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Mārupes novada pašvaldība ir uzsākusi darbu pie Attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrādes. Līdz 2021.gada 31.maijam apvienoto novadu 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādāšanas gaitā tika veikta virkne pasākumu sabiedrības iesaistei par apvienotā Mārupes novada attīstības 
perspektīvām. Lai nodrošinātu attīstības plānošanas dokumentu pēctecību, izstrādājot Attīstības programmu 2022.-2028.gadam, tiks ņemti vērā 
iepriekš veiktajos sabiedrības iesaistes pasākumos gūtie rezultāti.

Aicinām iesaistīties Mārupes novada
Attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrādē

Mārupes novada pašvaldības 
dome 2021.gada 27.oktobrī 
pieņēmusi lēmumu Nr. 41 (prot.
Nr.13) “Par Mārupes novada Ilgt
spējīgas attīstības stratēģijas 
2022.2034.gadam projekta no
došanu publiskai apspriešanai”.

Publiskās apspriešanas periods 
noteikts no 2021.gada 15.novem-
bra līdz 17.decembrim. Publiskās 
apsprie šanas sanāksme notiks 
Zoom platformā 2021.gada 6.de-
cembrī plkst. 17.00. 

Saite uz sanāksmi - ej.uz/
publiska-apspriesana-marupe 

Parole: IAS06
Mārupes novada Ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas 2022.-2034.
gadam izstrāde notika periodā no 
2020.gada novembra līdz 2021.ga-
da novembrim. Ilgtspējīgas attīstī-
bas stratēģija ir ilgtermiņa attīstī-
bas plānošanas dokuments, kurā 

noteikts ilgtermiņa attīstības redzē-
jums, mērķi, prioritātes un telpiskās 
attīstības perspektīva.

Apvienoto novadu Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas izstrādāšanas 
gaitā līdz 2021.gada 31.maijam tika 
veikta virkne pasākumu sabiedrības 
iesaistei (iedzīvotāju un uzņēmēju 
aptaujas, tematiskās darba grupas, 
iedzīvotāju forumi, konsultatīvās pa-
domes sēdes, interaktīva aktivitāte), 
lai iegūtu sabiedrības viedokļus un 
priekšlikumus par turpmāko apvie-
notā Mārupes novada attīstību. Ar 
pārskatu par organizētajiem sa-
biedrības līdzdalības pasākumiem 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2022.-2034.gadam izstrādes ie-
tvaros var iepazīties Mārupes nova-
da pašvaldības interneta vietnes 
www.marupe.lv sadaļā Sabiedrība/
Sabiedrības līdzdalības pasāku-
mi/Mārupes novada Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2022.-2034. 

gadam izstrāde (pieejams šeit 
- https://ej.uz/ParskatsIAS). Šajā 
sadaļā pieejamas arī notikušo 
tema tisko darba grupu un diskusiju 
forumu prezentācijas un aptaujas 
rezultātu apkopojums.

Publiskās apspriešanas laikā ar 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2022.-2034.gadam projektu iespē-
jams iepazīties:
• Mārupes novada pašvaldī-

bas interneta vietnes 
www.marupe.lv sadaļā Mārupes 
novada pašvaldība/ Attīstība un 
plānošana/ Attīstības dokumen-
ti/ Mārupes novada Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2022.-2034.
gadam izstrāde.

• Latvijas ģeotelpiskās informācijas 
portāla www.geolatvija.lv sadaļā 
Teritorijas attīstības plānoša-
na. https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_19050.

• klātienē publiskās apspriešanas 

laikā izdrukātā formātā - Mārupes 
novada pašvaldības Attīstības un 
plānošanas nodaļā Daugavas ielā 
29, Mārupē, Mārupes pagastā, 
speciālistu konsultāciju laikā 
pirmdienās un ceturtdienās no 
plkst. 9.00 līdz 18.00 tikai pēc ie-
priekšēja pieraksta, zvanot uz tālr. 
nr. 67149862.

• informācija par publisko apsprie-
šanu būs pieejama arī publiskajā 
ārtelpā pie pašvaldības adminis-
trācijas ēku ieejām Daugavas ielā 
29, Mārupē, Mārupes pagastā, 
un Centra ielā 4, Piņķos, Babītes 
pagastā. 
Rakstiskus priekšlikumus par 

publiskai apspriešanai nodoto 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 
2022.-2034.gadam var iesniegt līdz 
2021.gada 17.decembrim, nosūtot 
elektroniski parakstītu iesniegumu 
uz e-pasta adresi marupe@marupe.lv, 
pa pastu (adrese: Daugavas iela 29, 

Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes 
novads, LV 2167) vai atstājot past-
kastē pie pašvaldības Centrālās ad-
ministrācijas durvīm Daugavas ielā 
29, Mārupē, vai pie administrācijas 
ēkas Babītes pagastā - Centra 
ielā 4, Piņķos. Iesniegumā jānorā-
da iesniedzēja vārds, uzvārds un 
adrese, bet juridiskām personām - 
nosaukums, adrese un reģistrācijas 
numurs.

Informāciju par Ilgtspējīgas at-
tīstības stratēģiju 2022.-2034.
gadam, konsultāciju iespējām klā-
tienē un publiskās apspriešanas 
pasākumiem iespējams saņemt 
Mārupes novada Attīstības un 
plānošanas  nodaļā pie Attīstības 
nodaļas vadītāja p.i. Daces Žīgures 
(dace.zigure@marupe.lv, tālr. nr. 
67149862). Valstī noteikto ierobežo-
jumu Covid-19 vīrusa izplatības iero-
bežošanai dēļ lūgums izmantot at-
tālinātās saziņas iespējas.

Publiskai apspriešanai nodota Mārupes novada Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija 2022.-2034.gadam

Sabiedrības līdzdalības pasākumi
Plānotās sabiedrības 
līdzdalības mērķgrupas

Plānotā pasākuma vieta / platforma
Plānotais 
norises laiks

Rakstiska priekšlikuma sniegšana Ikviens Mārupes novada 
iedzīvotājs un komersants

Iesniedzams Mārupes novada pašvaldībā, Attīstības un plānošanas nodaļas stratēģiskās 
plānošanas speciālistei Gerdai Rubīnai - Kiukucānei: gerda.rubina-kiukucane@marupe.lv vai sūtot 
pa pastu Mārupes novada pašvaldībai, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, LV-2167.

līdz š.g. 
17.decembrim

Iedzīvotāju apkaimju sanāksmes
• Mārupes apkaime (Mārupe, Tīraine);
• Jaunmārupes apkaime (Jaunmārupe, Vētras, Skulte);
• Babītes apkaime (Babīte, Piņķi, Salas pagasts).

Ikviens Mārupes novada 
iedzīvotājs, nevalstiskās 
organizācijas, komersanti ZOOM

2022.gada 
janvāris

Konsultatīvās padomes
• Sporta un aktīvās atpūtas padome;
• Izglītības un jaunatnes padome;
• Kultūrvides un tūrisma padome;
• Uzņēmējdarbības padome;
• Apkaimju padome.

Konsultatīvo padomju locekļi

ZOOM

2022.gada 
februāris

Izstrādātās AP publiskā apspriešana Ikviens Mārupes novada 
iedzīvotājs un komersants ZOOM 2022.gada 

aprīlis - maijs

Precīzu pasākumu norises laiku un vietu meklējiet izdevumā “Mārupes Vēstis” un Mārupes novada pašvaldības mājaslapas sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” (pieejams šeit - 
https://ej.uz/sabiedribas-lidzdalibas-pasakumi). Plašāk ar informāciju par Attīstības programmas izstrādi iespējams iepazīties Mārupes novada pašvaldības mājaslapas www.marupe.lv sadaļā Mārupes 
novada pašvaldība/ Attīstība un plānošana/ Attīstības dokumenti, kur tiek publicētas aktualitātes saistībā ar Attīstības programmas izstrādi un turpmāk būs pieejami arī sagatavotie dokumenti.

https://www.marupe.lv/lv/sabiedriba/sabiedribas-lidzdalibas-pasakumi
https://ej.uz/ParskatsIAS
https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/attistibas-dokumenti
https://geolatvija.lv/geo/tapis
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19050
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19050
mailto:marupe%40marupe.lv?subject=
mailto:dace.zigure%40marupe.lv?subject=
https://ej.uz/sabiedribas-lidzdalibas-pasakumi
https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/attistibas-dokumenti
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Lēmumi īsumā
Noteikt un mainīt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķus zemes 
vienībām, mainīt adreses dzīvojamo 
māju telpu grupām, izbeigt zemes 
lietošanas tiesības fiziskām per-
sonām, piešķirt adreses un nosau-
kumus, atļaut atdalīt zemes vienības 
un apvienot zemesgabalus, piešķirt 
adreses, apstiprināt zemes ierīcības 
pojektus un izziņas par zemesgaba-
la iegūšanu īpašumā.

Rail Baltica dzelzceļa infras-
truktūras un ar to saistīto būvju 
būvniecībai un uzturēšanai no-
dot valstij īpašumā bez atlīdzības 
nekustamā īpašuma “Projektētā 
dzelzceļa josla E” sastāvā esošo ze-
mes vienību ar kadastra apzīmējumu 
8076 002 0081 0,1287 ha platībā un 
daļu no inženierbūves un “Projektētā 
dzelzceļa josla F” sastāvā esošo ze-
mes vienību ar kadastra apzīmēju-
mu 80760020082 0,0892 ha platībā 
un daļu no inženierbūves.

Izbeigt detālplānojuma izstrādi 
nekustamajā īpašumā „Pasakainās 
pļavas” Mārupes pagastā (kad. 
nr. 80760110999), kas uzsākta ar 
Mārupes novada Domes lēmumu 
2016.gada 27.janvārī, un uzsākt 
jauna detālplānojuma izstrādi 
nekustamā īpašuma teritorijai. 

Izbeigt detālplānojuma izstrādi 
nekustamā īpašuma „Jaunsmukas” 
Vētrās, Mārupes pagastā (kad. 
nr. 80760120194), teritorijā, kas 
uzsākta ar Mārupes novada Domes 
lēmumu 2016.gada 28.septembrī, 
un uzsākt jauna detālplānojuma iz-
strādi nekustamā īpašuma teritorijā. 

Publiskai apspriešanai un in  s ti-
tūciju atzinumu saņemšanai nodot 
lokālplānojuma projektu, ar kuru  gro-
za teritorijas plānojumu nekustamā 
īpašuma “Valteri” Mārupes pagastā 
(kad nr. 80760030363) teritorijā.

Publiskai apspriešanai un ins ti-
tūciju atzinumu saņemšanai nodot 
lokālplānojuma projektu, ar kuru  gro-
za teritorijas plānojumu nekustamā 
īpašuma “Vecumnieki” Mārupes 
pagastā (kad. nr. 80760060006) 
teritorijā.

Nodot publiskajai apspriešanai 
un atzinumu saņemšanai izstrādā-
to detālplānojuma projektu teritori-
jai, ko ietver nekustamā īpašuma 
“Ābeļziedi” (kad. nr. 80480080572) 
zemes vienība ar kadastra apzīmē-
jumu 80480080552 Vīkuļos, Babītes 
pagastā.

Apstiprināt nekustamo īpašumu 
“Atmodas” (kad. nr. 80480030001) 
un Rīgas iela 21 (kad. nr. 
80480030248), Piņķos, Babītes pa-
gastā, detālplānojuma pilnveidoto 
redakciju.

Izdarīt grozījumus 2021.gada 
29.septembra domes lēmumā 
Nr. 27 “Par servitūta nodibināšanu 
pašvaldības īpašumā Meža iela 20 
Jaunmārupē, Mārupes pagastā, 
Mārupes novadā, ar kadastra 
Nr.8076 011 0734”.

Pieņemt saistošos noteikumus 
Nr.19/2021 “Par Mārupes novada 
pašvaldības dalību pašvaldības 
nozīmes ceļu un ielu būvniecībā un 
uzturēšanā”.

Uzdot Mārupes novada pašvaldī-
bas  izpilddirektoram slēgt vieno-
šanos pie līdzdarbības līguma, 
nosakot projekta “Autostāvvietas 
Mazcenu 17” īstenošanas un pārska-
ta par pārvaldes uzdevuma veikšanu 
un piešķirtā finansējuma izlietojumu 
iesniegšanas termiņu līdz 2022.gada 
1.martam.

Piešķirt finansējumu diviem 
sportistiem dalībai Eiropas čempio-
nātā pūlā un Eiropas čempionātā 
junioriem "2021 European Juniors 
Championships (E-4)".

Apbalvot divus sportistus ar nau-
das balvu par izciliem sasniegu miem 
sacensībās (vairāk lasiet 10.lpp.).

Piešķirt biedrībai „Ievas radošā 
darbnīca” finansiālu atbalstu 700 
eiro projekta „Ziemas izstāde” 
īstenošanai un izstādes rīkošanai, 
izvietojot to Mārupes Kultūras na-
ma logos.

Apstiprināt Mārupes Kultūras 
nama, Babītes Kultūrizglītības 
centra, Mārupes Sporta centra, 
Babītes Sporta kompleksa,  pirms-
skolas izglītības iestādes (turpmāk 

- PII) “Mārzemīte”, PII “Saimīte”, PII 
“Zeltrīti”, Skultes sākumskolas un 
Mārupes pamatskolas nolikumus.

Veikt grozījumus izglītības 
iestāžu: PII “Lienīte”, PII “Zīļuks”, 
Jaunmārupes pamatskolas, 
Mārupes Valsts ģimnāzijas, Mārupes 
Mūzikas un mākslas skolas, Babītes 
vidusskolas, Salas sākumskolas un 
Babītes Mūzikas skolas nolikumos.

Mārupes novada pašvaldības 
izpilddirektoram slēgt vienošanos 
pie 2018.gada 23.oktobrī starp 
Mārupes novada domi un Rīgas 
domes Izglītības, kultūras un spor-
ta departamentu noslēgtā līgu-
ma vai (atkarībā no Rīgas domes 
piedāvājuma) slēgt jaunu līgumu ar 
Rīgas domes Izglītības, kultūras un 
sporta departamentu par norēķinu 
kārtību par Rīgas pilsētas pašvaldī-
bas izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem profesionālās ie-
virzes izglītības programmu no-
drošināšanā, nosakot, ka Mārupes 
novada pašvaldība nodrošina līdz-
finansējuma apmaksu 100% ap-
mērā audzēkņiem no daudzbērnu 
ģimenēm un sedz līdzfinansējuma 
daļu 50% apmērā audzēkņiem, 
kuri deklarēti Mārupes novada ad-
ministratīvajā teritorijā, bet nav no 
daudzbērnu ģimenēm. Līguma no-
teikumi piemērojami no 2021.gada 
1.septembra.

Apstiprināt saistošos noteiku-
mus Nr.20/2021 “Par Babītes nova-
da pašvaldības domes 2021. gada 
28. aprīļa saistošo noteikumu Nr.10 
“Par kārtību, kādā Babītes novada 
pašvaldība līdzfinansē licencētās 
vispārējās izglītības programmas iz-
maksas privātajai izglītības iestādei” 
atzīšanu par spēku zaudējušiem”.

Atzīt vienu personu par tiesīgu 
saņemt palīdzību dzīvokļa jautāju-
mu risināšanā. 

Dzēst nekustamā īpašuma no-
dokļa pamatparādu: divām fiziskām 
personām (vienai 752.87  eiro un 
ar to saistīto nokavējuma naudu 
560.99 eiro, otrai 19.04 eiro un ar 
to saistīto nokavējuma naudu 9.01 
eiro); SIA “ADREMS” 10.25 eiro un 
ar to saistīto nokavējuma naudu 
4.10 eiro; SIA “EMMI Corporation 
Ltd” 1264.49 eiro un ar to saistīto 

nokavējuma naudu 289 eiro.
Piešķirt pašvaldības līdzfinansē-

jumu dzīvojamo māju pieslēgšanai 
centralizētajai ūdenssaimniecī-
bas sistēmai 53 personām, at-
teikt piešķirt līdzfinansējumu trīs 
personām. 

Nodot iesniegto Mārupes novada 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2022.-2034.gadam projektu publis-
kajai apspriešanai.

Izdarīt grozījumus nolikumā 
“Projektu konkurss “Mārupe – mū-
su mājas 2021” “Par tiesībām slēgt 
līdzdarbības līgumu un saņemt fi-
nansējumu valsts pārvaldes uzdevu-
ma veikšanai”, kas apstiprināts ar 
Mārupes novada domes 2020.gada 
25.novembra lēmumu Nr.6 (prot. 
Nr.21), pagarinot iesniegto projektu 
īstenošanas termiņu. 

Uz Mārupes novada pašvaldī-
bas domes pilnvaru laiku izveidot 
Medību koordinācijas komisiju un 
apstiprināt tās nolikumu.

Izdarīt grozījumus Mārupes nova-
da pašvaldības institūciju darba 
samaksas un sociālo garantiju no-
likumā, kas apstiprināts ar Mārupes 
novada pašvaldības domes 2021.
gada 29.septembra lēmumu Nr.75 
(sēdes protokols Nr.11).

Izdarīt grozījumus Mārupes nova-
da pašvaldības iekšējā audita noli-
kumā, kas apstiprināts ar Mārupes 
novada pašvaldības domes 2021.ga-
da 26.augusta lēmumu Nr.44 (sēdes 
protokols Nr.9).

Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.21/2021 "Par nodevu pašvaldības 
izstrādāto oficiālo dokumentu un 
apliecinātu to kopiju saņemšanai".

Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.22/2021 "Par pašvaldības nodevu 
par būvatļaujas izdošanu”.

Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.23/2021 "Par Mārupes novada 
pašvaldības domes saistošo notei-
kumu publicēšanas vietu".

Reorganizēt Mārupes novada 
pašvaldības policiju un Salas un 
Babītes pagastu pārvaldi,  pārceļot 
no Salas un Babītes pagastu pār-
valdes struktūras Mārupes nova-
da pašvaldības policijas struk-
tūrā Administratīvo inspekciju 
un Sabiedriskās kārtības daļu. 

Apstiprināt Mārupes novada 
pašvaldības policijas nolikumu, kas 
stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī.

Par Administratīvās komisijas 
priekšsēdētāja vietnieku iecelt 
Administratīvās komisijas locekli 
Daci Štrodahu.

Par Mārupes novada Vēlēšanu 
komisijas priekšsēdētāju ievēlēt 
Mairitu Zivtiņu.

Noteikt, ka par Mārupes novada 
vēlēšanu komisijas locekļiem ievēlē-
ti: Aija Vargule, Ilona Pelša, Ineta 
Lasuma-Lasmane, Anete Freimane, 
Jolanta Ivanova un Līga Ģīle.

Apstiprināt Mārupes novada 
pašvaldības domes 2021.gada 
29.septembra saistošos noteiku-
mus Nr.14/2021 “Mārupes novada 
pašvaldības pirmsskolas izglītī-
bas nodrošināšanas funkcijas 
īstenošanas kārtība” jaunā, precizētā 
redakcijā.

Apstiprināt atlīdzību 9,31 eiro 
apmērā par vienu kvadrātmetru 
nekustamā īpašuma Kalnciema iela 
180, “Kalniņi”, Mārupes pagastā, kad. 
nr. 80760030349, zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 80760030465 
aptuvenai daļai 0,2122 ha platībā. 
Ierosināt zemes vienības atsavi-
nāšanu, pieņemot, ka provizoriski 
kopsummā atsavināšanas atlīdzība 
par atsavināmo daļu var sastādīt 19 
748 eiro.

Mārupes novada pašvaldības 
policijas darbiniekiem periodā no 
2021.gada 11.oktobra līdz 2022.
gada 11.janvārim noteikt piemak-
su 75% apmērā no darbiniekam 
noteiktās stundas algas likmes par 
darbu paaugstināta riska un slodzes 
apstākļos saistībā ar Covid-19 infek-
cijas slimības uzliesmojumu un tās 
seku novēršanu. 

Andrejs Ence, Mārupes novada 
pašvaldības domes priekšsēdētājs

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

2021. gada 27. oktobrī notika Mārupes novada pašvaldības domes kārtē
jā sēde. Izskatīti 56 darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti.

Mārupes novada pašvaldības 27. oktobra domes sēdē pieņemtie lēmumi

No 2022.gada 1.janvāra spēkā 
stāsies jauni saistošie noteikumi 
par nekustamā īpašuma nodokļa 
piemērošanas un atvieglojumu 
piešķiršanas kārtību Mārupes 
novadā. Vēl līdz šī gada beigām 
spēkā ir esošie (bijušo Babītes un 
Mārupes novadu pašvaldību) 
izdotie saistošie noteikumi.

2021.gada 29. septembrī 
Mārupes novada pašvaldības domes 
sēdē tika apstiprināti saistošie no-
teikumi Nr.15 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļa piemērošanas 
kārtību Mārupes novadā” un Nr. 
16 “Nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanas kārtība 
Mārupes novadā”. Abi saistošie 
noteikumi ir saņēmuši arī Vides 
aizsardzības un un reģionālās at-
tīstības ministrijas atzinumu un 
jau publicēti oficiālajā izdevumā 
“Latvijas Vēstnesis”. 

Mārupes pagasta iedzīvotājiem 
jaunie saistošie noteikumi neko ne-
mainīs – kāda kārtība bija līdz šim, 
tāda tā arī būs turpmāk.

Visā Mārupes novada 
teritorijā fiziskai personai 
(īpašniekam) tiek piešķirts 
NĪN atvieglojums 50% 
apmērā par mājokli 
(ekspluatācijā nodoto 
būvi vai telpu grupu ar 
piekrītošām domājamām 
daļām no būves, kuras 
galvenais lietošanas 
veids ir dzīvojama 
māja, neieskaitot zemi 
un garāžu (ja tāda ir)), 
kurā tā deklarējusi savu 
dzīvesvietu uz taksācijas 
gada 1. janvāri plkst. 0.00.

Savukārt Babītes un Salas pagas-
tu iedzīvotāju uzmanību vēršam uz 
to, ka jaunajos noteikumos ieviestas 
dažas izmaiņas:
• nekustamā īpašuma nodokļa 

likmes 0,2%; 0,4% un 0,6% ap-
mērā tiks piemērotas dzīvoja-
mai telpai, ja tajā  taksācijas 
gada 1.janvārī plkst. 0:00 dz-
īvesvieta būs deklarēta vismaz 

vienai personai. Gadījumā, ja 
nekustama jā īpašumā dzīvesvie-
ta nebūs deklarēta nevienai per-
sonai, tad mājoklim tiks piemērota 
paaugstināta nodokļa likme - 1.5% 
no īpašuma kadastrālās vērtības;

• ja gada laikā deklarētās dzīvesvie-
tas adrese tiks mainīta, tad, sākot 
ar nākamo mēnesi, tiks veikts no-
dokļa pārrēķins;

• lai saņemtu nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumus, fiziskai 
personai lielākajā daļā gadījumu 
ir jāatturas no saimnieciskās dar-
bības veikšanas tajā nekustamajā 
īpašumā, par kuru atvieglojums 
tiek pieprasīts,  un vienlaikus ir 
jābūt deklarētam šajā īpašumā 
atvieglojuma pieprasīšanas 
brīdī, pie tam fiziskas personas 
deklarētajai dzīvesvietai Mārupes 
novada administratīvajā teritorijā 
jābūt ne mazāk kā vienu gadu 
pirms atvieg lojuma pieprasīšanas; 
izņēmumi, ja tādi ir paredzēti, ir 
īpaši norādīti saistošo noteikumu 
6.punktā, atzīmējot kāda pienā-
kuma neizpildes pieļaujamību ar 

vārdu “nē” vai “neattiecas” vai arī 
īpaši norādot, ka saimnieciskās 
darbības veikšana ir atļauta. 

• nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojums tiks piešķirts politiski 
represētām personām, tikai saņe-
mot personas iesniegumu ar klāt 
pievienotu politiski represētas per-
sonas apliecības kopiju;

• nekustamā īpašuma nodokļa 
a tvie glojums tiks piešķirts 
Černobiļas atomelektrostacijas 
avārijas seku likvidēšanas dalīb-
niekam, Afganistānas kara dalīb-
niekiem, nacionālās pretošanās 
kustības dalībniekiem un 1991.
gada barikāžu dalībnieku statu-
su ieguvušam personām, saņe-
mot personas iesniegumu ar klāt 
pievienotu attiecīgu apliecību. 
Iesniegums ir iesniedzams, tikai 
pirmo reizi pieprasot atvieglojumu;

• nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojums tiks piešķirts fiziskai 
personai, kurai ir kopīga deklarētā 
dzīvesvieta ar bērnu invalīdu, per-
sonu ar pirmās vai otrās grupas 
invaliditāti, kurš ir šīs personas 

vai tās laulātā bērns, mazbērns, 
brālis, māsa, laulātais vai kāds no 
vecākiem vai vecvecākiem, saņe-
mot personas iesniegumu ar klāt 
pievienotu attiecīgu apliecību. 
Iesniegums ir iesniedzams katru 
gadu. 
Uzziniet vairāk Mārupes 

novada pašvaldības mājaslapā 
www.marupe.lv, sadaļā Pašvaldība/ 
Normatīvie dokumenti/ Saistošie 
noteikumi.

Jautājumu gadījumā aicinām 
sazināties ar nekustamā īpašuma 
nodokļa administratoriem:

Ineta Lasuma-Lasmane 
e-pasta adrese-
ineta.lasuma-lasmane@marupe.lv 
tālr. nr. 67149870

Arvis Ančevskis 
e-pasta adrese-
arvis.ancevskis@marupe.lv 
tālr. nr. 67914189

Izdoti jauni saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokli

https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/domes-sedes
https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/normativie-dokumenti/saistosie-noteikumi
mailto:ineta.lasuma-lasmane%40marupe.lv?subject=
mailto:arvis.ancevskis%40marupe.lv?subject=
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Iepirkumu rezultātā noslēgtie 
līgumi

Ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas 
darbi ziemas sezonā, noslēgts 
līgums ar SIA "Eco Baltia vide", līgu-
ma summa 300 000 eiro bez PVN.

Degvielas iegāde, noslēgts līgums 
ar SIA "Circle K Latvia", līguma sum-
ma 138999,99 eiro bez PVN.

Elektrisko darbarīku piegāde 
Mārupes pamatskolai, noslēgts 
līgums ar AS “Kesko Senukai Latvia”, 
līguma summa 8048,42 eiro bez 
PVN.

Atkritumu izvešanas pakalpojumi 
no Mārupes pagasta kapsētām un 
konteineru noma, noslēgts līgums 
ar SIA "MELIORATORS-J", līguma 
summa līdz 41999,99 eiro bez PVN.

Izsludinātie iepirkumi
Babītes vidusskolas sporta lau-

kuma izbūve un labiekārtošana. 
Pieņemts lēmums slēgt līgumu ar 
AS “A.C.B.” par kopējo līguma sum-
mu 1 416 920,50 eiro bez PVN, pēc 
Valsts kases lēmuma par aizdevuma 
apstiprinājumu saņemšanas.

Reprezentācijas preču piegāde 
Mārupes novada pašvaldībai. 
Piedāvājumu iesniegšana līdz 
15.11.2021.

Demonstrācijas iekārtu piegāde 
Mārupes novada pašvaldības 
iestādēm. Piedāvājumu iesniegšana 
līdz 22.11.2021.

Ceļu remontdarbi Mārupes 
pagastā

Ceļu uzturēšanas darbu ietvaros 
veikta šķembu seguma atjaunoša-
na Vecinku un Ziedleju ielā, Mārupē, 
Mārupes pagastā.

Veikti ceļa būvniecības darbi 
Vecozolu ielā, Tīrainē, Mārupes pa-
gastā, atjaunojot seguma virskār-
tu 6000 m2 apmērā. Šobrīd notiek 
nomaļu uzpildīšana ar šķembu ma-
teriālu un apmaļu noņemšana.

Plānots uzsākt jaunu ielu apgais-
mojuma izbūvi vairākās Mārupes 
pagasta ielās: 

1. Dreimaņu ielas posmā no Liliju 
līdz Tēraudu ielai;

2. Penkules ielas posmā no Lielās 
līdz Sniķeru ielai un Sniķeru ielas 
posmā no Kantora līdz Paleju ielai;

11.oktobrī Jaunmārupē uzsākti 
Mārupes Mūzikas un mākslas 
skolas pārbūves darbi. 

Mārupes Mūzikas un mākslas 
skolas būvprojekts, ko izstrādājis 
SIA “AR.4”, paredz esošās sko-
las ēkas rekonstrukciju un jaunas 
piebūves izbūvi, kā arī apkārtējās 
teritorijas labiekārtošanu jaunu au-
tostāvvietu izveidei.

Būvdarbu uzsākšanai ierīkots 
būvlaukums, uzstādīts pagaidu žogs 
un izzāģēti būvniecībai traucējoši ko-
ki. Patlaban vecās skolas korpusā 
notiek demontāžas darbi, noņemta 
augsnes kārta, izbūvēts jauns ūdens 
pieslēgums un izrakta būvbedre.

Paralēli norit arī sagatavošanās 
darbi stāvlaukuma izbūvei – ir 
izzāģēti būvniecībai traucējoši 
koki, noņemta augsnes kārta un 

3. Ūdru ielas posmā no Ventas līdz 
Rudzrogu ielai un Rudzrogu ielas 
posmā no Dzelzceļa līdz Ūdru ielai;

4. Krasta ielas posmā no Mazcenu 
alejas līdz īpašumam Krasta iela 16;

5. Kļavu ielas posmā no Loka 
ceļa līdz Kadiķu ielai un Kadiķu ielas 
posmā no Loka ceļa līdz īpašumam 
Kadiķu iela14.

Būvdarbu veicējs SIA”EDS”, līguma 
summa 92 920,76  eiro bez PVN.

Ceļu remontdarbi Babītes un 
Salas pagastā

Uzsākta ir būvniecības ieceres do-
kumentācijas izstrāde Babītes ielas 
asfalta seguma atjaunošanai pos-
mā no Rožu ielas līdz Rīgas robežai, 
Babītē, Babītes pagastā.

Veikti pašvaldības ceļu ar ne-
saistītu minerālmateriālu segumu 
klātņu uzturēšanas darbi: klātņu 
planēšana ceļiem Babītes pagastā: 
C-41, ceļam uz Skulti, C-60, ceļam 
gar Hapaka grāvi, Gravu ielai, C-57, 
Kleistu iela-Vārnukroga ceļš, C-14, 
Vīkuļu ceļam, C-15, Ļutu ceļam, C-5, 
Masīva ceļam, C-6, Cielavu apved-
ceļam, C-1, Bļodnieku ceļam, C-3, 
Medību ceļam, C-24, Beberbeķu 
kapu ceļam, C-27, Dzilnu ceļam, 
Viestura ielai, C-34, Egļuciema 
ceļam, Egļuciema ielai, Rūpnieku 
ielai, Salas pagastā: C-103, C-104, 
C-105, C-106, C-110, C-111, C-115, 
C-116, C-118, Sila ielai, C-121.

Babītes pagastā veikta nomaļu  
grunts uzauguma noņemšana 
a/c C-14, Vīkuļu ceļam posmā no 
Vīkuļiem līdz Skārduciemam, kā arī 
C-13, Annas-Vīkuļi ceļa posmam no 
Vīkuļiem līdz Ļutu ceļam, Ļutu ceļa 
posmam līdz Skārduciemam.

Veikti arī ceļu/ielu ar asfalta segu-
mu  nomaļu iesēdumu remontdarbi 
Rīgas ielai, Priedaines ielai, a/c C-65, 
Dzilnuciems-Piņķi, Jūrmalas ielai, 
C-14, Vīkuļu ceļam, C-20, Lapsu 
ceļam, Ziedu ielai, turpinās nomaļu 
profilēšana un nomaļu iesēdumu 
remonts Kleistu ielai, kā arī atse-
višķos posmos, kur tas iespējams, 
ir plānots atjaunot nostiprinātās no-
males ar ieklājēju.

Kristaps Ločs, izpilddirektors

izrakta būvbedre, pārbūvēta sakaru 
kanalizācija.

Noslēdzoties iepirkumam 
“Mārupes mūzikas un mākslas sko-
las pārbūve” un atbilstoši Iepirkumu 
komisijas lēmumam, būvniecības 
līguma slēgšanas tiesības no desmit 
pretendentiem piešķiras Mārupes 
novada uzņēmumam SIA “SELVA 
BŪVE”. Paredzētās būvdarbu kopē-
jās izmaksas ir 4 562 699,65 eiro bez 
PVN. Šī gada 15.septembrī noslēg-
tais līgums paredz darbu pilnīgu 
pabeigšanu un nodošanu līdz 2022.
gada oktobra vidum.

Pārbūves projekta ietvaros 
paredzēts rekonstruēt skolas 
divstāvu ēku 1024 m2 platībā, kā arī 
izbūvēt četrstāvu piebūvi ar kopē-
jo platību 2 267 m2. Pēc pārbūves 
Mārupes Mūzikas un mākslas 
skola varēs nodrošināt kvalitatīvu 

mācību procesu mūsdienīgā vidē 
600 audzēkņiem, līdzšinējo 450 
vietā.

Paplašinātās telpas sniegs iespē-
ju arī dažādot skolas profesionālās 
ievirzes izglītības programmu 
piedāvājumu.

Mārupes Mūzikas un mākslas 
skolas pārbūve, tāpat kā jaunā 
bērnudārza “Zīļuks” celtniecība un 
Mārupes pamatskolas piebūves 
būvniecība, ieies vēsturē ar jau-
nu pieeju sabiedrisko ēku projek-
tēšanā un būvniecībā Mārupes 
novadā. Projekts tapis Būvniecības 
informācijas modulēšanas vidē 
(BIM), kas dod iespēju pašvaldībai 
daudz ātrāk un kvalitatīvāk sagata-
vot būvprojektu un vadīt būvdarbus.

Būvniecības liela reģistrēta 
Būvniecības informācijas sistēmā 
ar Nr.  BIS-99486-1668

Aktuālie saimnieciskie darbi 
Mārupes novadā

Uzsākti Mārupes Mūzikas un mākslas skolas 
pārbūves darbi

Mārupes novada pašvaldības 
dome 27.10.2021. ir pieņēmusi 
lēmumu Nr.18 (prot. Nr.13) “Par 
nekustamo īpašumu “Atmodas” 
(kad. Nr. 80480030001) un Rīgas 
iela 21 (kad. Nr. 80480030248), 
Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes 
novadā, detālplānojuma apstip-
rināšanu”. Detālplānojums stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc tam, 
kad paziņojums par detālplānoju-
ma apstiprināšanu publicēts oficiā-
lajā izdevumā  “Latvijas Vēstnesis”. 

Detālplānojuma īstenošana var tikt 
uzsākta pēc tam, kad parakstīts 
Administratīvais līgums par de-
tālplānojuma īstenošanu. 

Ar lēmumu un detālplānoju-
ma gala redakciju var iepazīties 
pašvaldības tīmekļa vietnes 
www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/
Attīstība un plānošana/ Detāl-
plānojumi un ģeoportālā 
www.geolatvija.lv.

J aut ā j um u g ad ī j um ā 
aicinām sazi nāties ar Mārupes 

novada pašvaldības Attīstības 
un plānošanas nodaļas teritori-
jas plānotāju Svetlanu Buraku 
(svetlana.buraka@marupe.lv, tālr. nr. 
67511291) speciālistu konsultāciju 
laikā – pirmdienās un ceturtdienās 
no plkst. 9.00 līdz 18.00. Saistībā 
ar valstī noteiktajiem ierobežoju-
miem Covid-19 vīrusa izplatības dēļ 
lūgums izmantot tikai attālinātās 
saziņas iespējas.

Paziņojums par nekustamo īpašumu “Atmodas” un Rīgas iela 21, Piņķos, Babītes 
pagastā, detālplānojuma apstiprināšanu

Iedzīvotāji aicināti izmaiņas sa
skaņot vai sniegt priekšlikumus

SIA “BABĪTES SILTUMS” ir iz-
strādājis un apsaimniekojamo ēku 
biedrībām nosūtījis izskatīšanai ap-
saimniekošanas maksas izmaiņu 
aprēķinu. Aicinām iedzīvotājus un 
to pārstāvētās biedrības aprēķinus 
saskaņot vai iesniegt priekšlikumus. 

Norādām, ka līdzšinējā katrai 
mājai noteiktā apsaimniekošanas 

maksa nav mainīta ilgu laika periodu, 
un šajā laika posmā būtiski ir mainī-
jušies gan apsaimniekošanas mak-
sas sastādīšanas principi, gan veica-
mo darbu apjoms un nepieciešamās 
darbu izpildes kvalitātes prasības. 

Informējam, ka gadījumā, ja 
iedzīvotāji un to pārstāvošās bied-
rības ar SIA “BABĪTES SILTUMS” 
par apsaimniekošanas mak-
sas izmaiņām nevienojas, tiem 
ir tiesības izvēlēties citu sev 

piemērotāku nekustamo īpašumu 
apsaimniekotāju.

Jautājumu gadījumā aicinām 
sazi nāties ar SIA “BABĪTES 
SILTUMS” ēku un apsaimniekojamās 
teritorijas pārzini Edgaru Kvēpu, 
tālr. nr. 23556206, e-pasta adrese: 
edgars.kveps@babitessiltums.lv.

Pārskatīta apsaimniekošanas maksa daudzdzīvokļu 
mājām Piņķos, Babītes pagastā. 

E-ADRESE - DROŠAI SAZIŅAI
AR VAIRĀK NEKĀ 3000
VALSTS UN PAŠVALDĪBU
IESTĀDĒM

Izveido:
www.latvija.lv

Sūti iesniegumus.

Pieprasi un saņem
iestāžu pakalpojumus.

Uzdod jautājumus un saņem atbildes.

Saņem no iestādēm tieši tev
adresētos ziņojumus.

Ja esi izveidojis e-adresi, turpmāk
iestādes ar tevi sazināsies elektroniski.

Mārupes Mūzikas un mākslas skola pēc pārbūves. Vizualizācija.

mailto:https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi?subject=
mailto:https://geolatvija.lv/geo/tapis?subject=
mailto:svetlana.buraka%40marupe.lv?subject=
mailto:edgars.kveps%40babitessiltums.lv?subject=
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Ar Mārupes novada pašvaldības 
domes 27.10.2021. lēmumu Nr.15 
“Par Lokālplānojuma, ar kuru  groza 
teritorijas plānojumu nekustamā 
īpašuma “Valteri”, Mārupes pa-
gastā, Mārupes novadā (kad. Nr. 
80760030363) teritorijā, projekta 
nodošanu publiskajai apspriešanai” 
(prot. Nr.13) publiskajai apspriešanai 
nodots nekustamā īpašuma “Valteri” 
Mārupes pagastā lokālplānojuma 
projekts. 

Publiskās apspriešanas termiņš: 
no 2021. gada 15.novembra līdz 
15.decembrim.

Ar Mārupes novada pašvaldības 
domes 27.10.2021. lēmumu Nr.16 
“Par Lokālplānojuma, ar kuru groza 
teritorijas plānojumu nekustamā 
īpašuma “Vecumnieki”,  Mārupes 
pagastā, Mārupes novadā (kad. Nr. 
80760060006) teritorijā, projekta 
nodošanu publiskajai apspriešanai” 
(prot. Nr.13) publiskajai apsprieša-
nai nodots nekustamā īpašuma 
“Vecumnieki”, Mārupes pagastā, 
lokālplānojuma projekts. 

Publiskās apspriešanas termiņš: 
no 2021. gada 15.novembra līdz 
15.decembrim.

Ievērojot Covid-19 infekcijas iz-
platības pārvaldības likuma 21.panta 
2.daļas otrā apakšpunkta un 3.daļas 
prasības, publiskās apspriešanas 
sanāksme tiks organizēta, izman-
tojot tiešsaistes videokonferences 

Ievērojot  Covid-19 infekcijas iz-
platības pārvaldības likuma 21.panta 
2.daļas otrā apakšpunkta un 3.daļas 
prasības, publiskās apspriešanas 
sanāksme tiks organizēta, izman-
tojot tiešsaistes videokonferences 
sarunu rīku Zoom, 2021.gada 9.de-
cembrī plkst. 17.00. 

Saite uz sanāksmi: ej.uz/
publiska-apspriesana-marupe 

Parole: Valteri09

Ar lēmumu un lokālplānojuma re-
dakciju iespējams iepazīties: 
1. Mārupes novada pašvaldības 

tīmekļa vietnes www.marupe.lv 

sarunu rīku Zoom 2021.gada 2.de-
cembrī plkst. 17.00. 

Saite uz sanāksmi: ej.uz/
publiska-apspriesana-marupe 

Parole: Vecum02

Ar lēmumu un lokālplānojuma 
redakciju iespējams iepazīties: 
1. Mārupes novada pašvaldības 

tīmekļa vietnes www.marupe.lv 
sadaļā Pašvaldība/Sabiedriskās 
apspriedes.

2. valsts vienotajā ģeotel-
piskās informācijas portā-
la www.geolatvija.lv sadaļā 
Teritorijas attīstības plānoša-
na. https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_19338.

3. klātienē publiskās apspriešanas 
laikā lokālplānojuma doku-
mentācija pieejama Mārupes 

sadaļā Pašvaldība/Sabiedriskās 
apspriedes.

2. valsts vienotajā ģeotel-
piskās informācijas portā-
la www.geolatvija.lv sadaļā 
Teritorijas attīstības plānoša-
na. https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_19602.

3. klātienē publiskās apspriešanas 
laikā lokālplānojuma doku-
mentācija pieejama Mārupes 
novada pašvaldībā Daugavas ielā 
29, Mārupē, Mārupes pagastā, 
Mārupes novadā, tikai ievēro-
jot noteiktos epidemioloģiskās 
drošības pasākumus un piesa-
koties vizītei iepriekš, sazinoties 
ar izstrādes vadītāju pa e-pastu 
dace.zigure@marupe.lv vai tālr. nr. 
67149862 un vienojoties par kon-
krētu datumu un laiku.

4. informācija par publisko apspri-
ešanu un lokālplānojuma risi-
nājumu pieejama arī publiskajā 
ārtelpā pie ieejas pašvaldības ad-
ministrācijas ēkā Daugavas ielā 
29, Mārupē, Mārupes pagastā. 

Rakstiskus priekšlikumus un 
ierosinājumus lokālplānojuma iz-
strādei var iesniegt līdz 2021.ga-
da 15.decembrim Mārupes nova-
da pašvaldībai Daugavas ielā 29, 
Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes 
novadā, LV-2167, nosūtot tos pa 
pastu vai sūtot uz e-pasta adresi: 
marupe@marupe.lv. Iesniegumu 
iespējams atstāt arī pastkastē pie 
pašvaldības Centrālās administrāci-
jas durvīm Mārupē, Daugavas ielā 29, 
vai pie administrācijas ēkas Babītes 
pagastā - Centra ielā 4, Piņķos, kā arī 
ievadīt valsts vienotajā ģeotelpiskās 

novada pašvaldībā Daugavas ielā 
29, Mārupē, Mārupes pagastā, 
tikai ievērojot noteiktos epidemi-
oloģiskās drošības pasākumus 
un piesakoties vizītei iepriekš, 
sazinoties ar izstrādes vadītā-
ju, rakstot uz e-pasta adresi 
dace.zigure@marupe.lv vai zvanot 
uz tālr. nr. 67149862 un vieno-
joties par konkrētu datumu un 
laiku.

4. informācija par publisko apsprie-
šanu un lokālplānojuma risināju-
mu pieejama arī publiskajā ārtelpā 
pie ieejas pašvaldības adminis-
trācijas ēkā Daugavas ielā 29, 
Mārupē, Mārupes pagastā. 

Rakstiskus priekšlikumus un 
ierosinājumus lokālplānojuma iz-
strādei var iesniegt līdz 2021.gada 

informācijas portāla www.geolatvi-
ja.lv apspriešanas sadaļā “Iesniegt 
priekšlikumu”. Iesniedzot priekšli-
kumu, fiziskām personām jānorāda 
vārds, uzvārds un adrese, juridiskām 
personām – nosaukums, reģistrāci-
jas numurs, adrese. 

Jautājumu gadījumā aicinām sazi-
nāties ar Mārupes novada pašvaldī-
bas Attīstības un plānošanas 
nodaļas vadītāja vietnieci Daci Žīguri 
speciālistu konsultāciju laikā – pirm-
dienās un ceturtdienās no plkst. 
9.00 līdz 18.00, tālr. nr. 67149862, 
vai rakstot uz e-pasta adresi 
dace.zigure@marupe.lv. Saistībā 
ar valstī noteiktajiem ierobežoju-
miem Covid-19 vīrusa izplatības dēļ 
lūgums izmantot tikai attālinātās 
saziņas iespējas.

Lokālplānojuma izstrādes 
pamatojums un īss risinājumu 
apraksts 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis 
ir grozīt spēkā esošajā Mārupes 
novada teritorijas plānojumā noteik-
to funkcionālo zonējumu nekusta-
majā īpašumā “Valteri”, lai radītu 
priekšnosacījumus loģistikas centra 
ar noliktavām un vieglās ražošanas 
objektu apbūvei, mainot zonējumu 
no Savrupmāju apbūves teritori-
jas apakšzonas Mazsaimniecību 
apbūve ārpus ciemiem (DzSM) uz 
zonējumu, kas pieļautu minēto ap-
būvi - Rūpnieciskās apbūves teritori-
ja (R2), kur atļauta vieglās rūpniecī-
bas uzņēmumu apbūve, bet izslēgta 
iespēja veidot ar smago rūpniecību 
saistītu apbūvi. Teritorijas austrumu 
daļā tiek nodrošināta dabiskās kāpas 
un meža teritorijas saglabāšana, 

15.decembrim Mārupes novada 
pašvaldībai Daugavas ielā 29, 
Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes 
novadā, LV-2167, nosūtot tos pa 
pastu vai sūtot uz e-pasta adresi 
marupe@marupe.lv. Iesniegumu 
iespējams atstāt arī pastkastē pie 
pašvaldības Centrālās adminis-
trācijas durvīm Daugavas ielā 29, 
Mārupē, vai pie administrācijas 
ēkas Babītes pagastā - Centra ielā 4, 
Piņķos, kā arī ievadīt valsts vienota-
jā ģeotelpiskās informācijas portālā 
www.geolatvija.lv apspriešanas 
sadaļā “Iesniegt priekšlikumu”. 
Iesniedzot priekšlikumu, fiziskām 
personām jānorāda vārds, uzvārds 
un adrese, juridiskām personām – 
nosaukums, reģistrācijas numurs, 
adrese. 

Jautājumu gadījumā sazināties 
ar Mārupes novada pašvaldības 
Attīstības un plānošanas nodaļas 
vadītāja vietnieci Daci Žīguri 
speciālistu konsultāciju laikā – 
pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 
9.00 līdz 18.00, tālr. nr. 67149862, 
vai rakstot uz e-pasta adresi 
dace.zigure@marupe.lv. Saistībā 
ar valstī noteiktajiem ierobežoju-
miem Covid-19 vīrusa izplatības dēļ 
lūgums izmantot tikai attālinātās 
saziņas iespējas.

Lokālplānojuma izstrādes pama-
tojums un īss risinājumu apraksts 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis 
ir grozīt spēkā esošajā Mārupes 
novada teritorijas plānojumā noteik-
to funkcionālo zonējumu nekusta-
majā īpašumā “Vecumnieki”, lai 
veicinātu apkārtējās teritorijas 
attīstības tendencēm atbilstošas 

nosakot tajā funkcionālo zonēju-
mu Dabas un apstādījumu teritorija 
(DA7) pat lielākā platībā nekā spēkā 
esošajā teritorijas plānojumā (spēkā 
esošajā - TP 5238m², LP risināju-
mos - 7226m²). Pašvaldības ceļu 
C-16 un C-18 teritorijām noteikts 
funkcionālais zonējums Transporta 
infrastruktūras teritorija (TR3).

Teritorijā plānots izvietot loģisti-
kas centru ar noliktavām un ar tām 
saistītajām funkcijām ~14 000 m² 
apjomā, piebraucamos ceļus, stāv-
vietas un manevrēšanas laukumi 
paredzēti īpašuma Z daļā, piekļau-
joties jau esošām ražošanas teri-
torijām, savukārt fasādēm gar 
pašvaldības ceļiem C-16 un C-18 
nodrošināmi augstvērtīgi arhitek-
toniskie risinājumi un aizliegta ār-
pustelpu uzglabāšana. Paredzēts 
izveidot apstādījumu buferzonas 
(ne mazāk kā 4m plata divpakāpju 
stādījumu josla) pret nekustamajiem 
īpašumiem, kur ir esoša apbūve. 
Koku rindas veidojamas arī gar 
pašvaldības ceļiem C-16 un C-18. 
Noteikti ierobežojumi attālumiem 
no būvēm līdz dzīvojamai apbūvei un 
līdz īpašumu robežām, kā arī noteik-
ti ierobežojumi proporcijai starp ēku 
augstumu un attālumu līdz īpašuma 
robežām un līdz dzīvojamai apbūvei. 
Risinājumā ievēroti biotopu atzi-
numā iekļauti nosacījumi. Piekļuve 
smagajam transportam tiek orga-
nizēta tikai no C-16 puses, savukārt 
uz C-18 paredzēta tikai evakuācijas 
izbrauktuve ar iespēju to pārbūvēt 
par vieglā transporta izbrauktuvi pēc 
C-18 pārbūves.

apbūves iespējas, zonējumu mainot 
no Mazsaimniecību apbūves teri-
torijas ārpus ciemiem (DzSM) uz 
Rūpniecības apbūves teritoriju (R4) .

Teritorijā plānots izvietot daudz-
funkcionālu un videi draudzīgu 
darījumu, ražošanas un loģistikas 
objektu un ar to saistīto satiksmes, 
inženiertehnisko un labiekārtojuma 
infrastruktūru. Plānotais objekts 
funkcionāli iekļausies lidostas “Rīga” 
apkārtnē jau esošajām un plānota-
jām inovatīvām darījumu, loģistikas 
un vieglās rūpniecības uzņēmumu 
teritorijām. Nav plānots izvietot 
tādus uzņēmumus, kuru darbības 
rezultātā rodas būtisks piesārņo-
jums, tajā skaitā vides troksnis, 
kas pārsniedz normatīvajos aktos 
noteiktos robežlielumus. Piekļuve 
objektam plānota no valsts vietējā 
autoceļa V15 Rīgas robeža - Silnieki 
- Puķulejas, izbūvējot jaunu pievie-
nojumu. Lokālplānojuma risināju-
mos iekļauti pasākumi blakus eso-
šās dzīvojamās apbūves teritoriju 
aizsardzībai un iespējamo ietekmju 
mazināšanai - 6 m platu un blīvu 
aizsargstādījumu buferzonu vei-
došana gar īpašuma “Piņķi” robežu, 
piebraucamo ceļu, pa kuru plānota 
smagā transporta kustība, atļauts iz-
vietot ne tuvāk  par  20 m no blakus 
esošās zemes vienības dzīvojamās 
apbūves, ierīkojot autonovietnes 
R4 teritorijā, ievēro 4 m attālumu 
no zemes vienības robežas, ārējais 
apgaismojums nedrīkst nepiemēro-
ti vai traucējoši apgaismot ārpus 
lokālplānojuma teritorijas esošos 
īpašumus u.c. pasākumi.

Paziņojums par lokālplānojuma projekta īpašumam “Valteri”, Mārupes pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai

Paziņojums par lokālplānojuma projekta īpašumam “Vecumnieki”, Mārupes pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai

http://ej.uz/publiska-apspriesana-marupe
http://ej.uz/publiska-apspriesana-marupe
https://www.marupe.lv/lv/sabiedriba/sabiedriskas-apspriedes
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https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19338
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Mārupes novada pašvaldības 
dome 2021.gada 27.oktobrī ir 
pieņēmusi lēmumu Nr.13 (prot. 
Nr.13) “Par nekustamā īpašuma 
„Pasakainās pļavas”, Mārupes pa-
gastā, Mārupes novadā (kad. Nr. 
80760110999) detālplānojuma 
izstrādes izbeigšanu un jauna de-
tālplānojuma izstrādes uzsākšanu”.

Detālplānojuma teritorija ir 
nekustamā īpašuma “Pasakainās 
pļavas” teritorija apmēram 24,48 ha 
kopplatībā. Saskaņā ar spēkā esošo 
2013. gada 18. jūnijā apstiprināto 
Mārupes novada teritorijas plāno-
jumu (šobrīd Mārupes pagasta), 
detālplānojuma teritorija atrodas 
funkcionālās zonas Savrupmāju 
apbūves teritorijas apakšzonā 
Mazsaimniecību apbūve ārpus 
ciemiem (DzSM), kurā noteikta 
minimālā zemes vienības platība 
0,3000 ha.  Īpašums robežojas ar 

Ar Mārupes novada pašvaldības 
domes 27.10.2021. lēmumu Nr.17 
“Par detālplānojuma nekustamā 
īpašuma “Ābeļziedi” zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 8048 008 
0552, Vīkuļos, Babītes pagastā, 
Mārupes novadā, nodošanu pub-
liskajai apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai” (prot. Nr.13) publiska-
jai apspriešanai nodots nekustamā 
īpašuma “Ābeļziedi”, Vīkuļos, de-
tālplānojuma projekts. 

Publiskās apspriešanas termiņš: 
no 2021. gada 15.novembra līdz 
12.decembrim.

Ievērojot  Covid-19 infekcijas iz-
platības pārvaldības likuma 21.panta 
2.daļas otrā apakšpunkta un 3.daļas 
prasības, publiskās apspriešanas 
sanāksme tiks organizēta, izman-
tojot tiešsaistes videokonferences 
sarunu rīku Zoom, 2021.gada 
29.novembrī plkst. 17.00. 

Saite uz sanāksmi: ej.uz/
publiska-apspriesana-marupe 

Parole: Abelz29

Ar lēmumu un detālplānojuma 
redakciju iespējams iepazīties: 
1. Mārupes novada pašvaldības 

tīmekļa vietnes www.marupe.lv 
sadaļā Pašvaldība/Sabiedriskās 
apspriedes.

2. valsts vienotā ģeotel-
piskās informācijas portā-
la www.geolatvija.lv sadaļā 
Teritorijas attīstības plānoša-
na. https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_19581.

3. klātienē Publiskās apspriešanas 
laikā detālplānojuma doku-
mentācija pieejama Mārupes 
novada pašvaldībā ēkā Centra 
ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, 
Mārupes novadā, tikai ievērojot 
noteiktos epidemioloģiskās drošī-
bas pasākumus un piesakoties 
vizītei iepriekš, sazinoties ar iz-
strādes vadītāju, rakstot uz e-pas-
ta adresi daina.klauge@marupe.lv 
vai zvanot uz tālr. nr. 67913758 un 
vienojoties par konkrētu datumu 
un laiku.

4. Informācija par publisko apsprie-
šanu un detālplānojuma risināju-
mu pieejama arī publiskajā ārtelpā 
pie ieejas pašvaldības adminis-
trācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, 
Babītes pagastā. 

Rakstiskus priekšlikumus un 
ierosinājumus detālplānojuma 

Mārupes novada pašvaldības 
dome 2021.gada 27.oktobrī ir 
pieņēmusi lēmumu Nr.14 (prot. 
Nr.13) “Par nekustamā īpašuma 
„Jaunsmukas”, Vētrās, Mārupes 
pagastā, Mārupes novadā (kad. 
Nr.80760120194) detālplānojuma 
izstrādes izbeigšanu un jauna de-
tālplānojuma izstrādes uzsākšanu”.

Detālplānojuma teritorija ir īpašu-
ma „Jaunsmukas” teritorija ar 
kopējo platību 1,2 ha. Saskaņā ar 
18.06.2013. apstiprināto Mārupes 
novada teritorijas plānojumu 2014. 
-2026. gadam īpašums atrodas 
savrupmāju apbūves teritorijā (DzS), 
kurā noteikta minimālā zemes vie-
nības platība 0,12 ha, bet daļu 
teritorijas aizņem Autotransporta 

pašvaldības ceļu C-4 Mehāniskās 
darbnīcas-Peles. Apmēram 150m 
attālumā no detālplānojuma teri-
torijas atrodas īpašumi, kur no-
teikts funkcionālais zonējums 
Lauksaimnieciskās ražošanas ob-
jektu apbūves teritorijas (RL), kas 
paredzētas ražošanas objektu, kas 
saistīti ar lauksaimnieciskās pro-
dukcijas ražošanu vai pārstrādi, iz-
vietošanai, tai skaitā atrodas biogā-
zes ražošanas iekārta un siltumnīcu 
komplekss.

Detālplānojuma izstrādes mērķis 
ir veikt īpašuma sadali apbūves 
gabalos, piekļuvei pie jaunveidoja-
miem zemesgabaliem veidojot jau-
nu pašvaldības (koplietošanas) ceļu 
un inženierkomunikācijas, detalizēt 
teritorijas izmantošanas un ap-
būves noteikumus. Detālplānojuma 
izstrādes ierosinātājs ir nekustamā 
īpašuma īpašnieks, fiziska persona.

izstrādei var iesniegt līdz 2021.ga-
da 12.decembrim Mārupes nova-
da pašvaldībai Daugavas ielā 29, 
Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes 
novadā, LV-2167, nosūtot tos pa 
pastu vai sūtot uz e-pasta adresi: 
marupe@marupe.lv. Iesniegumu 
iespējams atstāt arī pastkastē pie 
pašvaldības Centrālās adminis-
trācijas durvīm Mārupē, Daugavas 
ielā 29, vai pie administrācijas ēkas 
Babītes pagastā - Centra ielā 4, 
Piņķos, kā arī ievadīt valsts vienotā 
ģeotelpiskās informācijas portā-
la www.geolatvija.lv apspriešanas 
sadaļā “Iesniegt priekšlikumu”. 
Iesniedzot priekšlikumu, fiziskām 
personām jānorāda vārds, uzvārds 
un adrese, juridiskām personām – 
nosaukums, reģistrācijas numurs, 
adrese. 

Jautājumu gadījumā sazināties 
ar Mārupes novada pašvaldības 
Attīstības un plānošanas nodaļas 
zemes ierīcības speciālisti Dainu 
Klauģi speciālistu konsultāciju 
laikā – pirmdienās un ceturtdi-
enās no plkst. 9.00 līdz 18.00, tālr. 
nr. 67913758, vai rakstot uz e-pas-
ta adresi daina.klauge@marupe.
lv. Saistībā ar valstī noteiktajiem 
iero bežojumiem Covid-19 vīrusa 
izplatības dēļ lūgums izmantot tikai 
attālinātās saziņas iespējas.

Detālplānojuma risinājumu 
apraksts 

Detālplānojuma risinājums 
paredz nekustamo īpašumu 
“Ābeļziedi” sadalīt sešās savrup-
māju būvniecībai paredzētās ze-
mes vienībās, veidojot piekļūšanu 
no plānotās ielas. Plānots izman-
tot blakus esošās zemes vienības 
“Dāboliņi” detālplānojumā paredzēto 
projektētās ielas pieslēgumu Vīkuļu 
ceļam un esošo pieslēgumu zemes 
vienības “Ābeļziedi” teritorijā likvidēt. 
Detālplānojuma teritoriju plānots 
nodrošināt ar elektroapgādi, ūdens-
apgādi un kanalizāciju pieļaujams 
organizēt lokāli, līdz centralizēto tīklu 
izbūvei līdz īpašumam, gāzes apgādi, 
ielas apgaismojumu un lietus ūdens 
novadīšanu. Sakaru komunikācijas 
būvē pēc nepieciešamības. Zemes 
vienībām “Savrupmāju apbūves teri-
torijā” (DzS) maksimālais apbūves 
blīvums – 30%, maksimālais stāvu 
skaits – 3 stāvi, maksimālais aug-
stums - 12 m.

infrastruktūras objektu teritorijas 
(TR). Teritorija piekļaujas pašvaldī-
bas ceļam C-6 Vecais Mārupes ceļš.

Detālplānojuma izstrādes mērķis 
ir veikt īpašuma sadali apbūves 
gabalos, veidot vienotu ielu tīklu 
detālplānojuma teritorijā un tai 
piegulošajos īpašumos, detalizēt 
teritorijas izmantošanas un ap-
būves noteikumus un noteikt ielas 
sarkanās līnijas. Detālplānojuma 
izstrādes ierosinātājs ir nekustamā 
īpašuma īpašnieki, fiziskas personas.

Ar lēmumu un darba uzdevumu, 
kā arī turpmāko detālplānojuma iz-
strādes dokumentāciju var iepazīties 
Mārupes novada pašvaldības mā-
jaslapas www.marupe.lv sadaļā 
Pašvaldība/Attīstība un plānošana/

Detālplānojumi, kā arī Latvijas ģe-
otelpiskās informācijas portāla 
www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas 
attīstības plānošana (saite uz do-
kumentu: https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_22044).

Rakstiskus priekšlikumus de-
tālplānojumā iekļaujamajiem risinā-
jumiem var iesniegt līdz 2021.gada 
15.decembrim, sūtot Mārupes nova-
da pašvaldībai pa pastu (adrese: 
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes 
novads, LV 2167) vai  elektroniski 
parakstītu iesniegumu nosūtīt uz 
e-pasta adresi marupe@marupe.lv. 
Iesniegumu iespējams atstāt arī 
pastkastē pie pašvaldības Centrālās 
administrācijas durvīm Daugavas 
ielā 29, Mārupē, vai pie adminis-
trācijas ēkas Babītes pagastā - 
Centra ielā 4. Iesniegumā noteikti 
jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds 
un adrese, bet juridiskām personām 
jānorāda nosaukumus, adrese un 
reģistrācijas numurs.

Kontaktpersona jautājumu gadī-
jumā: Mārupes novada pašvaldības 
Attīstības un plānošanas nodaļas 
vadītāja vietniece Dace Žīgure 
(dace.zigure@marupe.lv, tālr. nr. 
67149862) speciālistu konsultāciju 
laikā – pirmdienās un ceturtdienās 
no plkst. 9.00 līdz 18.00. Saistībā 
ar valstī noteiktajiem ierobežoju-
miem Covid-19 vīrusa izplatības dēļ 
lūgums izmantot tikai attālinātās 
saziņas iespējas.

Ar lēmumu un darba uzdevumu, 
kā arī turpmāko detālplānojuma iz-
strādes dokumentāciju var iepazīties 
Mārupes novada pašvaldības mā-
jaslapas www.marupe.lv sadaļā 
Pašvaldība / Attīstība un plānoša-
na / Detālplānojumi, kā arī Latvijas 
ģeotelpiskās informācijas portāla 
www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas 
attīstības plānošana (saite uz do-
kumentu: https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_22041).

Rakstiskus priekšlikumus de-
tālplānojumā iekļaujamajiem risinā-
jumiem var iesniegt līdz 2021.gada 
15.decembrim Mārupes novada 
pašvaldībai, sūtot pa pastu (adrese: 
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes 
novads, LV 2167) vai  elektroniski 
parakstītu iesniegumu nosūtīt uz 
e-pasta adresi: marupe@marupe.lv. 
Iesniegumu iespējams atstāt arī 
pastkastē pie pašvaldības Centrālās 
administrācijas durvīm Daugavas 
ielā 29, Mārupē, vai pie administrāci-
jas ēkas Babītes pagastā - Centra 
ielā 4, Piņķos. Iesniegumā noteikti 
jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds 
un adrese, bet juridiskām personām 
jānorāda nosaukums, adrese un 
reģistrācijas numurs.

Kontaktpersona jautājumu gadī-
jumā: Mārupes novada pašvaldības 
Attīstības un plānošanas nodaļas 
vadītāja vietniece Dace Žīgure 
(dace.zigure@marupe.lv, tālr. nr. 
67149862) speciālistu konsultāciju 
laikā – pirmdienās un ceturtdienās 
no plkst. 9.00 līdz 18.00. Saistībā 
ar valstī noteiktajiem ierobežoju-
miem Covid-19 vīrusa izplatības dēļ 
lūgums izmantot tikai attālinātās 
saziņas iespējas.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumā “Pasakainās 
pļavas”, Mārupes pagastā

Paziņojums par detālplānojuma projekta īpašumam 
“Ābeļziedi”, Vīkuļos, Babītes pagastā, nodošanu 
publiskajai apspriešanai

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumā “Jaunsmukas”, 
Vētrās, Mārupes pagastā

http://ej.uz/publiska-apspriesana-marupe
http://ej.uz/publiska-apspriesana-marupe
https://www.marupe.lv/lv/sabiedriba/sabiedriskas-apspriedes
https://geolatvija.lv/geo/tapis
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19581
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19581
mailto:daina.klauge%40marupe.lv%20?subject=
mailto:marupe%40marupe.lv?subject=
mailto:https://geolatvija.lv/geo/?subject=
mailto:daina.klauge%40marupe.lv?subject=
mailto:daina.klauge%40marupe.lv?subject=
https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi
https://geolatvija.lv/geo/tapis
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22044
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22044
mailto:marupe%40marupe.lv?subject=
mailto:dace.zigure%40marupe.lv?subject=
https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi
http://www.geolatvija.lv
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22041
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22041
mailto:marupe%40marupe.lv?subject=
mailto:dace.zigure%40marupe.lv?subject=
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Mārupes, Babītes un Salas pa
gastiem apvienojoties vienā 
Mārupes novadā, atkritumu ap
saimniekošanas sistēma Mārupes 
pagastā, kā arī Babītes un Salas 
pagastos darbosies tāpat kā pirms 
Administratīvi teritoriālās refor
mas, nosacīti šobrīd veidojot di
vas atkritumu apsaimniekošanas 
zonas   Mārupes pagasta un 
Babītes un Salas pagasta zonu, 
kur atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumus tāpat kā arī līdz 
šim nodrošinās viens uzņēmums 
 SIA “Eco Baltia vide”. 

No 5. novembra uz nenoteiktu laiku ir slēgts EKO LINE šķirošanas 
laukums (4 km no Jaunmārupes, Jūrmalas apvedceļa 23. km). Zaļo 
dārza atkritumu izvešanai lūdzam izmantot SIA „Eco Baltia vide” 
piedāvātos priekšapmaksas maisus.

Nolietoto elektroiekārtu, lielgabarīta un mājsaimniecībā radušos 
videi kaitīgos atkritumus, tai skaitā nolietotās riepas (vienu riepu 
komplektu uz mājsaimniecību) iedzīvotājiem būs iespēja nodot 
ceturkšņa akcijā. Mārupes pagastā akcija tiks organizēta šī gada 
decembrī, savukārt Babītes un Salas pagastā – 2022.gada janvārī.

2020. gada 23. novembrī ir pieņemts likums “Grozījumi Dabas resursu 
nodokļa likumā” (Latvijas Vēstnesis, 2020, 240A.5), kas nosaka, ka katru 
gadu palielināsies Dabas resursu nodokļa (DRN) likmes. Līdz ar to katru 
gadu tiks palielināts dabas resursu nodoklis par nešķirotu sadzīves atkritu-
mu apglabāšanu poligonā. Jāņem vērā, ka arī SIA “Getliņi EKO” 2021. gada 
2. septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniegusi 
Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu, kas paredz 
būtisku tarifa pieaugumu. Līdz ar plānotajām izmaiņām prognozējams, ka 
Mārupes, Babītes un Salas pagastu iedzīvotājiem ļoti būtiski pieaugs nešķiro-
tu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa.

Lai taupītu dabas resursus, mazi-
nātu klimata pārmaiņas, neradītu 
liekus atkritumus, saglabājot naftas 
produktus, koksni un citus resursus 
nākamajām paaudzēm, ir būtiski 
šķirot atkritumus, kurus var izmantot 
kā otrreizējo resursu, ražojot jaunas 
preces. 

Galvenie ieguvumi, šķirojot 
atkritumus: 
• Nošķirojot papīru, stiklu, PET 

pudeles, plastmasu, bioloģiski 
noārdāmos atkritumus u.c. no 

Mārupes, Babītes un Salas 
pagasta iedzīvotājiem SIA „Eco 
Baltia vide” piedāvā dažādas at-
kritumu šķirošanas iespējas gan 
juridiskām personām, gan privāt-
personām. Šķiroto atkritumu kon-
teineru tukšošana tiek nodrošinā-
ta bez maksas. Jāpiebilst, ka ļoti 
būtiski, lai šķirotie materiāli būtu 
bez sadzīves atkritumu piemaisī-
jumiem un attiecīgajā konteinerā 
atrastos tikai atbilstošie materiāli. 
Pretējā gadījumā konteinera saturs 
nav derīgs pārstrādei un uzskatāms 
par sadzīves atkritumiem, kas tiek 
izvesti, piemērojot sadzīves atkritu-
mu izvešanas tarifu. Tā kā Mārupes 
novadā šobrīd izveidojušās divas 
atkritumu apsaimniekošanas zo-
nas -  Mārupes pagasts un Babītes 
un Salas pagasts, tad atkritumu 
šķirošanas iespējas ir dažādas. 

Mārupes pagastā nav publis-
ki atkritumu dalītas vākšanas 
punkti, bet otrreiz izmantojamos/

Dalīti vāktu atkritumu izvešanu 
pēc grafika SIA “Eco Baltia vide” 
nodrošina vienlaicīgi gan vieglajam 
iepakojumam, gan stikla iepakoju-
mam ar vienu specializētu trans-
portlīdzekli. Šīs mašīnas kravas til-
pne ir sadalīta divās daļās, kas ļauj 
nesajaucot vienlaicīgi savākt gan 
stikla, gan vieglo iepakojumu. 

Klientu ērtībām uzņēmums ir 
izveidojis mobilo aplikāciju, kas 
lietotājam ļauj ērti sekot līdzi jau-
numiem, rēķiniem, un atgādinās par 
konteinera novietošanu izvešanai.

Noslēgtie atkritumu apsaimnie-
košanas līgumi visā novadā paredz 
lielgabarīta, nolietotas sadzīves 
tehnikas u.c. atkritumus izvest 
reizi ceturksnī, un tie nebūs pašiem 
jāved uz savākšanas vietām pēc 
grafika, bet, iepriekš piesakot ap-
saimniekotājam, tie tiks savākti bez 

Ņemot vērā, ka no sadzīves 
atkritumiem gandrīz puse ir bi-
oloģiski noārdāmi, ļoti svarīgi ir arī 
šos atkritumus savākt atsevišķi 
un dot tiem “otru dzīvi”. Saskaņā 
ar Eiropas Savienības direktīvām, 
sākot ar 2021. gadu, Latvijā dalīti ir 
jāvāc bioloģiski noārdāmie atkritumi. 
Bioloģiski noārdāmie atkritumi tiek 
iedalīti divās lielās grupās: virtuves 
(gan mājsaimniecību, gan sabied-
riskās ēdināšanas iestāžu un tiem 
pielīdzināmie ražošanas atkritumi); 
dārzu un parku.

Mārupes novada (Mārupes, 
Babītes un Salas pagasta) iedzīvotā-
jiem SIA “Eco Baltia vide” nodrošina 
bioloģiski noārdāmo atkritumu 
šķirošanas un savākšanas iespē-
jas. Mārupes pagastā ikvienai 
daudzdzīvokļu mājai (apsaimnie-
kotājam) ir iespēja noslēgt līgumu 
par virtuves atkritumu atsevišķu 
savākšanu bioloģisko atkritumu kon-
teinerā. Šādu atkritumu izvešanas 
tarifs ir 6.33 eiro/m3 ar PVN. Pie 
tam, izmantojot šo pakalpojumu, 
atkritumu apsaimniekotājam jāno-
drošina arī katrs dzīvoklis ar nelielu 
aizvera mu tvertni bioloģisko atkritu-
mu savākšanai. 

Dārzu un parku atkritumu izveša-
nai jebkurš “Eco Baltia vide” klients 
var pasūtīt arī 0.24 m3 konteinerus 
(konteinera iegādes cena 0.01 eiro), 
izvešanas tarifs 10.89 eiro/m3 ar 
PVN . 

sadzīves atkritumiem, mēs sa-
mazinām kopējo apglabājamo at-
kritumu daudzumu, kas uz visiem 
laikiem nonāk atkritumu poligonā;

• atšķirotie iepakojumi nonāk otr-
reizējā pārstrādē un turpina savu 
dzīvi kā jaunas lietas;

• iepakojuma materiālu pārstrāde 
ļauj taupīt arī enerģiju un dabas 
resursus;

• ikdienā, šķirojot otrreiz pārstrādā-
jamos atkritumus, ir iespēja sa-
mazināt ikmēneša maksājumus 
par atkritumu apsaimniekošanu;

pārstrādājamos materiālus 
šķiro kat rā mājsaimniecībā, 
daudzdzīvokļu namā un uzņēmumā, 
t.i., to rašanās vietās un izved bez 
maksas. Konteineru novietnes 
daudzdzīvokļu namu pagalmos ir 
tikai šo namu iedzīvotājiem un citi 
uz šiem laukumiem atkritumus 
nedrīkst vest! Privātmājās katra 
mājsaimniecība, noslēdzot līgumu 
ar atkritumu apsaimniekotāju, var 
bez maksas saņemt divas somas 
(60 l) iepakojuma dalītai vākšanai. 
Ja nepietiek ar somas tilpumu, var 
iegādāties 0,24 m3 tilpuma konteine-
ru. Gan somas, gan konteineri tiek 
izvesti vienu reizi četrās nedēļās pēc 
grafika bez maksas. 

Babītes un Salas pagastos ir izvei-
doti 11 publiski pieejami dalīti vāktu 
atkritumu savākšanas punkti un 53 
stikla iepakojuma savākšanas kon-
teineri, bet katrs atkritumu radī tājs 
var pieteikt sašķirota iepakojuma 
izvešanu no mājām vai uzņēmuma, 

maksas. Iepriekšminētais attiecas 
arī uz daudzdzīvokļu namu apsaim-
niekotājiem. Konkrētus savākšanas 
datumus un pieteikšanas termiņus 
SIA “Eco Baltia vide” laikus paziņos. 
Savākšanas laiki Mārupes pagastā 
un Babītes, Salas pagastos atšķiras. 

Parkos, skvēros, sabiedriskā 
transporta pieturvietās un sta-
dionos izvietotās atkritumu urnas 
paredzētas tikai sīkajiem, uz vietas 
radītajiem atkritumiem (pārtikas 
iepakojumi u.c.). 

Publiski pieejamos dalīti vāktu 
atkritumu savākšanas punktos ne-
drīkst izmest citus atkritumus. 

Nolietoto tekstilu (apģērbs, apavi, 
gultasveļa, aizkari u.c. tekstila iz-
strādājumi) bez maksas pārstrādei 
var nodot, ievietojot to konteinerā 
Mārupē, Daugavas ielā 31, pie vei-
kala “RIMI” vai Piņķos, n/ī “Notekas”. 

Zaļajiem dārza atkritumiem ir 
iespēja iegādāties priekšapmak-
sas maisus (120 L) Mārupes pa-
gastā - ziedu veikalos “FORSITIJA” 
- Daugavas ielā 27,  Mārupē (pie 
pašvaldības ēkas), Daugavas ielā 
31, Mārupē  (t/c “RIMI”).

Babītes un Salas pagastos ik-
viens “Eco Baltia vide” klients var 
izvēlēties priekšapmaksas mai-
sus (120 l) vai 0.24 m3 konteinerus 
(konteinera iegādes cena 27.50 
eiro), daudzdzīvokļu mājām (ap-
saimniekotājiem) noslēdzot līgumu, 
konteineru piegādā bez maksas. 
Izvešanas tarifs 15.13 eiro/m3 ar 
PVN un bioloģiski noārdāmie at-
kritumi netiek dalīti pa veidiem. 
Priekšapmaksas maisus zaļajiem 
dārza atkritumiem var iegādāties 
ziedu veikalā “Anemoon” - Jūrmalas 
ielā 14, Piņķos.

Piepildīta maisa izvešanu jāpie-
saka apsaimniekotājam un tas 
norādītajā dienā jānovieto pie sētas.

Papildu informāciju par BIO at-
kritumu šķirošanu un galvenajiem 
nosacījumiem, ko drīkst izmest 
BIO konteineros, lasiet Mārupes 
novada pašvaldības mājaslapā 
www.marupe.lv, sadaļā  Sabiedrība/ 
Vide un infrastruktūra/ Atkritumu 
apsaimniekošana vai SIA “Eco Baltia 
vide” mājaslapā www.ecobaltiavide.lv. 

• saudzējam vidi un ekoloģiju, jo 
atkritumi, nonākot dabā vai tie-
kot nepareizi utilizēti (piemēram, 
sadedzinot ugunskurā), rada 
nozīmīgu piesārņojumu un 
draudus cilvēka veselībai.

Lai šķirotie atkritumi nonāktu pār-
strādē, galvenais nosacījums – vi-
sam, kas tiek izmests šķiroto atkri-
tumu savākšanas konteinerā, ir jābūt 
tīram, bez pārtikas vai kādiem citiem 
produktu atlikumiem, un iepakojums 
noteikti ir jāsaplacina.

tajā skaitā no daudzdzīvokļu mājām. 
Šim nolūkam no atkritumu apsaim-
niekotāja var iegādāties divu izmēru 
somas (tilpums 60l, cena 14,52 eiro 
ar PVN; tilpums 120 l, cena 18,15 
eiro ar PVN)  vai 0,24 m3 tilpuma kon-
teineru (konteinera iegādes maksa 
27,50 eiro ar PVN). Sašķirotā iepa-
kojuma izvešana pēc grafika (sas-
kaņojot ar apsaimniekotāju) ir bez 
maksas.

Sīkāku informāciju par atkritu-
mu šķirošanas iespējām Mārupes, 
Babītes un Salas pagastos 
daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem 
un privātmāju īpašniekiem, kā arī 
informāciju par dalītās vākšanas 
punktiem un konteineru izvieto-
jumu aicinām skatīties Mārupes 
novada pašvaldības mājaslapā 
www.marupe.lv, sadaļā Sabiedrība/ 
Vide un infrastruktūra/ Atkritumu 
apsaimniekošana.

Aktuālo informāciju par atkritumu 
savākšanu un šķirošanu aicinām 
lasīt Mārupes novada pašvaldības 
mājaslapas www.marupe.lv sadaļā 
Sabiedrība / Vide un infrastruktūra 
/ Atkritumu apsaimniekošana vai 
SIA “Eco Baltia vide” mājaslapā 
www.ecobaltiavide.lv. Jautājumu 
gadījumā aicinām sazināties ar 
SIA “Eco Baltia vide” klientu ap-
kalpošanas centru, zvanot uz tālr. 
8717 vai 67 799 999 vai rakstot uz 
e-pastu marupe@ecobaltiavide.lv vai 
babite@ecobaltiavide.lv. 

Jautājumu un sūdzību gadījumā 
lūdzam sazināties ar Mārupes 
novada Pašvaldības īpašu-
mu pārvaldi, rakstot uz e-pastu 
ipasumu.parvalde@marupe.lv. 

Tomēr būtiski piebilst, ka šo-
brīd abu zonu atkritumu apsaim-
niekošanas sistēmas nedaudz 
atšķiras viena no otras. Provizoriski 
tiek plānots, ka šāda kārtība sagla-
bāsies līdz 2024.gada nogalei, līdz 
ar to pakalpojuma līgumi paliek 
spēkā un nav jāmaina. Bet, lai no-
drošinātu vienmērīgu un ilgtspējīgu 
novadu apvienošanos un turpmāk 
kvalitatīvu novada atkritumu ap-
saimniekošanas sistēmu, Mārupes 
novada pašvaldības speciālisti ir 
izstrādājuši rīcības plānu atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmas pilnvei-
došanai Mārupes novadā. Kā viena 

no pirmajām rīcībām laika posmā 
no 13.09.2021. līdz 11.10.2021., ti-
ka veikta Mārupes, Babītes un Salas 
pagasta iedzīvotāju un juridisko per-
sonu atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmas novērtējuma aptauja. Pēc 
iedzīvotāju un juridisko personu ap-
taujas datu apkopojuma un analīzes, 
tiks izveidota darba grupa turpmākā 
rīcības plāna uzdevumu īstenošanai.

Atbilstoši normatīvajiem ak-
tiem ikvienam Mārupes novada 
teritorijā esošajam nekustamā 
īpašuma īpašniekam (valdītājam, 
nomniekam), fiziskai vai juridiskai 
personai ir pienākums iekļauties 

pašvaldības organizētajā atkritu-
mu apsaimniekošanas sistēmā, 
noslēdzot līgumu par atkritumu 
savākšanu ar komersantu, kuru 
Latvijas Republikas spēkā esoša-
jos normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā ir izvēlējusies un ar kuru ir 
noslēgusi līgumu pašvaldība.

Tā kā abas pašvaldības atklātu 
iepirkuma konkursu rezultātā jau 
pirms administratīvi teritoriālās 
reformas ir noslēgušas līgumus ar 
SIA “Eco Baltia Vide” par dažādiem 
tarifiem, esošajiem pakalpojuma 
saņēmējiem un jauniem klientiem 
tiek piemēroti tādi tarifi, kādi ir spēkā 

attiecīgā pagasta teritorijā (Mārupes 
pagastā un Babītes un Salas pa-
gastā). Šobrīd nešķirotu sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas tarifs 
ir: Mārupes pagastā 12.69 eiro/m3 
ar PVN; Babītes un Salas pagastos 
18.09 eiro/m3 ar PVN. 

Informāciju, kā noslēgt līgumu ar 
“Eco Baltia vide”, aicinām skatīties 
Mārupes novada mājaslapā sadaļā 
Sabiedrība/ Vide un infrastruktūra/ 
Atkritumu apsaimniekošana  vai 
sazinoties ar SIA “Eco Baltia vide” 
klientu apkalpošanas centru pa tālr. 
8717 vai 67 799 999.

Atkritumu apsaimniekošanas sistēma Mārupes novadā 
pēc Administratīvi teritoriālās reformas

Uz nenoteiktu laiku slēgts EKO line 
šķirošanas laukums

Jāņem vērā! Ko varam darīt, lai nepalielinātu mājsaimniecības izdevumus?

Atkritumu šķirošanas iespējas Mārupes, Babītes, Salas pagastos

Zināšanai!

BIO atkritumu šķirošana

https://www.marupe.lv/lv/sabiedriba/vide-un-infrastruktura/atkritumu-apsaimniekosana
http://www.ecobaltiavide.lv
https://www.marupe.lv/lv/sabiedriba/vide-un-infrastruktura/atkritumu-apsaimniekosana
https://www.marupe.lv/lv/sabiedriba/vide-un-infrastruktura/atkritumu-apsaimniekosana
http://www.ecobaltiavide.lv
mailto:marupe%40ecobaltiavide.lv?subject=
mailto:babite%40ecobaltiavide.lv?subject=
mailto:ipasumu.parvalde%40marupe.lv?subject=
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Mārupes novada pašvaldības 
domes 2021.gada 29.septembra 
sēdē tika apstiprināts “Rīcības 
plāns atkritumu apsaimnie
košanas sistēmas pilnveidošanai 
Mārupes novadā”. Plāns iz
strādāts, lai izvērtētu šobrīd pie
ejamo atkritumu apsaimie
košanas infrastruktūru pēc ad
ministratīvi teritoriālās reformas 
visā izveidotajā Mārupes novadā, 
noskaidrotu iespējas to pilnvei
dot un modelētu ciemu attīstības 
perspektīvas. 

Rīcības plāna ietvaros laikā no 
13.09.2021 līdz 11.10.2021 tika 

Lai nodrošinātu arī turpmāk ilgt
spējīgu novada attīstību un kvali
tatīvu uz aprites ekonomiku 
vērstu atkritumu apsaimnie
košanas sistēmu Mārupes 
novadā, Mārupes novada 
pašvaldības 2021. gada 29. sep
tembra domes sēdē ar lēmumu 
Nr.31 tika apstiprināts “Rīcības 
plāns atkritumu apsaimnie
košanas sistēmas pilnveidošanai 
Mārupes novadā”. 

Laika posmā no 2021. gada 
13.septembra līdz 11.novembrim 
norisinājās pirmā rīcība no iecerēta-
jām Rīcības plānā – Mārupes, 
Babītes un Salas pagasta iedzīvotāju 
un juridisko personu atkritumu ap-
saimniekošanas sistēmas novērtē-
juma aptauja. 

Pirmie apkopotie rezultāti lieci-
na, ka aptaujā piedalījušies 584 
respondenti, kas ir apmēram 
6% no Mārupes novada 37259 
iedzīvotājiem. Aptaujā noskaidrots, 
ka vairumā mājsaimniecību ir četri 
cilvēki, no vienas IP adreses anketu 
aizpildīt varēja vienu reizi. Visaktīvāk 
aptaujā piedalījušies Mārupes pa-
gasta iedzīvotāji – 418, attiecīgi no 

veikta iedzīvotāju un juridisko per-
sonu aptauja, lai novērtētu atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmu novadā. 

Šobrīd tiek veidota dažādu jomu 
speciālistu darba grupa, kas tuvā-
kajā laikā izstrādās darba plānu un 
konkrētus aprakstus iegūstamajiem, 
analizējamiem datiem. Iegūtie dati 
tiks izmantoti SVID analīzei – tiks 
apkopotas un analizētas stiprās 
un vājās puses, iespējas un draudi. 
Pēc analīzes darba grupa izstrādās 
priekšlikumus atkritumu apsaimnie-
košanas sistēmas pilnveidošanai.

Babītes pagasta 128 un Salas pa-
gasta 38 iedzīvotāji.

Aptaujā piedalījās 12 juridiskās 
personas un visi respondenti savu 
saimniecisko darbību veic Mārupes 
pagastā.

Turpinot īstenot nākamās Rīcības 
plāna rīcības, tiek plānots, ka tiks 
izstrādāts aptaujas izvērtējums un 
izveidota darba grupa turpmākā 
rīcības plāna uzdevumu īstenošanai. 
Ar aptaujas paplašināto izvērtējumu 
varēs iepazīties Mārupes novada  
pašvaldības mājaslapas sadaļā – 
Sabiedrība/Vide un infrastruktūra/ 
Atkritumu apsaimniekošana. 

Pašvaldība izsaka pateicību 
Mārupes novada iedzīvotājiem un 
uzņēmējiem par dalību sava novada 
veidošanā un attīstībā!

Aizpildot aptauju un norādot 
savu kontaktinformāciju, respon-
dentiem bija iespēja piedalīties izlo-
zē, laimējot pašvaldības sarūpētas 
veicināšanas balvas. Ir izlozēti pieci 
respondenti, ar kuriem pašvaldības 
darbinieki sazināsies personīgi par 
balvas saņemšanu.

Apstiprināts rīcības plāns 
atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmas pilnveidošanai

Noslēgusies aptauja par atkritumu 
apsaimniekošanu Mārupes novadā 

Publiskie dalīti vāktu atkritumu savākšanas punkti 
Babītes un Salas pagastos.

Adrese Stikla 
iepakojums

Vieglais 
iepakojums Tekstils

Piņķi, Babītes pagasts
n/ī "Notekas", Piņķi   
Laimdotas iela 1, Piņķi  
Centra iela 2, Piņķi 
Meistaru iela 2, Piņķi 
Skolas iela 10, Piņķi 
Atpūtas iela 14-16, Piņķi 
Jūrmalas iela 22, Piņķi 
Mazā Jūrmalas iela 1, Piņķi 
Aveņu iela 2-4, Piņķi 
Rīgas iela 13, Piņķi 
Saules iela 1, Piņķi 
Viršu iela 2-4, Piņķi 
Lielpriedes iela un Rīgas ielas krustojums, Piņķi 
Mežaparka un Silarāju ielas krustojums, Piņķi 
Babīte, Babītes pagasts
Liepu aleja 15a, Babīte  
Pie Bērzu ielas autobusa pieturas "Stacija Babīte", Babīte  
Rožu iela 6, Babīte  
Ķiršu iela 2, Babīte 
Mēness iela 2, Babīte 
Sila iela 1, Babīte 
Spilve, Babītes pagasts
Zvaigžņu iela 1, Spilve 
Avotu iela 1a, Spilve 
Avotu iela 19-21, Spilve 
Gravu iela 54, Spilve 
Kleistu un Alstu ielas krustojums, Spilve 
Riekstu iela 1, Spilve 
Pretim n/ī  "Bitītes", Spilve 
Spuņciems, Salas pagasts
Griķu ceļš, Pīlādzīši, Spuņciems  
n/ī  “Doktorāts”, Spuņciems  
n/ī "Papardes", Spuņciems  
Sila iela 13, Spuņciems 
n/ī "Birzes", Spuņciems 
n/ī "Krēsliņi", Spuņciems 
n/ī "Salinieki", Spuņciems 
n/ī "Priežvidi", Spuņciems 
Spuņciema iela 26, Spuņciems 
Varkaļi, Salas pagasts
n/ī  "Dižpriedes", Varkaļi 
Mazie Ezerlīči 7, Varkaļi 
Gātciems, Salas pagasts
n/ī "Mucenieki", Gātes ceļš, Gātciems  
Mežāres, Babītes pagasts
Jasmīnu iela 2, Mežāres 
Ošu iela 15, Mežāres 
Kleistu un Ošu ielas krustojums, Mežāres 
Gundegu iela 18-20, Mežāres 
Gundegu iela 4, Mežāres 
Stīgu iela 21, Mežāres 
Liepezera iela 2, Mežāres 
Priežciems, Babītes pagasts
Ziedu iela 7, Priežciems 
Augļu un Pumpuru ielas krustojums, Priežciems 
Augļu un Ziedu ielas krustojums, Priežciems 
Augļu iela 20, Priežciems 
Aspazijas iela 4a, Priežciems 
Ausekļa un Raiņa ielas krustojums, Priežciems 
Annas Sakses iela 1, Priežciems  
Annas Brigaderes iela 9, Priežciems 
Dzilnuciems, Babītes pagasts
Autobusa pietura "Dzilnuciems", Dzilnuciems 
Kungu ielas un Dzilnu ceļa krustojums, Dzilnuciems 
Strautmalas un Viestura ielas krustojums, Dzilnuciems 
Brīvkalni, Babītes pagasts
Irbēnu iela 3, Brīvkalni 
Upes 6, Brīvkalni 
Kalna iela 20, Brīvkalni  
Skārduciems, Babītes pagasts
n/ī  "Širmas", Skārduciems 
Cielavas, Babītes pagasts
n/ī  "Cielavas 2", Cielavas 
Trenči, Babītes pagasts
n/ī  "Trenči", Trenči 
Sēbruciems, Babītes pagasts
Lazdu un Upenāju ielas krustojums, Sēbruciems 

mailto:https://www.marupe.lv/lv/sabiedriba/vide-un-infrastruktura/atkritumu-apsaimniekosana?subject=
mailto:https://www.marupe.lv/lv/sabiedriba/vide-un-infrastruktura/atkritumu-apsaimniekosana?subject=
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“Jo vairāk es zinu, jo lielāka kļūst 
mana pasaule,” rakstīts uz attēlā 
redzamā spāņu mākslinieka 
murāļa Itālijas skolā Istituto Com
prensivo A.Gatto Battipaglia, kurā 
Babītes pirmsskolas izglītības 
iestādes (turpmāk PII) skolotājām 
Dagmārai Binderei, Liānai 
KļaviņaiRencei un vadītājai In
grīdai Dzelzkalējai bija iespēja 
viesoties šā gada oktobra beigās.

Kopš 2020.gada rudens Babītes 
pirmsskolas izglītības iestāde īsteno 
Erasmus+ KA2 sadarbības un labās 
prakses apmaiņas projektu “Mazais 
dabas mīļotājs” un ir šī projekta koor-
dinatore. Lai gan gada laikā situācija 
neļāva tikties ar ārzemju draugiem 
no Portugāles, Itālijas, Rumānijas, 
Bulgārijas un Turcijas, šogad oktob-
ra pēdējā nedēļā notika pirmais 
apmācību pasākums, kura laikā 
bija iespēja klātienē vērot skolotāju 
darbu ar bērniem pirms skolā, pie-
dalīties dažādās mācību un kultūras 
aktivitātēs. 

Pirmā tikšanās iesākās ar 
pamatskolas orķestra priekšnesu-
mu un Eiropas Savienības himnas 
izpildījumu. Pieredzes apmaiņas 
tēma - ražas novākšana. Pārsteidza 
tas, ka jau pirmsskolā bērniem 
tiek stāstīts ne tikai par olīveļļas 
iegūšanas tradīcijām un procesu, 
bet arī par vīna darīšanu no vīnogām. 
Āra teritorijā tika iekārtotas darbnī-
cas, kur bērni mazās grupiņās imitē-
ja secību, kā no vīnogu novākšanas 
nonāk līdz dzērienam pudelē: vīnogu 

Babītes vidusskolas izglītojamie: 
Emīls Erciņš, Annija Gaile, Mada
ra Krieva, Melānija Krista Lubiņa 
un Emīlija Marija Runce kopā ar 
skolas direktori Ilzi Rozenbergu 
un direktores vietnieci Rutu Vir
buli no 11. līdz 16. oktobrim 
Francijā ar lielu atbildību un lep
numu pārstāvēja mūsu valsti 
Erasmus + projektā “Learning in 
circles” par bezatkritumu ekono
miku. 

Projekta mērķis, kuru vada 
Association de Saint-Sauveur de 
Mazamet, skola no Mazametas 
Francijā, ir mudināt skolēnus 
apzināties aprites ekonomikas 
priekšrocības un saprast, ka pat tāds 
ikdienas ieguldījums kā, piemēram, 
atkritumu šķirošana un situāci-
jas izprašana var palīdzēt apturēt 
ekoloģisko katastrofu. 

Visi skolēni no Latvijas, Itālijas un 
Polijas dzīvoja viesģimenēs un, lai arī 
pirmie mirkļi, satiekoties ar jaunajām 
"ģimenēm", bija mulsuma pilni abām 
pusēm, nedēļas beigās atvadas bija 
tik sirsnīgas it kā būtu jādodas prom 
no saviem vecākiem. 

Mazametas skolas projekta koor-
dinatores, pedagoģes Marina Bamard 
un Valeria Rouanet bija izveidojušas 
sabalansētu nedēļas programmu, 
kas iekļāva sevī gan aprites ekono-
mikas pasākumus, gan Francijas 
kultūrai veltītos pasākumus. 

Pirmā diena tika veltīta, lai iepazītu 
pārstāvētās valstis un skolu, kur 
Melānija ar Emīlu lieliski prezentēja 
pašu sagatavoto video par mūsu 
zaļo un skaisto Latviju un, protams, 
Babītes vidusskolu. 

Savukārt nākamā diena bija 

savākšanu, mīcīšanu ar kājām koka 
mucā (kājās tiek uzvilkti aizsarg-
maisiņi), izspiešanu ar speciālu 
spiedi, sulas saliešanu traukos. 
Tieši tāpat tiek izspēlēta olīveļļas 
iegūšanas secība. Šīs darbnīcas 
vadīja pieaicināts mācību eksperts 
no tuvējās ražotnes, kurā mums 
pēcāk bija iespēja viesoties. Batipalja 
ir slavena ar savu mocarellas sieru, 
kas tiek iegūts no bifeļmātes piena. 
Ražotnes muzejā mums pastāstī-
ja par bifeļu audzēšanas un siera 
ražošanas tradīcijām. 

Trešā apmācību diena tika veltī-
ta darba ar bērniem vērošanai 
grupās. Eiropas Savienības prog-
rammēšanas nedēļas ietvaros šajā 
pirmsskolā bērni apguva pirmās 
iemaņas programmēšanā – un 
te netiek izmantots ne dators, ne 
kādas citas digitālās tehnoloģijas. 
Bērniem pēc savā vecumā sap-
rotamām norādēm jāveic ceļš uz 

grīdas sarūtotā spēļu laukumā, lai, 
piemēram, vāverītei nogādātu riek-
stus koka dobumā, vai, lai ezītis 
nokļūtu ciemos pie zaķēna. Citas 
grupas bērniem bija pašiem jāizvieto 
bultiņas pa rūtiņām spēļu laukumā 
par pārtikas tēmu. 

Dalībnieki apmeklēja Itālijas antīko 
arheoloģisko drupu vietu Paestum, 
kas slavena ar to, ka šeit ir pasaulē 
vislabāk saglabājušies trīs antīkie 
grieķu tempļi. Babītes PII skolotā-
jas brauciena ietvaros apmeklēja 
arī Pompeju, bet atpakaļceļā viena 
pēcpusdiena tika veltīta Romas skai-
stākajām vietām.

Četru dienu tikšanās ar projekta 
partneriem deva interesantas ide-
jas pedagoģiskajam darbam, kā 
arī projekta turpmāko uzdevumu 
īstenošanai. 

Ingrīda Dzelzkalēja, Babītes PII 
vadītāja 

pilnībā veltīta darbam - tika skatī-
tas visu dalībskolu sagatavotās 
prezen tācijas par aprites ekonomi-
kas aizsākumiem katrā valstī, kur 
Madara, Annija un Emīlija izsmeļoši 
iepazīstināja klātesošos ar atkritu-
mu šķirošanas aizsākumiem Latvijā, 
ieskatoties līdz pat viduslaiku vēs-
turei, bet Emīls demonstrēja filmu 
par atkritumu pārstrādes plusiem 
un mīnusiem, skaidrojot pašreizē-
jos apstākļus, kas saistīti ar dabai 
draudzīgu saimniekošanu Latvijā. 
Lai teoriju varētu redzēt dzīvē, tika 
dota lieliska iespēja apmeklēt apģēr-
bu otrreizējās pārstrādes rūpnīcu, 
kur uzskatāmi varēja vērot to, kā 
dzīvē tiek īstenoti aprites ekonomi-
kas principi. 

Projekta koordinatores Marina un 
Valērija visu nedēļu spēja pārsteigt 
ar Francijas kultūras un savas pilsē-
tas Mazametas iepazīšanu. Galvu 
reibinošs pārgājiens uz pilsētas 
lepnumu - trosēs iekārtu gājēju tiltu, 
kas septiņdesmit metru virs zemes 
šūpojas tukšumā, simts četrdesmit 
metru garumā šķērso l’Arnete ieleju, 
savienojot divas Montagnes Noire 

kalnu grēdas. Elpu aizraujošs skats 
paveras gan uz ielejā plūstošo upi, 
gan visu pilsētu. 

Tikpat neaizmirstams brauciens 
bija uz vienu no Eiropas lielākajām 
viduslaiku pilsētām Karkasonu, 
kas ir cietoksnis cietoksnī un Volta 
Disneja iedvesmas vieta, kur cie-
tokšņa torņi kalpojuši par pasaku 
cietokšņu prototipu viņa multfilmās.

Laikā, kad skolēni darbojās grupu 
darbos un apmeklēja citas orga-
nizācijas, kas iesaistījušās otrreizē-
jās pārstrādes procesos, dalībskolu 
pedagogi tikās, lai veidotu program-
mu nākamajai mobilitātei, kas plāno-
ta novembra beigās Itālijā. 

Īpašs gandarījums, ka pilsētas 
mērs Olivier Fabre, uzņemot mūsu 
delegāciju  Mazametas rātsnamā,  
atzinīgi novērtēja projekta iniciatīvu 
un tā ilgtspēju.

Pilnu raksta versiju aicinām 
lasīt pašvaldības mājaslapā 
www.marupe.lv, sadaļā Izglītība.

Vineta Vējone, Babītes vidusskolas 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Babītes PII pedagogi pieredzes apmaiņas vizītē Itālijā

Babītes vidusskolas izglītojamie Francijā diskutē par 
bezatkritumu ekonomiku

Īstenojot projektu “Mazais dabas mīļotājs”, Babītes PII pedagogi iedvesmojas no 
Itālijas kolēģu labās prakses. 

1.rindā no kreisās puses: I.Rozenberga, R.Virbule, M.Krieva, A.Gaile, E.Runce, E.Erciņš 
un M.K.Lubiņa.

Babītes Mūzikas skolas koklētāju ansambļa “Dzītariņi” dalībnieki 
19.septembrī piedalījās Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 
norišu atklāšanas pasākumā “Svētki esam mēs”, kur Vidzemes nova
da kolektīvi muzicēja uz Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja skatu
vēm.

23. oktobrī Latvijas Televīzijā bija skatāma pirmizrāde Latvijas skolu 
jaunatnes kokļu mūzikas koncerta  “Es varēju lielīties” koncertfilmai, kur dzir-
dams un redzams arī “Dzītariņu” veikums - augustā un septembrī koklētāji 
piedalījās gan filmas fonogrammas ierakstos, gan arī filmējās. Mūsu koklētā-
ju ansambļa dalībnieki ierakstīja Edgara Lipora skaņdarba “Viens, divi, trīs” 
un Raimonda Tigula “Raksts Nr.4” fonogrammas.

Pirmsskolas izglītības iestāde “Zeltrīti” un Babītes PII jau piekto reizi 
saņēmušas Ekoskolu augstāko novērtējumu - starptautisko Ekoskolas 
sertifikātu un Zaļo karogu, savukārt PII “Mārzemīte” šo apbalvojumu saņem 
otro reizi. 

Mārupes novada pirmsskolas 
izglītības iestādes saņēmušas 
Ekoskolu augstāko novērtējumu

No labās: Mārupes novada PII "Zeltrīti" Ekoskolas koordinatore, vadītājas vietniece 
izglītības jomā Diāna Lācīte-Daniševska, Ekoskolu programmas vadītājs Latvijā Daniels 

Trukšāns un PII "Zeltrīti" pirmsskolas izglītības skolotāja Laura Mihailova.

No kreisās: Babītes PII pirmsskolas izglītības skolotāja Gina Giberte un Ekoskolas 
koordinatore, vadītājas vietniece izglītības jomā Karīna Gajevska.

PII “Mārzemīte” bērnu Ekopadomes grupas "Mārītes" skolotājs, arī Ekopadomes 
loceklis Kārlis Vilītis un vadītājas vietniece izglītības jomā Ilze Druska.

“Dzītariņi” muzicē, piedaloties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju norišu 
atklāšanas pasākuma. Foto: Romāns Akseņenko.

Līdz skolēnu rudens brīvlaikam Babītes Mūzikas skola turpināja strādāt 
jau ierastajā režīmā: visām skolā ienākošajām personām tika lūgts uzrādīt 
derīgu negatīvu siekalu testa rezultātu vai sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu. 
Tas ir ļāvis šajā periodā saglabāt skolu kā drošu vidi visiem, kas tajā uzturas. 
Ārkārtas situācijas apstākļos skola turpina strādāt attālināti.

Česlavs Grods, Babītes Mūzikas skolas direktores vietnieks izglītības darbā

Babītes Mūzikas skolas jaunumi
Koklētāji piedalās koncertfilmas tapšanā

Turpinām mācīt un mācīties attālināti

https://www.marupe.lv/lv/izglitiba
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Mārupes novada mājražotāji, amatnieki, mākslinieki, autori un citi vietējie 
ražotāji ir sarūpējuši pašu radītas un veidotas lietas, dažādus gardumus un 
citas veltes, ko ikviens var iegādāties, lai iepriecinātu un pārsteigtu savus 
tuvos un mīļos ar jauku dāvanu svētkos.

Pašdarinātas rotaslietas, veselīgi našķi un debešķīgi kārumi, grāmatas, 
kalendāri, sveces, ozolkoka trauki un daudzas citas noderīgas un skaistas 
lietas top tepat, mūsu novadā!

Ar visiem iniciatīvā “Dāvanas svētkiem” iesūtītajiem piedāvājumiem 
aicinām iepazīties pašvaldības mājaslapā: ej.uz/davanassvetkiem2021

Iniciatīvas “Dāvanas svētkiem” informatīvo atbalstu nodrošina Mārupes 
novada pašvaldība.

No 25. līdz 30. oktobrim Mārupes 
novadā norisinājās ikgadējās 
"Mārupes novada uzņēmēju die
nas". Šogad drošības apsvērumu 
dēļ uzsvars tika likts uz at
tālinātām aktivitātēm. 

Nedēļas sākumā, 25. oktobrī, 
Mārupes novada pašvaldības vadītā-
ji un speciālisti tikās ar Mārupes 
novada uzņēmējiem tiešsaistē, lai 
pārrunātu aktualitātes uzņēmējdar-
bības jomā Mārupes novadā.

Pašvaldības izpilddirektora viet-
niece Ilze Krēmere atklāja izaicinā-
jumus ikdienas darbā saistībā ar 
administratīvi teritoriālās reformas 
ieviešanu, izteica pašvaldības iein-
teresētību jaunu ideju un pasākumu 
īstenošanai, kā arī ieskicēja darbu 
pie plānošanas dokumentiem, to-
starp minot  ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju 2022. – 2034. gadam 
un vadmotīvu – “Kopā ceļā uz 
izaugsmi!” 

Pašvaldības pārstāve pastāstīja, 
ka novada attīstības veicināšanai 
izvēlēta jauna pieeja - apkaimju pie-
eja – ar mērķi maksimāli veidot kop-
ienas jeb apkaimes, kurās piedāvāt 
koncentrētus pakalpojumus, lai tie 
tiktu nodrošināti visai sabiedrībai. 
Novads strauji attīstās, arī satiks-
mes ziņā gaidāmas pārmaiņas, jo 
trīs lielās automaģistrāles tuvākā 
nākotnē veidosies par ātrgaitas 
maģistrālēm un novadu šķērsos 
“Rail Baltica” dzelzceļa līnija ar pie-
turu Jaunmārupē. Lidostas un gal-
vaspilsētas tuvums iezīmē arvien 
jaunus darba laukus. Tiek domāts 
par mobilitātes punktu izveidi - visa 
veida transporta pieejamībai tajos. 
Tāpat I.Krēmere iepazīstināja ar 
primāri attīstāmajām teritorijām 
novadā un minēja pašvaldības 
sadarbības partneru lomu stratēģis-
ki svarīgu attīstības jautājumu risi-
nāšanā. Mārupes novads nākamgad 
iegūs pilsētas statusu. Tāpat aktuāla 

ir arī novada attīstības program-
mas vidēja termiņa plānošanas 
dokumenta 2022.-2028. gadam un 
Mārupes novada teritorijas plāno-
juma 2023.-2035. gadam izstrāde. 
Prezentācijas noslēgumā I.Krēmere 
uzsvēra, ka pašvaldība ir atvērta jau-
nu publiskās un privātās sadarbības 
projektu īstenošanai.

Uzņēmējdarbības speciāliste 
Jolanta Kursiša atgādināja un in-
formēja par uzņēmējiem piedāvāta-
jiem sadarbības un atbalsta pro-
jektiem pašvaldībā, kā arī par 
jaunas uzņēmējdarbības atbalsta 
konsultatīvās padomes veidoša-
nu, kurā interesenti varēs pieteik-
ties. Uzņēmējdarbības veicināša-
nai novadā tiek organizēti dažādi 
pasākumi un aktivitātes, pavasaros 
ierasti tiek organizēta darba birža 
“Dzīvo Mārupē – strādā Mārupē”, 
bet rudenī ar plašāku programmu 
tiek organizētas “Mārupes novada 
uzņēmēju dienas”. Tāpat J.Kursiša 
pastāstīja par noslēgtajiem pašvaldī-
bas sadarbības memorandiem (pat-
laban tie ir ar diviem partneriem - ar 
biedrību “Mārupes uzņēmēji” un ar 
Starptautisko lidostu “Rīga”) un par 
Pierīgas Tūrisma asociācijas zīmo-
lu “Exit Riga”, kas ir vēl viena iespēja 
pozicionēt uzņēmuma piedāvājumu 
– tūrisma jomā. Drīzumā novadā 
plānots atvērt Tūrisma informāci-
jas punktu, kura ēkā atradīsies arī 
tirdzniecības vieta mājražotāju pre-
cēm un būs iespēja apmeklēt amat-
nieku meistarklases.  

Sarunu gaitā uzņēmēji iepazīstinā-
ja ar savām darbības jomām un 
aktualitātēm, piemēram, par uzņē-
muma gaidāmo paplašināšanos un 
jaunu telpu rašanas nepieciešamību. 

Diskusijas gaitā uzņēmumi atklā-
ja, kāpēc ir lēmuši par labu uzņēmēj-
darbības attīstīšanai Mārupes 
novadā. Starp tiem izskanēja tādi 
ieguvumi kā veiksmīga sadar-
bība ar pašvaldības vadību un 

speciālistiem, īpaši izceļot Būvvaldes 
darbu. Priekšrocības Mārupes nova-
dam kā vietai, kur attīstīt uzņēmēj-
darbību, ir arī Rīgas tuvums, maģis-
trālie ceļi un apvedceļi, kas loģistikā 
ir ļoti būtiski, ka arī darbaspēka 
piesaistes iespējas. Atsevišķos 
gadījumos izvēles pamatā ir arī 
uzņēmuma vadītāja dzī vesvietas 
tuvums darbam. Savukārt viens no 
sāpīgākajiem jautājumiem, ar ko 
saskaras uzņēmēji Mārupes novadā, 
ir  sabiedriskā transporta pieejamī-
bas trūkums un ceļu infrastruktūras 
nepilnības. Problēma saistās ar 
uzņēmumu darbinieki drošu pārvie-
tošanos uz darbu un no tā.  

“Rīta kafija uzņēmējiem” izskanēja 
ar aicinājumu turpināt kopīgas aktivi-
tātes un informācijas apmaiņu, lai 
abas puses varētu veiksmīgi virzīties 
uz nākamo mērķu sasniegšanu. 

Starp uzaicinātajiem viesiem bi-
ja vairāki uzņēmuma pārstāvji: SIA 
“Omniva” vadītāja Beāte Krauze-
Čebotare, SIA “Inter Cars Latvija” 
uzņēmuma vadītājs/valdes locek-
lis Kaspars Viļumsons, SIA “AK 
Development” valdes loceklis Edijs 
Barojans, SIA “Lāči” īpašnieks un 
vadītājs Normunds Skauģis, AS 
"VentEko" vadītāja Arta Bažovska,  
VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 
valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa 
un komunikācijas vienības vadītāja 
Laura Kulakova, SIA “ANNAS KOKU 
SKOLA”/ SIA "LABIE KOKI eksperti"/  
SIA "LABIE KOKI" un citu uzņēmu-
mu vadītājs, valdes loceklis, Eiropas 
arboristu padomes sertificēts koku 
tehniķis, arborists, parka dārznieks, 
meistars Edgars Neilands.

Tāpat bija pārstāvji no biedrī-
bas “Mārupes uzņēmēji”: Silva 
Jeromanova – Maura (SIA “SilJa” 
īpašniece un biedrības “Biznesa 
vēstniecība” ideju autore, vēst-
nese), Silvestrs Savickis (biedrības 
“MU” valdes priekšsēdētājs) un 
Kārlis Bodnieks (SIA “Prolux” valdes 

priekšsēdētājs).
26. oktobrī ikviens interesents 

varēja noklausīties semināru 
“Uzņēmējiem pieejamie atbalsti un 
programmas reģiona līmenī”.  Rīgas 
plānošanas reģiona (RPR) uzņēmēj-
darbības speciālists, projekta ek-
sperts Ilgvars Francis pastāstīja par 
mazo un vidējo uzņēmēju iesaisti 
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 
instrumenta 2014. - 2021.gada peri-
oda projekta "Uzņēmējdarbības at-
balsta pasākumi Rīgas plānošanas 
reģionā" aktivitātēs. RPR darbinie-
ki - Sabīne Skudra, telpiskās 
plānošanas speciāliste/projekta 
“Local Flavours” eksperte, un Edgars 
Ražinskis, eksperts tūrisma jomas 
projektos – pastāstīja par kultūras 
un dabas mantojuma vērtību vietu 
sociālekono miskajai attīstībai, to-
starp tūrisma produktu attīstībai, 
kopienu un vietu identitātes stip-
rināšanai, dalījās ar RPR projekta 
"Vietējās garšas"/ “Local Flavours” 
pieredzi un stāstīja par rīcības plāna 
izstrādi un plānotajām aktivitātēm. 
Savukārt RPR reģionālās attīstī-
bas koordinācijas nodaļas vadītāja 
Dace Grīnberga uzstājās ar lekciju 
“Veiksmīgāka sadarbības platforma 
reģiona līmenī”. Pierīgas tūrisma 
asociācijas valdes priekšsēdētāja 
Aiva Vancāne prezentēja Pierīgas 
tūrisma asociāciju kā platformu 
ciešākai starpnovadu sadarbībai. 
Lekcijas noslēdza ģimenes restorā-
na “Mārupes Hercogs” namatēvs 
Andris Rūmītis, kurš dalījās  pieredzē 
par uzņēmuma izdzīvošanu Covid 
laikā.  

S e m i n ā r u  i e s p ē j a m s 
noskatīties atkārtoti:  ej.uz/
seminars_26oktobris2021

No 27. oktobra līdz 7. novembrim 
Mārupes novada pašvaldības sadar-
bības partneris – biedrība “Mārupes 
uzņēmēji” – piedāvāja ielūkoties iz-
stādē “10 GADI 10 PIETURĀS”, kas 
bija skatāma Starptautiskās lidostas 

“Rīga” terminālī.  
“Mārupes uzņēmēji” ir nevals-

tiska organizācija, kas apvieno ak-
tīvākos Mārupes novada uzņēmē-
ju. 2021.gadā biedrība svin savu 
desmito jubileju un par godu šim 
notikumam ir sagatavojusi retros-
pektīvu fotoizstādi, kurā atspoguļo-
ti nozīmīgākie biedrības notikumi šo 
10 gadu laikā.

28. oktobrī biedrība “Mārupes 
uzņēmēji” tiešsaistē organizēja lute-
rāņu mācītāja Induļa Paiča lekciju 
“Biznesa morālie aspekti” un aicinā-
ja piedalīties diskusijā par garīguma 
klātbūtni uzņēmējdarbībā - kā ar tā 
palīdzību iespējams risināt izaicinā-
jumus biznesā.

"Eksistēt nozīmē aizņemt vietu, 
dzīvot - atstāt iespaidu uz pasauli" 
- šo un citas vērtīgas atziņas 28.ok-
tobra pēcpusdienā varēja uzzināt 
biedrības "Mārupes uzņēmēji" orga-
nizētajā tiešsaistes lekcijā "Biznesa 
morālie aspekti", kuru vadīja Indulis 
Paičs - luterāņu mācītājs, lektors 
Integrālās izglītības institūtā (I³) un 
kontemplācijas skolotājs, teoloģijas 
maģistrs un psiholoģijas zinātņu 
doktora kandidāts. Diskusijā piedalī-
jās vairāk nekā 50 dalībnieku.

Ar uzņēmēju tikšanos, 
semināriem, lekcijām un diskusijām 
tiešsaistē uzņēmēju dienas ir 
izskanējušas, diemžēl plānotais māj-
ražotāju tirdziņš un Mārupes novada 
uzņēmēju godināšana izpalika valstī 
ieviestās ārkārtējās situācijas un 
stingro ierobežojumu dēļ. 

Pašvaldība pateicas visiem or-
ganizatoriem un dalībniekiem par 
veiksmīgi attālinātā veidā īsteno-
tajām “Mārupes novada uzņēmēju 
dienām 2021”. 

llze Aizsila, sabiedrisko attiecību 
speciāliste

8.oktobrī Mārupes pamatskolas 
1.klašu skolēniem sporta un ve
selības stundu laikā notika kustī
bu prieku veicinošas nodarbības 
kopā ar suņiem. 

Mārupes pamatskolā jau trešo 
gadu sporta stundās tiek organizē-
tas nodarbības ar suņiem “Sports ar 
suņiem”. Droši var teikt, ka tā jau ir 
izveidojusies par tradīciju. 

Suņi ir speciāli apmācīti darbam 
ar bērniem, sertificēti un kārtojuši 
kanisterapijas eksāmenu, sertifikā-
tus izsniegusi Latvijas Kinoloģiskā 
Federācija. Šogad nodarbībās pie-
dalījās divi suņi: labradors retrīvers 
Fanija un ņūfaundlendietis Vinnijs. 
Nodarbības pirmajā daļā skolēni 
uzzināja, kā pareizi uzvesties suņu 
klātbūtnē, kā pareizi sasveicināties 
un rūpēties par tiem. Uzzināja, cik 
daudz ir suņu šķirņu un, izrādījās, 
ka to ir vairāk nekā gadā dienu, ap-
tuveni 400. Kinologi nodemostrēja, 

ko drīkst un ko nedrīkst darīt, esot 
kopā ar suni. 1.klašu skolēni tika 
iepazīstināti ar noteikumiem, kā dzī-
vē jārīkojas, ja ierauga lielu vai mazu 
suni. Tagad bērni zinās, ka, satiekot 
uz ielas suni, kas ir bez saimnie-
ka, svarīgi  pagaidīt, lai suns paiet 
garām. Nedrīkst iet klāt vai mukt 
no suņa. Nedrīkst izdarīt straujas 
kustības.

Iegaumē! Nejaušā saskarsmē ar 
suni nekusties - izturies mierīgi!

Lai nesāpētu ne bērnam, ne su-
nim, skolēni uzzināja 12 zelta liku-
mus, kā pareizi izturēties pret suni.

1. Izturies pret suni tā, kā tu gribi, 
lai izturas pret tevi!

2. Suns var izskatīties tik mīļš, 
tomēr neej (bez prasīšanas saim-
niekam) viņam klāt!

3. Nedari neko, ko suns var pār-
prast un uztvert kā briesmas!

4. Neskaties sunim acīs!
5. Netuvojies suņa astei, nemēģini 

to raustīt un nekāp tai virsū!

6. Netraucē suni, kad tas ēd. 
Nekādā gadījumā nemēģini viņam 
atņemt barību. Ēšana sunim ir kaut 
kas ļoti svarīgs.

7. Kad tu rotaļājies ar suni, uz-
manies no viņa zobiem. Suņi ļoti 
labprāt rotaļājas.

8. Nekad nemēģini izšķirt divus 
suņus, kas plēšas savā starpā.

9. Vienalga, vai tu baidies vai nē, 
bet nekad un nekādos apstākļos 
nebēdz no suņa.

10. Tev ir divas rokas. Sunim ir 
tikai zobi, lai kaut ko satvertu un 
noturētu.

11. Ja tu rotaļājies ar suni, drošī-
bas pēc paskaties, lai blakus būtu 
kāds pieaugušais.

12. Katrs suns ir citādāks.
Nodarbības otrajā daļā skolēni ie-

saistījās aktivitātēs kopā ar suņiem. 
Jautrās stafetēs un skriešanas sa-
censībās skolēni pārliecinājās, lai 
cik ātri viņi skrietu, suns vienalga 
ir ātrāks, bērni uzzināja un prak-
tiski izmēģināja dažādas koman-
das, mācījās pareizi barot suni. 
Nodarbības beigās tos no sirds 
samīļoja.

Ir daudz dažādu suņu, bet tikai re-
tais no tiem ir tiešām nikns un ļauns!

Inese Balode, Mārupes pamatskolas 
sporta skolotāja

Mārupes pamatskolā sporto ar suņiem “Dāvanas svētkiem”  - iepriecini 
sevi un savus tuvos svētkos ar 
īpašām dāvanām 

Ar tiešsaistes semināriem, lekcijām un diskusijām aizvadītas 
“Mārupes novada uzņēmēju dienas 2021”

http://ej.uz/davanassvetkiem2021
http://ej.uz/seminars_26oktobris2021
http://ej.uz/seminars_26oktobris2021
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Mārupes novada pašvaldības 
dome lēmusi par naudas balvu 
piešķiršanu vairākiem novada 
sportistiem un trenerei par aug
stiem sasniegumiem sportā.

2021.gada  29.septembra domes 
sēdē lemts par naudas balvas 
piešķiršanu 3000 eiro apmērā 
Latvijas paralimpiskās iejādes tre-
nerei Agnesei Rozītei par izciliem 
sportista Riharda Snikus sasniegu-
miem vasaras paralimpiskajās 
spēlēs Tokijā. 

Agneses Rozītes trenētais para-
iejādes sportists Rihards Snikus, 
ar kuru sadarbība norit kopš 2014.
gada, Tokijas paralimpiskajās spēlēs 
izcīnīja divas sudraba medaļas. 

Mārupes Sporta centra futbolisti 
piedalījās “Evelatus” Latvijas 
jaunatnes futbola čempionātā 
divās vecuma grupās, kopvērtē
jumā sezonu noslēdzot ar godal
gotām vietām.

Mārupes Sporta centra U-13 ko-
manda trenera Māra Riherta vadībā 
čempionātā startēja Elites grupā. 
Mārupieši pirmajā posmā grupā 

Mārupes Sporta centra tekvondo nodaļas audzēkņi izcīnījuši medaļas 
starptautiskās sacensībās Somijā "Nurtzi _Open 2021", kas norisinā
jās no 29. līdz 30. oktobrim. Sacensībās piedalījās 170 sportisti no 
Somijas, Gruzijas, Maroko, Igaunijas un Latvijas.

Godam pārstāvot savu valsti, no sacensībām mājās pārvestas viena zelta 
un divas bronzas medaļas. 

Kadetu grupā līdz 41 kg trīs uzvaras un zelta medaļu izcīnīja Ruslans 
Lepins - Žagars! Junioru vecuma grupā līdz 55 kg 3.vieta Robertam 
Daukštam un vecuma grupā līdz 63 kg 3.vieta Aleksim Ķeviņam.

12. oktobrī Āraišos norisinājās 
pēdējās sacensības Latvijas simt
gades gadā – Latvijas čempionāts 
krosā U14, U16, U18, U20 vecuma 
grupās. Tajās godalgotas vietas 
ieguvuši Mārupes novada jaunie 
vieglatlēti.

Latvijas čempionāts
U20 vecuma grupā 4km dis-

tanci juniorēm visātrāk veica 
Mārupes novada vieglatlēte 
Kamilla Vanadziņa. Kamillas zelta 
medaļas  rezultāts - 15 minūtes un 
22 sekundes. U16 vecuma grupā 
gan meitenes, gan zēni veica 2km 
distanci. Gan zēnu, gan meiteņu 
konkurencē sudraba medaļas 
izcīnīja jaunie novadnieki Sibilla 
Vanadziņa (rezultāts - 7 minūtes un 
33 sekundes) un Rūdolfs Vanadziņš 
(rezultāts - 6 minūtes un 39

sekundes).

Baltijas čempionāts
Savukārt 30.oktobrī Lietuvas 

kūrortpilsētā Palangā norisinājās 
unikālas Baltijas valstu sacensības 
vieglatlētiem – Baltijas čempionāts 
krosa skrējienos četrās vecuma 
grupās, kur atzīstami startēja arī 
Mārupes novada jaunās vieglat-
lētes Kamilla un Sibilla Vanadziņas. 
Kamilla kļuva par pirmo Baltijas ju-
nioru čempioni (4 km distances re-
zultāts 13:16), savukārt Sibilla izcīnī-
ja 7.vietu (2 km distances rezultāts 
7:33). Latvijas komanda pārliecinoši 
izcīnīja pirmo Baltijas komandu čem-
pionu titulu.

Informācija: athletics.lv

Babītes Sporta kompleksa sporta 
interešu izglītības programmu 
audzēkņi septembrī un oktobrī 
aizvadījuši sezonas noslēguma 
spēles futbolā, gūstot arī godalgo
tas vietas sacensību kopvērtē
jumā.

Playoff Arena zibensturnīrs
U-8 vecuma grupa aizvadījuši pie-

cas spēles, par labākajiem Babītes 
spēlētājiem atzīti Artemis Capuns, 
Renars Rimicans un Svens Gustavs 
Rialāns.  Šajā vecumā netiek noteik-
tas vietas.

Lion Farion Cup 2021
U-9 grupa, sacenšoties četrās 

spēlēs, guvusi vienu uzvaru.
Rīgas čempionāts
U-10 grupa 19. un 25. septembrī 

piedalījās pēdējās sezona spēlēs, 
kur par labākajiem komandas 
spēlētājiem atzīti Lukas Maidanskis 
un Reinis Žmogins. Čempionāta 
kopvērtējumā  komandai Elites 
grupas sacensībās godalgotā 
3.vieta.

Savukārt U-18 futbolisti 3.līgas 
spēlēs 30.augustā un 25.septem-
brī guvuši divas uzvaras (labākie 
spēlētāji Artemijs Piļipčuks, Ernests 
Kronis, Kaspars Juris Barkāns 
un Dāniels Ričards Geidāns) un 
kopvērtējumā izcīnīta 1.vieta. 

Latvijas čempionāts
U-13 futbolisti 23., 29. un 8.ok-

tobrī aizvadījuši trīs pēdējās sezo-
nas spēles, divās plūcot uzvaras 

Treneres darbs ar sportistu norit gan 
trenerei piederošajā stallī “Upeslejās” 
Babītes pagastā, gan Mārupes pa-
gasta Tīraines staļļos, kur ikdienā 
mitinās paralimpiskais sporta zirgs 
King of the Dance. 

Savukārt 2021.gada 27.oktobra 
domes sēdē lemts piešķirt naudas 
balvu diviem novada velo sporta 
sportistiem. 

BMX sportistam Mārtiņam 
Zadrakam piešķirta naudas balva 
700 eiro apmērā par sasniegumiem 
sacensībās Pasaules čempionātā 
Zolderā, Beļģijā, 2019.gada 25.jūli-
jā, Eiropas čempionātā Valmierā, 
2019.gada 14.jūlijā, Baltijas kau-
sa izcīņā BMX Helsinkos, Somijā, 
2019.gada 24.augustā, Latvijas un 

ieņēma 2.vietu, kas ļāva turpināt dalī-
bu otrajā posmā. Mārupes Sporta 
centra U-13 komanda Elites grupā 
Austrumu zonā, cīnoties par 1.- 6. 
vietu, kopvērtējumā sezonu noslē-
dza ar 2.vietu.

Mārupes Sporta centra U-15 ko-
manda trenera Agra Kokareviča 
vadībā spēlēja Attīstības grupā 
“Centrs”. Mārupieši 2021. gada 
“Evelatus” Latvijas jaunatnes futbola 

laurus, trešajā piekāpjoties preti-
niekiem. Spēlē pret Jūrmalas FS 
labākie spēlētāji: Jānis Grinfogels 
un Emīls Stalažs, pret FK Auda – J. 
Grinfogels un  Timurs Ļevčenko, pret 
Tukums200/TSS – J. Grinfogels un 
Krists Feldmanis. Latvijas čempionā-
ta Attīstības F grupā U-13 futbolisti 
kopvērtējumā izcīnījuši 1.vietu.

2021.gada sacensības 
noslēgušās arī U-15 grupai. 25. un 
29.septembrī Latvijas čempionāta 
Elites grupā U-15 futbolisti aizvadī-
juši divas spēles, vienā neizšķirts 
rezultāts, otrā – zaudējums.  
Kopvērtējumā Latvijas čempionāta 
Elites grupā izcīnīta 5.vieta.

U-16 grupa 9.oktobrī Latvijas 
Jaunatnes futbola čempionāta Elites 
grupā ar zaudējumu aizvadījusi 
pēdējo spēli čempionātā, par labā-
kajiem spēlē atzīti Efraims Samuels.
Valutadatils un  Reinis Krieviņš, taču 
kopvērtējumā sezonu noslēgusi ar 
godpilno 2.vietu. 

Latvijas čempionāta Meistarības 
grupā  U-18 grupas futbolisti ar uz-
varām aizvadījuši sezonas pēdējās 
trīs spēles. Spēlēs par rezultatīvā-
kajiem spēlētājiem atzīti Artemijs 
Piļipčuks, Krišjānis Baumanis, 
Vjačeslavs Ofmans, Alans Vapne 
un Kristofers Sondors. Sezonas 
kopvērtējumā U-18 grupai 3.vieta. 

1.līgas čempionāts sievietēm
Meiteņu komanda 25.septembrī 

un 10.oktobrī aizvadījusi sezonas 
pēdējās divas spēles (par labākajām 

Lietuvas čempionātā Ventspilī, 2020.
gada 15.augustā, pārstāvot Latvijas 
Republiku. 

Mečislavs Bartuševics apbalvots 
ar naudas balvu 700 eiro apmērā par 
izciliem sasniegumiem, izcīnot zel-
ta medaļu senioru grupā Pasaules 
čempionātā šosejas riteņbraukšanā 
kategorijā M80-84, kas norisinā-
jās šī gada 6.oktobrī Bosnijā un 
Hercegovinā.

Ņemot vērā ārkārtas situāciju 
valstī saistībā ar Covid-19 izplatību, 
kopīgs apbalvošanas pasākums 
šogad nenotiks.

Uva Bērziņa, sabiedrisko attiecību 
speciāliste

čempionāta sezonu noslē dza ar 
3.vietu.

Paldies vecākiem pat atbalstu se-
zonas garumā un Mārupes Sporta 
centram par atbalstu, lai bērni varētu 
piedalīties sacensībās, nodrošinot 
autobusu tālajiem pārbraucieniem.

Esam atbildīgi un tiekamies 
stadionā!

Mārupes Sporta centrs

tajās atzītas Kristīne Štālmane 
un Sannija Redzoba), čempionāta 
kopvērtējumā ierindojoties 11.vietā.  

Šis bija meiteņu komandas debi-
jas gads sieviešu futbola 1.līgā. 
Iepriekšējā sezonā komanda  pie-
dalījās Latvijas čempionātā kopā 
ar Rīgas Dinamo komandu. Šogad 
bez citu klubu palīdzības un spēlētā-
jiem meitenes sacentās pirmo reizi. 
Vairākas komandas dalībnieces ti-
kai nesen uzsāka karjeru futbolā, un, 
tāpat kā visa komanda, tikai šogad 
debitēja oficiālājās spēlēs. Kopumā 
visās spēlēs meitenes cīnījās ar lie-
lu pašatdevi. Lai gan kopumā tika 
izcīnīta tikai viena uzvara, zaudē-
jumi nebija būtiski, -  meitenes bija 
cienīgas pretinieces katrā spēlē. 
Jaunās futbolistes ir apņēmības pil-
nas strādāt un pilnveidoties,  gata-
vojoties nākamajai sezonai. Ticam, 
ka uzvaras  neizpaliks!

Apkopojums sagatavots pēc Babītes 
Sporta kompleksa vadītāja Guntara 

Reikas sniegtās informācijas

Babītes Sporta kompleksa, trene-
ru kolektīva, futbola audzēkņu 
un viņu vecāku vārdā vēlamies 
teikt lielu paldies mūsu trenerim 
Staņislavam Kolomicevam par ie-
guldīto darbu un pašatdevi, trenē-
jot Babītes SK jaunos futbolistus. 
Šajos piecos kopā pavadītajos ga-
dos ir paveikts ļoti daudz – jaunākie 
audzēkņi aizvesti līdz godalgām  
Latvijas čempionāta Elites grupā, 
kā arī izcīnītas sīvas uzvaras ārpus 
Latvijas robežām. Bet vairāk par visu  
vēlamies pateikties par profesionā-
lo, pozitīvo attieksmi, radot spēju 
audzēkņiem noticēt saviem spēkiem 
par sapņiem, kas ir piepildāmi! 
Pieņemot jaunus izaicinājumus tre-
nera karjerā, novēlam trenerim spert 
drošu soli tiem pretim. Lai izdodas!

Dome lēmusi piešķirt naudas balvas par izciliem 
sasniegumiem sportā

Mārupes Sporta centra futbolisti izcīna godalgotas vietas

Mārupes sporta centra audzēkņiem 
sasniegumi starptautiskās 
tekvondo sacensībās 

Jaunajiem vieglatlētiem 
godalgotas vietas sacensībās krosā 
Latvijas un Baltijas līmenī

Babītes jaunie sportisti noslēdz aktīvo futbola sezonu

Jaunā vieglatlēta Kamilla Vanadziņa uzvar Baltijas čempionātā krosā.
Foto: Anita Stukāne. 

No kreisās: treneris Vitālijs Lepins-Žagars, Roberts Daukšta, 
Ruslans Lepins-Žagars un Aleksis Ķeviņš.
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11.novembrī tradicionāli atcera
mies un ar svecītes aizdegšanu 
pieminam tos, kuri pirms vairāk 
nekā simts gadiem nesavtīgi cīnī
jās Latvijas brīvības vārdā.

Godinot Latvijas Brīvības cīņu 
dalībniekus,1920.gada 11.novem-
brī sāka izsniegt Lāčplēša Kara or-
deņus. Krietni vēlāk – 1990.gada 
3.oktobrī 11.novembris Latvijā tika 
oficiāli noteikts par atceres dienu, 

kurā piemin Latvijas atbrīvošanas 
karā kritušos karavīrus.  

Mārupes novads var lepoties ar 
kopumā 15 drosmīgiem Brīvības 
cīņu dalībniekiem, kuri bija gatavi no-
likt savu galvu Latvijas neatkarības 
vārdā un tika apbalvoti ar Lāčplēša 
Kara ordeni. 

Mārupes novada Centrālajā bib-
liotēkā Piņķos (Jūrmalas ielā 14A) 
aplūkojama* plašāka izstāde par 
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem 
Mārupes novadā. Tāpat apkopo-
jams rodams pašvaldības mājaslapā 
marupe.lv.

Pateicamies par informāciju Inesei 
Liepai un Dacei Ulpei

Avots: lkok.com

Par godu Mārupes pagasta 
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem 
2018.gadā tika uzstādīts piemiņas 
akmens pie Mārupes kapiem. Šogad 
11. novembrī pie piemiņas akmens 
veidojām un izgaismojām Māras 

zīmi par godu mūsu Latvijas brīvības 
cīnītājiem.

11.novembrī Babītes Kul tūr -
izglītības centra filiāles Salas pa-
gastā “Vietvalži” facebook.com 
lapās tika translēts tiešsaistes 
pasākums: muzeāla prezentācija 
par E. Pāvula spēlētajām karavī-
ru lomām “No Jankas Pipara līdz 
Šveikam un Ričardam”, filmas 
“Latviešu strēlnieka stāsts” video 

fragmenti un stāstījums par filmu,  
grupas “Baltie lāči” koncerta ier-
aksts. Aicinājām doties pastaigā arī 
pa divu kilometru garo gaismas ceļu 
cauri Spuņciemam no “Vietvalžiem” 
līdz laivu bāzei, papildinot gaismas 
ceļu ar savu svecīti.

*Atkarībā no tā brīža spēkā esoša-
jiem valdības noteikumiem Covid-19 
izplatības mazināšanai.

Par Lāčplēšiem – tiem, kuri cīnījās par Latviju, par mums

Vecākais apakšvirsnieks 
Dāvids Kretulnieks, 1892-1970
Ordenis piešķirts 1924.g. 
Apbedīts Mārupes kapos. 

Kaprālis Herberts Resnais, 
1989.-1946.
Ordenis piešķirts 1923.g. 
Miris izsūtījumā Molotovas 
apgabalā.

Kareivis Arvīds Vuškalns, 
1902-1958.
Ordenis piešķirts 1922.g. 
Apbedīts Mārupes kapos.

Kapteinis Andrejs Liepiņš, 
1888.-1961.             
Ordenis piešķirts 1920.g. Miris 
Salas pagastā. 

Kapteinis Hermanis Riekstiņš,  
1892.-1942.
Ordenis piešķirts 1922.g. 
Apbedīts Piņķu kapos. 

Kaprālis Augusts Rubenis, 
1898.-1962.
Ordenis piešķirts 1921.g. 
Miris Rīgā.

Dižkareivis Indriķis BiteBitte, 
1894.-1968.
Ordenis piešķirts 1920.g. 
Apbedīts Salas pagasta kapos.

Kareivis Jānis Balodis, 
1896.-1931.             
Ordenis piešķirts 1931.gadā. 
Apbedīts Slokas draudzes 
kapos. 

Kaprālis   Jānis Sniķers
Sniķeris, 1897.-1985.
Ordenis piešķirts 1922.g. 
Apbedīts Piņķu kapos. 

Kaprālis Jānis Klīve, 
1891.1984.
Ordenis piešķirts 1921.g. 
Apbedīts Piņķu kapos. 

Dižkareivis Mārtiņš Bičulis, 
1897.-1954.       
Ordenis piešķirts 1922.g. 
Miris izsūtījumā Permas 
apgabalā.

Kapteinis Nikolajs Ošiņš, 
1901.-1941.
Ordenis piešķirts 1924.g.
Miris Maskavā.

Virsseržants Jānis Krūmiņš, 
1893.-1968.
Ordenis piešķirts 1921.g. 
Miris trimdā Vācijā. 

Dižkareivis Eduards Stebers, 
1890.-1970.
Ordenis piešķirts 1921.g. 
Miris Mārupes pagastā.

Kareivis Eduards Ābele, 
1899.-1944.
Ordenis piešķirts 1920.g. 
Nav ziņu par apbedījumu.

Lāčplēša Kara ordeņa 
kavalieri Babītes 
pagastā

Lāčplēša Kara ordeņa 
kavalieri Mārupes 
pagastā

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri Salas pagastā

https://www.marupe.lv/lv
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Ludmila Zeņina, dzimusi 1953.gadā
Valentīns Svarinskis, dzimis 1935.gadā
Marija Ņikoļenko, dzimusi 1943.gadā
Lorita Plaude, dzimusi 1939. gadā
Rasma Strauta, dzimusi 1929. gadā
Valentīna Kopmane, dzimusi 1933. gadā
Maiga Rubule, dzimusi 1927. gadā
Broņislava Kirsanova, dzimusi 1936. gadā
Juris Pučurs, dzimis 1936. gadā 
Jadviga Gedviliene, dzimusi 1934. gadā 
Jūlija Repša, dzimusi 1931. gadā
Zigrīda Majore, dzimusi 1938. gadā 

Marija Pankare, dzimusi 1927. gadā 
Rodrigo Kairis, dzimis 1939. gadā 
Edgars Pirvics, dzimis 1948. gadā
Dmitrijs Smirnovs, dzimis 1977. gadā
Vjačeslavs Mamonovs, dzimis 1937. gadā
Valerija Ditina, dzimusi 1937. gadā 
Anastasija Kuzmina, dzimusi 1934. gadā 
Broņislava Motivāne, dzimusi 1932. gadā
Gunta Endele, dzimusi 1946. gadā
Svetlana Trjapicka, dzimusi 1946. gadā 
Klavdija Rutkovska, dzimusi 1929.gadā

2021.gada oktobrī Mārupes novadā 
dzimtsarakstu nodaļās reģistrētie mirušie

Iznāk vienu reizi mēnesī / Tirāža  12 900 
eksemplāru / Bezmaksas

“Mārupes Vēstis” publicētie materiāli 
ne vienmēr atspoguļo Mārupes novada 

pašvaldības viedokli. 
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce 

obligāta. 

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

21 Reģistrētas laulības 23 Reģistrēti mirušie29 Reģistrēti jaundzimušie 18 Zēni 11 Meitenes
2021.gada oktobris
Dzimtsarakstu nodaļā

12.oktobrī Mārupes novada Cen
trālajā bibliotēkā Piņķos notika 
literāri muzikāla pēcpusdiena un 
tikšanās ar vēsturisko romānu 
rakstnieku Jāni Ūdri un pianisti 
Ingunu Grīnbergu. Tikšanās 
sarīkota par godu Ivandes Kaijas 
145. jubilejai.

Rakstniekam līdz šim ir iznākušas 
septiņas grāmatas par izciliem 
vīriešiem Latvijas vēsturē. Šī ir as-
totā J.Ūdra grāmata “Ivande Kaija. 
Sievietes dzelme’’ jeb pirmā grāma-
ta par ievērojamas sievietes dzīvi un 
radošo darbību. J.Ūdrim ir muzikāls 
uzvedums “Sievietes izcilo vīriešu 
dzīvē”, bet kāpēc nav grāmatas par 
vīriešiem izcilo sieviešu dzīvē? Kā 
rakstnieks pats norāda, dzīve nav 
devusi pietiekamus faktus. Rakstot 
grāmatu par Ivandi Kaiju (īstajā 
vārdā Antoniju Lūkinu), rakstnieks 

Aicinām doties skaistā virtuālā ceļojumā, izstaigājot jaunā bērnudār
za “Zīļuks” plašās telpas.

Mārupes novada pašvaldība izveidojusi  jaunās pirmsskolas izglītības 
iestādes “Zīļuks” virtuālo tūri, kas šajā pulcēšanās ierobežojumu laikā sniedz 
lielisku iespēju justies klātesošam, soli pa solim izstaigājot košās jaunā 
bērnudārza telpas un aplūkojot āra rotaļu laukumus.

Tūre apskatāma pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv, sadaļā Izglītība.

Uva Bērziņa, sabiedrisko attiecību speciāliste

Sabiedrības integrācijas fonda 
rīkotajā konkursā “Ģimenei 
draudzīgākā pašvaldība” līdz šī 
gada 12. decembrim vietnē 
www.vietagimenei.lv ikviens Lat
vijas iedzīvotājs aicināts izvērtēt 
pašvaldību sniegumu.

Konkurss “Ģimenei draudzīgākā 
pašvaldība” norisinās kopš 2017. 
gada. Tā primārais mērķis ir izcelt 
labākos piemērus un risinājumus, kā 
pašvaldības rūpējas par ģimenēm, 
līdztekus veidojot vidi arī pašvaldī-
bu draudzīgai sāncensībai, tādējādi 
mudinot tās attīstīt aizvien plašāku 
un pieejamāku ģimenēm paredzēto 
pakalpojumu klāstu.

Līdzīgi kā iepriekš, konkurss norisi-
nāsies vairākās kārtās, paredzot iz-
vērtēt visu 43 Latvijas pašvaldību 
darbu ģimenēm draudzīgas vides 
veidošanā. Pašvaldību vērtējums 
sastāvēs no šobrīd sāktā iedzīvotā-
ju balsojuma, kur ikvienam ir iespēja 
ne tikai novērtēt un sniegt priekšli-
kumus, atbalstot savu pašvaldību, 
bet, pamatojoties uz pieredzi, balsot 
arī par citām ģimenei draudzīgām 
pašvaldībām. Turklāt balsot varēs 
vairākkārt līdz pat šī gada 12. de-
cembrim, autorizējoties ar sociālā 
tīkla Facebook kontu vai e-pastu. 
Nākamajā kārtā, kas norisināsies 

pārdomājis arī savu dzīvi. Pirms 
divpadsmit gadiem, rakstot grāmatu 
par Kārli Ulmani, atcerējies par Ivandi 
Kaiju, jo, kā izteicies Kārlis Ulmanis, 
no visām Latvijas sievietēm viņš vis-
vairāk cienot Ivandi Kaiju. Savukārt 
Ivandei Kaijai bijušas klusas jūtas 
pret Kārli Ulmani. Autors Misiņa 
bibliotēkā veicis pamatīgu Ivandes 
Kaijas dienasgrāmatas izpēti, no 
kurienes smēlis faktus grāmatas 
tapšanai. Ivandes Kaijas vīrs Fēlikss 
Lūkins bijis slavenās gleznotājas 
Džemmas Skulmes vecmāmiņas 
brālis. Grāmatā visa Ivandes Kaijas 
dzīve sadalīta trīs posmos. Pirmais 
posms atspoguļo jaunības gadus, 
iepazīšanos ar nākamo dzīvesbied-
ru Fēliksu Lūkinu, laulības, trīs bērnu 
nākšanu pasaulē, pirmos literāros 
centienus, draudzību ar Aspaziju un 
Raini. Otrais posms vairāk ataino 
Pirmā pasaules kara laikus, bēgļu 

2022. gadā, pēc vienota principa tiks 
izvērtēti pašu pašvaldību sniegtie, 
kā arī vērtēšanas komisijas iegūtie 
dati par iedzīvotājiem pieejamajiem 
pakalpojumiem. 

Viena no 43 pašvaldībām, kura 
tiks atzīta par ģimenei draudzīgāko 
valsts mērogā, saņems naudas 
balvu vismaz 25 000 eiro apmērā. 
Savukārt katras pašvaldību grupas 
uzvarētājs – balvu vismaz 15 000 
eiro apmērā. Vērtēšanas komisija 
varēs noteikt arī papildu nomināci-
jas, sadalot atlikušo naudas balvu 
fondu. Piešķirtās naudas balvas 
paredzētas, lai nodrošinātu atbals-
ta pasākumus un pakalpojumus 
vai vides veidošanu ģimenēm ar 
bērniem. 

Plašāka informācija par 
pašvaldībām, kā arī balsoju-
ma anketa pieejama mājaslapā 
www.vie tagimenei.lv/balsot. 

Aktualitātēm aicinām sekot so-
ciālajās vietnēs un izmantot tēmturi 
#VietaĢimenei. 

Zane Jēkabsone,
Sabiedrības integrācijas fonda 

sabiedrisko attiecību speciāliste

gaitas, atšķirtību no vīra un bērniem, 
romāna “Iedzimtais grēks” iznākša-
nu un kritiku, Latvijas Republikas 
proklamēšanu, Bermontiādi, Zelta 
fonda izveidi. Trešais posms vairāk 
saistās ar Ivandes politisko dar-
bību, Sieviešu savienības izveidi, 
Aspazijas un Raiņa atgriešanos no 
trimdas, Ivandes smago slimību, 
vīra nāvi un beigās arī pašas nāvi. 
Kā uzzinājām, Ivandes Kaijas dzīve 
ir bijusi ļoti sarežģīta un traģiska, 
negūstot īsti piepildījumu laulībā, kā 
arī brīžiem bijusi nesaprasta literāra-
jā jomā. Tomēr viņa paliks atmiņā 
kā cīnītāja par sieviešu tiesībām - 
ieņemt vīrietim līdzvērtīgu vietu ne 
vien ekonomiskajā un sabiedriskajā 
dzīvē, bet arī ģimenē un attiecībās.

Ināra Pētersone, Mārupes novada 
Centrālās bibliotēkas bibliotekāre

Tikšanās ar rakstnieku Jāni Ūdri un viņa grāmatas 
“Ivande Kaija. Sievietes dzelme’’ prezentācija

Aicinām izstaigāt jaunā bērnudārza 
“Zīļuks” telpas virtuālā tūrē

Iedzīvotājus aicina novērtēt pašvaldību 
atbalstu ģimenēm, piedaloties 
konkursa “Ģimenei draudzīgākā 
pašvaldība” balsojumā

Svinēsim Latvijas dzimšanas dienu kopā!
Iepretim Piņķu sv. Jāņa luterāņu baznīcai tiek 
veidots gaismas objekts Latvijas kontūras formā. 
Aicinām atnest un iedegt tajā arī savu svecīti.

Babītes Kultūrizglītības centra logos vērojamas 
gaismas projekcijas Latvijas karoga krāsās.

Aicinām ikvienu novada iedzīvotāju izgaismot 
savas mājas vai darba vietas logus un ar 
gaišumu sveikt mūsu Latviju svētkos! 
18.novembrī Mārupes  Kultūras nama un 
pašvaldības ēkas logos visas dienas garumā 
varēs apskatīt novada mākslinieku veltījumu 
Latvijai svētkos “Pieskārieni Latvijai”. Tuvojoties 
tumsai, mākslas darbi tiks izgaismoti.

Mārupes novada “Patriotiskā nedēļa” pašvaldības 
sociālo tīklu kontos un mājaslapā. Aicinām doties 
ceļojumā laikā, kurā virtuāli apmeklēsim novada 
vēsturiskās vietas, iepazīsim karavīru sadzīvi un 
izdzīvošanai svarīgas iemaņas (8 sērijās).

21.NOVEMBRĪ Mārupes novada kapsētās 
Mirušo piemiņas diena - svecīšu vakars
Mūžības svētdienas jeb Mirušo piemiņas dienas 
dievkalpojumi:
11.00 Piņķu sv. Jāņa baznīcā
13.00 Salas sv. Jāņa baznīcā
Uzmanību! Dievkalpojumi notiks atbilstoši tā brīža 
spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem, 
ievērojot epidemioloģiskās prasības.
 
28.NOVEMBRĪ NO PLKST. 15.00 LĪDZ 17.00 
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā 
"Vietvalži"
Ziemassvētku egles iedegšana
Pasākumā būs iespēja satikt Ziemassvētku vecīti 
un nofotografēties pie Ziemassvētku egles rūķa 
namiņa. Pasākums notiks zaļajā režīmā. 
Pasākuma laikā visiem ir jābūt mutes un deguna 
aizsargmaskām, jāievēro 2m distance un pie ieejas 
jāuzrāda Covid-19 sertifikāts un pase vai ID. Būs 
iespēja apskatīt arī floristikas izstādi "Gaismas 
vainags". 

28.NOVEMBRĪ pie Mārupes Kultūras nama
Svinīga Ziemassvētku egles iedegšana, kas 
muzikālā un mirdzošā tērpā līksmu gaisotni uzturēs 
visu svētku periodu. 

18.DECEMBRĪ PLKST. 12.00
Mārupes Kultūras namā
Aizraujoša muzikāla Ziemassvētku izrāde 
"Pifa Ziemassvētki"
Tās laikā skatītāji uzzinās, kā gada skaistākajiem 
svētkiem gatavojas Pifs, Herkuless, krustmāte 
Agate, krusttētiņš Tontons, Dudū un Pele. Izrādē 
skan Jāņa Petera un Ivara Vīgnera leģendārās 
dziesmas. Lomās - Edgars Lipors, Jānis Skanis, Laila 
Kirmuška, Jānis Kirmuška, Vita Baļčunaite, u.c. 
Biļetes iespējams iegādāties BIĻEŠU PARADĪZES 
kasēs un www.bilesuparadize.lv

19. DECEMBRĪ NO PLKST. 11.00 LĪDZ 15.30 
Mārupes novada pašvaldības Babītes 
Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā 
"Vietvalži"
Muzikālas Ziemassvētku brīnumu izrādes 
seansi
Izrāžu skaits dienā būs atkarīgs no pieteikumiem. 
Vecākiem un bērniem no 7 gadu vecuma telpās un 
izrādes laikā ir jālieto mutes un deguna aizsegs. 
Plašāka informācija par pieteikšanos būs pieejama 
www.marupe.lv pēc Valsts svētkiem.

19. DECEMBRĪ NO PLKST. 16.00 LĪDZ 21.00  
Mārupes Kultūras nama iekšpagalmā 
Gaismu vides instalācija ģimenēm ar 
bērniem “Rūķa svētku jampadracis”
Dodoties pastaigā svaigā gaisā, varēs apskatīt 
svētku egli un pamāt Rūķim Gardummicem. Plašāka 
informācija www.marupe.lv. 

PASĀKUMU AFIŠA

Apmeklētāju ievērībai!
Kultūras norisēs iespējamas izmaiņas valstī 
noteikto veselības aizsardzībai ieviesto 
noteikumu dēļ. Aicinām sekot jaunākajai 
informācijai mājaslapā www.marupe.lv un 
klātienes pasākumos stingri ievērot aktuālās 
epidemioloģiskās drošības prasības!

https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/izdevums-marupes-vestis
https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/izdevums-marupes-vestis
https://www.marupe.lv/lv/izglitiba/zinas/aicinam-virtuali-paciemoties-jauna-bernudarza-ziluks-pasaule
http://www.vietagimenei.lv/balsot

