieņems tikai tādus kan-
didātu sarakstus, kuru iesniedzēji par 
attiecīgo sarakstu speciālā domes 

Mārupes novada pašvaldības vēlēšanu iecirkņu adreses

Nr.968 Babītes novada 
daudzfunkcionālā sociālo 
pakalpojuma centra filiāle 
“Babīte”

Liepu aleja 17, Babīte, Babītes 
pag., Babītes nov.

Nr.778 Babītes vidusskola Jūrmalas iela 17, Piņķi, 
Babītes pag., Babītes nov.

Nr.791 Jaunmārupes pamatskola Mazcenu aleja 4A, 
Jaunmārupe, Mārupes nov.

Nr.790 Mārupes novada dome Daugavas iela 29, Mārupe, 
Mārupes nov.

Nr.955 Mārupes pamatskola Viskalnu iela 7, Tīraine, 
Mārupes nov.

Nr.956 Mārupes Valsts ģimnāzija Kantora iela 97, Mārupe, 
Mārupes nov.

Nr.957 Skultes Dienas centrs Skultes iela 31, Skulte, 
Mārupes nov.

Nr.795 Sporta un kultūras centrs „Pīlādzīši”, Spuņciems, Salas 
pag., Babītes nov.

gabalā atbilstoši reģistrētai dzīvesvie-
tai 90 dienas pirms vēlēšanu dienas. 
2021. gada pašvaldību vēlēšanās šī 
diena ir 7. marts.

Savu vēlēšanu apgabalu un ap-
gabala vēlēšanu iecirkņus vēlētāji 
varēs noskaidrot, sākot no 27. mar-
ta Pilsonības un migrācijas lietu pār-
valdes e-pakalpojumā internetā vai 
arī pa uzziņu tālruni.

No 27. marta līdz 27. maijam   
vēlētāji tiešsaistē vai klātienē varēs 
arī mainīt savu vēlēšanu apgabalu, ja 
būs izvēlējušies balsot vēlēšanu ap-
gabalā, kurā viņiem pieder nekusta-
mais īpašums.

Vēlēšanu apgabala maiņu var pie-
teikt gan klātienē jebkuras pašvaldī-
bas dzīvesvietas deklarēšanas 
iestādē, gan arī internetā, izmanto-
jot Pilsonības un migrācijas lietu pār-

valdes iecirkņa maiņas e-pakalpoju-
mu.

Jaunums. Balsošana pa pastu no 
ārvalstīm

Šogad pirmo reizi vēlētāji, kuriem ir 
balsstiesības pašvaldības vēlēšanās, 
bet kuri vēlēšanu laikā uzturas ār-
valstīs, varēs pieteikties balsoša-
nai  pa pastu no ārvalstīm. Pasta bal-
sošanai būs jāpiesakās iepriekš - no 
27. marta līdz 24. aprīlim. Pieteikties 
varēs valsts pārvaldes pakalpojumu 
portālā www.latvija.lv, Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpo-
jumā, Latvijas Republikas vēstniecībās 
vai pārstāvniecībās, Centrālajā vēlēša-
nu komisijā vai izmantojot oficiālo 
elektronisko adresi.

vēlēšanu komisijas depozīta kontā 
ir iemaksājuši drošības naudu. 

Drošības nauda par kandidātu 
sarakstu domes vēlēšanām Mārupes 
novadā ir 285.00 euro. 

Mārupes novada dome
Reģ.nr.90000012827 
Valsts Kase TRELLV22XX 
Konts LV14TREL980242702200B
Maksājuma mērķī jānorāda, par ku-

ru deputātu kandidātu  sarakstu tiek 
veikts drošības naudas maksājums 
Mārupes novada domes vēlēšanām.

Ieteikums! Iesniedzot kandidātu 
sarakstu, lūgums pievienot arī aiz-
pildītu iesniegumu par drošības nau-
das atmaksu.

Papildus informāciju lasīt www.
cvk.lv

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu īpašumā Gaujas iela 30, Mārupē 

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS
Informācija deputātu kandidātu sarakstu iesniedzējiem

Informācija par pieteikšanos darbam Mārupes novada pašvaldības 
vēlēšanu iecirkņu komisijās

Informācija vēlētājiem

2021.gada 5.jūnijā
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Novadā
Mārupes vēstis

pirmdiena, 15.marts, 2021

Mārupes centrā durvis ver vaļā 
medicīnas centrs “Mārupes Dok-
torāts”, kurā savu medicīnas 
pieredzi, praksi, zināšanas apvie-
nos vairākas iestādes sniedzot 
iedzīvotājiem visaugstākā līmeņa 
medicīnisko aprūpi jaunās, 
gaišās, videi pieejamās telpās.

Jau marta sākumā durvis vēru-
si vaļā “E.Gulbja Laboratorija”, no-
drošinot augstvērtīgus laboratori-
jas izmeklējumus slimību diagnos-
tikai un veselības novērtēšanai. 
Marta vidū durvis vērs vaļā “Mārupes 
Doktorāts” un “Veselības centrs 4” 
filiāle - “Mārupe”, nodrošinot pieeju 
pieprasītiem ārstiem speciālistiem 
un kvalitatīviem diagnostikas, veselī-
bas aprūpes un estētiskās medicīnas 
pakalpojumiem. Drīzumā būs piee-
jami kvalitatīvi un vispusīgi zobārst-
niecības pakalpojumi, ko nodrošinās 
“AB DENTAL ZOBĀRSTNIECĪBA”, kā 
arī tiks nodrošināti fizioterapeita un 
ārstnieciskās masāžas pakalpoju-
mi. Ar prieku informējam, ka darbu ir 
uzsācis “DYNASTY” veikals veselībai, 
komfortam un skaistumam. Veikalā 
jau tagad var iegādāties kosmētiku, 
kompresijas preces sportam un ik-
dienai, komforta apavus darbam, ik-
dienai un bērniem, ortozes, mugu-
ras jostas un citas veselības veici-
nošas preces.

“Mārupes Doktorātā” iedzīvotā-
jus konsultēs ģimenes ārsti, pedia-
trs, dietologs, būs pieejami ārst-
nieciskās pēdu aprūpes speciālis-

Ārstu prakse ‘’Mazcena 21’’, Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe
Pieņem ģimenes ārste Anita Vintere,
ārsta palīgs Ieva Vecmuktāne,
ārsta palīgs Anita Vadzinska- Simanova.

Pirmdiena Pieņemšanas laiks 9.00-13.00
Prakses darba laiks 9.00-17.00
Telefona stunda 13.00-14.00

Otrdiena Pieņemšanas laiks 15.00-19.00
Prakses darba laiks 11.00-19.00
Telefona stunda 14.00-15.00

Trešdiena Pieņemšanas laiks 9.00-13.00
Prakses darba laiks 9.00-17.00
Telefona stunda 13.00-14.00

Ceturtdiena Pieņemšanas laiks 9.00-13.00
Prakses darba laiks 9.00-17.00
Telefona stunda 13.00-14.00

Piektdiena Pieņemšanas laiks 8.00-12.00
Prakses darba laiks 8.00-16.00
Telefona stunda 12.00-13.00

SIA “Med Plus Ārstu Prakse”, Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe
Pieņem ģimenes ārste un pediatre dr. Olga Čivžele
Telefons saziņai  25377390

Pirmdiena Pieņemšanas laiks 13.00-17.00
Prakses darba laiks 9.00-17.00

Otrdiena Pieņemšanas laiks 8.00-12.00
Prakses darba laiks 8.00-16.00

Trešdiena Pieņemšanas laiks 15.00-19.00
Prakses darba laiks 11.00-19.00

Ceturtdiena Pieņemšanas laiks 9.00-13.00 (zīdaiņi)
Prakses darba laiks 9.00-17.00

Piektdiena Pieņemšanas laiks 8.00-12.00
Prakses darba laiks 8.00-16.00

Mārupes novada Domes pagā-
jušā gadā pirmo reizi izsludinātais 
konkurss “Mammu bizness 
Mārupē” tiek turpināts arī 2021.
gadā! 

Konkursam varēs pieteikties sievie-
te, kas audzina bērnu kopīgā dzīves-
vietā vecumā līdz 8 gadiem (ieskai-
tot) un plāno uzsākt uzņēmējdarbī-
bu vai šo sieviešu dibinātie uzņēmu-
mi, kuri reģistrēti pirms ne vairāk kā 
24 mēnešiem. Konkursa finansēju-
mu varēs izmantot esošā biznesa at-
tīstīšanai vai jauna uzņēmuma dar-
bības uzsākšanai.

Lai palīdzētu jaunajām uzņēmējām 
labāk sagatavoties dalībai konkursā, 
aicinām pieslēgties zoom semināram, 

ta - podologa un kosmetologa pa-
kalpojumi, kā arī ultrasonogrāfijas 
diagnostikas izmeklējumi, savukārt 
“Veselības Centrs 4” filiālē “Mārupe” 
pacientus patīkamā un mūsdienīgā 
vidē konsultēs ginekologs, dzemdību 
speciālists, ķirurgs, proktologs, ķiru-
rgs ar specializēju fleboloģijā un prok-
toloģijā, dermatovenerologs un en-
dokrinologs. Par ādas veselību un 
izskatu būsi iespējams parūpēties, 
izmantot dermatoskopijas, ādas vei-
dojumu noņemšanas, skleroterapi-
jas un lāzerepilācijas pakalpojumus. 
Vienlaicīgi “Veselības Centrs 4” ver 
vaļā otru filiāli “Mārupe-centrs”, kur 
būs ērti pieejami citu speciālistu pa-
kalpojumi, iedzīvotāju veselības un 
labsajūtas celšanai. 

Mārupe kā dzīvesvieta kļūst arvien 
pievilcīgāka cilvēkiem, kuri vienlaicī-
gi vēlas baudīt mieru un pilsētas ērtī-
bas, tieši tāpēc ir svarīgi nodrošināt 
ērtu pieeju veselības aprūpes pakalpo-
jumiem ārpus galvaspilsētas centra.

“Mārupes Doktorāts” un “Veselības 
centrs 4” jauno filiāļu darbs tiek no-
drošināts, ievērojot augstākās epi-
demioloģiskās drošības prasības. 

“Mārupes Doktorāts” un “Veselības 
centrs 4” filiāle “Mārupe” atrodas 
Pededzes ielā 10, Mārupē. Tālrunis 
pierakstiem un papildu informācijai 
20004039, www.marupesdoktorats.lv.

“Veselības centrs 4” filiāle “Mārupe 
- centrs” atrodas Daugavas iela 27A, 
Mārupē. Tālrunis pierakstiem un pa-
pildu informācijai 67847100

kas notiks šī.g. 18.martā, plkst. 17.00. 
Pieslēgšanās saiti meklējiet 

pašvaldības mājaslapā www.marupe.
lv/mammubizness.

Konkursa mērķis ir motivēt sievie-
tes - māmiņas saskatīt sevī uzņēmē-
jas potenciālu un uzsākt komercdar-
bību, sekmēt jaunu produktu un pa-
kalpojumu veidošanu, kā arī sekmēt 
jauno māmiņu sociālo iekļaušanu, 
sevis pilnveidošanu, atvieglojot un 
veicinot veiksmīgāku atgriešanos 
darba tirgū.

Kopējais Konkursa ietvaros pieeja-
mais līdzfinansējums ir 12 000 eiro, 
maksimālais viena projekta realizāci-
jai pieejamais līdzfinansējums ir 3 
000  eiro. 

Konkurss norisināsies divās at-

lases kārtās, izvērtējot pieteikumu 
atbilstību konkursa nolikumam un 
kritērijiem, kā arī vērtēs pretenden-
tu prezentācijas un atbildes uz žūri-
jas komisijas jautājumiem.

Konkursa pieteikumu pieņemša-
na sāksies 19.martā un tā noslēg-
sies 19.aprīlī. Iesniegtos projektus 
vērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā 
būs uzņēmējdarbības profesionāļi un 
pašvaldību pārstāvji.

Konkursa nolikumu iespējams ap-
skatīt pašvaldības interneta vietnē 
www.marupe.lv sadaļā  Novada ziņas. 
Plašāka informācija pieejama, raks-
tot uz e-pasta adresi: jolanta.kursi-
sa@marupe.lv  vai zvanot uz tālruņa 
numuru 67149856 vai 29330721.

Jauna medicīnas iestāde Mārupē

No 15. marta darba laika izmaiņas 
ģimenes ārstu praksēs Jaunmārupē

Konkurss “Mammu bizness Mārupē” turpinās,
māmiņas tiek aicinātas uz semināru 
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Sports
Mārupes vēstis

pirmdiena, 15.marts, 2021

2021.gada 24.februāra domes 
sēdē lemts piešķirt biedrībai 
“Mārupes hokeja savienība” tiesī-
bas slēgt līdzdarbības līgumu, 
piln varojot veikt likuma “Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās 
daļas 6.punktā paredzēto 
pašvaldības autonomo funkciju – 
iedzīvotāju veselīga dzīvesveida 
un sporta veicināšana, īstenojot 
interešu izglītības programmu 
“Ledus hokejs” Mārupes novada 
pašvaldības administratīvajā teri-
torijā.

Līgums tiks slēgts uz laiku līdz 
2022.gada 31.martam un kopējais fi-
nansējuma apjoms pārvaldes uzdevu-
ma veikšanai noteikts 30 000 eiro.

2021.gada 29.janvārī Mārupes 
novada dome izsludināja konkursu, 
aicinot pieteikties pretendentus in-
terešu izglītības programmas “Ledus 
hokejs” īstenošanai. Pieteikšanās ter-
miņā tika saņemti divi iesniegumi, 
kurus vērtēja pieteikumu vērtēšanas 
komisija.

Izvērtējot pretendentu iesniegtos 
dokumentus, konkursa komisija atzi-

na biedrību “Mārupes hokeja savie-
nība” par atbilstošāko pretenden-
tu, ar kuru ir slēdzams līdzdarbības 
līgums un 2021.gada 24.februāra 
domes sēdē lemts piešķirt biedrībai 
“Mārupes Hokeja savienība” līguma 
slēgšanas tiesības, nodrošinot iespē-
ju trenēties hokejā bērniem un jau-
niešiem no 4 līdz 16 gadu vecumam.

Latvijas Futbola federācijas 
Laureātu vakarā 26. februārī 
paziņoti 2020. gada Latvijas fut-
bola izcilnieki 29 dažādās 
nominācijās. Anete Krasovska un 
Andris Bulis uz sidrabā mirdzošas 
skatuves ar skaistiem vārdiem un 
gracioziem citātiem sumināja vi-
sus futbola cilvēkus.

Priecājamies, ka mūsu Mārupes 
Sporta centra ieguldījums ir novērtēts 

Mārupes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus pēc iespējas brīvo 
laiku pavadīt svaigā gaisā, piedāvājot izmantot pašvaldības stadio-
nus publiski pieejamā laikā, ievērojot visus valdības noteiktos iero
bežojumus.

Stadionu darba laiks ārkārtējās situācijas laikā noteikts no plkst. 8:00 
– 20:00.

Šobrīd brīvajos laikos var sportot:
• Mārupes Valsts ģimnāzijas stadionā, Kantora ielā 97, Mārupē
• Jaunmārupes stadionā,  Īvju ielā 5/7, Jaunmārupē
• Mārupes pamatskolas (Tīraines) stadionā, Viskalnu ielā 7, Tīrainē
Jaunajā Mārupes pamatskolas sporta laukumā Tīrainē, sākot ar 2021.gada 

18.februāri, pieejams stadiona skrejceļš un basketbola laukums. Joprojām 
publiski nevarēs izmantot futbola laukumu.

Stadionu noslodzi iespējams apskatīt pašvaldības mājaslapā www.marupe.
lv sadaļā Sports/Mārupes Sporta centrs/Sporta kompleksu noslodze.

Jāņem vērā, ka iedzīvotājiem stadioni ir pieejami laikos, kad tajos neno-
tiek sporta centra treniņu nodarbības un sacensības.

No 20.februāra līdz 6.martam Mārupes Sporta centrs aicināja pie-
dalīties ārtelpu aktivitātē “AKTĪVS UN RADOŠS”. 

Ikviens varēja piedalīties trīs aktivitātēs - “Jaunais sporta veids”, “Sports un 
dzīvnieki”, “Sniega figūra”, iesūtot savas aktivitātes foto vai video. Mārupes 
Sporta centrs saņēma vairāk kā 40 fotogrāfijas un video sižetus ar radošām, 
enerģiskām un atraktīvām novadnieku izpausmēm. 

No visām iesūtītajām fotogrāfijām un video sižetiem 8.martā tika izlo-
zēti 5 laimīgie, kuri saņems pārsteiguma balvas no Mārupes Sporta cen-
tra. Ar katru no laimētājiem sazināsimies personīgi un vienosimies par to, 
kā saņemt balvas.

Vēlreiz paldies par piedalīšanos un uz tikšanos nākamajās aktivitātēs 
Mārupes novadā!

un centrs ieguvis balvu Jaunatnes 
futbola nominācijā - radošākais bēr-
nu un jauniešu klubs.

Nominācijā “Radošākais bēr-
nu un jauniešu klubs” tika izvirzīti 
trīs pretendenti - Ventspils futbola 
akadēmija, Mārupes Sporta centrs un 
Rēzeknes novada bērnu un jaunatnes 
sporta skola. Balvu ieguva Mārupes 
Sporta centrs. APSVEICAM! 

Mārupes Sporta centrā ar fut-
bolu nodarbojas 352 audzēkņi, ar 

kuriem strādā 6 treneri. Sporta cen-
tra komandas regulāri piedalās 
gan Latvijas mēroga sacensībās, 
gan starptautiskajā arēnā. Paldies 
Mārupes Sporta centra kolektīvam 
par ikdienas procesa kvalitatīvu no-
drošināšanu un atbalstu sacensī-
bu organizēšanā. Tiekamies futbo-
la laukumos!

Mārupes Sporta centrs ieguvis radošākā bērnu un 
jauniešu kluba titulu

Svaigs gaiss ir zelta vērtē!

Mārupieši radoši un aktīvi 
pavadījuši ziemu

Tiesības slēgt līdzdarbības līgumu interešu 
izglītības programmas “Ledus hokejs” īstenošanai 
piešķirtas biedrībai “Mārupes hokeja savienība”

P I R M D I E NĀS  N O  P L K S T .    1 4 : 0 0  -  1 4 : 3 0 ,  

O T R D I E NĀS  N O  P L K S T .     1 4 : 0 0  -  1 4 : 3 0 ,

C E T U R T D I E NĀS  N O  P L K S T .     1 4 : 0 0  -  1 4 : 3 0 ,

PAVASARIS
BRĪVSOLĪ
ĢIMENĒM

PAVASARIS
BRĪVSOLĪ
PIEAUGUŠAJIEM

T R E Š D I E NĀS  N O  P L K S T .    1 8 : 0 0  -  1 8 : 4 5 ,  

P I E K T D I E NĀS  N O  P L K S T .     1 7 : 0 0  -  1 7 : 4 5 ,

ĀRTELPU AKTIVITĀTES ĢIMENĒM

KRĀSO
FOTOGRĀFĒ

NOSŪTI

- Kā  mēs gatavojamies  Liel dienu ol u krāsošanai?
- Kā  mēs krāsojam un dekorē jam Liel dienu ol as?
- Kā  i z skatās nokrāsotās Liel dienu ol as?

UZ MĀRUPES SC FACEBOOK KONTU

Iz l oz es kārt ībā  5  dal ībnieki  saņems pārsteiguma bal vas no Mārupes SC

ĀRTELPU AKTIVITĀTE

"AKTĪVS MĀRUPIETIS"

           V A I  T U  P A Z ĪS T I  MĀR U P I ?  
I Z V E I D O  M A R Š R U T U  N O  I E L U  N O S A U K U M U  P I R M A J I E M  B U R T I E M
A R  N O S A U K U M U  " A K T ĪV S  MĀR U P I E T I S "  U N  V E I C  D I S T A N C I

N O F O T O G R A FĒ  I E L U  N O S A U K U M U  -  F I K SĒ  M A R Š R U T U  A P L I K A C I JĀ
SŪT I  U Z  MĀR U P E S  S P O R T A  C E N T R S  F A C E B O O K  K O N T U

1 5 . M A R T S  –  2 1 .  M A R T S

MĀR U P E S  N O V A D S

ĀRTELPU AKTIVITĀTE

"AKTĪVS MĀRUPIETIS"

           V A I  T U  P A Z ĪS T I  MĀR U P I ?  
I Z V E I D O  M A R Š R U T U  N O  I E L U  N O S A U K U M U  P I R M A J I E M  B U R T I E M
A R  N O S A U K U M U  " A K T ĪV S  MĀR U P I E T I S "  U N  V E I C  D I S T A N C I

N O F O T O G R A FĒ  I E L U  N O S A U K U M U  -  F I K SĒ  M A R Š R U T U  A P L I K A C I JĀ
SŪT I  U Z  MĀR U P E S  S P O R T A  C E N T R S  F A C E B O O K  K O N T U

1 5 . M A R T S  –  2 1 .  M A R T S

MĀR U P E S  N O V A D S
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Novadā
Mārupes vēstis

pirmdiena, 15.marts, 2021

17. februārī  Mārupes Kultūras 
namā Jasjukeviču ģimenes 
tradīciju kopai “RADI” pasniegta 
Latvijas Folkloras biedrības ie-
dvesmas balva par latviskās dzī-
vesziņas kopšanu un daudzi-
nāšanu.

Lai popularizētu un daudzinātu lat-
visko dzīvesziņu, tās pamatvērtības, 
izpausmes  un ilgtspēju mūsdienu 
sabiedrībā, kā arī pievērstu sabie-
drības uzmanību un godinātu per-
sonu, kopu un kopienu veikumu lat-
viskās dzīvesziņas un tautas tradīci-
ju kopšanas talkā, Latvijas Folkloras 
biedrība ik gadu pasniedz folkloras 
balvu „Austras koks”.

2020.gada nogalē Latvijas Folkloras 
biedrības valde izskatīja pretendentu 
pieteikumus un nolēma piešķirt balvas 
par veikumu 2020.gadā trīs nomināci-
jās – „Latviskās dzīvesziņas kopšana 

1. martā simtu viena gada jubileju nosvinēja mūsu novadniece Lili-
ja Celmiņa, kas šobrīd ir vecākā zināmā novada iedzīvotāja. Jubilāri 
sveica Mārupes novada domes pārstāvji, nododot ziedus un īpaši no-
tikumam sagādātu torti. Jāpiemin, ka arī Lilijas meita Drosma šogad 
februārī atzīmēja apaļu 80 gadu jubileju. Vēlam abām kundzēm stip-
ru veselību, dzīvesprieku, neizsīkstošu enerģiju un daudz mīlestības 
pilnu prieka mirkļu!

Kopā ar ziediem un torti simtgadniece saņēma arī pašvaldības dāvanu 
150 eiro apmērā.

Jubilāres ģimene jau desmit gadus dzīvo Mārupes novadā, pati jubilāre 
atnākusi uz Mārupi pirms pieciem gadiem no tēva mājām Vitrupē, Limbažu 
novadā, kur dzīvojusi kopā ar māsu, līdz māsa devusies aizsaulē. Šobrīd 
Lilija dzīvo kopā ar meitu Drosmu, mazdēlu Gunti, viņa sievu Mariku un 
mazmazmeitiņu Evelīnu, kas mācās Mārupes pamatskolā.

Pielāgojoties jaunajai dzīves 
kārtībai un ierobežojumiem, no 4. 
līdz 6.martam attālināti, bet 
veiksmīgi un visnotaļ pozitīvā 
gaisotnē norisinājies Mārupes 
Mūzikas un mākslas skolas orga-
nizētais 2. Starptautiskais 
pūšaminstrumentu spēles jauno 
izpildītāju konkurss „WIND 
STARS 2021”. 

Konkurss šogad bija vēl jaudīgāks 
un pulcēja vairāk kā 700 dalībniekus, 
tajā skaitā pedagogus un koncert-
meistarus, no 21 valsts. Konkursa 
ietvaros novērtēti mūzikas skolu 
audzēkņi piecās dažādās vecuma 
grupās vairāk kā desmit dažādu in-
strumentu spēles apakšgrupās.

Starptautiskais pūšaminstrumen-
tu spēles jauno izpildītāju konkurss 
tiek organizēts jau otro gadu ar mērķi 
veicināt pūšaminstrumentu spēles 
jauno izpildītāju profesionālo izaug-
smi, attīstīt mūzikas skolu izglītības 
kvalitāti, mācību darba procesu, peda-
gogu un audzēkņu darba rezultātus, kā 
arī veidot regulāru piere dzes apmaiņu 
starp Latvijas un pasaules mūzikas 

skolu audzēkņiem un pedagogiem. 
Lai gan konkursa norise šogad bi-
ja citāda, pielāgojoties jaunajai dzī-
ves kārtībai, tomēr attālinātā norise 
radīja iespēju tajā piedalīties jauniem 
dalībniekiem. Šogad konkurss pulcē-
ja dalībniekus no Latvijas, Lietuvas, 
Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas, 
Ukrainas, Polijas, Serbijas, Slovākijas, 
Bosnijas un Hercegovinas, Itālijas, 
Izraēlas, Japānas, Vjetnamas, 
Ungārijas, Kazahstānas, Taivānas, 
Gruzijas, Horvātijas, Mongolijas, 
Beļģijas.

Konkursa „WIND STARS 2021” di-
rektors Spodris Kačāns: “Esmu tiešām 
gandarīts, ka, neskatoties uz ierobežo-
jumiem, šis vērienīgais pūšamin-
strumentu spēles jauno izpildītāju 
konkurss arī šogad varēja veiksmī-
gi noritēt. Sacensība ir mācību pro-
cesa neatņemama sastāvdaļa, kas 
liek audzēkņiem gatavoties, saspar-
oties un motivē pilnveidot savas ie-
maņas instrumentu spēlē. 4.martā, 
atklājot konkursu Zoom platformā, 
bija jūtams neizmērojams prieks par 
atkalredzēšanos ar kolēģiem, iespē-
ju darboties kopā, dalīties pieredzē, 
novērtēt un motivēt mūsu jaunos ta-
lantus Latvijā un pasaulē.”

Konkursā piedalījās mūzikas skolu 
un mūzikas vidusskolu pūšaminstru-
mentu spēles audzēkņi, kas demon-
strēja savu meistarību blokflautas, 
flautas, obojas, klarnetes, saksofona, 
fagota,  trompetes, trombona, eifonija, 
mežraga spēle, tubas, tautas pūša-
mo instrumenti spēlē. Šogad konkur-
su papildināja arī sitaminstrumentu 
spēles audzēkņi.

Starptautisko pūšaminstrumen-
tu spēles jauno izpildītāju konkur-
su „WIND STARS 2021” organizēja 
Mārupes Mūzikas un mākslas sko-
la sadarbībā ar  starptautisko mūzi-
kas skolu asociāciju „CON ANIMA”.

un daudzināšana”, „Aktivitātes folklor-
as jomā 2020.gadā” un „Mūža iegul-
dījums”.

Nominācijā „Latviskās dzīvesziņas 
kopšana un daudzināšana” valde lēma 
piešķirt arī Iedvesmas balvu tradīciju 
kopai „RADI” (Jasjukeviču ģimenei), 
kuras veikums šajā ierobežojumu pil-
najā gadā gadskārtu svētku, ģimeņu 
godu un folklorā mantoto zināšanu 
par dabu un Visumu iedzīvināšanā 
un daudzināšanā ir neatsverams un 
arī pelnījis īpašu uzmanību.

Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas 
dēļ noteiktos ierobežojumus, balvas 
pasniegšanas ceremonija klātienē, 
kā ierasts, nenotika. Balva pasnieg-
ta individuāli 17.februāra pievakarē 
Mārupes Kultūras namā. Par balvas 
nominantiem un balvas pasniegša-
nu tiek veidota filma, kas plašākai 
sabiedrībai tiks prezentēta biedrī-
bas mājaslapā un sociālajos medi-

jos februāra beigās.
Par tradīciju kopu “RADI”
Tradīciju kopā  “RADI” darbojas 

Jasjukeviču ģimene. Ģimenes ied-
vesmas un spēka avots ir Latvijas da-
ba un senās tautas tradīcijas. Tradīciju 
ievērošanai ir nozīme atbildīgos un 
izšķirīgos dzīves notikumos, tādēļ 
ģimene piedalās kāzās, krustabās, 
gadskārtu svētkos un svinamās die-
nās, bagātinot tos ar dančiem un ro-
taļām visā Latvijā. Rituālās darbības 
pavada dziedāšana, seno tautas in-
strumentu - dūdu, vijoļu, kokļu, sa-
tabules, bungu, varganu un tau-
ru, spēle. Pagājušā gada 27.jūni-
jā Jasjukeviču ģimeni varējām sa-
stapt arī “JIP Mārupīte” Pēterdienas 
danču vakarā, kas organizēts patei-
coties pašvaldības projektu konkur-
sa “Mārupe – mūsu mājas” ietvaros 
iegūtajam finansējumam.

Tradīciju kopai „RADI” pasniegta balva par latviskās 
dzīvesziņas un tradīciju kopšanu

Sveicam novada vecāko 
iedzīvotāju Liliju Celmiņu 101 
gada jubilejā!

Norisinājies 2. Starptautiskais 
pūšaminstrumentu spēles jauno 
izpildītāju konkurss „Wind Stars 
2021”

Un dodies pastaigā ar uzdevumiem!
Plašak: www.marupe.lv/turisms
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Kultūra
Mārupes vēstis

pirmdiena, 15.marts, 2021

Svetlana Vaščenkova dz. 1938.gadā;
Jānis Lapiņš dz. 1942.gadā;
Valentīna Āriņa dz. 1935.gadā; 
Pēteris Groza dz. 1931.gadā;
Tamāra Bole dz. 1977.gadā;
Anatolijs Kovaļenko dz. 1975.gadā;
Guntis Dardecs dz. 1987.gadā;

Austra Stabulniece dz. 1933.gadā;
Maiga Čerņavska dz. 1930.gadā;
Ilga Draudziņa dz. 1936.gadā;
Ivars Plētiens dz. 1941.gadā;
Ksenija Loburenko dz. 1930.gadā.

2021.gada februārī 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
epasts: marupesvestis@marupe.lv
Izdevums pieejams elektroniskā veidā: 
www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība /
Izdevums Mārupes Vēstis
Izdevums tipogrāfiski iespiests 
SIA “Poligrāfijas grupa MŪKUSALA”

2021.GADA
FEBRUĀRIS 46

Zēni Meitenes
6
Laulības

12
Miruši

10
Dzimuši

 

Mārupes kultūras nama logi 
gandrīz visa gada garumā bija 
gaiši, jo darba dienās kultūras 
namā rosījās pašdarbības kolek-
tīvi - mazi un lieli dziedātāji un 
dejotāji. Savukārt brīvdienās - 
koncerti, teātra izrādes, balles  un 
dažādi pasākumi. Tā tas bija līdz 
2020.gada pavasarim, vēl paspē-
jām mājas sajūtu “iedot” VPDK 
“Krustu, šķērsu” un senioru 
ansam blim “Mežābele” Skultes 
ciema iedzīvotājiem. Bet nu jau 
martā paiet gads, kad kultūras 
ļaudis strādā ne savā ierastā rit-
mā, aizņemtībā, sajūtās, emocijās 
- drīzāk spocīgā klusumā. 

Tomēr 2020.gadā paspējām reali-
zēt daudz muzikālus pasākumus. 
Pats galvenais bija nepazaudēt sa-
vus cilvēkus, nepazaudēt ticību la-
bajam, nepazaudēt labi iesākto virzī-
bu kultūras nama darbībā. Pirms ga-
da domājām - gan jau tas viss ātri 
beigsies, vēl jocīgāk palika, kad virs 
Mārupes vairs nelidoja lidmašīnas. 
Tik un tā plānojām un radoši dar-
bojāmies. Nākošais, 2022.gads, ir 
Mārupes kultūras nama jubilejas 
gads – 80 gadu dzimšanas diena, 
kopš 1942.gada 8.martā svinīgi ti-
ka iesvētīts Mārupes pagastnams, 
tagadējais Mārupes kultūras nams, 
kurā draudzīgi dzīvojam kopā ar nova-
da domi. Esam stipri un cerību pil-
ni, ka nākošajā gadā varēsim svinēt 
svētkus un priecāties par dzīvi, orga-
nizēt skaistus, inovatīvus pasākumus 
iedzīvotājiem. 

Kad pagājušā gadā sākās Covid 
-19 vīrusa izplatības ierobežojumi, 
ļoti daudz plānoto pasākumu bija 
jāatceļ un reāla kultūras nama dar-
bība bija jāpārtrauc. Sākām veidot vi-
deo sveicienu un sapratām – nebūs! 
Parasti Zaļajā ceturtdienā Lieldienu 
laikā izskanēja mazo vokālistu 
konkurss “Mārupes Cālis”. Vēl jop-
rojām konkursa atbalstītāju - Rīgas 

lidostas dāvanas gaida, kad varēs 
“doties” pie mazajiem dziedātājiem. 
Arī šogad konkurss tomēr nenotiks. 
Nu ko,  turamies un ceram uz tuvāko 
nākotni! Maija beigās  - mūsu bērnu 
un jauniešu svētki “Ar vasaru saujā “ 
– nenotiek. Līgo svētki - zaļumballe, 
kurā parasti pulcējās vairāki tūkstoši 
ballētāju – nenotiek! Visi saņēmāmies 
un nolēmām – tomēr svētkiem būt. 
Cik paspēsim, tik paspēsim! 

Ielīgošanas koncerti māju pa-
galmos - jauna tradīcija, kuru noteikti 
turpināsim. Noorganizējām koncertu 
ciklu “Ieskandināsim Līgo”  - Vecozolu 
namos, Zeltrītu ielas 26. mājas pa-
galmā un Jaunmārupē, Mazcenu 
alejas 11. mājas pagalmā muzicē-
ja mārupieši – dziedātājs Andris 
Ērglis, taustiņinstrumentālists Juris 
Kristons un ģitārists Ēriks Upenieks. 
Savukārt, Tīrainē Viršu ielas 13  pa-
galmā, Mārupē, Mārupītes gatves 2 un 
3 mājas pagalmā un Skultē pie dienas 
centra muzicēja grupa “Rumbas kvar-
tets”, jo tieši šie mūziķi bija aizrunā-
ti muzicēt Līgo vakarā Mārupē .Tas 

bija super! Paldies jums iedzīvotāji, 
kuri bija kopā ar mums! 

Tālāk – jūnijā un jūlijā koncert-
cikls “Randiņu koncerti “ ar tiešraidi 
pašvaldības sociālo tīklu kontā 
Facebook. Tā pamatideja bija, ka šajā 
mājsēdes laikā mūziķi uzaicina viens 
otru uz randiņu, lai parunātu un, gal-
venais, pamuzicētu, sniedzot muzikā-
lu baudījumu. Pirmajā koncertā  vie-
sojās mārupiete, māksliniece Rēzija 
Kalniņa un ģitārists Kaspars Zemītis. 
Otrajā randiņkoncertā muzicēja māru-
piete, dziedātāja Rūta Dūduma Ķirse 
un mūziķis Jānis Ķirsis. Trešajā 
randiņkoncertā viesojās mārupieši, 
ģitārists Mārcis Auziņš un horeogrāfe 
Liene Grava. Un noslēdza šo koncert-
ciklu kolosāli kultūras nama draugi – 
pianists Vestards Šimkus un soliste 
Elīna Šimkus. Tas bija skaisti!

Jūlija beigās varējām noorganizēt 
novada Kapu svētkus ar mācītāju 
Kasparu Simanoviču, mūziķi Vilni 
Daņiļēviču, vijolnieku Raimondu 
Ozolu un mūsu pašu vokālo an-
sambli “Dzelde”.

Augustā, uzlabojoties situāci-
jai, paspējām noorganizēt lielis-
kos, tradicionālos (jau ceturto ga-
du) Brīvdabas kino un koncertu va-
karus, kuros pirms kino seansa muzi-
cē superīgie Latvijas mūziķi. Tika 
izdziedātas skaistās Imanta Kalniņa 
dziesmas programmā “Esi man tā” 
ar solistiem Aiju Andrejevu, Martu 
Kristiānu Kalniņu u.c. Uz domes bal-
kona muzicēja grupas “Dzelzs Vilks” 
un “Credo”. Jau septembrī šo brīvda-
bas koncertu sēriju noslēdza grupa 
“Apvedceļš”. Un noskatījāmies jaunās 
filmas “Pilsēta pie upes “, ”Klases sa-
lidojums 2”, “Savējie sapratīs”. Un bija 
sajūta, ka nu jau grūtākais un daudzie 
nenotikušie pasākumi ir aiz muguras. 

Tomēr jau pašā rudens sākumā 
sapratām, ka Covid 19 “uzvaras” gā-
jiens turpināsies. Paspējām noorga-
nizēt pasākumus senioriem, ceremo-
niju “Gada pedagogs “, bet jau labi 
izplānoto  un izloloto ceremoniju 
“Gada uzņēmējs” bija jāatliek. Izpalika 
iedzīvotāju iemīļotais Lāpu gājiens, 
skaists koncerts  Latvijas dzimšanas 

dienā. Mārupes Ziemassvētku egle 
“iedegās” pati. Ziemassvētku laikā 
kultūras nama iekšpagalmā reali-
zējam skaistu video instalāciju – 
Rūķa mājiņu ar piparkūku cepšanu 
un lustīgu muzikālo pavadījumu. 
Ieraudzīju tik daudz laimīgu ģimeņu! 
Un atkal – nekā! 

2021.gada sākums kā ierasts ne-
tika aizvadīts ar Ziemassvētku pasā-
kumiem. Nekā – klusums! Šogad 
Barikādēm 30! Palika neiedegti 
piemiņas ugunskuri, nesatikti 1991.
gada barikāžu aizstāvju dalībnieki, 
bet, ļoti ceru, ka novembrī, Latvijas 
svētku nedēļā, izdosies satikties ar 
šiem mārupiešiem – varoņiem, kuri 
bija Vecrīgā uz barikādēm un rakstī-
ja jaunu vēstures lappusi lielajā vēs-
tures grāmatā.

Šis laiks, nu jau vesels gads, ir ļo-
ti nopietns pārbaudījums kultūras 
nama amatiermākslas un ne tikai 
kolektīviem. Ir jādara viss, lai sagla-
bātu novada kolektīvus – deju kolek-
tīvus, korus -mazos un lielos. Lai 2023.
gadā varētu vispār notikt Vispārējie 
latviešu dziesmu un deju svētki. Mani 
mīļie kolektīvu dalībnieki – turamies, 
ceram, mīlam un gaidām. Paldies 
Jums, ka mums esat un paliksim 
kopā sava novada patrioti! Mums 
vēl daudz darāmā. Turpināsim ap-
kopot materiālus par kultūras na-
ma vēsturi, domāsim radoši un pa 
jaunam. Neviena koncerta tiešraide 
nekad neaizstās dzīvu publiku, dzī-
vus aplausus un garšīgus smieklus 
un sajūsmu. Mīļie iedzīvotāji, nu visi 
kopā - vienkārši turpināsim  atbalstīt 
viens otru, tik vienkārši. 

No sirds vēlreiz sveicu folkloras 
grupu “Radi”, mārupiešus, ar izcilības 
balvas iegūšanu, kuru skaisti, tomēr 
attālināti pasniedzām kultūras nama 
lielajā zālē. Saposāmies! Un kultūras 
nama logi turpina dzīvot  - gleznās, sa-
jūtās un gaida visus uz drīzu tikšanos! 

Kultūras nama direktore I. Dūduma

Kultūras dzīve pandēmijas laikā

Krāšņi izgaismots Mārupes Kultūras nams Latvijas Valsts svētkos


