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30.septembrī, klātesot Izglītības 
un zinātnes ministres padom-
niekam Jānim Ozolam, Mārupes 
novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājam Andrejam En-
cem, pašvaldības domes 
priekšsēdētāja pirmajam viet-
niekam Mārtiņam Bojāram, 
pašvaldības izpilddirektoram 
Kris tapam Ločam un būvuzņēmu-
ma SIA “VELVE” valdes loceklim 
Ivo Brālēnam, svinīgi tika atklāta 
viena no vērienīgākajām jaun-
būvēm Mārupes novadā - jaunā 
pirmsskolas izglītības iestāde 
“Zīļuks”.

Ņemot vērā augstos dzimstības 

rādītājus novadā, ik gadu vairāk 
nekā 60% pašvaldības budžeta 
līdzekļu tiek novirzīti izglītības jo-
mai, pašvaldībai domājot dažādus 
risi nājumus kvalitatīvas pirms
skolas izglītības nodrošināšanai. 
Jaunais bērnudārzs ar 384 vietām 
būs būtisks ieguldījums pašvaldī-
bas izglītības sistēmas kapacitātes 
paaugstināšanā.

Atklājot jauno bērnudārzu, domes 
priekšsēdētāja pirmais vietnieks 
Mārtiņš Bojārs pateicās visiem, 
kas palīdzēja šī projekta tapšanā, 
un pauda gandarījumu par īsteno-
to projektu: “Man ir patiess prieks, 
ka esam radījuši vēl vienu jaunu 
mājvietu mazajiem mārupiešiem, 

kur augt, attīstīties un lieliskā vidē 
izbaudīt bērnību, dodoties pretī 
jaunām zināšanām.”

Mārupes novada pašvaldības iz-
pilddirektors Kristaps Ločs: “Jaunā 
bērnudārza projekts ir īpašs ar to, 
ka tajā izmantotas būvniecības 
tehnoloģijas, kas ļaus šo ēku saukt 
par gandrīz nulles enerģijas ēku, no-
drošinot vienlaikus arī ēkas kvalitāti 
un ilgmūžību. Mums kā pašvaldībai 
ir svarīgi savos objektos ieviest ilgt
spējīgus risinājumus, vienlaikus 
panākot lietderīgāku ener ģijas re-
sursu izmantošanu, kā arī zemas 
siltum enerģijas izmaksas visā ēkas 
ekspluatācijas gaitā. Man ir prieks, 
ka gada garumā, pie šī projekta 
strādājot spēcīgai komandai, ir 
panākts kvalitatīvs rezultāts.”

Jaunā izglītības iestāde ir gana ie-
spaidīga un būs lielākais bērnudārzs 
novadā – tā teritorijas kopējā platība 
ir 3,4 ha, savukārt pati ēka ir 6200 
m2 liela. 

Projekta īstenošanas gaitā 
veiksmīgi sadarbojušies arhitekti, 
telpu dizaineri un būvnieki. Mazajiem 
būs pieejamas gaumīgas un pār-
domāti iekārtotas 18 grupiņu tel-
pas, kā arī plašas telpas kopīgām 
aktivitātēm – multifunkcionāla zāle 
saviesīgiem pasākumiem, ēdamzāle, 
telpas sportam un mūzikas apguvei, 
telpas administrācijai.

Atklāta jaunā pirmsskolas 
izglītības iestāde “Zīļuks”

turpinājums 11.lpp

Multifunkcionāla saviesīgo pasākumu zāle.

Rotaļu laukuma miniatūrā pilsētiņa. Viena no 18 grupiņu telpām.

Jaunais Mārupes novada bērnudārzs PII "Zīļuks" nodrošinās 384 vietas bērniem.
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2021.gada 12.oktobrī notika 
Mārupes novada pašvaldības 
domes ārkārtas sēde. Izskatīti trīs 
darba kārtībā iekļautie lēmum-
projekti:

Lēmumi īsumā: 
Apstiprināt Mārupes novada 

Izglītības pārvaldes amatu vietu 
sarakstu un likvidējamo amata vietu 
sarakstu.

Iecelt Elfu Slocenieci Centrālās ad-
ministrācijas vadītāja amatā un atbrī
vot Elfu Slocenieci no Mārupes novada 
pašvaldības izpilddirektora vietnieka 
amata. 

Iecelt Ilzi Krēmeri Mārupes novada 
pašvaldības izpilddirektora vietnieka 
amatā. 

Andrejs Ence, Mārupes novada 
pašvaldības domes priekšsēdētājs

Lēmumi īsumā
Apstiprināt zemes ierīcības projek-

tus, piešķirt adreses un nosaukumus, 
noteikt lietošanas mērķus nekustama
jiem īpašumiem un zemes vienībām, 
projektētajām zemes vienībām piešķirt 
adreses, piešķirt adreses nekustamo 
īpašumu rindu mājām, dzīvokļu mā-
jām, telpu grupām, zemes vienībām, 
mainīt adresi saimniecības ēkai, iz-
veidot jaunas ielas. Atļaut apvienot 
zemes vienības, zemes gabalus, no 
nekustama jiem īpašumiem atdalīt ze-
mes vienības, likvidēt adreses. Izsniegt 
izziņas par zemesgabala iegūšanu 
īpašumā. Apstiprināt zemes ierīcības 
projektus nekustamo īpašumu ze-
mes vienību robežu pārkārtošanai un 
sadalei.

Izbeigt detālplānojuma izstrā-
di nekustamā īpašuma „Mazāvas”, 
Mārupes pagastā, teritorijai, kas uzsāk-
ta ar Mārupes novada domes lēmumu 
2015.gada 8.septembrī. Uzsākt jaunu 
detālplānojuma izstrādi nekustamā 
īpašuma „Mazāvas” teritorijai. 

Uzsākt nekustamā īpašuma 
“Starptautiskā lidosta “Rīga”” teritori-
jas austrumu daļas detālplānojuma 
grozījumu izstrādi. 

Pieņemt iesniegto Mārupes novada 
pašvaldības domes saistošo noteiku-
mu Nr.11/2021 „Par Mārupes novada 
domes 2009.gada 28.oktobra saistošo 
noteikumu Nr.13 „Mārupes novada 
saimniecības „Gaiļi1” detālplānojums” 
atzīšanu par spēku zaudējušiem” 
projektu.

Uzsākt detālplānojuma izstrādi 
nekustamā īpašuma “Zvaigznāji”, 
Vētrās, Mārupes pagastā, teritorijai.

Uzsākt detālplānojuma izstrādi 
nekustamā īpašuma Loka ceļš 44, 
Jaunmārupē, Mārupes pagastā, 
teritorijai.

Atļaut uzsākt detālplānojuma iz-
strādi nekustamā īpašuma “Anniņas” 
zemes vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 8048 007 1166, adrese “Anniņas”, 
Dzilnuciemā, Babītes pagastā, robežās 
2,9679 ha platībā un nekustamā īpašu-
ma Sniegu iela 22 zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8048 007 0789, 
adrese Sniegu iela 22, Dzilnuciemā, 
Babītes pagastā, robežās 0,1569 ha 
platībā.

Vienai personai atsavināt domā-
jamās daļas no zemes vienības, kas 
ietilpst nekustamā īpašuma Beržu iela 
5, Mārupē, Mārupes pagastā, kadastra 
Nr. 8076 007 0999, sastāvā par 600 
eiro.

Mainīt Mārupes novada pašvaldības 
nekustamo īpašumu Jelgavas ceļš 29, 
Tīrainē, Mārupes pagastā, kadastra 
Nr.8076 008 0071, kura nosacītā ce-
na ir 68 000 eiro, pret OÜ ROHELINE 
OAAS nekustamo īpašumu Tīraines 
iela 13, Tīrainē, Mārupes pagastā, 
kadastra Nr.8076 008 0199, kura no-
sacītā cena ir 65 500 eiro, nosakot, ka 
OÜ ROHELINE OAAS ir pienākums segt 
cenas starpību maiņas līguma parak-
stīšanas brīdī.

Apstiprināt Mārupes novada 
pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma “Vēja Zirgi”, Piņķos, Babītes 
pagastā, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8048 003 1676 izsoles 
rezultātus. Atbilstoši Izsoles komisijas 
protokolam par nekustamā īpašuma 
ieguvēju atzīt SIA “KOOL LATVIJA”, 
pārdodot īpašumu par pirkuma mak-
su 121 000 eiro.

Atsavināt SIA “SENSOL” zemes vie
nību 0,2828 ha platībā Priedaines ielā 
11, Piņķos, Babītes pagastā, kadastra 
apzīmējums 8048 003 1778, par sum-
mu 41 000 eiro.

Atsavināt vienai personai nedzīvo-
jamai ēkai  garāžai piekritīgās domā-
jamās daļas no zemes gabala Skultes 

ielā 29B, Skultē, Mārupes pagastā, 
kadastra apzīmējums 8076 001 
0049. Uzdot Nekustamā īpašuma 
novērtēšanas komisijai noteikt atsavi
nāmā nekustamā īpašuma vērtību. 

Slēgt servitūta līgumu ar vienu per-
sonu, nodibinot ceļa servitūtu pašvaldī-
bas nekustamajā īpašumā Meža iela 
20, Jaunmārupē, Mārupes pagastā, 
kadastra Nr.8076 011 0734, 4,5 m 
platumā un 29,43 m garumā par labu 
nekustamajam īpašumam Meža iela 
18 A, Jaunmārupē, Mārupes pagastā, 
kadastra Nr. 8076 011 0942.

Konceptuāli atbalstīt nekustamā 
īpašuma Plieņciema iela 11, Mārupē, 
Mārupes pagastā, kadastra Nr.8076 
003 0812, daļas pieņemšanu dāvinā-
jumā no SIA “Plieņciema 11” ar mērķi 
izmantot to pašvaldības infrastruk-
tūras izveidošanai un uzturēšanai. 
Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašu-
ma “Pašvaldības ceļš C19 Ainavas
VaļeniekiVecinkas”, Mārupes pagastā, 
zemes vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 8076 003 1378 daļas maiņu pret 
divām fiziskām personām piederošā 
nekustamā īpašuma Plieņciema iela 
13, Mārupē, Mārupes pagastā, kadas-
tra Nr.8076 003 0813, daļu. 

Atcelt Mārupes novada domes 
2021.gada 24.februāra lēmumu 
Nr.13 “Par atbalsta piešķiršanu ener-
goefektivitātes pasākumu veikšanai 
daudzīvokļu dzīvojamai mājai Mārupes 
novadā, Jaunmārupē, Mazcenu alejā 
6”.

Izveidot Mārupes novada 
Stratēģiskās attīstības plānošanas 
vadības darba grupu un tās nolikumu.

Apstiprināt rīcības plānu atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmas pilnvei-
došanai Mārupes novadā.

Fiziskām personām piešķirt 
pašvaldības līdzfinansējumu dzīvoja-
mo māju pieslēgšanai centralizētajai 
ūdenssaimniecības sistēmai.

Pārņemt bezatlīdzības īpašumā 
valstij piekrītošo autoceļu V24 
“Pievedceļš Mārupes zvēru fer-
mai”, Mārupes pagastā, kadastra 
Nr.80760120143, 0,81 ha platībā, ar 
asfaltētu segumu 0,580 km garumā.

Uz trīs gadiem SIA “Kalve Coffee” 
izsniegt atļauju vīna, raudzēto dzē
rienu vai pārējo alkoholisko dzērienu 
ražošanai mazajā alkoholisko dzē
rienu darītavā Mazcenu alejā 43b, 
Jaunmārupē, Mārupes pagastā.

Ar fizisku personu pagarināt sociālā 
dzīvokļa “Mildas”9, Babītē, Babītes pa-
gastā, īres līguma termiņu.

Biedrībai „Mārupes vizuālās māk slas 
studija” piešķirt finansiālu atbalstu 700 
eiro apmērā projekta „Mana glezna 
2021” īstenošanai un izstādes rīkoša-
nai Mārupes Kultūras namā Mārupē.

Reorganizēt Mārupes novada 
pašvaldības iestādi “Mārupes novada 
Izglītības dienests”, mainot tā nosauku-
mu uz “Izglītības pārvalde”, un apstip
rināt tās nolikumu. 

Saskaņot Babītes vidussko-
las interešu izglītības program-
mas 2021./2022., 2022./2023. un 
2023./2024.mācību gadam, Skultes 
sākumskolas interešu izglītības prog
rammas 2021./2022., 2022./2023. 
un 2023./2024.mācību gadam, Salas 
sākumskolas interešu izglītības prog
rammas 2021./2022.mācību gadam.

Reorganizēt Mārupes novada 
pašvaldības iestādi “Mārupes nova-
da Sociālais dienests”, tai pievienojot 
Babītes novada pašvaldības iestādi 
“Babītes novada pašvaldības Sociālais 
dienests” un apstiprināt tās nolikumu.

Apstiprināt pašvaldības izglītības 
iestāžu izdevumu tāmes savstarpē-
jiem norēķiniem ar citām pašvaldībām 
2021.gadā (septembris – decembris), 
nosakot izmaksas uz vienu audzēkni 

mēnesī:
•Mārupes Valsts ģimnāzija  55.88 

eiro; 
• Mārupes pamatskola 97.56 eiro un 

pirmsskola  243.54 eiro;
• Skultes sākumskola  306.31 eiro 

un pirmsskola  403.16 eiro;
• Jaunmārupes pamatskola  103.28 

eiro;
• PII „Lienīte”  235.68 eiro;
• PII „Zeltrīti”  227.02 eiro;
• PII „Mārzemīte”  224.55 eiro;
• Babītes vidusskola  87.83 eiro;
• Salas sākumskola  277.89 eiro un 

pirmsskola   327.97 eiro;
• PII “Saimīte”  269.27 eiro;
• Babītes PII  297.16 eiro;
• PII „Zīļuks”  297.10 eiro.
Noteikt, ka no 2021.gada 1.sep-

tembra līdz 2022.gada 31.janvārim 
privātajām pamata un vidējās izglītības 
iestādēm ir piešķirams pašvaldības 
līdzfinansējums 87 eiro apmērā mēnesī 
par vienu audzēkni, kura deklarētā dzī
vesvieta ir Mārupes novada pašvaldī-
bas administratīvajā teritorijā.

Reorganizēt Babītes novada 
pašvaldības iestādi “Babītes novada 
pašvaldības bibliotēka”, tai pievienojot 
Mārupes novada pašvaldības iestā-
di “Mazcenas” bibliotēka kā filiāli un 
mainīt tās nosaukumu uz “Mārupes 
novada bibliotēka”.

Pieņemt saistošos noteikumus 
Nr.12/2021 “Par mājsaimniecības ma-
teriālās situācijas izvērtēšanu un so-
ciālās palīdzības pabalstiem Mārupes 
novadā”.

Piedalīties Valsts izglītības un at-
tīstības aģentūras projekta “Karjeras 
atbalsts vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs” īstenošanā no 
2021.gada 1.septemba līdz 2022.ga-
da 31.maijam.

Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.13/2021 “Par kārtību, kādā Mārupes 
novada pašvaldība piešķir un izmaksā 
atbalstu bērnam, kurš saņem pakalpo-
jumu pie privātā bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēja vai privātajā 
pirmsskolas izglītības iestādē”.

Apstiprināt saistošos noteiku-
mus Nr.14/2021 “Mārupes novada 
pašvaldības pirmsskolas izglītības 
nodrošināšanas funkcijas īstenošanas 
kārtība”.

Apbalvot Latvijas paralimpiskās ko-
mandas zirgu sportā (iejāde) treneri 
Agnesi Rozīti ar naudas balvu 3 000 
eiro. 

Izveidot Mārupes novada vēlēšanu 
komisiju septiņu locekļu sastāvā. 

Apstiprināt Mārupes novada 
pašvaldības Vienotās grāmatvedības 
uzskaites kārtību.

Apstiprināt Babītes novada pašvaldī-
bas 2021.gada slēguma pārskatu par 
laika periodu no 2021.gada 1.janvāra 
līdz 2021.gada 30.jūnijam. Pieņemt 
zināšanai SIA “Revidents un grāmat-
vedis” iesniegto zvērinātu revidentu 
ziņojumu.

Organizēt iepirkumu “Dabasgāzes 
piegāde” un apstiprināt iepirkuma 
komisijas sastāvu. 

O r g a n i z ē t  i e p i r k u m u 
“Demonstrācijas iekārtu piegāde” 
un apstiprināt iepirkuma komisijas 
sastāvu.

Nepieņemt lēmumu “Par mobilā in-
terneta nodrošināšanu Normundam 
Orleānam”.

Pieņemt saistošos noteikumus 
Nr.15/2021 „Par nekustamā īpašu-
ma nodokļa piemērošanas kārtību 
Mārupes novadā”.

Pieņemt saistošos noteikumus 
Nr.16/2021 „Nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtī-
ba Mārupes novadā”.

Noteikt fiziskai personai izīrējamas 
dzīvojamās telpas statusu pašvaldī-
bas dzīvokļa īpašumam Viršu ielā 11, 
Tīrainē, Mārupes pagastā.

No 2021.gada 1.oktobra atzīt 

par spēku zaudējušu Babītes nova-
da pašvaldības Koku ciršanas sa
skaņošanas komisijas nolikumu.

Veikt grozījumus Babītes novada 
pašvaldības 2021.gada 27.janvāra 
noteikumos Nr.1 „Par amatiem, to kla-
sificēšanu un mēnešalgām pašvaldī-
bas iestādēs 2021.gadā”, papildinot 
pielikumu Nr.3. ar jaunu amata vietu 
Babītes vidusskolas amatu sarakstā   
“Karjeras konsultants”.

Uzsākt Mārupes novada attīstī-
bas programmas 2022.2028.gadam 
izstrādi.

Apstiprināt Mārupes novada tūris-
ma un kultūrvides konsultatīvās pa-
domes nolikumu.

Apstiprināt Mārupes novada sporta 
un aktīvās atpūtas konsultatīvās pa-
domes nolikumu.

Apstiprināt Mārupes novada izglītī-
bas un jaunatnes konsultatīvās pa-
domes nolikumu.

Apstiprināt Mārupes novada 
apkaimju konsultatīvās padomes 
nolikumu.

Dzēst SIA “JZ Investīcijas” 
nekustamā īpašuma nodokļa pamat-
parādu 328.82 eiro un ar to saistīto 
nokavējuma naudu.

Atbrīvot Olitu Zariņu no Mārupes 
novada pašvaldības Nekustamo 
īpašumu novērtēšanas komisijas lo-
cekļa amata pildīšanas. Apstiprināt 
Ilmāru Stašulānu par Mārupes nova-
da pašvaldības Nekustamo īpašumu 
novērtēšanas komisijas locekli.

Apstiprināt Mārupes novada 
pašvaldības institūciju darba kārtības 
noteikumus.

No 2022.gada 1.janvāra Mārupes 
novada pašvaldības policijā izveidot 
desmit amata vietas “Pašvaldības 
policijas inspektors”, vienu amata vietu 
“Nepilngadīgo lietu inspektors”, vienu 
amata vietu “Lietvedības inspektors”.

Ar biedrību “Pierīgas tūrisma aso-
ciācija” slēgt deleģēšanas līgumu, 
pilnvarojot to veikt Tūrisma likuma 
8.panta pirmās daļas 4.  6. punktos 
pašvaldībai noteikto valsts pārvaldes 
uzdevumu tūrisma jomā: piedalīties 
tūrisma informācijas centru, punk-
tu un stendu izveidošanā; veicināt 
kultūrizglītojošo darbu tūrisma jomā 
un veselīga un aktīva dzīvesveida 
popularizēšanu; veicināt un attīstīt 
labvēlīgu vidi privātai komercdarbībai. 
Piešķirt biedrībai deleģētā uzdevuma 
izpildei šādus resursus: 

• ēku Bebru ielā 10, Mārupē, Mārupes 
pagastā, ar kadastra apzīmējumu 8076 
007 1021 001, saglabājot pašvaldības 
pienākumu uzturēt un uzkopt ēku, kā 
arī maksāt komunālos un uzturēšanas 
maksājumus;

• finanšu līdzekļus līdz 10 000 eiro 
gadā viena īpaši nozīmīga pasāku-
ma organizēšanai uzdevuma izpildes 
ietvaros; 

• finanšu līdzekļus līdz 20 000 eiro 
gadā divu darbinieku algošanai.

Reorganizēt Mārupes nova-
da pašvaldības iestādi “Mārupes 

novada Pašvaldības īpašumu pār-
valde”, mainot tās nosaukumu uz 
“Pašvaldības īpašumu pārvalde” un 
tās sastāvā iekļaujot Babītes novada 
pašvaldības Administrācijas struk-
tūrvienību “Pašvaldības nekustamā 
īpašuma apsaimniekošanas daļa”. 
Apstiprināt Pašvaldības īpašumu pār-
valdes nolikumu.

Nodot atsavināšanai pašvaldības 
nekustamā īpašuma “Priežuparks”, 
Piņķos, Babītes pagastā, zemes vie
nību 0,5707 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 8048 003 1001, pārdodot 
to elektroniskā izsolē ar augšupejošu 
soli. Noteikt nekustamā īpašuma 
“Priežuparks” zemes vienības nosacī-
to izsoles sākumcenu 80 000 eiro ap-
mērā. Apstiprināt nekustamā īpašuma 
“Priežuparks” zemes vienības izsoles 
noteikumus un izveidot Nekustamā 
īpašuma izsoles komisiju. 

No 2021.gada 1.oktobra pirmssko-
las izglītības iestādē “Zeltrīti” izveidot  
vienu amata vietu “Skolotāja palīgs” 
un vienu amata vietu “Skolotājs 
logopēds”.

Apstiprināt Mārupes novada 
pašvaldības institūciju darba samak-
sas un sociālo garantiju nolikumu.

No 2021.gada 1.septembra 
Mārupes Valsts ģimnāzijā izveidot 
jaunu amata vietu “Pedagogs karjeras 
konsultants”.

Pieņemt saistošos noteikumus 
Nr.17/2021 „Par grozījumiem Mārupes 
novada pašvaldības domes 2021.ga-
da 9.jūlija saistošajos noteikumos  
Nr.1/2021 „Mārupes novada pašvaldī-
bas nolikums””.

Izdarīt grozījumus Centrālās admini
strācijas nolikumā.

Veikt izmaiņas 2021.gada 28.jūli-
jā apstiprinātajā Centrālās admini
strācijas amatu sarakstā, no 2021.
gada 1.oktobra izveidojot amata vietu 
“Administrācijas vadītājs”.

Pieņemt Mārupes novada pašvaldī-
bas saistošos noteikumus Nr.18/2021  
“Grozījumi Mārupes novada pašvaldī-
bas 2021.gada 28.jūlija saistošajos 
noteikumos Nr.6/2021 „Par Mārupes 
novada pašvaldības 2021.gada apvie
notā budžeta apstiprināšanu””.

Kopumā Mārupes novada pašvaldī-
bas budžeta grozījumi paredz ieņēmu-
mu palielinājumu par 3 099 867 eiro, 
nosakot budžeta ieņēmumus 54 385 
551 eiro. Pašvaldības budžeta izdevu-
mu daļa samazinās par 1 855 860 eiro, 
nosakot budžeta izdevumus 69 007 
951 eiro apmērā, ka arī par 1 378 466 
eiro samazināta plānoto aizņēmumu 
daļa.

Andrejs Ence, Mārupes novada 
pašvaldības domes priekšsēdētājs

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

2021.gada 29.septembrī notika Mārupes novada pašvaldības domes 
kārtējā sēde. Izskatīti 83 darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti. 

Mārupes novada pašvaldības 29.septembra domes sēdē pieņemtie lēmumi

Mārupes novada pašvaldības 
domes 12. oktobra ārkārtas sēdē 
pieņemtie lēmumi

https://www.marupe.lv/index.php/lv/marupes-novada-pasvaldiba/domes-sedes
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Saskaņā ar iepirkuma procedūru 
rezultātiem noslēgti līgumi ar:
• Mārupes Mūzikas un mākslas 

skolas pārbūve, pieņemts lēmums 
slēgt līgumu ar SIA “Selva Būve”, 
līguma summa 456 2699,65 eiro 
bez PVN.

• Mārupes Mūzikas un mākslas 
skolas pārbūves būvuzraudzība, 
noslēgts līgums ar SIA “Marčuks”, 
līguma summa 13955 eiro bez 
PVN.

• Elektroenerģijas piegāde, noslēgts 
līgums ar SIA “Enefit”, līguma sum-
ma 900 000 eiro bez PVN.

• Mārupes novada pašvaldības 
nozīmes koplietošanas ūdens
noteku posmu pārbūves būvpro-
jektu izstrāde, noslēgts līgums 

MĀRUPES PAGASTĀ
Turpinās Bebru/Gaujas ielas 

krus tojuma pārbūves būvdarbi 
novada administratīvajā centrā, iz-
būvējot apļveida krustojumu un 36 
bezmaksas un beztermiņa autostāv-
vietas. Septembrī pabeigti zemes 
darbi (izņemot atsevišķas pievieno-
jumu vietas), pabeigta salizturīgās 
kārtas izbūve un lielākā daļa apmaļu 
izbūves, veikta kabeļu aizsardzība, 
rezerves cauruļu un lietus ūdens 
kanalizācijas izbūve. Uzsākta ap-
gaismojuma kabeļu ievilkšana un 
balstu montāža.

Projekta īstenošanas rezultātā 
tiks izveidota ekonomiski attīstīties 
spējīga teritorija – jaunais apvienotā 
novada administratīvais centrs, kas 
nepieciešams, lai pašvaldība pēc 
apvienošanās spētu nodrošināt 
drošu un sasniedzamu pakalpo-
jumu pieejamību iedzīvotājiem. 
Krustojuma labiekārtošana bija arī 
ļoti nepieciešama, jo intensīvās sa-
tiksmes plūsmas dēļ tajā bieži noti-
ka satiksmes negadījumi. Savukārt 
36 autostāvvietu izbūve būtiski 
atrisi nās automašīnu novietošanas 
problēmu pašvaldības administrāci-
jas ēkas tuvumā. Turklāt adminis-
tratīvā centra labiekārtošanas pro-
jektā Bebru ielā 10 šogad uzbūvēts 
tūrisma informācijas punkts un 
novada meistaru tirdzniecības vie-
ta, kas nozīmē vēl lielāku iedzīvotā-
ju plūsmas intensitāti konkrētajā 
apkārtnē. Būvniecības izmaksas ir 
345 678,90 eiro bez PVN, būvdarbus 
veic SIA “Baltijas būve”un SIA “Rīgas 
tilti”. Investīciju projekta “Mārupes 
novada administratīvā centra lab
iekārtošana” īstenošanai pašvaldība 
ņēmusi aizņēmumu Valsts kasē. 

Lai uzlabotu transporta kustību, 
kā arī satiksmes drošību Mārupes 
pamatskolas tuvumā un teritori-
jā ap sporta un aktīvās atpūtas 
parku Tīrainē, pašvaldība uzsākusi 
Kungu ielas labiekārtošanas dar-
bus posmā no Viskalnu ielas līdz 
Lapiņu dambim. Šobrīd ir pabeigti 
zemes klātnes izbūves darbi, daļēji 
veikta apmaļu un tekņu izbūve, ga-
tavojas uzsākt bruģēšanas darbus. 
Ielas pārbūves gaitā plānots izbūvēt 
brauktuvi ar betona bruģakmens 
segumu līdzšinējā grants seguma 
vietā un apgaismojumu, ielas vidus-
daļā krustojumā paredzot rotācijas 
apļa izveidi. Ņemot vērā skolas tu-
vumu un jauniešu pārvietošanos 
ar velosipēdiem, skrejriteņiem un 

ar sabiedrība ar ierobežotu ar 
SIA “CEBO Projekts” un SIA “JB 
Latvija”, līguma summa 21084 
eiro bez PVN.

• Tekstilizstrādājumu piegāde PII 
“Zīļuks”, noslēgts līgums ar SIA 
“EGLE RIS”, līguma summa 
13954,35 eiro bez PVN.

Izsludinātie iepirkumi:
• Babītes vidusskolas sporta lau-

kuma izbūve un labiekārtošana, 
piedāvājumu iesniegšana līdz 
25.10.2021.

Kristaps Ločs, 
izpilddirektors

skrituļdēļiem, iela plānota kā dzīvo-
jamā zona, tādējādi radot kopīgu 
satiksmes telpu visiem satiksmes 
dalībniekiem. Būvniecības izmaksas 
1.kārtā ir 364 335,39 eiro bez PVN, 
2.kārtā  294 916,14 eiro bez PVN, 
būvdarbus veic SIA “RST Skrūvpāļi”. 
Projekta īstenošanai pašvaldība 
ņēmusi aizņēmumu Valsts kasē. 

Ar Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA)   at-
balstu turpinās Jauniešu centra, 
Dreimaņu ielā 12, Mārupē, būvdarbi. 
Projekta rezultātā plānots uzbūvēt 
nelielu 90 m² ēku   un labiekārtot 
apkārtni, izbūvējot sporta lauku-
mu, lai nodrošinātu ērtāku piekļu-
vi vingrošanas stieņiem, kā arī 
padarītu patīkamāku uzturēšanos 
laukumā.  Pašlaik Jauniešu centra 
jaunbūvē notiek iekšējo komunikāci-
ju izbūve un teritorijas bruģēšanas 
darbi. Drīzumā plānots uzsākt 
fasādes montāžas darbus. Jaunā 
ēka un sporta laukums tiek būvē-
ta, īstenojot ELFLA projektus  Nr. 
2004AL04A019.2201000002 
“Jauniešu centra izveide” un Nr. 
2004AL04A019.2201000004 
“Sporta laukuma labiekārtoša-
na”. Projekta kopējās izmaksas ir 
159 000 eiro bez PVN, tajā skaitā 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai finansējums 58 500 
eiro apmērā. Projektu sagatavoja un 
būvniecību īsteno SIA “Kvites” un SIA 
“DL Būve”. 

Gatavojoties ziemas sezonai, lai 
uzlabotu braukšanas apstākļus, 
pašvaldība veikusi greiderēšanas 
darbus vairākiem grants šķembu 
ceļiem, novēršot bedres, iesēdumus 
un citas ceļa seguma deformācijas. 
Greiderēšana veikta ceļiem C2, C3, 
C25, C11, C23, C20, C10, C9, C8, C21. 
Rudzrogu, Ūdru, Ziedleju, Daibes, 
Vecinku ielai, Mārupītes gatvei, 
Dravnieku un Ziedoņkalna ielai. 

Ceļu uzturēšanas darbu ietvaros 
veikta arī ceļa C19 kritiskā stāvoklī 
esošā posma pārasfaltēšana. Jau 
2019.gadā tika uzsākta būvprojekta 
izstrāde ceļa C19 pārbūvei ar gājē-
ju celiņa un apgaismojuma izbūvi. 
Taču, ņemot vērā to, ka minētā pro-
jekta ietvaros būvdarbiem ir plānots 
piesaistīt ES līdzfinansējumu, un 
saskaņā ar 2021 – 2027 ES finanšu 
plānošanas perioda paredzēto ak-
tivitāti būvdarbi varētu sākties ne 
ātrāk kā 2023.gada beigās, turklāt 
ceļš C19 ir būtisks uzņēmējdarbības 
veicināšanai, pašvaldība kā pagaidu 

risinājumu radusi iespēju veikt ceļa 
virskārtas asfaltēšanu. 

Pašvaldības īpašumu pārvalde 
apsekojusi bērnu atpūtas un rotaļu 
laukumu Konrādu ielā 2, Mārupē, vei
cot drošības auditu, un konstatējusi 
rotaļu iekārtu būtisku nolietojumu un 
bojājumus. Izvērtējot rotaļu iekārtu 
elementu atjaunošanas izmaksas, 
secināts, ka to remonts nav ekono
miski pamatots, tāpēc bīstamās 
iekārtas ir demontētas. Pašvaldības 
īpašumu pārvalde informāciju par 
nepieciešamajām izmaksām jaunu 
rotaļu iekārtu iegādei un uzstādīša-
nai ir iesniegusi kā priekšlikumu 
nākamā gada pašvaldības budžeta 
un investīciju plānošanai.

BABĪTES PAGASTĀ
Noslēgusies autoceļa C-14, Vīkuļu 

ceļa posma, pārbūve Skārduciemā. 
Patlaban notiek dokumentācijas kār-
tošana objekta nodošanai eksplu-
atācijā, kas plānota oktobra beigās. 

Būvniecības izmaksas  123 
456.78 eiro bez PVN, būvdarbus vei
ca SIA “BALTIJAS BŪVE”.  Būvdarbi 
finansēti no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem un valsts mērķdotācijas 
ceļiem.Vīkuļu ceļa posma asfal-
tēšana bija nepieciešama ne tikai 
satiksmes intensitātes dēļ, bet 
arī ņemot vērā to, ka ceļa posmā 
atrodas rūpniecības teritorija, kur 
ikdienā kursē arī kravas transports, 
kas ietekmē ceļa seguma kvalitāti, 
īpaši nelabvēlīgos laika apstākļos. 
Pārbūves projekta ieguvums ir ne 
tikai 360 metrus garais asfaltētais 
ceļa posms ciemā, bet arī labiekār-
tota maršruta Rīga Kalnciema 
masīvsRīga autobusa pietura, kas 
nu ieguvusi jaunu izskatu. 

Grants ceļu posmu asfaltēšana 
apdzīvotās vietās ne tikai labiekārto 
apkārtējo vidi, uzlabo tās kvalitāti un 
nodrošina komforta līmeni iedzīvotā-
jiem un autobraucējiem, bet arī opti-
mizē ceļa uzturēšanas darbu izmak-
sas ilgtermiņā, piemēram, nav jāveic 
pretputekļu apstrāde, jāplanē klātne, 
jāremontē iesēdumi. Asfaltējamie 
ceļu posmi tiek izvēlēti, izvērtējot 
vairākus faktorus  apbūves blīvu-
mu, satiksmes intensitāti, tai skaitā 
tranzīta satiksmi, kā arī esošā ceļa 
seguma kvalitāti. Pagājušajā gadā 
Dzilnuciemā pašvaldība īstenoja 
līdzīgu projektu – izbūvēja asfaltu 
Dzilnu ceļa posmam ciema robežās. 

Sākti gājēju ietves un apgaismoju-
ma izbūves Kleistu ielas posmā no 

Stropu līdz Alstu ielai Spilvē būvdar-
bi. Plānotās būvniecības izmaksas 
– 138 441.64 eiro bez PVN, būvdar-
bus veic SIA “GLUDI M”. Būvdarbu 
veikšanai saņemts aizdevums no 
Valsts kases. Līdz šim pašvaldība 
bija izbūvējusi apgaismotu gājēju 
ietvi līdz Stropu ielai, patlaban notiek 
būvniecība, lai to pagarinātu par 
350 metriem līdz Alstu ielai. Tā kā 
šajā ceļa posmā ir blīva apbūve, in-
tensīva automašīnu un gājēju kustī-
ba, topošā ietve padarīs drošāku 
iedzīvotāju pārvietošanos, ejot uz 
sabiedriskā transporta pieturu, staci-
ju un dodoties citās ikdienas gaitās. 

Sākta gājēju – veloceliņa un ap-
gaismojuma izbūve Gravu ielas 
posmā no valsts vietējā autoceļa 
V10 Babītes stacija – Vārnukrogs 
līdz Žubīšu ielai Spilvē, posma ga
rums 1km. Plānotās būvniecības iz-
maksas – 202 485.85 eiro bez PVN, 
būvdarbus veic SIA “Reck”. Būvdarbu 
veikšanai saņemts aizdevums no 
Valsts kases. Gravu ielas brauktuve 
ir ļoti šaura, blīva apbūve, gājēji, 
dodoties uz bērnudārzu, darbu un 
citās ikdienas gaitās, pārvietojas pa 
brauktuves malu, radot riskus sev un 
satiksmes drošībai. Topošais celiņš, 
kas būs atdalīts no automašīnu sa-
tiksmes, būtiski uzlabos gājēju un 
velosipēdistu pārvietošanās drošī-
bu ikdienā.

Babītē sākta Babītes ielas pos-
ma pārbūve un gājēju ietves izbūve.
Plānotās būvniecības izmaksas – 
269 861.67 eiro bez PVN, būvdarbus 
veic AS “Ceļu pārvalde”. Būvdarbu 
veikšanai saņemts aizdevums no 
Valsts kases. Būvdarbu rezultātā tiks 
pārbūvēts/paplašināts Babītes ielas 
posms no Liepu alejas līdz Rožu ielai 
un izbūvēta gājēju ietve no veikala 
“Elvi” līdz Rožu ielai, savienojot to ar 
esošajiem gājēju celiņiem. Līdztekus 
Babītes ielas posma pārbūves un 
gājēju ietves izbūvei, pretī veikalam 
“Elvi” tiks izbūvēta arī pietura skolēnu 
autobusam. Pietura ar platformu 
būs droša vieta skolēnu iekāpšanai/
izkāpšanai no  autobusa. Pieturvietā 
paredzēts izvietot arī soliņu. 

Piņķos sākta piebraucamās 
ielas pārbūve un gājēju celiņu iz-
būve nekustamajos īpašumos 
Piņķu ciems – 2 un Jūrmalas ie-
la 17. Būvniecības izmaksas – 99 
690.56 eiro bez PVN, būvdarbus 
veic SIA “Ribetons ceļi”. Būvdarbi 
finansēti no pašvaldības budže-
ta līdzekļiem.  Projekta rezultātā 

tiks atjaunota piebraucamā ie-
la un esošās autostāv vietas pie 
daudzdzīvokļu mājas Centra ielā 2, 
kā arī tiks izbūvēts apgaismojums 
piebraucamās ielas posmā. Tāpat 
tiks pagarināta esošā gājēju ietve 
Centra ielas posmā līdz Saules ie-
lai un turpināsies gar Saules ielu 
virzienā uz Piņķu ūdenskrātuvi, kas 
tiek īstenots, ņemot vērā iedzīvotāju 
iniciatīvu. Piņķos sākta gājēju ietves 
un apgaismojuma izbūve Jūrmalas 
ielas posmā no Spīdolas ielas līdz 
sabiedriskā transporta pieturai 
“Darbnīcas”. Būvniecības izmaksas 
– 46 912.34 eiro bez PVN, būvdar-
bus veic SIA “Ceļinieks 01”. Būvdarbi 
finansēti no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem. Esošais apgaismotā 
gājēju celiņa posms ļauj ērti nonākt 
līdz sabiedriskā transporta pieturai 
no Aveņu ielas puses. Oktobrī uzsāk-
to būvdarbu rezultātā par aptuveni 
150 metriem tiks pagarināts esošais 
celiņš, to savienojot ar Spīdolas ielu. 

Drīzumā tiks uzsākta autoceļa 
C-57 posma no Kleistu ielas līdz 
Vārnukroga ceļam pārbūve, pos-
ma garums ap 1km. Būvniecības 
izmaksas – 217 707.77 eiro bez 
PVN, būvdarbus veic PA “Baltijas 
Būve un Rīgas Tilti”. Būvdarbi fi-
nansēti no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem. Pārbūves darbu laikā 
tiks izbūvēts asfalta segums Kleistu 
ielas savienojumā ar Vārnukroga 
ceļu. Būtiski minēt, ka šis posms 
ir ar grunts segumu, tur ir traucēta 
ūdens atvade, līdz ar to nav iespē-
jams nodrošināt kvalitatīvu ceļa 
uzturēšanas darbu veikšanu. Ar  
projekta īstenošanu šīs problēmas 
tiks novērstas, kā arī radītas ērtības 
un drošība ceļu satiksmes dalīb-
niekiem, kas dzīvo šai ceļa posmā, 
un tiem, kas šo ceļa posmu izmanto 
tranzīta satiksmei nokļūšanai uz mā-
jām, saīsinot braukšanas maršrutu  
starp apdzīvotām vietām pagasta 
robežās, kā arī virzienā no/uz Rīgu, 
Jūrmalas administratīvo teritoriju. 

Pašvaldības plānos tuvākajā 
nākotnē ir pārbūvēt arī ceļa C57 
posmu no valsts autoceļa V20, 
ImantaBabīte līdz Kleistu ielai, tā 
ievērojami samazinot tranzīta sa-
tiksmes plūsmu Stropu, Spilves ielās 
un Kleistu ielas posmā. 

Pašvaldības īpašumu pārvalde

Informācija par Publisko iepirkumu 
likuma kārtībā veiktajiem 
iepirkumiem septembrī

Aktuālie saimnieciskie darbi Mārupes novadā

 Eiropas Savienības Kohēzijas 
fonda līdzfinansētā projekta Nr. 
5.3.1.0/16/I/003 “Ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumu attīstība 
Mārupē, 4. kārta” ietvaros 
turpinās vērienīgi ūdenssaim-
niecības infrastruktūras attīstī-
bas darbi Mārupes novadā.

Projekta ietvaros būvdarbi pilnībā 
pabeigti Atpūtas ielā, Bebru ielā, C18 
ceļā, Dzintaru ielā, Katrīnmuižas 
ielā, Kurmenes ielā, Kursīšu ielā, 
Silaputniņu ielā, Silnieku ielā, Strazdu 
ielā, Pilskalnu ielā, Putnukalna ielā un 
Vējiņu ielā.

Ūdenssaimniecības tīklu 

būvdarbi ir pabeigti un tiek plāno-
ta vai noslēgumam tuvojas ielas 
pastāvīgā seguma atjaunošana un 
piegulošās teritorijas atjaunošana 
Braslas ielā, Ezeriņu ielā, Gaileņu ielā, 
Gaujas ielā, Lapiņu dambī, Mākoņu 
ielā, Mālu ielā, Meiju ielā, Miķeļa ielā, 
Mežkalnu ielā, Reviņu ielā, Trenču 
ielā, Ūdru ielā, Vilnīšu ielā, Ventas 
ielā, Vīnkalnu ielā un Zīraku ielā.

Savukārt sadzīves kanalizācijas 
tīklu izbūves darbi turpinās Ābolu 
ielā, Krones ielā, Konrādu ielā, 
Lapiņmuižas ielā, Mauriņu ielā, 
Mežgravu ielā, Robežnieku ielā, 
Stūnīšu ielā, Stīpnieku ceļā, Vilnīšu 
ielā un Zeltiņu ielā. 

SIA “Mārupes komunālie pa-
kalpojumi” informē, ka jau šobrīd 
centrali zētās sadzīves kanalizāci-
jas pakalpojums ir pieejams un 
pieteikties tā saņemšanai aicinā-
ti Bebru ielas, C18 ceļa, Dzintaru 
ielas, Kursīšu ielas, Kurmenes ielas, 
Miķeļu ielas, Pilskalnu ielas, Reviņu 
ielas, Sietnieku ielas, Silnieku ielas, 
Strazdu ielas, Ūdru ielas, Ventas 
ielas un Vējiņu ielas iedzīvotāji. 
Plašāka informācija par pakalpoju-
ma pieslēgšanas kārtību pieejama 
mājaslapā www.mkp.lv.

SIA “Mārupes komunālie 
pakalpojumi”

Ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūve

https://www.mkp.lv
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Sabiedrisko pakalpojumu regu-
lēšanas komisija (turpmāk – 
Regu lators) 2021.gada 31.augustā 
saņēma sabiedrības ar ierobežo-
tu atbildību „BABĪTES SILTUMS”, 
vienotais reģistrācijas numurs: 
40003145751, juridiskā adrese: 
Jūrmalas iela 13E, Piņķi, Babītes 
pagasts, Mārupes novads, LV-2107 
(turpmāk – SIA „BABĪTES SIL-
TUMS”), iesniegumu Nr.1.7-105 ar 
tam pievienotajiem noteikto 
(piedāvāto) siltumenerģijas ap-
gādes pakalpojumu tarifu 
aprēķiniem un pamatojuma do-
kumentiem. 

Regulators, izvērtējot SIA 
„BABĪTES SILTUMS” iesniegtos no-
teiktos (piedāvātos) siltumenerģi-
jas apgādes pakalpojumu tarifus 
un to pamatojumu, secinājis, ka 
SIA „BABĪTES SILTUMS” noteiktie 
(piedāvātie) siltumenerģijas ap-
gādes pakalpojumu tarifi atbilst 
Metodikai un ir pamatoti.  Līdz ar to 
SIA „BABĪTES SILTUMS” noteiktie 
(piedāvātie) siltumenerģijas apgādes 

Izskatot iespēju līdzfinansēt 
privātās izglītības iestādes, kurās 
pamata vai vidējo izglītību apgūst 
Mārupes novada administratīva-
jā teritorijā  deklarētie izglītoja-
mie, ievērojot  vidējās  izmak-
sas uz vienu audzēkni pašvaldī-
bas dibinātajās  vispārējās 
izglītības iestādēs, kā arī no-
drošinot vienlīdzības principa 
ievērošanu izglītojamo līdzfi-
nansēšanā  pēc administratīvi 
teri toriālās reformas, Mārupes 
novada pašvaldības dome ir no-
teikusi, ka no 2021.gada 1.septem-
bra līdz 2022.gada 31.janvārim 
privātajām pamata un vidējās 
izglītības iestādēm ir piešķirams 
pašvaldības līdzfinansējums 87 
eiro apmērā mēnesī   par vienu 
audzēkni. 

Pirms novadu reformas Mārupes 
novada administratīvajā teritorijā 
deklarētam izglītojamajam pašvaldī-
bas līdzfinansējums privātajā pa-
mata un vidējā izglītības iestādē   
(līdz 2022.gada 31.janvārim) bija 
noteikts 75 eiro apmērā mēnesī par 
vienu audzēkni, savukārt Babītes 

Mārupes novada pašvaldības 
dome 2021. gada 29. septembrī ir 
pieņēmusi lēmumu Nr.62 (prot.
Nr.11) ”Par Mārupes novada At-
tīstības programmas 2022.-2028. 
gadam izstrādes uzsākšanu”. 

Ar lēmumu apstiprināts Attīstības 
programmas izstrādes darba 
uzdevums, kurā ietverta informāci-
ja par Attīstības programmas iz-
strādes procesu un pare dzamajiem 
termiņiem. 

Ar lēmumu un darba uzdevumu 
iespējams iepazīties:
• pašvaldības mājaslapas sadaļā 

Pašvaldība/ Attīstība un plānoša-
na/Attīstības dokumenti, kur 
turpmāk tiks publicētas aktuali
tātes saistībā ar Attīstības pro-
grammas izstrādi un sagatavotie 
dokumenti.

• Latvijas ģeotelpiskās informāci-
jas portālā Geolatvija.lv sadaļā 
Teritorijas attīstības plānošana. 
Lai nodrošinātu attīstības 

plānošanas procesa pēctecību at-
bilstoši jaunajai Mārupes novada 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 
2022.2034. gadam, ir nepieciešams 
izstrādāt apvienotā novada kopīgu 
attīstības programmu. Attīstības 
programmas izstrādes mērķis ir 
veikt spēkā esošās Mārupes novada 
Attīstības programmas 2020.2026. 
gadam un Babītes novada Attīstības 
programmas 2014.2020. gadam 
izvērtēšanu un izstrādāt apvienotā 

15.septembrī Mārupes novada 
pašvaldības izpilddirektors Kris-
taps Ločs un SIA “SELVA BŪVE” 
valdes priekšsēdētājs Rolands Or-
lovskis parakstīja līgumu par 
Mārupes Mūzikas un mākslas 
skolas pārbūvi Mazcenu alejā 39, 
Jaunmārupē.

Noslēdzoties iepirkumam 
“Mārupes mūzikas un mākslas sko-
las pārbūve” un atbilstoši Iepirkumu 
komisijas lēmumam, būvniecības 
līguma slēgšanas tiesības no des
mit pretendentiem tika piešķiras 
Mārupes novada uzņēmumam SIA 
“SELVA BŪVE”. Paredzētās būvdar-
bu kopējās izmaksas ir 4 562 699,65 
eiro bez PVN. Līgums paredz darbu 
pilnīgu pabeigšanu un nodošanu līdz 
2022.gada oktobra vidum.

Mārupes novada pašvaldī-
bas izpilddirektors Kristaps Ločs 
uzsver, ka šis ir 2021. gada lielākais 
pašvaldības investīciju projekts un 
tiek realizēts būves informācijas 
modelēšanas vidē. Jau īstenojot  
Mārupes pamatskolas piebūves 
un bērnudārza “Zīļuks” projektus, 
pašvaldība ir pārliecinājusies par 
digitālo risinājumu priekšrocībām 
projekta izstrādes un būvniecības 
procesā.

14. oktobrī Mārupes novada 
pašvaldībā viesojās Satiksmes 
ministrs Tālis Linkaits, kā arī 
valsts SIA “Autotransporta direk-
cija”, Rīgas pašvaldības SIA “Rī-
gas satiksme” un Rīgas domes 
pārstāvji, lai kopā ar Mārupes 
novada pašvaldības domes 
vadītājiem un atbilstošās jomas 
speciālistiem rosinātu sadar-
boties jautājumā par Rīgas-Pierī-
gas sabiedriskā transporta tīkla 
attīstīšanu.        

Izveidota Mārupes novada Centrālā bibliotēka 
Ar 29.septembra domes lēmumu ir izveidota Mārupes novada 

Centrālā bibliotēka (Jūrmalas ielā 14 A, Piņķos, Babītes pagastā) ar 
trīs filiālēm:  
Babītes bibliotēka (Liepu aleja 17, Babīte, Babītes pagasts); Salas 
bibliotēka (Spuņciema iela 9, Spuņciems, Salas pagasts); Mazcenas 
bibliotēka (Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupe, Mārupes pagasts).

pakalpojumu tarifi var stāties spēkā 
SIA „BABĪTES SILTUMS” noteiktajā 
laikā.

Regulatora lēmums
Apstiprinātie tarifi:
Laika periodam no 2021.gada 

1.oktobra līdz 2023.gada 30.jūnijam:
1.siltumenerģijas ražošanas tarifs 

57,28 EUR/MWh;
2.siltumenerģijas pārvades un 

sadales tarifs 8,85 EUR/MWh;
3.siltumenerģijas tirdzniecības 

tarifs 5,49 EUR/MWh;
4.siltumenerģijas gala tarifs (ar 

dabasgāzes akcīzes nodokļa kom-
ponenti 1,91 EUR/MWh) 73,53 EUR/
MWh;

Laika periodam no 2023.gada 
1.jūlija:

1. siltumenerģijas ražošanas tari
fs 57,97 EUR/MWh;

2. siltumenerģijas pārvades un 
sadales tarifs 8,89 EUR/MWh;

3. siltumenerģijas tirdzniecības 
tarifs 5,49 EUR/MWh;

4. siltumenerģijas gala tarifs 
(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa 

novada administratīvajā teritorijā 
deklarētajam izglītojamajam līdz-
finansējums par vispārējās izglītī-
bas programmas apguvi privātajās 
izglītības iestādēs (līdz 2021.gada 
31.maijam) bija 94,61  eiro apmērā. 
Kārtējā domes sēdē, 2021. gada 
29. septembrī, dome lēma noteikt 
pašvaldības līdzfinansējumu privāta-
jām pamata un vidējās izglītības 
iestādēm par vienu audzēkni 87 eiro 
apmērā. Piešķirtais līdzfinansējums 
paredzēts tikai pedagogu darba sa-
maksas finansēšanai.

Ar 2021. gada 29. septembra 
domes lēmumu Nr.45 “Par privāto 
vispārējās izglītības iestāžu līdzfi-
nansējumu” (Protokols Nr. 11) var 
iepazīties pašvaldības mājaslapā 
www.marupe.lv, sadaļā Izglītība/
Atbalsts izglītības ieguvei privātajās 
iestādēs. 

Līdz ar šī lēmuma apstiprināša-
nu spēku zaudē Mārupes novada 
domes 2021.gada 27.janvāra lē-
mums Nr.32 (protokols Nr.1).   

Ilze Aizsila, sabiedrisko 
attiecību speciāliste

novada kopīgu plānošanas doku-
mentu, kurā noteiktas vidēja termiņa 
prioritātes un pasākumu kopums 
ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu 
īstenošanai. 

Apvienoto novadu Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas izstrādāšanas 
gaitā jau tika veikta virkne pasāku-
mu sabiedrības iesaistei (iedzīvotāju 
un uzņēmēju aptaujas, tematiskās 
darba grupas, iedzīvotāju forumi, 
konsultatīvās padomes, interaktīva 
aktivitāte), lai iegūtu sabiedrības 
viedokļus un priekšlikumus par 
turpmāko apvienotā Mārupes nova-
da attīstību, kas tiks ņemts vērā, arī 
izstrādājot Attīstības programmu. 

Turpinot iesaistīt sabiedrību, 
aicinām līdz š.g. 17. decembrim 
sniegt priekšlikumus Attīstības 
programmas 2022.2028. ga
dam izstrādei, rakstot uz Mārupes 
novada Centrālo administrāciju, 
Attīstības un plānošanas nodaļu, 
Stratēģiskās plānošanas speciālistei 
Gerdai Rubīnai  Kiukucānei: 
gerda.rubinakiukucane@marupe.lv 
vai sūtot pa pastu Mārupes nova-
da pašvaldībai, Daugavas ielā 29, 
Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes 
novadā, LV2167.

Aicinām sekot līdzi informācijai 
par Attīstības programmas izstrādes 
procesu un iespējām piedalīties sa-
biedrības iesaistes pasākumos.

Attīstības un plānošanas nodaļa

Mārupes novada pašvaldības 
domes Attīstības komitejas vadītā-
js Valdis Kārkliņš: “Mārupes novadā 
gandrīz katru gadu tiek uzsākta 
jaunas ēkas būvniecība izglītības 
infrastruktūras paplašināšanai, kas 
nu jau kļuvusi par labu tradīciju. 
Mārupes Mūzikas un mākslas sko-
las pārbūves projekta īstenošanā 
no pašvaldības puses ir piesaistīta 
profesionāla komanda, un esmu 
pārliecināts, ka kopā ar uzņēmēju 
mēs spēsim projektu realizēt tei-
camā kvalitātē un atbilstoši laika 
grafikam.”

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.

Pārbūves projekta ietvaros 
paredzēts rekonstruēt skolas 
divstāvu ēku 1024 km2 platībā, kā 
arī izbūvēt četrstāvu piebūvi ar 
kopējo platību 2 267 km2. Pēc pār-
būves Mārupes Mūzikas un mākslas 
skola varēs nodrošināt kvalitatīvu 
mācību procesu mūsdienīgā vidē 
600 audzēkņiem līdzšinējo 450 vietā, 
turklāt visiem skolas audzēkņiem 
mācības varēs notikt vienuviet. Tā 

Satiksmes ministrs rosināja 
aktivizēt sadarbību, uzsverot, ka 
visām iesaistītajām pusēm ir kopī-
ga vēlme uzlabot sabiedriskā trans-
porta pakalpojumu klāstu Rīgas 
 Pierīgas aglomerācijā. Tikšanās 
laikā klātesošie tika iepazīstināti ar 
“Rīgas satiksme” un  “Autotransporta 
direkcija” priekšlikumiem optimizēt 
sabiedriskā transporta darbību. 
Mārupes novada pašvaldības 
pārstāvji ieskicēja situāciju novadā, 
tostarp stāvlaukumu trūkumu, 
stāstīja par darbu pie Attīstības 

komponenti 1,91 EUR/MWh) 74,26 
EUR/MWh,

Noteikts, ka no 2021.gada 1.ok-
tobra SIA „BABĪTES SILTUMS” ne-
piemēro ar Sabiedrisko pakalpoju-
mu regulēšanas komisijas 2021.
gada 20.maija lēmumu Nr.32 ,,Par 
sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
„BABĪTES SILTUMS” siltumenerģi-
jas apgādes pakalpojumu tarifiem” 
(Latvijas Vēstnesis, 2021, 98.nr.) ap-
stiprinātos siltumenerģijas apgādes 
pakalpojumu tarifus.

Siltumenerģijas tarifa pieaugums ir 
saistīts ar dabasgāzes cenas palieli
nājumu. Dabasgāzes tirgū jau kopš 
šī gada sākuma ir vērojams straujš 
cenas kāpums. Šobrīd dabasgāzes 
cenas sasniegušas vēsturiski aug
stāko cenu līmeni kopš dabasgāzes 
tirgus atvēršanas 2017. gadā. Minētais 
dabasgāzes cenas kāpums novēro
jams visās Eiropas valstu biržās. Šī 
iemesla dēļ kurināmā izmaksas SIA 
“BABĪTES SILTUMS” pieaugušas 3,6 
reizes.

kā Mārupes mūzikas un mākslas 
skolas telpu kapacitāte jau vairākus 
gadus ir nepietiekoša mācību pro_
cesa nodrošināšanai, mākslas prog
rammas apguvei līdz šim tika īrētas 
telpas citā ēkā.

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

Būvniecības laikā skolas mācību 
process tiks nodrošināts citās tel-
pās. Mākslas nodaļa šajā mācību 
gadā ir uzsākusi darbību Mārupes 
pamatskolas telpās, savukārt 
Mūzikas nodaļu audzēkņi turpinās 
mācības turpat netālu esošajās, 
sabiedrībai “Mārupe” piederoša-
jās, telpās, kā arī Jaunmārupes 
pamatskolā, Mārupes pamatskolā 
un Mārupes Valsts ģimnāzijā.

Skolas teritorija ir sagatavota 
būvniecības uzsākšanai, iekārtots 
būvlaukums  uzstādīts mobilais 
žogs un moduļi celtniecības va-
jadzībām. Tuvākajā laikā plānots 
uzsākt būvdarbus.

Uva Bērziņa, sabiedrisko 
attiecību speciāliste

programmas izstrādes un uzsvēra 
pašvaldības intereses domāt par 
iedzīvotāju mobilitāti visa novada 
teritorijā. Rīgas domes pārstāvis 
aicināja runāt arī par dotācijām un 
zaudējumu sadali. Klātesošie vie
nojās par turpmāko sadarbības gai-
tu, rēķinoties ar nepieciešamo laiku 
piedāvājuma izveidei, iedzīvotāja 
viedokļa noskaidrošanai un aprēķinu 
modeļa izstrādei.

Ilze Aizsila, sabiedrisko 
attiecību speciāliste

Apstiprināti SIA “BABĪTES SILTUMS” piedāvātie 
siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi

Privāto vispārējās izglītības iestāžu 
līdzfinansējuma apmērs noteikts 87 
eiro mēnesī

Pieņemts lēmums par Attīstības 
programmas 2022.- 2028. gadam 
izstrādes uzsākšanu

Parakstīts līgums par Mārupes Mūzikas un mākslas 
skolas pārbūvi

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits rosina sadarboties 
Rīgas-Pierīgas sabiedriskā transporta tīkla attīstīšanā

https://www.marupe.lv/index.php/lv/izglitiba/atbalsts-izglitibas-ieguvei-privatajas-iestades
mailto:gerda.rubina-kiukucane%40marupe.lv?subject=
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Mārupes novada pašvaldības 
dome 2021.gada 29. septembrī 
ir pieņēmusi lēmumu Nr.16 (prot. 
Nr.11) “Par nekustamā īpašuma 
„Mazāvas”, Mārupes pagastā, 
Mārupes novadā

(kadastra Nr.80760050001), de-
tālplānojuma izstrādes izbeigšanu 
un jauna detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu”.

Detālplānojuma teritorija ir 
nekustamā īpašuma “Mazāvas” teri
torija ar kopējo platību 9,96 ha.

Mārupes novada pašvaldības 
dome 2021.gada 29. septembrī 
ir pieņēmusi lēmumu Nr.17 (prot. 
Nr.11) “Par nekustamā  īpašuma 
“Starptautiskā lidosta “Rīga”” teritori-
jas austrumu daļas detālplānojuma 
grozījumu izstrādi”.

Detālplānojuma teritorija ir 
nekustamais īpašums “P133 1B”, 
Mārupes pagastā, Mārupes novadā, 
kadastra Nr.80760020093, un 
nekustamā īpašuma “Starptautiskā 

Mārupes novada pašvaldības 
dome 2021.gada 29. septembrī 
ir pieņēmusi lēmumu Nr.19 (prot. 
Nr.11) “Par nekustamā īpašuma 
„Zvaigznāji”, Vētras, Mārupes pa-
gastā, Mārupes novadā (kadastra 
Nr. 80760120736), detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu”.

Detālplānojuma teritorija ir 
nekustamā īpašuma “Zvaigznāji” 
teritorija apmēram 5,1793 ha 
kopplatībā.

Saskaņā ar spēkā esošo 2013. ga-
da 18. jūnijā apstiprināto Mārupes 
novada teritorijas plānojumu, 
nekustamais īpašums “Zvaigznāji” 
atrodas ciema teritorijā, funkcionālās 

Mārupes novada pašvaldības 
dome 2021.gada 29. septembrī 
ir pieņēmusi lēmumu Nr.20 (prot. 
Nr.11) “Par nekustamā īpašuma 
Loka ceļš 44, Jaunmārupe, Mārupes 
pagastā, Mārupes novadā (kadastra 
Nr. 80760111779), detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu”.

Detālplānojuma teritorija ir 
nekustamā īpašuma Loka ceļš 44, 
Jaunmārupē, teritorija apmēram 
3,2661 ha kopplatībā. Saskaņā ar 
spēkā esošo 2013. gada 18. jūnijā 
apstiprināto Mārupes novada teri
torijas plānojumu, nekustamais 
īpašums Loka ceļš 44, Jaunmārupē, 
atrodas ciema teritorijā, funkcionālās 

Ar lēmumiem un darba uzdevumiem, kā arī turpmāko detālplānojumu iz-
strādes dokumentāciju var iepazīties Mārupes novada pašvaldības mājaslapā 
www.marupe.lv, sadaļā Pašvaldība /Attīstība un plānošana / Detālplānojumi, 
kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā 
Teritorijas attīstības plānošana.

Rakstiskus priekšlikumus detālplānojumā iekļaujamajiem risinājumiem 
var iesniegt līdz 2021.gada 19. novembrim Mārupes novada pašvaldībai 
pa pastu (adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV 2167) vai  
elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz epastu marupe@marupe.lv. 
Iesniegumu iespējams atstāt arī pastkastē pie pašvaldības Centrālās admi
ni strācijas durvīm Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes pagastā, vai admi
ni strācijas ēkā Babītes pagastā  Centra ielā 4, Piņķos. Iesniegumā noteikti 
jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds un adrese, bet juridiskām personām 
jānorāda nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Centrālās administrāci-
jas Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja vietnieci Daci Žīguri 
(epasts: dace.zigure@marupe.lv , tālr.nr. 67149862) speciālistu konsultāci-
ju laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00. Saistībā ar 
valstī noteiktajiem ierobežojumiem Covid19 vīrusa izplatības mazināšanai, 
lūgums izmantot attālinātas saziņas iespējas.

Mārupes novada pašvaldības 
dome 2021. gada 29. septem-
brī pieņēma lēmumu Nr.21 (prot. 
Nr.11) “Par detālplānojuma iz-
strādes uzsākšanu zemes vie
nībām “Anniņas” un Sniegu iela 
22, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, 

Saskaņā ar spēkā esošo 2013. ga-
da 18. jūnijā apstiprināto Mārupes 
novada teritorijas plānojumu 
nekustamais īpašums “Mazāvas” 
atrodas darījumu un vieglās rūpniecī-
bas uzņēmumu apbūves teritorijā 
(RD). Nekustamais īpašums pilnībā 
iekļaujas VAS „Starptautiskā lidosta 
„Rīga”” lidlauka turpmākajai attīstībai 
nepieciešamajā teritorijā, kur noteikti 
ierobežojumi teritorijas izmantoša-
nai. Teritorijā atļauta likumīgi uzsāk-
tās izmantošanas turpināšana līdz 

lidosta “Rīga””, “Lidosta “Rīga” 
10/1”, Lidosta “Rīga”, Mārupes pa-
gasts, Mārupes novads, kadastra 
Nr.80760020007, daļa, ar kopplatību 
apmēram 15,10 ha. Detālplānojuma 
grozījumu teritorijas robežas var tikt 
precizētas, izstrādājot konkrētos 
risinājumus, ciktāl tas nemaina de-
tālplānojuma grozījumu mērķi pēc 
būtības. 

Saskaņā ar 18.06.2013. apstip
rināto Mārupes novada teritorijas 

zonas Savrupmāju apbūves teritori-
jas apakšzonā Savrupmāju apbūve 
(DzS).

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. Detālplānojuma 
izstrādes ierosinātājs ir juridiska 
persona – nekustamā īpašuma 
īpašnieks.

Dace Žīgure, Attīstības un 
plānošanas nodaļas vadītāja 

vietniece

zonas Savrupmāju apbūves teritori-
jas apakšzonā Savrupmāju apbūve 
(DzS).

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. Detālplānojuma 
izstrādes ierosinātājs ir nekustamā 
īpašuma īpašnieks  juridiska 
persona.

Dace Žīgure, Attīstības un 
plānošanas nodaļas vadītāja 

vietniece

Mārupes novadā”.  Detālplānojuma 
teritorija sastāv no nekustamajiem 
īpašumiem “Anniņas” un Sniegu iela 
22 ar kopplatību 3,1248 ha.

Saskaņā ar Babītes novada 
pašvaldības 2020.gada 22.janvāra 
saistošajiem noteikumiem Nr.1 

“Babītes novada teritorijas plāno-
jums, teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi un grafiskā daļa” 
funkcionālā zonējuma karti, zemes 
vienības “Anniņas” un Sniegu iela 22 
atrodas Savrupmāju apbūves teri-
torijā (DzS), kur noteiktā minimālā 
zemes vienības platība ir 0,1200 ha. 

Detālplānojuma izstrādes mērķis 
ir īpašuma sadalīšana savrupmāju 
apbūvei, veidojot vienotu ielu tīklu 
(precizējot sarkanās līnijas) un inže-
nierinfrastruktūru. Detālplānojuma 
izstrādes ierosinātāji ir nekusta-
mo īpašumu īpašnieki  fiziskas 
personas. 

Dace Žīgure, Attīstības un 
plānošanas nodaļas vadītāja 

vietniece

pašvaldība, atbildīgā ministrija vai 
tās deleģētā institūcija pieņem lē-
mumu par lidlauka infrastruktūras 
būvniecību, bet jauna izmantošana 
pieļaujama pagaidu saimnieciskās 
darbības veikšanai, paredzot īslaicī-
gas lietošanas būves (laika posmā 
līdz 25 gadiem) un saskaņojot pare
dzamo attīstību ar „Starptautiskās 
lidostas „Rīga”” attīstības stratēģis-
kajiem risinājumiem.

Detālplānojuma izstrādes mērķis 
ir veikt īpašuma sadali apbūves 
gabalos, veidot vienotu ceļu tīk-
lu detālplānojuma teritorijā un tai 
piegulošajos īpašumos un izveidot 
pieslēgumu valsts autoceļam V14 
JaunmārupeSkulte, detalizēt teri-
torijas izmantošanas un apbūves 
noteikumus. Detālplānojuma izstrā
des ierosinātājs ir fiziska persona  
nekustamā īpašuma īpašnieks.

Dace Žīgure, Attīstības un 
plānošanas nodaļas vadītāja 

vietniece

plānojumu 2014. 2026. gadam de-
tālplānojuma teritorija atrodas funk-
cionālās zonas Publiskās apbūves 
teritorijas apakšzonā Publiskās 
apbūves teritorijas „Starptautiskās 
lidostas „Rīga”” biznesa parka teri-
torijā (PD4).

Detālplānojuma izstrādes mērķis 
ir pārkārtot transporta teritorijas 
zonējuma robežas atbilstoši lidos-
tas un RailBaltica dzelzceļa stacijas 
pievedceļu būvprojekta risināju
miem, lai nodrošinātu iespēju uzsākt 
lidostai piederošo brīvo teritoriju ap-
būvi, attīstot to kā komerciālās ap-
būves teritoriju, kas būtu saskaņā 
ar spēkā esoša detālplānojuma 
grafisko daļu un teritorijas izman-
tošanas un apbūves noteikumiem. 
Detālplānojuma izstrādes ierosinā
tājs ir nekustamā īpašuma īpašnieks 
 VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”.

Dace Žīgure, Attīstības un 
plānošanas nodaļas vadītāja 

vietniece

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Mazāvas” Mārupes pagastā
detālplānojuma izstrādes izbeigšanu un jauna detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu

Paziņojums par nekustamā  īpašuma “Starptautiskā lidosta “Rīga”” teritorijas 
austrumu daļas detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Zvaigznāji” 
Vētrās detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Paziņojums par nekustamā īpašuma Loka ceļš 44 
Jaunmārupē detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Anniņas” un Sniegu 
iela 22 Dzilnuciemā izstrādes uzsākšanu

https://www.marupe.lv/index.php/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi
https://geolatvija.lv/geo/#/
mailto:marupe%40marupe.lv?subject=
mailto:dace.zigure%40marupe.lv?subject=
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Domājot par iedzīvotāju ērtībām, Mārupes novada pašvaldība no 23. 
oktobra līdz 14. novembrim sestdienās un svētdienās no plkst. 13.00 
līdz 17.00 Babītes pagasta Piņķos, nekustamajā īpašumā “Notekas”, 
organizēs zaļo un dārza atkritumu (lapas, zāle, zari) pieņemšanu. 

Maksimālais nododamais atkritumu daudzums – līdz 1 m³ diennaktī no 
vienas mājsaimniecības. Atkritumu nodošana paredzēta tikai fiziskām per-
sonām, nododamajiem dārza un zaļajiem atkritumiem jābūt bez piemaisī-
jumiem. Tālrunis informācijai: 27089211, 67687149.

Atgādinām, ka zaļos un dārza atkritumus (lapas un zāli, bet ne zarus) visu 
gadu bez maksas līdz 1 m³ diennaktī no vienas mājsaimniecības fiziskas 
personas var nodot arī “EKO LINE” šķirošanas laukumā, kas atrodas 4 km 
no Jaunmārupes, Jūrmalas apvedceļa 23. km (darba laiks: pirmdien – piekt
dien no plkst. 8.00 līdz 17.00, sestdien no plkst. 8.00 līdz 16.00). Tālrunis 
informācijai: 2646 7365, 286 88 000.  

Zaļo dārza atkritumu izvešanai iespējams izmantot arī SIA „Eco Baltia vide” 
piedāvātos priekšapmaksas maisus, kas ir visnotaļ ērts risinājums, jo to cenā 
ir iekļauta izvešana. Piepildīta maisa izvešanu jāpiesaka apsaimniekotājam, 
tas norādītajā dienā jānovieto pie sētas. Tālrunis informācijai: 67 799 999.

Aicinām iedzīvotājus savu īpašumu un tiem piegulošo teritoriju sakopša-
nai izmantot kādu no augstāk minētajām iespējām. Dārza atkritumus  neva-
jadzīgus ābolus, bumbierus, nokritušas koku lapas vai nopļautu zāli  izmest 
sadzīves atkritumu konteinerā vai izgāzt mežā ir aizliegts!

Mārupes novada pašvaldība 
paziņo, ka ar 2021.gada 29. sep-
tembra lēmumu Nr.18 (prot. Nr.11) 
ir apstiprināti saistošie noteikumi 
Nr.11/2021 „Par Mārupes novada 
domes 2009.gada 28.oktobra sais-
tošo noteikumu Nr.13 “Mārupes 
novada saimniecības „Gaiļi1” de-
tālplānojums” atzīšanu par spēku 

zaudējušiem”. Detālplānojums 
zaudē spēku ar šo saistošo notei-
kumu spēkā stāšanās brīdi. 

Ar lēmuma un saistošo no-
teikumu pilnu saturu var 
iepazīties pašvaldības mā-
jaslapā www.marupe.lv, sadaļā 
Pašvaldība/ Attīstība un plānoša-
na/ Detālplānojumi,  Latvijas 

ģeotelpiskās informācijas 
portālā www.geolatvija.lv. Saistošie 
noteikumi par detālplānojumu at-
celšanu tiek publicēti www.likumi.lv.  

Dace Žīgure, Attīstības un 
plānošanas nodaļas vadītāja 

vietniece

Paziņojums par Mārupes novada domes 2009.gada 28.oktobra saistošo noteikumu 
Nr.13 „Mārupes novada saimniecības „Gaiļi-1” detālplānojums” atcelšanu

Informācija par izbraukuma vakcināciju iedzīvotājiem, kas nevar at-
stāt savu gultasvietu jeb gulošu cilvēku (pilnībā asistējamas perso-
nas ar neatgriezeniski smagiem funkcionālajiem traucējumiem) 
un iedzīvotāji, kas medicīnisku iemeslu dēļ nevar nokļūt ārstniecības 
iestādē.

Kārtība, kādā saņemt izbraukuma vakcinācijas pakalpojumu:
1.Iedzīvotājs vai tā aprūpētājs ziņo, ja iedzīvotājam ir nepieciešama iz-
braukuma vakcinācija pret Covid19.
2. Ziņošanu var veikt trīs veidos:

• zvans ģimenes ārstam/ģimenes ārsta proaktīvs zvans pacientam;
• zvanīt 8989 (papildu esošajiem manavakcina.lv/8989 datiem jānorāda 
dzīvesvietas adrese, aprūpētāja/kontaktpersona par vakcināciju kon-
takts – kā sekundārais tālrunis);
• tīmekļvietnē www.manavakcina.lv (ja personai ir iespēja autorizēties 
manavakcina.lv). 

3. Ja ģimenes ārsts nodrošina vakcinācijas pakalpojumu, tad tālāk visu 
organizē ģimenes ārsts.
4. Ja ģimenes ārsts nevakcinē, tad sagatavo apzināto pacientu sarakstu un 
sūta to NVD (ligumpartneri@vmnvd.gov.lv) tālākai procesa organizēšanai 
vai aicina pacientu zvanīt 8989.

Mārupes novada pašvaldība atgā-
dina par pienākumu ciemu teri-
toriju iedzīvotājiem līdz 31.de-
cembrim reģistrēt savu lokālo 
kanalizācijas sistēmu novada 
kopējā reģistrā, kā arī to, ka, sākot 
ar 2020.gada 1.janvāri, asenizāci-
jas pakalpojumus Mārupes 
novadā   drīkst veikt tikai 
pašvaldībā reģistrēti komersanti, 
kas atbilst saistošajos noteiku-
mos noteiktajām prasībām un ir 
noslēguši ar centralizētās kanali-
zācijas sistēmas speciāli izvei-
dotās notekūdeņu pieņemšanas 
vietas īpašnieku, valdītāju vai 
turētāju līgumu par notekūdeņu 
un nosēdumu pieņemšanu.

Reģistrācija decentralizēto kanali
zācijas sistēmu reģistrā līdz 31. de-
cembrim jāveic visiem ciemu teritori-
jās dzīvojošajiem, kuru īpašums nav 
pieslēgts centrālajam kanalizācijas 
tīklam, bet tajā tiek izmantota kāda 
no decentralizētās kanalizācijas 

Aicinām pieteikties Mārupes, 
Babītes un Salas pagasta deklarē-
tos iedzīvotājus, biedrības, ne-
valstisko organizāciju pārstāvjus, 
nozaru un jomu komersantus u.c. 
darbam Mārupes novada konsul-
tatīvajās padomēs, lai kopīgi 
definētu vajadzības un meklētu 
risinājumus novada attīstībai, ie-
saistot pašvaldības iestāžu, sa-
biedrības, sociālo partneru, 
sadarbības organizāciju pārstāv-
jus, kā arī konkrētās jomas 
speciālistus. Tādējādi lēmumu 
pieņemšanā nodrošinot sabiedrī-
bas līdzdalību un viedokļu daudz-
pusību.

Konsultatīvās padomes tiek sa-
sauktas vidēji 3 – 4 reizes gadā un 
to galvenie uzdevumi ir:
• veicināt un uzraudzīt pašvaldības 

izstrādātos attīstības dokumen-
tus, rīcības un uzdevumus, un ci-
tu stratēģiski svarīgu dokumentu 
izstrādi nozarēs;

• sniegt priekšlikumus par kārtējā 
gadā nozaru nepieciešamo fi-
nansējumu un investīcijām;

• veicināt sadarbību starp nozarē 
iesaistīto privāto un publisko 
sektoru;

• izvērtēt nozīmīgu attīstības un in-
vestīciju projektu ietekmi uz sociā-
li ekonomisko attīstību Mārupes 
novadā un to atbilstību Mārupes 
novada pašvaldības stratēģis-
kajiem mērķiem un attīstības 

sistēmām:
• notekūdeņu krājtvertes, kur 

notekūdeņi un nosēdumi tiek uz-
krāti un regulāri izvesti ārpus ap-
saimniekotā īpašuma;

• septiķi  – tvertnes ar divām vai 
trim savstarpēji savienotām 
kamerām un ar speciāli ierīkotu 
tām sekojošu infiltrācijas sistēmu;

• rūpnieciski  izgatavotas 

plānošanas dokumentiem u.c. 
Ar konsultatīvo padomju noliku

miem var iepazīties Mārupes novada 
mājaslapas www.marupe.lv sadaļā 
Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība/
Konsultatīvās padomes.  

Aicinām pieteikties un līdzdar-
boties šādās konsultatīvajās 
padomēs:

Sporta un aktīvās atpūtas konsul-
tatīvajā padomē – Mārupes novada 
(Mārupes, Babītes, Salas pagastu) 
biedrību, sporta klubu, nevalstisko 
organizāciju, sporta un rekreāci-
jas nozarē iesaistīto komersantu 
pārstāvjus; deklarētos iedzīvotājus 
un nozares asociāciju pārstāvjus. 

Tūrisma un kultūrvides konsul-
tatīvajā padomē – Mārupes novada 
(Mārupes, Babītes, Salas pagastu) 
biedrību, nevalstisko organizāciju; 
tūrisma un kultūras nozarē iesaistīto 
komersantu pārstāvjus; mārketinga 
jomā iesaistīto komersantu pārstāv-
jus; kultūras jomas kolektīvus; 
deklarētos iedzīvotājus un nozares 
asociāciju pārstāvjus.

Izglītības un jaunatnes konsul-
tatīvajā padomē  Mārupes novada 
(Mārupes, Babītes, Salas pagastu) 
izglītības iestāžu vecāku padomju, 
jauniešu domes, biedrību, nevalstis-
ko organizāciju pārstāvjus; izglītī-
bas nozarē iesaistīto komersantu 
pārstāvjus; deklarētos iedzīvotājus.

Apkaimju konsultatīvajā padomē 
– Mārupes novada (Mārupes, 
Babītes, Salas pagastu) iedzīvotāju 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar 
jaudu līdz 5 m3 diennaktī.
Jautājumu gadījumā aicinām 

sazi nāties ar speciālistiem: 
Mārupes pagastā  tālr. 67687149  

vai epasts: ziedite.lapina@marupe.lv;
Babītes un Salas pagas-

tos  tālr.: 67914496, 23556200, 
epasts: info@babitessiltums.lv.

biedrības un organizācijas; nevalstis-
ko organizāciju pārstāvjus; deklarē-
tos iedzīvotājus.

Valstī izsludinātās ārkārtējās 
situācijas dēļ aicinām uz konsul-
tatīvajām padomēm pieteikties, 
iesnie dzot iesniegumu brīvā formā 
(norādot konsultatīvo padomi, kurā 
vēlaties darboties, un savu kontaktin-
formāciju). Iesniegumu var ievietot 
pastkastē pie pašvaldības Centrālās 
administrācijas ēkas Daugavas ielā 
29, Mārupē, Mārupes pagastā, vai 
pie administrācijas ēkas Babītes 
pagastā  Centra ielā 4, Piņķos. 
Pieteikties iespējams, aizpildot arī 
pieteikuma anketu pašvaldības 
mājaslapas www.marupe.lv sadaļā 
Sabiedrība/ Konsultatīvās padomes. 

Pieteikšanās iespēja uz balss-
tiesīgā padomes dalībnieka vietu būs 
atvērta līdz brīdim, kamēr padomē 
būs brīvas vietas. Katrā padomē ir 
līdz 20 balsstiesīgiem dalībniekiem.  

Pēc dalībnieku pieteikumu 
saņemšanas tiks organizētas kon-
sultatīvās padomes sēdes, uz kurām 
tiks aicināti visi pieteikušies intere-
senti. Padomes laikā tiks apstiprināti 
padomes dalībnieki un iepazīstināti 
ar darba procesu padomēs.

Jautājumu gadījumā vērsties 
pie Attīstības nodaļas vadītāja 
palīga Anitas Lontones – Ieviņas 
(anita.lontoneievina@marupe.lv, tālr.
nr. 67149875).

Izbraukuma vakcinācija mājās

No 23. oktobra līdz 14. novembrim 
sestdienās un svētdienās Piņķos 
bez maksas varēs nodot zaļos un 
dārza atkritumus

Tuvojas decentralizēto (lokālo jeb vietējo) 
kanalizācijas sistēmu reģistrēšanas termiņš - 
2021.gada 31.decembris

Aicinām pieteikties darbam Mārupes novada 
konsultatīvajās padomēs

DECENTRALIZĒTĀS 
KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS
REĢISTRĒŠANA
MĀRUPES NOVADĀ

līdz 31.decembrim

ienāc marupe.lv/kanalizacijasregistresana

Lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību, 

SĀKOT AR 11.OKTOBRI, 
Mārupes novada pašvaldības speciālisti klātienē iedzīvotājus

pieņems tikai izņēmuma gadījumos un pēc iepriekšēja
pieraksta*. 

 
LŪDZAM IZMANTOT ATTĀLINĀTĀS

SAZIŅAS UN PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAS
IESPĒJAS!

 
KASE IR SLĒGTA LĪDZ 11.01.2022.

 
Skaidras naudas darījumus nekustamā īpašuma nodokļa

apmaksai aicinām veikt lielveikalā "MAXIMA". Papīra formātā
sagatavotus iesniegumus aicinām atstāt pastkastītē pie ieejas

durvīm. 
 
 

WWW.MARUPE.LV

CIENĪJAMIE APMEKLĒTĀJI!

*Uzrādot derīgu sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu un lietojot mutes un deguna aizsegu.

Sargāsim sevi un līdzcilvēkus!

http://www.marupe.lv
http://www.geolatvija.lv
https://likumi.lv
http://www.manavakcina.lv
mailto:ligumpartneri%40vmnvd.gov.lv?subject=
https://www.marupe.lv/index.php/lv/sabiedriba/sabiedribas-lidzdaliba/konsultativas-padomes
mailto:ziedite.lapina%40marupe.lv?subject=
mailto:info%40babitessiltums.lv?subject=
https://www.marupe.lv/index.php/lv/sabiedriba/sabiedribas-lidzdaliba/konsultativas-padomes
mailto:anita.lontone-ievina%40marupe.lv?subject=
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GADA
PEDAGOGS 2021

Mārupes novada

Šogad Skolotāju diena pašvaldībā tika atzīmēta mazliet 
citādāk nekā ierasts. 1.oktobrī rīta pusē Mārupes Kultūras 
namā norisinājās Gada balvas izglītībā pasniegšanas cere-
monija “Gada pedagogs 2021”. Savukārt pievakarē visi 
novada pedagogi varēja baudīt grupas “bet, bet” koncer-
tu Mārupes Valsts ģimnāzijas “zaļajā klasē”.

Tradīcija īpašā ceremonijā godināt labākos pedagogus 
Mārupes novada pašvaldībā turpinās jau septīto gadu. Šogad 
sešās nominācijās tika sveikti 18 skolotāji, kurus šim godpil-
najam titulam izvirzījušas Mārupes pagasta izglītības iestādes 
un skolēni.

Ņemot vērā to, ka pedagogu vērtēšana atbilstoši nolikumam 
norisinājās visu pagājušo mācību gadu, šogad pasākumā 
sveikti skolotāji no bijušās Mārupes novada teritorijas. Jau 
nākamgad skaistajā notikumā plānots iesaistīt visas pašvaldī-
bas izglītības iestādes no visiem trim novada pagastiem.

Balvu pasniegšanas ceremonijas atklāšanā nominantus 
uzrunāja Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 
Andrejs Ence, uzsverot Skolotāju dienas tradīcijas nozīmību 
un ilgtspēju. “Skolotājs ir viena no svarīgākajām profesijām 
pasaulē, jo tās zināšanas, ko skolotājs iedod skolēnam, iet līdzi 
cilvēkam visu mūžu. Līdz ar Babītes pagasta un Salas pagasta 
skolu un bērnudārzu pievienošanos Mārupes novada izglītības 
iestāžu pulkam jau no nākamajā gadā plašākā mērogā varēsim 
turpināt jauko skolotāju godināšanas tradīciju  Gada balvas 
pasniegšanas ceremoniju. Pateicos ikvienam skolotājam par 
darbu, sekojot cēlajam aicinājumam rūpēties par mūsu bērnu 
izglītību,” pasākumā teica Andrejs Ence.

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja pirmais 
vietnieks Mārtiņš Bojārs pauda patiesu cieņu pedagogiem par 
augstu profesionālu meistarību un ieguldījumu, vienlaikus spē-
jot pielāgoties mācībām jaunajos apstākļos: “Skolotāja pro-
fesija vienmēr bijusi īpaša profesija, kas prasa lielu atdevi, lielas 
darbaspējas un cilvēkmīlestību. Uzsverot skolotāju nozīmīgo lo-
mu kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā, no sirds vēlos pateikt 
lielu paldies par darbu un izturību ikvienam pedagogam, kurš 
šajos sarežgītajos apstākļos veicis savus pienākumus, vienlai-
kus nenogurstoši palīdzot ar savu padomu un atbalstu.”

Pedagogi balvās saņēma īpaši izgatavotu piemiņas zīmi  
sudraba nozīmīti, kuras autors ir mārupietis, rotkalis Edgars 
Skulte, kā arī Gada pedagogs 2021 balvu un pateicības rakstu. 

Skolotāji tika apbalvoti šādās nominācijās  “Gada peda-
gogs pirmsskolas izglītības programmā”, “Gada pedagogs sā-
kumskolas izglītības programmā”, “Gada pedagogs pamatsko-
las izglītības programmā”, “Gada pedagogs vidusskolas 
izglītības programmā”, “Gada pedagogs profesionālās ievirzes 
programmā” un “Skolēnu simpātija”.

Nominācijā „Gada pedagogs pirmsskolas izglītības 

programmā” balvas saņēma Diāna Putniņa (PII „Zeltrīti”), 
Marta Bērziņa (PII „Lienīte”), Laima Janekalna (PII “Mārzemīte”), 
Kristīne Gonta (Jaunmārupes pamatskola), Santa Putnāne 
(Mārupes pamatskola), Anna Čeiča – Sultane (Mārupes novada 
Skultes sākumskola).

Nominācijā „Gada pedagogs sākumskolas izglītības prog
rammā” balvas tika piešķirtas Sintijai Jurdžai (Mārupes Valsts 
ģimnāzija), Karīnai Polcei (Jaunmārupes pamatskola), Inesei 

Balodei (Mārupes pamatskola), Annai Gorovajai (Skultes 
sākumskola). 

Nominācijā „Gada pedagogs pamatskolas izglītības prog
rammā” balvas saņēma Gatis Maķevics (Mārupes Valsts 
ģimnāzija), Dace Ģērmane  (Jaunmārupes pamatskola), Ilze 
Zemīte (Mārupes pamatskola). 

Nominācijā „Gada pedagogs vidusskolas izglītības program-
mā” balva tika piešķirta Ritmai Veļķerei no Mārupes Valsts 
ģimnāzijas.

Nominācijā „Gada pedagogs profesionālās ievirzes izglītības 
programmā” balva piešķirta Mārupes mūzikas un mākslas sko-
las pedagoģei Maijai Matīsai.

Nominācijā „Skolēnu simpātija” balvas saņēma Inese 
Vanaga (Mārupes Valsts ģimnāzija),  Zanda Romanovska 
(Jaunmārupes pamatskola) un Ainārs Špons (Mārupes 
pamatskola). 

Pasākuma laikā Mārupes Valsts ģimnāzijas direktora vietnie-
cei izglītības jomā Andželai Sokolovai tika pasniegts Izglītības 
un zinātnes ministrijas atzinības raksts. 

Skolotājus ceremonijas laikā priecēja ģitārista Mārča Auziņa 
performances.

Uva Bērziņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Pasniegtas balvas izglītībā "Gada pedagogs 2021"

Labākie no labākajiem - mūsu pedagogi!

No labās: Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence, Mārupes Valsts ģimnāzijas direktora vietniece izglītības jomā Andžela 
Sokolova, Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Mārtiņš Bojārs.

Veltījums skolotājiem - ģitārista Mārča Auziņa izcilais sniegums.
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GADA PEDAGOGS 2021
Mārupes novada

“Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā”, PII 
“Zeltrīti”

Diāna ir ne tikai sertificēts izglītības psihologs, bet arī Marte 
Meo terapeits un profesionāla projektu vadītāja.

Iestādē ienākusi kā sirds gariņš komandas cilvēks, atsaucīga, 
kolēģi zina, ka vienmēr var paļauties uz viņas atbalstu. 

Iestādē ilgus gadus vada atbalsta komandu, sniedz padomus 
un ieteikumus darbiniekiem un vecākiem darbā ar īpašajiem 
bērniem. Organizējusi  un vadījusi  iestādes vecāku skoliņas 
par vecākiem aktuālām tēmām. 

Popularizē un  prezentē iestādes atbalsta komandas  darbu 
Izglītības, kultūras un  sporta pārvaldē, citām Pierīgas izglītī-
bas iestādēm. Raksta un vada dažādus starptautiskus Eiropas 
projektus.

“Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā”, PII 
Lienīte

Martas mūzikas nodarbības bērniem ir interesantas un 
radošas. Skolotāja māca  bērnus klausīties mūziku, dziedāt, 
iesaistīties rotaļās un kustēties dejas ritmā. Martas lolojums 
ir bērnu popgrupa “Mārupēni”. Popgrupa “Mārupēni ”ir piedalī-
jusies mūzikas konkursos ārpus iestādes. Konkursā “Dziesmu 
karuselis” popgrupa ieguva 1.vietu. Marta ir atsaucīga, aktīvi ie-
saistās iestādes kopējos pasākumos. Viņai piemīt organizatora 
spējas, viņas enerģija un izdoma  iedvesmo arī citas kolēģes, un 
kopīgi veidotie pasākumi bērniem vienmēr izdodas. No Martas 
var pamācīties, kā viegli un interesanti mācīt bērnus. Skolotāja 
daudz dara iestādes labā, kopā ar Martu PII "Lienīte" ir izveidoju-
si un realizējusi dažādus iekšējos pedagoģiskā darba projektus. 

“Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā”, PII 
“Mārzemīte”

Laimas mērķtiecība, apņēmība, uzcītība un talants domāt 
radoši raisa cieņu  kolēģos. Viņi īpaši uzsver Laimas atbildību 
pret veicamajiem pienākumiem un saka, ka Laima izdara visu 
un vēl mazliet. 

Laima ir mākslinieciska personība – dzied korī, brīvajā laikā 
zīmē un lasa grāmatas. Šīs aizraušanās lieliski vērojamas dar-
bā ar bērniem un  gatavojoties dažādiem pasākumiem.

Pedagoga darbā Laimu īpaši saista mīļums un patiesas emo-
cijas, kuras sniedz bērni. Gandarījums par paveikto, kad izdodas 
redzēt bērnu izaugsmi. Arī Laima ir izaugusi “Mārzemītē”, ja tā 
var teikt, jo uzsāka darbu bez lielas profesionālas pieredzes 
vienlaicīgi ar studijām, bet ar lielu apņemšanos un milzīgu vēlmi  
strādāt par pirmsskolas skolotāju kā viņas mamma, no kuras 
arī Laima iedvesmojas un  ģimenē turpina skolotāju dinastiju.

Laimas moto: “Viens par visiem un visi par vienu”.

“Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā”, Jaun-
mārupes pamatskola

Pirmsskolas skolotāju Kristīni kolēģi raksturo kā darbīgu 
un aizrautīgu pirmsskolas ikdienas dzīves norisēs, viņas 
mērķtiecīgums un atvērtība ir pamats un pozitīvs piemērs 
savstarpējās sadarbības veicināšanā starp kolēģiem, bērniem 
un viņu vecākiem.

Kristīnes zinātkāre un uzdrošināšanās ir pamatā virzībai uz 
profesionālo kompetenci un lietpratību.

Skolotāja izprot situāciju pirmsskolas visai mainīgajā dzīvē, 
kas prasa papildu zināšanu un prasmju apguvi gan pašai, gan 
arī Kristīne prot to veiksmīgi nodot tālāk saviem audzēkņiem! 

“Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā”, 
Mārupes pamatskola

Santa ir Mārupes pamatskolas logopēde, pa kuru var teikt tā –
 viņa strādā no sirds! Ar lielu sirdsdegsmi, atbildības sajūtu 

un radošuma dzirksti. Viņai vienmēr, jebkurā sarežģītā situācijā, 
atradīsies kāds labs vārds, padoms un uzmundrinošs smaids – 
gan kolēģiem, gan bērniem un viņu vecākiem.

Santai lieliski padodas individuālais darbs ar bērniem. Darba 
pieredze un radošā pieeja metožu un paņēmienu izvēlē ļauj bēr-
nu ieinteresēt darboties. 

Augsti vērtējama skolotājas Santas vēlme sadarboties ar ci
tiem skolotājiem, īpaši atbalstot jaunos kolēģus. 

Īpašu vietu savā logopēdes darbā Santa atvēl darbam ar īpaša
jiem bērniem un aktīvai sadarbībai ar atbalsta komandu. 

“Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā”, 
Skultes sākumskola

Skolotāja, kuru ļoti mīl bērni! Radoša! Zinoša! Strādīga! Aktīva 
un jautra! Atsaucīga! Inteliģenta! Vienmēr gatava palīdzēt 
visiem! Anna ar savu atraktivitāti un radošumu iedvesmo ne 
tikai bērnus, bet arī kolēģus. Skolotājai piemīt milzīgs enerģijas 
potenciāls, viņa spēj vadīt deju un drošības pulciņu “Džimbas 
drošības skola”, vienlaicīgi piedalīties projektos, konkursos, 
pasākumos, kuri tiek organizēti ne tikai iestādē, bet arī ārpus 
Latvijas. Prot veiksmīgi sadarboties ar vecākiem un kolēģiem.

Diāna Putniņa Marta Bērziņa Laima Janekalna

Kristīne Gonta Santa Putnāne Anna Čeiča – Sultane
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GADA PEDAGOGS 2021
Mārupes novada

“Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā”, 
Mārupes Valsts ģimnāzija

Sintija ir Mārupes vidusskolas absolvente, kas strādā 
Mārupes Valsts ģimnāzijā kā sākumskolas skolotāja jau septī-
to gadu. Savas klases Sintija audzina ar rūpību un sirsnību, 
domājot par katru bērnu, viņu labklājību un  interesēm. Sintija 
rada pozitīvu gaisotni un apstākļus, lai katrs bērns un kolēģis 
justos labi, lai tiktu saprasts un atbalstīts. Sintija ir pārliecināta, 
ka katram cilvēkam ir jāsaka “paldies” un vienmēr atrod,  par 
ko to pateikt. 

“Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā”, 
Jaunmārupes pamatskola

Kompetenta speciālās izglītības skolotāja. Ļoti atsaucīga, iz-
palīdzīga. Katram bērnam atrod īpašo pieeju, lieliski prot sadar-
boties ar kolēģiem. Īpaši svarīgs skolotājas atbalsts bērniem 
attālinātā mācību procesa laikā – nepārtraukti sazinoties ar 
vecākiem, vadot gan tiešsaistes, gan arī klātienes individuālās 
konsultācijas. Karīna sniedz atbalstu klašu audzinātājiem, vad-
ot āra nodarbības. Skolotāja  nepārtraukti apmeklē tālākizglītī-
bas kursus un pilnveido savu profesionalitāti. Karīna ir ļoti 
pozitīvs cilvēks, gatava sniegt padomu, iedrošināt un palīdzēt.

“Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā”, 
Mārupes pamatskola

Inesei būt par sporta skolotāju nenozīmē tikai vadīt klasiskas 
sporta stundas. Tās ir stundas, kurās var iemācīties kērlinga 
spēli, stundas, kurās var sportot kopā ar suņiem un mācīties 
pareizi krist.

Skolotāja papildu mācību stundām meklē dažādas iespē-
jas dalībai konkursos vai sacensībās. Inese ir arī veselības 
un fiziskās aktivitātes jomas metodiskās komisijas vadītāja, 
veiksmīgi sadarbojas ar saviem tuvākajiem kolēģiem, kā arī ar 
direktora vietniekiem izglītības jomā.

Skolotāja aktīvi iesaistās arī ārpusstundu darbā, organizē-
jot Olimpisko dienu, sporta dienas, foto orientēšanos, kurā 
tiek iesaistīti ne tikai skolēni, bet arī vecāki, vecvecāki, draugi, 
paziņas u.c. 

Skolotāja uzskata: “Kvalitatīva izglītība sākas ar skolotā-
jiem – zinošiem, radošiem, pozitīviem un tādiem, kas māca 
un mācās ar prieku! Jādzīvo līdzi laikam – ir jābūt gatavam 
nepārtrauktām pārmaiņām, nav jābaidās nezināt un jāmeklē 
arvien jaunas atziņas.”

“Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā”, 
Skultes sākumskola

Strādā skolā par logopēdu un speciālās izglītības skolotāju. 
Trešo gadu vada atbalsta personāla komandu Mārupes novada 
Skultes sākumskolā.

Profesionāla, inteliģenta, atbildīga,  zinoša, centīga, pozitīva, 
vienmēr pretimnākoša un uz sadarbību vērsta kolēģe.  Annai 
patīk savs darbs, tāpēc savu darbu dara ar atdevi, prot katram 
bērnam atrast individuālu pieeju, sniedz atbalstu pirmssko-
las un sākumskolas izglītojamajiem ar  mācīšanās grūtībām. 
Regulāri pilnveido savu pedagoģisko meistarību. Skolotāja ap-
meklē seminārus, kursus  un ar iegūtajām zināšanām labprāt 
dalās ar kolēģiem, vecākiem un skolēniem. 

Radoši un prasmīgi organizē darbu ar bērniem. Spēj ie-
priecināt un pārsteigt bērnus ar interesantām un daudz-
veidīgām nodarbībām, ar personīgu pozitīvo attieksmi cenšas 
motivēt katru skolēnu savu talantu atklāšanai un pilnveidei. Ir 
atvērta jaunām idejām un prasmīgi tās īsteno darba procesā.

“Gada pedagogs pamatskolas izglītības programmā”, 
Mārupes Valsts ģimnāzija

Īstens darba rūķis ar zelta rokām un dimanta sirdi, skolas pa-
triots, izcils audzinātājs. Gatis iemāca bērniem daudzas dzīves 
vērtības, kuras iegaumē, ciena un īsteno katrs viņa skolēns. Gati 
kā audzinātāju novērtē arī skolēni, kuriem ir sarežģīts augšanas 
ceļš. Gatis vienmēr izrāda iniciatīvu, ir pirmajās rindās, kad jāat-
balsta skolēnus un kolēģus, spēj saglabāt vēsu prātu un sniegt 
konstruktīvus priekšlikumus daudzās sarežģītās situācijās. 
Skola pazīst Gati kā cilvēku, uz kuru var paļauties. 

“Gada pedagogs pamatskolas izglītības programmā”, 
Jaunmārupes pamatskola

Dace, būdama vienīgā vācu valodas skolotāja Jaunmārupes 
pamatsskolā, ir izstrādājusi pēctecīgu un mūsdienīgu šīs 
svešvalodas apguves sistēmu. Skolotāja motivē un iein-
teresē bērnus, veidojot pozitīvu attieksmi pret svešvalodas 
apguvi. Viņas skolēni saņem godalgotas vietas vācu valodas 
olimpiādēs. Izcili spēj sadarboties ar kolēģiem un strādāt 
komandā. Dace  māca vācu valodu ar neizsīkstošu enerģiju 
visās klašu grupās. Skolotāja ir ļoti mierīga, radoša un vienmēr 
smaidīga.

Sintija Jurdža Karīna Polce Inese Balode

Anna Gorovaja Gatis Maķevics Dace Ģērmane
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“Gada pedagogs pamatskolas izglītības programmā”, 
Mārupes pamatskola

Sadarbojoties ar skolas atbalsta personālu, skolotāja veic 
mērķtiecīgu darbu ar bērniem, kuri mācās speciālās izglītības 
programmās – mācību darba diferencēšana un individualizēša-
na ir skolotājas stiprā puse. 

Kā klases audzinātāja Ilze īpaši strādā pie klases kolektī-
va saliedēšanas un jaunu tradīciju iedibināšanas. Attālinātā 
mācību procesa laikā skolotāja regulāri komunicēja ar klases 
skolēniem, lai noskaidrotu, kā skolēni jūtas un vai ir nepiecieša-
ma kāda palīdzība. 

Skolotāja velta daudz laika, lai sagatavotu skolēnus 
olimpiādēm, kurās tiek gūti ļoti augsti un ievērojami panākumi. 
2020./2021.m.g.visi skolēni, kuri bija Ilzes sagatavoti un piedalī-
jās vācu valodas mācību olimpiādēs, ieguva godalgotas vietas.

Kolēģi Ilzi raksturo kā ļoti gaišu, siltu cilvēku, kura ir gatava 
palīdzēt jebkurā brīdī.

“Gada pedagogs vidusskolas izglītības programmā”, 
Mārupes Valsts ģimnāzija

Jau vairākus gadus Ritma ir viens no skolas pamatak
meņiem, uz kā balstās vēstures satura apgūšana un sociālo 
zinātņu apvie nība skolā un Pierīgā. Ritmas prasīgumu, mieru 
un pamatīgumu ciena katrs skolēns un kolēģis. Vizuāli Ritmu 
raksturo teiciens angļu miers un tai pat laikā viņa ir zināšanām 
bagāta un interesanta personība, kas atklājas stundās un 
sarunās. 

“Gada pedagogs profesionālās ievirzes izglītības program-
mā”, Mārupes Mūzikas un mākslas skola

Skolotāja ieved audzēkņus gan mākslas pasaules pamatos, 
gan attīsta viņos radošu ideju lidojumus, gan audzina pa cietību, 
darba gribu, neatlaidību, paveiktā darba novērtējumu, gan vien-
kārši ir audzinātāja, pie kuras vienmēr var vērsties ar jebkādu 
jautājumu. Maijas optimismu un izpratni var apbrīnot ikviens 
kolēģis. Īpašus pateicības vārdus Maijai velta audzēkņu vecāki, 
kuriem vienmēr viss ir skaidrs par mācību procesu, materiāliem 
un mācību procesu kopumā. Pagājušais gads nebija viegls 
nevienā profesijā, taču Maija arī ar to lieliski tika galā, iedves-
moja audzēkņus, regulāri veidojot virtuālu darbu apkopojumu, 
iedvesmojot arī pārējos kolēģus. Paralēli pedagoģiskajam 
darbam Mārupes un arī Tukuma mākslas skolās, Maija vien-
mēr atrod laiku arī savu radošo domu izpausmei, radot savus 
mākslas darbus.

“Skolēnu simpātija”, Mārupes Valsts ģimnāzija

Ineses personība neļauj viņu nepamanīt.  Ar savu tempera
mentu un aktivitāti Inese iedvesmo un aktivizē skolēnus un 
kolēģus. Vienmēr koša, apburoša, dzirkstoša, ar atvērtu sirdi un 
patiesa. Viņas skolēni vienmēr tiek apburti ar šarmu, enerģiju 
un pārliecību. Šādas burvestības varā viņi arī balso par savu 
mīļāko skolotāju.

“Skolēnu simpātija”, Jaunmārupes pamatskola

Skolēni Zandu raksturo kā mūsdienīgu, laipnu, draudzīgu 
un izpalīdzīgu skolotāju. Viņiem patīk, ka skolotāja ir forša, ar 
labu humora izjūtu un mierīga.  Viņa māk pieņemt pareizos 
lēmumus, un, kā skolēni novērojuši, palīdz un smejas kopā ar 
citiem. “Skolotāja labi iemāca, un viņas stundas ir jautras. Viņa 
ir arī prasīga, bet vieglā veidā māca nesaprotamu vielu, un viss 
kļūst saprotams. Viņa ir vienkārši jauka skolotāja,” saka Zandas 
audzēkņi.

“Skolēnu simpātija”, Mārupes pamatskola

Skolotājs Ainārs Špons ir dizaina un tehnoloģiju skolotājs. 
Skolēni par skolotāju saka: “Skolotājs ir ļoti izpalīdzīgs, labi prot 
iemācīt mācību vielu, pat mājas darbos, izmantot zāģi. Jauki 
izturas pret skolēniem. Skolotājam ir superspējas, no koka viņš 
prot izgatavot jebko, piemēram, koka sveci.” Skolēni skolotāju 
raksturo “kā skolas leģendu un īpašu Mārupes pamatskolas 
skolotāju”.

Savā darbā skolotājs izmanto praktisko darbošanos, kas vei-
do skolēniem jaunas prasmes kokapstrādē un metālapstrādē. 
Ainārs Špons skolēnus spēj ieinteresēt savā priekšmetā. 

Skolotājs lieliski saprotas un prot iemācīt dažādas praktiskas 
lietas skolēniem ar īpašajām vajadzībām. Skolotājs ir pacietīgs, 
zēni pie skolotāja strādā ar vislielāko atdevi.

Ilze Zemīte Ritma Veļķere Maija Matīsa

Inese Vanaga Zanda Romanovska Ainārs Špons

GADA PEDAGOGS 2021
Mārupes novada
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Mums katram dzīvē ir, bija un būs SKOLOTĀJI. Jebkura skolotāja sūtī-
ba ir iedvesmot, mācīt attiecības ar sevi, pasauli un līdzcilvēkiem. Mēs 
lepojamies, ka Babītes vidusskolā strādā brīnišķīgi pedagogi, atbalsta 
personāls, tehniskie darbinieki, kuri ikdienā kļūst nedaudz burvji, lai 
radoši strādātu un kopīgi veidotu nākotni.

Pirmos Skolotāju dienas pārsteigumus sagādāja Skolēnu pašpārvalde: pašu 
cepti kēksiņi, pašu gatavotas grāmatzīmes dāvanā un, protams, vēl sarūpētais 
foto stūrītis, kā arī labo domu un novēlējumu siena. Bet, lai šo dienu padarītu 
īpaši sirsnīgu, Babītes vidusskolas kolektīvs ļāvās Jura Hirša samtainajai balsij 
mūzikā un viņa izcilajam humoram. 

Strādāt ar prieku, ļaut entuziasmam un apņēmībai augt, tā ir vadlīnija, kas 
raksturo šīs skolas darbiniekus, tāpēc visas nedēļas garumā tika godināti un 
teikti atzinīgi vārdi ilggadējiem darbiniekiem, kas skolā strādā desmit, div
desmit un pat četrdesmit gadus. 

Atskatoties uz paveikto, Babītes vidusskolas direktore I.Rozenberga ar lep-
numu teica: “Jūtu, ka kopā esam stipra un spēcīga komanda, un tikai kopā mēs 
varam sasniegt izvirzītos mērķus, īstenot iecerēto un pielāgoties pārmaiņām. 
Liels paldies, kolēģi, ka uzticējāt Babītes vidusskolai savu darbu!”

Ekoskolu programma ir viena no visaptverošākajām un populārākajām 
vides izglītības pieejām pasaulē, kura šajā mācību gadā Latvijā svinēs 20 
gadus, un liels prieks, ka arī Babītes vidusskola var aktīvi veicināt sabiedrības 
līdzdalību apkārtējās vides pārvaldībā.

2021.gada 20.septembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē no-
tika Ekoskolu apbalvojumu pasniegšana, kur arī Babītes vidusskola saņēma 
prestižo starptautisko Zaļo karogu un starptautisko Ekoskolas sertifikātu.

Šī gada 29.septembris Babītes vidusskolā iekrāsojās ļoti sportiskā un ve-
selīgā krāsā – gan lieli, gan mazi piedalījās Sporta dienā.

Viss sākās ar jautru rīta vingrošanu un iesildīšanos. Turpinājumā  atraktīvas 
sporta sacensības pa klašu grupām ar basketbola, regbija, futbola un māk-
slas vingrošanas elementiem. Vecāko klašu izglītojamie izmēģināja spēkus 
orientēšanās sacensībās, kas veicināja klases saliedēšanos un sadarbības 
prasmes, savukārt sākumskola ļāvās dažādām interesantām stafetēm un 
aktivitātēm. 

Liels prieks par sportisko garu un noskaņu, kas valdīja Sporta dienā.

Vineta Vējone, Babītes vidusskolas sabiedrisko attiecību speciāliste

Mārupes novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādē 
“Saimīte” 1.oktobrī bija svētki gan 
skolotājiem, gan bērniem – spor-
tiskā un izzinošā gaisotnē atklā-
jām jauno āra sporta laukumu. 

Mārupes novada pašvaldības 
Salas sākumskola par 2015. gada  
Erasmus+ projektu "Paņem dabu 
aiz rokas" 13. oktobrī notikušajā 
Eiropas Komisijas iniciatīvas 
Eiropas Inovatīvas mācīšanas 
balvas 2021 (EIMB) Latvijas lau-
reātu apbalvošanas ceremonijā 
saņēmusi augstāko apbalvojumu 
Latvijā kategorijā “Agrīnā pirms-
skolas izglītība un aprūpe”. 

Jaunajā mācību gadā Mārupes 
pamatskolā atsākusies skolas un 
skolas padomes kopīgi veidotās 
iniciatīvas “Skola dodas dzīvē, 
dzī ve ienāk skolā” īstenošana, ku-
ras galvenais mērķis ir īstenot 
mācīšanos reālā darba vidē. 

Šajā mācību gadā vēlmi sadar-
boties izrādījuši jau vairāk nekā 
desmit lielāki un mazāki Mārupes 
novada uzņēmumi. 15.septembrī 
notika skolas vadības, skolotāju un 
uzņēmēju tikšanās, kur skolotāji 

iepazinās ar uzņēmējiem un ie
skicēja pirmās idejas projekta reali
zācijai, piemēram, zupas gatavoša-
na kopā ar restorāna “Hercogs” 
saimnieku Andri Rūmīti mājturības 
stundās, darbošanās ar tilpumiem, 
masu un attālumiem kopā ar SIA 
“Termex” darbiniekiem, mācīšanās 
par mehāniku un materiālu otr-
reizēju pārstrādi kopā ar SIA “Avar 
Auto”pārstāvjiem u.tml.

Sigita Sakoviča, skolas direktore

Kopā ar uzaicinātajiem sportis
tiem visi piedalījās svētku skrējienā. 
Pirms tā sportisti iepazīstināja bēr-
nus ar sevi un savu sporta veidu.

Īpašs prieks par to, ka daļa mū-
su novada sportistu ir “Saimītes” 
bērnu vecāki. Bērni uzzināja 

Apbalvojumam tika virzīti vairā-
ki simti projektu no kopumā 31 
“Erasmus+” dalībvalsts. Salas sā-
kumskola bija viena no trim Latvijas 
izglītības iestādēm, kas saņēma 
šo balvu, vienīgā, kas saņēma ap-
balvojumu pirmsskolas kategorijā. 
Vidusskolas kategorijā balvu saņē-
ma Kandavas Kārļa Mīlenbaha 
vidus skola, bet profesionālās izglītī-
bas un apmācības jomā  Valsts 
izglītības satura centrs.

interesantus faktus   par autoral-
liju, motokrosu, tenisu, volejbolu, 
hokeju, florbolu, boksu un futbolu.   
Paldies Ivaram Vasaraudzim, Atim 
Blindem, Katrīnai Ekimanei, Gintam 
Filipsonam, Raivim Elksnim, Uldim 
Ozolam, Oskaram Bārtulim, Ņikitam 
Kuļikovam un Sandrai Breikšai  par 
sagādāto prieku bērniem!

Prieks ne tikai par jaunu vietu 
sportiskām aktivitātēm, bet arī par 
tikko nobruģēto āra laukumiņu pie 
bērnudārza centrālās ieejas, kas 
kalpos arī kā jauna vieta pasākumu 
norisei ārtelpā. Labvēlīgos laikap-
stākļos varēsim bērniem nodrošināt 
viesmākslinieku uzstāšanos – leļļu 
teātra izrādes, muzikālus uzvedu-
mus un bērnu dziesmu koncertus.

Inga ErdmaneHermane, PII 
“Saimīte” vadītāja

Balvas pasniegšanas ceremoni-
jā tika godināti “Erasmus+” 2014.
2020. gadu programmas periodā 
Latvijā īstenotie izcilākie projekti par 
attālinātajām, jaukta veida mācībām, 
īpašo izceļot šo iepriekš īstenoto 
projektu kvalitatīvas ilgtspējas lomu 
pandēmijas un attālināto mācību ap-
stākļos mūsdienās.

Šāda apbalvojuma saņemšana 
Salas sākumskolu motivē turpināt 
sadarbību ar “Erasmus+” program-
mu, stratēģiski plānojot un realizējot 
izglītības iestādes attīstības plānā iz-
virzītos mērķus  interešu izglītības 
izveidi un attīstību divās pamat-
jomās  dabaszinībās un mākslā, kā 
arī brīvdabas pedagoģijas īstenoša-
nu, āra vides jēgpilnu apgūšanu un 
pielāgošanu projekta "Skola 2030" 
kompetenču izglītības īstenošanas 
kvalitātes kritērijiem.

Aija Vanaga, 
Salas sākumskolas direktores viet

niece audzināšanas jomā

Babītes vidusskolas ziņas
Skolotāju diena

Zaļais karogs un starptautiskais 
Ekoskolas sertifikāts

Sporta diena

“Saimītē” atklāts āra sporta laukums 
un radīta jauna vieta pasākumiem ārā

Salas sākumskola saņem 
Eiropas Komisijas apbalvojumu 

Skola dodas dzīvē, 
dzīve ienāk skolā

Atklāta jaunā pirmsskolas izglītības iestāde “Zīļuks”
Bērnudārza ēkas arhitektūras 

koncepta pamatā ir Margaritas 
Stārastes pasakas “Zīļuks” tēma 
– mazā Zīļuka raibie piedzīvojumi 
dažādiem notikumiem bagātajā dzī
ves ceļā, kas atainojas ēku komplek-
sa izvietojumā, simboliski iezīmējot 
mazā cilvēka līkumoto ceļu pretī 
zināšanām. Īpašs akcents ir ēkas 
iekšpagalmā izveidotā “zaļā klase”, 
kuru no visām pusēm ieskauj stik-
lotās sienas.

Mūsdienīgi, ar dažādiem 
oriģināliem risinājumiem daudz-
pusīgai bērnu attīstībai labiekārtota 
jaunās izglītības iestādes teritorija. 

Mazajiem mārupiešiem tiks 
piedāvāti ergonomiski un daudz-
funkcionāli rotaļu laukumi, kuros 
pieejamas kāpelējamās un virvju 
atrakcijas, slidkalniņi, līdzsvara tras-
es, šūpoles un citas konstrukcijas 
bērnu motoro iemaņu un kustības 
spēka attīstībai. Ierīkots futbola lau-
kums, sajūtu taka un arī miniatūra 
pilsētiņa, kurā atbilstoši satiksmes 
noteiku miem marķētu ielu malās 

izvietojušās mazas divstāvu mā-
jiņas, radot brīnišķīgu, bērniem 
pielāgotu vidi, kurā attīstīties un 
pilnveidoties.  

Jaunmārupes bērnudārzs būs 
viena no energoefektīvākajām 
pašvaldības jaunbūvēm novadā, tā 
plašo telpu apsildi nodrošinot ar ze-
mes siltumsūkņiem no 24 urbumiem 
100 metru dziļumā. Videi draudzīgā 
siltumapgādes sistēma paredz, ka 
zemes siltumsūkņi spēs apsildīt 
plašo ēku pie āra temperatūras līdz 
pat mīnus 20 grādiem, un tikai ne-
pieciešamības gadījumā tiks ieslēgta 
gāzes apsildes sistēma. Sarēķināts, 
ka, neskatoties uz lielākiem iegul-
dījumiem šādas apkures sistēmas 
izbūvē šobrīd, 15 gadu periodā tiks 
ietaupīti ap 100 tūkstošiem eiro. 
Plānots nākotnē uzstādīt arī saules 
paneļus gan elektrības iegūšanai, 
gan siltā ūdens uzsildīšanai.

Mārupes novada pašvaldības 
jaunā bērnudārza būvniecības 
kopējās izmaksas ir 11,9 miljoni 
eiro, no tiem 4,6 miljoni eiro ņemti 

kā aizņēmums Valsts kasē, bet 7,3 
miljoni ir pašvaldības budžeta līdzfi-
nansējums. Jaunās ēkas būv darbus 
veikusi SIA “VELVE”. Ēku projektēja 
SIA “Arhitekta G.Vīksnas birojs”, 
bet būvuzraudzību īstenoja SIA 
“Marčuks”.

Bērnudārza būvniecība reali
zēta būvniecības informācijas 
modelēšanas (BIM) vidē, sniedzot 
iespēju daudz ātrāk un kvalitatīvāk 
sagatavot un realizēt būvprojektu. 
Izveidotais digitālais 3D modelis, 
kurā iekļautas visas komunikācijas, 
tiks izmantots arī ēkas turpmākajā 
apsaimniekošanā. Pirmais BIM vidē 
realizētais pašvaldības projekts bija 
pagājušajā gadā atklātais Mārupes 
pamatskolas jaunais korpuss, tāpat, 
izmantojot mūsdienu tehnoloģiju 
iespējas, izstrādāts arī Mārupes 
Mūzikas un mākslas skolas pār-
būves projekts, kura realizācija 
uzsākta šogad.

Uva Bērziņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

turpinājums no 1.lpp
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Mūsdienu straujais dzīves ritms 
ir viens no pārtikas atkritumu 
rašanās iemesliem. Vidēji katrs 
iedzīvotājs gadā saražo ap 480 kg 
atkritumu, kuri nonāk atkritumu 
poligonos un ar laiku piesārņo ap-
kārtējo vidi.

Vairs nepietiek tikai ar plastma
sas, papīra un kartona, metāla, stik-
la un cita iepakojuma šķirošanu. 
Ņemot vērā to, ka gandrīz puse no 
sadzīves atkritumiem ir bioloģiski 
noārdāmi, ir ļoti svarīgi šos atkritu-
mus savākt atsevišķi. Tādējādi mēs 
varam palīdzēt saglabāt apkārtējo 
vidi, varam samazināt izmaksas 
par atkritumu apsaimniekošanu 
un pārvērst bioloģiskos atkritumus 
vērtīgos materiālos.

Šķirot bioloģiskos atkritumus 
var dažādos veidos. Daudzdzīvokļu 
māju iedzīvotājiem ir iespēja šķirot 
bioloģiskos atkritumus tam speciā-
li paredzētos BIO konteineros. 
Privātmāju iedzīvotājiem ir vairākas 
iespējas: pieteikt papildu BIO kon-
teineru, izmantot BIO priekšapmak-
sas maisus vai bioloģiskos atkritu-
mus kompostēt savā dārzā.

Kā šķirot?
Bioloģisko atkritumu šķirošana 

ir vienkārša, taču, lai no tās būtu 
labums, jāatceras dažas būtiskas 
lietas:
1. BIO konteinerā jāmet tikai bio

loģiski noārdāmi atkritumi. Ja 
mājās šķiro bioloģiskos atkri-
tumus maisiņā, tad BIO kon-
teinerā sašķirotais jāizber, bet 
maisiņš jāizmet pie nešķirota-
jiem sadzīves atkritumiem. 

2. BIO konteinerā var mest: 
1. virtuves atkritumus un ēdiena 

paliekas bez iepakojuma (dārzeņu 
un augļu atgriezumus, mizas un 
serdes, graudaugus un to iz-
strādājumus (maizi, konditore-
jas  izstrādājumus), kafijas un 
tējas biezumus (tēju – tikai bez 

25. oktobris, plkst. 13:00        
Tikšanās tiešsaistē “Rīta kafija uzņēmējiem”
Dalībnieki: pašvaldības pārstāvji, Mārupes 
novada uzņēmēji/vadītāji/attīstītāji, biedrības 
“Mārupes uzņēmēji” pārstāvji. Ar ielūgumiem!
Organizē: Mārupes novada pašvaldība

25.oktobris - 7.novembris
“10 GADI 10 PIETURĀS”, biedrības “Mārupes 
uzņēmēji” izstāde
Izstāde skatāma Starptautiskā lidosta “Rīga” 
terminālī starp izlidošanas sektoriem B un C
Organizē: Biedrība “Mārupes uzņēmēji”

26.oktobris, plkst. 13:00 – 15:30         
Tiešsaistes seminārs “Uzņēmējiem pieejamie 
atbalsti un programmas reģiona līmenī”
Lektori: Rīgas plānošanas reģions, Pierīgas 
tūrisma asociācija, ģimenes restorāna “Mārupes 
Hercogs”. 
Organizē: Mārupes novada pašvaldība

28.oktobris, plkst. 15:00 – 16:30         
Indulis Paičs: “Biznesa morālie aspekti”. Lekcija 
un diskusija
“Biznesa Vēstniecībā”, Jelgavas ceļā 3, Tīrainē, un 
tiešsaistē
Lektors: luterāņu mācītājs Indulis Paičs.
Iepriekšēja pieteikšanās obligāta: 
info@marupesuznemeji.lv vai +37122377557.         
Organizē: biedrība “Mārupes uzņēmēji”    

29.oktobris, plkst. 18:00         
Noslēguma pasākums “Mārupes novada 
uzņēmēju gada balva 2021” Mārupes Kultūras 
namā, Daugavas ielā 29, Mārupē
Piedalās: pašvaldības domes pārstāvji un lūgtie 
viesi (nominanti). 
Ar ielūgumiem!
Organizē: Mārupes novada pašvaldība

Pilnu nedēļas programmu skatīt
MARUPE.LV/UZNEMEJUDIENAS2021

Pēdējos gados zaļā krāsa ir ļoti 
populāra – zaļš dzīvesveids, zaļa 
domāšana, zaļš auto ar rozeti 
sānos, zaļa enerģija, zaļš iepirku-
ma maisiņš pie kases… Kāpēc zaļš 
nevarētu būt arī festivāls, kurā 
par to visu zaļo parunāt? Gan par 
to, kas zaļš, gan par to, kā iegūt 
neatkarību, vienlaikus apvieno-
joties kopienā ar kaimiņiem, kā 
arī par to, ka nereti daudz 
svarīgāks jautājums ir, cik tas 
maksā un kā būšana zaļam ļauj 
ietaupīt? 

Tā mazliet vējainā, bet sau-
lainā sestdienā, 18. septembrī, 
Jaunmārupes pamatskolas pagalmā 
aizvadījām festivālu “zaļš, neatkarīgs 
& jaudīgs”. Interesentiem bija iespē-
ja klausīties Saules ener ģijas aso-
ciācijas pārstāvja Aigara Kalniņa 
vēstījumā par saules enerģijas 
izmantošanas iespējām, par vēja 
parku attīstības iespējām klātesošos 
uzrunāja Vēja enerģijas asociācijas 
pārstāvis Toms Nāburgs, bet apvie
noties kopienās aicināja kopienu 
un vietu attīstības profesionālis 
Āris Ādlers. Interesentiem prez-
entācijas ir pieejamas mājaslapā 
www.marupe.lv sadaļā Viedie risinā-
jumi / Projekts co2mmunity. 

Ceļš, kas noiets kopš brīža, kad 
pieņemts lēmums mājsaimniecībā 
ieviest kādu no zaļajiem enerģijas 
ieguves risinājumiem, līdz brīdim, 
kad sistēma sasniedz tās aug-
stāko efektivitāti, ir nenovērtējama 
pieredze, kurā ieklausīties ir vērts. 
Liels prieks, ka novadnieki ir gata-
vi dalīties pieredzē. Festivālā bija 
iespēja šos pieredzes stāstus dzir
dēt un iedvesmoties no tiem. Tos 
esam publicējuši arī mājaslapas 
www.marupe.lv sadaļā Viedie risi
nājumi/ Atjaunojamie energore-
sursi/ Pieredzes stāsti. Aicinām 

Vides apsaimniekošanas uzņē-
mums SIA “Eco Baltia vide” aicina 
savus Babītes un Salas pagasta 
klientus piedalīties regulāri rīko-
tajā nolietoto elektroiekārtu, liel-
gabarīta un mājsaimniecībā 
radušos bīstamo atkritumu bez-
maksas nodošanas akcijā, kas no-
tiks 28. un 29.oktobrī.

Pieteikšana līdz 25.okto-
brim, reģistrējoties elektroniski 
ej.uz/Skiro_Babites_novada, zvanot 
pa tālr. 8717 vai rakstot uz epastu 
babite@ecobaltiavide.lv. 

Izvešana notiks 28. un 29.oktobrī 

maisiņiem), olu čaumalas, cietos 
piena produktus, u. c.). 

2. Dārza un telpu zaļos atkritu-
mus (telpaugus bez augsnes, 
novītušus ziedus, augus un to 
saknes, lapas, zāli, zarus, mulču).

Būtiski ir atcerēties, ka ne visu, 
kas ir bio, var mest BIO konteinerā. 
Piemēram, bioplastmasai vai tā 
saucamajām bioautiņbiksītēm, kas 
ilgā laikā periodā sadalās, tomēr nav 
vieta BIO konteinerā. Tāpat arī BIO 
konteinerā nav vieta vienreizlietoja-
miem papīra traukiem, akmeņiem 
un zemei, kā arī papīra maisiņiem 
un citiem papīriem.

Kā pieteikt BIO konteineru 
privātmājā?

Lai pieteiktu BIO konteineru, eso
šos SIA “Eco Baltia vide” klientus, kas 
jau izmanto citus sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumus un 
papildus vēlas šķirot bioloģiskos at-
kritumus, aicinām rakstīt atkritumu 
apsaimniekošanas uzņēmumam SIA 
“Eco Baltia vide” uz epasta adresi 
marupe@ecobaltiavide.lv.

Iespējams iegādāties arī BIO 
priekšapmaksas maisus (120 litri). 
Piepildīta maisa izvešana jāpiesaka 
apsaimniekotājam, un tas norādītajā 
dienā jānovieto pie sētas.

Lielākiem sezonālajiem bioloģisko 
atkritumu apjomiem SIA “Eco Baltia 
vide” piedāvā iespēju pasūtīt arī lielā-
ka tilpuma maisus vai specializētos 
konteinerus.

Klienti, kuriem vēl nav atkritumu 
apsaimniekošanas līguma, aicināti 
noslēgt līgumu SIA “Eco Baltia vide” 
mājaslapā www.ecobaltiavide.lv, 
sadaļā “Noslēgt līgumu”.

Kompostēšana - veids, kā videi 
draudzīgi pārstrādāt bioloģiskos 
atkritumus

Privātmāju iedzīvotājiem vien-
kāršs veids, kā atbrīvoties no lapām, 
nelieliem zariem un citiem dārza 

katru līdzīga ceļa gājēju neturēt sveci 
zem pūra, bet dalīties, iesūtot savu 
pieredzes stāstu uz epasta adresi 
dzivozali@marupe.lv. 

Festivāla mazākie apmeklētāji 
aizrautīgā Valda Zutera vadībā ap-
guva fizikas pamatprincipus, izgata
vojot rotaļu automašīnas. Savukārt 
Jaunmārupes pamatskolas jaunāko 
klašu skolēni par godu festivālam 
izgatavoja lampu abažūrus no jau 
reiz izmantotiem sadzīves priekšme-
tiem. Mūsu rīcībā esošos resursus, 
neatkarīgi no tā, vai tie ir atjaunoja-
mi vai nē, mums katram ir jāmācās 
izmantot atbildīgi. Klātesošie varēja 
pārliecināties, ka radītās lietas ir ne 
tikai funkcionālas, bet arī estētiski 
pievilcīgas. 

Pasākuma noslēgumā ar koncertu 
uzstājās jauniešu grupas un solisti, 
apliecinot savu muzikalitāti un aiz-
rautību, bet Jauniešu domes ener
ģiskie jaunieši bija lielisks atbalsts 
pasākuma norises nodrošināšanai. 

Paldies visiem, kuri ieguldīja laiku, 
enerģiju un zināšanas, lai festivāls 
būtu ne tikai zaļš, bet arī jaudīgs, 
informatīvs un noderīgs ikvienam 
novadniekam, kurš ir gatavs iet 
“zaļās enerģijas” ceļu.  Lai šis pir-
mais festivāls kalpo kā starts jau-
nai, vērtīgai novada tradīcijai, kuru 
kopt un lolot, darot arvien zaļāku, 
jaudīgāku un neatkarīgāku!

Pasākums aizritēja sadarbībā 
ar Rīgas plānošanas reģionu, ES 
Interreg Baltijas jūras reģiona trans-
nacionālās sadarbības program-
mas 2014.2020. gadam projekta 
“Energize Co2mmunity” ietvaros.

Inuta Šaroka, projektu vadītāja 

no plkst.7:00 visas dienas garumā. 
Plašāka informācija par akciju pie

ejama www.marupe.lv.
Lai gan Mārupes pagasta 

iedzīvotājiem lielgabarīta atkritu-
mu šķirošanas akcija noritēja jau 
septembrī, Latvijas Zaļais punkts 
sadarbībā ar SIA “Eco Baltia vide” 
aicina Mārupes pagasta iedzīvotājus 
pieteikties nolietotās elektrotehnikas 
savākšanai, kas norisināsies no 1. līdz 
30. novembrim. Plašāka informācija 
par elektronikas nodošanas akciju 
un iespēju pie teikties tuvākajā laikā 
tiks publicēta Latvijas Zaļā punkta 
mājaslapā www.zalais.lv. 

un virtuves atkritumiem, ir kom-
postēšana. Komposts ir arī vērtīgs 
līdzeklis ikvienam dārzniekam. To 
var izmantot zālājos vai puķu dobēs, 
pievienot podu augsnei telpau giem. 
Tas uzlabo augsnes struktūru, 
paaugstina tās spēju uzņemt gaisu 
un ūdeni, pazemina eroziju un sa-
mazina vajadzību pēc mākslīgajiem 
mēslošanas līdzekļiem. 

Septiņi padomi veiksmīgai 
kompostēšanai:

1. Sasmalciniet atkritumus, tas 
paātrinās trūdēšanas procesus. 
Veiksmīgākai kompostēšanai kom-
postu veido kārtās, jaucot dažādus 
atkritumu veidus (pamīšus liek 
nopļauto zāli, lapas, virtuves atkri-
tumus, lai nav vienveidīga masa).

2. Turiet divas komposta 
kastes, vienu no tām gatavajam 
kompostam.

3. Sekojiet līdzi komposta mitru-
ma līdzsvaram.

4. Lai izvairītos no grauzējiem, 
smakām un putniem, virtuves atkri-
tumus vēlams kompostēt slēgtās 
(ierobežotās ar sietu, lai piekļūtu 
gaiss) kastēs vai speciālās tvertnēs 
ar vāku.

5. Turiet kompostu daļēji noēnotā 
vietā.

6. Visi pārtikas atkritumi ir liekami 
kompostā, izņemot kaulus.

7. Izvāciet gatavo kompostu katru 
gadu, izlietojot to pēc vajadzības.

Izsmeļoša informācija par atkri-
tumu šķirošanu atrodama Latvijas 
Atkritumu saimniecības uzņēmumu 
asociācijas radītajā interneta vietnē 
www.skirobio.lv, kur ikvienam, aiz-
pildot testu, ir arī iespēja pārbaudīt 
savas zināšanas par bioloģiskajiem 
atkritumiem. 

Interneta resursos pieejamo 
informāciju apkopoja Uva Bērziņa, 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Šķirosim bioloģiskos atkritumus Aizvadīts festivāls “zaļš, neatkarīgs 
& jaudīgs”

Babītes un Salas pagasta iedzīvotāji aicināti 
piedalīties lielgabarīta atkritumu šķirošanas 
akcijā

25. – 30.oktobris Pasākumu afiša

Pasākumi tiek rīkoti, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības un valstī noteiktos ierobežojumus 

Diskusija par kopienu nozīmi atjaunojamo energoresursu izmantošanā.

https://www.marupe.lv/index.php/lv/viedie-risinajumi/projekts-co2mmunity
https://www.marupe.lv/index.php/lv/viedie-risinajumi/atjaunojami-energoresursi
http://ej.uz/Skiro_Babites_novada
mailto:babite%40ecobaltiavide.lv?subject=
mailto:marupe%40ecobaltiavide.lv?subject=
http://www.ecobaltiavide.lv
mailto:dzivozali%40marupe.lv?subject=
https://www.marupe.lv/index.php/lv
http://www.zalais.lv
http://www.skirobio.lv
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Šā gada 2.septembrī Mārupes 
Valsts Ģimnāzijas sporta centrā 
pēc gandrīz divu gadu pārtrauku-
ma notika Mārupes Senioru bied-
rības kopsapulce. Mūs priecēja 
tas, ka sapulcē piedalījās Sociālā 
dienesta vadītāja Una Putniņa, 
kura pastāstīja par aktualitātēm, 
kas interesēja tieši seniorus. 
Sirsnīgi sapulces dalībniekus 
sveica Mārupes novada pašvaldī-
bas Kultūras nama vadītaja Ira 
Dūduma, iepriecinot sapulces 
dalībniekus ar  skaistām dzie s-
mām. Šoreiz biedrības darba at-
skaite bija par diviem gadiem. 
Daudz no ieceretā netika īstenots, 
bet, neskatoties uz situāciju 
valstī, iespēju robežās tika orga-
nizēti vairaki pasākumi.

Senioru tikšanās svētki ir sarīko-
jumi. Viens no tiem bija  biedrības 
15 gadu jubilejas balle, jauks pasā-
kums bija tikšanās ar Amatas seni
oru biedrības pārstāvjiem Skultē, 
apmainījāmies ar pieredzi, kā  
uzlabot darbu ar senioriem. Šajā 
tikšanās reizē  brīnišķīgu ekskursiju 
pa Mārupi mums vadīja Līga Kadiģe. 
Piedalījāmies senioru sporta spēlēs, 
kurās tika gūti vērā ņemami rezul
tāti. Bijām pieredzes apmaiņas 
brau cienā Madonā. Piedalījāmies  

Projektu konkursā “Mārupe - 
mūsu mājas 2021” biedrība “Biz-
nesa Vēstniecība” iesniedza pro-
jektu, kura mērķis ir uzlabot 
mārupiešu ikdienu ar viediem un 
vērtīgiem padomiem dažādās 
dzī ves sfērās.

Trīs lekcijas jau aizvadītas sep-
tembrī  psiholoģes Ingas Bērziņas 
vadībā tika diskutēts un meklēti 
risinājumi jautājumos, kas saistīti 
ar bērnu audzināšanas problēmām, 
kouča un supervizores Daigas 
Vinteres vadībā darba meklētāji ti-
ka iedvesmoti jaunām virsotnēm ar 
praktiskiem un noderīgiem ieteikumi-
em, savukārt septembri noslēdzām 
ar iedvesmotājas Lienas Dumaranes 
lekciju par iekšējā spēka meklēša-
nu un pielietošanu. 14. oktob rī ar 
dažādiem noderīgiem knifiem par 
veselīgas ēdienkartes veidošanu un 
mītu laušanu par diētu jautājumiem 
Biznesa Vēstniecībā viesojās māru-
piete dietoloģe Lizete Puga.

11. septembrī “Business Garden 
Rīga” teritorijā norisinājās Latvi-
jas 3x3 basketbola līgas “Top Gun” 
pamatturnīra finālcīņas, kur sa-
censību starplaikā Mārupes 
novada pašvaldības domes 
pārstāvji sumināja Latvijas 3x3 
basketbola izlases galveno treneri 
Raimondu Feldmani.

Mārupes novada pašvaldības 
dome mārupietim Raimondam 

Pēdējos gados rūdīšanās aukstā 
ūdenī kļuvusi par modes lietu, 
tomēr tas jādara ar izpratni un 
saudzību pret savu veselību. Tieši 
tāpēc jau otro gadu projektu 
konkursā “Mārupe- mūsu mājas 
2021” īstenots projekts, lai jēgpil-
ni attīstītu un popularizētu auks-
tumpeldes mārupiešiem. Nu jau 
ceturto sezonu “Mārupes auks-
tumpeldētāju” oficiālā peldvieta 
atrodas “JIP Mārupīte” teritorijā, 
kur ziemas sezonā peldētāju nav 
mazāk, kā vasaras karstumā.

1.oktobra saulrietā vairāk nekā 40 
priecīgi mārupieši piedzīvoja auks
tumpeldi pirmo reizi mūžā “Ledus 
skolas” ekspertes Brigitas Mironovas 
vadībā. Tika saņemtas arī ļoti daudz 
pozitīvu atsauksmju par aizvadīto 
auktumpeldi, Līva dalījās ar savām 
sajūtām: “Manas bažas par skaļiem 
bļāvieniem, ūdenim sasniedzot 
pavēderi, bija liekas. Ieiet ūdenī bija 
šokējoši viegli. Vieglais un kustīgais 
vēsums bija ļoti nomierinošs, ne-
skatoties pat uz kņadu visapkārt, jo 
peldētāju bija daudz. Izejot šķita, ka ir 
par maz, un pēc fiksa pārdomu mirkļa 
es atgriezos ūdenī atkārtoti. Pēc tam 
likās, ka var kalnus gāzt! Man šī būs 

Senioru dienai veltītajā koncertā.
2.septembra sapulcē tika ievēlēta 

jaunā valde, un valdes sēdē ievēlēta 
valdes priekšsēdētāja.

Mūsu tuvākie plāni cerībā uz 
labākiem apstākļiem  apkopot 
savas ieceres 2022.gadam un vieno
ties ar Mārupes novada pašvaldības 
vadību par sadarbību. Iepazīties ar 
Babītes pagastu, ar Babītes pen-
sionāru biedrību, kā arī runāt par 
turpmāko sadarbību.

Cienījamie seniori, ja jums ir kādi 
jautājumi vai priekšlikumi par bied
rības darbu vai vēlaties kļūt par 
biedru, tad varat vērsties pie ciemu 
pārstāvjiem: Jaunmārupē  Maija 
Sprūde, tālr. nr. 29427269, Mārupē  
Lilija Kristapsone, tālr. nr. 26223278, 
Skultē  Aleksandra Paško, tālr. nr. 
29794841, Tīrainē  Mārīte Rjabkova, 
tālr. nr, 28802098.

Biedra naudu tagad var samaksāt 
arī bankā:

Mārupes Senioru biedrība, reģ.
Nr.40008090888, Daugavas ielā 29, 
Mārupes pagastā, Mārupes novadā, 
konta numurs: LV17 UNLA 0050 
0212 8215 1.

Vēlos uzrunāt Mārupes uzņēmē-
jus, filantropus, par iespējamo at-
balstu Mārupes Senioru biedrībai, 
tādējādi piepildot mūsu sapņus 
paceļot pa Latviju, apmeklēt kultūras 

Aicinām apmeklēt lekcijas 
oktobrī:
• 23.10. plkst.11.00 Skaistuma un 

sporta meistarklase, kuru vadīs 
fitnesa trenere Olga Volkova un 
“Skaistuma rituāli” kosmetoloģe 
Santa Mitenberga. Paredzēta gan 
izkustēšanās, gan praktiska dar-
bošanās, gan teorētiska lekcija.

• 28.10. plkst.18.30 Optimisma 
poti uz Mārupi atvedīs Baiba 
SipenieceGavare, kuras 
pozitīvisms un enerģija būs lie  li sks 
lādiņš jaudīgam lekciju cikla 
noslēgumam.
Vietu skaits ierobežots  pie

teikšanās obligāta! Lai pieteiktos 
dalībai klātienē, jābūt Covid19 vak-
cinēšanās vai pārslimošanas serti
fikātam vai testam, kas veikts 48 
stundu laikā. Lekciju iespējams ap-
meklēt arī attālināti tiešsaitē. Plašāka 
inoformācija un pieteikšanās 
www.biznesavestnieciba.com 
vai zvanot uz tālruņa numuru 26 
525 475.

Elīna Puncule, Biznesa Vēstniecība

Feldmanim pasniegusi naudas balvu 
5000 eiro apmērā par Latvijas 3x3 
basketbola izlases sasniegu miem 
un izcīnīto zelta medaļu Tokijas 
Olimpiskajās spēlēs 2020.

Pateicamies trenerim par ieguldī-
to nenovērtējamo darbu un Latvijas 
vārda nešanu pasaulē, un sveicam 
ar panākumiem!

Ilze Žunde

regulāra bauda turpmāk.”
10. oktobrī vairāk nekā 100 dros-

mīgi ļaudis pulcējās “JIP Mārupīte”, 
lai kopīgi atklātu aukstumpeldēšanas 
sezonu, iepazītos un dotos peldē. Bija 
ciemiņi gan no citām pašvaldībām, 
gan “Lucavsalas leduslāči”, kas nu jau 
kļuvuši par mārupiešu drau giem, ne 
tikai  kaimiņiem. Pateicoties māru-
pietim Pāvelam,  pirmā šīs sezo-
nas pelde tika atklāta bungu skaņu 
pavadībā.

25.oktobrī aicinām pieteikties (klā-
tienes vai attālinātam apmeklēju-
mam) lekcijai par bērnu rūdīšanu un 
visiem jautājumiem, kas saistīti ar 
jaunajām māmiņām, grūtniecēm un 

aukstumpeldēm. Lekciju vadīs mediķi, 
kuri paši arī nodarbojas ar aukstum-
peldēm. Pieteikšanās un plašāka in-
formācija www.marupe.lv vai zvanot 
uz tālruņa numuru 26877874.

Lai visi tikpat veseli un stipri kā 
tie, kas aukstumā rūdījušies! Lai 
pozitīvais noskaņojums pārvar jebkā-
dus šķēršļus – laipni lūgti pievie noties 
“Mārupes aukstumpeldētājiem”!

Pasākums īstenots projektu konkur
sa  “Mārupe – mūsu mājas 2021” iet
varos, un tos finansē Mārupes novada 
pašvaldība.

Elīna Puncule

pasākumus un piedalīties citās 
aktivitātēs.

Ar savu darbu vēlamies atgādināt, 
ka seniori ir sabiedrības pieredzes 
vecākā paaudze un notikumu plāno-
jumā viņiem jāatrod īpaša vieta, lai 
var tikties un aktīvi līdzdarboties. 
Nevajag jau daudz, bet tā, lai sa-
justu, ka tiekam novērtēti un vajadzī-
gi.  Mēs esam piedzīvojuši daudz 
grūtākus laikus nekā pašreiz un 
tomēr esam spējuši atzelt. Ne tikai 
no mūsu valdības būs atkarīgs tas, 
cik ātri mēs atgūsimies un varēsim 
iet kopā, bet galvenokārt no mums 
pašiem, cik stipri mēs uzticamies 
saviem bērniem, kurus esam izsko-
lojuši par ārstiem un zinātniekiem.

Paldies gan esošajiem biedriem 
par jūsu ieguldījumu biedrības dar-
bā, gan topošajiem biedriem par 
jūsu darba gadu veltījumu sabied
rībai, palīdzot veidot mūsu novadu 
skaistu un stipru. Man ļoti patīk 
vārdi, ko tikšanās reizē ar Latvijas 
Universitates senioriem sacīja rek-
tors Indriķis Muižnieks: “Ja sabied
rība ir kupls ozols, tad seniori ir šī 
ozola saknes”.

Rūta Krastiņa, Mārupes senioru 
biedrības Valdes priekšsēdētāja

Tālruņa numurs saziņai: 29266922

Aizvadīta Mārupes Senioru biedrības kopsapulce Vēl tikai divas lekcijas ciklā “Post 
Covid retrīts”

Sumināts Latvijas 3x3 basketbola 
izlases treneris Raimonds Feldmanis

Mārupē atklāta jaunā aukstumpeldēšanas sezona

Mārupes Sporta centra (SC) bas-
ketbola komanda uzsākusi dalī-
bu Reģionālajā Basketbola līgā 
(iepriekš LBL3). Projekta mērķis 
– radīt izaugsmes iespējas jauna-
jiem Mārupes Sporta centra un 
citiem novada basketbolistiem. 
Treneru kolektīvs attīstīs spēlētā-
ju prasmes pieaugušo līmenī gan 
treniņos, gan spēlēs augstākā 
līmenī, spēlējot pret citu novadu 
un pilsētu komandām. 

Mārupes Sporta centra vadītāja 
Silvija Bartuševiča: “Mūsu kolek-
tīvs apzinās, ka 1516 gadīgiem 
puišiem būs grūti, spēlējot pieau-
gušo līmenī, bet pieredzes iegūšana 
turpmākajam treniņu darbam būs 
neatsverama. Atbalstīsim jaunos 
basketbolistus, jo šie puiši ir pirmie, 
kuri sākuši trenēties no 1.klases, un 
viņus var uzskatīt par īsto Mārupes 
Sporta centra produktu”. Gaidīsim 
skatītājus, lai izbaudītu sportisko 

atmosfēru un atbalstītu mūsu 
jaunos basketbolistus!”

Pirmā spēle Reģionālajā 
Basketbola līgā tika aizvadīta pret 
“BK Dartija” komandu no Iecavas. 
Saspringtās spēles beigās tika 
piedzīvots zaudējums ar rezultātu 
70:72. Rezultatīvākie spēlētāji 
Mārupes Sporta centra koman-
dā: A.Lūsis, O.VārnaUskalis, 
R.A.Survillo.

Mārupes jaunie basketbolisti trenē iemaņas 
pieaugušo līmenī

http://www.biznesavestnieciba.com
https://www.marupe.lv/index.php/lv
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6.oktobrī Bosnijā un Hercegovinā 
aizvadītas 2021. gada UCI pa-
saules Gran Fondo čempionāta 
amatieru riteņbraucēju indi-
viduālā brauciena sacensības, 
kurās startēja arī četri Latvijas 
riteņbraucēji. M80 – 84 
konkurencē zelta godalgu ieguva 
mārupietis Mečislavs Bar-
tuševičs.

 Pāles pilsētā, 18 kilometrus no 
galvaspilsētas Sarajevas, norisi
nājās individuālais brauciens. 
Dalībnieki veica 19,2 kilometru garu 
distanci ar 838 augstuma metriem. 
Sacensībās piedalījās kopumā 238 

Mārupes novada jaunā sportiste Kamilla Vanadziņa 2.oktobrī Ogrē 
notikušajā Latvijas čempionātā krosā pieaugušajiem sieviešu 
konkurencē izcīnījusi Latvijas čempiones titulu.

Uzvarētājas titulu ieguvusī Mārupes novada pārstāve 6 km distanci veica 
23 minūtēs un 28 sekundēs. 

Avots: athletics.lv

riteņbraucēji no 38 valstīm. Jāņem 
vērā, ka riteņbraucējiem vispirms 
bija jāizpilda kvalifikācija.

Latviju individuālā brauciena sa-
censībās pārstāvēja četri sportisti, 
tostarp Mečislavs Bartuševics no 
Mārupes Sporta centra.

Īpaši uzteicams Mečislava 
Bartuševiča paveiktais vecākajā 
kategorijā – M80 – 84. Latvijas 
čempions 19,2 kilometru garo dis-
tanci pieveica pēc 40 minūtēm un 
46 sekundēm. Tas ļāva izcīnīt zelta 
medaļu. 

Informācija: Latvijas Riteņbrauk
šanas federācija

Saistībā ar izsludināto ārkārtē-
jo situāciju valstī āra vingrošanas 
nodarbības no 11.oktobra notiek 
epidemioloģiski drošā vidē – ta-
jās drīkst piedalīties tikai ar derīgu 
vakcinācijas vai pārslimošanas 
sertifikātu.

Nodarbību grafiks
otrdienās no plkst. 19.00  20.00, 

Mārupes Valsts ģimnāzijā, Kantora 
ielā 97;

ceturtdienās no plkst. 18.30  
19.30, Jaunmārupes pamatskolā, 
Mazcenu alejā 3;

sestdienās no plkst. 9.00  10.00, 

Skultes sākumskolā., Skultes ielā 21;
sestdienās no plkst. 11.00  12.00, 

ārupes Valsts ģimnāzijā, Kantora 
ielā 97.

 
Nodarbības vadīs Mārupes SC 

treneris Raivis Svārups, tālr. nr. 
23669536

Eiropas Sporta nedēļas ietvaros 
aizritējis “Veselības skrējiens 
“Skriešanas vakari””, kas tika or-
ganizēts ar mērķi popularizēt 
skriešanu, nūjošanu un soļošanu 
kā veselīgu brīvā laika pa-
vadīšanas veidu, kā arī sekmēt 
iedzīvotāju iesaisti novada spor-
ta pasākumos. Pasākums norisi-
nājās Babītes pagastā pie Piņķu 
ūdenskrātuves, tajā varēja pie-
dalīties jebkāda vecuma dalībnie-
ki.

Skriešanas vakari notika trīs pos-
mos – 22. septembrī, 29. septembrī 
un 3. oktobrī. Katrs dalībnieks varē-
ja izvēlēties sporta un veselības ak-
tivitāti atbilstoši savām spējām un 
vēlmēm. Tiesneši fiksēja apļu skaitu 
katrā posmā bez laika kontroles vai, 
ja dalībnieks vēlējās,  ar laika kon-
troli. Distances apļa garums apkārt 
Piņķu ūdenskrātuvei pa asfaltēto 
celiņu  1850 metri. 

Skriešanas vakara trīs posmos 
piedalījās 132 dalībnieki, jaunākais 
no tiem – dažus mēnešus, vecākais 
– 87 gadus vecs. Visi dalībnieki saņē-
ma piemiņas medaļas un pārsteigu-
ma balvas, labākie  veicināšanas 
balvas un medaļas.

Ar medaļām apbalvoti aktīvākie 
dalībnieki, kuri piedalījās visos trīs 
skrējiena posmos, pieveica visvairāk 
apļu savā vecuma grupā.

1.vietu skriešanā ieguva: Ance 
Osmone (5 g.), Didzis Indāns (6 
– 9 g.), Timurs Kukes (10 – 17 
g.), Edgars Lasevičs (30 – 49 g.), 
Ilona Kojaloviča (50 – 69 g.), Ojārs 
Cinovics (70+ g.).

2.vieta skriešanā: Markuss 
Popovs (10 – 17 g.), Evita Riekstiņa 
(30 – 49 g.).

1.vieta soļošanā: Pauls Osmons (5 
g.), Aija Indāne (50 – 69 g.), Viesturs 
Gargurnis (70+ g.).

Rudens kross
25. septembrī Jēkabpils 

Mežaparka trasēs norisinājās 
rudens krosa sacensības, kurās 
piedalījās arī Mārupes novada ko-
manda deviņu dalībnieku sastāvā. 
13 komandu konkurencē mārupieši 
ar 102 punktiem ierindojās piektajā 
vietā. Individuālās  sacensībās par 
čempionu trīs kilometru distancē 
vecuma grupā V– 60 kļuva Gundars 
Ošmucnieks. Otro vietu izcīnīja Ilona 
Kojaloviča (2 km, grupa S –55) un 
Māris Karlsons (5 km, grupa V50). 
Trešajā vietā ierindojās Staņislavs 
Kojalovičs (2 km, grupa V  85) 
un Toms Pikšens (5 km, grupa V  
55). Komandas sastāvā piedalījās 
un šādas vietas izcīnīja arī Igors 
Gucanovičs (4. vieta 8 km distancē, 
grupa V45), Mārupes vidusskolas 
direktors un domes deputāts Jānis 
Lagzdkalns (5. vieta 3 km distancē, 
grupa V  60), Edgars Lasevičs (6. 

Ar šādiem vārdiem 26.septembrī 
Jaunmārupē, moto centrā “Vil-
ciņi”, sportisti, braucot projām no 
Mārupes Lielā Motokrosa, patei-
cās sacensību organizatoram par 
skaisti paveikto darbu. 

Saulainā atvasaras dienā sportisti, 
treneri un vecāki priecīgi stāvēja pie 
apbalvošanas pjedestāla, gaidot die
nas skaistāko brīdi – apbalvošanu. 
Leģendārais motokrosa komentē
tājs Ēriks Fogelis ar vētrainiem 
aplausiem izsauca MX125 Jauniešu 
klases uzvarētājus, jo visi trīs šoreiz 
izrādījās Mārupes AMK  “Bieriņi” 
sportisti: pirmajā vietā Daniils 
Kuzmins, otrajā – Aksels Neimanis 
un trešajā vietā Kristofers Pankrats.

Arī MX85 klasē par uzvarētāju 
kļuva Mārupietis Raivo Laicāns, 
līdz pat pēdējam aplim cīnoties ar 
CAMK  “Latgale” sportistu Ričardu 
Alenu Gaļcinu, kurš palika otrajā vie
tā un tādējādi apliecināja bieriņiešu 
stipro raksturu – “Brauc  ātri un 
nepadodies līdz pat finišam, un uz-
vari!” Trešais palika Adriāns Drozds 
(CAMK “Latgale”).

Veiksme “Bieriņu” sportistiem 
turpinās arī MX65 klasē, kur pirmajā 
vietā pārliecinoši  uzvarējis Platons 
Čekurovs, otrajā vietā palika Edvards 
Prialgauskis un trešais uz pjedestāla 
kāpa jaunmārupietis Roberts Brants. 
Uzvarētāju trijotne atkal bija sportisti 
no Mārupes AMK “Bieriņi”.

Klasē “50 bērni” (no 5 līdz 9 ga-
diem) par uzvarētāju kļuva Tomas 
Tīlaks (“BIERIŅI”), otrais – Gabriels 
Ismailovs, trešais – sešgadīgais 
mārupietis Markus Rode.

Dāmu klasē startēja piecas droš-
sirdīgas meitenes, bet par uzvarētā-
jām kļuva Aivara Ābola audzēknes: 
Anna Stecjuka  pirmā, pēc traumas 
atveseļojusies Patrīcija Bērziņa 
 otrā, trešo vietu atvēlot Sārai 
Vinterei.

Vismazāko grupā “Rūķīši” (no 
3 līdz 5 gadiem), kur šoreiz bija 

1. vieta nūjošanā – Inga Reboka 
(50 – 69 g.).

Visgarāko distanci noskrēja:
Timurs Kukes (10 – 17 g.)  61,2 

km, Markuss Popovs (10 – 17 g.)  
54 km, Edgars Lasevičs (30  49 g.) 
 48,6 km, Sandijs Jercums (30 – 49 
g.)  35 km, Evita Riekstiņa (30 – 49 
g.)  32,4 km, Kaspars Rimša (30 – 
49 g.)  30,6 km, Elvijs Menniks (30 – 
49 g.) 25,2 km, Ginta Šenfelde (30 – 
49 g.) 23,4 km, Ilona Kojaloviča (50 
 69 g.)  16,2km, Diāna Lencēviča 
(30  49 g.) 14,4 km, Ojārs Cinovics 
(70+ g.)  14,4 km.

Visgarāko distanci nūjošanā un 
soļošanā pieveica:

Viesturs Gargurnis (70+ g.) – 
27 km, Inga Reboka (50 – 69 g.)  
25,2km, Bruno Liberts (70+ g.)  14,4 
km, Aija Indāne (30 – 49 g.) – 14,4 

vieta 8 km distancē, grupa V  45) 
un Inga Krastiņa (9. vieta, 5 km dis-
tancē, grupa S  40).

Novuss
LSVS pašvaldību 58. sporta 

spēles finišējušas 25. septembrī 
ar sacensībām novusā Ķekavā un 
Baldonē. Latvijas nacionālajā spor-
ta veidā novusā finālsacensībās 
pārstāvētas 20 pašvaldības ar 25 ko-
mandām. Sīvā konkurencē Mārupes 
novada komanda izcīnīja piekto vie
tu. Individuāli labākās vietas izcīnīja 
Igors Ramba (4. vieta, grupa 60+), 
Gaidis Čoders (5. vieta, grupa 70+). 
Komandas sastāvā piedalījās arī 
Jānis Saukitens (grupa 70+), Ivars 
Kampars (grupa 70+), Ivars Osītis 
(grupa 70+) un Sergejs Varša (gru-
pa 60+). 

Mārupes novada komanda, 
startējot Latvijas Sporta veterānu 
savienības pašvaldību 58. sporta 
spēlēs, komandu trešajā grupā, 

kurā uzvarētājus noteica, saskaitot 
izcīnītās vietas četros rezultatīvā-
kajos sporta veidos, ar 13 punktiem 
ierindojās otrajā vietā, par četriem 
punktiem atpaliekot no uzvarētā-
jiem Saldus novada, par 29 punktiem 
apsteidzot  trešās vietas ieguvēju 
Valkas novadu. 

Pavisam LSVS 58. sporta spēlēs 
piedalījās pārstāvji (komandas) no 
46 organizācijām, pilsētām, nova
diem un sporta klubiem. Mārupieši 
startēja deviņos sporta veidos, gala 
kopvērtējumā ierindojoties 16. vietā.

Liels paldies visiem Mārupes 
novada veterānu sporta entuzias-
tiem, kas aizstāvēja sava novada 
sportisko godu šajās jau 58. sporta 
spēlēs!

Sergejs Varša, Babītes Sporta 
kompleksa sporta pasākumu 

organizators

ieradušies un piedalījās 12 jauni cen-
soņi, par uzvarētāju kļuva Kārlis 
Lorencs, otrajā vietā – Valters 
Jurčenko, un trešais finiša līniju šķēr-
soja “Bieriņu” pārstāvis četrgadīgais 
Noels Ballods Nagrādovs.

Minimotokros bērnu komandu 
vērtējumā uzvaru svinēja “Bieriņi”, 
CAMK “Latgale” un “Auseklis”.

Mārupes Lielajā Motokrosā startē-
ja arī “Veterāni” un “Amatieri”. 

“Veterāni 40 +” rezultāti: 1.vie
tā Intars Janbers, 2.vietā Dainis 
Tabūns, 3.vietā Māris Kaļķis 
(Mārupe).

“Veterāni 50+” rezultāti: 1.vietā 
Raimonds Baltgalvis, 2.vietā Jānis 
Vinters, 3.vietā Jānis Bidzāns 
(Mārupe).

“Veterāni 55+” rezultāti: 1.vietā 
Egidijus Maciliunas,  2.vietā Gundars 
Cīrulis (Mārupe), 3.vietā Aleksandrs 
Markovs.

“Amatieri” rezultāti: 1.vietā Raivis 
Elksne (Mārupe), 2.vietā Anna 
Stecjuka (daudzsološa sportiste, kas 
startēja starp 12 “BIERIŅI” vīriem) un 
3. vietā Eduards Mihailovs.

Kā pasākuma deserts norisinā-
jās arī Mārupes kausa izcīņa “Retro 
motokrosa” komandām (pirmo reizi 
Latvijas vēsturē). Tajā startēt ar veco 
laiku motocikliem – Kavroveci, Iži, 
Cž, Jamahas, Suzuki – bija pietei-
kušās piecas komandas.  Par uz-
varētājiem kļuva Saldus pirmā ko-
manda, 2. vietā atstājot Vidzemes 
komandu, bet 3. vietu guva Saldus 
otrā komanda.

Mārupes komandu šoreiz piemek
lēja dažādas tehniskas problēmas, 
tā palika pēdējā, piektajā, vietā. 

Šis gads Lielajam Mārupes 
Motokrosam ir noslēdzies, atlicis 
apbalvot sportistus Mini motokrosa 
kopvērtējumā un tad atkal var sākt 
gatavoties nākamajai sezonai.

Aivars Ābols, AMK ”BIERIŅI” 
vadītājs

km, Poļina Nitecka (30 – 49 g.) – 
12,6 km, Vita Feldmane (30  49 g.) 
– 10,8 km, Santa Veispale (50 – 69 
g.) – 10,8 km, Helēna Gaile (5069 
g.)  9 km.

Sacensības organizēja Mārupes 
novada Babītes Sporta komplekss 
sadarbībā ar Mārupes Sporta centru. 

Dalībniekus, kuri piedalījās 
“Veselības skrējienā “Skriešanas va-
kari”” (vienā, divos vai visos posmos) 
un nesaņēma dalībnieka piemiņas 
medaļu, aicinām sazināties ar 
Babītes Sporta kompleksu, zvanot 
uz tālruņa numuru 29680882. 

Informācija sagatavota atbilstoši 
Babītes Sporta kompleksa spor
ta pasākumu organizatora Sergeja 
Varšas sniegtajiem datiem

Vingrošanas nodarbības stadionā “Rudens brīvsolī”

Mārupietis Mečislavs Bartuševičs 
izcīna zeltu riteņbraukšanā

Latvijas čempione krosā – Kamilla 
Vanadziņa

Noslēdzies “Veselības skrējiens “Skriešanas vakari””

LSVS pašvaldību 58.sporta spēļu rezultāti

“Motokross Mārupē, tas ir forši!”

 Godalgotie skrējiena dalībnieki. Foto  Elizabete Sēle.
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No 1. novembra Mārupes novada 
pašvaldības Babītes Kultūrizglītī-
bas centra filiālē Salas pagastā 
“Vietvalži” būs skatāma Vandas 
Brūveles un Māras Valdmanes 
floristikas darbu izstāde “Gais-
mas vainags”.

Darbi veidoti no dažādiem dabā un 
dārzos pieejamiem materiāliem, un 
tēma ir piemērota gada tumšākajam 

…Es lasīšu par Čaku savu dzeju,
Par bulvāriem, kas vakarstundās kūp...
Tu skārsi pirkstiem stīgas, skumju seju,
Tu dziedāsicik ātri dienas drūp...
(G.Kreicberga)

Šī gada 27.oktobrī vienam no 
izcilākajiem latviešu dzejniekiem 
Aleksandram Čakam aprit 120 
gadi. Tā runā, ka mēs dzīvojam tik 
ilgi, kamēr mūs atceras, tādēļ 
gribētos ticēt, ka Čaks ir mūžīgs. 

Teātris ir dažādu mākslas virzienu 
sintēze. Iepriekšējā amatierteātra 
“Kalambūrs”  izrādē “Leģedu sargi” 
galvenā loma tika dota kustībai, mī-
mikai un žestam, šoreiz uz pjedestā-
la ir celts Vārds, un tas nāk no Čaka 

Mārupes novada pašvaldības bib-
liotēkā Piņķos 25.septembrī noti-
ka mīlestības romāna “Dzīvot 
nak tij” prezentācijas pasākums 
un tikšanās ar tā autorēm – divām 
jaunajām rakstniecēm – novad-
nieci Ilzi Aizsilu un Indru 
Ēķi-Začesti. Rakstnieces pastāstī-
ja par savu satikšanos, par Ilzes 
mācībām Literārajā Akadēmijā un 
ierosinājumu kopā radīt romānu. 

Autores piedalījās izdevniecības 
“Latvijas Mediji” rīkotajā konkursā 
“Vakara romāns”, kurā guva atzinību, 

laikam, kad visi vēlamies vairāk gais
mas, vairāk siltuma un skaistuma. 
Izstādē būs redzami gan lielie vai
nagi, darināti no rudens ziediem un 
zaļumiem, kas arī izžūstot saglabā 
krāsu un dekorativitāti, kas sevišķi 
priecē acis tad, ja ārā viss kļūst 
pelēks, drūms un nedzīvs, gan 
dažādi dekori un rotas, kuru tapšanā 
izmantots jūras un upes krastos 
atrodamais – akmeņi, izskaloti ko-
ki, stikli. Apbrīnojami, kā tas, kam 
varam paiet garām kā ūdeņu izska-
lotam nevajadzīgam niekam, var 
tapt par mirdzošu un skaistu enģeļi, 
kulonu, brošu vai auskariem. 

Izstāde būs apskatāma līdz pat 
jaunajam gadam. 

Dace Ulpe, Mārupes novada 
pašvaldības Babītes kultūrizglītības 

centra filiāles Salas pagastā 
“Vietvalži” Izstāžu zāles vadītāja

dzejas. 
Čaks tiek saukts par pilsētas dzej

nieku,  un šajā izrādē cenšamies iz-
tēloties, kā izskatās un ko pārdzīvo 
tēli no viņa dzejoļiem.  Brīžiem Čaks 
savos dzejoļos blēņojas, brīžiem ir 
skumjš, iemīlējies, dusmīgs, slinks, 
bet viņš lieliski prot ar dzejas vār
diem uzgleznot ainavu. Dzejas iz-
rādē “Pilsētas blūzs” parādīsm, kā 
mēs redzam šo “pilsētas ainavu” un 
cilvēku tajā. Aicinām ikvienu 26.no-
vembrī plkst. 19.00 uz pirmizrādi 
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē 
“Vietvalži”!

Māris Zabarovskis, amatierteātra 
“Kalambūrs” režisors 

viņu kopdarbs “Dzīvot naktij” tika 
izdots augustā. Abas autores rak-
sta arī dzeju. Tikšanās reizē bija 
iespēja paklausīties pa dzejolim, kā 
arī fragmentam no iznākušā romā-
na. Autores atbalstīt bija ieradušies 
Literārās Akadēmijas biedri un citi 
interesenti. Pasākuma gaitā noti-
ka neliela loterija, kuras uzvarētājs 
balvā ieguva jauno grāmatu ar au-
toru ierakstiem.

Ināra Pētersone, Mārupes novada 
pašvaldības bibliotēkas bibliotekāre 

Izstāde “Gaismas vainags”

Amatierteātra “Kalambūrs” 
pirmizrāde par godu A. Čaka 120 
gadu jubilejai

Aizvadīta tikšanās ar romāna 
“Dzīvot naktij” autorēm

Jaunā romāna “Dzīvot naktij” autores Indra ĒķeZačeste un novadniece Ilze Aizsila 
prezentācijas pasākumā bibliotēkā Piņķos.

2021.gada 9.oktobra vakarā 
Mārupes Kultūras namā notika 
Jaunmārupes jauktā kora “Uni-
versum” desmit gadu jubilejas 
pasākums. 

Šajā Covid19 laikā tas bija 
liels izaicinājums organizēt šāda 
mēroga pasākumu, kurā piedalījās 
ne tikai koris, bet arī orķestris un 
Dziesmusvētku virsdiriģenti. Koris 
bija sagatavojis vairāk nekā stundu 
garu koncertprogrammu ar skaņdar-
biem, kuri bijuši svarīgi kora desmit 
gadu pastāvēšanas vēsturē. Parasti 
pašdarbības kolektīvi uzstājās kādā 
pasākumā vai sadraudzības kon-
certos, tāpēc vesels solokoncerts 
šoreiz vieniem pašiem bija liels pār-
baudījums koristu pandēmijas laikā 
atdzisušajām balsīm.

Tieši pirms desmit gadiem 
Jaunmārupes iedzīvotāju past-
kastītēs parādījās kāds mīklains 
aicinājums sanākt kopā, lai vieno
tos dziesmā. Un ticiet vai nē, pir-
mais vārds, ko dziesmā izrunāja uz 
pirmo mēģinājumu sanākušie, bija 
vārds “mīla”. Arī šajā jubilejas reizē 
koncertā pirmais izdziedātais vārds 
bija “mīla” no Mārtiņa Brauna un 
Jāņa Petera skaņdarba “Mīla ir kā 
uguns”. Liels pagodinājums, ka šo 
svinīgo koncertu atklāja leģendārais 
Dziesmusvētku goda virsdiriģents 
Jānis Zirnis. 

Koris uz dzimšanas dienas pasā-
kumu bija aicinājis tos diriģentus 
un koru pārstāvjus, ar kuriem šo 
desmit gadu laikā ir bijuši kopīgi 
sadraudzības pasākumi. Un, skai-
tot kopā, sanāca aicināt varāk nekā 
20 kolektīvu pārstāvjus ar viņu di-
riģentiem. Un to vidū veseli pieci 
Dziesmusvētku virsdiriģenti! Liels 
prieks, ka šie īpašie cilvēki bija tik 
atsaucīgi, un tikai viens no viņiem 
pēkšņu iemeslu dēļ nebija ieradies 
uz koncertu.

Ar divām dziesmām tika cel-
tas atmiņas par kora koncerttūri 
Francijā 2016.gada vasarā, kad 
kopā ar Mārupes Mūzikas un māk-
slas skolas orķestra stīgu kvar-
tetu tika izdziedāti solo koncerti 
Parīzē, Notre Damme de Bonne 
Nouvelle katedrālē Marseļā un vēl 
vairākās dienvidfrancijas baz nīcās 
un katedrālēs. Kā viena no galve-
najām šī skaņdarba panākumu at-
slēgām bija soliste Līga Paegle ar 
skatuves vārdu Daugava, kura kora 
pastāvēšanā vairākus gadus bija arī 
koncertmeistare.

Īpaša bija Dziesmusvētku virsdi-
riģenta Ārija Šķepasta dalība šajā 
koncertā, kurš ar saviem kolektīviem 
Jaumārupē ciemojies vairākkārt. 
Un šoreiz vakara vadītājai Baibai 

Rudzītei bija tas gods pieteikt viņu 
kā nākamo, 150gades, 27. Vispārējo 
latviešu Dziesmu un Deju svētku ko-
ru koncerta māksliniecisko vadītāju. 
Ārija Šķepasta vadībā izskanēja viņa 
paša komponētā dziesma “Līgotāji”, 
kas izrādījās šīs dziesmas pasaules 
pirmatskaņojums. 

Šajā spocīgajā pandēmijas laikā, 
kad tēvi un dēli ilgstoši nevarēja klā-
tienē satikties, ir radies ne viens vien 
mūzikas un mākslas darbs. Tāds bi-
ja arī  nākamo Dziesmusvētku koru 
lielkoncerta mākslinieciskā vadītāja 
dēla Ārija Ādamsona skaņdarbs “Divi 
metri”, ko koncertā novadīja pats šī 
skaņdarba autors. 

Atgriežoties no ārzemēm ar lid-
mašīnu, tuvojoties Rīgas lidostai, 
nākas lidot cieši tuvu Jaunmārupes 
staltajām eglēm, un, ieskatoties 
vērīgāk, blakus Jaunmārupes 
pamatskolas ēku siluetiem pamanā-
ma skaista apļveida ziedu kom-
pozīcija. Bet pirms desmit gadiem 
tur tādas vēl nebija. 2013.gadā 
pavasara talkas ietvaros tur kaut 
kas ļoti līdzīgs parādījās. Toreiz pie 
kora “Universum” ciemojās ne ti-
kai vīru koris “Gaudeamus”, bet arī 
Dziesmusvētku virsdiriģents Ints 
Teterovskis ar saviem brīnišķīga-
jiem dziedātājiem no kora “Balsis”. 
Arī Ints Teterovskis bija kopā ar kori 
desmit gadu jubilejas koncertā un 
viņa vadībā koris atskaņoja Pētera 
Vaska “Madrigālu”. Jāpiemin, ka šis 
un vēl citi renesanses laika madrigāli 
ir iekļauti vienā no kora izdotajiem 
kompaktdiskiem.

Kora pastāvēšanas laikā klajā 
nākuši trīs kompaktdiski “Universum 
madrigals”, “Universum lullabies” un 
“Rūķu sētas stāsts”. Ja madrigālu 
un šūpuļdziesmu ierakstos koris 
izpilda dažādu laikmetu un valstu 
pārstāvētos komponistus, tad “Rūķu 
sētas stāsts” ir no pašu kora vidus 
lolots talants – Ilze Arbidāne jeb 
Zeze. Šī kora dziedātāja sarakstīju-
si dziesmas ar saviem tekstiem, kā 
arī lugu scenārijus divām muzikāla-
jām izrādēm “Rūķu sētas stāsts” un 
“Mana Latvija”. Abas  izrādes koris 
vairākkārt uzvedis un turpina izrādīt. 
Īpašs notikums bija korim bija 2019.
gada decembrī, kad  ar “Rūķu sētas 
stāstu” atklāja Rīgas lielo egli Doma 
laukumā Rīgā. Un, protams, ka 
des mit gadu jubilejas koncertā šie 
projekti tika pieminēti, atskaņojot 
vairākas dziesmas.

Sacensības, konkursi, olimpiādes 
 tas nav bijis “Universuma” dzinu-
lis, taču vienu reizi šajos desmit 
gados kāja tomēr ir paslīdējusi, 
un vienīgo reizi starptautiskā koru 
konkursā koris ir piedalījies  2013.
gadā Bratislavā. Šo faktu atceroties 

un pieminot to, ka šajā konkursā ti-
ka iegūta pirmā vieta, koris izpildīja 
vienu no konkursā atskaņotajām 
dziesmām  Paula Dambja “Precību 
dancis”. 

Korim ir desmit gadi, un pusi no 
sava mūža kolektīvs ir gājis roku 
rokā ar Latvijas Radio 2 un projek-
tu “Gadsimta garākā līgodziesma”. 
Šovasar jau piekto gadu pēc kār-
tas LR2 projekta vadītāja un ētera 
balss Baiba Palkavniece deva korim 
iespēju uzstāties LR2 tiešajā ēterā, 
izdziedot savu “Gadsimta garāko 
līgodziesmu” no Jaunmārupes. 
“Gadsimta garākā līgodziesma” ir 
LR2 projekts, kurā 21. jūnijā, vasaras 
saulgriežos, sākot ar saullēktu un 
sekojot saules ceļam, kori un folk-
loras kopas no dažādiem Latvijas 
reģio niem un kontinentiem, secīgi 
viens aiz otra, ar radio ētera starp-
niecību katrs izdzied savu dziesmu. 
Jaunmārupe vienmēr ir pēdējais 
pieturas punkts pirms Doma lau-
kuma, kur šis pasākums noslēdzas 
ar kori “Balsis” un Intu Teterovski. 
Sveicinot Baibu Palkavnieci, kura 
būtu ieradusies kora svinībās, ja vien 
neatrastos ārzemēs, un atceroties 
šīs vasaras tiešo ēteru radio, koris 
atskaņoja latviešu tautas dziesmu 
“Kā labadi galdiņami” Riharda 
Rudzīša apdarē. 

Runājot par Doma laukumu un 
Doma baznīcu,  2019. gada jan-
vārī koris īstenoja projektu Vivaldi 
“Gloria”. Kopā ar pazīstamajām 
solistēm Ievu Paršu un Evitu Zālīti
Grosu, Mārupes Mūzikas un māk-
slas skolas orķestri, ērģelnieku 
Jāni Pelši. Toreiz koris  atskaņoja 
nezūdošo baroka laika pērli  Antonio 
Vivaldi “Gloria”. Un tas notika nekur 
citur kā Rīgas Doma baznīcā! Tā bija 
neatkārtojama pieredze un izaicinā-
jums gan korim, gan jaunajiem mūzi-
kas skolas audzēkņiem. “Universum” 
desmit gadu jubilejas vakarā koris 
un orķestris atskaņoja divas daļas 
no šī cikla. Un pie diriģenta pults 
nāca Dziesmusvētku virsdiriģents, 
vispasaules latviešu diasporas koru 
virsvadītājs Ivars Cinkuss.

Jaunmārupes jauktā kora māk-
slinieciskais vadītājs Rihards 
Rudzītis par izdevušos vakaru un 
lieliskajiem svētkiem izsaka vis-
lielāko pateicību visiem kora dzie
dātājiem, kora vadībai, visiem 
virsdiriģentiem, Mārupes novada 
pašvaldībai, Mārupes Kultūras 
namam, Jaunmārupes pamatsko-
lai un Mārupes Mūzikas un mākslas 
skolai!

Rihards Rudzītis, kora “Universum” 
mākslinieciskais vadītājs

Komēta nāk!
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Konstance Rapša  dzimusi 1936.g.
Iraīda Mambetova  dzimusi 1951.g
Andris Jansons  dzimis 1945.g
Glikerija Ostrovska  dzimusi 1935.g
Nikolajs Plotins  dzimis 1939.g

Valentīna Pančenko  dzimusi 1929.g
Anna Pentjuša  dzimusi 1928.g
Jekaterina Kuksenkova  dzimusi 1932.g
Veneranda Palmane  dzimusi 1938.g
Antoņina Valpētere  dzimusi 1933.g

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

2021.gada septembris
Dzimtsarakstu nodaļā
Mārupes pagastā 15 Meitenes

19 Zēni 9 Reģistrētas laulības

7 Reģistrēti mirušie
34 Reģistrēti

jaundzimušie 4 Meitenes

8 Zēni 6 Reģistrētas laulības

3 Reģistrēti mirušie
12 Reģistrēti

jaundzimušie

2021.gada septembris
Dzimtsarakstu nodaļā
Babītes pagastā

PASĀKUMU AFIŠA
Melnbalto filmu vakari
Mārupes novada pašvaldības 
Kultūrizglītības centra filiālē Salas 
pagastā “Vietvalži”. Ieeja bez maksas.
19.OKTOBRĪ PLKST. 19.00  
L.Leimaņa piedzīvojumu drāma pēc 
Egona Līva stāsta “Kapteinis Nulle”
26.OKTOBRĪ PLKST. 19.00  
A.Brenča piedzīvojumu drāma “Kad lietus 
un vēji sitas logā”
2.NOVEMBRĪ PLKST. 19.00 
R.Kalniņa asa sižeta drāma “Akmens un 
šķembas” (“Es visu atceros, Ričard!”)

22.OKTOBRĪ PLKST. 19.00 Mārupes 
novada pašvaldības Babītes 
Kultūrizglītības centrā,  Jūrmalas ielā 
14A, Piņķos 
Vesterns, piedzīvojumu filma “Wild East. 
Kur vedīs ceļš”, režisors Matīss Kaža. 
Biļetes iespējams iegādāties no 
22.oktobra filmas demonstrēšanas vietā 
pie administratores. Biļetes cena: 3 eiro.

31.OKTOBRĪ 
“Spocīgā pastaiga”
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē 
Salas pagastā “Vietvalži” 
Ģimenes ar bērniem tiek aicinātas doties 
pastaigā kopā ar Liepājas ceļojošo cirku 
“Beztemata”. Pastaiga sāksies saulrietā 
(plkst. 16.43) un ilgs aptuveni trīs 
stundas. Tās laikā būs iespēja klausīties 
spoku stāstus, vērot cirka priekšnesumus, 
žonglēšanas paraugdemonstrējumus, 
burvju trikus un apskatīt izgaismotās 
“Leģendu sargu” skulptūras. Pastaigas 
dalībniekus aicinām maskoties, lai 
raganas un jodi neparauj.

LĪDZ 30.OKTOBRIM
Guntara Sviķa gleznu izstāde 
Mārupes novada pašvaldības bibliotēkā 
Piņķos, Jūrmalas ielā 14A, Piņķos 

NO 1. NOVEMBRA LĪDZ 2022. GADA 2. 
JANVĀRIM 
Floristikas darbu izstāde 
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē Salas 
pagastā “Vietvalži” 
Radošo prasmju telpā būs apskatāma 
Vandas Brūveles un Māras Valdmanes 
floristikas darbu izstāde “Gaismas 
vainags”. Ieeja bez maksas.

26.NOVEMBRĪ PLKST. 19.00
A. Čaka dzejas izrāde “Pilsētas 
blūzs”, amatierteātris “Kalambūrs”, 
pirmizrāde 
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē Salas 
pagastā “Vietvalži”
Režisors Māris Zabarovskis. Ielūgumus 
iespējams rezervēt līdz 17.novembrim, 
rakstot uz e-pasta adresi: 
sabine.upeniece@marupe.lv, un izņemt pie 
“Vietvalžu” administratores no 
22.novembra. Ieeja ar bezmaksas 
ielūgumiem.

28. NOVEMBRĪ NO PLKST. 11.00 LĪDZ 
15.00 
Tradicionālais “Vietvalžu” 
Ziemassvētku gadatirgus
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē Salas 
pagastā “Vietvalži”
Pieteikties tirdziņam aicināti Latvijas 
izbraukuma ēdinātāji, mākslinieki/ 
individuālie meistari, mājražotāji, amatnieki, 
ražotāji. Tirgotājiem pašiem jānodrošina 
vietas iekārtošana. Tirgošanās notiks gan 
iekštelpās, gan āra teritorijā. Ziemassvētku 
gadatirgus pasākuma programma vēl tiks 
precizēta, bet bez Ziemassvētku brīnumiem 
un egles iedegšanas neiztiksim!  
Pieteikumus aicinām sūtīt līdz 
17.novembrim uz e-pasta adresi: 
sabine.upeniece@marupe.lv. Dalība 
tirdziņā bez maksas.

NO 11. LĪDZ 18. NOVEMBRIM
Mārupes novada patriotiskā nedēļa 
ģimenēm
Mārupes novada sociālajos tīklos un 
mājaslapā kopā ar vēsturnieku Māri Ribicki 
ļausimies radošām un vēsturiskām 
aktivitātēm visai ģimenei. 
Seko līdzi: www.marupe.lv vai Mārupes 
novada sociālo tīklu kontiem 
facebook.com, instagram.com, 
youtube.com. 

Babītes Kultūrizglītības centra (Jūrmalas 
ielā 14A, Piņķos) logos iemirdzēsies 
sarkanbaltsarkanas gaismas, savukārt 
iepretim Piņķu Sv. Jāņa luterāņu baznīcai 
tiks veidots gaismas objekts Latvijas 
kontūras formā. Aicinām iedzīvotājus un 
viesus, atzīmējot svētkus, pievienoties 
gaismas objekta veidošanā, atnākot un 
aizdedzot tajā arī savu svecīti!

11. NOVEMBRĪ
Lāčplēša diena Mārupē  
No plkst. 17.00 līdz 19.00 pie piemiņas 
akmens Lāčplēša ordeņa kavalieru 
piemiņai (Mārupes kapos) veidosim un 
izgaismosim Māras zīmi - par godu mūsu 
Latvijas brīvības cīnītājiem.

Lāčplēša diena Spuņciemā 
Babītes Kultūrizglītības centra filiālē Salas 
pagastā “Vietvalži” 
plkst. 19.00 kino seanss filmai “Latviešu 
strēlnieka stāsts”
plkst. 20.40 (arī tiešsaistē) muzeālā 
prezentācija par E.Pāvula spēlētajām 
karavīru lomām “No Jankas Pipara līdz 
Šveikam un Ričardam”
plkst. 21.25 (arī tiešsaistē) grupas “Baltie 
Lāči” koncerts
Ieeja pasākumā bez maksas.

“Lāčplēša dienu Salas pagastā tradicionāli 
atzīmējam ar sveču ceļa veidošanu, 
koncertu vai filmu, tāpat kurinām 
ugunskuru, dzeram tēju un dziedam kara 
dziesmas. Šogad šo atceres dienas 
pasākumu būs iespēja apmeklēt ne tikai 
klātienē (uzrādot Covid-19 sertifikātu), bet 
arī tiešsaistē Eduarda Pāvula memoriālās 
izstādes Facebook lapā. Aicinām doties 
pastaigā cauri Spuņciemam pa sveču ceļu, 
pievienot tam savu sveci, piemest savu 
pagali kopīgā ugunskurā, klausīties 

muzeālajā prezentācijā un dziedāt līdzi 
grupas “Baltie Lāči” speciāli Lāčplēša 
dienai veltītajam koncertam.” / Sabīne 
Upeniece-Pika

“Karavīrus varam pieminēt un godināt 
dažādi – arī atveidojot tos mākslas darbos 
un neļaujot šiem darbiem tikt aizmirstiem. 
Tāpēc šogad 11. novembrī “Vietvalžos” būs 
iespēja noskatīties 1958. gada filmu 
“Latviešu strēlnieka stāsts”, kurā Jankas 
Pipara lomā redzams Eduards Pāvuls. 
Filmu papildinās Daces Ulpes stāstījums 
par I Pasaules karu un latviešu strēlnieku 
gaitām. E.Pāvula daiļrades cienītāji varēs 
sīkāk uzzināt par šīs filmas un lomas 
tapšanu, kā arī par citām aktiera 
spēlētajām karavīru lomām muzeālā 
prezentācijā. / Dace Ulpe

16.NOVEMBRĪ
Latvijas Republikas proklamēšanas 
103. gadadienai veltīts koncerts 
Mārupē “Trīs zvaigznes”
Plkst. 19:00 Mārupes Kultūras namā
Ieeja pasākumā ar bezmaksas ielūgumiem, 
kas pieejami pasākuma norises vietā (ieeja 
no Gaujas ielas) 8.novembrī 10.00-18.00, 
10. un 12.novembrī 10.00-17.00, uzrādot 
Covid-19 sertifikātu un personapliecinošu 
dokumentu.

17. NOVEMBRĪ
Latvijas Republikas proklamēšanas 
103. gadadienai veltīts koncerts 
Piņķos 
Plkst. 19.00 Mārupes novada pašvaldības 
Babītes Kultūrizglītības centrā (Jūrmalas 
ielā 14A, Piņķos) 
Ieeja pasākumā ar bezmaksas ielūgumiem, 
kas no 8. novembra pieejami pasākuma 
norises vietā pie administratores, uzrādot 
Covid-19 sertifikātu un personapliecinošu 
dokumentu.

18.NOVEMBRĪ
Pieskārieni Latvijai – mākslinieku 
veltījums svētkos
Visas dienas garumā Mārupes Kultūras 
nama logos varēs aplūkot novada 
mākslinieku mākslas darbus. 
No plkst. 17.00 līdz 22.00 mākslas darbi 
izgaismosies īpašās gaismās.

Valsts svētkiem veltītie pasākumi
Mārupes novadā

Apmeklētāju ievērībai!
Visi klātienes pasākumi tiek organizēti “zaļajā” drošības režīmā, ievērojot obligātos 
epidemioloģiskās drošības pasākumus. Apmeklētājiem būs jāuzrāda derīgs sadarbspējīgs 
Covid-19 sertifikāts kopā ar personu apliecinošu dokumentu, kā arī jālieto mutes un deguna 
aizsegs un jāievēro divu metru distance. Ņemot vērā pasākumu telpu ietilpību un ievērojot 
MK noteikumus, pasākumos iekštelpās vietu skaits ir ierobežots.
Aicinām sekot plašākai informācijai par pasākumu norisi Mārupes novada sociālajās 
saziņas vietnēs un www.marupe.lv.

18. – 22.oktobris plkst. 10.00 
Basketbola turnīrs “Mārupes rudens kauss”
Mārupes un Tīraines sporta kompleksos

23. – 24.oktobris plkst. 10.00 
LJBL spēles
Mārupes sporta kompleksā, Mārupē

23.oktobris plkst.19.30
LFF 3.līgas spēle, 11.kārta, spēlē Mārupes 
SC 2 - FK Kauguri/ JFS
Jaunmārupes pamatskolas stadionā, Īvju ielā 5/7

30.oktobris
Plkst. 10.00
Volejbola turnīrs U15 zēnu grupā
Mārupes sporta kompleksā, Mārupē

Plkst. 10.00
Novuss “Babītes kauss”, dubultspēle 
jauktiem pāriem, piedalās Babītes SK un 
uzaicinātie dalībnieki
Babītes sporta kompleksā, Piņķos

31. oktobris plkst. 10.00
Volejbola turnīrs U14 zēnu grupā
Mārupes sporta kompleksā, Mārupē

8.-14.novembris. Vieta un laiks tiks precizēti.
Latvijas sporta nedēļa 2021

6.novembris plkst.10.00 
LJBL spēles
Mārupes sporta kompleksā, Mārupē

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

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

