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Palīdzam Ukrainai
Reiz mēs cīnījāmies par savas valsts brīvību, patlaban par brīvību cīnās kāda cita Eiropas valsts – Ukraina. Diemžēl no kara cieš ne tikai infrastruktūras objekti, bet arī civilie-
dzīvotāji. Mārupes novadā varam palīdzēt vairākos veidos – ziedot nepieciešamās lietas palīdzības paku nosūtīšanai uz Ukrainu un pirmās nepieciešamības lietu paku sagata-
vošanai tiem cilvēkiem, kas ieradīsies mūsu teritorijā kā bēgļi, privāti vai kā uzņēmēji piedāvāt izmitināšanu vai darba vietas. Katru dienu nepieciešamas arī darba rokas paku 
šķirošanas punktā Tīrainē, Vecozolu ielā 103. Aktuālais Ukrainas atbalstam un arī informācija iedzīvotājiem par civilo drošību apkopota vienuviet - Mārupes novada pašvaldī-
bas mājaslapas www.marupe.lv sākumlapas sadaļā “PALĪDZĪBA UKRAINAI”.

Aicināmievērot,kainformācijair
ļotimainīga–gansaistībāarman-
tām,kopieņempalīdzībaspakām,
ganarīarmateriāliemundarbiem,
kas varētu palīdzēt šo saziedoto
mantušķirošanasunnosūtīšanas
procesuvirzīt veiksmīgi tālāk.Bū-
tiskākais-jairjumsvēlmeunspē-
japalīdzēt(tasattiecasnetikaiuz
privātpersonām,betarīuzuzņēmē-
jiem),aicināmdotpartoziņu,aizpil-
dotmājaslapāpieejamāsanketas.
Atbalstotkustību“Gribupalīdzēt

bēgļiem”,novadādarbojasbiedrība
“Labdarībalapa”.Pašvaldībataipie-
šķīrusitelpasVecozoluielā103,Tī-
rainē,kurarīnotieksaziedotomantu
pieņemšanaunšķirošana,iekrauša-
naunnosūtīšanauzUkrainu.Tāpat
novadāirvēltrīspašvaldībasēkas,
kurāsdarbiniekipieņempalīdzības
pakas,kotālāknogādātcentrālajam
punktamTīrainē.
Svarīgi!Laidarbinoritētukoordi-

nēti,jāievērovalstsinstitūcijunoteik-
tākārtība.Pašvaldībairstarpnieks,
kasvarpalīdzētpaātrinātvisasno-
risessavāadministratīvajāteritorijā.
Pateicamies visiem, kas atbalsta,

dalotiesarziņām,veicotbrīvprātīgu
darbuvaiatbalstotartransportapa-
kalpojumiem.
Pateicamiesvisiem,kuri2.martā

MārupēunPiņķospiedalījāspašval-
dībasorganizētajāatbalstapasāku-
mā“UKRAINASBRĪVĪBAI!”!
Kontaktpersona par atbalstu

UkrainaiMārupes novada pašval-
dībā ir Valdis Kārkliņš, Mārupes
novadapašvaldībasdomespriekš-
sēdētāja otrais vietnieks (tālr. nr.:
+371 25728371; e-pasta adrese:
valdis.karklins@marupe.lv).

Informācija bēgļiem no Ukrainas
Vēlamies atgādināt iedzīvotājiem
nerīkotiespatvaļīgiunizsvērtsavas
iespējaskādamsniegtatbalstu,zie-
dojotmantasvaipiedāvājottelpas
izmitināšanai.
Svarīgi - ja novadā ierodas bēgļu
ģimene,kuraatradusišeitpastāvī-
guapmešanāsvietupieradiemvai
palīdzībassniedzējiem,taisākumā
jāreģistrēsavauzturēšanāsMāru-
pes novada pašvaldības policijā.
Kontakttālruņanumuriinformācijai
unsaziņai-25423038,67933470,

Adrese:Konrāduiela5,Mārupe.
Pēc reģistrācijas par sociālās 

palīdzībaspabalstiemsazinātiesar 
MārupesnovadaSociālodienestu.
Kontakttālruņa numuri informāci-
jai: 26958834 (Mārupes pagastā) 
27714497(Babītespagastā).

Sākotar5.martu,LatvijasRepub-
likāstājiesspēkāUkrainasciviliedzī-
votājuatbalstalikums,kuramērķis
irsniegtvispārējuatbalstuUkrainas
sabiedrībai.Likumānoteiktakārtība
parilgtermiņavīzāmunuzturēšanās
atļaujām,tiesībāmuznodarbinātību,
izmitināšanu,atbalstiem,piekļuviiz-
glītībai,sociālajiempakalpojumiem
utt.
Vienotais tālruņa numurs “Pa-

līdzība ukraiņiem Latvijā” (lat-
viešu, krievu, ukraiņu un angļu
valodā): +371 27380380. Vairāk:
www.ukraine-latvia.com.
Aicināmsaglabātmieru,sekotin-

formācijaidrošosavotosunpalīdzēt
citscitamsavuiespējurobežās!

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

Lūdzam nest TIKAI sarakstā norādītās mantas (skatīt 
mājaslapā www.marupe.lv) un pirms došanās – 
sazvanīties iepriekš

#StandWithUkraine

Pašvaldībā izveidoti
četri palīdzības paku 
pieņemšanas punkti:

Daugavas iela 29, Mārupe
Mārupes novada pašvaldības administrācija

67933012
Darba laiks
pirmdiena, ceturtdiena 9.00-18.00
otrdiena, trešdiena 9.00-17.00
piektdiena 9.00-15.00

Centra iela 4, Piņķi
Klientu apkalpošanas centrs “Babīte”

67914650, 26120706 
Darba laiks
pirmdiena, ceturtdiena 9.00-18.00
otrdiena, trešdiena 9.00-17.00
piektdiena 9.00-15.00

Spuņciema iela 9, Spuņciems
Salas sākumskolas administrācija

67934172 
Darba laiks
pirmdiena - piektdiena 8.00-15.00

Vecozolu iela 103, Tīraine
25741150 (biedrība “Labdarības lapa”) 

Darba laiks
darbadienās un brīvdienās

Zināt, kā rīkoties krīzes situcijās
Aizsardzības ministrija informē: lai gan Latvijai patlaban nav tiešu militāru draudu, ikvienam sabiedrī-
bas loceklim ir jābūt gatavam jebkuras krīzes pirmajām 72 stundām, iepriekš pārdomājot rīcību, kā at-
balstīt tuviniekus, parūpēties par mājokli, kādus komunikācijas veidus un uzticamos informācijas avo-
tus izmantot.

Ministrijaatgādinaparbukletu“Kā
rīkotieskrīzessituācijās”,kuratroda-
mainformācijaparrīcībupirmajās
krīzes72stundās,ieteikumi,kāsa-
gatavoties,parrīcībukaragadījumā.
Bukletāpieejamsarīsarakstsar

lietām,kurāmvienmēr jābūtkatrā
mājsaimniecībā,laitābūtugatava

bezgrūtībām izdzīvot72stundas
bezpalīdzībasnomalas,kāarīietei-
kums,kāsaliktārkārtasgadījumu
somu.

Pēc Aizsardzības ministrijas 
sniegtās informācijas 

Buklets latviešu, krievu un angļu 
valodā atrodams vietnē www.sargs.lv 
sadaļā “72 stundas”,  www.marupe.lv 
sadaļā “Palīdzība Ukrainai”. Izdrukas 
lasīšanai uz vietas pieejamas arī paš-
valdības klientu apkalpošanas centros, 
bibliotēkās un dienas centros.

SAGLABĀ  

Š O  B U K L E T U !

KĀ RĪKOTIES
KRĪZES  

GADĪJUMĀ
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Mārupes novada pašvaldības domes sēdē 23. februārī 
pieņemtie lēmumi
2022. gada 23. februārī notika Mārupes novada pašvaldības domes kārtējā sēde, kurā izskatīti 54 darba kār-
tībā iekļautie lēmumprojekti.

Lēmumi īsumā
 Apstiprinātzemesierīcībasprojektus,
zemesvienībāmpiešķirtadresesunno-
saukumus,lietošanasmērķus.Nodibi-
nātielu,piešķirtnosaukumuunadreses.
Ielāmpiešķirtpašvaldībasnozīmesielas
statusu.Piešķirtadresesdivģimeņumā-
jaiuntāstelpugrupām,dvīņumājasun
divudzīvokļumājutelpugrupām.Pie-
šķirtadresinekustamajiemīpašumiem.
Piešķirtadresijaunbūvei.Atdalītzemes
vienībasnonekustamajiemīpašumiem.
Mainītzemeslietošanasmērķusnekus-
tamajiemīpašumiem.Izsniegtizziņas
parzemesgabaluiegūšanuīpašumā.

 Noteiktapstiprinātānekustamāīpašu-
maPenkulesiela132Mārupē,Mārupes
pagastā,Mārupesnovadā,detālplānoju-
maizstrādesdarbauzdevumaderīgu-
matermiņu-2023.gada26.februāris.

 Uzsāktdetālplānojumaizstrādinekus-
tamāīpašuma„Aizezeri”(kadastraNr.
80880050470)Spuņciemā,Salaspa-
gasts,Mārupesnovads,teritorijā.

 Uzsāktdetālplānojumaizstrādinekus-
tamoīpašumu„Graudi” (kadastraNr.
80480030359) un Turaidas iela (ka-
dastraNr.80480031166)Piņķos,Babī-
tespagasts,Mārupesnovads,teritorijā.

 Nodot nekustamā īpašuma “Boteri”
Mārupē,Mārupes pagastā,Mārupes
novadā(kadastraNr.80760030092),
detālplānojumaprojektupubliskaiap-
spriešanaiuninstitūcijuatzinumusa-
ņemšanai.

 Apstiprinātnekustamoīpašumu“Mež-
maļi”,kadastraNr.80760120107,un
īpašumaarkadastraNr.80760120526
Mārupē,Mārupes pagastā,Mārupes
novadā,detālplānojumu.

 Apstiprināt  lokālplānojumu, ar kuru
groza teritorijas plānojumu nekus-
tamā īpašuma “Valteri”Mārupes pa-
gastā,Mārupesnovadā(kadastraNr.
80760030363),teritorijā.Izdotsaisto-
šosnoteikumusNr.7/2022„Lokālplā-
nojuma,arkurugrozateritorijasplā-
nojumunekustamāīpašuma“Valteri”
Mārupespagastā, Mārupesnovadā
(kadastraNr.80760030363),teritorijā,
GrafiskādaļaunTeritorijasizmantoša-
nasunapbūvesnoteikumi”.

 Apstiprināt  lokālplānojumu, ar kuru
grozateritorijasplānojumunekustamā
īpašumaLambertuiela3(“Grundmaņi”)
Mārupē,Mārupes pagastā,Mārupes
novadā(kadastraNr.80760030317),
teritorijā.Izdotsaistošosnoteikumus
Nr.8/2022  „Lokālplānojuma, ar kuru
grozateritorijasplānojumunekustamā
īpašumaLambertuiela3(“Grundmaņi”)
Mārupē,Mārupes pagastā,Mārupes
novadā (kadastra Nr.80760030317),
teritorijā, Grafiskā daļa un Teritorijas
izmantošanasunapbūvesnoteikumi”.

 Konceptuāliatbalstītnekustamāīpašu-
maMēmelesiela38Mārupē,Mārupes
novadā, kadastraNr.80760072592,
daļasaptuveni0,0669haplatībāpie-
ņemšanudāvinājumāarmērķiizmantot
topašvaldībasinfrastruktūrasuzturēša-
nai.

 Septiņiemsportistiempiešķirtfinansiā-
luatbalstu222,46,160,150un80eiro
apmērā,laisegtuizdevumus,kassaistīti
arviņudalībusportatreniņnometnēun
sacensībās.

 Veiktgrozījumuspirmsskolasizglītības
iestāžu“Saimīte”,Babītespirmsskolas
izglītībasiestādes,“Zīļuks”,“Mārzemīte”,
“Lienīte”,“Zeltrīti”,kāarīSkultessākum-
skolasunSalassākumskolasamatu
vietusarakstā.

 VeiktgrozījumusBabītesSportakom-
pleksaamatuvietusarakstā.

 ApstiprinātgrozījumusMārupesnovada

pašvaldībasĒtikaskomisijasnolikumā.
 Apstiprinātnolikumu„Tiesībupiešķirša-
naskārtībabērnuunjauniešunometņu
organizēšanaiMārupesnovadā2022.
gadā”.Pieteikumuiesniegšanastermiņš
2022.gada31.marts.

 Atzīt,kaMārupeskausaizcīņassacensī-
bu“Mini-motokross”piecuposmu,“Mā-
rupesLielaismotokross”vienaposma
Mārupes pagasta Mārupes novada
administratīvajā teritorijā2022.gadā
dažādugrupuiedzīvotājiemorganizē-
šanairnepieciešamaMārupesnovada
iedzīvotājiem.ParedzētMārupeskausa
izcīņassacensībuorganizēšanailīdzfi-
nansējumuatbalstaveidānoMārupes
novadapašvaldībasbudžetalīdz8000
eiroapmērā.Apstiprinātkonkursano-
likumu.Pieteikumuiesniegšanaster-
miņš2022.gada31.marts.

 Vienupersonuatzītunvienuatteiktat-
zītpartiesīgusaņemtpalīdzībudzīvokļa
jautājumurisināšanā.

 ApstiprinātsaistošosnoteikumusNr.
9/2022“ParMārupesnovadapašvaldī-
bassociālajiempakalpojumiem”.

 ApstiprinātsaistošosnoteikumusNr.
10/2022“Parpašvaldībaspabalstudau-
dzbērnuģimenēmMārupesnovadā”.

 ApstiprinātsaistošosnoteikumusNr.
11/2022„GrozījumiMārupesnovada
pašvaldības domes 2021. gada 22.
decembrasaistošajosnoteikumosNr.
36/2021“ParMārupesnovadapašval-
dībaspabalstiembezmateriālāstāvokļa
izvērtēšanas””.

 ApstiprinātsaistošosnoteikumusNr.
12/2022„GrozījumiMārupesnovada
pašvaldības domes 2021. gada 24.
novembrasaistošajosnoteikumosNr.
30/2021 “ParMārupes novada paš-
valdības palīdzību bāreņiem un bez
vecākugādībaspalikušajiembērniem,
kuriirārpusģimenesaprupē,kāarīpēc
ārpusģimenesaprūpesbeigšanās””.

 Domessēdēnetikapieņemtslēmums
parprivātpersonulīdzmaksājumupar
BabītesSportakompleksasniegtajiem
pakalpojumiem.

 AtceltBabītesnovadapašvaldībasno-
teikumusNr.3“ParBabītesnovadapaš-
valdībasinstitūcijusniegtajiemmaksas
pakalpojumiem”,kasapstiprinātiarBa-
bītesnovadapašvaldībasdomes2011.
gada23.februāralēmumu“Parmaksas
pakalpojumiemBabītesnovadapašval-
dībā”(protokolsNr.3,2a0.§).

 Noteiktmaksuparparakstaapliecinā-
šanusaistībāarparakstavākšanupar
likumprojektavaiSatversmesgrozījumu
projektuMārupesnovadabāriņtiesāvai
dzīvesvietasdeklarēšanasvietāMāru-
pesnovadapašvaldībā–1,42eiro.

 PilnvarotMārupesnovadapašvaldības
policijasdarbiniekusatbilstošikompe-
tenceiunamatupienākumiempieņemt
lēmumupartransportlīdzekļaatzīšanu
parilgstošiatstātuuzceļa.Noteikt,ka
Mārupesnovadaadministratīvajāteri-
torijātransportlīdzeklistiekatzītspar
ilgstošiatstātuuzceļa,jatasnovietots
stāvēšanaiuzceļaunnetiekizmantots
ilgākpar45diennaktīm,koapliecina
brīdinājumauzlīmeuztransportlīdzekļa
unMārupesnovadapašvaldībaspolici-
jasdarbiniekaveiktatransportlīdzekļa
atrašanāsvietasfotofiksācija.Noteikt,
kaMārupesnovadaadministratīvajāte-
ritorijātransportlīdzeklistiekatzītspar
ilgstošiatstātuuzceļa,jatasnovietots
stāvēšanaiuzceļaunnetiekizmantots
ilgākpar15diennaktīm,koapliecina
brīdinājumauzlīmeuztransportlīdzekļa,
untransportlīdzeklimnavveiktavalsts
tehniskāapskateunpolicijasdarbinie-
kaveikta transportlīdzekļaatrašanās

vietas fotofiksācija. Uzdot Mārupes
novada pašvaldības izpilddirektoram
organizēt cenuaptauju par tiesībām
slēgtlīgumuparilgstošiatstātuuzceļa
transportlīdzekļupārvietošanuuzspe-
ciālustāvvietuunglabāšanu.

 Nodot biedrībai „Pierīgas partnerība”
nedalītābezatlīdzībaslietošanānedzī-
vojamotelpuarkopējuplatību14,6m2 
(bilancesvērtībair17636,36eiro),kas
atrodasMazcenualejā33/3Jaunmāru-
pē,Mārupespagastā,Mārupesnovadā,
uzpieciemgadiem.Nodotnedzīvoja-
mo telpu armērķi veicinātMārupes
novadateritorijādzīvojošoiedzīvotāju
dzīveskvalitātesuzlabošanos,sekmējot
ilgtspējīgulaukuattīstību,kasietvergan
ekonomiskās un sociālās aktivitātes
pieaugumu,ganteritorijasapkārtējās
vides uzlabošanu un esošo resursu
ilgtspējīguizmantošanu.

 Piedalīties atklātā projektu konkursā
Laukuattīstībasprogrammas2014.-
2020.gadam19.2pasākumā“Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju”,
sagatavojotuniesniedzotprojekta“Pa-
staigutakaslabiekārtošanaMedema
purvā”pieteikumu.Projektaīstenošanas
laikā(provizoriskino01.07.2022.līdz
30.06.2024.) nodrošināt priekšfinan-
sējumupubliskajamfinansējumam54
000eirounpašvaldībaslīdzfinansēju-
mu6000eiro.

 ApstiprinātsaistošosnoteikumusNr.
28/2021“Pardecentralizētokanalizā-
cijaspakalpojumusniegšanasunuz-
skaiteskārtībuMārupesnovadā”jaunā
precizētāredakcijā.

 ApstiprinātMārupesnovadaVēlēšanu
komisijasnolikumu.

 AtbalstītunapstiprinātMārupesnovada
pašvaldībasdalībuSociālāsuzņēmēj-
darbībasgrantuprogrammāunsadar-
bībasveidošanā,noslēdzotsadarbības
līgumuarĶekavas,Olaines,Siguldas
unRopažunovadapašvaldībāmunAS
“SEBbanka”.

 Grozītnekustamoīpašumu“Jaungra-
viņas”un“Noriņas”Mārupespagastā,
atkārtotasnomastiesībuizsolesnotei-
kumus,līdz14.martampagarinotpie-
teikumu iesniegšanasunatvēršanas
termiņu.

 AtbalstītMārupesnovadapašvaldības
Skultes sākumskolas dalību Eiropas
SavienībasERASMUS+programmas
projektā“Ejamkopā”.Projektafinansē-
jums13469eiro.

 VeiktgrozījumusMārupesnovadapaš-
valdībaspolicijasnolikumapielikumā
“Mārupesnovadapašvaldībaspolicijas
amatuvietusaraksts”.

 NoteiktMārupesnovadapašvaldības
administratīvajā teritorijā divas vie-
tasparakstuvākšanaino2022.gada
10.martalīdz8.aprīlimtautasnobalso-
šanasierosināšanai:
 Daugavasiela29,Mārupe,Mārupes
pagasts,Mārupesnovads;

 Centraiela4,Piņķi,Babītespagasts,
Mārupesnovads

Domesārkārtassēdē2022.gada9.mar-
tālemtsnoteiktvēlvienuparakstavāk-
šanasvietu:Jaunmārupespamatskola,
Mazcenualeja4a,Jaunmārupe,Māru-
pespagasts.Papilduinformācijupar
parakstuvākšanulasiet5.lpp

Andrejs Ence, Mārupes novada 
pašvaldības domes priekšsēdētājs

Ar domes sēžu protokoliem var iepazīties 
pašvaldības mājaslapas www.marupe.lv sa-
daļā Pašvaldība/ Domes sēdes

Paziņojums par publisko 
apspriešanu koku ciršanas iecerei
Mārupes novada pašvaldības dome 2022. gada 26. janvārī ir pieņēmu-
si lēmumu Nr. 24 (prot. Nr. 1) “Par koku ciršanu nekustamajā īpašu-
mā autoceļš V20 Imanta – Babīte nodošanu publiskai apspriedei”.

Kokuciršanaparedzētanekusta-
majāīpašumāautoceļšV20Imanta
–Babīte,kadastraNr.80480040255.
VSIA“LatvijasValstsceļi”pārbū-

vesprojekta“Valstsgalvenāauto-
ceļaA5Rīgasapvedceļš(Salaspils
-Babīte)abasbrauktuvesposmakm
38.200-40.850pārbūve”realizācijas
ietvarosparedzētadeviņukokucir-
šanavietējasnozīmesautoceļāV20
Imanta–Babīte.Kokuciršanaspa-
matojums:ceļazemesnodalījuma
joslas atbrīvošana no apauguma,
tajāskaitākokiem.Daļakokutrau-
cēbūvprojektāparedzētorisinājumu
izbūvei,piemēram,esošogrāvjupār-
tīrīšanaiunsāngrāvjurakšanai,rotā-
cijasapļauntāzaruizbūvei.

Atsauksmju iesniegšanas ter-
miņš un vieta-no7.martalīdz5.
aprīlim:
 Mārupesnovadapašvaldība(past-
kaste)-Daugavasielā29,Mārupē,
Mārupespagastā,LV2167;

 Mārupesnovadapašvaldība-Cen-
traielā4,Piņķos,Babītespagastā,
Mārupesnovadā,LV2107;

 vai e-pasta adrese:
marupe@marupe.lv.

Koku ciršanas ieceres prezen-
tācijas pasākuma norises vieta un 
laiks:
 2022.gada22.martāplkst.17.00
Zoomplatformātiešsaistēhttps://
us02web.zoom.us/j/8176795216  
(meeting ID: 817 679 5216, 
passcode(parole):PUB2303)
Jautājumugadījumāvērsties:

 pie koku ciršanas ierosinātāja
pilnvarotāpārstāvjaSIA “Vertex
projekti”(kontaktpersonaImants
Ābelīte:imants@vertex.lv,tālr.nr.
67860127);

 pie Mārupes novada Pašvaldī-

bas īpašumu pārvaldes Inže-
niertehniskās nodaļas ainavu
arhitektes Žanetes Salzirnes:
zanete.salzirne@marupe.lv,tālr.nr.
67687151,speciālistukonsultāci-
julaikā–pirmdienāsunceturtdie-
nāsnoplkst.9.00līdz18.00.
LaisamazinātuCovid-19vīrusa

izplatību,lūgumsizmantottikaiat-
tālinātassaziņasiespējas!
Informācijaparkokuciršanasie-

rosinātāju:VSIA“LatvijasValstsceļi”,
reģ.Nr.40003344207.
Informācija par būvprojekta iz-

strādātāju: SIA “Vertex projekti”,
Rīga,Valguma iela4A -2, reģ.Nr.
40003842450,tālr.nr.67860127.
Apbūvējamā zemes gabala iz-

mantošana atbilstoši pašvaldības
teritorijasplānojumam:
Saskaņāarspēkāesošo2020.ga-

da22.janvārīapstiprinātoBabītes
novada(patlabanBabītespagasta
unSalaspagasta)teritorijasplānoju-
munekustamaisīpašums-autoceļš
V20Imanta–BabīteatrodasSpilves
ciemaBabītespagastateritorijāun
tajānoteiktsfunkcionālaiszonējums
–Transportainfrastruktūrasterito-
rija(TA).
Būvprojektāparedzētspārbūvēt

autoceļuA5,V10unV20krustoju-
mu, izbūvējot jaunu rotācijas ap-
li. Lai to īstenotu, paredzēts cirst
deviņas liepas ar apkārtmēriem
1.62m/1.35m,1.43m,1.38m,1.54m,
1.41m, 1.99m, 1.47m, 1.97m un
1.77mautoceļaV20(kadastraapzī-
mējums80480040509)ceļazemes
nodalījumajoslāpiekrustojumaar
autoceļuA5.
P lašāka  in fo rmāc i j a

www.marupe.lvsadaļāPašvaldība/
Sabiedriskāsapspriedes.

Pašvaldības īpašumu pārvalde

Publiskā apspriešana peldbaseina 
būvniecībai Mārupē
Līdz 23. martam norisinās publiskā apspriešana būvniecības iecerei, 
kurā paredzēta peldbaseina būvniecība Smiltnieku ielā 17, Mārupē. 

Projektāplānota jaunaspeldba-
seina ēkas būvniecība. Ēkā pare-
dzēta arī SPA zona, fizioterapijas
centrs, trenažieru zāle un biroji.
Adrese:Smiltniekuiela17,Mārupe,
Mārupes pagasts (kadastra. Nr.

80760031202).Arbūvniecības ie-
ceresdokumentācijuvariepazīties
Mārupes novada būvvaldē -Maz-
cenualejā35,Jaunmārupē,tālr.nr.
67149863.

Mārupes novada būvvalde

Informācija par Publisko iepirkumu 
likuma kārtībā veiktajiem 
iepirkumiem
Noslēgtie līgumi
 Dabasgāzes iegāde, līgums no-
slēgts ar SIA “Elenger”, līguma
summa130000eirobezPVN.

Gaisa kvalitātes mērītāju piegāde
Mārupesnovadapašvaldībasvis-
pārējāsizglītībasiestādēm,līgums
noslēgtsarSIA “Modulsengine-
ering”,līgumasumma47872eiro
bez PVN (Izglītības un zinātnes
ministrijasfinansējums).

Izsludinātie iepirkumi
 Pļaušana,kokuunkrūmuciršana
ūdensnotekās, piedāvājumu ie-
sniegšanalīdz16.03.2022.

 Meliorācijassistēmuuzturēšana,
piedāvājumuiesniegšananoslē-
dzās10.03.2022.

 Mārupesnovadapašvaldībasielu,
autoceļuunlaukumuasfaltbetona
segumuuzturēšanasdarbiBabī-
tesunSalaspagastos,piedāvāju-
muiesniegšanalīdz22.03.2022.

 ZālespļaušanaMārupesnovadā,
piedāvājumu iesniegšana līdz
24.03.2022.

Kristaps Ločs,
Mār upes novada pašvaldības 

izpilddirektors 
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Decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšanas un 
uzskaites kārtība Mārupes novadā
2021. gada decembrī pašvaldības informatīvajā izdevumā un mājaslapā 
tika publicēta informācija par Mārupes novada pašvaldības sagatavota-
jiem saistošajiem noteikumiem “Par decentralizēto kanalizācijas pakal-
pojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Mārupes novadā”, kuri tika no-
sūtīti VARAM atzinuma saņemšanai.  VARAM izskatīja saistošos notei-
kumus un sniedza papildu norādījumus. 2022. gada 23. februārī, 
atkārtoti Mārupes novada pašvaldības domes sēdē izskatot saistošos no-
teikumus Nr. 28/2021 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas un uzskaites kārtību Mārupes novadā”, tika pieņemts lē-
mums apstiprināt tos jaunā redakcijā. Publicējot saistošos noteikumus 
“Latvijas Vēstnesī”, 2022. gada 4. martā tie ir stājušies spēkā un turpmāk 
noteiks kārtību, kādā Mārupes novada administratīvajā teritorijā tiek 
sniegti un uzskaitīti decentralizētie kanalizācijas pakalpojumi.

Saistošajosnoteikumostikapreci-
zēti18.punkta18.1.un18.2.apakš-
punkti,kāarīnoteikumu2.punkts,
kurā tiek definēti ciemi, uz kuriem
pagaidāmvēlneattiecasšiesaisto-
šie noteikumi.Būtiski, ka saistošie
noteikumi“Pardecentralizētokana-
lizācijaspakalpojumusniegšanuun
uzskaiteskārtībuMārupesnovadā”ir
jāņemvērāMārupespagasta,Māru-
pes,Tīraines,Vētras,Jaunmārupes,
Skultesciema,kāarīno2022.gada
1.jūlijaMārupespilsētasteritorijasun
Babītespagasta,Babītes,Priežciema,
SpuņciemaunPiņķuciemaiedzīvo-
tājiem.
Aršosaistošonoteikumuspēkā

stāšanāsbrīdispēkuzaudē:
 Mārupesnovadadomes2018.ga-
da31.oktobrasaistošienoteikumi
Nr.17/2018“Pardecentralizētoka-
nalizācijaspakalpojumusniegša-
nasunuzskaiteskārtībuMārupes
novadā”;

 Babītesnovadapašvaldībasdomes
2019.gada29.maijasaistošieno-
teikumiNr.47“Pardecentralizēto
kanalizācijaspakalpojumusnieg-
šanasunuzskaiteskārtību”.

Atgādinām, kaMārupesnovada,
Mārupespagasta,Mārupes,Tīraines,
Vētras,Jaunmārupes,Skultesciema,
kāarīno2022.gada1.jūlijaMārupes
pilsētasteritorijasunBabītespagas-
ta,Piņķu,Priežciema,Spuņciemaun
Babītesciemaiedzīvotajiem,decen-
tralizētaskanalizācijassistēmasīpaš-
niekam(-iem)ir:
 jānodrošinadecentralizētāskana-
lizācijas sistēmas atbilstību MK
noteikumiem Nr. 384 un Māru-
pes novada pašvaldības domes
2022. gada 4.marta apstiprinā-
tajiemsaistošajiemnoteikumiem
“Par decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas un uz-
skaiteskārtībuMārupesnovadā”
un jāreģistrē decentralizētās ka-
nalizācijas sistēmu pašvaldībā,
iesniedzotvai iesūtotuze-pastu
marupe@marupe.lv pieteikumu
decentralizētāskanalizācijassis-
tēmas reģistrācijai (reģistrācijas
veidlapapieejamawww.marupe.lv 
sadaļāVideuninfrastruktūra/De-
centralizētokanalizācijassistēmu
reģistrēšana);

 ja attiecīgajam nekustamajam
īpašumampiegulošāsielasvaice-
ļarobežās ir ierīkotacentralizētā
kanalizācijas sistēma, jāinformē
partermiņu,kādāesatplānojisno-
drošinātcentralizētāskanalizācijas
pieslēgumaprocesu,kassaskaņā
arMKnoteikumuNr.38418.pun-
ktuveicamsnevēlākkālīdz2023.
gada31.decembrim;

 plānototermiņuparkanalizācijas
pieslēguma izveidošanuun cen-
tralizētās kanalizācijas sistēmas
pieslēgumaierīkošanulūdzamno-
sūtītuze-pastuatbalsts@marupe.lv.

Papildus informējam:
Decentralizēto kanalizācijas sistē-
muuzskaiti,kontroliunuzraudzību
Mārupes novadā veic Pašvaldības
īpašumupārvalde,kasarīuzturun
atjaunoMārupesnovadāreģistrēto
asenizatorureģistru,kassaturinfor-
mācijuparvisiemkomersantiem,kas
tiesīgisniegtdecentralizētoskanalizā-
cijasjebasenizācijaspakalpojumus
Mārupesnovadā.
Asenizatori, kuri reģistrēti Aseni-

zatorureģistrālīdznoteikumuspēkā
stāšanāsbrīdimlīdz2021.gada1.
jūlijam,turpinastrādāt:
 Mārupespagastaadministratīvajā
teritorijā, ja ir derīga reģistrācija,
kuratikaveiktasaskaņāarMāru-
pesnovadadomes2018.gada31.
oktobrasaistošajiemnoteikumiem
Nr.17/2018“Pardecentralizētoka-
nalizācijaspakalpojumusniegša-
nasunuzskaiteskārtībuMārupes
novadā”;

 BabītespagastaunSalaspagas-
taadministratīvajā teritorijā, ja ir
derīgareģistrācija,kuratikaveikta
saskaņāarBabītesnovadapašval-
dībasdomes2019.gada29.maija
saistošajiemnoteikumiemNr.47
“Par decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas un uz-
skaiteskārtību”.
Asenizatori, kuri vēlas turpināt

sniegtpakalpojumuMārupesnovada
administratīvajāteritorijāpēc2022.
gada1.jūlija,līdz2022.gada30.jūni-
jamreģistrējasAsenizatorureģistrā
saskaņāarnoteikumiem.
Pēc2022.gada1.jūlijanoteikumu

32.punktāminētieasenizatori,kuri
navizpildījušinoteikumu33.punktu,
tiekatzītipardecentralizētokanalizā-
cijaspakalpojumusniedzējiem,kuri
nav reģistrējušies šā pakalpojuma
sniegšanaiMārupesnovadapašval-
dībā.
Secīgiturpmākajosgadosciemu

skaits,uzkuriemattieksiesdecen-
tralizēto sistēmu reģistrācija, tiks
paplašināts,veicotgrozījumusnor-
matīvajā aktā, līdz ar to Mārupes
novadapašvaldībasadarbībāarSIA
“Babītessiltums”2022.gadāveiks
ūdenssaimniecībastehniskiekono-
miskāpamatojumaizstrādiSalasun
Babītespagastaciemos,laiizvērtētu
privātocentralizētoūdensapgādesun
kanalizācijassistēmuatbilstībunor-
matīvoaktuprasībāmunapzinātu
esošodecentralizētosistēmuizvieto-
jumuciemuteritorijāsBabītesunSa-
laspagastos.Pēcšīizvērtējumatiks
papildinātsciemusaraksts,uzkuriem
attieksiesprasībaspardecentralizēto
sistēmureģistrāciju.

Ar saistošo noteikumu pilno versiju 
iespējams iepazīties www.marupe.lv 
sadaļā Normatīvie dokumenti/Saisto-
šie noteikumi. 

Attīstības un plānošanas nodaļa

Apstiprināti saistošie noteikumi par pašvaldības 
atbalstu daudzbērnu ģimenēm
2022. gada 23. februāra Mārupes novada pašvaldības domes sēdē tika apstiprināti saistošie noteikumi 
„Par pašvaldības atbalstu daudzbērnu ģimenēm Mārupes novadā”, kas nosaka kārtību, kādā Mārupes no-
vada pašvaldība sniedz materiālu atbalstu daudzbērnu ģimenēm, izmaksājot pabalstu. 

Sniedzot finansiālu atbalstu
daudzbērnu ģimenēm, bijušajām
MārupesunBabītesnovadapašval-
dībāmpatlabaniratšķirīgapieeja.

Mārupes pagastā finansiāls at-
balststiekpiešķirtsdaudzbērnuģi-
menei, sākot ar trešo bērnu ģimenē. 
 Trešajamunkatramnākamajam
bērnam,kuršapmeklēpirmssko-
las izglītības iestādi,pašvaldība
piešķirfinansiāluatbalstu40eiro
mēnesī.

 Ar40 eiro lielu pabalstu gadā tiek
atbalstīti1.–9.klasesbērni(kuri
ģimenēirtrešie,ceturtie,piektie
utt.).
Šopabalstudaudzbērnuģimene

varizmantotjebkādāmvajadzībām
(ēdināšanai, apģērbam, mājoklim
u.tml.).

Babītes un Salas pagastāpašval-
dībasatbalstsdaudzbērnuģimenēm
vēlšajāmācībugadāpiesaistītsat-
balstamparēdināšanupirmsskolas
unvispārējāsizglītībasiestādēs.
Šisatbalststiekpiešķirtspar kat-

ru daudzbērnu ģimenē esošu bērnu 
(arīparpirmounotro).
 Pirmsskolas izglītības iestādēs
katramdaudzbērnuģimenesbēr-
namtieknodrošināta50% atlaide 
dienāparēdināšanu.

 Savukārtvispārizglītojošoskolu5.
–12.klašuskolēninodaudzbērnu
ģimenēmsaņem1eiroatlaididie-
nāparpusdienāmskolā.

Izvērtējot abu pašvaldību esošos 
saistošos noteikumus un praksi, ti-
ka izveidoti jauni saistošie noteiku-
mi, kas jau 2022. gada 9. martā ir 
saņēmuši Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrijas po-
zitīvu atzinumu.  Jaunie saistošie 
noteikumi no 2022. gada 1. jūnija 
paredz vienādu atbalsta apmēru vi-
sām Mārupes novada daudzbērnu 
ģimenēm. 
Noteikumiparedzšādukārtību:
Pašvaldība ar finansiālu pabal-

stu, ko ģimene var izmantot pēc 
saviem ieskatiem, atbalsta:
 daudzbērnuģimenes,kurupilnga-
dīgieģimeneslocekļi(vecākivai
aizbildņi) un atbalstāmie bērni
Mārupesnovadaadministratīvajā
teritorijāsavudzīvesvietunepār-
trauktideklarējušivismazvienu
gadupirmspabalstapieprasīša-

nas.Atbalstāmajambērnamjābūt
deklarētamkopāarvismazvienu
daudzbērnuģimenespilngadīgo
locekli.

 saistošo noteikumu prasībām
atbilstošāsdaudzbērnuģimenes
trešo un katru nākamo bērnu,kā
arīdivus reizēdzimušusvienas
mātesbērnus,japirmsviņupie-
dzimšanasģimenējauirvismaz
viensbērns,untrīsunvairākreizē
dzimušusvienasmātesbērnus.

Plānotais pabalsta apmērs ir:
 40 eiro mēnesī bērnam no 1.5
gada vecuma līdz pamatizglītī-
bas apguves uzsākšanai vispā-
rējāsizglītībasiestādē.Pabalsts
tiekizmaksātsreiziceturksnīpar
katriemtrimmēnešiem.

 80 eiro gadābērnam(1.–9.kla-
sei),kuršapgūstpamatizglītības
programmuvispārējāsizglītības
iestādē.Pabalststiekizmaksāts
vienureizigadā.
Laisaņemtupabalstu,nepiecie-

šamsiesniegtiesniegumuMārupes
novadaSociālajādienestā.

Būtiski akcentēt, ka daudzbērnu 
ģimenes uz pabalstu var pretendēt 
neatkarīgi no ģimenes materiālā 
stāvokļa. 
Savukārttāmdaudzbērnuģime-

nēm,kurasatbilstarīmaznodrošinā-
tasvaitrūcīgasģimenesstatusam,
neatkarīginodaudzbērnuģimenes
pabalstapiešķiršanasfakta,iriespē-
japretendētarīuzcitiempašvaldī-
baspiedāvātajiematbalstaveidiem
–sociālāspalīdzībaspabalstiem.
Arsaistošajiemnoteikumiemie-

spējams iepazītieswww.marupe.lv 
sadaļāPašvaldība/Normatīviedo-
kumenti/Saistošienoteikumi.

Uzmanību!
 Šobrīd vēl spēkā esošā abu bijušo 

pašvaldību noteiktā kārtība pirms-
skolas izglītības bērniem darbosies 
līdz 2022. gada 31. augustam, sko-
lēniem - līdz 2022. gada 31. maijam. 

 Mārupes pagasta vispārizglītojošo 
skolu 9. klašu skolēniem esošais at-
balsts darbosies līdz 14. jūnijam, 12. 
klašu skolēniem - līdz 21. jūnijam. 

 Ar šo saistošo noteikumu spēkā stā-
šanos spēku zaudēs Mārupes nova-
da domes 2019. gada 28. augusta 
saistošie noteikumi Nr.17/2019 „Par 

pašvaldības pabalstu daudzbērnu 
ģimenēm Mārupes novadā”. 
Pašvaldības pirmsskolas izglītī-

basiestādēsēdināšanairmaksas
pakalpojums.
Savukārtpašvaldībasvispārējās

izglītībasiestādēsbezmaksasno-
drošinātaēdināšana1.–4.klašu
skolēniem.

Citi daudzbērnu ģimenēm pašvaldī-
bas noteiktie atvieglojumi (no saisto-
šajiem noteikumiem):
 Nomēnešamaksastiekatbrīvo-
tiMārupesMūzikasunmākslas
skolas profesionālās ievirzes
programmuaudzēkņinodaudz-
bērnuģimenēm,javiņusekmes
irlabasunteicamasunnavneat-
taisnotustundukavējumu.(”Par
līdzfinansējumuMārupesMūzikas
unmākslasskolai”);

 Bērninodaudzbērnuģimenēm,ie-
vērojotpieteikumureģistrācijuse-
cībuunbrīvuvietuskaituizglītības
iestādē,tiekuzņemtiārpuskārtas
pašvaldības pirmsskolas izglītī-
basiestādēs.(”Mārupesnovada
pašvaldībaspirmsskolasizglītības
nodrošināšanasfunkcijasīsteno-
šanaskārtība”);

 Fiziskai personai, kuras pašas
(vaikopāarlaulāto)vaitāslaulā-
tāaprūpēirvismaztrīsbērni,to
skaitāaudžuģimenēievietotiun
aizbildnībāesošibērni,irtiesības
saņemtnekustamāīpašumano-
dokļaatvieglojumu90%apmērā
nonodokļasummasparnekus-
tamoīpašumu,kurādeklarētine
mazākkātrīsbērni.(”Nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanaskārtībaMārupesno-
vadā”);

 Daudzbērnuģimenesiratbrīvotas
nonodevaspašvaldībasizstrādā-
tooficiālodokumentuunaplieci-
nātutokopijusaņemšanai.(”Par
nodevupašvaldībasizstrādātoofi-
ciālodokumentuunapliecinātuto
kopijusaņemšanai”);

 No līdzmaksājuma par intere-
šu izglītības iegūšanuMārupes
Sportacentrātiekatbrīvotibērni
nodaudzbērnuģimenēm,uzrādot
3+karti.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

28.martā plkst. 18.00 iedzīvotāji aicināti uz 
tikšanos par kultūras un garīguma centra 
“Kairos” būvniecību Jaunmārupē
Mārupes novada Attīstības programmas 2022. - 2028. gadam izstrādes ietvaros šī gada  feb-
ruāra pirmajā pusē organizētajā diskusiju forumā, kurā piedalījās Jaunmārupes, Vētras un 
Skultes ciemu iedzīvotāji, tika pausta liela iedzīvotāju interese par plānoto kultūras un ga-
rīguma centra “Kairos” būvniecību Jaunmārupē un tā ietekmi uz blakus esošajām teritori-
jām. 

Laisniegtuiespējuprojektaattīstītājiempastāstītplašākparprojektaieceriunatbildētuziedzīvo-
tājusinteresējošiemjautājumiem,Mārupesnovadapašvaldība28. martā plkst. 18.00tiešsaistes
platformāZoomaicinaiedzīvotājusuztikšanosarprojektaautoriem.

Pieslēgšanāssaitedrīzumātikspublicētapašvaldībasmājaslapaswww.marupe.lvsadaļāPaš-
valdība/Sabiedriskāsapspriedes.Aicināmsekotlīdziinformācijaipašvaldībassaziņaskanālos!
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Izsludināts konkurss par tiesībām 
organizēt nometnes bērniem 2022. 
gada vasarā
Mārupes novada pašvaldība izsludina konkursu bērnu un jauniešu 
nometņu organizēšanai 2022. gada vasarā.

Konkursamērķis irfinansiāliat-
balstītsabiedriskoorganizācijuun
juridisko personu iniciatīvu bērnu
unjauniešunometņuorganizēšanā
vasarasperiodā,rīkojotpieejamas,
dalībnieku interesēm atbilstošas
nometnes.

Piedāvājums iesniedzams līdz 
2022. gada 31. martam, atsūtot
topapastuMārupesnovadapaš-
valdībai(adrese:Daugavasiela29,

Mārupespagasts,Mārupesnovads,
LV–2167)vai,noformējotardrošu
elektroniskoparakstu,nosūtottouz
e–pastaadresi:marupe@marupe.lv. 
Ar prasībām nometņu piedāvā-

jumu noformēšanai var iepazīties
konkursanolikumā,kasatrodams
www.marupe.lv sadaļā Izglītība/Iz-
glītībasziņas.

Izglītības pārvalde

Turpinās projektu pieteikšana konkursā “Mārupe – 
mūsu mājas 2022”
Līdz 28. martam vēl iespējams paspēt iesniegt projektus konkursā “Mārupe-mūsu mājas 2022”, ja ir ide-
ja īstenot izglītojošu, kultūras, sporta vai aktīvās atpūtas pasākumu novada iedzīvotājiem. Šādu pasāku-
mu rīkošanai Mārupes novada pašvaldība šogad piedāvā saņemt līdz 2 500 eiro atbalstu vienam projek-
tam. 

Konkursi iedzīvotāju iniciatīvu
atbalstam arī iepriekš Babītes un
Mārupesnovadosnotikušijauvai-
rākusgadus.Mārupesnovadākopš
2016.gadaatbalstīti46projekti,sa-
vukārtarkonkursa“Ģimenei.Videi.
IzaugsmeiBabītesnovadā”atbalstu
kopš2018.gadaīstenoti24projek-
ti.ŠogadBabītes,MārupesunSalas
pagastoskopāplānotsatbalstītvis-

maz12projektus.
Konkurssparedzēts,laiiedzīvotā-

jiemdotuiespējuīstenotsavasrado-
šāsidejasarpašvaldībasatbalstu.
Pašvaldības mājaslapā konkursa
“Mārupe-mūsumājas”sadaļāiespē-
jamsaplūkotinformācijuparvisiem
īstenotajiemprojektiemunsmelties
iedvesmusavaiprojektaiecerei.
Informācijaparprojektuiesnieg-

šanuatrodamawww.marupe.lv sa-
daļāSabiedrība/Konkursi.Janepie-
ciešamapapilduinformācija,laipni
aicinātisazinātiesarAttīstībasun
plānošanasnodaļasprojektuvadī-
tājuIlziKamoliņu(e-pastaadrese:
ilze.kamolina@marupe.lv, tālr. nr.
67914377).

Attīstības un plānošanas nodaļa

Jauni noteikumi par pašvaldībai piederošo vai tās 
nomāto dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas 
kārtību
2022. gada 24. februārī spēkā stājušies jauni saistošie noteikumi “Par Mārupes novada pašvaldībai pie-
derošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību”, kas nosaka Mārupes novada 
pašvaldībai piederošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu, tajā skaitā ar dzīvojamo telpu funkcionāli saistī-
tu palīgtelpu (turpmāk - Dzīvojamās telpas) īres maksas noteikšanas kārtību.

Dzīvojamo telpu īres maksatiek
noteikta aprēķina rezultātā, kuru
veicPašvaldībasīpašumupārvalde,
izmantojotšāduīresmaksasaprēķi-
nāšanasformulu:

ĪM=(Kd x Pr) / 12mēn. / Dz.kv.m.,
kur:

 ĪM-īresmaksaparvienuDzīvoja-
māstelpaskvadrātmetrumēnesī;

 Kd-pašvaldībaipiederošāsDzī-
vojamāstelpaskadastravērtība,
kas noteikta pēc Valsts zemes
dienestadatiem(EUR);

 Pr-noteiktāīresmaksas5%likme
gadānoīpašumakadastravērtī-
bas;

 Dz.kv.m.-pašvaldībaipiederošās
Dzīvojamāstelpaskopējāplatība
kvadrātmetros.
Pašvaldības īpašumu pārvalde

reizikalendārāgadā(līdzkalendāra

gada20.februārim),pamatojoties
uzValstszemesdienestasniegtoin-
formācijuparDzīvojamāstelpaska-
dastravērtību,pārskataīresmaksu,
parkorakstveidāpaziņoīrniekam,
untāstājasspēkāvienumēnesipēc
paziņošanasdienas.
Papildusīresmaksaiproporcionā-

liizīrētāsDzīvojamāstelpasplatībai
normatīvajosaktosvaipakalpojuma
sniedzējanoteiktajostermiņosmak-
sājamišādiobligātiemaksājumi:
 normatīvajosaktosnoteiktaisne-
kustamāīpašumanodokļamak-
sājums;

 dzīvokļa vai dzīvojamās mājas
īpašnieka un zemes īpašnieka
noslēgtajāzemesnomaslīgumā
noteiktāzemesnomasmaksa,ja
Dzīvojamātelpaatrodasuzcitam
īpašniekampiederošaszemes;

 ar Dzīvojamās telpas lietošanu
saistītopakalpojumumaksasa-
skaņāarpakalpojumasniedzēja
noteiktajiemtarifiem;

 dzīvojamāsmājasobligātiveica-
mopārvaldīšanasdarbībumak-
sājumi un citi maksājumi, kas
veicami,pamatojotiesuzdzīvokļu
īpašniekukopībaslēmumiem.
Saistošonoteikumupilnāversija

atrodama www.marupe.lv sadaļā
Normatīvie dokumenti/Saistošie
noteikumi.

Saistošie noteikumi apstiprināti ar 
Mārupes novada pašvaldības domes 
2022. gada 26. janvāra lēmumu Nr. 54 
(sēdes prot. Nr. 1) un izdoti saskaņā ar 
Dzīvojamo telpu īres likuma 31. panta 
pirmo daļu. 

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ievērībai – 
pašvaldības kasu darba laiks
 Mārupes novada pašvaldības 

Centrālās administrācijas ēkā 
Daugavasielā29,Mārupē,Māru-
pespagastā,pirmdienāsunce-
turtdienāsnoplkst.9.00līdz18.00
(maksājumiemskaidrānaudāun
arbankasnorēķinukarti);

 Babītes un Salas pagasta pārval-
des ēkās:
Centra ielā 4, Piņķos, Babītes
pagastā,pirmdienāsunceturt-
dienāsnoplkst.9.00līdz18.00
(maksājumiemarbankasnorē-
ķinukarti);

 Mazā Spuņciema ielā 2, Spuņ-
ciemā, Salas pagastā,pirmdie-
nās un ceturtdienās no plkst.
15.00līdz20.00(maksājumiem
arbankasnorēķinukarti).

Nomaksāt NĪN iespējams
arī bankā, internetbankā, por-
tālā www.epakalpojumi.lv un
www.latvija.lv, kā arī, ņemot līdzi
maksāšanaspaziņojumu,Latvijas
Pastanodaļāsun“Maxima”veikalos.
Veicotmaksājumuinternetbankā,

būtiskiirpārliecināties,vaipārskaitī-
jumsadresētspašvaldībai,kasizsū-
tījusipaziņojumuparNĪNnomaksu.

Pārskaitījumsveicamsuzkāduno
tiempašvaldībaskontiem,kasno-
rādīti sagatavotajā maksāšanas
paziņojumā.
DrošiunērtiNĪNirnomaksātpor-

tālāwww.epakalpojumi.lv unwww.
latvija.lv. Abos portālos pieejami
pašvaldībubankukontiNĪNsamak-
sai,kāarīnodokļamaksātājamauto-
mātiskiuzrādāsvisanepieciešamā
informācijamaksājumaveikšanai.
Portālāwww.epakalpojumi.lviespē-
jams veikt nomaksu arī par citas
fiziskasvaijuridiskaspersonasīpa-
šumiem.

26467993
(Mārupe, Daugavas iela 29)

26182588
(Jaunmārupe, Mazcenu aleja 33/3, 3.st.)

27851877
(Skulte, Skultes iela 31)

67914550, 24500210
(Piņķi, Centra iela 3)

25422127
(Spuņciems, “Pīlādzīši”)

27714502
(Babīte, Liepu aleja 17)

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar 
Mārupes novada pašvaldības Sociālā dienesta darbiniekiem:

sasniedzot
80, 85, 90
gadu vecumu.

Par pabalstu saņemšanas nosacījumiem, iesniedzamajiem 
dokumentiem un citu informāciju var uzzināt:

www.marupe.lv 
sadaļā “Normatīvie dokumenti”

Pabalsta apmērs:

Pabalsts noteiktu vecumu 
sasniegušām personām,
kuras vismaz vienu gadu nepārtraukti pirms pabalsta pieprasīšanas 
deklarējušas dzīvesvietu Mārupes novada administratīvajā teritorijā 
un tur faktiski dzīvo

75
eiro gadā

sasniedzot
91 - 99 gadu 
vecumu.

100
eiro gadā

sasniedzot 
100 un vairāk 
gadu vecumu.

150
eiro gadā

Pabalsts politiski 
represētām personām150

eiro gadā

Pabalsts 
apbedīšanai200

eiro

Mārupes novada 
pašvaldības pabalsti 
iedzīvotājiem bez materiālā 
stāvokļa izvērtēšanas
Saistošie noteikumi Nr. 36/2021 "Par Mārupes 
novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez 
materiālā stāvokļa izvērtēšanas"

ja viena bērna vecāka 
deklarētā dzīvesvieta bērna 
piedzimšanas brīdī ir Mārupes 
novadā nepārtraukti - ne 
mazāk kā vienu gadu

Pabalsts jaundzimušo aprūpei

200
eiro

400
eiro

ja abu bērna vecāku deklarētā 
dzīvesvieta bērna 
piedzimšanas brīdī ir Mārupes 
novadā nepārtraukti - ne 
mazāk kā vienu gadu

Pabalsts aprūpei gulošām vai 
uzraugāmām pilngadīgām 
personām, kas sevi nespēj 
aprūpēt un nesaņem cita veida 
atbalstu noteiktajam mērķim

Pabalsti veselīga dzīvesveida profilakses pasākumu 
veikšanai personām,
kuras vismaz vienu gadu nepārtraukti pirms pabalsta pieprasīšanas deklarējušas 
dzīvesvietu Mārupes novada administratīvajā teritorijā un tur faktiski dzīvo 

75
eiro mēnesī

150
eiro gadā

Pabalsts veselības aprūpei 
Černobiļas atomelektrostacijas 
avārijas seku likvidēšanas 
dalībniekiem un avārijas 
rezultātā cietušajiem, kā arī 
Afganistānas kara dalībniekiem Pabalsts pneimokoka 

vakcīnas apmaksai personām, 
kuras ir sasniegušas 65 gadu 
vecumu

300
eiro gadā

Pabalsts veselības aprūpei 
bērnam invalīdam vai ar 
celiakiju slimam bērnam

75
eiro mēnesī

Pabalsts veselības aprūpes 
nodrošināšanai vai uzlabošanai 
hroniskas nieru mazspējas 
slimniekiem, kuriem 
nepieciešama hemodialīze

75
eiro mēnesī

Pabalsts pilnvērtīgai 
ambulatorai ārstēšanās 
nodrošināšanai tuberkulozes 
slimniekiem

200
eiro gadā

Pabalsts vasaras nometnei 
personām ar invaliditāti līdz 18 
gadu vecumam, ar celiakiju 
slimiem bērniem, aizbildnībā 
esošiem un audžuģimenē 
ievietotiem bērniem

līdz
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Paziņojums par  nekustamā īpašuma „Aizezeri” Spuņciemā, Salas pagastā, 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Mārupes novada pašvaldības
dome2022.gada23.februārīirpie-
ņēmusilēmumuNr.11(prot.Nr.2)
“Parnekustamāīpašuma„Aizezeri”
(kadastraNr.80880050470)Spu-
ņciemā, Salas pagastā, Mārupes
novadā,detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu”.
Detālplānojuma teritorija ir ne-

kustamaisīpašums„Aizezeri”,kura
kopējaplatībair1,47ha.
Saskaņāarspēkāesošo2020.ga-

da22.janvārīapstiprinātoBabītes
novada(patlabanBabītespagasta
unSalaspagasta)teritorijasplānoju-
mu,nekustamaisīpašums„Aizezeri”
atrodasSpuņciemateritorijāunta-
jānoteiktsfunkcionālaiszonējums

- Savrupmāju apbūves teritorijas
(DzS),daļējiTransportainfrastruk-
tūras teritorijā (TR) sarkano līniju
robežās.
Detālplānojumaizstrādesmērķis

irveiktīpašumasadaliapbūvesga-
balosundetalizētteritorijasizman-
tošanas un apbūves noteikumus,
veidotvienotuielutīkludetālplāno-
jumateritorijāuntaipiegulošajos
īpašumosun izveidotpieslēgumu
pašvaldībasDambjaceļam.
Detālplānojumaizstrādesierosi-

nātājsirnekustamāīpašumaīpaš-
nieks–juridiskapersona.
Arlēmumuundarbauzdevumu,

kā arī turpmāko detālplānojuma
izstrādesdokumentācijuvar iepa-

zītiesMārupesnovadapašvaldības
mājaslapāsadaļāPašvaldība/Attīs-
tībaunplānošana/Detālplānojumi/
detālplānojumi izstrādes stadijā,
kā arī Latvijas ģeotelpiskās infor-
mācijasportālaGeolatvija.lvsadaļā
Teritorijasattīstībasplānošana(ht-
tps://geolatvija.lv/geo/tapis#docu-
ment_23215).

Rakstiskus priekšlikumus var ie-
sniegt līdz 2022. gada 11. aprīlim 
MārupesnovadapašvaldībāDauga-
vasielā29,Mārupē,Mārupesnova-
dā,LV-2167,nosūtottospapastu
vaiiesniedzotklātienē.Iesniegumu
iespējamsatstātarīpastkastēpie
pašvaldības Centrālās adminis-
trācijasdurvīmDaugavas ielā29,
Mārupē, vai pie administrācijas
ēkasCentraielā4,Piņķos,Babītes
pagastā.Elektroniskipriekšlikumiie-
sniedzamiarelektroniskoparakstu,
iesūtottosuzelektroniskāpastaad-
resi marupe@marupe.lv.Iesniegumā
noteiktijānorādaiesniedzējavārds,
uzvārdsunadrese,bet juridiskām
personām jānorāda nosaukums,
adreseunreģistrācijasnumurs.
J
autājumugadījumāvērstiesMā-

rupesnovadapašvaldībasAttīstības
unplānošanasnodaļāpie teritori-
jasplānotājasSvetlanasBurakas:
svetlana.buraka@marupe.lv,tālr.nr.
67511291,speciālistukonsultāciju
laikā–pirmdienāsunceturtdienās
noplkst.9.00līdz18.00.

Parakstu vākšana tautas 
nobalsošanas ierosināšanai
No 10. marta līdz 8. aprīlim notiek parakstu vākšana tautas nobalso-
šanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētā likuma “Grozīju-
mi Likumā par ostām” atcelšanu.

Parakstītiesparapturētālikumanodošanutautasnobalsošanaivarklā-
tienēzemākminētajāsparakstuvākšanasvietāsMārupesnovadā.

Parakstu vākšana vēlētāju atra-
šanās vietās notiks pēdējā parakstu 
vākšanas dienā, 8. aprīlī. 
Pieteiktparakstuvākšanuvēlētāja

atrašanāsvietāvarlīdz 2022. gada 
7. aprīlim plkst. 19.00.Iesniegumu
var iesniegtpašvaldībasVēlēšanu
komisijaivainogādātparakstuvāk-
šanasvietā. Iesniegumspieejams
parakstuvākšanasvietās,kāarīpaš-
valdībasmājaslapāwww.marupe.lv 
sadaļāSabiedrība/Sabiedrībaslīdz-
dalība/Parakstuvākšana.
Vēlēšanu komisijai iesniegumu

varsūtītpapastu(adrese:Dauga-
vas iela29,Mārupe,Mārupespa-
gasts,Mārupes novads, LV 2167)
ar aprēķinu, lai iesniegums tiktu
saņemtslīdz2022.gada7.aprīlim
plkst. 19.00, vai sūtot uz e-pasta
adresi velesanukomisija@marupe.lv. 

Nosūtot iesniegumu e-pastā, tas 
jāparaksta ar drošu e-parakstu. 
Tālruņanumuriuzziņai:67934695

(Daugavas ielā 29, Mārupē) un
67914650(Centraielā4,Piņķos).
Iesniegumuvēlētājavārdādrīkst

parakstītuniesniegtarīvēlētājauz-
ticībaspersona.
Pēcparakstu vākšanasbeigām

CVK apkopos saņemto parakstu
skaituunparakstuvākšanasrezul-
tātu paziņos Valsts prezidentam
unpublicēstosizdevumā“Latvijas
Vēstnesis”.
Plašāka informācija Centrālās

vēlēšanu komisijas mājaslapā
www.cvk.lv un zvanot uz tālr. nr.
67049999.

Mārupes novada Vēlēšanu komisija

Līdz 31. martam notiek pieteikumu iesniegšana par 
motokrosa sacensību organizēšanu
2022. gada 23. februārī Mārupes novada pašvaldības domes sēdē pieņemts lēmums par Mārupes kausa 
izcīņas sacensību “Mini-motokross” piecu posmu un “Mārupes Lielais motokross” viena posma organi-
zēšanas nepieciešamību Mārupes pagastā. 

Mārupesnovadapašvaldībasbu-
džetalīdzfinansējumsparedzētslīdz
8000eiroapmērā.
Domes sēdē apstiprināts noli-

kums par tiesību piešķiršanu sa-
ņemtpašvaldībaslīdzfinansējumu

Mārupeskausa izcīņassacensību
“Mini-motokrosā”piecuposmu,“Mā-
rupesLielaismotokross”vienapos-
maorganizēšanaiMārupespagastā 
2022. gadā. Nolikums atrodams
www.marupe.lvsadaļāSports/Spor-

taziņas.
Pieteikumu iesniegšanas  ter-

miņš noteikts  līdz 2022. gada 31. 
martam. Adrese Parakstu vākšanas vietu darba laiki

Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes 
pagastā

Pirmdiena – plkst. 9.00-13.00
Otrdiena – plkst. 15.00-19.00
Trešdiena – plkst. 9.00-13.00

Ceturtdiena – plkst. 15.00-19.00
Piektdiena – plkst. 9.00-13.00
Sestdiena – plkst. 15.00-19.00
Svētdiena – plkst. 9.00-13.00

Jaunmārupes pamatskolā, Mazcenu alejā 
4a, Jaunmārupē, Mārupes pagastā
Babītes un Salas pagasta pārvaldē, Centra 
ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā

Paziņojums par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas 
plānojumu nekustamā īpašuma “Valteri” Mārupes 
pagastā teritorijā, apstiprināšanu un saistošo noteikumu 
Nr. 7/2022 izdošanu
Mārupes novada pašvaldības

dome23.02.2022.irpieņēmusilē-
mumuNr.15(prot.Nr.2)“Parlokāl-
plānojuma,arkurugrozateritorijas
plānojumu nekustamā īpašuma
“Valteri”Mārupespagastā,Mārupes
novadā(kadastraNr.80760030363),
teritorijā,apstiprināšanuunsaistošo
noteikumuNr.7/2022izdošanu”,ar
koapstiprinātisaistošienoteikumi
Nr.7/2022„Lokālplānojuma,arkuru
grozateritorijasplānojumunekusta-
māīpašuma“Valteri”Mārupespa-
gastā,Mārupesnovadā (kadastra
Nr.80760030363),teritorijā,Grafis-
kādaļaunTeritorijasizmantošanas
unapbūvesnoteikumi”.
Lokālplānojums stājas spēkā

nākamajā dienā pēc paziņojuma
par tā apstiprināšanu publicēša-
nas oficiālajā izdevumā “Latvijas
Vēstnesis” (paziņojums publicēts
04.03.2022.),oficiālāspublikācijas
Nr.2022/45.20.Teritorijasattīstības
plānošanaslikuma27.pantatrešajā

daļāminētāsdarbības,kasattiecas
uzlokālplānojumapārsūdzēšanas
kārtību.
Ar lēmumu, saistošajiemnotei-

kumiemunlokālplānojumagalare-
dakcijuvariepazītiespašvaldībastī-
mekļavietneswww.marupe.lvsadaļā
Pašvaldība/Attīstībaunplānošana/
LokālplānojumiunValstsvienotajā
ģeotelpiskās informācijas portālā
www.geolatvija.lv (https://geolatvi-
ja.lv/geo/tapis#document_23030).  
Saistošie noteikumi par lokālplā-
nojuma apstiprināšanu publicēti
“LatvijasVēstnesī”(www.vestnesis.
lv/op/2022/45.20).
Kontaktinformācija:Mārupesno-

vadapašvaldībasAttīstībasunplā-
nošanasnodaļasvadītājap.i.Dace
Žīgure(dace.zigure@marupe.lv,tālr.
nr.67149862)speciālistukonsultā-
cijulaikā–pirmdienāsunceturtdie-
nāsnoplkst.9.00līdz18.00.

Paziņojums par  nekustamo īpašumu “Mežmaļi” un 
īpašuma ar kadastra Nr. 80760120526 Mārupē, Mārupes 
pagastā, detālplānojuma apstiprināšanu
Mārupes novada pašvaldības

dome2022.gada23.februārīirpie-
ņēmusilēmumuNr.14(prot.Nr.2)
“Parnekustamoīpašumu“Mežmaļi”,
kadastraNr.80760120107,unīpa-
šumaarkadastraNr.80760120526
Mārupē,Mārupespagastā,Mārupes
novadā,detālplānojumaapstiprinā-
šanu”.
Detālplānojumsstājasspēkāpēc

tāpaziņošanasoficiālajāizdevumā
„LatvijasVēstnesis”.
Arlēmumuvariepazītiespašval-

dībastīmekļavietneswww.marupe.lv  
sadaļāPašvaldība/Attīstībaunplā-

nošana/Detālplanojumi.
Detālplānojumaredakcijapieeja-

ma Valsts vienotajā ģeotelpiskās
informācijas portālā www.geolat-
vija.lv sadaļā Teritorijas attīstības
plānošana(https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_23058).
Kontaktinformācija:Mārupesno-

vadapašvaldībasAttīstībasunplā-
nošanasnodaļasvadītājap.i.Dace
Žīgure(dace.zigure@marupe.lv,tālr.
67149862)speciālistukonsultāciju
laikā–pirmdienāsunceturtdienās
noplkst.9.00līdz18.00.

Ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūves darbi 
Mārupē
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr. 5.3.1.0/16/I/003 “Ūdenssaimniecības pakal-
pojumu attīstība Mārupē, 4. kārta” ietvaros līdz šim brīdim izbūvēta lielākā daļa projektā plānotās ūdens-
saimniecības infrastruktūras.

Projektaīstenošanatikauzsākta
2015.gadāunplānots,kavisipro-
jektāparedzētieūdenssaimniecības
infrastruktūrasbūvdarbinoslēgsies
2022.gadā.
Šobrīdtuvojasbeigāmarbūvuz-

ņēmējuSIA“VELVE”noslēgtolīgumu
īstenošanaparūdenssaimniecības
infrastruktūrasizbūviĀboluielā,At-
pūtasielā,Bebruielā,Braslasielā,
C18 ceļā,Daugavas ielā,Dzintaru
ielā,Ezeriņuielā,Gaileņuielā,Gaujas
ielā,Konrāduielā,Kronesielā,Kur-
menesielā,Kursīšuielā,Lapiņudam-
bī,Mākoņuielā,Māluielā,Mauriņu
ielā,Trenčuielā,Meijuielā,Mežkalnu
ielā,Miķeļaielā,Pilskalnaielā,Put-
nukalnaielā,Reviņuielā,Robežnieku
ielā,Sietniekuielā,Silaputniņuielā,
Silnieku ielā, Šosciemā, Stīpnieku
ceļā,Strazduielā,Stūnīšuielā,Ūdru
ielā,Vaivariņuielā,Vējiņuielā,Ventas
ielā,Vilnīšuielā,Vīnkalnuielā,Zeltiņu

ielāunZīrakuielā.Uzskaitītajāsielās
ūdenssaimniecībasinfrastruktūras
izbūveirnoslēgusies.Savukārtielu
labiekārtošanasdarbus,kurtienav
noslēgušies,paredzētspabeigtlīdz
šīgadamaijabeigām.
2022.gadātiksturpinātaarbūv-

uzņēmējuSIA“Woltec”noslēgtolīgu-
muīstenošanaparūdenssaimniecī-
basinfrastruktūrasizbūviCīruļuielā,
Forstuielā,Jaunsiliņuielā,Kalnupes
ielā,Katrīnmuižasielā,Lapiņmuižas
ielā,Lilijuielā,Mārupītesgatvē,Pu-
ķuielā,Priekuļuielā,Rītausmasielā,
Strautu ielā,Unnes ielā,Vīndedžu
ielā,Zemzaruielā,Ziediņuielā,Zie-
duklēpjuielāunZiedlejuielā.
SIA“Mārupeskomunāliepakalpo-

jumi”informē,kajaupatlabancen-
tralizētāssadzīveskanalizācijaspa-
kalpojumsirpieejamsunpieteikties
pakalpojuma saņemšanai aicināti
Braslasielas,Bebruielas,C18ceļa,
Dzintaruielas,Gaujasielas,Kurme-
nesielas,Kursīšuielas,Kronesielas,
Konrāduielas,Miķeļuielas,Pilskalnu
ielas,Reviņu ielas,Sietnieku ielas,
Silnieku ielas, Strazdu ielas, Ūdru
ielas,Ventas ielas,Vējiņu ielasun
Zīrakuielasiedzīvotāji.Plašākain-
formācijaparpakalpojumapieslēg-
šanaskārtībupieejamamājaslapā
www.mkp.lv.

SIA “Mārupes komunālie 
pakalpojumi”
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Paziņojums par  nekustamo īpašumu „Graudi” un Turaidas iela Piņķos, Babītes pagastā, 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Mārupesnovadapašvaldībasdo-
me2022.gada23.februārīirpieņē-
musilēmumuNr.12(prot.Nr.2)“Par
nekustamo īpašumu „Graudi” (ka-
dastraNr.80480030359)unTurai-
dasiela(kadastraNr.80480031166)
Piņķos,Babītespagastā,Mārupes
novadā,detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu”.
Detālplānojumateritorijairnekus-

tamoīpašumu„Graudi”unTuraidas
ielateritorijas,kurukopējaplatībair
13,439ha.
Saskaņāarspēkāesošo2020.ga-

da22.janvārīapstiprinātoBabītes
novada(patlabanBabītespagasta
unSalaspagasta)teritorijasplānoju-
mu,zemesvienībaarkadastraapzī-
mējumu80480031722atrodasPiņ-
ķuciemateritorijāuntajānoteikts
funkcionālaiszonējums-Mazstāvu
dzīvojamāsapbūvesteritorija(DzM),
daļējiTransportainfrastruktūraste-
ritorijā(TR)sarkanolīnijurobežās,
unzemesvienībaarkadastraapzī-
mējumu80480031119atrodasPiņ-
ķuciemateritorijāuntajānoteikts

funkcionālaiszonējums-Transporta
infrastruktūrasteritorijā(TR)sarka-
nolīnijurobežās.
Detālplānojuma izstrādes mēr-

ķisirveiktīpašumasadaliapbūves
gabalos, veidot vienotu ielu tīklu
detālplānojumateritorijāuntaipie-
gulošajosīpašumos,detalizētteri-
torijas izmantošanas un apbūves
noteikumusunpārkārtotielusarka-
nāslīnijas.
Detālplānojumaizstrādesierosi-

nātājsirnekustamāīpašumaīpaš-
nieki–divasjuridiskaspersonas.
Arlēmumuundarbauzdevumu,

kā arī turpmāko detālplānojuma
izstrādesdokumentācijuvar iepa-
zītiesMārupesnovadapašvaldības
mājaslapas sadaļā Pašvaldība/
Attīstība un plānošana/ Detālplā-
nojumi/detālplānojumi izstrādes
stadijā,kāarīLatvijasģeotelpiskās
informācijasportālaGeolatvija.lv sa-
daļāTeritorijasattīstībasplānošana
(https://geolatvija.lv/geo/tapis#docu-
ment_23217).

Rakstiskus priekšlikumus var 

iesniegt līdz 2022. gada 11. ap-
rīlimMārupesnovadapašvaldībā
Daugavas ielā 29,Mārupē,Māru-
pesnovadā, LV-2167,nosūtot tos
pa pastu vai iesniedzot klātienē.
Iesniegumu iespējams atstāt arī
pastkastēpiepašvaldībasCentrālās
administrācijas durvīmDaugavas
ielā29,Mārupē,Mārupespagastā,
vai pie administrācijas ēkas Cen-
traielā4,Piņķos,Babītespagastā.
Elektroniskipriekšlikumiiesniedza-
miarelektroniskoparakstu,iesūtot
tos uz elektroniskā pasta adresi
marupe@marupe.lv. Iesniegumā
noteiktijānorādaiesniedzējavārds,
uzvārdsunadrese,bet juridiskām
personām jānorāda nosaukums,
adreseunreģistrācijasnumurs.
JautājumugadījumāvērstiesMā-

rupesnovadapašvaldībasAttīstības
unplānošanasnodaļāpie teritori-
jasplānotājasSvetlanasBurakas:
svetlana.buraka@marupe.lv,tālr.nr.
67511291,speciālistukonsultāciju
laikā–pirmdienāsunceturtdienās
noplkst.9.00līdz18.00.

Paziņojums par  nekustamā īpašuma “Boteri” Mārupē detālplānojuma projekta nodošanu publiskai apspriešanai 

ArMārupesnovadapašvaldības
domes 2022. gada 23. februāra
lēmumu Nr. 13 “Par nekustamā
īpašuma“Boteri”Mārupē,Mārupes
pagastā,Mārupesnovadā(kadastra
Nr.80760030092),detālplānojuma
projekta nodošanu publiskai ap-
spriešanai”(prot.Nr.2)publiskajai
apspriešanai nodots nekustamā
īpašuma “Boteri” detālplānojuma
projekts.

Publiskās apspriešanas termiņš 
noteikts no 2022. gada 17. marta 
līdz 2022. gada 17. aprīlim.
Publiskāsapspriešanassanāks-

metiksorganizēta,izmantojottieš-

saistes videokonferences sarunu
rīkuZOOMplatformā,2022. gada 
31. martā plkst. 17.00. 
Saiteuzsanāksmi:ej.uz/publis-

ka-apspriesana-marupe  
ID:8176795216
Parole:Bot31

Ardetālplānojumarisinājumiem
unpilnuredakcijuiespējamsiepa-
zīties:
 Mārupesnovadapašvaldībastī-
mekļavietnessadaļāPašvaldība/
Attīstībaunplānošana/Detālplā-
nojumi/publiskajā apspriešanā
esošiedetālplānojumi;

 valsts vienotajā ģeotelpis-
kās informācijas portāla
www.geolatvija.lvsadaļāTeritori-
jasattīstībasplānošana,saiteuz
dokumentu: https://geolatvija.lv/
geo/tapis#document_19334;

 klātienēkonsultācijasundetālplā-
nojumadokumentācijapubliskās
apspriešanaslaikāpieejamaMā-
rupes novadapašvaldībā Dau-
gavasielā29,Mārupē,Mārupes
pagastā,Mārupesnovadā,Attīstī-
basunplānošanasnodaļā-pirm-
dienāsunceturtdienāsnoplkst.
9.00līdz18.00;

 informācijaparpubliskoapsprie-

šanuundetālplānojumarisināju-
mupieejamaarīpubliskajāārtelpā
pieieejāmpašvaldībasadminis-
trācijasēkāsCentraielā4,Piņķos,
Babītespagastā,unDaugavasielā
29,Mārupē,Mārupespagastā.

Rakstiskus ierosinājumus par 
detālplānojuma projektu var ie-
sniegt līdz 2022. gada 17. aprīlim 
MārupesnovadapašvaldībaiDau-
gavas ielā 29, Mārupē, Mārupes
pagastā,Mārupesnovadā,LV-2167,
nosūtot tospapastuvaisūtotuz
e-pastaadresi:marupe@marupe.lv. 
Iesniegumu iespējams atstāt arī
pastkastēpiepašvaldībasCentrālās
administrācijas durvīmDaugavas
ielā29,Mārupē,Mārupespagastā,
vai pie administrācijas ēkas Cen-
tra ielā 4, Piņķos, Babītes pagas-
tā, kā arī ievadīt valsts vienotajā
ģeotelpiskās informācijas portāla
www.geolatvija.lvsadaļāTeritorijas
attīstībasplānošana”,ievadotmek-
lētājalogāplānošanasdokumenta
nosaukumuunizvēloties“Iesniegt
priekšlikumu”. Iesniedzot priekšli-
kumu,fiziskāmpersonāmjānorāda
vārds,uzvārdsunadrese,juridiskām
personām–nosaukums,reģistrāci-
jasnumurs,adrese.

Kontaktinformācija: Mārupes
novada pašvaldības Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja p.i.
DaceŽīgurespeciālistukonsultāci-

julaikā–pirmdienāsunceturtdie-
nāsnoplkst.9.00līdz18.00,tālr.nr.
67149862,vairakstotuze-pastaad-
resi:dace.zigure@marupe.lv.Saistībā
arCovid-19vīrusaizplatību,aicinām
izmantottikaiattālinātāssaziņasie-
spējas.

Detālplānojuma izstrādes 
pamatojums un īss risinājumu 
apraksts: 
Detālplānojumaizstrādesmērķisir
zemesvienībassadalīšanaapbūves
gabalosarminimāloplātību0,2ha,
piebraucamoceļuuninženierkomu-
nikācijuplānošana.Detālplānojuma
teritorijaiplānotastrīsiespējamās
piekļuves-noprivātīpašumāesošās
Strazduielas,kurainoteiktasielas
sarkanāslīnijas,noīpašumaStrazdu
iela42vaicaurīpašumu“Dzelmes”.
Detālplānojumarisinājumsparedz
veidot10apbūveszemesvienības
savrupmājuvaidvīņumājuapbūvei,
kāarītrīszemesvienībasieluveido-
šanai.Dzīvojamāsapbūveszemes
vienībuminimālāplatība2000m²,
maksimālais apbūves blīvums –
30%,maksimālaisstāvuskaits–trīs
stāvi,saimniecībasēkaiviensstāvs.
Zemesgabalāatļautsizvietotvienu
dzīvojamomāju.Detālplānojumari-
sinājumsnodrošinapubliskuiespēju
piekļūtpašvaldībasīpašumam“Bo-
teri-5”,kasirpubliskāārtelpa.

Paziņojums par nekustamā īpašuma Penkules iela 132 
Mārupē, Mārupes pagastā, detālplānojuma izstrādes 
darba uzdevuma termiņa pagarinājumu
Mārupes novada pašvaldības

dome2022.gada23.februārīirpie-
ņēmusilēmumuNr.10(prot.Nr.2)
”ParnekustamāīpašumaPenkules
iela132Mārupē,Mārupespagas-
tā,Mārupesnovadā (kadastraNr.
80760032297)detālplānojuma iz-
strādes darba uzdevuma termiņa
pagarinājumu”.Detālplānojumaiz-
strādesdarbauzdevumaderīguma
termiņšpagarinātslīdz2023.gada
26.februārim.

Arpieņemtolēmumuvariepazī-
tiesMārupesnovadapašvaldības
internetavietnēwww.marupe.lv sa-
daļāPašvaldība/Attīstība un plā-
nošana/Detālplānojumi/Detālplā-
nojumiizstrādesstadijāunLatvijas
ģeotelpiskās informācijas portālā
www.geolatvija.lvsadaļāTeritorijas
attīstībasplānošana(https://geolat-
vija.lv/geo/tapis#document_16893). 

Paziņojums par  lokālplānojuma, ar kuru  groza 
teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma Lambertu iela 
3 (“Grundmaņi”) Mārupē, Mārupes pagastā, teritorijā, 
apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.8/2022 
izdošanu
Mārupesnovadapašvaldībasdo-

me2022.gada23.februārīirpieņē-
musilēmumuNr.16(prot.Nr.2)“Par
lokālplānojuma,arkurugrozateri-
torijasplānojumunekustamāīpašu-
maLambertuiela3(“Grundmaņi”)
Mārupē,Mārupespagastā,Mārupes
novadā(kadastraNr.80760030317),
teritorijā,apstiprināšanuunsaistošo
noteikumuNr.8/2022izdošanu”,ar
ko apstiprināti saistošie noteiku-
miNr.8/2022„Lokālplānojuma,ar
kuru  groza teritorijas plānojumu
nekustamāīpašumaLambertuiela
3(“Grundmaņi”)Mārupē,Mārupes
pagastā,Mārupesnovadā(kadastra
Nr.80760030317),teritorijā,Grafiskā
daļaunTeritorijasizmantošanasun
apbūvesnoteikumi”.
Lokālplānojums stājas spēkā

nākamajā dienā pēc paziņojuma
par tā apstiprināšanu publicēša-
nas oficiālajā izdevumā “Latvijas
Vēstnesis” (paziņojums publicēts
04.03.2022.),oficiālāspublikācijas
Nr.2022/45.21.Saistošienoteikumi

navīstenojami,kamērnavpabeigtas
Teritorijasattīstībasplānošanasli-
kuma27.pantatrešajādaļāminētās
darbības,kasattiecasuzlokālplāno-
jumapārsūdzēšanaskārtību.
Ar lēmumu, saistošajiemnotei-

kumiem un lokālplānojuma  gala
redakciju var iepazīties pašvaldī-
bas tīmekļa vietneswww.marupe.
lv  sadaļā Pašvaldība/ Attīstība
unplānošana/Lokālplānojumiun
Valsts vienotajā ģeotelpiskās in-
formācijasportālāwww.geolatvija.
lv (https://geolatvija.lv/geo/tapis#do-
cument_23024).Saistošienoteiku-
mipar lokālplānojumaapstiprinā-
šanu publicēti “Latvijas Vēstnesī”
(www.vestnesis.lv/op/2022/45.21).
Kontaktinformācija:Mārupesno-

vadapašvaldībasAttīstībasunplā-
nošanasnodaļasvadītājap.i.Dace
Žīgure(dace.zigure@marupe.lv,tālr.
nr.67149862)speciālistukonsultā-
cijulaikā–pirmdienāsunceturtdie-
nāsnoplkst.9.00līdz18.00.

Attīstības un plānošanas nodaļa
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Mārupes novada būvvalde aicina laikus nodot ēkas 
ekspluatācijā
Mārupes novada būvvalde informē, ka saskaņā ar Būvniecības likumu un Ministru kabineta noteikumiem 
Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, kas stājās spēkā 2014. gada 1. oktobrī, paredzētais maksimālais būv-
darbu veikšanas laiks ir astoņi gadi. Tātad līdz 2022. gada 1. oktobrim ekspluatācijā jānodod visas būves 
(savrupmāja, saimniecības ēka vai dārza māja), kuru celtniecība sākta pirms 2014. gada 1. oktobra. Tas 
jāņem vērā arī nekustamā īpašuma pircējiem, kuri iegādājas būvi, kas nav nodota ekspluatācijā.

Jatiekpārsniegtsmaksimālais
būvdarbuveikšanasilgums,atbilsto-
šilikumam“Parnekustamāīpašuma
nodokli”unpašvaldībasizstrādāta-
jiem saistošajiem noteikumiem,
īpašniekamirjāmaksāpaaugstināts
nekustamāīpašumanodoklis(NĪN)
3%apmērālīdzbrīdim,kadbūvetiks
nodota ekspluatācijā. Nodoklis ir
maksājamsnolielākāskadastrālās
vērtības:vainubūveipiekritīgāsze-
meskadastrālāsvērtības,vaibūves
kadastrālāsvērtības.
Jalīdz2022.gada1.oktobrimnav

iespējamsēkunodotekspluatācijā,
“Ēkubūvnoteikumi”paredzpagarināt

būvatļaujas derīguma termiņu arī
pēcšīnormatīvajosaktosnoteiktā
maksimālābūvdarbuveikšanasilgu-
ma.Irdiviscenārijiatkarībānotā,
vaibūvniecībasieceresrealizācijai
irveiktsnovērtējumspartāsietekmi
uzvidi.
Savrupmāju būvniecībai netiek

vērtēta ietekmeuz vidi, tāpēc ša-
jā gadījumāmaksimālā būvdarbu
veikšanastermiņapagarināšanair
vienkāršāka:jāiesniedzattiecīgsie-
sniegumsbūvvaldē,kurāpasūtītājs
norādasevvēlamolaiku,uzkurubū-
vatļaujastermiņupagarināt,iesnie-
gumamklātpievienojotaktuāloēkas

kadastrālās uzmērīšanas lietu un
ēkasnovietnesuntaiizbūvētoārējo
inženiertīklu izpildmērījumaplānu,
kāarīuzpieprasītopagarinājuma
termiņuizsniegtubūvdarbuveicēja
civiltiesiskāsatbildībasapdrošināša-
naspoliseskopiju.
Būvvaldespakalpojums,pieņemot

būviekspluatācijā, irbezmaksas,
betjārēķināsarcituinstitūcijupa-
kalpojumiem,kasvarbūtmaksas
pakalpojumi.

Mārupes novada būvvalde

Turpinās apgaismojuma 
intensitātes samazināšana novada 
ielās
Jau iepriekš ziņots, ka pašvaldība lēmusi pakāpeniski samazināt ap-
gaismojuma intensitāti nakts stundās noteiktās Mārupes novada ie-
lās, lai mazinātu izmaksas, ko veicinājis elektroenerģijas cenu pieau-
gums.

Pašlaiknoritapgaismojumapār-
slēgšanauztaupībasrežīmušādās
ielāsMārupespagastā:
 Krones,SietniekuunTrenčuielā;
 MartasunSēļuielā;
 MēmelesielasposmānoDauga-
vaslīdzKabilesielai;

 Mārupītesgatvē,Riekstu,Atvaru
unZemturuielā;

 RožuielasposmānoLilijas līdz
Lielai ielai,Dāliju,PrūšuunSka-
ņākalnaielā.

Apgaismojumaizslēgšanadien-
naktstumšajālaikānotiekpēcšā-
daplāna:

 noplkst.23.00līdz24.00apgais-
mojumsir ieslēgts66%apmērā
(degdivasnotrimlampām);

 noplkst.24.00līdz5.30apgais-
mojumsir ieslēgts33%apmērā
(degkatratrešālampa).
Pašvaldība aprēķinājusi, ka ap-

gaismojumasamazinājumslīdzšim
irļāvisietaupītap3000eiromēnesī
(14274,34kWh),savukārtplānotā
ekonomija 2022. gadā sasniegtu
25000eiro(50000-60000kWh),
aprēķinosizmantojotvidējotirgus
cenu.

Uzlabo ielu apgaismojumu novadā
Atsākoties sezonai, pašvaldība turpina darbu pie apgaismojuma iz-
būves novadā atbilstoši apstiprinātajiem 2022. gada investīciju pro-
jektiem. 

Irnoslēgusiesjaunuieluapgais-
mojumalīnijuizbūvešādāsnovada
ielāsMārupespagastā:
 KļavuunKadiķuielā;
 Krastaielā;
 Dreimaņuielā.

Vienlaikus turpinās jaunu ielu
apgaismojuma līniju izbūve divos
objektosMārupespagastā:
 ŪdruunRudzroguielā;

 PenkulesunSniķeruielā.
Darbus plānots pabeigt līdz šī

gadaaprīļabeigām,kopumāuzstā-
dot86LEDgaismekļus.Būvdarbus
atbilstoši iepirkumu rezultātā no-
slēgtajiemlīgumiemveicSIA”EDS”.
Kopējās izmaksas sastādīs 112
434.12eiro.

Pašvaldības īpašumu pārvalde

No 2022. gada janvāra paaugstināta pakalpojuma 
maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu un bioloģiski 
noārdāmu atkritumu apsaimniekošanu
Balstoties uz Regulatora apstiprināto tarifu, SIA “Getliņi EKO” ir noteicis, ka no 2022. gada 10. janvāra bio-
loģiski noārdāmu atkritumu pieņemšanas maksa CSA poligonā “Getliņi” ir 62 eiro/t (neieskaitot PVN) līdz-
šinējo 15 eiro/t (neieskaitot PVN) vietā.

Ņemotvērāšīsmaksaspieaugu-
mu,no2022.gada10.janvārapieau-
gusimaksaparbioloģiskinoārdāmu
atkritumuapsaimniekošanu.
Mārupes pagastā:
virtuvesatkritumi(atkritumuklasi-
fikatoraklase200108)undārzuun
parkuatkritumi(atkritumuklasifika-
toragrupa2002)–15.38eiro/m3 
bezPVN,PVN21%-3.23eiro,kopā
18.61eiro/m3(turpmākvisubiolo-
ģiskinoārdāmoatkritumuapsaim-
niekošanaiMārupes pagastā tiek
piemērotavienādamaksa);

Babītes un Salas pagastos:
22.65eiro/m3bezPVN,PVN21%-
4.76eiro,kopā27.41eiro/m3.
Saskaņāar13.12.2016.Ministru

kabinetanoteikumuNr.788“Notei-
kumiparatkritumusavākšanasun
šķirošanasvietām”grozījumiem,kas
stājāsspēkā28.01.2022.,parvirtu-
vesbioloģiskinoārdāmoatkritumu
izvešanas biežumu var vienoties
aratkritumuapsaimniekotāju,bet
tasnedrīkstbūtmazāksparnešķi-
rotusadzīvesatkritumuizvešanas
biežumu(minimālais  -vienureizi

mēnesī).
Saeimas Tautsaimniecības, ag-

rārās,videsunreģionālāspolitikas
komisijas08.02.2022sēdētikaat-
balstītiunvirzītiizskatīšanaiSaeimā
deputātuiesniegtiegrozījumiAtkri-
tumu apsaimniekošanas likumā,
kasparedzdalītisavāktubioloģisko
atkritumuapsaimniekošanasmaksu
noteikt80%apmērānonešķirotusa-
dzīvesatkritumumaksas.

Pašvaldības īpašumu pārvalde

Pavasara sezona ir sākusies. Piemājas dārzā dedzināt 
atkritumus ir aizliegts! 
Tuvojoties pavasarim, iedzīvotāji, īpaši privātmāju un mazdārziņu īpašnieki, pēc garās ziemas cenšas sa-
kopt savu pagalmu un apkārtējo teritoriju. Šķiet, kas gan tur slikts, ja tiek savāktas pērna gada lapas un 
piemājas dārzā ieklīdušie atkritumi, sagrābta sausā zāle, turpat ugunskurā to sadedzinot.  Tomēr jāņem 
vērā tas, ka pilsētu un ciemu teritorijas ir ļoti blīvi apbūvētas, un, ja katrs sagrābtos atkritumus drīkstē-
tu dedzināt, visa apkārtējā vide būtu dūmos. Nepatīkama smaka nav vienīgā blakne atkritumu dedzinā-
šanai, dedzināšana lielos apmēros kaitē apkārtējai videi, cilvēkiem un dabai. 

Mārupes novada pašvaldības
saistošienoteikumiNr.9/2011„Par
sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanuMārupesnovadā”nosaka,ka
atkritumus,taiskaitāzaļosatkritu-
mus(lapas,zarusunzāli)dedzināt
iraizliegts.
Atkritumi, kas radušies māj-

saimniecībās,sastāvnodaudzām
komponentēm, no kurām neat-
bilstošiatbrīvojoties, tieknodarīts
kaitējumsganapkārtējaividei,gan
cilvēkaveselībai.Dedzinotzaļosat-

kritumus-lapas,zāliunzarus,tiek
palielinātsgaisapiesārņojumsun
plašākuugunsgrēku risks, izdalās
ķīmiskasvielaskāogļūdeņraži,kas
kairinaacis,degunu,kakluunplau-
šas.Dažinošiemogļūdeņražiemir
arīkancerogēni.
Svarīgipiebilst,kazaļajosatkritu-

mosbiežinonākarīsadzīvesatkritu-
mi.Piemēram,dedzinotplastmasu,
veidojas kodīgi dūmi, pasliktinot
gaisakvalitāti,veicinotnelabvēlīgas
klimata pārmaiņas, un atmosfērā
izdalās toksiskasgāzes -dioksīni,
furāniundzīvsudrabs.Šīsvielasir
īpašibīstamas,joilgstošiuzkrājas
organismos, kaitējot augiem un
veicinotdažādasdzīvnieku,cilvēku
saslimšanas, kā arī neiroloģiskus
bojājumus.
Aicināmiedzīvotājusnozaļajiem

atkritumiemveidotpiemājaskom-
postu,kasirviensnoekonomiskāka-
jiemveidiem.Kvalitatīvukompostu
varizveidot,japērnāslapasjauc(liek
kārtās)arsvaigozaļomasu(nopļau-
tozāli,nezālēmu.c.).Unsašķeldotus
zarusizmantokrūmu,kokuapdobju

mulčēšanai.
Bioloģiskoatkritumusavākšanai

iespējams izmantot arī Mārupes
novadaatkritumuapsaimniekotāja
SIA“EcoBaltiavide”bioloģiskoat-
kritumusavākšanaspriekšapmak-
sasmaisusunkonteinerus.Plašāka
informācijawww.marupe.lvsadaļā
Sabiedrība/Videuninfrastruktūra/
Atkritumuapsaimniekošana.
Mārupes novada pašvaldība

meklērisinājumus,lairastuiespēju
izveidotkolektīvāskompostēšanas
vietasMārupesnovadā.

Populārākāsinternetavietnespar
atkritumušķirošanuunkompostē-
šanu:
 LatvijasAtkritumusaimniecības
uzņēmumuasociācijas(LASUA)
vietnē:https://skirobio.lv/video/;

 Biedrības“ZeroWasteLatvija”viet-
nē:www.zerowastelatvija.lv;

 SIA “Eco Baltia vide” vietnē:
www.ecobaltiavide.lv/biologisko-at-
kritumu-skirosana/u.c.
 

Attīstības un plānošanas nodaļa

SIA “Eco Baltia vide” aicina 
Mārupes pagasta iedzīvotājus 
piedalīties elektrotehnikas un 
lielgabarīta atkritumu nodošanas 
akcijā
Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” aicina Mā-
rupes pagasta iedzīvotājus piedalīties nolietoto elektroiekārtu, liel-
gabarīta un mājsaimniecībā radušos videi kaitīgo atkritumu bezmak-
sas nodošanas akcijā, kas norisināsies 30. un 31. martā.

Iedzīvotāji tiek aicināti līdz 25.
martam (ieskaitot) pieteikt elek-
troiekārtu, lielgabarīta un bīsta-
mo atkritumu izvešanu, reģis-
trējoties www.ecobaltiavide.lv vai
www.marupe.lv saitē,kasnorādī-
tapiešīsziņas,zvanotuz tālr.nr.
8717vairakstotuze-pastaadresi:
marupe@ecobaltiavide.lv.Piesakoties
obligāti jānorādanododamoatkri-
tumuveids,aptuvenaisapjomsun
precīzasavākšanasvieta(adrese).
Savākšananotiks30.un31.mar-

tā,sākotnoplkst.7.00,visasdienas
garumā. Ņemot vērā epidemiolo-
ģiskosituācijuvalstī,elektronikas,
lielgabarītaunvideikaitīgoatkritu-
musavākšananotiekbezkontakta
veidā.Visampieteiktajamapjomam
izvešanasdienā jābūtnovietotam
ārpusdzīvojamāsēkasunnožogo-
tasteritorijas-SIA“EcoBaltiavide”
darbiniekiembrīvi pieejamā vietā.
Iedzīvotājiempašiematrastiesklāt
savākšanasbrīdīnavnepieciešams.
Akcijaslaikātikssavākti:

 sadzīves elektroiekārtas (ledus-
skapji,televizori,datori,monitori,

plītis,putekļsūcējiutt.).Elektroie-
kārtāmjābūtneizjauktāmunar
visāmpiederošajāmdetaļām.

 lielgabarītaatkritumi–atkritumi,
koizmērudēļnevarievietotatkri-
tumutvertnēs(mēbeles,matrači
u.c.).

 sadzīvēradušiesbīstamieatkritu-
mi(baterijasunakumulatori,viens
komplektsviegloautomašīnurie-
pubezdiskiem,spuldzesu.c.).

Veicotelektroiekārtuunlielgabarī-
taatkritumuizvešanu,netikssavākti
citaveidaatkritumi,piemēram,sa-
dzīvesatkritumiunbūvgruži(podi,
vannas, palodzes, durvis logi u.c.
ražošanasatkritumi,kas radušies
būvniecībasprocesā).
Pieteiktelektroiekārtu,lielounbīs-

tamoatkritumuizvešanuiraicināts
ikviensMārupes pagasta iedzīvo-
tājs.Vairākinformācijas,zvanotuz
tālr.nr.8717vairakstotuze-pasta
adresi:marupe@ecobaltiavide.lv. 

SIA “Eco Baltia vide”
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Celies, posies, iesaisties – Lielā 
Talka šogad notiks 30. aprīlī
Aicinot sabiedrību rūpēties par vides sakopšanu, atveseļošanu un la-
biekārtošanu, šī gada 30. aprīlī jau 15. reizi pēc kārtas Latvijā norisi-
nāsies Lielā Talka. Tajā ikviens Latvijas iedzīvotājs aicināts veikt sa-
kopšanas un labiekārtošanas darbus gan savas mājas, gan pašvaldī-
bas teritorijā. Par Lielās Talkas šī gada vadmotīvu izvēlēts sauklis 
“Celies, posies, iesaisties!”

30. aprīlī ikviens Latvijas iedzī-
votājs ir aicināts piedalīties vides
sakopšanas un labiekārtošanas
darbos,laikopīgiemspēkiemtuvo-
tosmērķim–Latvijakā tīrākāun
sakoptākā vieta pasaulē. Līdzīgi
kāpagājušajāgadā,arīšogadtiks
saglabātsSOLO(taiskaitāDUOun
Ģimenes)talkasformāts,kāarītra-
dicionālās daudzskaitlīgās talkas,
ievērojot tā brīža valstī noteiktos
pulcēšanāsnoteikumus.Savukārt
tuvojotiestalkai,tiksatvērtasLielās
Talkaskartes,kurāsbūsiespējams
atzīmētsavuatkritumusavākšanas,

labiekārtošanasunSOLOtalku.
LielāsTalkaskoordinatoreMāru-

pesnovadā-Pašvaldībasīpašumu
pārvaldesspeciālisteZiedīteLapiņa
atgādinaiedzīvotājiemreģistrētplā-
notāssakopšanasvietasLielāsTal-
kasorganizatorumājaslapāwww.
talkas.lv.Plānots,kareģistrācijatiks
atvērtaaptuvenivienumēnesipirms
talkasnorises.Aicināmsekotlīdziin-
formācijaiorganizatorumājaslapā.
Aicinām pievērst arī uzmanību

tam, ka vietnē www.talkas.lv sa-
kopšanai reģistrējamas valsts un
pašvaldībasīpašumāesošāsterito-
rijas,koreģistrētājssavasģimenes/
domubiedrugrupāarīpatsapņemas
sakopt.
Mārupesnovadapašvaldībaarī

plānoorganizēt atsevišķunovada
teritorijusakopšanu,parizvēlētajām
vietāmplašākainformācijasbūspie-
ejamaaprīļaizdevumā.
Informācijanowww.talkas.lv.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

Aicina pieteikties sociālās uzņēmējdarbības grantam 
“Augšup”
2022. gada aprīlī tiek uzsākta jauna sociālās uzņēmējdarbības grantu programma “Augšup”, ko īsteno SEB 
banka kopā ar Mārupes, Siguldas, Ķekavas, Olaines un Ropažu novadiem ar mērķi veicināt sociālās uz-
ņēmējdarbības attīstību Pierīgā. Maksimālā naudas summa vienam grantam būs 8 000 eiro un uz to va-
rēs pretendēt gan uzņēmumi, kas jau veic vai plāno veikt sociālo uzņēmējdarbību kādā no minētajiem no-
vadiem, gan arī vēl neīstenotu biznesa ideju autori. 

Projektu pieteikumu pieņemšana 
no 1. aprīļa līdz 29. aprīļa plkst. 
12.00. 
Granta līdzekļi paredzēti saimnie-
ciskiemmērķiemesošāssociālās
uzņēmējdarbībasattīstīšanai,esošā
biznesavirzībaisociālajāvirzienāvai
arījaunasociālāuzņēmumaizveidei.
SEBbankasvaldesloceklisArnis

Škapars:“Laiarīsociālāuzņēmējdar-
bībaLatvijāirsamērājaunsuzņē-
mējdarbībasveids,tāattīstāsarvien
straujāk– šobrīd ir reģistrēti teju
200aktīvisociālieuzņēmumi,kurus
vienomērķisnetikaigūtpeļņu,bet
arīradītlabvēlīgaspārmaiņasapkār-
tējāsabiedrībā.Tāirļotipozitīvaten-
dence,jo,palielinotiesizpratneipar
ilgtspēju,palielināsarīsabiedrības
gaidas no uzņēmējiem. Sociālais

aspektsarvienvairākkļūstparbū-
tisku uzņēmuma konkurētspējas
faktoru,vienlaikuspaģērotnevien
cēlumērķi,betarīuzņēmumaspēju
patstāvīgi izdzīvot,augt,attīstīties
unsasniegtšomērķipašaspēkiem,
īstenojotilgtspējīgubiznesamodeli.
Šobrīd,kadekonomikavisāpasaulē
jauatkalpiedzīvobūtiskaspārmai-
ņas,irļotipateicīgaaugsnejauniem
attīstībasvirzieniemunidejām,tā-
pēc,jakādspatlabanapsversociālo
uzņēmējdarbību,aicinuizmantotie-
spējuunpieteiktiesgrantam,laine
tikaipretendētuuzfinansējumu,bet
vienlaikusarīpārliecinātosparsava
biznesaplānailgtspēju,pārrunājot
toarkompetentužūriju.”
Mārupesnovadapašvaldībasdo-

mespriekšsēdētājsAndrejsEnce:
“Mārupesnovadāirdaudzuzņēmīgu
cilvēku,dažādujomuprofesionāļu,
uzņēmumu,kasjaupierādījušisevi
vietējāunstarptautiskātirgū.Taču
dalība sociālās uzņēmējdarbības
grantuprogrammā“Augšup”variz-
rādītieskājaunaceļasākumstiem,
kurimeklēcitusapvāršņus.Aicinu
izmantotšoiespējutagad-laikā,kad
sociālie jautājumi izvirzās priekš-

plānā.Un,iespējams,jautuvākajā
nākotnē varēsimdalīties pieredzē
arlabāspraksespiemēriemmūsu
novadā.”
Saņemtopieteikumuatlasenotiks

trīskārtās,izvērtējotgantoatbilstī-
buprogrammaskritērijiem,ganbiz-
nesaplānuunidejaspotenciālu,kā
arīdalībniekuprezentācijasunatbil-
desuzžūrijasjautājumiem.Iesnieg-
tosprojektusvērtēsžūrijaskomisija,
kurassastāvābūsganbiznesapro-
fesionāļi,gansociālāsuzņēmējdar-
bībasjomasunpašvaldībupārstāvji.
Rezultātupaziņošanaunuzvarētāju
apbalvošananotiksjūnijā.
Plašāka informācija par grantu

programmas “Augšup” nosacī-
jumiem un pieteikuma veidlapa
drīzumā būs pieejamamājaslapā
seb.lv/augsup. 

Jautājumugadījumāunpapildu
informācijai vērsties pieMārupes
novada pašvaldības Sabiedrības
iesaistes un mārketinga nodaļas
vadītājasElīnasBrigmanes,e-pasta
adrese: elina.brigmane@marupe.lv, 
tālr.nr.28347211.

Aptaujas rezultāti palīdzēs attīstīt tūrisma 
piedāvājumu novadā
16. februārī noslēdzās Mārupes novada pašvaldības rīkotā aptauja “Tūrisms Mārupes novadā - piedāvā-
jums un iespējas nākotnē”. Aptauju aizpildīja 111 respondenti. 

Pateicamiesikvienamparaptau-
jaiveltītolaiku,sniedzotviedokliun
priekšlikumustūrismapiedāvājuma
uzlabošanainovadā.Aicināmiepa-
zītiesarinteresantākajiemaptaujas
rezultātiem.
 Lielākādaļarespondentu(68,5%)
informācijupartūrismanozares
piedāvājumunovadāiegūstsoci-
ālajostīklos.

 Gandrīzpuserespondentu(48,6%)
uzskata,kapēdējogadu laikā ir

novērojamasizmaiņasMārupes
novadaatpūtaspiedāvājumā.

 94,6%respondentuatbalstaPierī-
gasnovadupašvaldībusavstarpē-
josadarbībukopīgutūrismamar-
šrutuunpasākumuorganizēšanā
armērķipiesaistītvairākviesuun
atbalstītvietējosuzņēmējus.

 Jautājumāpar to, kurš tūrisma
veidsvislabākreprezentētuMā-
rupesnovadu,visvairāk tikauz-
svērtitāditūrismaveidikādabas

unaktīvāsatpūtastūrisms.
 Tematiskiemaršruti,kasrespon-
dentusvisvairākinteresētu,irda-
basvērtību,vēsturesizziņu,gas-
tronomiskieunMārupesnovada
meistaruiepazīšanasmaršruti.

 Uzturoties naktsmītnēs, 83,8%
respondentulabprātizmantotuto
piedāvātospapildupakalpojumus.

 57,7%respondentiirapmierināti
ar ēdināšanas uzņēmumu pie-
dāvājumadaudzveidībunovadā,
savukārt80,2%respondentuirap-
mierinātiarsniegtopakalpojumu
kvalitāti.

 Visvairāk tiek izmantotas tādas
aktīvāsatpūtasiespējasnovadā
kā velobraucieni, pārgājieni un
peldēšana.

 44,1%respondentulabprātizvēlas
novadameistarudarinājumuskā
dāvanascitiem.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga 
nodaļa

Vidusskolēniem piedāvā stipendijas 
International Baccalaureate 
programmas apgūšanai “Ekziperī” 
vidusskolā
Starptautiskā vidusskola “Ekziperī” Piņķos aicina 9. un 10. klašu sko-
lēnus līdz 6. aprīlim pieteikties stipendijai mācībām pasaulē atzītajā 
Starptautiskā Bakalaurāta Diploma programmā 2022./2023. mācību 
gadam. 

StarptautiskāBakalaurātaDiplo-
maprogramma(InternationalBac-
calaureateDiplomaProgram,IBDP)
ir akadēmiski izaicinoša un saba-
lansētaizglītībaskolēniemvecumā
no16 līdz19gadiem, kasparedz
zināšanuapguvi sešupriekšmetu
grupās,kāarīpadziļinātāsizpētes,
zināšanuteorijasunsabiedriskide-
rīgounradošodarbujomā.
IBDPdiplomuatzīstuniversitātes

100valstīsvisāpasaulē, ieskaitot
pasaules atzītākās universitātes.
Plašāk par IBDP apgūšanu “Ekzi-
perī”uzzinietskolastīmekļavietnē
www.exupery.lv.
Skolaplānopiešķirtpiecasstipen-

dijasIBDPapgūšanai.Paredzēts,ka
stipendijanosegslīdz90%nomācī-
buizmaksāmatkarībānoizvēlētās
mācībuformas.

 
Prasības pretendentiem:
 augsti sasniegumi mācībās un
ārpusskolasaktivitātēs;

 sasniegumireģionālajāsvaivalsts
olimpiādēsunkonkursos;

 angļuvalodaszināšanuunpras-

mjulīmenisirB2vaiaugstāks.

Atlase notiks divos posmos. 
Pirmajā posmā skolēns līdz 2022. 
gada 6. aprīlim: 
 kopāarvecākiemaizpildaanketu

exupery.lv/enquiry;
 atsūtauzadmissions@exupery.lv 
mācību un ārpusskolas sasnie-
gumusapliecinošosdokumentus:
liecībuparpēdējiemdiviemmācī-
bugadiem;diplomuspardalību
reģionālajāsunvalstsolimpiādēs
unkonkursos.

Otrajāposmāpretendentinokār-
tosangļuvalodasunakadēmisko
zināšanu testusunpiedalīsies in-
tervijā ar “Ekziperī” uzņemšanas
komandu.
Atlasesrezultātusplānotspaziņot

2022.gadamaijā.

Papildu informācijai un jautāju-
miemtālr.nr.26622777,e-pasta
adrese:admissions@exupery.lv

Starptautiskā vidusskola “Ekziperī”
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Babītes vidusskola vērš sabiedrības 
uzmanību klimata pārmaiņu problēmai
Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides 
izglītības modeļiem pasaulē, un Babītes vidusskola, mācību gada sākumā saņemot pres-
tižo starptautisko Zaļo karogu un starptautisko Ekoskolas sertifikātu, ar lielu atbildību 
to nes un aktīvi rosina arī citus iesaistīties vides aizsardzībā. 

Laikopīgisniegtulielākuieguldījumusiltum-
nīcasgāzuemisijusamazināšanāunvērstu
uzmanībuklimatapārmaiņuvirzienā,Babītes
vidusskolasEkopadomeorganizējaikgadējo
“Siltodžemperudienu”,kuraslaikāskolāne-
daudztikapazeminātatemperatūra,tāizglīto-
jotsabiedrību,kapavisamvienkāršaslietasvar
mazinātklimatapārmaiņas.Visitikaaicināti
uzvilktsavussiltākosunforšākosdžemperus
unpiedalīties“Superīgākādžemperakonkur-
sā”,simboliskāveidāapliecinotatbalstuinicia-
tīvai.Lielsprieks,kaakcijāiesaistījāsnetikai
izglītojamie,betarīpedagogi,kasliecina,ka
esamgatavipieņemtpraktiskasizmaiņassa-
vosieradumosunveicinātvideiunklimatam
draudzīgākusparadumus.
BabītesvidusskolasEkopadomepastāstīja,

kaSiltodžemperudienaspirmsākumimeklē-
jami2005.gadā,kadEkoskolasBeļģijāvērsa
sabiedrībasuzmanībuklimatapārmaiņuprob-
lēmai,betkopš2016.gadaikgadējākampa-
ņāuzsvarstiekliktsuzsavstarpējusadarbību
globālālīmenī,iesaistotEkoskolasnovisas
pasaules.

Vineta Vējone, Babītes vidusskolas sabiedrisko 
attiecību speciāliste

Mārupes Valsts ģimnāzijas jaunie uzņēmēji starp labākajiem
No 3. līdz 7. martam tiešsaistē norisinājās ikgadējais Latvijas skolēnu mācību (SMU) uzņēmumu tirgošanās pasākums “Cits bazārs”, kas noslēdzās ar labāko mācību uzņēmu-
mu apbalvošanas ceremoniju. 

Starpvairākkā270SMUgadatir-
gūpiedalījāssešiMārupesnovada
jauniešu dibināti uzņēmumi, kas
pārstāvMārupesValstsģimnāziju.
Diviuzņēmumi“Plantsurprise”un
“SlipnO”apbalvotikālabākiekatrs
savānominācijā.
Neskatotiesuzperiodiskiattālinā-

tomācībuprocesu,skolēnumācību
uzņēmumuskaitsšogadirpieaudzis
un pavasara gadatirgū piedalījās
vairākuzņēmumunekāiepriekšējā
gadā.Vietnē jalatvia.lv ir izveidots
e-katalogs,kurāikviensvarērtiaplū-
kotSMUpiedāvājumuunsazināties
arskolēniem,laiiegādātosorģinā-
las,inovatīvasunpraktiskaslietas
savaiikdienai-mājaslietas,preces
skaistumkopšanai,bižutēriju,dažā-
dasspēlesunprecesbērniem,kā

arīapģērbus,modeslietas,interjera
priekšmetus,pārtikasprecesu.c.
Vienlaikus “Citsbazārs”norises

laikājaunosuzņēmējusvērtējapie-
redzējusi profesionāļu, uzņēmēju
un akadēmisko spēku komanda,
un labākie tika apbalvoti deviņās
nominācijās: “Sociāli atbildīgs
SMU”, “Tehnoloģiskās inovācijas
produkts/pakalpojums”, “Labākā
SMU pārdošanas komanda”, “Uz
zināšanāmbalstītsSMUprodukts/
pakalpojums”, “Sociālomedijuko-
munikācijasbalva”,“SMUprodukts/
pakalpojums gatavs starptautis-
kajambiznesam”,“Videidraudzīgs
SMUprodukts/pakalpojums”,“SMU
biznesa potenciāls” un “Labākais
reklāmasvideo”.
Lepojamies,kalielajākonkuren-

cēparlabākajiemžūrijaatzinusiarī
divusMārupes Valsts ģimnāzijas
SMU.Nominācijā“SMUprodukts/
pakalpojumsgatavsstarptautiska-
jambiznesam”paruzvarētājutika
atzītsuzņēmums “Plantsurprise”,
kastirgūpiedāvāauguaudzēšanas
komplektu iekštelpām, kura īpašā
“odziņa”irtas,ka“saņemtieaugipa-
liekpārsteigumālīdzpatkomplek-
taatvēršanasbrīdim”.Uzņēmumā
darbojaspieciMārupesValstsģim-
nāzijas jaunieši:direktors/vadītājs
RalfsValainis,tehniskaisdirektors
MarkussJēkabsons,ražošanasva-
dītājaBetijaBlomniece,grāmatvede/
finanšuvadītājaSintijaBergmaneun
mārketingaunsabiedriskoattiecību
vadītājsEduardsLācis.
Savukārtnominācijā“Uzzināša-

nāmbalstītsSMUprodukts/pakal-
pojums” balvu ieguva uzņēmums
“SlipnO”,kasražopretslīdeslīdzekli
deju apaviem (pastalām, kurpēm,
puantēmu.c.).Uzņēmumakomanda
–direktore/vadītājaMartaReihma-
neungrāmatvede/finanšuvadītāja
ElīnaRudze.
“Tākājauceturtoreizipandēmijas

apstākļospasākumsvarnotikttikai
tiešsaistē,skolēniemirbijusiiespē-
javēlpadziļinātākunplašākdomāt
par“online”pārdošanasmārketinga
aktivitātēm,apgūtunieviestdažā-
dasiespējaspircējuuzrunāšanaiat-
tālinātaitirdzniecībai,kaspatlaban
jauirkļuvispar“musthave”.Mēs
priecājamies,kajauniešikatrugadu

kļūstaktīvāki,iesaistotiesšajāprog-
rammā,irvērstiuzinovācijuveido-
šanu,domāzaļiunarplašuskatu
nākotnē,” uzsver izglītības organi-
zācijas“JuniorAchievementLatvia”
vadītājsJānisKrievāns.
Skolēnumācībuuzņēmumu“Cits

Bazārs”notiekLatvijasInvestīcijuun
attīstībasaģentūras(LIAA)projektā
“Inovācijumotivācijasprogramma”,
torīkoLatvijaslielākāizglītībasorga-
nizācija“JuniorAchievementLatvia”
(JALatvia)sadarbībāarilggadējoat-
balstītāju“Swedbank”.

Sabiedrības iesaistes un 
mārketinga nodaļa

Krāsains ieguldījums ilgtermiņā
Ir tik daudz ar skolas ikdienu un mācībām saistītu lietu, kas jāpatur prātā. Kā visu ie-
gaumēt un atcerēties? 

Pateicoties Mārupes Valsts ģimnāzijas
izglītībasunatbalstabiedrībasiniciatīvaiun
aktīvairīcībai,skolasgaiteņos,vestibilos,uz
kāpņumaliņāmsalīmētikoši,krāsainiunla-
koniskiuzziņasmateriāli,kovarētusauktarī
paratgādnēm.
Proti:

 īsi,konkrētiunsaprotamiparglobālajiem
mērķiemilgtspējīgaiattīstībai;

 lakonisksskaidrojums,konozīmēpašvadīta
mācīšanās;

 matemātikaspamatformulasuzpakāpienu
maliņām
Ģimnāzijaskolektīvspriecājasunnovērtēšo

iniciatīvu,kuraiirganvizuāls,ganizglītojošs
pienesums.Īpašspaldiesaktīvajaimammai
SigitaiCimermaneiparziedotolaikuuniegul-
dītodarbuieceresīstenošanā.
Uzmetotskatienuvienreiz,nekodaudzvar-

būtneatcerēsies,betpakāpnēmungaiteņiem
pārvietojotiesvairākasreizesdienā,noteikti
paliksatmiņā.Uninformācijavisulaikuirklāt-
esoša,līdzartobezīpašaspiepūlesnogulst
zemapziņā.Pietamlabipapildinaskolasinter-
jeru.Koši!Skaisti!Izglītojoši!Ieguldījums,kas
atmaksāsiesilgtermiņā!

Skolas administrācija

Uzņēmuma “Plant surprise” komanda - nominācijas “SMU produkts/
pakalpojums gatavs starptautiskajam biznesam” balvas ieguvēji.

Uzņēmums “SlipnO” tika apbalvots kā labākais nominācijā 
“Uz zināšanām balstīts SMU produkts/pakalpojums”. 

Attēlā: uzņēmuma pārstāves.

“SlipnO” ražotais pretslīdes līdzeklis deju apaviem.

“Plant surprise” piedāvātais augu audzēšanas komplekts nodrošinās ar visu 
nepieciešamo, lai veiksmīgi izaudzētu augu, paturot auga identitāti noslēpumā līdz tā 

izaugšanai.
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17. martā plkst. 10.00 Mārupes un Tīraines sporta kompleksos
Basketbola sacensības “Balcia kauss” U-10 grupai
18. martā plkst. 10.00 Mārupes un Tīraines sporta kompleksos
Basketbola sacensības “Balcia kauss” U-11 grupai
19. martā plkst. 10.00 Mārupes Valsts ģimnāzijas aktu zālē
2022. gada Mārupes kauss un Latvijas atklātais pāru 
čempionāts sporta bridžā (IMP)
19. martā plkst. 10.00 Mārupes sporta kompleksā
Latvijas čempionāts volejbolā, Nacionālā līga sievietēm, 
sabraukums
20. martā plkst. 10.00 Mārupes Valsts ģimnāzijas aktu zālē
2022. gada Mārupes kauss un Latvijas atklātais pāru 
čempionāts sporta bridžā (IMP)
20. martā plkst. 11.00 Mārupes sporta kompleksā
Latvijas čempionāts volejbolā, Nacionālā līga sievietēm, 
Mārupes SC – Daugavpils
23. martā plkst. 19.30 Mārupes sporta kompleksā
Reģionālās basketbola līgas spēle, Mārupes SC - Roja

SPORTA AFIŠA

Plašāku informāciju skatīt www.marupe.lv, sadaļā 
Sports / Sporta notikumu kalendārs.

Bronza Mārupes novada vieglatlētiem
26. un 27. februārī Jāņa Daliņa 
stadiona vieglatlētikas manēžā 
norisinājās Latvijas čempionāts 
vieglatlētikā (divdesmit piecās 
disciplīnās) telpās, kur ar lielisku 
sniegumu piedalījās arī Mārupes 
novada sportisti.

Latvijas čempionāts bija veik-
smīgsMārupesSportacentraau-
dzēknei Kitijai Paulai Melnbārdei,
kuraizcīnīja3.vietutāllēkšanāsie-
vietēm.Viņasrezultāts5.88metri.
Šajās sacensībās startēja arī citi
MārupesSportacentraaudzēkņi.
Savukārt 60 metru distances

barjerskrējienāvīriešiemgodalgoto
3.vietuieguvavieglatlētsMārisGrē-
niņš.Viņarezultāts8.77sekundes.

Informācija apkopota 
no athletics.lv

Noslēdzies basketbola turnīrs “Mārupes kauss”
Mārupes sporta kompleksā 26. februārī notika turnīrs 3:3 uz abiem groziem “Mārupes Kauss”, kurā pie-
dalījās 2011. gadā dzimušie zēni. 

Kopāturnīrāsacentās32koman-
das no Mārupes novada, Saldus,
Līvāniem,Valmieras,OgresunRī-
gas sporta skolām. Dalībniekiem
bijaiespējapiedalītiesdivāsgrupās,

ņemotvērāiepriekšējopieredzibas-
ketbolā:OpengrupāunElitegrupā.
Mārupes Sporta centrs turnīrā

piedalījāsartrīskomandām.OPEN
grupāMSC-1 komanda ierindojās

4.vietā,betMSC-2komanda17.vie-
tā.ELITEgrupāMārupesSCkoman-
daierindojās7.vietā.

Mārupes Sporta centrs

Babītes Sporta komplekss aicina 
pieteikties bezmaksas nūjošanas 
nodarbībām
Babītes Sporta komplekss aicina pieteikties bezmaksas nūjošanas 
nodarbībām visus interesentus bez vecuma ierobežojuma.

NodarbībasvadīssertificētanūjošanastrenereIrēnaAntipenko.
Laivienototosparizdevīgākonodarbībulaikuunvietu,aicināmsazināties

artreneripersonīgi,zvanotuztālruņanumuru26464252.

Babītes Sporta komplekss

Par Babītes Sporta kompleksa 
karšu piegādes aizkavēšanos
Informējam, ka būtiski aizkavējusies Babītes Sporta kompleksa atlai-
žu karšu izgatavošana un piegāde. Tie Mārupes novada iedzīvotāji, 
kas atlaižu karšu saņemšanai ir pieteikušies, bet paziņojumu par sa-
vas kartes pieejamību e-pastos vēl nav saņēmuši, jau patlaban var iz-
mantot peldbaseina maksas pakalpojumus ar atlaidēm, uzrādot per-
sonu apliecinošu dokumentu Babītes Sporta kompleksa administra-
toram. 

Plānots,kaatlaižukartespiegādāsaprīlī.Iedzīvotājipartosaņemsinfor-
mācijue-pastos,kasnorādītipieteikumaanketās.
Plašākainformācijaparatlaižukartēmpieejamawww.marupe.lvsadaļā

Sports/BabītesSportakomplekss.

Babītes Sporta komplekss

FOTO:KRISTĪNEVEINBERGA
Mārupes puiši cīnās par bumbu

Dodies pastaigā, skrien un piedalies 
akcijā!
Jau otro gadu pēc kārtas norit akcija “Skrējiens apkārt pasaulei”, kuru 
organizē Babītes vidusskolas Ekopadome. Tās mērķis ir veicināt ak-
tīvu un videi draudzīgu dzīvesveidu, kā arī iepazīt sev tuvākos ūdens-
resursus.

ŠogadBabītesvidusskolasEkopa-
dome,pārstāvotMārupesnovadu,
ir izaicinājusiLimbažuvidusskolu,
Vecumnieku vidusskolu, Amatas
pamatskolu un skolu pārstāvētos
novaduspiedalītiesakcijā.

Mēneša laikā katra novada ie-
dzīvotāji sacentīsies par visātrāk 
noieto ceļu apkārt zemeslodei- 
40075 km.
Kasjādaratev?

1.Savāviedierīcēlejuplādēaplikāciju
“Strava”;

2.Pieslēdziesvaireģistrēprofilu;
3.Pievienojiessavanovada“skrējēju
klubam”;
Mārupes novads - “Mārupes
skrējējukomanda”-www.strava.
com/clubs/Marupes_novada_ko-
manda

4.Sākotno14.marta,dodotiespa-

staigāsvaiskrienot,ieslēdzapli-
kāciju,kāaktivitātesveiduiestatot
skriešana,laikrātukilometrussa-
vanovadakomandai.

Svarīgi!
Atceries,kaakcijādrīkstreģistrētti-
kaisavusnoietosvainoskrietoski-
lometrus.Jaradīsiesaizdomaspar
citutransportaveiduizmantošanu,
konkrētaisrezultātstiksanulētsun
dalībniekamizteiktsaizrādījums.
Aktuālā informācijaun jaunumi

būs izvietoti Babītes vidusskolas
Ekopadomes sociālo tīklu platfor-
mās.

Raitu un sparīgu soli novēl Babītes 
vidusskolas Ekopadome

FOTO:GUNTISBĒRZIŅŠ
Pirmais no labās - 3. vietas 60 metru barjerskrējienā ieguvējs Māris Grēniņš

FOTO:GUNTISBĒRZIŅŠ
3. vietas tāllēkšanā ieguvēja Kitija Paula Melnbārde



11Pirmdiena, 14. marts, 2022

Bibliotēkā atklāts “Pārsteigums”
Mārupes novada bibliotēkā 8. martā notika mūsu novadnieces Annas 
Cines gleznu personālizstādes “Pārsteigums” atklāšana. Visas glez-
nas gleznotas, izmantojot šķidrā akrila liešanas tehniku, kas ir ļoti 
interesanta un aizraujoša, jo gleznas gala iznākums ir tikai nojau-
šams, vienmēr pārsteidzošs. Tāpēc arī izstādei dots nosaukums “Pār-
steigums”.

Atklāšanaspasākumāpiedalījās
BabītesMūzikas skolas audzēkņi
-gankoris,gansolistiarskaistām
dziesmāmunskaņdarbiem.Izstā-
des atklāšanu apmeklēja māksli-
nieces draugi un citi interesenti.
Māksliniecesaņēmaziedusunpa-
teicībasvārdus.
AnnaCineparsevistāsta: “Dzī-

vēgadāsbrīži,kadkādasdurvisar
blīkšķiaiztevisaizcērtas.Paliekliels,
pelēkstukšums,unirjāmeklējauns
ceļšuzpapildinājumu.Šajāceļāes
nepalikuviena.Satikusavubērnības
draudzeniInesiPranču,kurasvadīta-
jāstudijā“Īriss”beidzotapgūstuto,
kovisudzīviesmuvēlējusies.Izkopu
krāsuizjūtuunspējassavasemoci-
jasizliktuzaudekla.Pirmāizstāde
kopāarstudijasaudzēkņiemnotika
2017.gadā,kurvarējaredzētmanas
gleznas,gleznotasarguašu.Esvien-
mērcenšosapgūtkojaunu.Šoreiz
esmupievērsusiesšķidrāakrilalie-
šanastehnikai,kas irpopulāraEi-
ropā,Austrālijā,kāarīcitāszemēs.
Tāirabstrakcija,kururaksturotoņu
dziļums,krāsuplūdumsundizaina
brīvība.Tasirkākrāsusalūts–no-
skaņusimfonija–brīnums.”
IzstādeMārupesnovadabibliotē-

kāaplūkojamlīdzpataprīļavidum.

Ināra Pētersone, Mārupes novada 
bibliotēkas bibliotekāre

Mārupes Kultūras namam 80
2022. gada 8. martā Mārupes Kultūras namam apritēja apaļi astoņdesmit gadi. To laikā ēka pārtapusi no 
Aizsargu nama par vietu, kurā mīt kultūra – skan mūzika, deju soļu dipoņa, aust jaunas “zvaigznes” un 
tiek piedzīvoti daudz un dažādi novada ļaudīm nozīmīgi dzīves brīži.

Iepriekšējā gadsimta gaismā
MārupesKultūras namaēkas pa-
matakmensarmācītājasvētībulikts
1936.gadaseptembrī.Ēkaceltakā
AizsargunamsparAizsarguorgani-
zācijaslīdzekļiemuzpagastavecā-
kāJāņaRozenbergaunviņasievas
MinnasRozenbergas(Rozenbergs)
–pagastaaizsardžupriekšnieces-
dāvātāzemesgabala.Svinīgajāno-
tikumāpiedalījāsLatvijasAizsargu
priekšnieks,ģenerālisKārlisPrauls.
Nams celts pēc arhitekta Artūra
Braunfeldaprojekta,kuršstrādājis
pieslavenājūgendstilaarhitektaun
profesoraEiženaLaubes,tačuOtrā
pasauleskaralaikādeviesbēgļugai-
tās. IrsaglabājiesM.Rozenbergas
veidots fotoalbums (tajāAizsargu
namsdēvētspartautasnamu)par
Mārupesaizsardžupulciņu.Kāpē-
dējietajāirpulciņa15gadudarbī-
basatceresvakarauzņēmumi1940.
gadamaijā.20.jūlijāAizsarguorga-
nizācijuarKārļaUlmaņarīkojumu
likvidē.
 1942. gada 8. martāēkaiesvētīta
kāMārupespagastnamsuniruz-
skatāmaparMārupesKultūrasna-
maaizsākumu.Toreizsvinīgajābrīdī
piedalījāsRīgasapriņķavecākaisR.
BringersunMārupespagastavecā-
kaisJ.Meiris.Vēlākosgadoskultū-
rasdzīvenamānebijapārākaktīva.
Taču, lūkojotiesuzkultūrasnamu
2022.gadaacīm,redzamēku,kas
paplašinātaarpiebūvipašvaldības
darba vietu nodrošināšanai. Sa-
vukārtkultūrasnamapusēarvien
pieejamasdivaspasākumuzāles:
lielajāzālē (212m2) ietilpība ir līdz
300cilvēkiem,cilvēkuacīmapslēpta
kultūrasnamapagrabstāvāatrodas
mazāzāle(60m2).
Kultūru rada un bauda cilvēki 
MārupesKultūrasnamspagājušā
gadsimtaizskaņāpiedzīvojapama-
tīguremontuungluživaiatdzimis
jaunaikultūrasdzīvei.Zīmīgi–jau
2000. gadā namspiedzīvojisMā-

rupeshimnas(“Ļaujsirdijklusisa-
prast”,ArnisMednis, IraDūduma)
pirmatskaņojumu. Tolaik kultūras
namādarbojāsdivi kori, viensvo-
kālaisansamblisunviensdejuko-
lektīvs.
MārupesKultūrasnamavadītāja

vairāknekā20gadus ir dziedātā-
jaunmūziķeIraKrauja-Dūduma.
Viņauzsver, kaMārupesKultūras
namsnavtikaivietakultūraspasā-
kumunoriseiiekštelpās.Šīirvieta,
kurdzimstidejas,kastiekīstenotas
gantepat,Daugavasielā29,ganarī
tuvējāapkaimē.Kultūrainavrobežu,
betirsvarīgi,kataiirsavasmājasun
radošātelpa,kurāattīstītuntrenēt
talantus. Šeit ir “dzimušas” tādas
tautā pazīstamas personības kā
GuntaSkuja(VispārējoDziesmuun
dejusvētkuvirsvadītāja),dziedātāja
RūtaDūduma-Ķirse,tāpatkonkur-
sam“Meklējamsolisti”šeitgatavo-
jāsAgneseBarona,MadaraCelma,
Linda Leen. Tepat darbojusies arī
mūzikasgrupa“Sīpoli”.
Šajoslaikoskultūrasnamāomu-

lību uztur pašvaldības amatier-
mākslaskolektīviunprivātonodar-
bībugrupas.Šeitvieturadušičetri
kori(“Mārupe”,“Noktirne”,“Resono”,
“Universum”),  pieci deju kolektīvi
(“Mārupieši”EunDgrupas,“Krustu
šķērsu”, “Mārupe”,” Pērlītes”, “Kla-
sesbiedri”), trīs vokālie ansambļi
(“Dzelde”,“Pīlādzis”,“Mežābele”)un
bērnupopgrupa(“Mazāsirds”),tāpat
arīseniorulīnijdejugrupa,hip-hop,
eksotiskodejustudijasunārstnie-
ciskāsvingrošanaspiekritēji.
Pandēmija ir ietekmējusišoko-

lektīvudarbību,tačukultūrasnams
laipniaicinavisusatpakaļ“mājās”.
Svētki un tradīcijas
MārupesKultūrasnamākatrumē-
nesitiekorganizētidažādipasāku-
mibērniemunpieaugušajiem.Starp
visiem izceļami jaupar tradīcijām
kļuvušie pasākumi: humoršovs
(konkurssunkoncerts)–Latvijas

vidējās paaudzes tautas deju ko-
lektīvusadancošana“MārupesGur-
ķis”,dziedāšanaskonkurssbērniem
“MārupesCālis”,brīvdabaskoncerti
unkino,muzikālaisadventescikls,
bērnuunjauniešusvētki“Arvasaru
saujā”, džeza mūzikas pasākumi.
Tāpatšeittiekorganizētisenioruun
Barikāžu biedrības pasākumi. Lai
cik lielsvaimazsbūtupasākums,
viesitieklaipnisagaidītiarMārupes
Kultūrasnamavadītājassveicienu
–simboliskužestusaliedētībasvei-
cināšanai.
Svinam kopā!
Vietējie amatiermākslas kolektīvi
MārupesKultūrasnamamsagatavo-
jušisirsnīguvideosveicienu,koaici-
nāmaplūkotpašvaldībasmājaslapā
unsociālātīkla“Facebook”profilā.
Tāpat interesentiem piedāvājam
noskatītiesMārupesKultūrasnama
vēstureiveltītosmilšukino.
Kā veltījums skaistajai jubilejai

MārupesKultūrasnamavestibilāno
12.martalīdzLieldienāmskatāma
tāvēsturesizstāde“Atmiņuklade”.
Mārupes Kultūras namam gadi

dod tikai jaunusspēkus, tas irat-
vērtsmākslaijaukākajāstāsizpaus-
mēsunlaipniaicinauzpasākumiem
visosgadalaikos!
KopšMārupesnovadsirkļuvispar

vēldiviempagastiembagātāks,kul-
tūrasdzīvikošākuMārupesKultūras
namampalīdzveidotarīBabītesKul-
tūrizglītībascentrsPiņķosuntāfiliā-
le“Vietvalži”Salaspagastā.Aicinām
sekotinformācijaiparmazākiemun
lielākiemsvētkiemnovadā!
Bet šodien..  
IraDūduma:“VisalielāMārupesKul-
tūrasnamasaimelūdzparUkrainu”.

Informāciju pēc Mārupes Kultūras  
nama sniegtās  informācijas 

apkopoja Sabiedrības iesaistes un 
mārketinga nodaļa

Kūdras skulptūras un purva ainavas
No 24. marta līdz 15. maijam Mārupes novada pašvaldības Babītes Kultūrizglītības centra filiālē Salas pa-
gastā “Vietvalži” būs skatāma ļoti īpaša mākslas izstāde – varēs aplūkot mākslinieka Ata Luguža glez-
nas un viņa veidotās kūdras skulptūras.

Šķiet neiedomājami – skulptū-
rasnokūdras!Tačuarsalīdzinoši
viegloapstrādikūdravarbūtlielisks
materiālsganskulptūrām,ganvides
objektiem,arsavusiltotonējumu,
faktūru dažādību pastiprinot tēlu
izteiksmīgumu.
2019.gadāJelgavasnovadāno-

tikaStarptautiskaiskūdrasmākslas
festivāls,tajāpirmoreiziaršoma-
teriālu strādāja mākslinieks Atis
Lugužs.Tasļotiiepatikās,jolietino-

derējasavulaikgūtāskokgriešanas
prasmesValkasmākslasskolāun
RīgasAmatniecībasvidusskolā.Atis
ir ganmākslinieks, gan fotogrāfs,
ganarīaktīvātūrismaentuziasts–
viņšorganizē laivubraucienusun
pārgājienus.

Dace Ulpe, Babītes Kultūrizglītības 
centra filiāles Salas pagastā 

“Vietvalži” Izstāžu zāles vadītāja

Latgaliskas  noskaņas Piņķos
Babītes Kultūrizglītības centrā 4. martā notika rakstnieces - Mārupes 
novada iedzīvotājas Ilzes Aizsilas jaunās grāmatas “Mīlas kastings” 
muzikālā prezentācija.

Pēc autores stāstītā: “Grāmata
“Mīlaskastings”irkāromantisksun
dzīvespriecīgsceļojumsuzLatgali.
Vasarīganoskaņa,mīlestībasmeklē-
jumi,ilgaspēcdzimtenes,latgaliešu
humors,Dagdaskultūrvideunvie-
tējodabasainavukrāšņums–tas
vissromānalappusēs.”Rakstnieces
ģimene,radi,draugiuncitipasāku-
maapmeklētājinemanāminokļuva
Dagdasskaistumavilinājumavarā
tepatPiņķos.Partoparūpējāspati
autoreunpasākumavadītājsimpro-
vizatorsViestursVizulis.Skatītājiti-
ka iesaistīti nelielos konkursiņos,
tādējādiuzzinotvairākparpašuau-
tori.Fonāikpalaikamvarējavērot
fotogrāfijasarDagdasskatiemno
romānāminētajām vietām, kā arī
citas Latgales dabas ainavas.Vis-
pārējujautrībuskatītājosraisījaim-
provizatoraaktivitāte,kurādažādām
LatgalesuncitāmLatvijaspilsētām
tikapiedēvētascilvēciskasīpašības.
Pasākumsritējaļotimājīgāatmos-
fērā.Klātesošajiembijaiespējano-
klausītiesLīgosvētkiemLatgalē(Līgo
naktsunJāņudienaminētaarīgrā-
mataslappusēs)veltītuvācudziedā-
tājaMartinaRozenplēnteradziesmu
(sacerētapēcceļojumauzDagduun

tāsapkaimi).MūziķisnoKonstances
sūtījasveicienusvisiemvakaravie-
siem.Latgaliskudzīvespriekuraisīja
BabītesKultūrizglītībascentravidē-
jāspaaudzesdejukolektīvs“Dārta”
ardivāmjestrāmlatgaliešutautas
dejām.Vakaragaitāautoreatklāja
savuceļuuzrakstniecību,nolasīja
nelielufragmentunosavasgrāma-
tas,laiieintriģētutos,kurigrāmatu
vēlnavlasījuši,kāarīieskicējadažas
darbojošāspersonas.Protamsneiz-
palikadaudzoapsveicējupateicības
vārdi,vēlējumiunziedukalniautorei.
Starpbrīdīinteresentiembijaiespēja
savāmgrāmatām“Mīlaskastings”
iegūtrakstniecesautogrāfu,kāarī
pacienātiesarpašceptumaizi,kas
ceptanoDagdasapkaimēsaņemtā
ierauga.
Pasākumaotrajādaļāvisibaudīja

mūzikasgrupas“Dabasudurovys”
sirsnīgāsunromantiskāsdziesmas,
daudzasnokurāmbijaizvēlējusies
rakstniece Ilze Aizsila. Dziesmas
skanējagan latviešu,gan latgalie-
šu valodā, aktīvi iesaistoties visai
publikai.

Ināra Pētersone, Mārupes novada 
bibliotēkas bibliotekāre
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Iznāk vienu reizi mēnesī / Tirāža – 12 900 eksemplāru / 
Bezmaksas

“Mār upes Vēstis” publicētie materiāli ne vienmēr 
atspoguļo Mār upes novada pašvaldības viedokli. 

Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta. 

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

8  Reģistrētas laulības

11 Reģistrēti mirušie

22 Reģistrēti jaundzimušie

15
Zēni

7
Meitenes

2022.gada februāris
Dzimtsarakstu nodaļā

2022.gada februārī 
reģistrēti mirušie

Dragans Vinokičs (dzimis 1963.gadā)
Olga Bartko (dzimusi 1953. gadā)
Nikolajs Vološins (dzimis 1961. gadā)
Maiga Vallija Ārgale (dzimusi 1926. gadā)
Arnolds Kamergrauzis (dzimis 1943. gadā) 
Mirdza Dāldere (dzimusi 1928. gadā)
Nikodemo Siciliano (dzimis 1960. gadā)
Jānis Zāmuelis (dzimis 1948. gadā)
Vitālijs Ozoliņš (dzimis 1955. gadā) 
Leontīne Liepniece (dzimusi 1927.gadā)
Jadviga Palaima (dzimusi 1938. gadā)

16. martā plkst. 19.00
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē 
Salas pagastā "Vietvalži"
(“Vietvalžos”, Spuņciemā, Salas pagastā)
Cikla “Teātra dienas “Vietvalžos”” 
pasākums -  režisora un pasākumu 
vadītāja Mārtiņa Kagaiņa meistarklase 
"Brīvruna un improvizācija"
Iepriekš jāpiesakās, zvanot darba laikā 
uz tālruņa numuru 67914922. Līdzi 
jāņem maiņas apavi. Vietu skaits 
ierobežots. Ieeja bez maksas. Auditorijas 
vecums 15+.

18. martā plkst. 12.00
Mārupes Kultūras namā
(Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes 
pagastā)
Mārupes senioru biedrības 
kopsapulce
Biedru reģistrācija no plkst. 11.00.
Autobusa izbraukšanas laiki:
plkst.10.00 Skulte;
plkst.10.20 Jaunmārupe;
plkst.10.45 Tīraine. 

18. martā plkst. 19.00 
Mārupes Kultūras namā
(Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes 
pagastā)
Mārupes Kultūras nama Kino 
brīvdiena - romantiskā komēdija 
“TABU”
Ieeja ar bezmaksas ieejas kartēm. Karšu 
rezervācija līdz 11. martam, rakstot uz 
e-pasta adresi: lina.rislinga@marupe.lv, 
vai kamēr ieejas kartes ir pieejamas.

19. martā plkst. 18.00
Mārupes Kultūras namā
(Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes 
pagastā)
Mārupes Kultūras nama Randiņkon-
certs - Kristīne Kārkle – Kalniņa, 
Marts Kristiāns Kalniņš un Edgars 
Kārklis
Biļetes cena 10 eiro. Biļešu rezervācija 
līdz 11. martam, rakstot uz e-pasta 
adresi: lina.rislinga@marupe.lv, vai kamēr 
biļetes ir pieejamas.

no 24. marta līdz 15. maijam
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē 
Salas pagastā "Vietvalži"
(“Vietvalžos”, Spuņciemā, Salas pagastā)
Izstāde – mākslinieka Ata Luguža 
gleznas un kūdras skulptūras

25. martā
Mārupes novadā
Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas diena Mārupes novadā
plkst. 11.00, pieminot komunistiskā 
genocīda upurus, piemiņas brīdis pie 
politiski represēto pieminekļa Mārupes 
kapos;
plkst. 12.00 svētbrīdis Piņķu Sv. Jāņa 
baznīcā, ko vadīs mācītājs Andrejs Irbe. 
Pēcpusdienā Mārupes novadā 
dzīvojošo politiski represēto iedzīvotāju 
ekskursija (tiks organizēts brauciens ar 
autobusu) uz Babītes Kultūrizglītības 
centra filiāli "Vietvalži". Programmā: 
Eduarda Pāvula memoriālās izstādes 
un Salas pagasta vēstures ekspozīcijas 
apmeklējums, koncerts.

27. martā plkst. 16.00
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē 
Salas pagastā "Vietvalži"
(“Vietvalžos”, Spuņciemā, Salas 
pagastā)
Cikla “Teātra dienas “Vietvalžos”” 
noslēguma pasākums - Babītes 
Kultūrizglītības centra amatierteātra 
“Kalambūrs” A. Čaka dzejas izrāde 
“Pilsētas blūzs”
Ieeja bez maksas. Vietas jārezervē, 
zvanot darba laikā uz tālruņa numuru 
67914922.

28. martā plkst. 16.00
Mārupes novada bibliotēkā
(Jūrmalas ielā 14A, Piņķos, Babītes 
pagastā)
Starptautiskās teātra dienas 
noskaņās tikšanās ar aktrisi Santu 
Didžus

29. martā plkst. 19.00
Babītes Kultūrizglītības centrā
(Jūmalas ielā 14A, Piņķos, Babītes 
pagastā)
Teātra izrāde “Kaķēns vārdā Vau"
Biļetes cena 5 eiro. No 14. marta var 
saņemt pie administratorēm. 

31. martā plkst. 19.00
Mārupes Kultūras namā
(Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes 
pagastā)
Tērvetes amatierteātris “Trīne” ar 
Gunāra Priedes izrādi “Zilā”
Ieeja pasākumā bez maksas.

līdz 2. aprīlim
Mārupes novada bibliotēkā
(Jūrmalas ielā 14A, Piņķos, Babītes 
pagastā)
• Novadpētniecības izstāde par marta 
jubilāriem - novadniekiem
• Izstāde “1949. gada 25. martu 
pieminot”

2. aprīlī plkst. 18.00
Mārupes Kultūras namā
(Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes 
pagastā)
Koncerts - konkurss “Mārupes Gurķis”
Ieeja pasākumā ar ielūgumiem.

8. aprīlī plkst. 19.00
Mārupes Kultūras namā 
(Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes 
pagastā)
Režisora un aktiera Kārļa Anitena 
monoizrāde “Liftā un ratiņos”
Biļetes cena 5 eiro. Biļešu rezervācija līdz 
31. martam, rakstot uz e-pasta adresi: 
lina.rislinga@marupe.lv, vai kamēr biļetes 
ir pieejamas.

9. aprīlī plkst. 14.00
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē 
Salas pagastā "Vietvalži"
(“Vietvalžos”, Spuņciemā, Salas pagastā)
Vokālais konkurss "Cālis 2022" 
Babītes un Salas pagastu pirmsskolas 
vecuma bērniem
Visi dalībnieki saņems dāvaniņas, bet 
pirmo vietu ieguvēji -  lielās balvas 50 eiro 
vērtībā un ceļazīmi uz vokālo konkursu 
"Mārupes novada Cālis 2022". Vairāk 
informācijas, rakstot uz e-pasta adresi: 
sabine.upeniece@marupe.lv. Pieteikšanās 
līdz 31. martam. Skatīt nolikumu 
www.marupe.lv sadaļā Kultūra.

14. aprīlī plkst. 17.00
Mārupes Kultūras namā
(Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes 
pagastā)
“Mārupes novada Cālis 2022”
Ieeja pasākumā bez maksas.

14. aprīlī plkst. 18.00
Pie Babītes Kultūrizglītības centra
(Jūrmalas ielā 14A, Piņķos, Babītes 
pagastā) 
Lieldienu ieskandināšanas pasākums 
ģimenēm “Dziedošās Cibriču ģimenes 
koncerts”

līdz 14. aprīlim
Mārupes novada bibliotēkā
(Jūrmalas ielā 14A, Piņķos, Babītes 
pagastā)
Novadnieces Annas Cines gleznu 
izstāde “Pārsteigums”

17. aprīlī no plkst. 11.00 līdz 15.00
Mārupes Kultūras namā un iekšpagalmā
(Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes 
pagastā)
“Lieldienas Mārupē” 
iekšpagalmā:
plkst. 11.00 Mārupes Kultūras nama 
vidējas paaudzes deju kolektīvs “Krustu 
šķērsu” un Mārupes Valsts ģimnāzijas 
bērnu deju kolektīvs “Mārdadzīši” 
koncertā  “Lieldienu sveiciens”; 
no plkst. 12.00 līdz 15.00 radošās 
darbnīcas kopā ar Mārupes novada 
Jauniešu domi, lielformāta spēles u.c. 
aktivitātes.
Mārupes Kultūras namā:
plkst. 12.00 un 14.00  Liepājas Leļļu 
teātra izrāde “Lote un Lieldienas”.
Ieeja pasākumā bez maksas.

18. aprīlī plkst. 12.00
Pie Babītes Kultūrizglītības centra
(Jūrmalas ielā 14A, Piņķos, Babītes 
pagastā)
“Raibās Lieldienas”
Piedalīsies bērnu vokālie ansambļi 
Kristīnes Paņko un Maijas Sējānes 
vadībā, mūsdienu deju grupa "Platīns" 
Aija Meikšānes vadībā, vidējās 
paaudzes deju kolektīvs "Dārta" Laura 
Siliņa vadībā. Lieldienu spēles, rotaļas, 
konkursi. Lielās koku spēles. Radošas 
darbnīcas.

23. aprīlī plkst. 18:00
Mārupes Kultūras namā
(Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes 
pagastā)
Mārupes Kultūras nama Randiņkon-
certs - Juris Kaukulis ar ģimeni
Biļetes cena 10 eiro. Biļešu rezervācija 
līdz 15. aprīlim, rakstot uz e-pasta 
adresi: lina.rislinga@marupe.lv, vai kamēr 
biļetes ir pieejamas.

Pastāvīgi
Mārupes novada bibliotēkā
(Jūrmalas ielā 14A, Piņķos, Babītes 
pagastā)
Informatīvs stends “Mēs esam kopā, 
Ukraina!”

PASĀKUMU AFIŠA
Apmeklētāju ievērībai!
Kultūras norisēs iespējamas izmaiņas valstī noteikto veselības aizsardzībai ieviesto 
noteikumu dēļ. Aicinām sekot jaunākajai informācijai www.marupe.lv un klātienes 
pasākumos stingri ievērot aktuālās epidemioloģiskās drošības prasības! Kamēr nav 
noteikts citādi, pasākumi telpās notiek “Zaļajā” režīmā.

Sirsnīgi sveicam novada vecāko iedzīvotāju 
Liliju Celmiņu 102 gadu jubilejā
2022. gada 1. martā dzimšanas dienu svinēja Mārupes novada iedzī-
votāja Lilija Celmiņa, kura ir sasniegusi ļoti cienījamu vecumu - 102 
gadus. 

ŠajādienāMārupesnovadapaš-
valdībasdomespārstāvjiiepriecinā-
jagaviļnieciarziedupušķiunsvētku
kūku.ViesusuzņēmaLilijasmeita

DrosmaunmazdēlsGuntis.
Laimīlestība,saticība,siltumsun

veselībastiprinanovadnieciunviņas
ģimeniikdienu!

Jubilāre Lilijas kundze ar mazdēlu Gunti, saņemot svētku sveicienu no pašvaldības 
pārstāvjiem. 

https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/izdevums-marupes-vestis
https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/izdevums-marupes-vestis

