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7.oktobrī Mārupes Kultūras 
namā notika pirmā Mārupes 
novada pašvaldības un Babītes 
novada pašvaldības domju 
deputātu kopsapulce.

Kopsapulcē tika skatīts jautā
jums par ap vienotā novada vēlēša
nu komisijas ievēlēšanu 2021. gada 
pašvaldību vēlēšanām, kā arī uzklausī
ti Mārupes novada domes speciālistu 
ziņojumi par uzsākto darbu saistībā 
ar pašvaldības administratīvās struk
tūras izveidi un stratēģisko attīstī
bas plānošanas dokumentu izstrādi.

Ņemot vērā to, ka Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likums 
nosaka apvienotajos novados ievēlēt 
jaunas vēlēšanu komisijas, kuru pie
nākumos ietilps nodrošināt tikai 2021. 
gada pašvaldību vēlēšanas, un nova
da vēlēšanu komisija ir jāievēl līdz 
2020.gada 1.decembrim, apvien
otā Mārupes novada domes deputā
ti kopsapulcē lēma par vēlēšanu 
komisijas locekļu skaita noteikša
nu, vēlēšanas komisijas locekļu 
kandidātu pieteikšanās termiņa 
izsludināšanu un atlīdzības apmēra 
noteikšanu par vēlēšanu komisijas 
un iecirkņa komisijas locekļa ama
ta pienākumu pildīšanu. Nākamajā 

kopsapulcē plānots ievēlēt novada 
vēlēšanu komisiju. 

Kopsapulces laikā Mārupes nova
da domes izpilddirektors Kristaps 
Ločs ziņoja deputātiem par uzsāk
to darbu pie kopīga jaunveidojamā 
novada pašvaldības administratīvās 
struktūras projekta izstrādes, kas ie
tver apvienojamo pašvaldību iestāžu 
un struktūrvienību, kapitālsabiedrī
bu, biedrību un nodibinājumu, kā arī 
citu pašvaldības institūciju darbības 
raksturojuma izveidi un turpmākās 
darbības modeļa izstrādi un, ja ne
pieciešams, arī informāciju par ka
pitālsabiedrību, biedrību, nodibinā

jumu un citu pašvaldības institūciju 
reorganizāciju, jaunizveidotā nova
da domes administrācijas pārval
des modeļa izstrādi un jaunizvei
dotā novada pašvaldības nolikuma 
projekta izstrādi, kā arī informēja par 
projekta laika grafiku. Iesniegts arī 
pieteikums Valsts reģionālās attīstī
bas aģentūrā par valsts mērķdotāci
jas piešķiršanu projekta izstrādei.

Mārupes novada domes Attīstības 
nodaļas vadītāja Ilze Krēmere in
formēja klātesošos par uzsāk
to darbu pie kopīgu teritorijas at
tīstības plānošanas dokumentu iz
strādes, proti, 2020.gada 30.septem

bra Mārupes novada domes sēdē ti
ka izveidota darba grupa šo doku
mentu projektu izstrādei, kurā iekļau
ti speciālisti gan no Mārupes nova
da, gan Babītes novada pašvaldības. 
Darba grupas uzdevums būs izvērtēt 
iepriekš izstrādātos plānošanas do
kumentus, lemt par to izmantoša
nu jauno plānošanas dokumentu iz
strādē, kā arī lemt par Ilgtspējīgas at
tīstības stratēģijas un Attīstības pro
grammas izstrādes uzdevumiem un 
piesaistāmo ārpakalpojumu apjomu.

Deputāti vienojās, ka nākamā 
kopsapulce notiks 12.novembrī at
tālināti.

Apvienojamā Mārupes novada deputāti uzsākuši kopīgu darbu

SVEICAM
LATVIJAS VALSTS

SVĒTKOS!

.... visu mūžu nākot mājās,
Vēl vairāk savai zemei dot.
Trīs zvaigznes naktīs ceļu rāda
Un karogs pleciem spēku dod.

/Guntars Račs/

Noslēgumam tuvojas februārī 
uzsāktie Mārupes pamatskolas 
jaunā korpusa izbūves un sporta 
laukuma pārbūves darbi, kuru re-
zultātā skola tiks paplašināta, 
iegūstot jaunas un mūsdienīgas 
telpas, kā arī sportiskām aktivi-
tātēm labiekārtotu skolas iekšpa-
galmu.

Aprīlī skolas piebūves pamatos tika 
iemūrēta kapsula ar vēstījumu nāka
majām paaudzēm, bet jau jūlijā svinē
jām spāru svētkus. Šobrīd aktīvi norit 
pēdējie darbi, lai jau pēc jaunā gada 
skola būtu gatava labiekārtotās tel
pās uzņemt savus audzēkņus. 

Būvdarbi norit saskaņā ar plāno
to laika grafiku  ir izbūvētas visas 
komunikācijas, tiek krāsotas sienas, 
montēts linolejs, uzstādītas apgais
mes ierīces. Turpinās darbi pie teri
torijas labiekārtošanas, ieklājot bruģi. 

Faktiski pabeigti sporta laukuma iz
būves un labiekārtošanas darbi. 

Jaunā piebūve būs četru stāvu 
ēka ar kopējo platību 6200 m2. Tajā 
plānots izvietot 37 mācību klases, 
laboratorijas un darbnīcas 5. līdz 
9.klašu skolēniem, bibliotēku, de
jošanas zāli, kā arī telpas atbals
ta centram un skolas administrāci
jai. Tādējādi skolā kopumā tiks no
drošināta iespēja mācības apgūt 
1000 skolēniem, kas ir gandrīz di
vas reizes vairāk nekā šobrīd.

Mārupes pamatskolas projekts 
ir pirmais, kas īstenots, izmanto
jot Būvju informācijas modelēšanu 
(BIM). BIM ļauj integrēt būves pro
jektēšanas un būvniecības proce
sus vidē, kas paver iespēju visām 
iesaistītajām pusēm kopīgi projektēt, 
būvēt un apsaimniekot būvi digitāli.  

Mārupes pamatskolas iekšdarbi un sporta
laukuma izbūve tuvojas nobeigumam

MĀRUPES NOVADA DOME
NO 3.NOVEMBRA 

 APMEKLĒTĀJUS KLĀTIENĒ NEPIEŅEM.

Aicinām izmantot
attālinātās saziņas iespējas! 

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, Mārupes 
novada domes administrācija izdevusi rīkojumu atcelt 
pašvaldības plānotos publiskos pasākumus Mārupes 
novadā līdz 2020.gada 31.decembrim.

Iedzīvotājiem, kam piešķirts trūcīgā vai maznodrošinātā statuss, sazi
noties un vienojoties par tikšanos ar Sociālā dienesta speciālistu, tiks no
drošinātas bezmaksas aizsargmaskas.

Tālruņi saziņai: Mārupē, Daugavas ielā 29, tālr. 26467993, Jaunmārupē, 
Mazcenu alejā 33/3, tālr.26182588 vai Skultes dienas centrā, Skultē, Skultes 
31, tālr.27851877.

Aprūpes mājās pakalpojuma saņēmējiem aizsargmaskas nogādās un 
izsniegs Mārupes novada Sociālā dienesta aprūpētāji pakalpojuma saņēmē
ja dzīvesvietā.

Dienas centru apmeklētājiem aizsargmaskas tiks nodrošinātas pēc ne
pieciešamības pakalpojuma sniegšanas vietā.

Vairākkārtēji lietojamas maskas būs pieejamas, sākot ar 20.novembri.
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

NOSLĒGTIE LĪGUMI
Dabaszinātņu kabineta aprīkojuma 

iegāde Mārupes Valsts ģimnāzijai un 
Mārupes pamatskolai, SIA “Lielvārds”, 
abu līgumu summa 9199,88 eiro bez 
PVN.

Mārupes novada jauniešu centra 
izveides un sporta laukuma labiekār
tošanas Mārupē, Dreimaņu ielā 12, 
būvprojekta izstrāde, būvniecība un 
autoruzraudzība, piegādātāju apvie
nība SIA “Kvites” un SIA “DL BŪVE”, 
līguma summa 159000 eiro bez PVN.

Mēbeļu piegāde Mārupes 
pamatskolas jaunajam korpusam, 
SIA “AA Active” un SIA “FL BIROJS”, 
abu līgumu summa 102153,17 eiro 
bez PVN.

Bezvadu interneta piekļuves punktu 
izveidošana, SIA “OSS Networks”, līgu
ma summa 12396,69 eiro bez PVN.

Videonovērošanas sistēmu ap
kalpošana, SIA “Vertical Solutions”, 
līguma summa 41999,99 eiro bez 
PVN.

Uz autoceļa Rīga–Jaunmārupe 
(P132) pārvada (9,73. km) pār Rī-
gas apvedceļu A5 (Salaspils–
Babīte) sākas bojāto siju at-
jaunošanas darbi.

Satiksme pār pārvadu tiek orga
nizēta pa vienu 3 m platu joslu ar 
priekšrocības zīmēm un ātruma iero
bežojumu 30 km/h, savukārt zem 
pārvada uz Rīgas apvedceļa abu 
braukšanas virzienu joslas ir sašau
rinātas līdz 3 m un pārvada pieejās 
noteikts ātruma ierobežojums 70 un 
50 km/h.

Ceļa pārvads būvēts 1978. gadā. 

Pašvaldības sabiedriskajā ēkā Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupē, atro-
das gan ārstu prakses, gan bibliotēka un pašvaldības Sociālā dienes-
ta darbinieku telpas, kas ikdienā rada pietiekami intensīvu apmeklētā-
ju plūsmu. Lai gan pie ēkas ir izbūvēta autostāvvieta 13 automašīnām, 
ar to nav pietiekami.

Lai sabiedriskās ēkas apmeklētājiem nebūtu jāmeklē blakus ielās vieta, 
kur novietot savu automašīnu, pašvaldība uzsākusi papildu stāvvietu iz
būvi sabiedriskajai ēkai pretējā ielas pusē pie meža parka, kas pagājuša
jā gadā nonācis pašvaldības īpašumā. Plānots izbūvēt papildus sešas au
tomašīnu stāvvietas.

Paralēli stāvvietas izbūves darbiem pašvaldība turpina pagājušajā gadā 
uzsākto nokaltušo koku izzāģēšanu blakus esošajā meža parkā, jo kokiem 
konstatēta agresīvu kaitēkļu  – priežu lielā lūksngrauža Tomicus piniper
da, tautā sauktu par mizgrauzi, dzīvotņu atradnes.

Lai gan oktobrī un novembrī laikap
stākļi vairākumā dienu nav bijuši 
piemēroti asfalta seguma likšanai 
un ceļu uzturēšanas darbu veikša
nai, darbi iespēju robežās turpinās.

 Novembra sākumā tiek veikti 
greiderēšanas un šķembu seguma 
iesēdumu un bedru remontdarbi se
kojošās pašvaldības ielās un ceļos:

ceļš Bašēni Mežgaļi, Daibes iela, 
Vecinku iela, Ūdru iela, C3 (Tīrumnieki 
 Atpūtas), C1 (Dailes  Misiņi), C2 
(Misiņi  Peles), C25 (Peles  Dzilnas), 
C22 (Misiņi  Lāčplēši), C10 (Mazieķi

PriedājiStīpnieku ceļš, Rudzrogu iela, 
C20 (Bērzemnieki Lagatas), Ziedleju 
iela, Trenču iela, Ziedoņkalna iela, 
C21 / Lapiņu dambis.

Darbi veikti atbilstoši noslēg
tam līgumam un ceļu specifikācijai 
pašvaldības īpašumu robežās.

Oktobrī, novembrī  ir veikti asfal
tēšanas darbi Dāliju, Skaņā kalna un 
Prūšu ielās. Asfaltēšanas virskār
tas ieklāšanas darbi pabeigti arī uz 
Rožleju ielas, izbūvēta gājēju ietve 
no Kantoru ielas līdz Pededzes ielai.

Saimniecības preču piegāde, 
SIA “SELDING”, līguma summa līdz 
41999,99 eiro bez PVN.

Dažādi elektromontāžas dar
bi Mārupes novada teritorijā un 
pašvaldības iestādēs, SIA “EDS”, līgu
ma summa 169999,99 eiro bez PVN.

Kancelejas preču piegāde, SIA 
“Abirojs”, līguma summa 41999,99 
eiro bez PVN.

IZSLUDINĀTIE IEPIRKUMI
Mārupes mūzikas un mākslas sko

las pārbūve, piedāvājumu iesniegša
na līdz 09.11.2020. 

Kungu ielas pārbūve, piedāvājumu 
iesniegšana līdz 23.11.2020.

Domes izpilddirektors
K.Ločs

Šāgada augustā uz Rīgas apved
ceļa A5 zem pārvada notika ceļu 
satiksmes negadījums – negabarī
ta transportlīdzeklis pārvada laidumā 
izraisīja būtiskus bojājumus, kas 
tagad tiek novērsti. Darbus veic SIA 
“Būvinženieris”, un tos pabeigt plānots 
vēl novembrī.

 Aktuālā informācija par satiksmes 
ierobežojumiem autoceļu tīklā ir piee
jama, zvanot uz diennakts bezmak
sas informatīvo tālruni 80005555, 
kā arī VAS “Latvijas Valsts ceļi” mā
jaslapā www.lvceli.lv un navigācijas 
lietotnē Waze.

28.oktobra domes sēdē
Lēma par ielu nodibināšanu, 

lietošanas mērķu noteikšanu un 
nosaukuma vai adreses piešķirša
nu vairākiem nekustamajiem īpašu
miem.

Pieņēma saistošos noteikumus 
Nr.14/2020 “Grozījumi Mārupes nova
da domes 2010. gada 18.augusta 
saistošajos noteikumos Nr.11/2010 
“Par nekustamo īpašumu uzturēša
nu un sabiedrisko kārtību Mārupes 
novadā” precizētajā redakcijā.

Pieņēma saistošos noteikumu 
Nr.21/2020 “Par Mārupes nova
da domes 2019. gada 30. oktobra 
saistošo noteikumu Nr. 27/2019 
“Grozījumi Mārupes novada domes 
2011. gada 12. aprīļa saistošajos no
teikumos Nr. 9/2011 “Par sadzīves at
kritumu apsaimniekošanu Mārupes 
novadā”” atcelšanu”.

Saistībā ar Covid 19 ierobežoju
miem lēma pagarināt līdzdarbības 
līguma Nr. 1/46/72020 par Džudo 
dienas organizēšanu termiņu, nosa
kot projekta īstenošanas termiņu līdz 
2021.gada 1.jūnijam un īstenošanas 
pārskata iesniegšanas termiņu līdz 
2021.gada 1.jūlijam.

Lēma piešķirt pašvaldības līdz
finansējumu dzīvojamo māju 
pieslēgšanai centralizētajai kanali
zācijas sistēmai šādām personām:

Lēma nodot atsavināšanai 
pašvaldības nekustamo īpašumu 
Tīraines iela 41, Tīraine, Mārupes 
novads, kadastra Nr.8076 900 3633, 
pārdodot to elektroniskā izsolē ar 
augšupejošu soli.

Lēma nodot atsavināšanai 
pašvaldības nekustamā īpašuma 

Mārupes novada dome rīko nekustamo īpašumu elektronisku izsoli ar augšupejošu soli vietnē
izsoles.ta.gov.lv

Skultes iela 29A, Skulte, Mārupes 
novads, kadastra Nr.8076 001 0048  
223/17659 domājamās daļas, garāžu 
Nr.119, pārdodot to elektroniskā 
izsolē ar augšupejošu soli.

Lēma par pašvaldības līdzfinansē
jumu ilgstošas  sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas pakalpoju
mam institūcijā pilngadīgām per
sonām.

Apstiprināja grozījumus Mārupes 
Valsts ģimnāzijas nolikumā.

Lēna piešķirt biedrībai „Ievas ra
došā darbnīca” finansiālu atbalstu 
700 eiro apmērā projekta „Ziemas 
izstāde” īstenošanai, no 2020.gada 
11.decembra līdz 2021.gada 20.jan
vārim, rīkojot mākslas darbu izstādi  
“Ziemas izstāde” Mārupes Kultūras 
nama vestibilā.

Apstiprināja grozījumus Pierīgas 
izglītības, kultūras un sporta pārval
des nolikumā.

Lēma organizēt iepirkumu 
“Mārupes novada administratīvā cen
tra publiskās ārtelpas atjaunošanas 
1.un 4.kārtas realizācija”.

Pilnvaroja  Mārupes novada domes 
izpilddirektoru  atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām līdz 2021.gada 15.jan
vārim pieņemt lēmumus par: 

1. Mārupes pašvaldībai piederošās 
un iznomātās mantas nomas mak
sas samazinājumu atbilstoši nomnie
ka saimnieciskās darbības ieņēmu
mu procentuālajam samazinājumam 
attiecīgajā mēnesī, bet nepārsnie
dzot 90 % no nomas līgumā noteik
tās nomas maksas par telpām, kas 
tiek izmantotas Mārupes novada 
pašvaldības izglītības iestāžu izglī
tojamo ēdināšanas pakalpojumu no

Īpašuma veids Adrese Papildus informācija
Nosacītā 
cena 
(eiro)

Nodrošinājums 
(eiro) 10% apmērā 
no nosacītās cenas

Dzīvoklis ar zemi: 
2079/5070 domājamās 
daļas no dzīvokļu mājas 
un zemesgabala

Tīraines iela 41, 
Tīraine

Dzīvokļa platība: 
20,7m2;
Zemes kopējā platība: 
1140m2

6000.00 600.00

Garāža: 223/17659 
domājamās daļas no 
kopīpašuma

Skultes 29A, 
garāža Nr.119, 
Skulte

Garāžas platība: 
22,3m2 1100.00 110.00

Izsoļu pirmais un turpmākie soļi abiem īpašumiem: 100,00 eiro

Izsoļu sākuma datums – 2020.gada 16.novembris
Reģistrācijas beigu datums  2020.gada 6.decembris
Izsoļu noslēguma datums un laiks  2020.gada 16.decembrī, plkst.13:00

Izsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt īpašumus, iepriekš saskaņojot laiku ar Mārupes novada Pašvaldības 
īpašuma pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieku Aivaru Svirido pa tālruni 28669775.

drošināšanai. 
2. kavējuma procentu un līgumso

du nomas maksas un saistīto maksā
jumu samaksas kavējuma gadījumā, 
kas radušies par laika periodu par ku
ru piešķirts nomas maksas samazi
nājums, nepiemērošanu. 

3. nomas maksas atbrīvojumu, ja 
nomnieks nekustamo īpašumu no
teiktajā laika periodā vispār neizman
to saimnieciskās darbības veikša
nai Ministru kabineta noteikto epi
demioloģiskās drošības pasākumu 
dēļ Covid19 infekcijas izplatības iero
bežošanai. 

Lēma palielināt AS „Mārupes ko
munālie pakalpojumi” pamatkapitā
lu par 3 203 349 eiro Kohēzijas fon
da projekta “Ūdenssaimniecības pa
kalpojumu attīstība Mārupē, 4.kār
ta” (Nr.5.3.1.0/16/I/003) īstenoša
nai un apstiprināja pamatkapitālu 13 
748 497,00 eiro apmērā. Apstiprināja 
grozījumus A/S „Mārupes komunā
lie pakalpojumi” statūtos.

Lēma piešķirt Ivetai Timulei 
Mārupes novada pašvaldības ap
balvojumu “Goda raksts” par iegul
dījumiem Mārupes novada attīstībā 
un izaugsmē izglītības jomā  kopā ar 
naudas balvu 600 eiro apmērā pēc 
nodokļu nomaksas.

Lēma piešķirt Gunāram Svētiņam 
Mārupes novada pašvaldības apbal
vojumu “Goda raksts” par ieguldījumi
em Mārupes novada attīstībā un iza
ugsmē kopā ar naudas balvu 600 
eiro apmērā pēc nodokļu nomaksas.

Priekšsēdētājs M.Bojārs

Domes sēdes lēmumi

Mārupes novada dome izsludina izsoli

Oktobrī noslēgtie līgumi un 
izsludinātie iepirkumi

Pie Jaunmārupes uz pārvada pār 
Rīgas apvedceļu sākas remontdarbi

Pie pašvaldības sabiedriskās ēkas 
Jaunmārupē uzsākti stāvvietas 
paplašināšanas darbi

Turpinās ielu un ceļu uzturēšanas 
darbi novadā

Projekta mērķis ir Mārupes 
Valsts ģimnāzijas infrastruktūras 
attīstība, veicot ergonomiskas, 
izglītojamo skaitam atbilstošas 
mācību vides izveidi. Rezultātā 
tiks sekmēta plānoto kompetenču 
pieejā balstītā vispārējās izglītī-
bas satura pakāpeniska ievieša-
na.

Projekta ietvaros veikta izglītības 
iestādes ēkas piebūves būvniecība, 
izveidojot ergonomisku mācību vi
di  jaunas mācību klases, t.sk. di
vus dabaszinību kabinetus. Jaunais 
mācību korpuss aprīkots ar ergono
miskām mēbelēm un mūsdienīgiem 
informācijas un komunikāciju teh
noloģiju risinājumiem. Dabaszinību 
mācību priekšmetu nodrošināšanai 

iegādāts nepieciešamais aprīkojums. 
Projekta ietvaros veikta esošās 

ēkas siltumapgādes sistēmas re
konstrukcija, tādejādi paaugstinot 
ēkas energoefektivitāti. Veikta divu 
multifunkcionālu mācību telpu pār
būve. Iegādātas ergonomiskas mē
beles un mūsdienīgi informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju risinājumi.

Projekta īstenošanas rezultātā 
modernizēta viena vispārējās izglītī
bas iestāde  Mārupes Valsts ģimnāzi
ja, uzbūvējot piebūvi un nodrošinot 

piebūves pilnu pabeigtību. Vidējais 
izglītojamo skaits (labuma guvēji no 
projekta īstenošanas)   1410 skolēni.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 3 
335 262 eiro, t.sk. Eiropas Reģionālā 
attīstības fonda finansējums 2 778 
494 eiro un valsts budžeta dotācija 
55 676 eiro.

Projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/006 
īstenošanu uzraugošā iestāde ir 
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. 
Projekts īstenots no 01.2018. – 
11.2021.

Realizēts projekts “Mārupes vidusskolas 
mācību vides uzlabošana”
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Mārupes novada Dome paziņo, ka ar 2020.gada 28.oktobra lēmumu Nr.18 
(prot. Nr.20) ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr.23/2020 „ Par Mārupes 
novada domes 2011.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.17 „Mārupes 
novada saimniecību „Paleju iela 17” un “Paleju iela 19” detālplānojums” at
celšanu”. Detālplānojums zaudē spēku ar šo saistošo noteikumu spēkā 
stāšanās brīdi.

Ar lēmuma un saistošo noteikumu pilnu saturu var iepazīties pašvaldī
bas tīmekļa vietnē www.marupe.lv  sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānoša
na/Detālplānojumi, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geo
latvija.lv  un klātienē Mārupes novada domē, Daugavas ielā 29, Mārupē, 
Mārupes novadā, kad tas būs pieļaujams, ievērojot noteiktos pasākumus 
vīrusa Covid19 izplatības ierobežošanai. 

8.oktobrī Pierīgas pašvaldības 
vadītāji Rīgas domē tikās ar jauno 
Rīgas domes vadību, lai pārrunātu 
turpmāko sadarbību un apspriestu 
prioritāri risināmos jautājumus. 

Tikšanās laikā pašvaldību 
vadītāji iezīmēja galvenās kopīgi 
risināmās problēmas, tai skaitā, 
transporta infrastruktūras izveide 
un pilnveidošana, satiksmes or-
ganizācija un mobilitātes prob-
lēmu risinājums, kā arī diskutēja 
par pašvaldību sadarbības modeļa 
izveidi.

Kā viena no jomām, kur būtu ne
pieciešams uzlabot Rīgas domes 
un Mārupes novada pašvaldības 
savstarpējo sadarbību, ir arī cen
tralizētās ūdensapgādes un kanali
zācijas pakalpojuma tarifu jautā
jums. “Jau vairākus gadus atpa
kaļ, kopš notekūdeņi tiek novadīti 
uz Rīgu, Mārupes novadā aktuāls 
jautājums ir ūdenssaimniecības 
tarifu politika, jo esošajā situāci
jā Mārupes iedzīvotāji maksā pilnu 
Rīgas pilsētas notekūdeņu tarifu un 
Mārupes novada tarifu, apmaksājot 
nevis faktiski izmantoto notekūdeņu 
savākšanas un attīrīšanas sistēmu, 
bet visu Rīgas notekūdeņu sistēmu. 
Šis ir ļoti būtisks un ilgus gadus neri
sināts jautājums, tāpēc liekam lielas 
cerības, ka šoreiz sadarbība ar jauno 
Rīgas domes vadību būs rīcībā balstī
ta sadarbība,” uzsver Mārupes novada 
domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, 
piebilstot, ka svarīgi ir kopīgi risināt 
arī citus būtiskus jautājumus kā in
frastruktūras uzlabošana, veloceliņu 
savienojums, sabiedriskais transports 
un mobilitātes punktu izveide.

Ceļu satiksmes drošības direk-
cija (CSDD), piesaistot Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
(ERAF) finansējumu, šobrīd īste-
no nacionālā līmeņa elektro-
mobīļu uzlādes staciju tīkla izvei-
došanu. Divas elektromobiļu ātrās 
uzlādes stacijas ir uzstādītas arī 
Mārupes novada teritorijā, kuru 
darbību plānots uzsākt līdz šī 
gada beigām. Viena no stacijām 
izbūvēta pie degvielas uzpildes 
stacijas “Neste”, Upesgrīvas ielā 
1, otra izbūvēta “Rimi Mārupe” 
stāvlaukumā, Daugavas ielā 31, 
Mārupē.

CSDD nacionālā līmeņa uzlādes 
staciju tīkla izveidošanu veic saskaņā 
ar 2016. gada 11. aprīlī noslēgto vie
nošanos par Eiropas Reģionālās at
tīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā 
projekta Nr. 4.4.1.0/16/I/001 
“Elektrotransportlīdzekļu uzlādes in
frastruktūras izveidošana” īstenoša
nu.

Projektu paredzēts īstenot līdz 
2021.gada beigām, tā ietvaros iz
būvējot vienmērīgu elektromo
biļu ātrās uzlādes staciju tīklu visā 
Latvijas teritorijā ar 139 elektromo
biļu ātrās uzlādes stacijām.

Projekta mērķis ir izveidot nacionā
la līmeņa elektromobiļu uzlādes staci
ju tīklu, novēršot vienu no būtiskāka
jiem elektromobiļu izmantošanas at
tīstību traucējošajiem faktoriem – ie
robežotais nobraukums ar vienu uzlā
di. Projekts nodrošinās, ka elektromo
biļus ir iespējams izmantot līdzvērtīgi 
tradicionālajiem ar iekšdedzes mo
toru, neuztraucoties par attāluma ie
robežojumiem. Vienlaicīgi tiks īsteno
tas Eiropas parlamenta un padomes 
direktīvas 2014/94/ES prasības par 
alternatīvo degvielu infrastruktūras 
ieviešanu, kas paredz līdz 2022.gada 
10. janvārim izveidot atbilstošu skai
tu publiski pieejamu uzlādes punktu, 

Mārupes novada dome ir apkopoju
si un iesniegusi Rīgas domes vadībai 
sarakstu ar aktuālajiem jautāju miem, 
kuri būtu tuvākajā laikā jārisina, abām 
pašvaldībām savstarpēji sadarbo
joties.

 Infrastruktūras jomā:
1. Upesgrīvas/ Kantoru ielas kru

stojuma sakārtošana (Rīgas pilsē
tas teritorijā) – gājēju celiņa savie
nojums Upesgrīvas ielā no Mārupes 
robežas līdz Kantoru ielai,

2. Divas gājēju pārejas Rīgas 
teri torijā (pāri Kantora ielai un pāri 
Upesgrīvas ielai) savienojumam ar 
gājēju celiņu uz Mārupes Valsts 
ģimnāziju;

3. Veloceliņu infrastruktūras at
tīstība:

a. Mārupītes zaļais veloceļš 
– No Māras dīķa turpinājums 
līdz Mārupes novadam un sav
ienojums ar veloceliņu Mārupē  
Rožleju un  Liliju ielās, savienojot 
Mārupes, Tīraines, Jaunmārupes 
ciemus;
b. Vienības gatves un Vecā 
Jelgavas ceļa (Tīraine, t.sk. 
Tīraines stacija) savienojums 
un tālāks savienojums ar Olaines 
Stūnīšiem, veidojot reģionālu ve
loceļu.

4. Vienības gatves krustojuma 
sakārtošana (nepieciešams ar luk
soforu regulēts krustojums), lai var 
izbraukt no Jelgavas ceļa Mārupes 
puses uz Vienības gatvi pagriezienā 
pa kreisi un taisni;

5. Reģionālas nozīmes mobilitātes 
punkta izveidošana Tīraines staci
jas tuvumā (Park & Ride, veloceļa 
savienojums, sabiedriskā transpor
ta savienojums);

lai elektromobiļi varētu cirkulēt vis
maz pilsētu / piepilsētu aglomerāci
jās un citās blīvi apdzīvotās vietās 
un, attiecīgos gadījumos, dalībvals
tu noteiktos tīklos. 

Saskaņā ar CSDD datiem 2020.
gada 1.oktobrī Latvijā uzskaitē ir 
1049 elektromobiļi un kopš 2020.
gada sākuma elektromobiļu skaita 
pieaugums ir sasniedzis 56%.

Vairāk uzzināt par aktīvajām elek
tromobiļu uzlādes stacijām var, 
ielūkojoties portālā EMOBI por
tal.emobi.lv vai lejupielādējot ap
likāciju savā viedtālrunī. 

Lai veicinātu videi draudzīgu trans
portlīdzekļu izmantošanu Latvijā, 
elektromobiļiem un to īpašniekiem 
valstiski ir noteikti vairāki atvieglo
jumi un priekšrocības:

• elektromobiļiem netiek piemērots 
transportlīdzekļu ekspluatācijas no
doklis;

• samazināta uzņēmumu vieglo 
transportlīdzekļu nodokļa likme – 
10,00 eiro mēnesī;

• elektromobiļu pirmreizējā reģis
trācija, kā arī reģistrācija, pirmo reizi 
saņemot speciālas nozīmes numu
ra zīmes ir bez maksas;

• speciālu, vizuāli atšķirīgu numu
ra zīmju pirmais komplekts – bez 
maksas;

• elektromobiļiem, kas aprīkoti ar 
šīm numura zīmēm, atļauts braukt 
pa sabiedriskā transporta joslām;

• Liepājā, pašvaldības maksas stāv
vietās un Rīgā, “Rīgas satiksmes” 
apsaimniekotajās autostāv vietās 
(izņemot apakšzemes autostāv
vietā K.Valdemāra ielā 5a) elektro
mobiļus var novietot bez maksas;

• Jūrmalā elektromobiļi ir atbrīvo
ti no iebraukšanas maksas pilsētas 
administratīvajā teritorijā.

Avots: VAS “Ceļa satiksmes drošī
bas direkcija” izstrādāta mājaslapa 
www.etransports.lv 

6. Tramvaja maršruta pagarināša
na uz Lidostu “Rīga”, t.sk. Lielirbes 
un Ulmaņa gatves un Upesgrīvas un 
Ulmaņa gatves krustojuma sakār
tošana.

 
Sadarbības projekti institucionālā 

jomā:
1. Sabiedriskā transporta maršru

ta pagarinājums – 7. autobuss uz 
lidostu “Rīga”,

2. 25. autobusa visa maršruta pa
garināšana līdz Tīrainei (decembrī 
Mārupes pamatskolai Tīraines ciemā 
atvērs jaunu mācību korpusu ar 560 
vietām),

3. Jauna autobusa maršruta izvei
došana, kas kursētu līdz Business 
Garden Rīga biznesa centram un dzī
vojamo namu kvartālam ar 600 dzī
vokļiem (pašlaik 250 dzīvokļi un bēr
nudārzs) pretim Spicei.

4. Ūdenssaimniecības jomas sadar
bība   vienota risinājuma izstrāde 
ū/s pakalpojumu sniegšanai admini
stratīvo teritoriju robežās (Ābolu, 
Upesgrīvas, Sīpeles ielās),

5. Kanalizācijas pakalpojuma tarifu 
metodikas izmaiņas, ja pakalpojumu 
sniedz otram sabiedrisko pakalpoju
mu sniedzējam (Rīga sniedz pakalpo
jumu Mārupei, Ķekavai, Garkalnei);

6. Medema purva (u.c. Rīgas 
mežiem un Rīgas pilsētai piederoša) 
rekreācijas infrastruktūra un infor
matīvie pasākumi, kopīgi realizēja
mi pasākumi sadarbība ar “Rīgas 
mežiem”.

Pašvaldību vadītāji vienojās par 
turpmāko sadarbību un regulārām 
sanāksmē kopā ar atbildīgiem 
speciālistiem, lai risinātu kopīgos 
jautājumus Pierīgā un Rīgā. 

Paziņojums par saimniecību „Paleju iela 
17” un “Paleju iela 19” Mārupē,  2011.gada 
detālplānojuma atcelšanu 

Tikšanās ar Rīgas pašvaldības vadību – konstruktīvas 
sadarbības aizsākums

Mārupes novadā drīzumā darbību 
uzsāks divas elektromobiļu ātrās 
uzlādes stacijas

Mārupes novada Dome paziņo, 
ka ar 2020.gada 28.oktobra lēmu
mu Nr.16 (prot. Nr.20) ir apstiprināti 
saistošie noteikumi Nr.22/2020 „Par 
Mārupes pagasta padomes 2006.ga
da 20.decembra saistošo noteiku
mu Nr.41 „Mārupes pagasta saim
niecības „Loka ceļš 6” detālplāno

Mārupes novada Dome 2020.gada 
28.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.19 
(prot. Nr.20) “Par detālplānojuma iz
strādes uzsākšanu nekustamā īpašu
ma “Mežgaļi3”, Mārupē, Mārupes 
novadā (kadastra Nr.80760060113) 
teritorijai”.

Detālplānojuma teritorija ir 
nekustamā īpašuma “Mežgaļi3” 
teritorija, 1,0858 ha kopplatībā. 
Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprinā
to Mārupes novada teritorijas plāno
jumu 2014. 2026. gadam, īpašums 
atrodas ciema teritorijā, funkcionāla
jā zonā Savrupmāju apbūves teritori
jas apakšzonā Savrupmāju apbūve 
(DzS). Piekļuve teritorijai nodrošināta 

jums” atcelšanu”. Detālplānojums 
zaudē spēku ar šo saistošo notei
kumu spēkā stāšanās brīdi.

Ar lēmuma un saistošo noteikumu 
pilnu saturu var iepazīties pašvaldības 
tīmekļa vietnē www.marupe.lv  sadaļā 
Pašvaldība/Attīstība un plānoša
na/Detālplānojumi, Latvijas ģeotel

no Mežkalnu ielas, īpašums robežo
jas ar pašvaldības ielu “Bašēnu ceļš”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis 
ir plānot īpašuma sadali savrupmā
ju apbūvei un piekļuvi jaunveidoja
miem īpašumiem. Detālplānojuma 
izstrādes ierosinātājs ir fiziska per
sona, nekustamā īpašuma īpašnieks.

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

piskās informācijas portālā www.
geolatvija.lv  un klātienē Mārupes 
novada Domē, Daugavas ielā 29, 
Mārupē, Mārupes novadā, kad tas 
būs pieļaujams, ievērojot noteiktos 
pasākumus vīrusa Covid19 izplatī
bas ierobežošanai. 

attīstības plānošana.
Rakstiskus priekšlikumus de

tālplānojumā iekļaujamajiem risi
nājumiem var iesniegt līdz 2020.
gada 2.decembrim Mārupes no¬va
da Domē Daugavas iela 29, Mārupe, 
Mārupes novads, LV2167, nosūtot 
tos pa pastu vai atstājot pastkastē 
pie Mārupes novada domes cen
trālajām durvīm, Daugavas ielā 29. 
Elektroniski priekšlikumi iesniedza
mi ar elektronisko parakstu, iesū
tot tos uz elektroniskā pasta adre
si: marupe@marupe.lv. Iesniegumā 
noteikti jānorāda iesniedzēja vārdu, 
uzvārdu un adresi, bet juridiskām per
sonām jānorāda nosaukumu, adre
si un reģistrācijas numuru.

Neskaidrību gadījumā griezties 
Mārupes no¬vada Attīstības nodaļā 
pie teritorijas plānotājas Daces 
Žīgures: dace.zigure@marupe.lv, 
tālr.67149862, speciālistu konsultāci
ju laikā – pirmdienās un ceturtdienās 
no 9.00 18.00. 

Vēršam uzmanību, ka sakarā ar 
vīrusa Covid19 straujo izplatību 
Mārupes novada dome no 3.novem
bra apmeklētājus apkalpos izman
tojot attālinātās saziņas iespējas.

Paziņojums par saimniecības „Loka ceļš 6” Jaunmārupē,  
2006.gada detālplānojuma atcelšanu 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
īpašumā “Mežgaļi-3”, Mārupē 
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Šī gada sākumā projektu 
konkursā “Mārupe – mūsu mājas” 
tika pieteikta ideja nelielā 
pašvaldībai piederošā īpašumā 
Mārasciemā, Māliņu ielā, ierīkot 
bērnu rotaļu laukumu. 

Konkursa ietvaros rīkotajā 
iedzīvotāju aptaujā projekta ideja 
guva sabiedrības atbalstu, savukārt 
pašvaldība saskatīja iespēju ie
saistīties šajā projektā, sagatavo
jot projekta “Atpūtas vietas labiekār
tošana Mārasciemā” pieteikumu at
klātā projektu konkursā Lauku attīstī
bas programmas 2014.2020.gadam 
19.2.pasākuma “Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vie
tējās attīstības stratēģiju” ietvaros, 
tādējādi piesaistot ELFLA finansēju
mu 13 500 eiro apmērā. Rezultātā 
tiktu labiekārtota plašāka atpūtas 
vieta, kur varētu atpūsties ne tikai 
mazie bērni, bet arī jaunieši. Par šo 
ieceri 1.aprīlī tika rīkota iedzīvotāju 
aptauja internetā.

Kopumā bija paredzēts, ka šī te
ritorija tiktu labiekārtota 3 kārtās. 

Mārupes novada pašvaldības 
pieredze tikusi uzklausīta profe-
sionāļiem domātā izdevumā “Ap-
skats: Arhitektūra Būvniecība 
Dizains”, kur oktobra numurā 
lasāma izpilddirektora Kristapa 
Loča intervija par ieguvumiem, 
būvniecības projektos izmantojot 
būvju informācijas modelēšanu 
jeb BIM.

Ilgtspējība un praktiskums ir 
Mārupes pašvaldības vērtības, kas 
nosaka nepieciešamību pārvaldī
bas praksē ieviest arī mūsdienu teh
noloģijas. Mēs esam viena no pir
majām pašvaldībām, kas būvniecī
bas procesā sākusi izmantot BIM. 
BIM ir integ rēts būvju projektēšanas, 
būvniecības un apsaimniekošanas 
procesu, tehnoloģiju un noteikumu 
kopums, kas ļauj visām iesaistīta

Šobrīd Mārupes novadā norit 
darbi pie publisku bezvadu inter-
neta piekļuves punktu izveides 
novada ciemos, kurus plānots uz-
stādīt līdz 2020.gada 21. decem-
brim.

Bezmaksas publiskos bezvadu in
terneta piekļuves punktus Mārupes 
novadā plānots izveidot:
• Gerberu ielas sporta laukumā, 

Pirmajā kārtā tiktu īstenota Mārupes 
iedzīvotājas ideja ierīkot nelielu ro
taļu laukumu bērniem vecumā līdz 
6 gadiem, kur atrastos rotaļu kom
plekss, smilšu kaste, šūpoles un di
vi soliņi. Teritoriju bija paredzēts no
robežot ar zemu sieta žogu. Projekta 
2.kārtā tiktu izbūvēts gājēju celiņš gar 
atpūtas zonu savienojumā ar Rožu 
ielu, kā arī labiekārtota pasīvās atpū
tas zona, uzstādot soliņus, atkritu
mu urnas un velo statīvu, labiekārto
jot arī zaļo zonu. Projekta 3.kārtā tik
tu labiekārtota aktīvās atpūtas zona 
pusaudžiem, uzstādot iekārtas vin
grošanai (āra trenažierus). 

Tā kā internetaptaujā sabiedrī
ba pauda atbalstu šai idejai, dome 
iesniedza projekta pieteikumu fi
nansējuma piesaistei no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku at
tīstībai. Saņemot apstiprinājumu 
finansējumam, dome iesniedza 
iesniegumu būvniecības ieceres 
ierosināšanai un Būvvalde likumā 
noteiktajā kārtībā uzsāka publiskās 
apspriešanas procedūru. 

Publiskās apspriešanas laikā, 

jām pusēm kopīgi projektēt, būvēt 
un apsaimniekot būvi digitālā vidē.

Projektēšana BIM vidē jau tiek 
īstenota 3 lieliem pašvaldības ob
jektiem  Mārupes pamatskolas 
piebūves būvniecībā, jaunā bērnudār
za būvniecībā un Mārupes Mūzikas 
un mākslas skolas pārbūves projektā.

Vairāk par pašvaldības pieredzi 
varat lasīt intervijā ar Mārupes nova
da domes izpilddirektoru Kristapu 
Loču izdevuma “Apskats: Arhitektūra 
Būvniecība Dizains” oktobra numurā 
204. – 211.lpp., kas pieejams www.
buvniekupadome.lv sadaļā Apskats/
Kas ir Apskats?

Ieskatam publicējam citātu no in
tervijas:

K.Ločs: “Lielāka detalizācijas pa
kāpe mums kā pasūtītājam ļāva no
lasīt precīzus būvniecības apjomus, 
ieraudzīt kļūmes jau projektā un ko

Gerberu ielā 1, Mārupē;
• Bērnu laukumā Jaunmārupē, 

“Ūdensrozes”, Jaunmārupē;
• Jaunmārupes stadionā, Īvju ielā 

5, Jaunmārupē;
• Mārupes Valsts ģimnāzijas sta

dionā, Kantora ielā 97, Mārupē;
• Konrādu skvērā, Konrādu iela 7, 

Mārupē;
• BMX trasē, Tīraines dārzi  6, 

Tīrainē;
• Skeitparkā, Mazcenu alejā 4, 

Jaunmārupē;
• Mārupes kultūras namā, Daugava 

ielā 29, Mārupē.  
Lai īstenotu projektu, Mārupes 

kas norisinājās no  14.septem
bra līdz 13.oktobrim, tika saņem
ti 36 iedzīvotāju iesniegumi. Šoreiz 
idejai vairs nebija vienbalsīgs at
balsts. Projektu atbalstīja 11 no 
visiem iesniegumu iesniedzējiem, 
savukārt 25 iesniegumos iedzīvotāji, 
galvenokārt no zemes gabalam tu
vējām mājām, bija pret būvniecības 
ieceri, norādot, ka izvēlētā vie ta nav 
piemērota rotaļu laukuma ierīkoša
nai. Iedzīvotājus uztrauca gājēju, 
īpaši bērnu, drošība, jo plānotais ro
taļu laukums atrodas tuvu Māliņu ie
lai, kā arī iespējamais troksnis, kā
du radītu bērni, tāpat arī teritorijas 
piegružošana un automašīnu novie
tošanas problēma. 

Arī 8.oktobrī rīkotajā publiskās 
apspriešanas sanāksmē vairums 
iedzīvotāju bija pret atpūtas lauku
ma ierīkošanu. Ņemot vērā iedzīvotā
ju viedokli, Mārupes novada Būvvalde 
lēmusi būvniecības ieceri atcelt. 
Mārupes pašvaldība šobrīd izskata 
citas vietas šīs ieceres realizēšanai.

munikāciju sadursmes, kā arī veikt 
risinājumu kontroli būvniecības laikā. 
Tā kā lielākais ieguvums no BIM ir 
projektētājiem un  būvniekiem, jo risi
nājumu kontrole notiek savlaicīgi un 
virtuālajā vidē nevis būvlaukumā.

Apsekojot būvobjektus, izmanto
jam ērtu aplikāciju, kas paredzēta 
mobilajām ierīcēm un katrā būves 
punktā varam aplūkot projektu un 
viegli kontrolēt, vai tiešām izbūve 
tiek veikta precīzi un atbilstoši pro
jektam. Objekta apsekošanā atveram 
3D modeli, redzam visus izvadus, pār
baudām, vai tie ir vietā un viens ar ot
ru nekrustojas. Jā, esam arī būvob
jektā konstatējuši kļūmes ar 3D BIM 
modeļa palīdzību un likuši būvniekam 
tās novērst. Daudz sliktāka situāci
ja būtu, ja būvnieks būtu turpinājis 
būvēt un šo kļūmi pamanītu daudz 
vēlāk. Tad  kolīziju novēršanā būtu 
jāinvestē krietni lielāki resursi.”

BIM ieviešana Latvijā ir būtiska, lai 
celtu būvniecības nozares uzņēmumu 
produktivitāti un konkurētspēju gan 
vietējā, gan starptautiskajā mērogā, 
kā arī lai celtu būvniecības kvalitāti, 
saīsinātu būvniecības īstenošanas lai
ku un samazinātu būvju dzīves cikla 
izmaksas. BIM sastāv no moderniem 
un caurspīdīgiem būvniecības pro
cesiem, kas vērsti uz kvalitāti un efek
tīvāku publiskā finansējuma izlieto
jumu būvniecības iepirkumos.

pašvaldība ir saņēmusi dotāciju 
15 000 EUR apmērā darbības pro
grammas “WiFi4EU interneta savie
nojamības veicināšana vietējās kopie
nās” (nolīguma Nr. 22019/001538
040488) ietvaros. 

Projekts paredz, ka vismaz trīs ga
dus pēc tīkla ierīkošanas iedzīvotā
jiem un viesiem bez maksas tiks 
piedāvāts augstas kvalitātes bez
vadu internets.

Publisko bezvadu interneta 
piekļuves punktu uzstādīšanu 100 
% apmērā finansē “The Connecting 
Europe Facility of the European Union” 
programma.

Iedzīvotāji noraida ieceri ierīkot
atpūtas vietu Mārasciemā

Apskats “Arhitektūra Būvniecība Dizains” raksta 
par Mārupes pašvaldības pieredzi BIM izmantošanā

Mārupes novadā tiek uzstādīti astoņi publiskie 
bezvadu interneta piekļuves punkti

Mārupes novada Dome 2020.gada 28.oktobrī pieņēmusi lēmumu Nr.20 
(prot. Nr.20) “Par lokālplānojuma, ar kuru groza, teritorijas plānojumu nekust
amajā īpašumā “Lielmaņi”, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760031094), 
redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai”. 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt funkcionālā zonējuma maiņu 
no Mazsaimniecību apbūves teritorijām ārpus ciema (DzSM) uz darīju
mu un ražošanas objektu apbūvei piemērotu funkcionālo zonējumu.   
Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs – nekustamā īpašuma īpašnieks 
SIA “P59”, un lokālplānojuma izstrādi veic SIA “Reģionālie projekti”.  

Lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana notiks no 2020.ga-
da 12.novembra līdz 2020.gada  11.decembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksmes norise tika paredzēta  2020.gada 
23.novembrī plkst. 17:00 Mārupes novada Kultūras nama zālē, Daugavas 
ielā 29, Mārupē. Sakarā ar Covid19 izplatību valstī, aicinām sekot līdzi in
formācijai pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv  (Ziņu sadaļā, kā arī 
sadaļā Pašvaldība / Attīstība un plānošana / Lokālplānojumi / Lokālplānojums 
“Lielmaņi”) par iespējamām izmaiņām publiskās apspriešanas norisē, kas 
varētu būt saistītas ar valsts noteiktajiem epidemioloģiskās drošības pasā
kumiem Covid19 infekcijas izplatības iero bežošanai, tai skaitā attiecībā 
uz Lokālplānojuma materiālu pieejamību klātienē.

Ar lokālplānojuma redakciju publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīties 
Mārupes novada Attīstības nodaļā  (Daugavas iela 29, Mārupe), iepriekš 
piesakoties (tālr. 67149862). Elektroniskajā vidē ar lokālplānojuma redak
ciju varēs iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.
marupe.lv sadaļā Pašvaldība / Attīstība un plānošana / Lokālplānojumi vai 
Valsts vienotā ģeo telpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā 
Teritorijas attīstības plānošana, sākot no 12.11.2020.

Priekšlikumus aicinām iesniegt rakstiski līdz 2020.gada 11.decem-
brim Mārupes novada domei Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, 
LV 2167, nosūtot tos pa pastu vai ievietojot pastkastē pie Mārupes nova
da domes centrālajām durvīm, Daugavas ielā 29. Elektroniski priekšlikumi 
iesniedzami ar elektronisko parakstu, iesūtot tos uz elektronis kā pasta adre
si: marupe@marupe.lv. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un 
adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosaukumu, adresi un reģistrāci
jas numuru. Priekšlikumus iespējams iesūtīt arī reģistrējoties Teritorijas 
attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), www.geolatvija.lv .

Neskaidrību gadījumā sazināties ar Mārupes novada Attīstības 
nodaļas Teritorijas plānotāju Daci Žīguri (epasts: dace.zigure@marupe.
lv, tālr.67149862), SIA “Reģionālie projekti” projekta vadītāju Santu Pētersoni 
(tālr. 29419002, epasts: santa@rp.lv) vai SIA “P59” valdes locekli Pēteri 
Senkānu (tālr. 26131263, epasts: piche@piche.eu). 

Informācija par Lokālplānojuma risinājumu:

Lokālplānojums paredz grozīt teritorijas funkcionālo zonējumu no 
Mazsaimniecību apbūves teritoriju zonējuma un Darījumu un apkalpes 
objektu apbūves teritorijas uz Rūpnieciskās apbūves teritorijas apakšzonē
jumu (R1), kas aizņem ~91% teritorijas, vienlaikus saglabājot Dabas un ap
stādījumu teritoriju zonējums (DA5) ~9% teritorijas, precizējot šī zonējuma 
robežas. Rūpnieciskas apbūves teritorijā tiek pieļauta vieglās ražošanas 
uzņēmumu apbūve, bet netiek atļauta smagā ražošana un darbības kas 
varētu radīt būtisku vides piesārņojumu. Risinājums paredz arī loģistikas 
objektu apbūvi (noliktavu apbūvi kā atsevišķu atļautās izmantošanas vei
du), kas var radīt būtisku kravas transporta intensitāti, vienlaikus noliktavu 
apbūvei noteikts ierobežojums – noliktavu telpas nevar aizņemt vairāk kā 
25% no R1 zonējuma teritorijas. 

Saskaņā ar norādīto apbūves risinājumu, plānotas divas atsevišķas lielap
joma ēkas (vienāda augstuma) īpašuma D un A malā, paredzot iebrauk
tuvi gar īpašuma “Vaļenieki” robežu un stāvlaukumus tuvināti īpašumu 
“Vaļenieki” un “Petriņi” robežām. Otra (rezerves) iebrauktuve tiek paredzē
ta esošās iebrauktuves teritorijā, kur ir esošs izbūvēts servitūta ceļš uz 
īpašumu  Plieņciema iela 35. 

Lokālplānojumā paredzēti risinājumi, lai mazinātu iespējamos trokšņus 
un citas negatīvās ietekmes  gar teritorijas robežu, kur ir esoša dzīvojamā 
apbūve, bagātīgi apzaļumotas robežjoslas 6m platumā (uz  vienošanās 
pamata gar īpašuma “Vaļenieki” robežu stādījumu izvietojums paredzēts 
abpus īpašuma robežas), noteikts minimālais attālums līdz dzīvojamām 
ēkām 20m (pieļaujot tā samazināšanu, ja saņemts rakstisks saskaņojums), 
paredzēts ēku augstuma ierobežojums (līdz 11m) 50m zonā līdz esošai dzī
vojamai mājai, kā arī paredzēti arī prettrokšņa sienu izbūves risinājumi, ja 
tiek pārsniegti trokšņa līmeņa rādītāji, kas saskaņojami ar kaimiņu īpašumu.

Detalizēti ar Lokālplānojumā paredzēto apbūves risinājumu un iekļauta
jām prasībām ietekmju mazināšanai uz esošās dzīvojamās apbūves teri
torijām, aicinām iepazīties Lokālplānojuma dokumentācijā.

Paziņojums par lokālplānojuma 
nekustamajā īpašumā “Lielmaņi” 
publisko apspriešanu
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Novadā
Mārupes vēstis

piektdiena, 6.novembris, 2020

2020.gada 26.oktobra vakarā 
saslimšana ar Covid-19 tika 
apstip rināta vienam no  pirmsko-
las izglītības iestādes “Mārzemīte” 
darbiniekiem, par ko darbinieks 
nekavējoties informēja iestādes 
vadītāju Ilzi Celmu.

Ņemot vērā straujo Covid19 vīru
sa izplatību un Slimību profilakses 
un kontroles centra (SPKC) ieteiku
mus, esam jau savlaicīgi informē
juši visus Mārzemītes darbiniekus, 
kā rīkoties sliktas pašsajūtas un 
veselības stāvokļa pasliktināšanās 
gadījumā. Tā notika arī šajā reizē  
darbiniekam slikta pašsajūta un slimī
bas simptomi parādījās 19.oktobra 
vakarā, atgriežoties mājās pēc dar
ba. Atbildīgi rīkojoties, darbinieks in
formēja iestādes vadību par to, ka 
nākamajā dienā darbā neieradīsies. 
Sazinājies ar ģimenes ārstu, ņemot 
vērā ārsta ieteikumus, darbinieks 
turpināja atveseļoties mājās līdz 
26.oktobrim, kad viņam tika veikts un 
apstiprināts pozitīvs Covid19 tests.

Izglītības iestādes vadītāja Ilze 
Celma uzskatīja par svarīgu un ne
pieciešamu jau 26.oktobra vakarā 
informēt Mārupes novada domes 
vadību un visus izglītības iestādes 
darbiniekus un bērnu vecākus, nosū
tot ziņu WhatsApp aplikācijā, par 

Kā vēsta ReTV Ziņas, vienreizlieto
jamās elektroniskās cigaretes, kas 
vizuāli līdzīgas flomāsteriem, kļu
vušas ļoti izplatītas tieši jauniešu 
vidū – pat deviņus gadus veci bēr
ni skolās sākuši pīpēt nepilngadīga
jiem aizliegtas vielas. Tabakai ne
raksturīgā smarža un nemanāmais 
vizuālais izskats, vecākiem liek zaudēt 
modrību. Narkologi, policija un citi 
ReTV Ziņām atzīst: bērnu pieradināša
na pie nikotīna šobrīd ir ļoti aktuāls 
temats.

Slimību profilakses un kontroles 
centra (SPKC) interneta vietnē 
minēts, ka pēdējo gadu laikā strauji 
aug pieprasījums pēc alternatīviem 
nikotīnu saturošiem izstrādāju
miem, kas spētu apmierināt nikotī
na radīto tieksmi, nemazinot tabakas 
smēķēšanas rezultātā izjusto baudas 
sajūtu. Šobrīd tirgū ir pieejami jau
ni izstrādājumi, kas izmanto dažā
das tehnoloģijas (karsēšana, pulver
izācija), lai patērētājs varētu uzņemt 
nikotīnu. Šie izstrādājumi tiek rekla
mēti kā nekaitīgākas alternatīvas ta
bakas izstrādājumiem, taču kā lieci
na jaunāko pētījumu dati, šīs ierīces 
ir kaitīgas ne tikai to lietotājiem, bet 
arī apdraud progresu, kas globāli gūts 

Sākoties rudens sezonai un ak-
tīvam lapkritim, SIA “Eco Baltia 
vide” aicina iedzīvotājus dārza at-
kritumus neizmest sadzīves atkri-
tumiem paredzētajos konteiner-
os, bet tos šķirot un nodot atse-
višķi. Ja nav iespēju pašiem no 
dārza atkritumiem veidot kom-
postu, tad iedzīvotāji un uzņēmu-
mi aicināti izmantot pašvaldību 
nodrošinātās iespējas.

Mārupes novadā atbrīvoties no 
bioloģiski noārdāmajiem atkritu
miem var, izmantojot “Eco Balta vi
de” priekšapmaksas maisus, ko var 
iegādāties ziedu veikalos – Rimi, Elvi 
un pie Mārupes domes ēkas. Ja ir 
iegādāti šādi maisi, par to izveša
nu vairs nav jāmaksā, to cenā jau ir 
iekļauta atkritumu izvešanas maksa. 
Zaļajiem atkritumiem paredzētajos 
maisos drīkst ievietot nopļautu zāli, 
koku lapas, sīkus zariņus, nezāles, 
ābolus, kartupeļus un citus dārzeņus 
un augļus. Savukārt maisos nedrīkst 
ievietot pārtiku, piemēram, piena pro
duktus, kā arī koku zarus. Piepildītos 
dārza atkritumu vai sadzīves atkri
tumu maisus, jāatstāj pie tuvākā 
sadzīves atkritumu konteinera un 
par to savākšanu parūpēsies atkri
tumu savācēji.

Lielākiem sezonālajiem bioloģisko 
atkritumu apjomiem SIA “Eco Baltia 
vide” piedāvā iespēju pasūtīt arī spe
cializētos konteinerus. Vienlaikus 
iedzīvotāji tiek aicināti rūpīgi ievērot 
arī bioloģisko atkritumu šķirošanas 
noteikumus, jo arī šajos atkritumos 
nedrīkst būt iepakojums vai cita 
veida atkritumi, kas nav bioloģiski 
noārdāmie. 

Mārupieši bioloģisko atkritumu 

Mārupes Mūzikas un mākslas 
skolas 20. jubilejas gadā skolas di-
rektorei Dacei Štrodahai piešķirts 
Kultūras ministrijas Atzinības 
raksts par ilggadēju, pašaiz-
liedzīgu darbu un nozīmīgu iegul-
dījumu kultūras veicināšanā un 
bērnu jauniešu radošajā izglītībā.

Dace Štrodaha strādā skolā kopš 
tās dibināšanas un var lepoties ar 
savu audzēkņu sasniegumiem gan 
skolas laikā, gan pēc tās beigšanas. 
Mārupes Mūzikas un mākslas skolā  
sākotnēji varēja apgūt sešas mācī
bu programmas un strādāja astoņi 
pedago gi. Šobrīd skola ir krietni iz
augusi  tajā var apgūt jau 20 mācī
bu programmas, bet audzēkņu skaits 
ir astoņkāršojies. Skolas absolven
tu tālākās studijas mūzikas jomā ir 
apliecinājums skolas konkurētspējai.

darbiniekam apstiprināto saslimša
nu ar Covid19. 

Paldies vecākiem par sapratni 
un sadarbību  27.oktobrī audzēkņu 
skaits iestādē bija par 50% mazāks. 
Vecāki izprata situāciju un gaidī
ja tālākos norādījumus, kas sekoja 
pēc SPKC ieteikumiem un norādēm.

27.oktobra rītā izglītības iestāde 
sazinājās ar SPKC. Pēc informācijas 
apmaiņas SPKC epidemiologs veica 
epidemioloģisko izmeklēšanu un tika 
noteiktas kontaktpersonas  sešām 
bērnu grupiņām un septiņiem peda
gogiem tika noteikta mājas karantī
na  veselības stāvokļa novērošana 
ģimenes ārsta uzraudzībā līdz 2.no
vembrim (ieskaitot). 

Sadarbojoties ar SPKC un in
teresējoties par iespējām Covid19 
testu veikšanai iestādē, ļoti operatīvi 
29.oktobrī tika noorganizēta siekalu 
testa nodošana bērniem (saskaņo
jot ar vecākiem un pēc vecāku iz
vēles) un darbiniekiem, kuri netika 
atzīti par kontaktpersonām. Šāds lē
mums tika pieņemts, lai ierobežotu 
COVID19 izplatību un  pēc iespē
jas mazinātu inficēšanās riskus, 
ņemot vērā, ka pirmsskolas izglītī
bas iestādes darbinieki strādā ar 
bērniem! Bērni siekalu testu veica 
vecāka vai pilnvarotās personas 
pavadībā. Lai arī siekalu testa no

gadu desmitiem ilgā cīņā pret taba
kas epidēmiju un tās izplatību, tā vie
tā veicinot jaunas no nikotīna atkarī
gas paaudzes attīstību.

Elektroniskās cigaretes jeb eciga
retes sastāva pamatā ir sintezēta 
nikotīnu saturoša šķidruma karsēša
na un inhalācija.  Lietotāju vidū eciga
retes tiek sauktas par veipiem, bet 
to smēķēšana par veipošanu. Tā 
ir ražotāju ieviesta terminoloģija, 
lai mazinātu esošo un potenciālo 
patērētāju negatīvās asociācijas, 
kas saistītas ar  terminu „smēķēša
na”.  Latvijas likumdošana gan skaidri 
un nepārprotami nosaka, ka eciga
rešu lietošana ir smēķēšana.

Uz ecigarešu smēķēšanu attie
cas tie paši smēķēšanas ierobežo
jumi un aizliegumi, kas tiek piemēroti 
taba kas izstrādājumu smēķēšanai.

Saskaņā ar  Slimību profilakses 
un kontroles centra pētījuma datiem, 
2019. gadā ecigaretes regulāri lieto
juši 18% 1315 gadīgie skolēni, 22% 
zēnu un 14% meiteņu. Kopš 2011. 
gada ecigarešu lietotāju īpatsvars 
šajā vecuma grupā ir dubultojies.

Lai gan šobrīd nav skaidri zināms 
ecigarešu smēķēšanas ietekmes re
zultāts ilgtermiņā, ir būtiski pierādī

priekšapmaksas maisus jau aktīvi 
izmanto, savukārt 123 mājsaim
niecības izmanto bioloģisko atkri
tumu konteinerus. 

Bioloģisko atkritumu apsaimnie
košana tiek nodrošināta par zemāku 
maksu nekā sadzīves atkritumiem. 
Tarifs nešķirotajiem sadzīves atkritu
miem 11.66 EUR ar PVN, bioloģiska
jiem atkritumiem 10.89 EUR ar PVN. 
Mārupieši aktīvi izmanto bioloģisko 
atkritumu priekšapmaksas maisus 
un 123 klienti izmanto bioloģisko at
kritumu konteinerus.

Organiskos atkritumus iespējams 
arī vest uz šķiroto atkritumu lauku
mu Jaunmārupē (uz apvedceļa, 4 
km Ķekavas novada virzienā), tel. 
uzziņām: 286 88 000, 2646 7365. 
Vairāk informācijas www.melioratorsj.
lv/Eko line. Atgādinām, ka Atkritumu 
šķirošanas laukums pieņem dažāda 
veida šķirotos atkritumus bez mak
sas līdz 1 m3 dienā.

SIA “Eco Baltia vide” arī atgādina, 
ka, lai veicinātu atkritumu šķirošanu 
un pārstrādi, sadzīves atkritumu kon
teineros nedrīkst būt citu atkritumu 
piejaukums, piemēram, riepas, elek
troiekārtas, būvgruži vai koku lapas, 
bojātie augļi, zari u.c. dārza atkritu
mi. Tāpēc SIA “Eco Baltia vide” aici
na klientus rūpīgi iepazīties ar atkri
tumu šķirošanas nosacījumiem un 
piedāvātajiem risinājumiem, izman
tojot iespēju šķirot dažādu veidu at
kritumus. Tādējādi nodrošinot, ka 
mazāks atkritumu apjoms tiek ap
glabāts poligonā, bet vairāk nonāk 
pārstrādē, samazinot šo atkritumu 
radīto ietekmi uz vidi.

Atgādinām, ka sadzīves, tai skaitā 
– dārza atkritumus, visā valsts teri
torijā dedzināt ir aizliegts.

došana ir nesāpīgs process, bija at
sevišķi gadījumi, kad vecākam ļoti 
vajadzēja  mācēt sarunāt ar bērnu 
“iespļaut trauciņā”, daži vecāki atzi
na, ka pat iedomāties nav varējuši, 
cik tas var izrādīties grūti izdarāms! 
Atbildīgās personas  iestādes vadītā
ja  un medicīnas māsa Sanita Elksne 
nodrošināja organizētu siekalu tes
ta nodošanu, iedrošināja bērnus un 
vecākus, un atbildēja uz vecāku un 
darbinieku jautājumiem.

PII “Mārzemīte” turpināja darbu ar 
6 grupu bērniem, ievērojot visus pie
sardzības pasākumus. 2.novembrī bi
ja pēdējā karantīnas diena un, sazi
noties ar SPKC, saņēmām atbildi  
jaunu saslimšanas gadījumu nav!

Paldies vecākiem, darbiniekiem un 
SPKC epidemiologiem par sadarbī
bu, līdzatbildību, atbalstu un saprat
ni, par labiem vārdiem un veselības 
vēlējumiem!

PII “Mārzemīte” ikdienas darbā 
turpina ievērot SPKC ieteikumus 
izglītības iestādēm un ievēro visus 
epidemioloģiskos drošības pasāku
mus, lai ierobežotu Covid19 izplatību!

Būsim atbildīgi un lai visiem ve
selība!

PII “Mārzemīte” vadītāja Ilze Celma,
 iestādes medmāsa Sanita Elksne

jumi, ka:
• ecigarešu tvaiks var izraisīt akūtu 

endotēlija šūnu disfunkciju, savukārt 
ilgtermiņa tvaika inhalācijas sekas 
nav zināmas;

• ecigarešu tvaika sastāvdaļas var 
izraisīt oksidatīvo stresu, kas atbalsta 
pieņēmumu, ka ilgtermiņā tiks izraisī
tas slimības un audu traumēšana;

• ecigarešu lietošana izraisa at
karību;

• ecigarešu tvaikā esošās ķīmiskās 
vielas var izraisīt DNS bojājumus un 
mutaģenēzi, kas apliecina pieņēmu
mu, ka ilgtermiņa ecigarešu lietošana 
varētu palielināt ļaundabīgo audzē
ju attīstības risku.

• ecigarešu lietošana palielina ta
bakas izstrādājumu lietošanas risku 
jauniešu un jaunu pieaugušo vidū u.c.

Lai gan ecigarešu šķidrumi nesa
tur tabaku, tie var saturēt no taba
kas atvasinātu nikotīnu, tādejādi var 
arī saturēt atsevišķas tabakai rak
sturīgas vielas, kā, piemēram, nitro
zamīnus, kas ir ļoti toksiska viela. 

Ņemot vērā šo ierīču salīdzinošu 
jauno vēsturi, to ilgtermiņa ietekme 
šobrīd nav izpētīta un zināma. 

Avots: spkc.gov.lv un re.tv 

Rīkojamies atbildīgi Covid-19 ierobežošanā

Aicinām vecākus būt modriem! Aizvien lielāku 
popularitāti jauniešu vidū gūst elektroniskās 
cigaretes!

Klāt rudens lapkritis. Kur likt 
dārza atkritumus?

Piešķirts Atzinības raksts
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Jau ceturto gadu Mārupes 
novadā oktobrī norisinājās 
Uzņēmēju dienas un laika periodā 
no 19. līdz 23.oktobrim notikušas 
iedvesmojošas diskusijas, 
semināri un konsultācijas 
uzņēmējiem. Šogad, ņemot vērā 
drošības apsvērumus, izskanējām 
ar mazāku jaudu, norisē tika vies-
tas izmaiņas un vairāki plānotie 
pasākumi tika pārcelti. 

Visas nedēļas garumā “Biznesa 
Vēstniecībā” uzņēmējiem bija iespē
ja saņemt konsultācijas personāla 
jautājumos, kuras sniedza “MyHR” 
Daiga Vintere personāla atlases un 
vadības partnere. 

19. oktobra pievakarē Biznesa 
Vēstniecībā aizvadīta mazliet citā
da paneļdiskusija “COVID izaicinā
jums uzņēmējiem – iedvesmas stās
ti”, klātienē to apmeklēja nepilni 10 
apmeklētāji, pārējie izmantoja iespē
ju pieslēgties tiešsaistē attālināti. 

Savukārt 22.oktobrī Pierīgas 
Partnerība uzņēmējiem piedāvāja 
piedalīties lekcijā par iespējām eso
šajiem un potenciālajiem uzņēmē
jiem piesaistīt aizdevumus arī  ne
banku sektorā. Pasākumā piedalījās 
Kooperatīvā krājaizdevumu sabiedrī
ba  “Allažu saime”,  Rīgas KKS , biedrī
ba “Rīgas reģiona attīstības biedrība”, 
attīstības finanšu institūcija “Altum”. 
Pasākumā tika klāstīts par informatī
vo platformu “Segums” esošajiem 
un potenciālajiem uzņēmējiem, ne
banku sektora finanšu aizdevējiem 
lauku reģionos, kuras mērķis ir in
formēt lauku uzņēmējus par finanšu 
aizdevumiem nebanku sektorā konk
rētajā reģionā. Tāpat platforma no

Kā ierasts oktobra vidū notiek 
“Mārupes novada Uzņēmēju die-
nas” un jau trešo gadu arī Bizne-
sa Vēstniecība piedalās šajā pasā-
kumā. 19. oktobra pievakarē aiz-
vadīta mazliet citāda 
paneļdiskusija “COVID izaicinā-
jums uzņēmējiem – iedvesmas 
stāsti”, klātienē nepilni 10 apmek-
lētāji un iespēja pieslēgties at-
tālināti. Tāda ir jaunā pasākumu 
norises realitāte.

Bet ņemot vērā, ka šīs diskusijas 
vadlīnija bija iedvesmas stāsti, tad 
bija prieks dzirdēt arī uzņēmēju op
timismu, kaut nedaudz piesardzīgu, 
bet tomēr arī dažādus risinājumus 
un ieteikumus, kā pārvarēt Covid krīzi 
vai vismaz tikt tai cauri veiksmīgāk.

Restorāna “Hercogs Mārupe” 
namatēvs Andris Rūmītis rezumē
ja aizvadīto darba cēlienu: “Noturēties 
un nenogrimt! Jāuzrota rokas un jāiet 
strādāt! Šobrīd nepieciešama pakāpe
niska pielāgošanās situācijai, nevis 
atstrādāt, bet veikt darbu no sirds!”

A/S “Madara Cosmetics”  pārstāve 
Rūta Skujeniece atzīmēja, ka šobrīd 
vēl nekas nav beidzies: “Veiksmes re
ceptes, pat ja tādas ir, nestrādās jeb
kuros apstākļos. Pozitīvā tendence 
ir tā, ka cilvēki vairāk pievēršas ve
selībai. Uzņēmumam arī turpmāk 
būs iespēja turpināt darbību un 
ražot, kamēr vien neradīsies prob
lēmas ar izejvielu un iepakojamo ma
teriālu piegādi.”

Savukārt SIA “SilJa” valdes 
priekšsēdētāja Silva Jeromanova  
Maura, apliecinot īsti sīksta uzņēmē
ja pieeju, norādīja: “Nekādas veiks
mes nav  ir tikai virzīšanās no ne

drošina nebanku sektora aizdevēju 
informācijas izvietošanu par saviem 
pakalpojumiem konkrētajā reģionā.

22. oktobra pievakarē biedrība 
“Mārupes Uzņēmēji” cikls “Par 2 h 
zinošāks” ietvaros organizēja lekci
ju “Izaicinājumi un iespējas jaunajā 
darba realitātē”. Lekciju vadīja Annija 
Paula Ezergaile, ERDA, projektu di
rektore stratēģiskās personālvadī
bas, komunikācijas un darba devēja 
zīmola izstrādes jautājumos.

Baltijā 64% aptaujāto uzņēmumu 
norādījuši, ka pēc Covid19 plāno or
ganizēt darbu attālināti, kamēr ār
pus Baltijas reģiona to neplāno darīt 
52% uzņēmumu. Skatoties uz uzņē
mumiem gan Latvijā, gan ārpus tās, 
ir skaidrs, ka esam jaunas realitātes 
sākumposmā, kad jāmainās būs gan 
darba videi, gan arī prasībām pret 
darbiniekiem un uzņēmumiem.

Lekcijā tika meklētas atbildes uz 
jautājumiem – kādas ir galvenās pār
maiņas un ko vajadzētu darīt ikvie
nam no uzņēmumiem tās sastopot? 
Vai attālinātais darbs ir vienīgās pār
maiņas, ar kurām saskarsimies tu
vākajā laikā?

Ņemot vērā epidemioloģisko 
situāciju valstī, uz nenoteiktu laiku 
pārcelti divi Uzņēmēju dienas iet
varos plānotie pasākumi – “Rīta kafi
ja uzņēmējiem” un  “Mārupes novada 
uzņēmēju gada balvas” pasniegšanas 
ceremonija.

Paldies mūsu partneriem – 
“Biznesa Vēstniecībai”, biedrībai 
“Mārupes Uzņēmēji”, biedrībai 
“Pierīgas Partnerība” par aktīvu ie
saisti “Mārupes novada Uzņēmēju 
dienu 2020” norisē.

veiksmes uz neveiksmi, nezaudējot 
optimismu. Uzņēmumam krīzes ap
stākļos palīdzējusi savlaicīga restruk
turizācija un skats tālāk uz priekšu, 
laicīgi nodrošinoties sarežģītākiem 
apstākļiem. Vienlaikus šajā laikā 
piedzīvots arī mazumtirdzniecības 
izrāviens. Tomēr skatoties plašāk, 
bažas rada tas, ka cilvēki neveido uz
krājumus  tas patiešām rada bažas 
par nākotni.”

Forums “Līdere” organizatore 
Solvita Kabakova, neskatoties uz 
sarežģīto laiku pasākumu orga
nizēšanas industrijai, apliecināja ga
tavību strādāt trīsreiz vairāk, lai viss 
notiktu un būtu: “Valsts atbalstu ne
saņēmām. Strādājiet, kā līdz šim, un 
lai jums veicas... Bet forums “Līdere” 
2021. gadā būs martā vai septem
brī, bet būs! Cilvēki par to ir nobalso
juši jau tagad ar saviem biļešu pirku
miem. Galvenais nezaudēt optimis
mu, jo tad ir beigas!”

Starptautiskā uzņēmuma spec
ifiskās problēmas ieskicēja A/S 

“Printful Latvia” mārketinga vadī
tājs Raitis Puriņš: “Mēs dzīvojam 
šodienā. Mēs darām un ejam uz 
priekšu. Starptautiskā līmenī šo
brīd apgrūtinājums ir darbinieku mo
bilitāte, šķēršļi jaunu darbinieku no 
citām valstīm pieņemšanai darbā. 
Ir specifiskas prasības arī attālinātā 
darba nodrošināšanai, kā arī vismaz 
Eiropas mērogā būtu nepieciešams 
reglamentēt ceļošanu, lai darbinie
kiem, kuriem nepieciešams doties 
svarīgos komandējumos, būtu iespē
ja to darīt drošā veidā.”

Liels paldies diskusijas lieliskajam 
moderatoram Kārlim Blumfeldam, 
kurš ne tikai moderēja diskusiju, bet 
dalījās arī ar savām pārdomām par 
to, cik kardināli jau šobrīd mainījusies 
pasākumu apmeklētāju attieksme un 
vēlme piedalīties pasākumā, lai tikai 
tas notiktu klātienē un PA ĪSTAM.

Noskaties paneļdiskusijas ierakstu: 
www.marupe.lv sadaļā Foto un video.

Informāciju sagatavoja “Biznesa 
Vēstniecība”.

Ceturto gadu Mārupes novadā 
notikušas Uzņēmēju dienas

Uzņēmēji diskutē par COVID-19 
izaicinājumiem

Jaunatklātajā kultūras centrā 
„Ulbrokas Pērle”, š.g. 28.oktobrī 
norisinājās pirmais no kopumā 
diviem apmācību semināriem tū-
risma pakalpojumu sniedzējiem. 
Semināra galvenā tēma bija vie-
nots tūrisma piedāvājums Pierīgā. 
Klātienē semināru apmeklēja gan-
drīz 30 cilvēku, bet tiešsaistē 
vien laicīgi sekoja vairāk kā 40 
dalībnieku, gan EXIT RĪGA Face-
book profilā, gan izmantojot 
ZOOM Webinar platformu.

Apmācību seminārs ir būtiska 
LEADER sadarbības projekta „Apkārt 
Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums” 
aktivitāte, lai šādā veidā sniegtu iespē
ju vietējiem uzņēmējiem gūt jaunas 
zināšanas par sev aktuālām tēmām. 
Jau iepriekš ziņots, ka projekta sā
kumposmā tapa pats tūrisma reģio
na zīmols EXIT RĪGA, kas apvieno 14 
Pierīgas novadus. Apmācību semināri 
ir projekta aktivitāšu turpinājums.

Prezentāciju daļu aizsāka Pierīgas 
novadu pieredzes stāsti tūrisma at
tīstībā, kur Ogres Tūrisma informāci
jas centra konsultante Baiba Zača 
stāstīja par digitālo tehnoloģiju 
izmantošanu tūrisma attīstībā un 
Mārupes novada domes tūrisma or
ganizatore Laura Šīrante par vietējā 

Noslēdzies šogad pirmo reizi 
izsludinātais Mārupes pašvaldības 
konkurss “Mammu bizness Mārupē”, 
kura viens no mērķiem ir motivēt 
māmiņas saskatīt sevī uzņēmējas 
potenciālu un uzsākt komercdarbību. 

Šogad konkursā tika saņemti 16 
projektu pieteikumi jaunu biznesa ide
ju izveidošanai un attīstīšanai, kas 
tika vērtēti divās kārtās. Otrajā kārtā 
desmit pretendentes tika aicinātas 
prezentēt savu biznesa ideju, lai žūri
jai būtu iespējams pārliecināties par 
idejas dzīvotspēju. 

Septiņiem žūrijas komisijas loce
kļiem vērtējot iesniegtos projektus, 
konkursa rezultātā finansiālam at
balstam izvēlētas četras biznesa 
idejas.

Viena no idejām, kas tika atbalstī
ta, ir iecere izstrādāt mājaslapu, kas 
paredzēta kā četru skolu darbība, 
kuras pamatprincips ir “Izauklēt. 
Izaudzināt. Izglītot. Izklaidēt”. 

Konkursa žūrija kā perspektīvu at
balstīja arī betona puķu podu ražoša
nu, kas ir ekskluzīvs roku darbs. Idejas 
autore iecerējusi darināt dažāda 
izmēra dekoratīvos puķu podus gan 
iekštelpām, gan ārtelpai.

tūrisma attīstību pandēmijas laikā. 
Turpinājumā Ikšķiles novadā esošā 
restorāna „Brandīns” valdes loceklis 
Staņislavs Jonāns dalījās pieredzē 
ar savu stāstu par pielietojamajiem 
mārketinga instrumentiem un dzīvi 
COVID19 apstākļos.

Par saukļa „Apceļo Pierīgu!” 
iedzīvināšanu un LEADER sadar
bības projekta „Tūrisms kopā” 
īstenošanu stāstīja tā vadītāja Aiva 
Vancāne, daloties arī ar iestrādnēm, 
kas veiksmīgi integrējušās „Apkārt 
Rīgai – vienots tūrisma piedāvā
jums” (EXIT RĪGA) sadarbībā. To 
arī apliecināja EXIT RĪGA projek
ta vadītājs Juris Žilko, īsi ieskicē
jot galvenos sadarbības virzienus, 
savukārt Laura Šīrante turpināja jau 
ar iepriekš pieminēto un veiksmīgi 
aizvadīto pirmo attālināto velo orien
tēšanās seriālu, stāstot par starp
novadu sadarbību ar mobilā telefo
na aplikācijas “QRENTEERINGS” iz
strādāju un pieredzi, pirmo reizi šā
da tipa pasākumu organizējot.

Kā Rīga var būt nodeRīga Pierīgas 
tūrismam un Rīgas Plānošanas reģio
na projekta „Local Flavours” ietvaros 
veikto pētījumu, informēja Edgars 
Ražinskis, minot trīs sadarbības 
izaicinājumus – labo prakšu selek
cionēšanu, digitālo mārketingu un vie

Vokālā studija bērniem un jau
niešiem vecumā no 725 gadiem ir 
trešā projekta ideja. Plānots, ka ik
viens interesents varēs atklāt savas 
vokālās dotības un izkopt tās, saga
tavoties lielajai skatuvei, kopīgi ga
tavoties vokālajiem konkursiem un 
festivāliem, piedalīties studijas at
skaites koncertos.

Kā ceturto žūrija atbalstīja projek
ta ideju par augstas kvalitātes bēr
nu, vēlāk arī sieviešu, trikotāžas un 
citu virsdrēbju ražošanu un pārdoša
nu internetveikalā. Konkursa dalīb
niece jau ir uzsākusi ražošanas pro
cesu Mārupes novadā un ir izveido
jusi mājaslapu.

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

Konkursa organizētājiem ir liels 
prieks redzēt, ka Mārupē ir tik daudz 
aktīvas un uzņēmīgas sievietes  
māmiņas.

Konkursu ir plānots organizēt arī 
turpmāk un pieteikšanās nākamajam 
konkursam tiks izsludināta 2021.ga
da pavasarī.

tas identitāti. Kā lielākā daļa semināra 
dalībnieku, arī Ekonomikas ministrijas 
vecākā eksperte Ilona Kalniņa pasā
kumam pieslēdzās tiešsaistē un savā 
prezentācijā runāja gan par plānoto 
daudzgadu budžetu, tūrisma politi
kas īstenošanu un risinājumiem krī
zes seku likvidēšanai.

Semināra otrajā daļā mārketin
ga speciāliste Līga Gablika dalījās 
ar ieteikumiem, kā veiksmīgi izmantot 
sociālo tīklu platformas, lai sasniegtu 
savu klientu, bet noslēgumā klātienes 
semināra dalībnieki strādāja grupās, 
diskutējot par Pierīgas tūrisma aso
ciācijas dibināšanas nepieciešamī
bu, Rīgas un Pierīgas sadarbību un 
EXIT RĪGA 2021.gada mārketinga 
aktivitātēm.

Paldies semināra lektoriem par ie
dvesmu, dalīšanos pieredzē un ietei
kumiem, kā arī liels paldies visiem 
klātienes dalībniekiem un tieš
saistes vērotājiem par aktīvu iesaisti 
semināra norisē! Īpašs paldies lielis
kajam semināra moderatoram Dīvam 
Reizniekam, kurš komplimentus no 
ZOOM lietotājiem, par interesantu 
jautājumu uzdošanu, saņēma jau 
pasākuma laikā.

Apmācību seminārs notika, ievēro
jot visus valstī noteiktos epidemi
oloģiskās drošības pasākumus.

Klātienē un attālināti aizvadīts pirmais EXIT 
RĪGA apmācību seminārs tūrisma pakalpojumu 
sniedzējiem

Noslēdzies konkurss “Mammu 
bizness Mārupē”

Foto: Biznesa Vēstniecība
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11. oktobrī Mārupes novadā, 
“JIP Mārupīte” teritorijā pulcējās 
prāvs “roņu” bariņš, krietni vairāk 
kā 100 drosminieki vienlaicīgi 
devās nu jau stipri vēsajā ūdenī, 
lai kopīgi atklātu jauno ziemas 
peldēšanas sezonu. Vai aukstum-
peldēšana kļuvusi par modes 
lietu, vai cilvēki sākuši vairāk 
rūpēties par savu veselību, vai šis 
ir jauns pašapliecināšanās veids? 
Katram, kurš uzsāk šo rūdīšanās 
veidu noteikti ir sava motivācija. 
Bet skaidrs ir tas, ka interese par 
auktumpeldēšanu pēdējos gados 
ir ļoti krietni palielinājusies.

Jau iepriekš vēstīts par neformā
lo grupu “Mārupes aukstumpeldētā
ji”, kas dibināta 2018.gada nogalē un 
šobrīd apvieno jau vairāk kā 300 in
teresentus. Lai popularizētu un at
tīstītu aukstumpeldēšanas kustību 
Mārupes novadā, Elīna Puncule, kura 
bija iniciatore šīs grupas dibināšanai, 
uzrakstīja projektu konkursā “Mārupe 
 mūsu mājas 2020”, lai piesaistītu fi
nansējumu aktivitātēm, kuru mērķis 
būtu izglītot un saliedēt šīs jaunās 
kustības dalībniekus.

Interese par sezonas atklāšanas 
pasākumu bija liela, ieradušies bija ne 
tikai mārupieši, bet arī interesenti no 
tuvākiem un tālākiem kaimiņu nova
diem, un plaši pārstāvēta bija netā
lu esošā apvienība “Lucavsalas le
duslāči”. Goda viesa statusā uz pasā
kumu tika aicināta Iveta Čebatkova, 
kura aukstumpeldēšanas pasāku
mos jau 16 gadus nes Mārupes nova
da vārdu. Iveta arī norādīja, ka ilgus 
gadus bijusi vienīgā no Mārupes 
novada, tāpēc šobrīd jo īpaši priecā
jās, ka Mārupē šobrīd radušies tik 
daudz jauni “roņi”. Pasākuma laikā 
bija iespēja saliedēties, iepazīties 
un pat baudīt koncertu jaunās dz
iedātājas Elīnas Kravales izpildījumā. 
Lielu drosmi demonstrēja jaunā dz
iedātāja, kura koncertēšanas starp

laikos pavisam negaidīti izlēma pievie

noties aukstumpeldētājiem  pirmo 
reizi mūžā izmēģinot aukstumpeldi. 
Neiztrūkstoši gandrīz visi pasākuma 
apmeklētāji devās kopīgā peldē, pirms 
kuras fitnesa trenere Kristīne Kroma 
rosināja visus izkustināt locītavas un 
uzsākt pareizu elpošanu peldes va
jadzībām. Par viesmīlību, sildošu zu
pu un dzērieniem gādāja sirsnīgā 
“JIP Mārupīte” komanda. Tāpat ņe
mot vērā, ka daudziem pasākuma 
dalībniekiem šī bija pirmā reize tik 
aukstā ūdenī, bija pieejama pirts 
un karstais kubuls. Sildīties izvēlē
jas arī vairāki bērni, kuri tikpat dros
mīgi kā vecāki devās ledainajā ūdenī. 
Pasākumu tehniski un praktiski at
balstīja arī “Biznesa Vēstniecība”, 
sirsnīgs paldies par atsaucību Silvai 
Jeromanovai  Maurai personīgi.

Pasākuma vienojošais elements 
bija maksimāls pozitīvisms, jo, kā vie
nojās paši “roņi”, nekad nav nācies 
sastapt negatīvu aukstumpeldētā
ju. Tie, kuri ir gana drosmīgi, lai pār
varētu sevi un dotos ledainā ūdenī, 
nevar būt ar dzīvi neapmierināti. Kā 
apliecinājums tam bija dalībnieku de
jas pasākuma noslēgumā. Lai visiem 
auktumpeldētājiem lieliska ziema, ar 
kopības sajūtu lecot āliņģos, nekad 
neslimojot un vienmēr saglabājot 
pozitīvo skatu uz dzīvi!

Ja arī jūs vēlaties uzsākt rūdīšanos, 
tad droši varat pievienoties Mārupes 
aukstumpeldētājiem katru svētdienu 
plkst. 12.00 “JIP Mārupīte” teritorijā, 
kur koppeldes turpināsies līdz vēlam 
pavasarim, jo, it sevišķi uzsākot auk
stumpeldes, kopības sajūta ir ļoti 
būtisks atbalsts.

Pasākums tika organizēts sadar
bībā ar Mārupes novada domi, pro
jekta “Mārupemūsu mājas 2020” iet
varos. Pasākumu finansēja Mārupes 
pašvaldība.

Elīna Puncule

Mārupē atklāta 
aukstumpeldēšanas sezona

Pērn Valsts Ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests (VUGD) reģis
trējis kopumā ap 9000 ugunsgrēku, 
no kuriem aptuveni 3300 izcēlušies 
dažādās dzīvojamās un nedzīvojamās 
ēkās. Katru trešo ēku ugunsgrēku iz
raisījusi klienta īpašumā esoša ne
droša elektroinstalācija vai bojā
tas elektroierīces. AS “Sadales tīkls” 
uzsver: novecojis vai nekvalitatīvs 
iekšējais elektrotīkls bojā ikdienā 
izmantojamās elektroiekārtas un rada 
ne vien ugunsgrēku, bet arī elektrotrau
mu riskus. Iestājoties gada tumšajam 
un aukstajam laikam, kas var palieli
nāt elektroierīču lietošanas intensitāti, 
iedzīvotāji tiek aicināti pārliecināties, 
ka īpašuma iekšējais elektrotīkls ir 
drošs, un nepieciešamības gadījumā 
tā tehnisko pārbaudi vai remontdar
bus uzticēt sertificētam speciālistam.

Nedroša elektroinstalācija, kā arī 
savu laiku nokalpojušas, bojātas elek

Šā gada 10.septembrī Mārupes 
senioru biedrība organizēja 
pieredzes apmaiņas braucienu uz 
Madonu. Patīkami, ka visi braukt-
gribētāji varēja piedalīties šajā 
braucienā. Mums bija paredzēta 
tikšanās ar Madonas  pensionāru 
biedrību, kā arī apmeklēt vairākas 
interesantas vietas. 

Sākām ar  lauku sētu ‘’Kalnabāliņi’’, 
te  mājvietu raduši  daudz  dažā
di mājdzīvnieki  un mājputni. Tālāk 
devāmies uz Bērzaunes pagasta z/s 
‘’Līvi’’, kas ir slavena ar ap 400 kazu lie
lu  ganāmpulku un  augstas kvalitātes 
kazu siera gatavošanu. Ar savu pro
dukciju saimniecība apgādā Rimi vei
kalus Latvijā. Kad izkāpām no autobu
sa, saimniecības pagalmā mums pretī 
skrēja neliels kazu bariņš. Izrādās, tās 
nebija  piena devējas, bet  pundurka
zas.  Saimnieks  Raimonds  Melderis  
mūs  jau gaidīja, un  sāka iepazīstināt 
ar savu  saimniecību. To netraucēja 
pat tas, ka  tieši  tobrīd  bija pazudu
si elektrība,  viss tika pasniegts  at
raktīvi un izskaistināts  ar humoris
tiskiem  stāstiņiem.  Viesu uzņemša
nai un degustācijai ir uzbūvēta  atse
višķa  māja, blakus ražotnei, ko pats  
saimnieks  lepni dēvē par  ‘’kultūras  
namu’’. Par laimi  elektrība uzradās, 
kad  iegājām  degustācijas  telpā.  
Galds bija saklāts,  bija redzami un 

Ar saukli “Labie darbi planētai!” 
no 2. līdz 8. novembrim visā Lat-
vijā norisinājās Ekoskolu Rīcības 
dienas 2020. Šajā nedēļā ap 37 000 
bērni un jaunieši no vairāk kā 130 
izglītības iestādēm pievērsa sa-
biedrības uzmanību klimata pār-
maiņām, bioloģiskās daudzveidī-
bas izzušanai un aprites ekono-
mikas principu ieviešanai ikdienā. 
Savās aktivitātēs viņi apņēmās un 
izaicināja sabiedrību iesaistīties 
vides problēmu risināšanā. Kam-
paņa Latvijā notikusi jau astoto 
gadu.  

Mārupes novada pirmssko
las izglītības iestāde “Mārzemīte” 
Ekoskolu Rīcības dienu ietvaros 
izvēlējās darboties tēmā  aprites 
ekonomikas principi un kopā ar 
bērniem darbojās pārstrādājot papīru, 
kā arī iesaistot un aicinot vecākus un 
apkārtējo sabiedrību savākt nolieto
to un nederīgo sadzīves elektroteh
niku, baterijas, makulatūru atbilstoši 
sarūpētos šķirošanas konteineros. 

Savukārt  Mārupes novada  pirms
skolas izglītības iestāde “Zeltrīti” ap
kopoja iestādē paveikto un sasnieg
tos rezultātus par vides izzināšanu 
brīvā dabā, mācību satura apguvē 
tuvākajā PII apkārtnē, mežā, vai ik
dienas āra nodarbībās. Iestāde uzsā
ka jaunas apņemšanās šajā mācību 
gadā Ekoskolu tēmas “Transports” 
izzināšanā, aktualizējot tēmu savā 
pirmsskolā un plašākā sabiedrībā.

Ekoskolu Rīcības Dienu kampaņa 
atgādina, ka divas lielas cilvēku radī
tas vides problēmas – klimata pār

troierīces ir bieži ugunsgrēku cēloņi. Ja 
juridiskajiem vai privātajiem klien tiem 
piederošie iekšējie elektrotīkli ir nolieto
jušies, bojāti vai nepareizi ierīkoti, ro
das strāvas noplūde, kas var ne vien 
bojāt pie strāvas pieslēgtas ierīces, bet 
izraisīt arī īssavienojumu un materiā
lu aizdegšanos. Bieži nedrošs elek
trotīkls ir arī iemesls, kādēļ īpašumā 
pēkšņi “pazūd” elektrība vai nesap
rotamu iemeslu dēļ pieaug elektrī
bas patēriņš.

Otrs lielākais risks, ko var radīt ne
droša elektroinstalācija un nedrošas 
iekārtas, saistīts ar elektrotraumām. 
Šī gada deviņos mēnešos elektrotrau
mas iedzīvotāju elektroietaisēs ir gu
vuši 59 cilvēki, no kuriem 17 cietušie 
ir bērni. Diemžēl 10 gadījumos trau
mas bijušas ar letālām sekām.

AS “Sadales tīkls” atgādina, ka elek
troinstalācija jāpārbauda vismaz reizi 
10 gados.

nogaršojami  saimniecībā ražotās 
produkcijas veidi:   svaigā siera bum
biņas ar ķiploku, sēņu, kaņepju, bazi
lika, pētersīļu garšām  un, protams arī  
bez  piedevām.  Nogaršojām sierus 
un atzinām, ka tie ir  teicamas kvali
tātes.  Jāatzīmē, ka  šī  siera ražotne  
par  augstu  produkcijas kvalitāti ir  
saņēmusi  vairākus diplomus un 
atzinības rakstus. 

Tālāk devāmies uz tikšanos ar 
Madonas pensionāru biedrību, kur 
mūs  laipni sagaidīja  biedrības  
priekšsēdētājs un vairāki valdes loce
kļi.  Par biedrības darbu un aktivitātēm 
izsmeļoši pastāstīja   priekšsēdētā
ja  vietnieks  Matīss  Kalniņš. Mūsu 
saruna ieilga, jo mūs ļoti interesēja, 
kā viņi organizē savu darbību bied
rībā. Viņiem izveidojusies ļoti laba 
sadarbība ar Madonas pašvaldību. 
Pensionāru biedrībai  ir piešķirtas  tel
pas, kur  pulcēties, bez tam,  viņi  labi 
satiekot arī ar citām  biedrībām, un tad 
varot telpas viens no otra aizņemties, 
ja vajag.  Mūsu tikšanās  notika  namā, 
kura  durvis  rotāja  uzraksts  ‘’Baltā  
roze’’. Senioriem ir noorganizētas 2 
veselības grupas vingrošanā bez mak
sas, tiek rīkotas  dažādas  aktivitātes: 
ekskursijas, sporta dienas,  saviesī
gus vakarus, balles. Pašvaldība viņus  
atbalsta  materiāli, piešķirot  gadā  
noteiktu naudas summu. Biedrībai 
ir lieli plāni nākošam gadam.

maiņas un bioloģiskās daudzveidības 
izzušana – nekur nav pazudušas arī 
pandēmijas laikā. Viss šobrīd ir at
karīgs tikai no mūsu izvēlēm, tādēļ 
Ekoskolu skolēni izvēlas rīkoties un 
būt pārmaiņu nesēji savā kopienā.

Gan Latvijā, gan pasaulē teju visu 
negatīvo ietekmi uz klimatu rada ti
kai trīs mūsu dzīves jomas: enerģija, 
transports un pārtika. Lai novērstu 
piesārņojumu, mums vajadzētu 
citādāk audzēt pārtiku, ražot enerģiju 
un citādāk pārvietoties. Pirmais solis 
uz to būtu samazināt mūsu izšķērdī
bu šajās trīs jomās.

Enerģijas jomā Latvijā ir svarīgi sa
mazināt siltuma zudumus apkures 
sezonā un ikdienā taupīt elektrību, 
kā arī nākotnē pāriet uz atjaunoja
mo resursu izmantošanu enerģijas 
iegūšanā. 

Transporta jomā ir būtiski mazāk 
braucienus ar automašīnu, lidmašīnu, 
bet vairāk pārvietoties ar kājām un 
velosipēdu. Šāda kustība ir ne tikai 
videi draudzīga, bet arī veselīga ķer
menim! 

Pārtikas jomā vissvarīgākais ir 
iegādāties tik pārtikas, cik vari patērēt, 
lai mazāk pārtikas izmestu atkritu
mos. Tāpat lielu ietekmi uz vidi rada 
dzīvnieku izcelsmes produkti, kuru 
daudzumu uzturā esam palielinājuši 
tieši pēdējos gados – gan ārsti, gan 
vides zinātnieki iesaka to samazināt.

Otra no divām lielajām cilvēku 
radītajām vides problēmām ir bio
loģiskās daudzveidības izzušana. 
Katru dienu uz Zemes izmirst kā
da augu vai dzīvnieku suga – šo
brīd sugu izmiršanas temps ir 1000 

Tālāk devāmies uz Biksēres muižas 
kompleksu,  kas atrodas Sarkaņu pa
gastā, aplūkojām seno lietu  muze
ju ‘’Biksēres klēts’’, kas iekārtots  bi
jušajā  muižas  klētī.  Skaisti sa
kopts ir  Biksēres  muižas parks. 
Tur  atrodas  dažādas savdabīgas 
skulptūras un veidojumi. Apskatījām 
slavenos Biksēres avotus, protams, bi
ja jāpadzeras  ūdens un  arī  jāpaņem  
līdzi. Ūdens  tiešām ir ar patīkamu  
neitrālu garšu,  atspirdzinošs un vēss.

Mājupceļā apciemojām  SIA ‘’DOMU 
PIETURA’’ Madonā. Tā faktiski ir  
neliela ražotne, kur aktīvi darbojas  
māte un meita, gatavojot vīnus  no  
Latvijā  augošām  ogām, tai skaitā  arī  
vīnogām.  Vīna  gatavošanas māk
slu viņas apguvušas  no sava  tēva  
Kārļa  Dumbrāja, kura  vaļasprieks 
gandrīz vai  mūža  garumā  bijis  vī
na gatavošana  no  Latvijas ogām. 
Viņš  esot  piedzīvojis  lielu vecumu  
101 gadu (aizgājis  mūžībā pirms  2 
gadiem) un pat vēl  90 gadu  vecumā  
esot  dziedājis vīru korī.  Apbalvots 
ar Triju Zvaigžņu ordeni par  nopel
niem  Latvijas  valsts labā. Pēc  de
gustācijas  varējām iegādāties  vīnus. 
Mājupceļš  pagāja  ātri, un līdz  ar  
tumsas  iestāšanos  bijām jau  mājās.

Dzidra Jurēvica, Mārupes senio
ru biedrības valdes locekle

reižu lielāks, nekā tad, kad cilvēks 
sāka dzīvot uz Zemes, turklāt 99 % 
no apdraudētajām sugām ir uz iz
zušanas robežas tieši cilvēka darbī
bas dēļ. Galvenie iemesli, kas veicina 
bioloģiskās daudzveidības samazi
nāšanos, ir mežu intensīva izciršana, 
purvu un citu mitru vietu nosusināša
na, lauksaimniecība, pilsētu būvniecī
ba un piesārņojums, nelegālas medī
bas, kā arī svešzemju un invazīvās 
sugas. 

Cilvēka ietekmi uz vidi var mazi
nāt aprites ekonomikas veicināša
na. Diemžēl pagaidām visa ražoša
na un patēriņš balstās lineāra pro
cesa modelī un izsmeļamo resursu 
patēriņā: paņemt (resursus), izga
tavot (produktu), izlietot (preci) un 
izmest (atkritumus). Šādam “radīts, 
lai izmestu” modelim ir ļoti būtiska 
ietekme uz apkārtējo vidi – atkri
tumi piesārņo ūdeni, gaisu, augsni 
un degradē apkārtējo vidi. Pēdējos 
40 gados resursu ieguve pasaulē ir 
trīskāršojusies, pārsniedzot dabas 
sistēmu atjaunošanās robežas. Lai 
veicinātu efektīvu resursu patēriņu ar 
atkritumu šķirošanu vien nepietiks. 
Ir jādomā, kā neradīt atkritumus un 
veicināt efektīvu resursu patēriņu. 
Aprites ekonomikas koncepts ir da
bas iedvesmots – jārada sistēma, 
kas būtu spējīga pašatjaunoties un 
augt, neradot atkritumus.

Vides izglītības fonda darbī
bu Latvijā atbalsta Latvijas vides 
aizsardzības fonds projekta “FEE 
International programmu īstenoša
na Latvijā 2020.gadā” ietvaros.

Aicina pārliecināties par elektrotīkla 
drošumu mājsaimniecībās

Seniori dodas pēc pieredzes uz Madonu                               

Ekoskolu rīcības dienās 2020 piedalās arī Mārupes 
novada pirmsskolas izglītības iestādes
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Antons Račiks dz. 1946.g
Ilgonis Kripšēvics dz. 1936.g
Valentīna Šterna dz. 1931.g
Viktorija Borovika dz. 1925.g
Zoja Lifanova dz. 1947.g

Ērika Selga dz. 1939.g
Gaļina Ziemele dz. 1937.g
Valteris Liepa dz. 1970.g
Juris Valainis dz. 1975.g
Tamāra Giņko dz. 1954.g

2020.gada oktobrī
reģistrētie mirušie 

22.novembrī
Mirušo piemiņas diena

Mārupes kapos

Reģ. nr. 000702131
Iznāk vienu reizi mēnesī / Tirāža - 8500 

eksemplāru / Bezmaksas.

“Mārupes Vēstis” publicētie materiāli 
ne vienmēr atspoguļo Mārupes novada 

domes viedokli. 
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce 

obligāta. 

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

2020.GADA
OKTOBRĪ 1211

Zēni Meitenes
13
Laulības

10
Miruši

23
Dzimuši

Neskatoties uz aizliegumiem un 
dažādiem ierobežojumiem Covid 
-19 dēļ, Latvijas Junioru Čempi-
onāts un Nacionālā Kausa izcīņa 
motokrosā tomēr notika, turklāt 
pilnā apjomā, neatceļot nevienu 
posmu. 

Atcelti tika MINI motokross un 
Mārupes Lielais Motokross, tāpat 
arī Austrumeiropas Čempionāts un 
Eiropas Čempionāts bērniem un 
jauniešiem. Žēl, jo varēja būt dažā
di pārsteigumi vai pat medaļa Eiropas 
čempionātā no “Bieriņu” puikām.

Bet mārupiešu motosportisti cītī
gi trenējās  un sezonas noslēgumu 
sasniedza ar ļoti labiem rezultātiem. 
Galvenā šīs sezonas uzvara ir iegūtā 
1. vieta 28 komandu konkurencē 
Latvijas Junioru Čempionātā bērnu un 
jauniešu komandām  Mārupes AMK 
“Bieriņi” šogad kļuva par trīskārtējiem 
uzvarētajiem. Tikai pirmajā posmā 
komanda bija 3. vietā, bet, sākot ar 
otro posmu, un pārējos 3 posmos ko
manda uzvarēja, neatstājot nevienai 
citai komandai ne mazākās iespējas 

Tuvojoties Lāčplēša dienai un 
Latvijas valsts 102. dzimšanas di-
enai, Aizsardzības ministrija aici-
na Latvijas iedzīvotājus apmeklēt 
Neatkarības kara cīņu norises vi-
etas, kuras apkopotas aizsardzī-
bas nozares izveidotajā tīmekļa 
vietnē www.neatkaribaskars.lv.

“Mēs varam lepoties ar mūsu kar
avīriem, kuri Neatkarības karā droš
sirdīgi izcīnīja Latvijas brīvību. Aicinu 
iedzīvotājus ģimenes lokā apmeklēt 
Latvijas vietas, kurās norisinājās 
Neatkarības kara cīņas, lai iepazītu 
vēsturi, godinātu mūsu karavīrus un 
kopā ar aizsardzības nozari svinētu 
valsts svētkus,” aicina aizsardzības 
ministrs Artis Pabriks.

Aizsardzības ministrija aicina 
iedzīvotājus iemūžināt Neatkarības 
kara cīņu norises vietu apmeklē
jumu fotogrāfijās un video, so
ciālajos medijos lietojot tēmturi 
#Neatkarībasceļš2020 un atzīmē
jot Latvijas armijas sociālo mediju 
kontu @Latvijas_armija.

Šogad Lāčplēša dienā Latvijā 

Turpinot 2017. gadā aizsākto tradīciju godināt novada stiprās 
ģimenes, Mārupes pašvaldība aicina atsaukties pārus, kas šogad 
svinēs vai ir nosvinējuši zelta kāzas – laulību 50 gadu jubilejas.

Informāciju par sevi vai saviem tuviniekiem lūgums iesūtīt līdz 30. 
novembrim Mārupes novada domes Dzimtsarakstu nodaļai, rakstot uz 
epastu  dzintra.klintsone@marupe.lv vai zvanot pa tālruni 67149878.

16.oktobrī pašvaldības pārstāv-
ji sveica Lidiju un Kroninu Smir-
novus laulības 70 gadu jubilejā. 
Kāzu jubilejas jau izsenis bijuši 
nozīmīgi mīlestības svētki, tomēr 
tikai retajam ir dota laime svinēt 
tik daudzus kopā pavadītus ga-
dus.

Abi kāzu gaviļnieki dzimuši un 
uzauguši Krievijā, vienā ciematā 
un kopā mācījušies līdz 3. kla
sei, taču pēc tam viņu dzīves ceļi 
uz laiku šķīrušies: “Mammu aizve
da uz lielpilsētu, tētis arī aizbrauca 
mācīties citur. Neskatoties uz to, reti, 
bet viņiem tomēr sanāca tikties, kaut 
vasaras brīvlaikā atbraucot ciemos 
pie saviem radiem uz laukiem,” stās
ta viņu meita Ņina Isačenko.

“Tie bija grūtie pēckara laiki, taču 
jaunība ir jaunība – gribējās dzīvot un 
mīlēt. 1950.gadā tētis atbrauca pie 
mammas un viņi apprecējās. Viņiem 
abiem bija 21 gads. Īstās kāzas neti
ka rīkotas  bija tikai nelielas svinības 
kopā ar draugiem, nav pat kāzu fo
togrāfiju,” teic Ņina, uzsverot, ka tas 
jau nav galvenais, svarīgi ir būt kopā.

Divus gadus pēc kāzām Jaunajā 
gadā, tieši 1.janvārī viņiem piedzimu

si meita Ņina. Tētis Kronins dienē
ja, visu laiku bija jāmaina dzīvesvie
ta, jāpierod pie jauniem apstākļiem 
un draugiem. “Visticamāk mammai 
arī nebija viegli, taču vecāki nekad 
pa īstam nestrīdējās, vienmēr rūpē
jas vie ns par otru un par mani. Tētis 
bieži dāvināja mammai ziedus, tāpat 
vien, bez iemesla,” atceras Ņina, pie
bilstot, ka dzīve liekas bezgalīga ti
kai jaunībā, taču gadi paskrien ātri. 
“Šobrīd, kad abiem vecākiem jau 91 
gads un nodzīvota tik gara dzīve, ne
skatoties uz visām slimībām, tik un 
tā gribas dzīvot un būt vienam otram 
blakus.”

No sirds sveicam lielajā kāzu ju
bilejā un novēlam daudz mīlestības 
un labu veselību!

apsteigt “Bieriņus”.
Un tagad par individuālajiem spor

tistu sasniegumiem, kas arī ir galve
nie  “Bieriņu” varoņi 2020.gada bēr
nu un jauniešu motokrosā Latvijā. 

Gribētu atzīmēt tos labākos  spor
tistus no 15 komandas  dalībniekiem, 
kuri bija Mārupes Auto Moto Kluba 
“Bieriņi” 2020.gada motokrosa se
zonas laureāti:

Mārupietis Raivo Laicāns (12 gadi)
1.vieta MX65 vecākā grupa     

Latvijas Junioru Čempionāts;
1.vieta MX85 jaunāka grupa   

Nacionālais Kauss.

Jaunmārupietis Toms Dankerts 
(10 gadi)

1.vieta MX65 jaunākā grupa 
Nacionālais Kauss;

2.vieta MX65 jaunākā grupa 
Latvijas Junioru Čempionāts.

Jūrmalniece Patrīcija Bērziņa (12 
gadi) vienā konkurencē ar puišiem, 
pirmoreiz Latvijas vēsturē tik augsts 
rezultāts meitenei.

atzīmē 101. gadadienu kopš neat
karīgās Latvijas armijas uzvaras 
pār Rietumu brīvprātīgo armiju jeb 
tā saukto Bermonta karaspēku 1919. 
gada 11. novembrī. Latvijas armija 
izšķirošo uzbrukumu bermontiešiem 
sāka 9. novembrī un, lai gan cīņas bi
ja grūtas, jau 11. novembrī Bermonta 
karaspēks tika padzīts no Rīgas.

Latvijas Neatkarības karš ilga no 
1918. gada 18. novembra, kad tika 
proklamēta Latvijas Republika, līdz 
1920. gada 11. augustam, kad tika 
noslēgts Latvijas  Krievijas miera 
līgums.

Jau ziņots, ka pērn un šogad 
visā Latvijā norisinājās Latvijas 
Neatkarības kara un Latvijas armi
jas simtgades svinības, kas ietvēra 
teju 80 pasākumus, hronoloģis
ki atspoguļojot izšķirošās cīņas 
Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē un 
Latgalē. Svinības tika atklātas 2019. 
gada 7. janvārī Liepājā ar ceremoni
ju uz Nacionālo bruņoto spēku Jūras 
spēku kuģa A  53 “Virsaitis”, atzīmē
jot 1919. gada 7. janvāri, kad Latvijas 
Pagaidu valdība Liepājā uz tvaikoņa 

3.vieta MX65 vecākā grupa Latvijas 
Junioru Čempionāts;

2.vieta MX65 vecākā grupa 
Nacionālais Kauss.

Jaunmārupietis Roberts Brants 
(7 gadi)

3.vieta MX50 jaunākā grupa 
Latvijas Junioru Čempionāts;

3.vieta MX50 jaunāka grupa 
Nacionālais Kauss.

Vecumnieks Aksels Neimanis (14 
gadi)

3.vieta MX85 vecākā grupa Latvijas 
Junioru Čempionāts.

Mārupietis Markus Rode (5 gadi)
3.vieta MX50 rūķīši Latvijas Junioru 

Čempionāts.

Jaunmārupietis Leo Veinbergs 
(5 gadi)

6.vieta MX50 rūķīši  Latvijas 
Junioru Čempionāts.               

Aivars Ābols, Mārupes auto mo
to kluba “Bieriņi” vadītājs

“Saratov” pieņēma mūsu valsts 
pastāvēšanai nozīmīgu un vēsturi
sku lēmumu – “aizstāvēt savu zemi 
līdz pēdējai iespējai”. Savukārt šī ga
da 11. augustā aizsardzības nozare 
svinīgi atzīmēja Latvijas Neatkarības 
kara noslēgumu, īpaši izceļot Latvijas 
un Padomju Krievijas Miera līguma 
parakstīšanu.

Jau vēstīts, ka Latvijas armijas 
simtgadei veltīto Neatkarības kara 
tīmekļa vietni www.neatkaribaskars.lv 
izstrādājusi Latvijas Ģeotelpiskās in
formācijas aģentūra pēc Aizsardzības 
ministrijas iniciatīvas. Informāciju par 
Neatkarības kara cīņu vietām saga
tavojis Latvijas Kara muzejs.

Vietnē izmantotas vēsturiskas fo
togrāfijas no Latvijas Kara muzeja 
krājuma un mūsdienu fotogrāfijas no 
Aizsardzības ministrijas arhīva. Par 
kartogrāfisko pamatni kalpo mūs
dienu topogrāfiskie materiāli, kā arī 
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas 
aģentūras izveidotā vēsturisko karšu 
mozaīka. Vēsturiskās Latvijas armijas 
galvenā štāba topogrāfiskās kartes 
izdotas no 1921. līdz 1940. gadam.

Mārupes auto moto kluba “Bieriņi” 
bērni pirmie Latvijā

Aizsardzības ministrija aicina iedzīvotājus novembrī 
apmeklēt neatkarības kara cīņu norises vietas

Aicina pieteikties 
Zelta kāzu jubilārus

Mārupieši nosvin briljanta kāzas

11.novembrī    20:00-21:00

Gaismas stunda Mārupes novadā 
Atzīmējot Lāčplēša dienu, iedegsim svecītes mājās, 
savos pagalmos un izvietosim gaismiņas logos

Mārupes Sporta centra treneri turpina strādāt ar visām treniņu grupām, 
ievērojot valdības noteiktos ierobežojumus.

Lai uzzinātu par precīziem treniņu laikiem un vietām, lūdzu, sazināties 
ar savas treniņu grupas treneri. 

Mārupes Sporta centru treneru kontaktinformācija pieejama pašvaldības 
mājaslapā www.marupe.lv sadaļā Sports/Mārupes sporta centrs/Mārupes 
sporta centra treneri.

Sargājiet sevi, savus tuviniekus un turpinām nodarboties ar sporta ak
tivitātēm!

Sporta  centrs turpina darbu 


