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Zinību dienas svinīgais brīdis Mārupes Valsts ģimnāzijā

2020./2021. mācību gadā skolas
gaitas Mārupes pašvaldības
izglītības iestādēs no 1. līdz 12.klasei uzsākuši kopumā 3017 skolēni,
kas ir par 7,8 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. Atverot piecpadsmit pirmās klases, pašvaldības
skolas šogad uzņēmušas 385
pirmklasniekus,
savukārt
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes šogad apmeklēs 1191
mazie mārupieši. Šis mācību gads
būs citādāks nekā iepriekšējie,
pašvaldības izglītības iestādēm
mācību procesu nodrošinot atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajām vadlīnijām
un ievērojot epidemioloģiskos ie
robežojumus.

L

emjot par katrai mācību iestādei
atbilstošāko mācību modeli,
Mārupes novada dome 18. augustā
izdevusi rīkojumu, saskaņā ar kuru
Mārupes novada skolas organizēs
mācību procesu jaunajā mācību
gadā, izvēloties katrai skolai atbilstošāko IZM izstrādāto mācību pro
cesa īstenošanas modeli. Skolas ir izvērtējušas savu infrastruktūru, iespējas pielāgot telpas un mācību procesu jaunajiem ierobežojumiem, iespējas ievērot skolēnu distancēšanos,
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higiēnu, veselības stāvokļa uzraudzību un skolēnu plūsmu atbilstoši IZM
vadlīnijām un dome lēmusi, ka jaunajā
mācību gadā mācības Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēs tiks
nodrošinātas gan klātienē, gan attālināti.
Abas Mārupes novada pašvaldības pamatskolas - Jaunmārupes un
Mārupes pamatskola - mācības organizēs klātienē, realizējot IZM izstrādāto A modeli un pielāgojot mācību plānu un procesu epidemoloģiskajām prasībām.
Mārupes Valsts ģimnāzijā skolēni
šajā mācību gadā mācīsies pēc B
modeļa – apvienojot mācības klātienē un attālināti. Lai nodrošinātu distancēšanos un pēc iespējas izslēgtu
izglītojamo plūsmu pārklāšanos un
drūzmēšanos koplietošanas telpās,
skolēni no 1.- 6.klasei mācīsies klātienē, savukārt 7.-12.klases skolēni
– klātienē un attālināti. Skolēniem
pēc nepieciešamības tiks nodrošināts
tehnoloģiskais atbalsts attālinātajām mācībām.
Katra izglītības iestāde ir izstrādājusi mācību procesa organizēšanas
kārtību, kas ir publicēta skolas mājaslapā.
Arī šajā mācību gadā skolās tiks
īstenotas interešu izglītības program-

mas, iespēju robežās nodrošinot
distancēšanās un higiēnas prasību
ievērošanu.
Skolēnu nokļūšanai uz un no
skolām, kā ierasts, pašvaldība nodrošina skolēnu pārvadājumus, šogad
divos no maršrutiem ieviešot papildus autobusus, lai pēc iespējas mazi
nātu skolēnu drūzmēšanos transporta līdzeklī. Dažiem maršrutiem mainīti
arī izbraukšanas laiki, pielāgojot tos
skolu mācību grafikiem. Aktuālie autobusu maršruti un grafiki pieejami
pašvaldības mājaslapā. 2020./2021.
mācību gadā skolēnu pārvadāšanai
Mārupes novada pašvaldība nodrošina 23 autobusu reisus katru dienu.
Mārupes novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādes šajā mācību gadā atsāk darbību ie
rastajā režīmā, nodrošinot mācību
procesu klātienē, bet ievērojot epidemioloģiskās prasības.
Klātienē šajā mācību gadā mācības noritēs arī Mārupes Mūzikas un
mākslas skolā, kur šogad mūzikas
un mākslas jomā prasmes apgūs
427 audzēkņi.
Gatavojoties jaunajam mācību
gadam, veiktas arī lielas investīcijas izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanā. Mārupes Valsts
ģimnāzijā nosiltināts skolas vecais

korpuss. Projekta rezultātā tika silti
nāta fasāde un jumts, kā arī nomainīti logi. Uzlabotā infrastruktūra samazinās skolas ēkas siltumenerģijas patēriņu un paaugstinās energoefektivitāti, vienlaikus nodrošinot
skolas telpās komfortablu un konstantu temperatūru. Ēkas siltināšanas
darbus pašvaldība īstenojusi par sa
viem līdzekļiem.
Apjomīgi būvdarbi turpinās
Mārupes pamatskolā, būvējot skolai jaunu korpusu. Šis ir viens no lielākajiem infrastruktūras projektiem, ko
šogad pašvaldība uzsākusi realizēt,
kā arī viens no pirmajiem šāda apmēra projektiem Mārupes novada
pašvaldībā, kas veidots, izmantojot Būvju informācijas modelēšanu
(BIM). BIM ļauj integrēt būves projektēšanas un būvniecības procesus
vidē, kas nodrošina iespēju visām iesaistītajām pusēm kopīgi projektēt,
būvēt un apsaimniekot būvi digitāli. Būvdarbus plānots pabeigt šī gada beigās.
Jaunā piebūve būs četru stāvu
ēka ar kopējo platību 6200 m2. Tajā
plānots izvietot 37 mācību klases,
laboratorijas un darbnīcas 5.līdz
9.klašu skolēniem, bibliotēku, dejošanas zāli, kā arī telpas atbalsta centram un skolas administrāci-

jai. Tādējādi skolā kopumā tiks nodrošināta iespēja mācības apgūt
1200 skolēniem, kas ir divas reizes
vairāk nekā šobrīd.
Lai uzlabotu pirmsskolas izglītības
pakalpojuma pieejamību pašvaldībā,
uzsākta jauna bērnudārza būvniecība Jaunmārupē, Ozolu ielā, tādējādi iegūstot papildus 384 vietas.
Šo investīciju projektu atbalstījis
Ministru kabinets, ļaujot pašvaldībai
ņemt aizņēmumu Valsts kasē 35 %
apmērā no projekta kopējām izmaksām. Plānots, ka jaunais bērnudārzs būs viena no energoefektīvākajām pašvaldības jaunbūvēm
novadā.
Par 44 % šogad pieaudzis bērnu
skaits, kuri izmanto privāto pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumus,
saņemot pašvaldības līdzfinansējumu 275,82 eiro vai 262,96 eiro - par
katru Mārupes novadā deklarētu bērnu pašvaldības apmaksātajās vietās
privātajās pirmsskolas izglītības
iestādēs, ar kurām noslēgts līgums
publiskā iepirkuma rezultātā. Šogad
šis pakalpojums tiek līdzfinansēts jau
931 bērnam. Papildus tam pašvaldība atbalsta arī bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējus (aukles), 216
bērniem maksājot līdzfinansējumu
200 eiro apmērā.
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

Domes sēžu lēmumi
4.augusta dome sēdē
Lēma slēgt līdzdarbības līgumu par
valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu konkursa “Mārupe – mūsu mājas
2020” ietvaros par projekta “Mārupes
labiekārtotais rotaļu laukums ģimenēm ar bērniem” īstenošanu.
Apstiprināja konkursa “Mammu
bizness Mārupē” projektu pieteikumu vērtēšanas komisiju un konkursa
“Mammu bizness Mārupē” nolikumu.
Lēma slēgt līgumu ar biedrību
“Mednieku klubs “Mārupes bebrs””
par medību tiesību nodošanu par
pašvaldībai piederošajiem nekusta
majiem īpašumiem.
Apstiprināja Mārupes novada attīstības programmas 2020. – 2026.
gadam aktualizētā investīciju plāna
2020. - 2022.gadam grozījumus.
Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.13/2020 „Grozījumi Mārupes
novada domes 2016.gada 31.augusta
saistošajos noteikumos Nr.28/2016
“Par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes novadā”.
Lēma piešķirt finansiālu atbalstu
vairākiem novada sportistiem.
Lēma piešķirt biedrībai “Mārupes
BMX klubs” finansējumu 10 000 eiro
Mārupes BMX kluba 10.gadu jubilejas sacensību organizēšanai 2020.
gada 12.septembrī.
Lēma atļaut biedrībai “Jaunmārupe
Skrien!” bez atlīdzības izmantot
pašvaldības nekustamo īpašumu
Īvju ielā 5 (Jaunmārupes pamatskolas stadions), Jaunmārupē, Mārupes
novadā, publiska pasākuma – “Tautas
skrējiens “Mārupe 2020”” organizēšanai.
Lēma dzēst nekustamā īpašuma
nodokļa pamatparādu un ar to saistīto nokavējuma naudu vairākām personām.
Grozīja Mārupes novada pašvaldības policijas Darba kārtības noteikumus.
Noteica maksu par paraksta
apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai

Satversmes grozījumu projektu
Mārupes novada bāriņtiesā vai dzīvesvietas deklarēšanas vietā Mārupes
novada domē -1,42 euro.
Lēma nodot atsavināšanai
pašvaldības nekustamā īpašuma
Skultes ielā 29A, Skultē, domājamās
daļas, pārdodot to izsolē un izveidot
Nekustamā īpašuma novērtēšanas
komisiju.
Lēma veikt grozījumus Mārupes
novada domes Administratīvās
komisijas nolikumā.
Lēma slēgt deleģēšanas līgumu, no
pašvaldības autonomām funkcijām
izrietošo pārvaldes uzdevumu veikšanai - veco ļaužu nodrošināšana ar vie
tām pansionātos, ar Inčukalna novada pašvaldības aģentūras “Sociālās
aprūpes māju “Gauja””, sociālās
aprūpes centru “Tērvete”, Engures
novada pašvaldības sociālās aprūpes
centru “Rauda”.
19.augusta domes sēdē
Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.14/2020 „Grozījumi Mārupes
novada domes 2010.gada 18.augusta
saistošajos noteikumos Nr. 11/2010
“Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes
novadā”.
Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.15/2020 „Grozījumi Mārupes
novada domes 2012.gada 23.maija
saistošajos noteikumos Nr. 17/2012
“Dzīvnieku turēšanas noteikumi
Mārupes novadā”.
26.augusta domes sēdē
Lēma izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Abulas
ielā, Mārupē, atsavinot par summu
10.00 eiro, un pirmpirkuma tiesības
uz nekustamo īpašumu Braslas ielā,
Mārupe, Mārupes novads, atsavinot
par summu 11.00 eiro.
2.septembra domes sēdē
Lēma piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju
pieslēgšanai centralizētajai kanali

zācijas sistēmai 132 personām,
kopumā šim mērķim paredzot
102663,18 eiro no pašvaldības
budžeta.
Lēma noraidīt izstrādāto Mārupes
novada teritorijas plānojuma 2014.2026.gadam grozījumu 3.0 redakciju
un jaunu darba uzdevumu izsniegt
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu
17.punktā noteiktajā kārtībā un termiņā.
Pieņēma saistošos noteikumus Nr.19/2020 „Par grozījumiem
Mārupes novada domes 2017. gada 18. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2017 „Mārupes novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”.
Saskaņoja Mārupes pamatskolas
interešu izglītības programmu “Teātra
māksla brīvas personības attīstīšanai” 2020./2021., 2021./2022. un
2022./2023. mācību gadam.
Lēma iesniegt Satversmes tiesā pieteikumu par Administratīvo teritoriju
un apdzīvoto vietu likuma Pārejas
noteikumu 26.punkta otrā teikuma
daļā par Mārupes pilsētu neatbilstību
Satversmes 1.pantam, 101.panta pirmajai daļai, Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4.panta otrajai, ceturtajai,
sestajai daļai.
Apstiprināja Mārupes novada
pašvaldības Vienoto grāmatvedības uzskaites kārtību.
Apstiprināja pašvaldībai piederošu
automašīnu izsoles rezultātus.
Lēma
organizēt
iepirkumu
“Mārupes mūzikas un mākslas skolas pārbūve”.
Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.13/2020 „Grozījumi Mārupes
novada domes 2016.gada 31.augusta
saistošajos noteikumos Nr. 28/2016
“Par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes novadā” precizētajā
galīgajā redakcijā.
Priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

Dome vērsīsies Satversmes tiesā, apstrīdot pilsētas
statusa piešķiršanu Mārupes ciemam
Latvijas Republikas Saeima
10.jūnijā saistībā ar administratīvi
teritoriālās reformas veikšanu,
neskatoties uz Mārupes novada
domes vienprātīgu lēmumu saglabāt Mārupes ciemam esošo statusu, atbalstīja Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas
komisijas ieceri no 2022.gada
1.jūlija Mārupes ciemam piešķirt
pilsētas statusu. Tā kā Mārupes
novada domes lēmums nav ņemts
vērā, deputātu vairākums ir sa
skatījis tiesisku pamatu pieteikuma iesniegšanai Satversmes tiesā,
apstrīdot Saeimas pieņemto lēmumu.

K

ā jau iepriekš minēts, 2020.gada 26.martā Mārupes novada
dome saņēma Saeimas administratīvi
teritoriālās reformas komisijas (turpmāk tekstā – Komisija) lūgumu sniegt
viedokli līdz 2020. gada 18.aprīlim
par pilsētas statusa noteikšanu
Mārupes ciemam. Pašvaldība izvērtēja Komisijas lūgumu, kā arī izskatīja
Saeimā 2.lasījumā pieņemtā likumprojekta “Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums” redakciju un
2020.gada 15.aprīlī Mārupes novada
dome ārkārtas sēdē lēma neatbalstīt
priekšlikumu un saglabāt Mārupes
ciemam esošo statusu.
Mārupes novada domes ieskatā
Mārupes ciema kā pilsētas statusa
noteikšanai par būtiskāko kritēriju
nevar būt tikai iedzīvotāju skaits, bet
būtu jāvērtē arī apbūves struktūra,
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vēsturiskā centra veidošanās, kā arī
jāņem vērā sabiedrības viedoklis.
Pašvaldībai Komisijas norādītajā īsajā
termiņā nebija iespējas veikt visaptverošu kvalitatīvu sabiedrības aptauju, kas būtu nozīmīgs pamatojums
pašvaldības viedokļa paušanai.
2020.gada 3.augustā Mārupes
novada dome lūdza likumdevēju
sniegt skaidrojumu par to, vai Likuma
Pārejas noteikumu 26.punkts ir jāsaprot tādējādi, ka Mārupes ciemam
pilsētas statuss jau ir piešķirts ar
Likumu un tas stājas spēkā ar 2022.
gada 1.jūliju, vai arī tikai tādējādi, ka
Mārupes novada domei ne agrāk
kā 2022.gada 1.jūlijā būs tiesības
iesniegt Ministru kabinetam ierosinājumu par pilsētas statusa noteikšanu attiecīgajam Mārupes ciemam
saskaņā ar Likuma 9.panta ceturto
daļu. 2020.gada 18.augustā Komisija
sniedza atbildi, norādot, ka, lai mazi
nātu lēmumu pieņemšanas procedūru skaitu, Likuma pārejas noteikumu
26. punktā noteikts, ka trīs ciemiem
- Ādažu, Ķekavas un Mārupes ciemam pilsētas statuss tiek piešķirts
no 2022. gada 1. jūlija.
No saņemtās atbildes Mārupes
novada dome secina, ka Saeima, ignorējot Mārupes novada domes 2020.
gada 15.aprīļa ārkārtas sēdē pieņemto lēmumu Nr.1 (sēdes prot.Nr.15) par
ciema statusa turpmāku saglabāšanu Mārupes ciemam un ar normatīvo aktu izslēdzot Mārupes novada
pašvaldību no turpmākas lemšanas
par pilsētas statusa piešķiršanu, ir

pārkāpusi Satversmes 1.pantā no
stiprināto tiesiskas valsts principu,
Satversmes 101.pantā noteiktās pilsoņu tiesības piedalīties valsts un
pašvaldību pārvaldē, Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4.pantā garantētās pašvaldības tiesības īstenot normatīvajos aktos piešķirtās
pilnvaras un kompetences, kā arī
rupji pārkāpts Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 27.
punkts, kas aizliedz likuma Pārejas
noteikumos ietvert normas, kas darbojas pastāvīgi. Turklāt pašvaldības
ekskluzīvā kompetence lemt par tās
teritoriālo dalījumu ir nostiprināta likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 4.un 6.punktā, proti, tikai dome var lemt par attiecīgās administratīvās teritorijas likvidēšanu,
tās robežu grozīšanu vai nosaukuma
maiņu, kā arī apstiprināt pašvaldības teritoriālo dalījumu un tā pārvaldes struktūru, pirms tam noskaidrojot iedzīvotāju viedokli.
Ievērojot minēto, Mārupes novada
dome 2020.gada 2.septembrī lēmusi iesniegt Satversmes tiesā pieteikumu par Administratīvo teritoriju
un apdzīvoto vietu likuma Pārejas
noteikumu 26.punkta otrā teikuma
daļā par Mārupes pilsētu neatbilstību
Satversmes 1.pantam, 101.panta pirmajai daļai, Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4.panta otrajai, ceturtajai,
sestajai daļai.

Turpinās ielu un ceļu
labiekārtošanas darbi
Jau no augusta novadā aktīvi
norit ielu un ceļu pārbūves darbi,
uzlabojot ielu segumu un ierīkojot gājēju celiņus un ielu apgaismojumu.

T

urpinās ielas pārbūves darbi
Paleju ielā posmā no Paleju
ielas 82 līdz Lillliju ielai, kur saskaņā
ar pārbūves projektu plānots ieklāt
asfalta segumu, izbūvēt gājēju celiņu
un ielas apgaismojumu. Būvdarbus
veic SIA “Baltijas Būve”.
Darbi uzsākti arī Dāliju, Prūšu un
Skaņā kalna ielās šādos posmos:
Dāliju ielā no Rožu ielas līdz Skaņā
kalna ielai, Prūšu ielā no Rožu ielas
līdz Skaņā kalna ielai un Skaņā kalna
ielā no Prūšu ielas līdz Irbītes ielai.
Šajās ielās tiek izbūvēts asfaltbetona
segums, ierīkojot arī ielu apgaismojumu. Būvdarbus veic SIA “Binders”.
Savukārt Rožleju, Paleju un
Upesgrīvas ielā posmā no Pededzes
ielas līdz Kantora ielai, uzlabojot satiksmes drošību, uzsākti gājēju celiņa
izbūves darbi. Būvdarbus veic SIA
“Binders”.

Ielu pārbūves investīciju projektu
īstenošanai pašvaldība ir saņēmusi
valdības apstiprinājumu par valsts
aizdevuma piešķiršanu, pamatojoties
uz Ministru kabineta 2020. gada 12.
maija noteikumiem Nr. 278 “Noteikumi
par nosacījumiem un kārtību, kādā
pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes
mazināšanai un novēršanai saistībā
ar Covid-19 izplatību”. Augstāk minēto projektu realizācijai, tai skaitā arī
Kungu ielas pārbūvei, ko plānots realizēt nākamgad, pašvaldība kopumā
Valsts kasē aizņemsies finanšu līdzekļus 1,6 miljonu eiro apmērā.
Būvdarbu veikšanas laikā tiks nodrošināta pieeja būvdarbu zonā eso
šajiem nekustamajiem īpašumiem.
Lūdzam satiksmes dalībniekus ievērot
izvietotās ceļa zīmes un atvainojamies par sagādātajām neērtībām.
Augustā veikti arī greiderēšanas
darbi 16 pašvaldības ielās, novēršot
iesēdumus, bedres un citas ceļa seguma deformācijas.

Iepirkumu rezultātā jūlijā un augustā
noslēgtie līgumi
Paleju ielas pārbūve, līgums
noslēgts ar SIA “BALTIJAS BŪVE”,
līguma summa 535 988,88 eiro bez
PVN.
Dāliju ielas, Skaņā kalna ielas,
Prūšu ielas pārbūve, līgums noslēgts
ar Ceļu būves firmu SIA “BINDERS”,
līguma summa 474 497,00 eiro bez
PVN.
Rožleju, Paleju un Upesgrīvas ielas
gājēju celiņa izbūve, līgums noslēgts
ar Ceļu būves firmu SIA “BINDERS”,
417 905,00 eiro bez PVN.
Ielu būvdarbu būvuzraudzība,
līgums noslēgts ar sabiedrību ar
ierobežotu atbildību “BŪVUZRAUGI
LV”, līguma summa 12 050,00 eiro
bez PVN.
Velotrases projektēšanas un izbūves darbi, līgums noslēgts ar SIA
“We Build Parks”, līguma summa 163
700,00 eiro bez PVN.
Veselības apdrošināšanas pakalpojumi 2 gadiem, līgums noslēgts ar
ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāli, līgumam summa 379 336,80 eiro.
Vienkāršotas fasādes atjaunoša-

na ēkai Vecozolu ielā 103, līgums
noslēgts ar SIA “Built In”, līguma summa 46 452,57 eiro bez PVN.
Fasādes atjaunošana ēkai Amatas
ielā 14, līgums noslēgts ar SIA “Built
In”, līguma summa 28 437,39 eiro
bez PVN.
Remontmateriālu un citu sadzīves
preču iegāde, līgums noslēgts ar SIA
“DEPO DIY”, līguma summa līdz 41
999,99 eiro bez PVN.
Šķeldas seguma nomaiņa PII
“Mārzemīte”, līgums noslēgts ar SIA
“JLD”, līguma summa 29 685,00 eiro
bez PVN.
Mārupes Valsts ģimnāzijas stadiona stacionāras apskaņošanas
sistēmas piegāde un uzstādīšana,
līgums noslēgts ar SIA “AUDIO AE”,
līguma summa 13 999,99 eiro bez
PVN.
Rotaļu laukuma seguma ieklāšanas
darbi PII “Lienīte”, līgums noslēgts
ar SIA “GoPlay”, līguma summa 25
223,50 eiro bez PVN.
Domes izpilddirektors K.Ločs

Par kultūras un garīguma centra
būvniecību Jaunmārupē
Mārupes novada domē šobrīd ir
saņemti 62 iesniegumi no 75 personām, kuras ir pret Rīgas
Metropolijas Romas katoļu kūrijas ierosināto 2020.gada būvniecības ieceri Kultūras un sociālā
garīguma centra būvniecībai
nekustamajā īpašumā “Mēmeles”
Jaunmārupē. Saņemti arī 58 personu iesniegumi, kuri pauduši atbalstu šādas ēkas būvniecības
iecerei. Šobrīd Mārupes novada
Būvvaldes izsniegtā būvatļauja ir
apstrīdēta un ir ierosināta admini
stratīvā lieta, kuras ietvaros tiks
noskaidroti lietas apstākļi un lietas dalībnieku viedokļi, kuri nepieciešami domes lēmuma
pieņemšanai.

J

au iepriekš vēstīts, ka Mārupes
novada Būvvalde 2019.gada
maijā saņēma Rīgas Metropolijas
Romas katoļu kūrijas ierosinājumu
būvniecības iecerei - Kultūras un sociālā garīguma centra būvniecībai
nekustamajā īpašumā “Mēmeles”,

Jaunmārupē (zemes gabalā ar
kad.nr. 8076 011 0313). Kā ēkas
paredzētais galvenais lietošanas
veids bija norādīts 12720101 - Kulta
ēkas. 2019.gadā Mārupes novada
būvvalde organizēja publisko apsprie
šanu Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrijas ierosinātajai būvniecības
iecerei un, ņemot vērā sabiedrības viedokli, 2019.gada 26.jūlijā ar Mārupes
novada Būvvaldes lēmumu būvniecības iecere tika noraidīta. Atkārtoti šī
konkrētā būvniecības iecere nav tikusi pieteikta.
2020.gada jūlijā Mārupes novada
Būvvalde saņēma jaunu iesniegumu
no Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrijas par būvniecības ieceri
“KAIROS” kultūras un garīguma centra jaunbūve” nekustamajā īpašumā
“Mēmeles”, Jaunmārupē (zemes vie
nība ar kad. apz. 8076 011 0313) un,
izvērtējot iesniegto dokumentāciju,
būvvalde 2020.gada 29.jūlijā lēma
par būvatļaujas izsniegšanu.
turpinājums 3.lpp
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

turpinājums no 2.lpp

Kā paskaidroja Mārupes novada
Būvvalde, atbildot uz iedzīvotāju iebildumiem, 2020. gada būvniecības
iecere būtiski atšķiras no 2019.gada
būvniecības ieceres gan pēc ēkas apjoma, gan funkcijas, gan izvietojuma
zemesgabalā un citiem rādītājiem.
Būvniecības ierosinātājs ir izvērtējis un ņēmis vērā 2019.gadā publiskās apspriešanas laikā saņemtos
iedzīvotāju ierosinājumus un iebildumus, 2020.gada būvniecības iecerē
būtiski izmainot un uzlabojot būves
koncepciju. Mainīts arī jaunās ēkas
paredzētais galvenais lietošanas

veids, kas tagad ir 1261 - ēkas plašizklaides pasākumiem.
Būvvalde, pamatojot savu lēmumu,
arī norādījusi, ka saskaņā ar 2013.gada 18.jūnijā Mārupes novada domē
apstiprināto novada teritorijas plānojuma 2014. – 2026. gadam galīgo
redakciju, nekustamais īpašums
“Mēmeles” (zemes vienība ar kad.
apz. 8076 011 0313) atrodas publiskas labiekārtotas ārtelpas teritorijā, kur kultūras iestādes (galvenais
lietošanas veids 1261 ) ir atļautā zemes izmantošana.
Papildus jāuzsver, ka 2020.gada
jūlijā iesniegtajā būvniecības iecerē
““Kairos” kultūras un garīguma cen-

tra jaunbūve” nav paredzēts sniegt
rehabilitācijas pakalpojumus cilvēkiem, kuri cieš no dažādām atkarības, garīgām un psiholoģiskām
problēmām. Saskaņā ar būvniecības
iecerei pievienoto skaidrojošo aprakstu ““Kairos” – kultūras un garīguma
centrs” ir paredzēts sabiedrisku pasākumu organizēšanai, kā piemēram,
izstādēm, konferencēm, lekcijām u. c.
Mārupes novada domei gala lēmums ir jāpieņem divu mēnešu laikā,
t.i., līdz 2020.gada 1.novembrim.

Aicinām iesaistīties Mārupes
novada jaunatnes politikas
veidošanā
Informējam, ka Mārupes novada Izglītības dienests izstrādā
Mārupes novada izglītības iestāžu
karjeras izglītības plānu 2020. –
2025.gadam un Mārupes novada
Jaunatnes politikas attīstības
plānu 2020.-2025.gadam.

A

icinām iesaistīties minēto dokumentu izstrādē, iesniedzot

rakstiskus priekšlikumus uz e-pastu
izglitibas.dienests@marupe.lv vai
rakstiski adresējot Mārupes novada
Izglītības dienestam, Konrāda ielā 5,
Mārupē, Mārupes novads, LV-2167,
vai zvanot pa tālruni - 67687143.
Ar minētajiem dokumentiem var
iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē
www.marupe.lv sadaļā “Sabiedrības
līdzdalība”.

Uzsākti apjomīgi
ūdenssaimniecības tīklu izbūves darbi

No 1. oktobra par siltumenerģiju
būs jāmaksā par 19,1% mazāk

Šobrīd novadā norit apjomīgi
jaunu ūdenssaimniecības tīklu izbūves darbi, kas tiek veikti 2.jūnijā noslēgtā līguma par būvdarbu
veikšanu Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Mārupes
ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība, 4. kārta” ietvaros.
Būvdarbus veic SIA “VELVE”,
būvuzraudzību – SIA GeoConsultants, autoruzraudzību – SIA
“LaKalme”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisija
(SPRK)
apstiprinājusi SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” zemākus
siltumenerģijas tarifus. Gala ta
rifs siltumenerģijas lietotājiem no
1. oktobra būs par 19,1% jeb 9,61
EUR/MWh mazāks – 40,71 EUR/
MWh, salīdzinot ar šobrīd
piemērojamo tarifu.

N

oslēgtie būvdarbu līgumi
paredz izbūvēt 15,8 km ūdens
apgādes tīklu, 28,7 km sadzīves
kanalizācijas tīklu un 16 jaunas kanali
zācijas sūkņu stacijas, pabeidzot
būvdarbus divu gadu laikā no darbu uzsākšanas.
Projekta IV kārtā plānotie būvniecības darbi skars lielu skaitu Mārupes
novada ielu, līdz ar to jārēķinās, ka

būvdarbu izpildes laikā iespējami satiksmes ierobežojumi un atsevišķu
ielu posmu slēgšana, vienlaikus, būvdarbu veicējam ir uzdots izvietot informatīvas ceļa zīmes par slēgto ielu posmu un to apbraukšanu.
Šobrīd jau uzsākti būvdarbi Bebru,
Braslas, Mākoņu, Mežkalnu, Vējiņu,
Vīnkalnu un Zeltiņu ielās, Lapiņu dambī, Stīpnieku ceļā, kā arī Vienības gatvē 145-155, 163-171 un gar dzelzceļu
īpašumos “Roņi” un Vienības gatve
165/1.
Ar aktuālajām satiksmes organizācijas shēmām var iepazīties
pašvaldības mājaslapā www.marupe.
lv sadaļā Sabiedrība/Vide un infrastruktūra/Ūdensssaimniecība/KF pro-

jekts, nospiežot izvēlni “projekta IV
kārta”, vai AS “Mārupes komunālie
pakalpojumi” mājaslapā www.mkp.lv.
Līdz šim Mārupes novadā īstenotas jau trīs vērienīgas šī investīciju
projekta kārtas un daļa no projekta 4.kārtas, nodrošinot ūdenssaimniecības pakalpojuma pieejamību
arvien vairāk novada iedzīvotājiem,
tai skaitā - centralizētajai ūdensapgādei – 83,5 % apmērā, centralizētajiem kanalizācijas tīkliem – 93,2%
apmērā. Pabeidzot projekta ceturtās kārtas būvdarbus, centralizētās
ūdensapgādes pakalpojumu varēs
izmantot 90% iedzīvotāju un centralizētās sadzīves kanalizācijas pakalpojumu - 98,6% iedzīvotāju.

I

zvērtējot komersanta sniegto
pamatojumu un atbilstību SPRK
metodikai, rezultātā apstiprināti divi
siltumenerģijas tarifi. Siltumenerģijas
tarifs 40,71 EUR/MWh būs spēkā līdz
2022. gada 30. septembrim, kas
iekļaus, tostarp neparedzētās izmaksas, kas komersantam radušās pēdējo divu gadu laikā. Šāda situācija izveidojusies, jo faktiskā dabasgāzes
cena par kādu komersants iepirka
dabasgāzi bija augstāka nekā tarifā

iekļautā. Savukārt sākot jau no 2022.
gada 1. oktobra siltumenerģijas ta
rifs būs 33,36 EUR/MWh.
Jaunie tarifi tiks piemēroti siltumenerģijas lietotājiem Mārupes novada
Mārupes ciemā, Skultes un Tīraines
ciemā.
SPRK nolēma arī piešķirt SIA
“Mārupes komunālie pakalpojumi”
atļauju pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus
kurināmā (dabasgāzes) cenas izmaiņu gadījumā. Tas nozīmē, ja vidēji svērtā kurināmā cena būs zemāka
par to, kas iekļauta tarifā, komersantam pie nemainīga kurināmā patēriņa
apjoma ir pienākums noteikt zemāku
tarifu.
Ar jaunu tarifu projektu būtisku izmaksu pozīciju izmaiņu gadījumā un
jauna katla nomaiņas dēļ komersants
SPRK vērsās 2019. gada 3. oktobrī.

Noslēgusies teritorijas plānojuma grozījumu publiskā
apspriešana un pieņemts lēmums izbeigt grozījumu izstrādi
Mārupes novada teritorijas
plānojuma 2014.-2026.gadam
grozījumu (turpmāk – TPG) 3.redakcijas publiskā apspriešana
norisinājās periodā no 2020.gada
16.marta līdz 10.jūlijam, ņemot
vērā, ka sākotnēji noteiktais publiskās apspriedes periods vairākkārtēji tika pagarināts sakarā ar
valstī izsludināto ārkārtējo
situāciju Covid-19 vīrusa dēļ. Apspriešanā ļoti aktīvi iesaistījās sabiedrība - apspriešanas periodā
saņemti iesniegumi ar iebildumiem un priekšlikumiem vairāk kā
no 550 fiziskām un juridiskām
personām (tai skaitā kolektīvie
iesniegumi un vairāki iesniegumi
no vienas personas), kā arī vairāk
par 120 personām piedalījās TPG
3.redakcijas publiskās apspriedes
sapulcē, kas notika 2020.gada 6.
jūlijā, Mārupes novada Kultūras
namā.

K

ā jau tika norādīts publiskās
apspriešanas materiālos, apspriešanai bija nodota TPG pilnveidotā redakcija, kas pēc būtības bija
iepriekš jau apstiprinātie teritorijas
plānojuma grozījumi ar atsevišķiem
papildinājumiem, tomēr jāatzīmē, ka
saņemtie iesniegumi un priekšlikumi
tika attiecināti uz plānojuma grozījumu redakciju kopumā nevis tikai
uz veiktajām izmaiņām.
Apkopojot saņemtos iesniegumus, secināms, ka lielākā daļa no
iebildumiem (apmēram 340 personas) bijuši pret zonējuma maiņu no
savrupmāju apbūves teritorijas uz
Jaukta centra apbūves teritoriju JC3
teritorijās pie Kantora ielas un Lielās
ielas, par ko ļoti aktīvas diskusijas
noritēja arī publiskās apspriešanas
sanāksmes laikā, galvenokārt iebilstot pret paredzēto atļauto daudz-
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stāvu apbūvi ar pieciem stāviem.. Tai
pat laikā apmēram 30 personas atbalstījušas šādu zonējuma maiņu,
uzsverot iespēju radīt priekšnoteikumus pakalpojumu nodrošināšanai dzīvojamās apbūves vajadzībām.
Tāpat daudz iebildumu saņemti attiecībā uz grozījumos paredzēto zonējuma maiņu no savrupmāju apbūves
uz mazstāvu daudzdzīvokļu zonējumu (kas pieļauj daudzdzīvokļu māju apbūvi līdz 3 stāviem) teritorijā
starp Dravnieku, Mauriņu un Vecozolu
ielām. Iebildumi saņemti arī par šobrīdējo mazsaimniecību teritoriju
noteikšanu par lauksaimniecības
zemēm (L2 apakšzonu) galvenokārt
teritorijās ap Jaunmārupes ciemu
un teritorijās starp Vētras ciemu un
valsts autoceļu A5, lidlauka radītā
paaugstinātā trokšņa zonā, kas tika
paredzēti grozījumos dēl normatīvā
regulējuma, kas nepieļauj veidot dzī
vojamās apbūves zonējumu ārpus
ciemu teritorijām. Šo ierosinājumu
pamatā bijusi iedzīvotāju un īpašnieku
vēlme saglabāt līdzšinējo teritorijas
plānojumā paredzēto zonējumu, kas
grozījumos tika mainīts, vadoties no
Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā paredzētās telpiskās
perspektīvas viedokļa, kā arī izvērtējot un integrējot spēkā esošajos detālplānojumos paredzēto atļauto
izmantošanu un vadoties pēc normatīvā regulējuma. Tieši detālplānojumu integrēšana, kas bijis arī viens
no plānojuma grozījumu izstrādes
darba uzdevumiem, un informācija par tajos atļautās izmantošanas
neatbilstību spēkā esošajam teritorijas plānojumam, radīja lielu neizpratni sabiedrībā.
Novada iedzīvotāji apspriešanas
ietvaros arī aktīvi iestājušies par eso
šo mežu saglabāšanu rekreācijas vajadzībām, tai skaitā saņemti ap 30

ierosinājumu noteikt publiskās ārtelpas teritorijas mežu zonējumā pie
Jaunmārupes ciema, kur tāda tika
paredzēta TPG 1.redakcijas risinājumā , kā arī uzsākoties apspriešanai
aktīvas diskusijas notikušas attiecībā
uz prasību aizliegt kailcirtes konkrētos
SIA “Rīgas meži” piederošos īpašumos un novadā kopumā. Pašvaldība
arī saņēmusi Zemkopības ministrijas,
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un mežu īpašnieka
SIA “Rīgas meži” viedokli un skaidrojumus par šiem ierosinājumiem,
kas pamatā norāda uz to, ka kailcirtes ierobežojumi ārpus ciemu
teritorijām ir nosakāmi, tikai vienojoties ar īpašnieku un paredzot attiecīgu kompensāciju un teritorijas uzturēšanas nodrošināšanu no
pašvaldības puses. Šādu risinājumu
veidošanai nepieciešama konkrēta
iniciatīva un sadarbība ar īpašnieku,
un tas ir skatāms ilgtermiņā, apzi
noties iespējas nodrošināt apsaimniekošanu.
2020.gada 14.augustā notika
Darba grupas sanāksme, kurā tika
skatīti publiskās apspriešanas rezul
tāti. Izskatot sagatavoto iesniegumu apkopojumu un izstrādes vadītāja priekšlikumus par iesniegumos
norādīto iebildumu vērā ņemšanu
vai noraidīšanu, konstatēts, ka iebildumi par plānojuma grozījumu
3.redakciju tiek saņemti pamatā
par risinājumiem, par kuriem pie iepriekšējo redakciju publiskās apspriešanas netika saņemti iebildumi, un
faktiski tikai viens iesniegums attiecināms uz izmaiņām, kas veiktas
tieši ar grozījumu 3.redakciju. Šajā
kontekstā jāvērš uzmanība uz to, ka
pastāvošais teritorijas plānošanas
normatīvais regulējums nosaka, ka
faktiski jebkura sabiedrības priekšlikuma vai iebilduma, kas saņemts pub-

liskās apspriedes laikā, atbalstīšanas
rezultātā ir veicama atkārtota dokumenta apspriešana, kas ilgst vismaz
četras nedēļas, un pie apstākļiem,
ka plānojuma grozījumu izstrāde jau
tā ir būtiski ieilgusi, un aizvien tiek
saņemti jauni iebildumi par sākotnējām dokumenta redakcijām, šāda
pieeja liek izšķirties par vienu no diviem lēmumiem – neatbalstīt nevienu
iesniegto priekšlikumu vai bezgalīgi
turpināt plānošanas dokumenta izstrādi un apspriešanu, sagaidot arvien jaunus ierosinājumus par jau
iepriekš apspriestām redakcijām.
Darba grupa ņēma vērā arī faktu, ka
2020.gada 10.jūnijā Saeima galīgajā lasījumā pieņēma Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likumu,
kurš paredz būtiskas izmaiņas attiecībā uz Mārupes novada teritoriju un turpmākajām rīcībām attiecībā
uz teritorijas plānošanas dokumentu izstrādi. Cita starpā likums nosaka Mārupes novada apvienošanu ar
Babītes novadu, un pilsētas statusa piešķiršanu Mārupes ciemam
no 2022. gada 1. jūlija. Likums arī
paredz, ka līdz 2025. gada 31. decembrim jaunizveidotajām novadu
domēm ir jāpieņem saistošie noteikumi par apvienotā novada teritorijas plānojumu.
Kā jau iepriekš ziņots, TPG otrā redakcija, pēc redakcionālu labojumu
veikšanas, ir bijusi apstiprināta ar
Mārupes novada domes 2019.gada
25.septembra lēmumu Nr.11 (sēdes
protok.Nr.12), taču ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) 2020.gada 13.janvāra Rīkojumu Nr.1-2/340,
teritorijas plānojuma grozījumu darbība tika apturēta, kā rezultātā dome
atcēla šos saistošos noteikumus un
turpināja TPG izstrādi, nododot publiskai apspriešanai iepriekš apstiprinā-

to dokumentu. Tobrīd VARAM publiski
pauda viedokli, ka uzskata Mārupes
novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes turpināšanu par nelietderīgu resursu izlietojumu, ņemot
vērā tobrīd vēl nepieņemto likumu
par teritoriālo reformu.
Vērtējot grozījumu tālākās izstrādes lietderību, tai skaitā kontekstā ar Likumā noteikto laika grafiku, pie tam ņemot vērā Teritorijas
attīstības plānošanas jomas normatīvajā regulējumā neatrisinātās
situācijas saistībā ar plānošanas dokumentu pilnveidotās redakcijas apstiprināšanas procedūru un neskaidro
pilsētas robežu noteikšanas regulējumu, Darba grupa ierosināja pie šā
diem apstākļiem neturpināt grozījumu izstrādi, bet saņemtos ierosinājumus un iebildumus pieņemt zināšanai. Balstoties uz šo ierosinājumu,
sagatavotais lēmumprojekts tika
skatīts Mārupes novada Domes 2020.
gada 2.septembra sēdē un pieņemts
lēmums Nr.8 (sēdes protok.Nr.18) par
Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu izstrādes izbeigšanu.
Informācija par publiskās apspriedes norisi, saņemtajiem iesniegu
miem un sanāksmju protokoliem
pieejama pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv sadaļā Attīstība
un plānošana/Teritorijas plānojums/
Teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde, kur publicēts Ziņojums par
publiskās apspriešanas rezultātiem.
Ziņojums ar pielikumiem publicēts arī
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā www.geolatvija.lv.
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Mārupes pamatskolas jaunais
korpuss nosvinējis spāru svētkus

31. jūlijā norisinājās Spāru svētki Mārupes pamatskolas jaunajam korpusam, kam par godu ēkas
augstākajā punktā tika pacelts
tradicionālais vainags. Svinīgajā
pasākumā piedalījās Mārupes
novada
domes,
Mārupes
pamatskolas vadība un uzņēmuma SIA “Arčers” pārstāvji.

K

ā iepriekš vēstīts, līgums ar
SIA “Arčers” par Mārupes
pamatskolas jaunās piebūves un
sporta laukuma projektēšanu,
būvniecību un autoruzraudzību tika parakstīts pagājušā gada martā.
Savukārt šogad februārī uzsākti
būvdarbi un jau aprīlī pamatskolas jaunās piebūves pamatos tika
iemūrēta kapsula ar vēstījumu nāka
majām paaudzēm. Šis ir viens no
pirmajiem šāda apmēra projektiem
Mārupes novada pašvaldībā, kas veidots izmantojot Būvju informācijas

modelēšanu (BIM), integrējot būves
projektēšanas un būvniecības procesus vidē, kas ļauj visām iesaistītajām
pusēm kopīgi projektēt, būvēt un apsaimniekot būvi digitāli. Turklāt, šī
gada aprīlī skatē Gada labākā būve
Latvijā 2019 Mārupes pamatskolas
piebūve un sporta laukums ieguvis
godpilno otro vietu nominācijā “BIM
objekts”.
SIA “Arčers” valdes locekle Maija
Baltgalve: “Esam droši, ka mūsu darbam būs turpinātāji – mūsu talantīgie jaunieši. Tādēļ jau vairākus gadus atbalstām centīgākos studentus sadarbībā ar vairākām Latvijas
augstskolām. Mārupes pamatskolas būvniecība ir īpaši nozīmīgs
projekts mūsu uzņēmumam, jo
tas ļauj sniegt savu ieguldījumu arī
pamatskolas izglītības attīstīšanā
un modernizācijā. Ir tikai likumsakarīgi, ka jaunākās tehnoloģijas tiek
izmantotas tāda objekta būvniecībā,

kur augs un attīstīsies mūsu jaunākā
paaudze.”
Mārupes novada domes priekš
sēdētājs Mārtiņš Bojārs: “Patiess
prieks, ka Mārupes pamatskolas
jaunais korpuss ir ieguvis savas
aprises un būvdarbi rit savu gaitu.
Šis ir viens no šī gada vērienīgākajiem
un nepieciešamākajiem pašvaldības
investīciju projektiem. Neskatoties
uz jau veiktajām investīcijām izglītības infrastruktūrā, vēl joprojām trūkst
vietas bērniem izglītības pakalpojuma nodrošināšanai. Mārupes novads
turpina augt un attīstīties.”
SIA “Arčers” tiesības slēgt līgumu
par Mārupes pamatskolas jaunās
piebūves un sporta laukuma projektēšanu, būvniecību un autoruzraudzību ieguva atklāta iepirkumu
konkursa rezultātā. Līguma kopējā
summa ir 8 397 017 eiro bez PVN.
Būvprojekts tiks realizēts divās
kārtās - 1.kārtā tiks uzbūvēta jaunā
skolas piebūve, labiekārtota apkārtne,
izbūvētas autostāvvietas un rekreācijas zona, savukārt 2.kārtā – izbūvēti āra sporta laukumi.
Jaunā piebūve būs četru stāvu
ēka ar kopējo platību 6200 m2. Tajā
plānots izvietot 37 mācību klases,
laboratorijas un darbnīcas 5.līdz
9.klašu skolēniem, bibliotēku, dejošanas zāli, kā arī telpas atbalsta centram un skolas administrācijai. Tādējādi skolā kopumā tiks nodrošināta iespēja mācības apgūt
1000 skolēniem, kas ir gandrīz divas reizes vairāk nekā šobrīd.
1.kārtas būvdarbus plānots pabeigt
līdz 2020.gada 17.novembrim,
savukārt 2.kārtai būvdarbu beigu
termiņš ir 2020.gada 15.decembris.

Atklāts jauns rotaļu laukums Jaunmārupē

Pašā vasaras vidū, 30.jūlijā,
Jaunmārupes dabas parka piegulošajā teritorijā blakus ūdenstilp
nei “Pavasari” pašvaldība atklāja
jauns rotaļu laukums “Pavasaru
bērnu laukums” bērniem no 6 līdz
16 gadu vecumam.

J

au iepriekš vēstīts, ka pagājušā gada jūnijā Jaunmārupē
Mārupes novada dome vēra durvis
Mārupes novada lielākajam un mo
dernākajam rotaļu laukumam bērniem
līdz 6 gadu vecumam. Laukums ar nosaukumu “Ūdensrozes” tika izveidots
Jaunmārupes dabas parka labiekārtošanas projekta 1. un 3.kārtas ietvaros. Šogad, īstenojot Jaunmārupes
dabas parka labiekārtošanas projekta 2.kārtu, izveidots jauns funkcionāli izmantojams teritorijas zonējums
– rotaļu laukums bērniem no 6 līdz
16 gadu vecumam, gājēju ietves, apgaismojums, koku, krūmu un ziemciešu stādījumi, kā arī uzstādīti mūsdienīgi un kvalitatīvi labiekārtojuma
elementi.
Mārupes
novada
domes
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs: “Pēc
pagājušajā gadā Jaunmārupē atklātā
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rotaļu laukuma bērniem līdz 6 gadu
vecumam, novada iedzīvotāji ar nepacietību gaidīja rotaļu laukumu, kas
būtu piemērots arī vecākiem bērniem.
Man ir patiess gandarījums, ka kopā
ar pašvaldības darbiniekiem attīstām
Jaunmārupes dabas parkam piegulošo rekreācijas teritoriju un esam
radījuši vēl vienu jaunu un mūsdienīgu
vietu Mārupes novada bērniem un
jauniešiem, kur droši un kvalitatīvi
pavadīt brīvo lauku. Milzīgs paldies
par paveikto gan Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldes
speciālistiem, gan ārpakalpojuma
sniedzējiem - būvniekiem un projektētājiem.”
Visa jaunā laukuma teritorija sadalīta vairākās zonās, kuras paredzētas
dažādām vecuma grupām un aktivitātēm. Tās atdalītas ar ietvēm, atpūtas vietām un stādījumiem. Vienā no
laukumiem uzstādītas iekārtas ielu
vingrošanai – to iespējams izmantot dažādām vecuma grupām –
arī pieaugušajiem un cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām. Ir vairākas zonas
ar iekārtām kāpelēšanai un šļūkšanai.
Karuseļu laukumā uzklātie segumi
norāda katras iekārtas drošības zo-

nas, kuru nebūtu ieteicams šķērsot,
ja iekārtu kāds jau izmanto. Daļa rotaļu iekārtas paredzētas koordinācijas uzlabošanai un spēka vingrinājumiem. Tāpat neiztrūkstoši rotaļu
laukumā uzstādītas dažāda veida šūpoles un šūpuļtīkli. Izveidots
laukums ar asfalta segumu un tajā
uzklāti “vēsturisko” lēkšanas rotaļu
zīmējumi, bet brīvajos laukumos bērni varēs izpaust savas mākslinieciskās prasmes, izmantojot līdzi paņemtos krītiņus. Visu teritoriju ierobežo
apstādījumi, centrālajā laukumā, kur
nogāze ir slīpāka, uzstādīts nožogojums. Teritorijas reljefs veidots tā, lai
vide būtu pieejama ikvienam sabied
rības loceklim.
Jaunmārupes dabas parka lab
iekārtošanas 2.kārtas realizācija, tai
skaitā rotaļu laukuma izbūve bērniem
no 6 līdz 16 gadu vecumam, īstenota par kopējo summu 805 148,31
eiro bez PVN. Projektu īstenoja SIA
“Reaton”, projektēšanu veica SIA “BM
- projekts”, būvuzraudzību veica SIA
“Semita”.
Jaunmārupes dabas parka lab
iekārtošanas būvprojekts pavisam sadalīts sešās kārtās. Patlaban
realizētas trīs kārtas no projekta. Atlikušajās kārtās būvniecības
darbi ietver ietvju atjaunošanu un
pārveidošanu parka teritorijā, iet
vju izbūvi un pārbūvi ap Pavasaru
dīķi un vistālākā perspektīvā – koka
laipu takas izbūve gar abiem dīķiem.
Rotaļu laukums ir atvērts un brīvi
pieejams katru dienu no plkst. 8.00
– 22.00 visiem apmeklētājiem.
Apmeklētāju ievērībai! Esiet apdomīgi, izvērtējiet savu prasmju
līmeni un spējas! Ja gribam, lai laukums kalpo ilgāk, aicinām izturēties
saudzīgi pret inventāru un lietot to
atbilstoši norādēm. Saudzējam to,
kas mums ir, lai kalpo ilgāk!

SIA “Rīgas meži” aicina
iepazīties ar plānotajiem mežu
apsaimniekošanas darbiem
SIA “Rīgas meži” ir lielākais
mežu īpašnieks Mārupes novadā
un, apzinoties to, ka meži kā resurss ir nozīmīgs ne tikai tā
īpašniekam, bet sabiedrībai
kopumā, ir rosinājis veidot dis
kusiju par plānotajiem mežu apsaimniekošanas darbiem savos
īpašumos
esošajos
mežos
Mārupes novadā 2021.-2023.gadu
periodā.

U

zņēmums apsaimniekošanas
darbus veic saskaņā ne tikai ar
valstī spēkā esošām likumdošanas
normām, bet arī atbilstoši papildus
noteikto meža apsaimniekošanas
kvalitātes standartu (PEFC) prasībām.
Ņemot vērā nepieciešamo ieguldījumu darbu plānošanā, uzņēmumam ir
svarīgi pirms darbu uzsākšanas savlaicīgi uzzināt interesentu viedokli vai
iebildumus, lai iespēju robežās saskaņotu uzņēmuma un sabiedrības intereses un koriģētu cirsmu plānus.
Kā pirmais solis sadarbības
īstenošanai tika organizēta tikšanās
Skultes dienas centrā šī gada 26.augustā, uz kuru diemžēl neviena ieinteresētā persona neieradās. Tikšanās
gaitā bija paredzēts informēt intere
sentus par 2022. un 2023. gadā
plānoto darbu kārtību un teritorijām
(skatīt attēlus zemāk), mežu apsaimniekošanas specifiku, kā arī atbildēt
uz jautājumiem un uzklausīt priekš-

likumus. Kaut arī pirmais “mēģinājums” izrādījies neveiksmīgs, SIA
“Rīgas meži” plāno arī turpmāk aicināt
interesentus uz sadarbību un tiešu
komunikāciju konkrētu jautājumu
pārrunāšanai. Paredzams, ka publiski plašākā lokā cirsmu plāni varētu
tikt apspriesti periodiski, laikā kad
uzņēmums uzsāk konkrētā gada darbu plānošanu. Konkrētu priekšlikumu gadījumā interesenti var vērsties pie uzņēmuma speciālistiem, lai
pārrunātu iebildumus un risinātu
jautājumu šaurākā lokā.
Sadarbībā ar pašvaldību, turpmāk
tiek paredzēts informāciju par mežu
apsaimniekošanas plāniem publicēt
arī pašvaldības mājas lapā sadaļā
Sabiedrība / Vide un infrastruktūra,
kur jau šobrīd ievietoti 2022. un 2023.
gada cirsmu plāni. Vienlaikus vēršam
uzmanību, ka arī šobrīd informācija
par Mežu apsaimniekošanas plāniem
ir publiski pieejama SIA “Rīgas meži”
tīmekļa vietnē. Apstiprinātie plāni ir
pieejami SIA “Rīgas meži” tīmekļa
vietnē sadaļā Meži / Mežu apsaimniekošanas plāns.
Kontaktpersona: Mežsaimniecības
daļas vadītājs Jānis Ģērmanis
tel.29225099, e-pasts: janis.germanis@riga.lv

Sadarbojoties ar SIA “Rīgas
meži”, Mārupes novadā tiks
veidotas rekreācijas teritorijas
2020.gada jūlijā starp Mārupes novada domi un SIA “Rīgas meži” ir
parakstīts sadarbības līgums, kas paredz sadarbības veidošanu
Mārupes novadā esošo SIA “”Rīgas Meži” piederošo teritoriju izmantošanai rekreācijas un labiekārtošanas jomā, vienojoties kopīgu aktivitāšu īstenošanai, kā arī saskaņojot paredzamo rīcību un darbības
sadarbības procesā.

S

adarbības ietvaros paredzēts uzstādīt laipu pār Dzilnupīti netālu no golfa laukuma “Viesturi”, uzstādīt informatīvu stendu un izvietot norādes
Skultē, teritorijā ap Balto krustu, veidot, labiekārtot un attīstīt rekreācijas
teritorijas Medemu purvā.
Šī savstarpējā sadarbība dos pašvaldībai iespēju veikt SIA “Rīgas Meži”
piederošajās teritorijās ar tūrismu vai rekreāciju saistītu konkrētu aktivitāšu īstenošanu, turpmāku apsaimniekošanu un patīkamas vides veidošanu novada iedzīvotāju un viesu labsajūtai.

Uzsākta jaunā bērnudārza
būvniecība
Turpinās jūlijā uzsāktie darbi
pie jaunās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks”
būvniecības
Jaunmārupē.
Plānots, ka jaunais bērnudārzs
būs viena no energoefektīvākajām pašvaldības jaunbūvēm
novadā un tajā būs vieta 384
bērniem.

Š

o investīciju projektu atbalstījis Ministru kabinets, ļaujot
pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts
kasē 35 % apmērā no projekta kopējām izmaksām.
Mārupes pašvaldības jaunā bērnudārza būvniecības projekta kopējās plānotās būvdarbu izmaksas ir
11,9 miljoni eiro, no tiem 4,6 miljoni
eiro tiks ņemti kā aizņēmums Valsts
kasē, bet 7,3 miljoni būs pašvaldības budžeta līdzfinansējums. Atklāta
iepirkumu konkursa “Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Jaunmārupē” rezultātā līguma
slēgšanas tiesības piešķirtas SIA
“VELVE”.

Energoefektivitāte un mūsdienīgi tehnoloģiskie risinājumi Mārupes
novadā ir prioritāte, projektējot un
būvējot visus jaunos infrastruktūras
objektus, taču Jaunmārupes jaunā
bērnudārza projekts ir īpašs - tajā
plānots izmantot būvniecības tehnoloģijas, kas ļaus šo ēku saukt par
gandrīz nulles patēriņa enerģijas ēku.
Bērnudārza apsilde tiks nodrošināta ar zemes siltumsūkņiem no 24 urbumiem. Mūsdienīgā siltumapgādes
sistēma paredz, ka 6200 kvadrātmetru plašo ēku pie āra temperatūras līdz
mīnus 10 grādiem spēj apsildīt zemes
siltumsūkņi, un tikai nepieciešamības
gadījumā tiek ieslēgta gāzes apsildes
sistēma. Sarēķināts, ka, neskatoties
uz lielākiem ieguldījumiem zemes siltumsūkņu izbūvē, 15 gadu periodā
salīdzinājumā ar gāzes apsildi tiks
ietaupīti 94 tūkstoši eiro. Tiek domāts
arī par saules paneļu uzstādīšanu.

piektdiena, 4.septembris, 2020
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Septembris – zaļās enerģijas mēnesis
Salīdzinoši nesen no atjaunojamiem resursiem iegūta enerģija
bija sava veida eksotika. Šodien
zaļās enerģijas iegūšanas iekārtas ir ne tikai viens no instrumentiem, kā mazināt cilvēka atstāto
ietekmi uz vidi, bet arī veids, kā
pildīt Nacionālā enerģētikas un
klimata plāna 2021. – 2030. gadam
uzstādītos mērķus. Un tie nav
mazi – tostarp nodrošināt vismaz
50% atjaunojamās enerģijas īpat
svaru Latvijas enerģijas galapatēriņa.

S

ekojot līdzi notikumu attīstībai
enerģētikas jomā, Mārupes
pašvaldība 2019. gadā piedalījās
Rīgas plānošanas reģiona koordinētajā ES pētniecības un inovāciju ietvarprogrammā «Horizon 2020»
projektā «Nodrošināt neitrālu oglekļa
emisiju reģionos līdz 2050. gadam»,
C- TRACK 50, kura mērķis bija atbalstīt valsts pārvaldes iestādes,
izstrādājot un īstenojot ilgtspējīgas enerģētikas un klimata politikas plānus, lai sasniegtu neitrālas
oglekļa emisijas līdz 2050. gadam.
Projekta rezultātā 2020. gada 26.
februārī tika apstiprināts Mārupes
novada Ilgtspējīgas enerģētikas un
klimata rīcības plāns, kas ļaus nodrošināt plānveidīgu pieeju energoresursu pārvaldībai pašvaldības teritorijā, atvieglos lēmumu pieņemšanu
par turpmākiem enerģijas patēriņa
samazināšanas, klimata un vides
pasākumiem, radīs iespēju ieviest
sistemātisku pieeju enerģijas patēriņa
samazināšanā u.c.
Šobrīd pašvaldības speciālisti strādā pie energopārvaldības
sistēmas izveides un ieviešanas, kas
ietver viedā apgaismojuma ierīkošanu pašvaldības ielās, siltummezglu
siltumenerģijas vadības un monitoringa sistēmas ieviešanu pašvaldības īpašumos, sabiedrības iesaisti un

līdzdalību (t.sk. kampaņu izveidi utt.),
kā arī CO2 monitoringa ieviešanu.
Ir pagājis gads, kopš Mārupē tika organizēta diskusija par energoefektivitātes risinājumiem Mārupes
novadā. Pateicoties sabiedrības atsaucībai un priekšlikumiem, kā arī
dalībai INTERREG VB Baltijas jūras
reģiona programmas 2014.-2020.
gadam projektā “Kopienu atjaunojamās enerģijas projektu kopradīšana un kopfinansēšana”, Co2mmunity,
2020. gadā projekta ietvaros Mārupes
novadā tika īstenoti divi kopienu
enerģijas pilotprojekti. Par pilotprojektiem tika izvēlēti divi objekti – daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
Mazcenu alejā 15, kur uz jumta tika
izvietoti saules kolektori un saules
paneļi, un rindu māja Lielajā ielā
160, uz kuras jumta izvietoti saules
paneļi. Tā kā rindu mājas iedzīvotāji iegūto elektroenerģijas daudzumu
pilnā apjomā spēs izmantot mājsaimniecības vajadzībām, turklāt par atgriezto enerģiju kopējā elektrotīklā
norēķinoties ar NETO sistēmu, tas
ļaus ievērojami samazināt elektrības rēķinus. Projekta laikā un pēc
projekta šīs iekārtas paliks pašvaldības īpašumā. Pašvaldības tīmekļa
vietnē www.marupe.lv būs iespēja sekot līdzi saules kolektoru un
saules paneļu saražotajai enerģijai,

patēriņam u.c. rādītājiem, lai radītu
izpratni par iegūtās enerģijas efektivitāti.
Tā kā interese par energoefektivitāti Mārupes novadā ir strauji augusi, septembris Mārupes novadā tiek
pasludināts par ZAĻĀS ENERĢIJAS
MĒNESI, kurā aicinām ikvienu, kurš
jau izmanto atjaunojamo energoresursu iekārtas (saules baterijas, saules
kolektorus, siltumsūkņus u.c.), dalīties
ar mums savā pieredzē, iesūtot zaļās
enerģijas pieredzes stāstu uz e-pastu dzivozali@marupe.lv. Turklāt 18.
septembrī plkst 18:00, Jaunmārupē
Švarcenieku muižā aicinām apmek
lēt ZAĻĀS ENERĢIJAS semināru, kas
sniegs ieskatu tādos jautājumos kā
piemērotākā risinājuma izvēle, uzstādīšana un ekspluatācija, piere
dzes stāsti par atjaunojamās enerģijas ierīkošanu mājsaimniecībās.
Nākamajā ES fondu plānošanas
periodā 2021. – 2027. gadam liels
uzsvars tiks likts uz klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos
klimata pārmaiņām, tāpēc pašvaldība aicina iedzīvotājus novērtēt savu
daudzīvokļu dzīvojamo māju energo patēriņu, to stāvokli un iespēju
robežās domāt par daudzdzīvokļu
māju energoefektivitātes paaugstināšanu.
Pašvaldība jau vairākus gadus aicina iedzīvotājus pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju siltināšanai. Mārupes
novada pašvaldība piedāvā līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzī
vojamās mājās līdz 7000 EUR apmērā – sagatavošanas darbiem un
tehniskās dokumentācijas izstrādei.
Līdz šim Mārupes novadā līdzfinansējumu ir saņēmušas vairākas
daudzdzīvokļu mājas Jaunmārupē
un Tīrainē. Galvenais renovācijas
un siltināšanas mērķis ir enerģijas

Uz rindu mājas Lielajā ielā 160 jumta izvietoti saules paneļi, kas ļaus ievērojami
samazināt elektrības rēķinus

patēriņa samazinājums.
Arī pašvaldība ievieš dažādus energoefektivitātes pasākumus Mārupes
novadā, tā, piemēram, 2020.gadā
Mārupes Valsts ģimnāzijā tika veikti vecā mācību korpusa siltināšanas
darbi. Projekta ietvaros tika veikta
fasādes un jumta siltināšana, ēkas
cokola siltināšana, kā arī veco logu nomaiņa uz PVC konstrukcijas divkameru stikla pakešu logiem. Uzlabotā infrastruktūra samazinās skolas ēkas
siltumenerģijas patēriņu un paaugstinās energoefektivitāti, vienlaikus
nodrošinot skolas telpās komfortablu un konstantu temperatūru.
Savukārt, lai samazinātu enerģijas patēriņu ielu apgaismojumam,
2020. gadā pašvaldība ievieš viedo
ielu apgaismojuma sistēmu. Mārupes
novadā pakāpeniski tiek veikta ielu
apgaismojuma sistēmas moderni
zācija, kas, pēc pilnīgas sistēmas
nomaiņas, pašvaldībai gadā ļaus
ietaupīt aptuveni 40 tūkstošus eiro.
Jāpiemin, ka 2014. gadā pašvaldība īstenoja projektu “Kompleksi risi

nājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšanai Jaunmārupes sākumskolā”. Projekta mērķis bija siltumnīcefekta gāzu emisiju samazi
nāšana Jaunmārupes sākumskolas
(tagad pamatskolas) ēkā, izmantojot
atjaunojamo energoresursu – sauli.
Projekta ietvaros tika uzstādīti saules
kolektori siltā ūdens sagatavošanai
un saules baterijas (paneļi), kas arī
šobrīd nodrošina daļēju ēkas elektroenerģijas patēriņu. Šī projekta ietvaros tika nomainīta apgaismojuma
sistēma uz energoefektīvāku apgaismojumu izglītības iestādes telpās,
tā samazinot kopējo elektroenerģijas
patēriņu. Projekts īstenots ar Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansējumu.
Kopš 2014.gada nogales Mārupes
pašvaldības policijas un administrācijas vajadzībām tiek izmantoti
divi elektromobiļi, kas veicina SEG
emisiju samazināšanos Mārupes
novadā. Elektromobiļi iegādāti ar
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansējumu.

Atgādinām par pašvaldības sniegto atbalstu
daudzbērnu ģimenēm un tā saņemšanas kārtību
Pirms gada Mārupes novada
dome 28.augusta dome pieņēma
saistošos noteikumus, lai turpmāk noteiktā apjomā atbalstītu
daudzbērnu ģimenes. Uz šo brīdi
ikmēneša pabalstu bērnam no 1,5
gadu vecuma līdz mācību
uzsākšanai vispārējās pamat
izglītības izglītības iestādē,
saņēmušas 160 daudzbērnu
ģimenes. Par periodu no 2019.
gada 1.septembra līdz jaunajam
mācību gadam pabalstam izlietots
finansējums 63514,00 eiro apmērā. Savukārt ikgadējais pabalsts daudzbērnu ģimenēm par
bērnu, kurš iegūst pamata izglītību vispārējās izglītības iestādē,
izmaksāts 48 mājsaimniecībām
un šim mērķim izlietoti 2160.00
eiro no pašvaldības budžeta.

S

askaņā ar Mārupes novada
domes saistošajiem notei-

kumiem Nr. 17/2019 “Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm
Mārupes novadā” pašvaldība atbalsta
daudzbērnu ģimeņu trešos un nākamos bērnus, piešķirot divu veidu pabalstus - 40 eiro apmērā mēnesī bērnam no 1,5 gadu vecuma līdz skolas gaitu uzsākšanai un 40 eiro apmērā gadā bērnam no 1.līdz 9.klasei.
Daudzbērnu ģimene šo noteikumu
izpratnē ir ģimene, kuru pilngadīgu locekļu aprūpē ir vismaz trīs bērni, to
skaitā aizbildnībā esoši un audžuģimenē ievietoti bērni. Par daudzbērnu
ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi
24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.
Pabalsts tiek izmaksāts tad, ja
visi daudzbērnu ģimenes pilngadīgie locekļi, kas aprūpē bērnus, un
bērni, kuriem tiek prasīts atbalsts,
ir deklarēti vienā mājsaimniecībā
Mārupes novada administratīvajā

teritorijā vismaz vienu gadu pirms
pabalsta pieprasīšanas. Pabalstu
var saņemt viens no bērna vecākiem
vai likumīgais pārstāvis, iesniedzot
iesniegumu.
Iesniegumi pabalsts saņemšanai
jāiesniedz Mārupes novada domes
Sociālajā dienestā, Daugavas ielā
29, Mārupē, Mazcenas alejā 33/3,
Jaunmārupē, 3.stāvā pirmdienās un
ceturtdienās 9.00 – 18.00 vai dienas centrā “Skulte”, Skultes ielā 31,
Skultē, pirmdienās 10.00 – 14.00,
ceturtdienās 14.00 – 19.00.
Iesniegumus var iesniegt arī elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot to uz e-pasta adresi socialaisdienests@marupe.lv.
Saistošie noteikumi un iesnieguma
veidlapa pieejama mājaslapā www.
marupe.lv.
Informāciju par pabalsta daudzbērnu ģimenēm piešķiršanu var saņemt,
zvanot pa tālr. 25673050.

No 1. septembra izmaiņas mikroautobusu maršrutā
Rīga – Jaunmārupe un Rīga - Mārupe

izmanto zaļo enerģiju!
Samazini CO2
izmešus

Iegūsti
neatkarību

Ilgtermiņā
ietaupi

Ja esi viens no zaļās enerģijas lietotājiem,
atsūti mums savu pieredzes stāstu uz e-pastu
dzivozali@marupe.lv
Saules paneļi / kolektori ir vieni no populārākajām zaļās enerģijas iegūšanas iekārtām

Ja vēlies izmantot zaļo enerģiju, seko šiem soļiem:

Apzini esošo
enerģijas patēriņu
Izvērtē un izvēlies atbilstošāko
risinājumu pie saules paneļu /
kolektoru piegādātājiem
Konsultējies ar būvvaldi par tās
izvirzītajām prasībām
mikroģeneratora uzstādīšanai
Iesniedz pieteikumu
mikroģeneratora uzstādīšanai
AS “Sadales tīkls”
Uzstādi iekārtas un
nodod tās ekspluatācijā

Pielāgojot autobusu kustības
sarakstu pasažieru pārvietošanās
paradumiem, kā arī uzlabojot ērtības, kas saistītas ar pieturu atrašanās vietu Rīgā, no 2020. gada
1. septembra gaidāmas izmaiņas
vairākos maršrutos, tai skaitā
Nr.5433 Rīga–Jaunmārupe un
Nr.5435 Rīga–Mārupe.
Maršruta

Nr.5433

Rīga–

piektdiena, 4.septembris, 2020

Jaunmārupe un Nr.5435 Rīga–
Mārupe autobusu galapunkts atradīsies pieturā Rīga (Elizabetes iela), kas atrodas Satekles ielā (līdz
šim galapunkts atradās pieturā Rīga
(Prāgas iela)).
Aicinām iedzīvotājus pirms brauciena atkārtoti pārbaudīt aktuālo autobusa kustības sarakstu mājaslapā www.
atd.lv sadaļā Kustības saraksti vai
portālā 1188.

Autotransporta direkcija aicina
iedzīvotājus izmantot sabiedriskā
transporta pakalpojumus un paņemt
biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais
biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu
tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri
var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā
diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.

DZĪVO ZAĻI!
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

Pašvaldība aicina iesniegt pieteikumus ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu izbūves
līdzfinansējuma saņemšanai
Pašvaldība aicina no š.g. 21.
septembra līdz 23. oktobrim dzī
vojamo māju īpašniekus iesniegt
pieteikumus ūdensapgādes un
kanalizācijas pieslēgumu izbūves
līdzfinansējuma saņemšanai 2.
kārtā. Šajā kārtā atbalsts ir paplašināts, ļaujot līdzfinansējumam pieteikties fiziskām un juridiskām personām, kuru zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma
tiesības uz nekustamo īpašumu
un gar īpašumu jau iepriekš ir izbūvēti vai tiks izbūvēti centralizētie ūdenssaimniecības tīkli
Kohēzijas fonda projektu ietvaros.

P

ieteikumus aicinām iesniegt
klātienē, klientu apkalpošanas

centrā, vai elektroniski parakstītus
(ar elektronisko parakstu) uz e-pastu marupe@marupe.lv
PAR LĪDZFINANSĒJUMU
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr.47/2016 “Par Mārupes
novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai”, dzīvojamo māju īpašniekiem ir iespēja
saņemt pašvaldības līdzfinansējumu 50% - 100% apmērā no kopējās tāmes, ņemot vērā līdzfinansējuma piešķiršanas kritērijus. Saistošie
noteikumi pieejami pašvaldības
mājaslapā www.marupe.lv sadaļā
Pašvaldība / Normatīvie akti.
Atbalsta apmērs izriet no dzīvo-

jamo māju īpašnieka pieteikuma un
papildus iesniegtās dokumentācijas
satura:
• dzīvojamo māju īpašniekam/-iem,
iesniedzot pieteikumu un nenorādot atbalsta personu var pretendēt uz 50% atbalsta apjomu
(atbalsts pieejams tikai īpašnie
kiem, kuru īpašumi robežojas ar
ielu sarakstā minētajām ielām);
• dzīvojamo māju īpašniekam/-iem,
kura/-u deklarētā dzīvesvieta ir
tajā pašā nekustamajā īpašumā,
iesniedzot pieteikumu un norādot
sevi vai savus 1. vai 2. pakāpes
radiniekus, kuri ir deklarēti tajā
pašā nekustamajā īpašumā vismaz gadu, norādot kā atbalsta personu/-as saskaņā ar saistošo no-

teikumu 6.10 – 6.11.punktu, pretendē uz 80% atbalstu (atbalsts
pieejams īpašniekiem, kuru īpašumi
robežojas ar ielu sarakstā minētajām ielām, kā arī īpašniekiem, kuru
īpašumi robežojas ar ielām, kurās
iepriekš Kohēzijas fonda ietvaros
izbūvēti ūdenssaimniecības tīkli);
• dzīvojamo māju īpašniekam/-iem,
kura/-u deklarētā dzīvesvieta ir
tajā pašā nekustamajā īpašumā,
iesniedzot pieteikumu un norādot
sevi vai savus 1. vai 2. pakāpes
radiniekus, kas ir deklarēti tajā
pašā nekustamajā īpašumā vismaz gadu, norādot kā atbalsta personu/-as saskaņā ar saistošo noteikumu 6.1. – 6.9. punktu, pretendē
uz 100% atbalstu (atbalsts piee-

jams īpašniekiem, kuru īpašumi
robežojas ar ielu sarakstā minētajām ielām, kā arī īpašniekiem, kuru
īpašumi robežojas ar ielām, kurās
iepriekš Kohēzijas fonda ietvaros
izbūvēti ūdenssaimniecības tīkli).
Maksimālā summa, ko no tāmes
līdzfinansē pašvaldība kanalizācijas
izbūvei, ir līdz 2500 EUR, savukārt
ūdensvada izbūvei - 1500 EUR.
Ja kopējās pieslēguma izmaksas
pārsniedz augstākminētās summas, līdzfinansējuma saņēmējs
sedz starpību.

Ielas, kurās līdz 2022. gadam Kohēzijas fonda projekta ietvaros tiks izbūvēti centralizētie ūdenssaimniecības tīkli:
IELA
MĀRUPE
Ābolu iela
Bebru iela
Braslas iela
Dzintaru iela
Gaileņu iela
Gaujas iela
Konrādu iela
Krones iela
Kurmenes iela
Kursīšu iela
Lapiņu dambis

NO

LĪDZ

Mauriņu iela
Mālu iela
Meiju iela
Miķeļa iela
Pašvaldības ceļš C18
Reviņu iela
Sietnieku iela
Silnieku iela
Stīpnieku ceļš
Strazdu iela
Ūdru iela
Ventas iela
Vējiņu iela
Šosciems
Vilnīšu iela
Zeltiņu iela
Zeltiņu iela
Zīraku iela
Bašēnu ceļš
Mežkalnu iela
Vīnkalnu iela
Robežnieku iela

Dravnieku iela
Visā garumā
Visā garumā
Trenču iela
īpašums “Rotas”
Mārupītes gatve
Visā garumā
Silnieku iela 1
Kantora iela
Visā garumā
Ventas iela
Kurmales iela
Visā garumā
Visā garumā
Visā garumā
Ābelīšu iela
Lielā iela
Trenču iela
Stīpnieku ceļš
Visā garumā
Visā garumā
īpašums “Veģēni”

Visā garumā
Bebru iela 1
Daugavas iela
Ventas iela
Visā garumā
Rožkalnu iela
Visā garumā
Bebru iela
Mēmeles iela
Mēmeles iela
Jelgavas ceļš

Jaunbebru iela
Kurmales iela
Dzintaru iela 11
Konrādu iela
Mēmeles iela
Sīpeles iela
Sīpeles iela
Silaputniņu iela
Ventas iela

Ventas iela
Silnieku iela
Gaujas iela
Silnieku iela 45
Stīpnieku ceļš 31
Ūdru iela 7
Dzelzceļa iela

Stīpnieku ceļš
Meldriņu iela
Ventas iela
Daugavas iela

Stīpnieku ceļš

IELA
Ezeriņu iela
Putnukalna iela
Silaputniņu iela
Kurmales iela
JAUNMĀRUPE
Alkšņu iela
Apšu iela
Auziņu iela
Bērzu iela
Ceriņu iela
Ciņu iela
Egļu iela
Gobu iela
Ievu iela
Īvju iela
Kadiķu iela
Kastaņu iela
Kārkliņu iela
Kļavu iela
Lazdu iela
Loka ceļš
Meža iela
Mežrozīšu iela
Ošu iela
Ozolu iela
Pīlādžu iela
Priežu iela
Rudzu iela
Segliņu iela
Skabāržu iela
Vīksnu iela
Jasmīnu iela
Kārklu iela
Liepu iela

NO
Ezeriņu iela 3
Putnukalna iela 9
Silaputniņu iela 11
Kurmales iela 94
Visā garumā
Visā garumā
Loka ceļš
Visā garumā
Visā garumā
Ciņu iela 4
Visā garumā
Visā garumā
Visā garumā
Visā garumā
Loka ceļš
Visā garumā
Loka ceļš
Loka ceļš
Visā garumā
Ziedkalnu iela
Meža iela 1
Loka ceļš
Visā garumā
Ozolu iela 2A
Visā garumā
Visā garumā
Priežu iela
Auziņu iela
Visā garumā
Visā garumā
Visā garumā
Visā garumā
Skabāržu iela

LĪDZ
Putnukalna iela
Zeltiņu iela
Lapiņu dambis
Kurmales iela 96

Celmu iela

Ciņu iela 7

Kadiņu iela 10
Ciņu iela
Kļavu iela 10
Mežrozīšu iela
Meža iela 18
Mežrozīšu iela 13

SVARĪGI! Pieteikties uz līdzfinansējumu 80% - 100% apmērā var arī to dzīvojamo māju
īpašnieki, kuru ielas nav norādītas sarakstā, bet kurās ir jau
izbūvēti centralizētie ūdenssaimniecības tīkli iepriekšējos Kohēzijas fonda projektu
ietvaros.
Ar detalizētu pieteikšanās
kārtību aicinām iepazīties
pašvaldības mājaslapā www.
marupe.lv sadaļā Sabiedrība /
vide un infrastruktūra / atbalsts
kanalizācijas pieslēgumam.
Jautājumu gadījumā aicinām
nākt klātienē uz Attīstības nodaļu,
sazināties pa tālr. 67149876,
67149875 vai sūtot e-pastu inuta.saroka@marupe.lv

Ozolu iela 26

Liepu iela
Segliņu iela 13

Priežu iela

Norit aktīvs darbs Mārupes novada konsultatīvajās
padomēs

Plānots ierīkot publisku atpūtas
vietu Mārasciemā

Paldies visiem, kas atsaucās iepriekš uz aicinājumu pieteikties
sabiedriskajam darbam Mārupes
novada konsultatīvajās padomēs.
Mārupes novada dome turpina iesaistīt
sabiedrību
lēmumu
pieņemšanas procesā, organizējot darbu konsultatīvajās padomēs, kuru mērķis ir sekmēt
koordinētu un saskaņotu nozaru
attīstību Mārupes novadā, iesaistīto institūciju, uzņēmēju, sabiedrisko organizāciju, iedzīvotāju lēmumu pieņemšanas procesā.

Mārupes pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar SIA “BM-projekts”
par būvprojekta izstrādi objektam
“Atpūtas vietas labiekārtošana un
gājēju ietvju izbūve Mārasciemā,
gar dzīvojamās zonas ceļu”. Saskaņā ar Mārupes novada domes
Būvvaldes lēmumu ir jānodrošina
būvniecības ieceres publiskā apspriešana, kas norisināsies no
14.09.2020. līdz 13.10.2020.

M

ārupes novadā konsultatīvās
padomes izveidotas kopš
2016. gada, kuras darbojas saskaņā ar apstiprinātajiem konsultatīvo padomju nolikumiem. Līdz 2020.
gadam darbojās sešas konsultatīvas
padomes - Kultūrvides konsultatīvā
padome, Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvā padome, Izglītības
un jaunatnes konsultatīvā padome,
Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvā padome, kā arī Tūrisma konsultatīvā padome un Mārketinga konsultatīvā padome.
2020. gada 29. aprīlī Mārupes
novada dome apstiprināja jaunus
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konsultatīvo padomju nolikumus,
nolikumos atrunājot konsultatīvās
padomes darbības mērķus, uzdevumus un pienākumus. Izstrādājot
grozījumus nolikumos tika vērtēta arī konsultatīvo padomju darbība un tika pieņemts lēmums apvie
not Tūrisma un Mārketinga konsultatīvās padomes. Līdz ar to šobrīd
darbojas piecas konsultatīvās padomes - Kultūrvides konsultatīvā
padome, Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvā padome, Izglītības
un jaunatnes konsultatīvā padome,
Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvā padome un Tūrisma un
Mārketinga konsultatīvā padome.
Jāpiemin, ka būtiskākie grozījumi
nolikumos ir saistīti ar konsultatīvo
padomju sastāvu, līdzsvarojot sabiedrības (nevalstisko organizāciju, bied
rību, komersantu utml.) un pašvaldības pārstāvju īpatsvaru.
Ar katras konsultatīvās padomes
nolikumu var iepazīties Mārupes
novada mājaslapā www.marupe.
lv sadaļā Sabiedrība/ Sabiedrības
līdzdalība/ Konsultatīvās padomes/
Katru gadu konsultatīvās padomes
sanāk vismaz 3-4 reizes, kurās tiek
izskatīti aktuāli nozaru jautājumi.

Piemēram, 2020. gada 9. martā
Tūrisma un mārketinga konsultatīvajā padomē notika diskusijas par
turpmākajiem projektiem tūrismā.
2020. gada 29. jūnijā uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvajā padomē
noritēja diskusija par Administratīvi
teritoriālo reformu un pilsētas statusa piešķiršanu, tās plusiem un mīnusiem. Kā šie procesi ietekmēs
Mārupes novada uzņēmējdarbības
vidi u.tml.
2020. gada 10. augustā Izglītības
un jaunatnes konsultatīvās padomē
notika diskusijas par Mārupes novada izglītības iestāžu karjeras izglītības plāna 2020. – 2025.gadam 1.
redakciju un par Mārupes novada
Jaunatnes politikas attīstības plāna 2020.-2025.gadam 1.redakciju.
2020. gada 7. septembrī ir plānota Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvā padome, kuras laikā diskutēsim par sporta nozarē jaunajiem attīstības projektiem, kas tiks plānoti
un attīstīti Tīraines dārzu teritorijā,
kā arī par aktualitātēm sporta jomā.

P

rojektu “Atpūtas vietas labiekārtošana un gājēju ietvju izbūve
Mārasciemā, gar dzīvojamās zonas
ceļu” plānots īstenot 3 kārtās.
Projekta 1.kārtā tiktu labiekārtots
rotaļu laukums bērniem līdz 6 gadu
vecumam, uzstādot rotaļu kompleksu, smilšu kasti, dubultās šūpoles,
soliņus un atkritumu urnu. Teritorija
tiktu norobežota ar zemu sieta žogu.
Projekta 2.kārtā tiktu izbūvēts gājēju celiņš gar atpūtas zonu savienojumā ar Rožu ielu, kā arī labiekārtota pasīvās atpūtas zona, uzstādot
soliņus, atkritumu urnas un velo
statīvu. Tiks labiekārtota zaļā zona.
Projekta 3.kārtā tiktu labiekārtota
aktīvās atpūtas zona pusaudžiem,
uzstādot iekārtas vingrošanai (āra

trenažierus).
Vieta un laiks, kad var iepazīties ar
būvniecības ieceres dokumentāciju
Mārupes novada domes vestibils, Daugavas iela 29, Mārupe,
Mārupes novads no 14.09.2020.
līdz 13.10.2020. Mārupes novada
domes darba laikā:
Pirmdienās un ceturtdienās no
plkst. 9:00 – 18:00
Otrdienās un trešdienās no plkst.
9:00 – 17:00
Piektdienās no plkst. 9:00 – 15:00.
Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta un laiks
Mārupes novada domes vestibils,
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes
novads 28.09.2020. plkst. 18:00
Plašāka informācija par būvniecības ieceri un dokumentāciju atrodama pašvaldības mājaslapā www.
marupe.lv sadaļā Aktuāli.
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Par nekustamā īpašuma “Veimāri-1”
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Mārupes novada Dome 2020.gada 30. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.9
(prot. Nr.12) “Par nekustamā īpašuma “Veimāri-1”, Mārupē, Mārupes novadā
(kadastra Nr.80760080168) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”.
Detālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma “Veimāri-1”, Mārupē,
Mārupes novadā (kadastra Nr.80760080168) ar kopplatību 0,9259 ha.
Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, īpašums atrodas ciema teritorijā, funkcionālajā
zonā Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS).
Apakšzonā noteiktā minimāla jaunveidojamās zemes vienības platība ir
0,1200 ha. Īpašuma teritorijā noteikta Autotransporta infrastruktūras objektu teritorija (TR) Veczariņu ielas sarkano līniju robežās.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir sadalīt īpašumu apbūves gabalos
un veidot ielu. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona,
nekustamā īpašuma īpašnieks.

Par nekustamā īpašuma “Mākoņi” detālplānojuma izstrādes izbeigšanu
un jauna detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
2013. gada 18. jūnijā apstiprināto Mārupes novada teritorijas
plānojumu, nekustamais īpašums
“Mākoņi”, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760060093), atrodas funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves
teritorijas apakšzonā Mazsaimniecību
apbūve ārpus ciema (DzSM), kurā
noteikta minimālā zemes vienības
platība 0,3000 ha. Īpašuma teritorijā
noteikta Autotransporta infrastruktūras objektu teritorija (TR) projektētās ielas sarkano līniju robežās.
Mārupes novada Dome 2020.gada 2. septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.6 (prot. Nr.18) “Par nekustamā
īpašuma “Mākoņi”, Mārupes novadā
(kadastra Nr.80760060093) detālplānojuma izstrādes izbeigšanu
un jauna detālplānojuma izstrādes

uzsākšanu”.
Detālplānojuma
teritorija
nekustamā īpašuma “Mākoņi”,
Mārupes
novadā
(kadastra
Nr.80760060093) teritorija ar kopējo platību 3,8 ha.
Saskaņā ar spēkā esošo

Par nekustamā īpašuma „Valdari” 1. un 2. zemes vienības
detālplānojuma grozījumu izstrādi

Par nekustamā īpašuma “Dārzābeles-1”
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Mārupes novada Dome 2020.gada 2. septembrī ir pieņēmusi lēmumu
Nr.9 (prot. Nr.18) “Par nekustamā īpašuma “Dārzābeles-1”, Vētras, Mārupes
novadā (kadastra Nr.80760120064) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”.
Detālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma “Dārzābeles - 1”, Vētras,
Mārupes novadā (kadastra Nr.80760120064) teritorija ar kopplatību 5,02 ha.
Saskaņā ar spēkā esošo 2013. gada 18. jūnijā apstiprināto Mārupes
novada teritorijas plānojumu 2014. - 2026. gadam īpašums atrodas ciema teritorijā, funkcionālajā zonā Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). Apakšzonā noteiktā minimāla jaunveidojamās zemes vienības platība ir 0,1200 ha. Nelielā daļā Īpašuma teritorijas
noteiktas Autotransporta infrastruktūras objektu teritorijas (TR) – Rožu
ielas un projektētās Ziedoņkalnu ielas sarkano līniju robežās.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir plānot īpašuma sadali savrupmāju apbūvei, plānot piekļuvi jaunveidojamiem īpašumiem un teritorijas labiekārtojumu.

ar kopplatību 5,6168 ha. Saskaņā ar
18.06.2013. apstiprināto Mārupes
novada teritorijas plānojumu 2014.
-2026. gadam, īpašums “Valdari” atrodas funkcionālās zonas Savrupmāju
apbūves teritorijas apakšzonā
Mazsaimniecību apbūves teritorijas
(DzSM). Apakšzonā noteiktā minimāla jaunveidojamās zemes vienības
platība ir 0,3000 ha.

Mārupes novada Dome 2020.gada 30. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu
Nr.10 (prot. Nr.12) “Par nekustamā
īpašuma „Valdari”, Mārupes novads
(kadastra Nr.80760060096) 1. zemes vienības un 2. zemes vienības

stadijā esošo teritorijas plānojuma
grozījumu dokumentu. Iesniegumā
lūgts dzēst nosacījumu par saskaņojuma saņemšanu no to īpašumu, kuri tieši saistīti ar lokālplānojuma risinājumu, īpašniekiem.
Ar lēmumu un darba uzdevumu,
kā arī turpmāko lokālplānojuma izstrādes dokumentāciju var iepazīties
Mārupes novada Domes mājas lapā
sadaļā Pašvaldība/Attīstība un
plānošana/Lokālplānojumi. Tehnisku
iemeslu dēļ dokumentācija vēl nav

pieejama Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv
sadaļā Teritorijas attīstības plānošana. Līdz ko problēmas tiks novērstas,
tā tiks publicēta attiecīgajā portālā.
Neskaidrību gadījumā griezties
Mārupes novada Attīstības nodaļā:
tālr.67149862 vai klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās
un ceturtdienās no 9.00- 18.00.

Par grozījumiem lokālplānojuma izstrādei teritorijas plānojuma
grozījumu veikšanai nekustamo īpašumu “Vismaņi” un “Lidoņi”
teritorijā
Mārupes novada Dome 2020.gada 30. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu
Nr.38 (prot. Nr.12) “Par grozījumiem
darba uzdevumā Nr. 1/3-6/8-2020
lokālplānojuma izstrādei teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai
nekustamo īpašumu “Vismaņi” (kadastra Nr.80760030346) un “Lidoņi”
(kadastra Nr. 80760030252) Mārupes
novada teritorijā”. Grozījumi pamatā
attiecas uz prasībām lokālplānojuma
risinājuma saskaņošanai ar blakus
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īpašumu īpašniekiem, kā arī precizētas atsauces uz izstrādes stadijā esošo teritorijas plānojuma grozījumu
dokumentu.
Ar lēmumu un darba uzdevumu,
kā arī turpmāko lokālplānojuma izstrādes dokumentāciju var iepazīties
Mārupes novada Domes mājas lapā
sadaļā Pašvaldība/Attīstība un
plānošana/Lokālplānojumi. Tehnisku
iemeslu dēļ dokumentācija vēl nav
pieejama Latvijas ģeotelpiskās in-

detālplānojuma grozījumu izstrādi”.
Detālplānojuma teritorija ir
nekustamā īpašuma „Valdari”,
Mārupes
novads
(kadastra
Nr.80760060096) 1. zemes vienības un 2. zemes vienības teritorija

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir
pārkārtot transporta teritorijas zonējuma robežas zemes vienībām Nr.13
un Nr.14, pārceļot publiskās ārtelpas joslu un attiecīgi pārkārtot arī
apbūves zemes vienību robežas.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona, nekustamā
īpašuma īpašnieks.

Ar lēmumiem un darba uzdevumiem, kā arī turpmāko detālplānojumu izstrādes dokumentāciju var iepazīties
Mārupes novada Domes mājas lapā sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, kā arī Latvijas
ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2020.gada 2. oktobrim Mārupes no-vada Domē Daugavas iela 29,
Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē. Elektroniski priekšlikumi iesnie
dzami ar elektronisko parakstu, iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: marupe.info@marupe.lv. Iesniegumā
noteikti jānorāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosaukumu, adresi
un reģistrācijas numuru.
Neskaidrību gadījumā griezties Mārupes novada Attīstības nodaļā: tālr.67149862 vai klātienē apmeklētāju
pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no 9.00- 18.00.

Par grozījumiem lokālplānojuma izstrādei tertiorijas plānojuma
grozījumu veikšanai nekustamajā īpašumā “Lielmaņi”
Mārupes novada Dome 2020.
gada 30. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.37 (prot. Nr.12) ““Par grozījumiem darba uzdevumā Nr. 1/36/7-2020 lokālplānojuma izstrādei
teritorijas plānojuma grozījumu
veikšanai nekustamajā īpašumā
“Lielmaņi”, Mārupes novadā (kadastra
Nr.80760031094). Grozījumi pamatā
attiecas uz prasībām lokālplānojuma risinājuma saskaņošanai ar
blakus īpašumu īpašniekiem, kā arī
precizētas atsauces uz izstrādes

Detālplānojuma izstrādes mērķis
ir sadalīt īpašumu savrupmāju apbūves gabalos, piekļuvei pie jaunveidojamiem zemesgabaliem veidojot
jaunus ceļus. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privāta persona, nekustamā īpašuma īpašnieks.

formācijas portālā Geolatvija.lv
sadaļā Teritorijas attīstības plānošana. Līdz ko problēmas tiks novērstas,
tā tiks publicēta attiecīgajā portālā.
Neskaidrību gadījumā griezties
Mārupes novada Attīstības nodaļā:
tālr.67149862 vai klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās
un ceturtdienās no 9.00- 18.00.

Lēmums par paredzētās darbības
“Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā
derīgo izrakteņu ieguve nekustamajos
īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”
akceptēšanu
Mārupes novada dome 2020. gada 2.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.1
(ārkārtas sēdes protokols Nr.13) “Par
paredzētās darbības “Dīķsaimniecības
izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve nekustamajos īpašumos
“Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes
novadā” akceptēšanu”.
Ar minēto lēmumu un tā pamatojumu var iepazīties Mārupes novada
domes pašvaldības tīmekļa vietnē
www.marupe.lv sadaļā Sabiedrība/
Vide un infrastruktūra/IVN paziņojumi, kā arī tas publicēts Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē
www.vpvb.gov.lv. Šajās vietnēs pie
ejams arī Vides pārraudzības valsts
biroja 2020.gada 24.aprīļa atzinums
Nr.5-04/1 par paredzēto darbību.
Ar Ietekmes un vidi novērtējuma Ziņojuma aktuālo redakciju
(28.02.2020.) var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv
sadaļā Sabiedrība/Vide un infra
struktūra/IVN paziņojumi.
Pašvaldības lēmums pieņemts, izvērtējot Ziņojumu, Vides pārraudzības

valsts biroja sniegto Atzinumu, kā arī
ietekmes uz vides novērtējuma publiskās apspriešanas procesu un sabiedrības sniegtos iebildumus un viedokļus, kā arī ņemot vērā paredzētās
darbības atbilstību Mārupes novada
teritorijas plānojumam 2014.-2026.
gadam. Lēmumā noteikta virkne nosacījumu, kas ir saistoši paredzētās
darbības īstenošanai.
Paredzētā darbība ietver dīķa
ierīkošanu aptuveni 30 ha platībā,
kurā iecerēts attīstīt dīķsaimniecību,
kā arī dīķa ierīkošanas gaitā paredzēta
derīgo izrakteņu ieguve, iegūstot līdz
100 000 m3 smilts gadā. Derīgo izrakteņu apstrāde uz vietas nav paredzēta. Paredzētā darbība ietver 3 etapus: (1) Smilts materiāla izrakšana, veicot to ar ekskavatoru un zemessmēlēju, (2) Zivju dīķa aprīkošana un teritorijas labiekārtošana un
(3) Zivju dīķa ekspluatācija.
turpinājums 8.lpp
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turpinājums no 7.lpp

Ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādes gaitā notika gan paredzētās
darbības Sākotnējā sabiedriskā apspriešana, gan izstrādātā IVN
Ziņojuma sabiedriskā apspriešana.
Kā nozīmīgākā problēma sabiedriskās
apspriedes gaitā tika identificēta dīķ-

saimniecības izveides laikā iegūtā
smilts materiāla transportēšana un
tās radītie traucējumi iedzīvotājiem piesārņojums ar putekļiem, troksnis
un vibrācijas. Šīs ietekmes un iespējamie pasākumi ietekmju mazināšanai detalizēti vērtēti IVN Ziņojumā,
tai skaitā risinājumi transportēšanas

plūsmu diversificēšanai, ceļu seguma apstrādei un laika ierobežojumi
paredzētās darbības īstenošanai. IVN
ziņojuma pielikumos pieejami ar projekta publisko apspriešanu saistītie
materiāli.

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu
teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai
nekustamo īpašumu “Lamberti-1” un Zeltiņu
iela 112 teritorijai

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu
veikšanai nekustamo īpašumu “Vismaņi” un “Lidoņi” teritorijai

Mārupes novada Dome 2020.gada 30. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu
Nr.38 (prot. Nr.12) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai
nekustamo īpašumu “Vismaņi” (kadastra Nr.80760030346) un “Lidoņi”
(kadastra Nr.80760030252), Mārupes
novadā, teritorijai”.
Lokālplānojuma teritorija ir nekustamo īpašumu “Vismaņi”, Mārupes
novads (kadastra Nr.80760030346)

un “Lidoņi”, Mārupes novads (kadastra Nr.80760030252) teritorija, kuras
kopplatība ir 9,0371 ha.
Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, īpašums “Vismaņi” atrodas ārpus ciema teritorijā, un tajā noteikti
vairāki funkcionālā zonējuma veidi:
Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzona Mazsaimniecību apbūve ārpus ciemiem (DzSM) ~3,94 ha platībā,

Publiskās apbūves teritorijas apakšzona Darījumu un apkalpes objektu apbūves teritorijas (PD) ~1,32 ha
platībā, Dabas un apstādījumu teritorijas apakšzona Publiskas labiekārtotas ārtelpas (DA) ~0,52 ha platībā,
kā arī Autotransporta infrastruktūras
objektu teritorijas zonējumā (TR) ~
1,03 ha platībā. Īpašums “Lidoņi” atrodas ārpus ciema teritorijā, un tajā noteikti vairāki funkcionālā zonējuma
veidi: Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzona Mazsaimniecību apbūve ārpus ciemiem (DzSM) ~1,98 ha
platībā, Mežu teritorijas (M) ~ 0,11
ha platībā, kā arī Autotransporta infrastruktūras objektu teritorijas zonējumā (TR) ~ 0,14 ha platībā, kas noteikts pašvaldības autoceļa C-19
Ainavas Vecinkas ceļa nodalījuma
joslas robežās.
Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir
veikt funkcionālā zonējuma maiņu no
Mazsaimniecību apbūves teritorijām
ārpus ciema (DzSM) uz darījumu un
ražošanas objektu apbūvei piemērotu funkcionālo zonējumu, lai radītu
priekšnoteikumus uzņēmējdarbības
nodrošināšanai un teritorijas attīstībai
atbilstoši apkārtējās teritorijas (lidostai “Rīga” tuvējās teritorijas) attīstības tendencēm. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona, nekustamā īpašuma īpašnieks.

Mārupes novada Dome 2020.gada 4. augustā ir pieņēmusi lēmumu
Nr.15 (prot. Nr.15) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai
nekustamo īpašumu “Lamberti-1” (kadastra Nr.80760030440) un Zeltiņu
iela 112, (kadastra Nr.80760030604)
Mārupē, Mārupes novadā, teritorijai”.
Lokālplānojuma teritorija ir
nekustamo īpašumu “Lamberti-1” (kadastra Nr.80760030440) un Zeltiņu
iela 112, (kadastra Nr.80760030604)
Mārupē, Mārupes novadā, teritorija
ar kopplatību 2,127 ha. Saskaņā ar
18.06.2013. apstiprināto Mārupes
novada teritorijas plānojumu 2014.
-2026. gadam, nekustamie īpašumi
“Lamberti-1” un Zeltiņu iela 112, atrodas Jauktas centra apbūves teritorijā, kas veidojama izstrādātā Bieriņu

purva teritorijā (JC1), kā arī neliela
daļa (0,038 ha) teritorijas iekļaujas
Autotransporta infrastruktūras objektu teritorijas zonējumā (TR).
Lokālplānojuma izstrādes mērķis
ir veikt funkcionālā zonējuma maiņu
no Jauktas centra apbūves teritorijas, kas veidojama izstrādātā Bieriņu
purva teritorijā (JC1) un kas šobrīd
neparedz vieglās ražošanas objektu apbūvi, uz tādu zonējumu, kas
pieļautu darījumu un ražošanas objektu apbūvi, un radītu priekšnoteikumus teritorijā jau esošu uzņēmumu
darbības paplašināšanai un Eiropas
Savienības finanšu instrumentu piesaistei to uzņēmējdarbības attīstībai.
Lokālplānojuma
izstrādes
ierosinātājs ir juridiska persona,
nekustamā īpašuma īpašnieks.

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu
teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai
nekustamajā īpašumā Plieņciema iela 41

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma
grozījumu veikšanai nekustamajā īpašumā “Lielmaņi”

Mārupes novada Dome 2020.gada
30. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.37
(prot. Nr.12) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai nekustamajā
īpašumā “Lielmaņi”, Mārupes novadā
(kadastra Nr.80760031094)”.
Lokālplānojuma teritorija ir
nekustamā īpašuma „Lielmaņi”,
Mārupes
novads
(kadastra
Nr.80760031094) teritorija, kuras

platība ir 5,9018 ha. Saskaņā ar
18.06.2013. apstiprināto Mārupes
novada teritorijas plānojumu 2014.
-2026. gadam, īpašums atrodas ārpus ciema teritorijā, un tajā noteikti
vairāki funkcionālā zonējuma veidi:
Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzona Mazsaimniecību apbūve ārpus ciemiem (DzSM) ~4,45 ha platībā,
Publiskās apbūves teritorijas apakšzona Darījumu un apkalpes objek-

tu apbūves teritorijas (PD) ~1,07 ha
platībā, Dabas un apstādījumu teritorijas apakšzona Publiskas labiekārtotas ārtelpas (DA) ~0,37 ha platībā,
kā arī neliela daļa (0,0091 ha) teritorijas iekļaujas Autotransporta infrastruktūras objektu teritorijas zonējumā (TR).
Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir
veikt funkcionālā zonējuma maiņu no
Mazsaimniecību apbūves teritorijām
ārpus ciema (DzSM) uz darījumu un
ražošanas objektu apbūvei piemērotu funkcionālo zonējumu, lai radītu
priekšnoteikumus uzņēmējdarbības
nodrošināšanai un teritorijas attīstībai
atbilstoši apkārtējās teritorijas (lidostai “Rīga” tuvējās teritorijas) attīstības tendencēm. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona, nekustamā īpašuma īpašnieks.
Ar lēmumu un darba uzdevumu,
kā arī turpmāko lokālplānojuma izstrādes dokumentāciju var iepazīties
Mārupes novada Domes mājas lapā
sadaļā Pašvaldība/Attīstība un
plānošana/Lokālplānojumi. Tehnisku
iemeslu dēļ dokumentācija vēl nav
pieejama Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv
sadaļā Teritorijas attīstības plānošana. Līdz ko problēmas tiks novērstas,
tā tiks publicēta attiecīgajā portālā.

Ar lēmumu un darba uzdevumu, kā arī turpmāko lokālplānojuma izstrādes dokumentāciju var iepazīties Mārupes
novada Domes mājas lapā sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Lokālplānojumi. Tehnisku iemeslu dēļ dokumentācija vēl nav pieejama Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana. Līdz ko problēmas tiks novērstas, tā tiks publicēta attiecīgajā portālā.
Rakstiskus priekšlikumus saistībā ar Lokālplānojumā paredzamajiem risinājumiem var iesniegt līdz 2020.gada 18. septembrim Mārupes novada Domē Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, nosūtot tos pa
pastu vai iesniedzot klātienē. Elektroniski priekšlikumi iesniedzami ar elektronisko parakstu, iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: marupe.info@marupe.lv. Iesniegumā noteikti jānorāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru.
Neskaidrību gadījumā griezties Mārupes novada Attīstības nodaļā: tālr.67149862 vai klātienē apmeklētāju
pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no 9.00- 18.00.
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Mārupes novada Dome 2020.gada 4. augustā ir pieņēmusi lēmumu
Nr.15 (prot. Nr.15) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai
nekustamo īpašumu “Lamberti-1” (kadastra Nr.80760030440) un Zeltiņu
iela 112, (kadastra Nr.80760030604)
Mārupē, Mārupes novadā, teritorijai”.
Lokālplānojuma teritorija ir
nekustamo īpašumu “Lamberti-1” (kadastra Nr.80760030440) un Zeltiņu
iela 112, (kadastra Nr.80760030604)
Mārupē, Mārupes novadā, teritorija
ar kopplatību 2,127 ha. Saskaņā ar
18.06.2013. apstiprināto Mārupes
novada teritorijas plānojumu 2014.
-2026. gadam, nekustamie īpašumi
“Lamberti-1” un Zeltiņu iela 112, atrodas Jauktas centra apbūves teritorijā, kas veidojama izstrādātā Bieriņu

purva teritorijā (JC1), kā arī neliela
daļa (0,038 ha) teritorijas iekļaujas
Autotransporta infrastruktūras objektu teritorijas zonējumā (TR).
Lokālplānojuma izstrādes mērķis
ir veikt funkcionālā zonējuma maiņu
no Jauktas centra apbūves teritorijas, kas veidojama izstrādātā Bieriņu
purva teritorijā (JC1) un kas šobrīd
neparedz vieglās ražošanas objektu apbūvi, uz tādu zonējumu, kas
pieļautu darījumu un ražošanas objektu apbūvi, un radītu priekšnoteikumus teritorijā jau esošu uzņēmumu
darbības paplašināšanai un Eiropas
Savienības finanšu instrumentu piesaistei to uzņēmējdarbības attīstībai.
Lokālplānojuma
izstrādes
ierosinātājs ir juridiska persona,
nekustamā īpašuma īpašnieks.

Ar lēmumu un darba uzdevumu, kā arī turpmāko lokālplānojuma izstrādes
dokumentāciju var iepazīties Mārupes novada Domes mājas lapā sadaļā
Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Lokālplānojumi. Tehnisku iemeslu dēļ
dokumentācija vēl nav pieejama Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā
Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana. Līdz ko problēmas tiks
novērstas, tā tiks publicēta attiecīgajā portālā.
Rakstiskus priekšlikumus saistībā ar Lokālplānojumā paredzamajiem risi
nājumiem var iesniegt līdz 2020.gada 22. septembrim Mārupes novada
Domē Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, nosūtot tos
pa pastu vai iesniedzot klātienē. Elektroniski priekšlikumi iesniedzami ar
elektronisko parakstu, iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: marupe.
info@marupe.lv. Iesniegumā noteikti jānorāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosaukumu, adresi un
reģistrācijas numuru.
Neskaidrību gadījumā griezties Mārupes novada Attīstības nodaļā:
tālr.67149862 vai klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās
un ceturtdienās no 9.00- 18.00.

piektdiena, 4.septembris, 2020

Pašvaldība
Mārupes vēstis

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamo īpašumu “Mežmaļi” teritorijai

Pašvaldība izsludina konkursu
“Mammu bizness Mārupē”
Mārupes novada Dome organizē
jaunu konkursu “Mammu bizness
Mārupē”. Konkursam varēs pie
teikties sievietes, kas audzina
bērnus
kopīgā
dzīvesvietā
vecumā līdz 8 gadiem (ieskaitot)
un plāno uzsākt uzņēmējdarbību
vai šo sieviešu dibinātie uzņēmumi, kuri reģistrēti pirms ne vairāk
kā 24 mēnešiem. Konkursa finansējumu varēs izmantot esošā
biznesa attīstīšanai vai jauna
uzņēmuma darbības uzsākšanai.

K

Mārupes novada Dome 2020.
gada 4. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.20 (prot. Nr.15) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamo īpašumu “Mežmaļi”, kadastra Nr.80760120107, un īpašuma
ar kadastra Nr.80760120526, Mārupē,
Mārupes novadā, teritorijai”.
Detālplānojuma teritorija sastāv no
nekustamā īpašuma “Mežmaļi” (kad.
Nr.80760120107) un īpašuma bez
nosaukuma (kad. Nr.80760120526),
Mārupē, Mārupes novadā ar kopplatību 1,64 ha. Saskaņā ar 18.06.2013.
apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. - 2026. gadam, īpašums “Mežmaļi”, kadastra
Nr.80760120107, atrodas ciema teri-

torijā, funkcionālajā zonā Savrupmāju
apbūves teritorijas apakšzonā
Savrupmāju apbūve (DzS). Apakšzonā
noteiktā minimāla jaunveidojamās
zemes vienības platība ir 0,1200 ha.
Nekustamais īpašums bez nosaukuma ar kadastra Nr.80760120526,
atrodas ciema teritorijā, funkcionālajā
zonā Savrupmāju apbūves teritorijas
apakšzonā Retinātas savrupmāju apbūves teritorijas (DzS1). Apakšzonā
noteiktā minimāla jaunveidojamās
zemes vienības platība ir 0,2000 ha.
Detālplānojuma izstrādes mērķis
ir sadalīt īpašumus apbūves gabalos un veidot ielu. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona, nekustamā īpašuma īpašnieks.

Par nekustamā īpašuma “Stīgas”
detālplānojuma izstrādes izbeigšanu un jauna
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

onkursa mērķis ir motivēt
sievietes - māmiņas saskatīt
sevī uzņēmējas potenciālu un uzsākt
komercdarbību, sekmēt jaunu produktu un pakalpojumu veidošanu,
kā arī sekmēt jauno māmiņu sociālo iekļaušanu, sevis pilnveidošanu,
atvieglojot un veicinot veiksmīgāku
atgriešanos darba tirgū.
Kopējais Konkursa ietvaros pieejamais līdzfinansējums ir 12 000,00
eiro, maksimālais viena projekta realizācijai pieejamais līdzfinansējums
ir 3000,00 eiro.
Konkurss norisināsies divās atlases kārtās, izvērtējot pieteikumu
atbilstību konkursa nolikumam un
kritērijiem, kā arī vērtēs pretendentu prezentācijas un atbildes uz žūrijas komisijas jautājumiem.
Konkursa pieteikumu pieņemšana
no 1.septembra līdz 30.septembrim.
Iesniegtos projektus vērtēs žūrijas
komisija, kuras sastāvā būs uzņēmēj
darbības profesionāļi un pašvaldību
pārstāvji.
Konkursa nolikums pieejams
pašvaldības mājaslapā www.marupe.
lv sadaļā Uzņēmējdarbība. Plašāka informācija pieejama, rakstot uz e-pasta adresi: jolanta.kursisa@marupe.
lv vai zvanot uz tālruņa numuru
67149856 vai 29330721.

Saskati sevī
UZŅĒMĒJAS
potenciālu un uzsāc
KOMERCDARBĪBU
Projekta pieteikuma
iesniegšanas termiņš

no 01.09.2020
līdz 30.09.2020

12 000eiro

3 000eiro

kopējais konkursa
ietvaros pieejamais
līdzﬁnansējums

maksimālais viena
projekta
līdzﬁnansējums

vairāk par konkursu

marupe.lv/mammubizness
info: 67149856 / jolanta.kursisa@marupe.lv
Lai informētu sabiedrību par pasākuma norisi, publiskā pasākuma laikā iespējama fotografēšana un filmēšana. Bildes
un video var tikt ievietoti pašvaldības informatīvajos kanālos. Pārzinis un personas datu apstrādes nolūki: Mārupes
novada pašvaldība (Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV 2167) veic personas datu apstrādi sabiedrības
informēšanai. Atrodoties pasākuma teritorijā, ikviens tā apmeklētājs apliecina, ka ir informēts, ka var tikt iekļauts
vizuālajā materiālā.

Grantu programmā “(ie)dvesma” šogad jaunajiem
uzņēmējiem būs pieejami 70 000 eiro
1.septembrī ir sākusies projektu pieņemšana grantu programmai “(ie)dvesma”, ko īsteno “SEB
banka” kopā ar Jūrmalas pilsētu,
Ķekavas, Mārupes, Olaines, Siguldas un Stopiņu novadiem.
Mārupes novada Dome 2020.gada
4. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.14
(prot. Nr.15) “Par nekustamā īpašuma
“Stīgas” (kadastra Nr.80760120195)
Vētrās, Mārupes novadā detālplānojuma izstrādes izbeigšanu un jauna
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”.
Detālplānojuma teritorija sastāv no
nekustamā īpašuma „Stīgas” (kadastra Nr.80760120195) Vētrās, Mārupes
novadā ar kopplatību 2,1 ha. Saskaņā
ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes
novada teritorijas plānojumu 2014. 2026. gadam, Īpašums “Stīgas” atrodas savrupmāju apbūves teritorijā

(DzS), kurā noteikta minimālā zemes
vienības platība 0,12 ha. Īpašuma
teritorijā noteikta Autotransporta infrastruktūras objektu teritorija (TR)
esošo un projektēto ielu sarkano līniju robežās – Laipu iela, projektētā
Ziedoņkalnu iela un pievienojums
Cīruļu ielai.
Detālplānojuma izstrādes mērķis
ir sadalīt īpašumu apbūves gabalos, piekļuvei pie tiem veidojot savienojošas ielas. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona, nekustamā īpašuma īpašnieks.

Ar lēmumu un darba uzdevumu, kā arī turpmāko detālplānojuma izstrādes dokumentāciju var iepazīties Mārupes novada Domes mājas lapā
sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, kā arī Latvijas
ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2020.gada 22. septembrim
Mārupes novada domē Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV2167, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē. Elektroniski priekšlikumi iesniedzami ar elektronisko parakstu, iesūtot tos uz elektroniskā pasta
adresi: marupe.info@marupe.lv. Iesniegumā noteikti jānorāda iesniedzēja
vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosaukumu,
adresi un reģistrācijas numuru.
Neskaidrību gadījumā griezties Mārupes novada Attīstības nodaļā:
tālr.67149862 vai klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās
un ceturtdienās no 9.00- 18.00.

piektdiena, 4.septembris, 2020

P

rogrammas mērķis ir veicināt
uzņēmējdarbības attīstību
Pierīgā. Finansējuma saņemšanai
var pieteikties gan jau strādājoši
uzņēmumi, gan vēl neīstenotu biz
nesa ideju autori.
Maksimālā naudas summa vienam grantam ir 10 000 eiro, un uz
to var pretendēt gan privātpersonas,
kas plāno sākt biznesu, gan arī jau
esoši uzņēmumi, kas veic vai plāno veikt saimniecisko darbību kādā
no sešām grantu programmā iesaistītajām pašvaldībām un dibināti pirms ne vairāk kā trim gadiem.
Granta līdzekļus var izmantot saimnieciskiem mērķiem esošā biznesa
attīstīšanai vai arī jauna uzņēmuma izveidei.
Projektus grantu programmā “(ie)
dvesma” pieņems līdz 30.septembrim.
Saņemto pieteikumu atlase notiks
trijās kārtās, izvērtējot gan to atbilstību programmas kritērijiem, gan
biznesa plānu un idejas potenciālu, kā arī dalībnieku prezentācijas
un atbildes uz žūrijas jautājumiem.
Iesniegtos projektus vērtēs žūrijas
komisija, kuras sastāvā būs uzņēmēj
darbības profesionāļi un pašvaldību
pārstāvji.
Rezultātu paziņošana un uzvarētāju apbalvošana notiks 12.novembrī.

Sāc būvēt
savu biznesu
ar (ie)dvesmu!
Konkursā var piedalīties:
uzņēmumi, kas veic saimniecisko darbību Jūrmalas
pilsētā, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Siguldas vai
Stopiņu novados ne ilgāk kā 3 gadus

fiziskas personas no 18 gadu vecuma, kas plāno veikt
saimniecisko darbību Jūrmalas pilsētā, Ķekavas, Mārupes,
Olaines, Siguldas vai Stopiņu novados

Konkursa ietvaros atbalstāmās izmaksas:
specifiskas tehnikas un/vai
iekārtas iegāde

preču zīmes reģistrācija

mārketinga materiālu izveide

datorprogrammas iegāde
vai izstrāde

patentu reģistrācija
LR Patentu valdē

izejvielu iegāde

licenču iegāde

prototipu izveidošana

citas pamatotas vajadzības

1. septembris

30. septembris

Projektu pieņemšanas uzsākšana

Projektu iesniegšanas gala termiņš

Iesniedzamie dokumenti:
Projekta pieteikuma veidlapa

Projekta iesniedzēja/-u CV

Uzskaites veidlapa par
sniedzamo informāciju de
minimis atbalsta piešķiršanai

Citi dokumenti (fotogrāfijas,
shēmas, rasējumi u.c.)

Pieteikums jāsūta elektroniski uz
iedvesma@seb.lv vai jāiesniedz
Jūrmalas domē, Ķekavas, Mārupes,
Olaines, Siguldas vai Stopiņu novada domē.

Uzziniet vairāk: seb.lv/iedvesma

Pirms projektu iesniegšanas katrā
no pašvaldībām notiks arī informatīvi semināri, lai palīdzētu jauna-

jiem uzņēmējiem labāk sagatavoties
dalībai grantu programmā.
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Novadā

Mārupes vēstis

Līdz 30.septembrim piedalies akcijā Mārupē burvīgā atmosfērā baudīti brīvdabas kino /
APCEĻO PIERĪGU!
koncertu vakari
Turpinot biedrības “Pierīgas
partnerība” desmitgades svinības,
ir izveidota akcija, kuras ietvaros
ikvienam interesentam tiek
piedāvāta iespēja labāk iepazīt
Pierīgas teritoriju, apskatot LEADER programmas atbalstītos apskates objektus. Kopā ir iespējams
apskatīt 31 objektu Olaines,
Mārupes un Babītes novados. Akcija ilgst līdz 30. septembrim.

T

ā ir iespēja apskatīt tūrisma
objektus, viesoties pie vietējiem mājražotājiem, biedrībām, izstaigāt pastaigu takas.
Akcijas dalībniekiem, kuri būs viesojušies vismaz 20 apskates objektos, uzņēmuši foto ar tiem, aizpildījuši
pieteikuma anketu un kopā ar foto

iesūtījuši uz info@pierigaspartneriba.
lv, izlozes kārtībā būs iespēja saņemt
atbalstītāju sagādātās balvas.
Pierīgas karti ar dalībnieka anketu
ir iespēja lejupielādēt: ej.uz/ApceloPierigu.
Viesojoties tev ir iespēja atbalstīt
vietējos uzņēmumus, kā arī iepazīt
izveidotos apskates objektus.
Akcijas dalībniekus aicinām ievietot
fotogrāfijas savos sociālajos tīklos,
izmantojot tēmturi #apceļoPierīgu.
Plašāka informācija par akciju
https://ej.uz/Apcelo_Pierigu, rakstot uz info@pierigaspartneriba.lv,
vai zvanot uz 26454119.
Akciju organizē biedrība „Pierīgas
partnerība”, kas ir vietējā rīcības
grupas, kas darbojas Mārupes,
Olaines, Babītes novados.

Augustā Mārupes Kultūras
nama iekšpagalmā notikuši trīs
burvīgi brīvdabas kino / koncertu
vakari kopā ar Latvijā labi
zināmiem māksliniekiem un latviešu jaunākajām filmām.

Š

ovasar Mārupes novada brīvdabas kino / koncertu vakaros klausītājiem tika piedāvāta
iespēja klātienē no Mārupes novada domes ēkas balkona baudīt
Imanta Kalniņa, Aivara Hermaņa,
Valta Pūces un Jāņa Lūsēna skai-

stāko sajūtu dziesmu programmu
“ESI MAN TĀ”, kuru izpildīja Marts
Kristiāns Kalniņš, Aija Andrejeva un
Putnu balles soliste, Kristiāna Stirāne,
pianists Jānis Miltiņš, perkusionists
Ivars Kalniņš, kā arī grupas “Dzelzs
Vilks” un leģendārās grupas “Credo”
jaudīgās melodijas.
Saulei norietot, vakarus bagātināja jaunāko latviešu filmu repertuārs.
Šogad skatītājiem tika piedāvāts
redzēt 2020.gada spēlfilmu “Pilsēta
pie upes”, latviešu komēdiju “Klases
salidojums 2” un dokumentālo filmu
triloģijas “Savējie sapratīs” otro
filmu “Septiņdesmitie. Spožums un
posts”. Mārupiešiem bija arī iespēja tikties klātienē ar filmu triloģijas
“Savējie sapratīs” režisoriem Kristianu
Luhaeru un Mareku Bērentu.
Ir patīkami redzēt mārupiešus
vienkopus, kopīgi pavadot skaistus
vasaras vakarus īpašā atmosfērā. Lai
skaists vasaras noslēgums visiem!

Biznesa Vēstniecībā aizvadīts jau trešais
“Citāda skola” pasākums
Noslēdzot vasaru un tuvojoties
jaunajam mācību gadam nu jau
par tradīciju kļuvis Biznesa Vēstniecības organizētais pasākums
“Citāda skola”, kas augusta beigās
norisinājās jau 3. reizi. Šoreiz bija
milzīga interese par dalību pasākumā, tāpēc visus gribētājus
nemaz nebija iespējams apstipri
nāt, bet tomēr tie, kuri pieteicās
visātrāk varēja piedalīties apmācību programmā, kas šoreiz
ietvēra ne tikai teoriju un uzņēmēju (SIA “SilJa” valdes priekšsēdētājas Silvas Jeomanovas-Mauras un
restorānu tīkla “Hercogs” vadītāja un īpašnieka Andra Rūmīša)
pieredzes un iedvesmas stāstus,
bet arī praktiskas radošās darbnīcas un ekskursiju uzņēmumā SIA
“SilJa”. Bērnu un jauniešu apmācības un gatavošanās šogad finansēja Mārupes novada Dome,
projektu konkursa “Mārupe-mūsu mājas 2020” ietvaros.

S

24. un 25. septembrī elektronikas un
lielgabarīta atkritumu nodošanas akcija
Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” aicina Mārupes novada iedzīvotājus
piedalīties nolietoto elektroiekārtu, lielgabarīta un mājsaimniecībā
radušos videi kaitīgo atkritumu
bezmaksas nodošanas akcijā, kas
notiks 24. un 25.septembrī.

I

edzīvotāji tiek aicināti līdz
18.septembrim pieteikt elektroiekārtu, lielgabarīta un bīstamo
atkritumu izvešanu, reģistrējoties
šeit - https://ej.uz/skirosanas_akcija_Marupe, zvanot pa tālr. 8717 vai
rakstot uz marupe@ecobaltiavide.
lv. Piesakoties, obligāti jānorāda nododamo atkritumu veids, aptuvenais
apjoms un precīza savākšanas vieta (adrese).
Pieteiktās adresēs savākšana notiks 24. un 25.septembrī, sākot no
plkst. 7:00, visas dienas garumā.
Ievērojot drošības pasākumus, elektronikas, lielgabarīta un videi kaitīgo
atkritumu savākšana notiek bezkontakta veidā. Visam pieteiktajam apjomam izvešanas dienā jābūt novie
totam ārpus dzīvojamajām ēkām un
nožogotām teritorijām, SIA “Eco
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Baltia vide” darbiniekiem brīvi pieejamā vietā. Iedzīvotājiem pašiem atrasties klāt savākšanas laikā nav nepieciešams.
Akcijas laikā tiks savākti:
• Elektroiekārtas (ledusskapji, televizori, veļasmašīnas, datori,
monitori, plītis, putekļsūcēji utt.).
Elektroiekārtām jābūt neizjauktām
un ar visām piederošajām detaļām.
• Lielgabarīta atkritumi – atkritumi,
ko izmēru dēļ nevar ievietot atkritumu tvertnēs (mēbeles, matrači u.c.).
• Sadzīvē radušies bīstamie atkritumi (baterijas un akumulatori, viens
komplekts vieglo automašīnu riepu
bez diskiem, spuldzes u.c.).
Veicot elektroiekārtu un lielgabarīta atkritumu izvešanu, netiks savākti cita veida atkritumi, kā piemēram,
sadzīves atkritumi un būvgruži (podi, vannas, palodzes, durvis logi u.c.
ražošanas atkritumi, kas radušies
būvniecības procesā).
Pieteikt elektroiekārtu, lielo un
bīstamo atkritumu izvešanu ir
aicināts ikviens Mārupes novada
iedzīvotājs. Vairāk informācijas, zvanot pa tel. 8717 vai rakstot uz e-pastu marupe@ecobaltiavide.lv.

avukārt, noslēguma pasākums
šogad bija mazākā mērogā
kā citus gadus, bet neskatoties uz
lietaino un nedaudz rudenīgo laiku,
tomēr kopējā pasākuma atmosfēra
bija bezgala pozitīva un pacilājoša.
Bērni 2 stundu garumā pārdeva sa-

vus pašdarinājumus un demonstrēja apmācībās apgūtās prasmes. Jau
otro reizi šajā pasākumā tika piesaistīta arī žūrija, kura ne tikai piešķīra
simpātiju balvas, bet arī noteica,
kurš būs pats veiksmīgākais mazais
uzņēmējs. Par uzvarētājiem tika atzītas meitenes – Kira un Elizabete, kuru izveidotais uzņēmums “Mažure”
pārdeva ļoti inovatīvu un interesantu lietu – kokedamu (sūnu bumbu,
kurā iestādīts sukulents). Žūrijas sastāvā šoreiz bijām aicinājuši – Edīti
Alksni - “Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centra” direktori,
Lauru Kulakovu – biedrības “Mārupes

uzņēmēji” valdes priekšsēdētāju un
Lidostas Rīga Komunikācijas vienības vadītāju, Lauru Šīranti - Mārupes
novada Domes Tūrisma organizatori. Kā arī žūrijas sastāvu papildināja
un konsultēja Biznesa Vēstniecības
vēstniece, uzņēmēja šī pasākuma idejas autore Silva Jeromanova-Maura
un Jaunmārupes pamatskolas skolotāja Solvita Lauzēja, kura arī vadīja teorētiskās apmācības.
Bijām pieaicinājuši arī Mārupes mājražotājus - Andra Lejnieka kūpinājumus, SimMaizi un pirmo reizi pie
mums ciemojās Zemnieku saimniecība ,,Mārtiņrozes”. Kā arī neiztrūkstoši mūsu sadarbības partneri
fantastiskie WIVI apģērbi.
Pasākumu vadīja mārupiete - jaunā
dziedātā un skolotāja Elīna Kravale,
kura bija pieaicinājusi vairākus
Mārupes jaunos talantīgos dziedātājus. Kā īpašais viesis priekšnesumu sniedza arī dziedātāja Beatrise
Heislere. Paldies Mārupes kultūras
namam un Irai Dūdumai personīgi
par palīdzību koncerta apskaņošanā!
Paldies visiem, kuri atnāca un atbalstīja mazo uzņēmēju pirmos soļus
biznesā! Lai bērniem un jauniešiem
veiksmīgs un ražīgs mācību gads!
Izturību vecākiem!

Sestais pārgājiens cikla „Iepazīsti Pierīgu”
ietvaros – Jaunmārupē
Sestdien, 12. septembrī, notiks
pārgājiens Jaunmārupes apkārtnē, kurš būs jau pēdējais pārgājiens no sešu pārgājienu cikla
,,Iepazīsti Pierīgu’’, kas tiek organizēti projekta „Tūrisms kopā” ietvaros.

T

ikšanās notiks pie Jaunmārupes
ūdenstorņa Mazcenu alejā 4,
Jaunmārupe, sagaidot 55.autobusu
plkst.11:04. Tuvākā autobusa pietura
,,Jaunmārupes sākumskola.
Pārgājiena sākumā apskatīsim
blakus esošo vecāko ēku novadā.
No šejienes tālāk virzīsimies uz golfa laukuma ,,Viesturi’’ apkārtni. Šajā
apkārtnē Dzilnupe šķērso kāpu grēdu un tās krastu augstums sasniedz
vairāk kā 3 metrus un uz upītes izveidota Božu ūdenskrātuve. Tās kopējā
platība ir 56 ha. Božu ūdenskrātuve
ir mākslīgs ūdensobjekts, kas radies,
appludinot izmantotu smilšu karjeru.
Šeit robežojas Mārupes un Babītes

novadi.
Pārgājiena ilgums būs līdz 5
stundām, kopumā plānots no
iet ap 13 km un tas noslēgsies
Jaunmārupē pārgājiena sākumpunktā pie Jaunmārupes ūdenstorņa.
Lai piedalītos pārgājienā, nepieciešams laikapstākļiem un pastaigai dabā piemērots apģērbs un apavi. Ieteicams līdzi paņemt arī kādu
uzkodu un dzērienu. Pārgājiena laikā
Jums būs iespēja baudīt gardu zupu un pārbaudīt savas zināšanas par
Pierīgas tūrisma objektiem, spēlējot
īpaši šim projektam izveidotu spēli.
Rūpējoties par zaļu vidi, visi izmantotie materiāli būs dabai draudzīgi.
Pārgājienu organizē Mārupes novada gids Miķelis Jakunovs (Facebook:
TravelwithMikelis).
LEADER sadarbības projekta
„Tūrisms kopā” ietvaros ir uzstādīti
vairāki vides objekti sešās Pierīgas
pašvaldībās. Pārgājienu cikls tiek organizēts ar mērķi šos objektus popu

larizēt un šajā maršrutā tiks apmek
lēts vides objekts vides objekts –
Četrlapu āboliņš. Tas kopš seniem
laikiem tiek uzskatīts par veiksmīgu
atradumu. Leģenda vēsta - četrlapu
āboliņa atrašana nozīmē, ka gaidāma veiksme. Projekta ietvaros ir uzstādīts arī lielformāta fotorāmis pie
Jaunmārupes pamatskolas Mazcenu
alejā 3. Tas ir uzstādīts īpašā vie
tā Mārupes novadā pretim novada
vecākajai ēkai un vienīgajam vietējās
nozīmes arhitektūras piemineklim Švarcekmuižai, simboliski “ierāmējot” šo celtni. Pēc cikla noslēguma
pašvaldības mājaslapā tiks publicēti
visi sešu novadu maršruti, lai interesenti tos varētu iziet sev vēlamā laikā.
Projekts TŪRISMS KOPĀ (1700-A019.332-000005) tiek īstenots Lauku attīstības programmas
2014.-2020. gadam pasākumā
„Starpteritoriālā un starpvalstu
sadarbība”
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Kultūra

Mārupes vēstis

Novada seniorus aicina uz balli

Kultūras nama kolektīvi uzsāk sezonu

2020.gada 10.oktobrī plkst.13:00 dalību:
Mārupes kultūras namā norisseniori no Jaunmārupes –
ināsies novada senioru balle, kas pie Veras, tel.28323287;
būs veltīta Starptautiskajai senioseniori no Tīraines – pie
ru dienai.
Guntas, tel.28801227;
seniori no Skultes – pie
raugu pulkā pie galdiem baudī- Dzidras, tel. 28375348;
sim vakara programmu: uzseniori no Mārupes – pie
runas, apsveikumus, muzikālus Lilijas, tel. 26223278.
Ieja brīva.
priekšnesumus un dejas. Dzīvā mūzika. Aicinām ņemt līdzi nelielu groziņu
un labu garastāvokli.
Autobusi:
Tā kā būs jāievēro ar Covid19 vīru12:00 Skulte;
sa izplatīšanos saistītie noteikumi, vi12:10 Jaunmārupe (tālāk
etu skaits ierobežots.
gar Mārupes Valsts ģimnāziju);
Lūgums līdz 1.oktobrim pieteikt
12:30 Tīraine.

Mārupes Kultūras nams 2020./2021.g.sezonā aicina uz kolektīvu pirmajām nodarbībām!

D

Vidējās paaudzes deju kolektīvi „Mārupieši I” un “Mārupieši II” – pirmā tikšanās 21.septembrī plkst.20.00
– 23.00 Mārupes Kultūras namā, vadītāja Gunta Skuja, tel. 26514130.
Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Krustu šķērsu” – pirmā tikšanās 4.septembrī plkst.19.00 Mārupes
Mūzikas un mākslas skolā, vadītāja Līna Daugule Rimša, tel. 29328877.
Jauniešu deju kolektīvs “Mārupe”– pirmā tikšanās 16.septembrī plkst.19.00 -22.00 Mārupes Valsts
ģimnāzijā, vadītājs Rolands Levics, tel.26350809.
Jauktais koris „Mārupe” – pirmā tikšanās otrdien,15.septembrī plkst. 18.00 Mārupes Kultūras namā,
vadītājs Kalvis Ozoliņš tel. 29490928.
Meiteņu koris „Resono” – pirmā tikšanās otrdien, 8.septembrī plkst.19.00 Pārdaugavas Mūzikas un
mākslas skolā, vadītāja Irēna Račevska, tel. 29619549.
Jauniešu jauktais koris „Universum” – pirmā tikšanās ceturtdien, 3.septembrī plkst. 19.00 Jaunmārupes
pamatskolā, vad. Rihards Rudzītis, tel. 29141636.
Senioru koris „Noktirne” – pirmā tikšanās 12.septembrī plkst.12.00-16.00 Mārupes Kultūras namā,
vadītājas Inga Graumane, tel. 29623427, un Ilga Bērziņa, tel. 26131501.

KULTŪRAS AFIŠA
18.septembris no plkst. 15.00 līdz 19.00

Švarcenieku muižas svētki dzejā un mūzikā

Sieviešu ansamblis „Dzelde” – pirmā tikšanās trešdien, 9.septembrī plkst. 18.00, Mārupes pamatskolā,
vadītāja Sandra Gaide, tel. 26438127.
Senioru ansamblis “Pīlādzis” – pirmā tikšanās ceturtdien 10.septembrī plkst.11.00 Mārupes Mūzikas
un mākslas skolā, vadītāja Inga Graumane, tel.29623427.
Senioru ansamblis “Mežābele” – pirmā tikšanās 4.septembrī plkst.13.30 dienas centrā “Skulte”, vadītāja
Diāna Kravale tel.28249874.

15.00 – 15.30 Svinīga Švarcenieku muižas renovētā korpusa atklāšana
15.30 – 17.30 Jauniešu skatuve un radošās darbnīcas
18.00 – 19.00 Dzeja un mūzika

CITI KOLEKTĪVI

25.septembrī plkst. 19.00

Bērnu popgrupa „Mazā sirds” jaunākā grupa – pirmā tikšanās 15.septembrī plkst. 17.00 (3-5 g.), plkst.17.30
(6-12g.) Mārupes Kultūras namā, vadītāja Diāna Kravale, tel. 28249874.

Vieta: Švarcenieku muiža un muižas parks, Mazcenu aleja 4, Jaunmārupe

Improvizācijas teātra izrāde “Gandrīz draugi”

Pārceltā Improvizācijas teātra izrāde “Gandrīz draugi”, kurā ikdienišķas
situācijas tiks izspēlētas Holivudas cienīgā aktierspēlē.
Biļetes iespējams iegādāties bilesuserviss.lv
Vieta: Mārupes Kultūras nams, Daugavas iela 29, Mārupe

26.septembrī plkst.18.00

LNT TV šova “Dziedošās ģimenes “ koncerts

Koncertā muzicēs 2010. gada ģimenes - dalībnieces, tā būs sirsnīga
satikšanās pēc 10 gadiem, kopīga sadziedāšanās un dzīves svinēšana.
Biļetes 5.00 EUR. Rezervēt pa tālruni 29211645 / 67149864. Biļešu skaits
ierobežots.
Vieta: Mārupes Kultūras nams, Daugavas iela 29, Mārupe
Pasākumu laikā jāievēro valstī noteiktie epidemioloģiskie ierobežojumi un
ieteikumi.
Lai informētu sabiedrību par pasākumu norisi, publisko pasākumu laikā
iespējama fotografēšana un filmēšana. Bildes un video var tikt ievietoti
pašvaldības informatīvajos kanālos.
Mārupes Kultūras nams
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads,
67149864 / kulturas.nams@marupe.lv

Eksotisko deju studija „Mistērijas” – pirmā tikšanās 10.septembrī plkst 19.30 Mārupes Kultūras namā,
vadītāja Sigita Vēvere, tel. 29440021.
Senioru līnijdeju grupa „Vējiem līdzi” – pirmā tikšanās 10.septembrī plkst 17.15 Mārupes Kultūras namā,
vadītāja Dzintra Rozīte, tel. 29299585.
Chill OUT deju studija – pirmā tikšanās 14.septembrī plkst. 15.30 (iesācēji), plkst. 16.30 (ar pieredzi)
Mārupes Kultūras namā, vadītāja Madara Ante, tel. 27147056.
Bērnu deju kolektīvs „Pērlītes” – pirmā tikšanās 14.septembrī plkst. 18.00 (3 -4 gadi), plkst. 18.40 (4-7
gadi), plkst. 19.30 (7 -12 gadi) Mārupes Kultūras namā, vadītāja Sarmīte Eņģele, tel. 20201234.
Ārstnieciskā vingrošana – pirmā tikšanās 10.septembrī plkst.11.00 Mārupes Kultūras namā, trenere
Ilga Gļauda, tel.29658809.
Uzmanību dejotgribētājiem ar dzīvessparu un degsmi acīs!
Aicinām pieteikties dejotgribētājus – sievas un vīrus vecumā no 50+, kuriem ir spars, gribēšana un kaut
neliela pieredze latviešu tautas dejā!
Pirmā tikšanās svētdienā, 27.septembrī plkst.18.00 Mārupes Kultūras namā
Pieteikties, zvanot Guntai Skujai pa tālruni 26514130 vai rakstot uz e-pastu guntaskuja66@gmail.com.

Dienas centrā Švarcenieki
veikti remontdarbi un izveidota
interaktīva spēļu siena
Šī gada pavasarī un vasarā dienas centrā Švarcenieki, kas
pazīstama kā senākā Mārupes
novada ēka - Švarcenieku muiža
jeb Švarcekmuiža, notika reno
vācijas darbi, atjaunojot iekštelpas ēkas kreisajā spārnā. Saglabājot savus senatnīgos vaibstus,
muižas ēka vienlaikus ieguvusi
mūsdienīgākas aprises.

R

emontdarbu laikā atjaunots
koka grīdas segums, pārkārtoti iekšējie elektrotīkli, restaurētas
koka iekšdurvis un sienas paneļi, vienlaikus cienot muižas vēsturi un arhitektoniski mākslinieciskajā inventarizācijā fiksētās vērtības, uzstādīta
ugunsdzēsības signalizācija un jauni gaismekļi.
Sadarbībā ar SIA “Overly” vienā no
muižas telpām izveidota interaktīva siena, kur spēlējot kādu no īpaši
Mārupes novadam izstrādātajām
spēlēm, ikviens apmeklētājs varēs
labāk iepazīt Mārupes novada vēsturi, pārbaudīt savas zināšanas par
Mārupes vietām un notikumiem, kā
arī uzzināt dažādus, varbūt līdz šim
nezināmus faktus par dzīvi un cilvēkiem, kas novadā dzīvojuši pirms

piektdiena, 4.septembris, 2020

desmitiem gadu.
Projekta īstenošanai pašvaldība ir piesaistījusi finansējumu no
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai 41855,05 eiro apmērā. Līdzfinansējumu nodrošinās
pašvaldība. Projekta kopējās izmaksas ir 46972,19 eiro.
Projekts guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģijas 2015. - 2020.
gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas kārtā. Projekts
tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. ga
dam pasākumā „Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu un pašvaldības
līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.
Švarcenieku muižas labiekārtošanas darbi veikti projekta “Kultūras
pieminekļa Švarcenieku muižas ēkas
sakārtošana, paaugstinot pakalpojumu pieejamību un kvalitāti” (Nr.
19-04-AL04-A019.2205-000004)
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Sports

Mārupes vēstis

Mārupietis Mečislavs Bartuševičs
šovasar ieguvis prāvu medaļu
skaitu riteņbraukšanas sacensībās

Noslēdzies Tautas skrējiens “Jaunmārupe skrien!”

Spraigi un rezultatīvi vasaru aizvadījis mārupietis Mečislavs Bartuševičs, kurš, neskatoties uz savu cienījamo vecumu, aktīvi sporto
un joprojām piedalās sacensībās.

2

6.jūlijā Latvijas Sporta Veterānu Savienības riteņbraukšanas sacensībās
Madonā Mečislavs Bartuševičs grupā 75+ izcīnīja 2. vietu individuālajā braucienā un 1.vietu MTB. Savukārt 26. augustā Rīgā esošajā Biķernieku
trasē norisinājās Latvijas čempionāta sacensības šosejas riteņbraukšanā
individuālajā braucienā jaunākajām jaunatnes, kā arī amatieru, sieviešu, senioru un pāra – riteņbraukšanas grupām. Mečislavs Latvijas čempionātā
riteņbraukšanā izcīnījis godpilno 1.vietu senioru (65+) grupā.
Godalgotas vietas iegūtas arī riteņbraukšanas sacensībās ārpus Latvijas
robežām. Lietuvas kausa izcīņā Kauņā mārupietis ieguvis 2.vietu grupas
braucienā un Lietuvas čempionā, kas norisinājās Jonavā, izcīnīta 2.vieta
individuālajā braucienā.

Mārupieši arī šogad iegūst Pierīgas
čempionu titulus pludmales
volejbolā

Šī gada 29. augustā veiksmīgi
aizvadīts
Tautas
skrējiens
“Mārupe 2020”, kuru organizēja
un realizēja biedrība “Jaunmārupe skrien!” projektu konkursa “Mārupe - mūsu mājas 2020”
ietvaros un kuru finansēja
Mārupes pašvaldība.
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km skrējiens pirmo reizi notika
sertificētā trasē, rezultāti pieejami mājaslapā www.racetiming.lv/
tautas-skrejiens-marupe-2020/
Bērnu skrējieniem pieteicās 198
bērni, skrējienā piedalījās un finišēja
153 dalībnieki. 89% bērnu skrējienu
dalībnieki pārstāvēja Mārupes novadu, pārējie - citas pilsētas un novadus – Jūrmala, Babīte, Ķekava, Rīga,
Salaspils, Ozolnieki u.c.
5 km skrējienam pieteicās 201
dalībnieks, finišēja 163. Turklāt 5
km distanci pieveica arī 8 nūjotāji.
48% no visiem 5 km skrējiena dalībniekiem pārstāvēja Mārupes novadu, pārējie dalībnieki bija ieradušies
no tādām pilsētām un novadiem
kā Ventspils, Liepāja, Līvāni, Roja,
Kuldīga, Rīga, Ķekava, Tukums,
Olaine, Jūrmala, Carnikava, Salaspils,
Ozolnieki u.c.
Biedrība “Jaunmārupe skrien!” no
sirds pateicas visiem, kuri ieradās
un piedalījās, visiem, kuri juta līdzi.
Paldies vecākiem, kuri atveda bērnus. Esam noguruši, bet gandarīti, jo
kopumā, neskatoties uz atsevišķām
mazām ķibelēm saistībā ar rezultātu

foto: Raivis Struncēns

apstrādi, skrējiens izdevās godam un
tiek saņemtas daudz pozitīvas atsauksmes un aicinājumi nākošajā
gadā atkal rīkot skrējienu. Ļoti pozitīvi
ir novērtēta Latvijas Vieglatlētikas
savienības sertificētā 5km trase tā noteikti esot viena no ātrākajām
Latvijā. Uz šo brīdi Jaunmārupes
trases rekordi pieder Dmitrijam
Serjoginam un Karīnai HelmaneiSoročenkovai.
“Jaunmārupe skrien!” saka milzīgu
paldies visiem brīvprātīgajiem, kuri
nebaidījās, pieteicās un palīdzēja visas dienas garumā.
Pateicamies Jānim Lagzdkalnam,
kurš dalījās ar savu pieredzi un
zināšanām par šī skrējiena “vēsturi”, organizēšanas niansēm un neskopojās ar padomiem. 29. augustā
iecēlām Jāni Lagzdkalnu Tautas skrējiena “Mārupe” krusttēva statusā.
Pilnīgi brīvprātīgi savu laiku un

prasmes mums veltīja fotogrāfi Raivis
Struncens, Roberts Ivanāns un Kārlis
Būmans. Kārlis arī skrēja 5 km un tika pie personiskā rekorda. Savukārt,
mārupietis un «Jaunmārupe skrien!»
dalībnieks Uģis Kronbergs skrējienu
iemūžināja video. Viņu veikums pieejams biedrības «Jaunmārupe skrien!»
Facebook lapā.
Paldies visiem skrējiena atbalstītājiem, kuri katrs ar savu artavu palīdzēja gan tehniski nodrošināt pasākumu,
gan sagādāt lielākas un mazākas balvas visiem dalībniekiem un godalgoto vietu ieguvējiem. Īpašs priekš, ka
izdevās iepriecināt ar dāvaniņām katru bērnu skrējiena dalībnieku.
Biedrība «Jaunmārupe skrien!»
pateicas Mārupes pašvaldībai par
uzticēšanos un atbalstu pasākuma
norises nodrošināšanā. Tie bija svētki ģimenēm, skriešanas entuziastiem un profesionāliem sportistiem!

Krimuldā aizvadītajās Pierīgas novadu sporta spēļu pludmales volejbola sacensībās gan dāmu, gan vīru konkurencē, tāpat kā pirms gada,
pirmās vietas izcīnīja Mārupes novada pārstāvji.

D

āmu turnīrā piedalījās četru Pierīgas novadu komandas, kas izspēlēja viena apļa turnīru. Mārupietes Marta Ozoliņa un Līga Strautniece
ar 2:0 pieveica Salaspils un Stopiņu novada komandas, bet spēlē pret
Krimuldas duetu Antra Šverna/Mairita Bičkovska viņām uzvarai sīvā cīņā
bija nepieciešami trīs seti – 2:1 (12:21, 21:18, 15:13).
Vīru turnīrā septiņu novadu komandas vispirms aizvadīja priekšsacīkšu
turnīrus divās apakšgrupās, bet pēc tam četri labākie pāri izspēlēja godalgotās vietas. Un arī šajā turnīrā – tāpat kā pirms gada – izšķirošajā spēlē
par pirmo vietu tikās Mārupes un Krimuldas volejbolisti, mārupiešiem gūstot uzvaru. Otrie abos turnīros bija laukuma saimnieki krimuldieši. Turnīra
kopvērtējumā piektajā vietā ierindojās Babītes novads, sestajā Stopiņu
novads un septītajā Salaspils novads.

U – 13 zēnu komanda veiksmīgi
startē vasaras spēlēs volejbolā 2020
20. jūnijā
Jaunmārupes
stadionā
U-13 zēnu volejbola
komanda
piedalījās
Latvijas volejbola federāci17.30
– 21.00
jas rīkotajās Vasaras
spēļu
2020 sacensībās volejbolā. Vasaras spēles
2.līga draudzības spēle futbolā ar MSC:Jūrmalas SS
notika 4 posmos, no kuriem Mārupes sporta centra zēnu komanda piejūnijā Jaunmārupes
stadionā
dalījās 2 posmos - 27.
5. augustā
Valgundē un
11. augustā Līvbērzē, cīnoties
- 13.00spēļu finālposmu.
par iespēju tikt uz9.00
vasaras

3

2.līga draudzības spēle futbolā ar MSC:RTU

12. jūlijā
Jaunmārupes
stadionā
. posmā Valgundē
U-13
vecuma grupā
piedalījās 31 komanda no
“ĀdasSC
bumba”,
sacensības
futbolā
kurām Mārupes
komanda
izcīnīja
3. vietu. 4. posmā Līvbērzē
piedalījās 31 komanda,
no Jaunmārupes
kurām Mārupes
SC zēni pusfinālā piekāpjoties
26. jūlijā
stadionā
“Ādas bumba”
turnīra līderiem – Jēkabpils
SSsacensības
ieguva 5.futbolā
vietu. Apkopojot visu komandu
rezultātus kopvērtējumā Mārupes SC zēni ar 6. vietu ieguva ceļazīmi uz
finālposmu, kurš norisinājās 19. augustā Ozolniekos.
Finālposmā piedalījās 16 labākās Latvijas komandas no kurām Mārupes
SC zēni izcīnīja 3. vietu.

2020.GADA

JŪLIJĀ

30

Dzimuši

Mārupes Sporta centrs aicina atsaukties novadniekus, riteņbraucējus, kas
vēlas piedalīties un pārstāvēt Mārupes
novadu Pierīgas novadu sacensībās MTB
riteņbraukšanā. Sacensības notiks šī gada 16.septembrī Baldonē. Īpaši aicinām
atsaukties velobraucējus seniorus!
Par dalību un pieteikšanos lūdzam sazi
nāties ar Mārupes Sporta centra direktori Silviju Bartuševiču, zvanot pa tālruni
26354027 vai rakstot uz e-pastu silvija.
bartusevica@marupe.lv.
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2020.gada augustā
reģistrētie mirušie
Antoņina Armane, dz. 1933.gadā
Juris Savelis, dz. 1970.gadā
Gunārs Upmalis, dz. 1939.gadā
Rolands Vēgners, dz. 1938.gadā
Janina Ozoliņa, dz. 1930.gadā
Anastasija Ozoliņa, dz. 1930.gadā

SPORTA NOTIKUMI
12.septembrī plkst. 10.00 Tīrainē, BMX sporta un atpūtas
parkā
Mārupes BMX kluba 10. gadu jubilejas sacensības

26.septembrī plkst. 10.00 Mārupes spoprta kompleksā
Basketbola sacensības "Pierīgas sporta spēles" vīriešiem
(priekšsacīkstes)
Plkst. 11.00 Tīraines sporta kompleksā
Basketbols. LJBL spēles U14, U15, U16 grupās

13.septembrī plkst. 11.00 Mārupes sporta kompleksā
Basketbols. LJBL spēles U14, U15, U16 grupās

27.septembrī plkst. 13.00 Mārupes sporta kompleksā
Basketbols. LJBL spēle U15 grupā

16.septembrī plkst. 19.30 Jaunmārupes stadionā
Futbols 2.līga Mārupes SC - Albatroz SC/FS Jelgava 7.kārta

23.-30.septembrim Eiropas sporta nedēļa. Sekojiet
informācijai pašvaldības mājaslapā sadaļā Sports

18.septembrī plkst. 9.00

3.oktobrī plkst. 10.00 Mārupes sporta kompleksā
Basketbola sacensības "Pierīgas sporta spēles" vīriešiem
(finālsacensības)
Plkst. 11.00 Jaunmārupes stadionā
Futbols. Latvijas čempionāts U-14 A.Kokorevičs MSC-Riga
FC Academy
Plkst. 13.30 Jaunmārupes stadionā
Futbols. 2.Līga Mārupes SC - Balvi 11.kārta

Olimpiskā diena

19.septembrī plkst. 9.00 Mārupes sporta kompleksā un
Tīraines sporta kompleksā
Volejbola sacensības "Tautas klase"

20.septembrī plkst. 10.00 Mārupes sporta kompleksā
Basketbols. LJBL spēles U15, U16 grupās

0

Miruši
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Pašvaldības informatīvs izdevums “Mārupes Vēstis”
Reģ. nr. 000702131
Iznāk vienu reizi mēnesī / Tirāža - 8500
eksemplāru / Bezmaksas.
“Mārupes Vēstis” publicētie materiāli
ne vienmēr atspoguļo Mārupes novada
domes viedokli.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
obligāta.

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”

piektdiena, 4.septembris, 2020

