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Mārupes novadā uzsākts
jaunais mācību gads
Ar svinīgu Zinību dienas brīdi un
prieku par satikšanos, pēc ilga
laika visiem pulcējoties klātienē,
1.septembrī iesākās jaunais mācību gads Mārupes novada
pašvaldības izglītības iestādēs.
Jauno 2021./2022. mācību gadu
novadā uzsākuši 4507 skolēni, tai
skaitā 570 pirmklasnieki, kopumā
23 pirmajās klasēs. Durvis klātienes
mācību procesam vērušas divpadsmit novada pašvaldības izglītības
iestādes.
Vispārējo izglītību Mārupes
novadā var apgūt sešās skolās.
Mārupes Valsts ģimnāzijā skolēnu
skaits šogad sasniedzis jau 1484,
Babītes vidusskolā mācības apgūs 1200 audzēkņi, Jaunmārupes
pamatskolā mācīsies 946 skolēni,
Mārupes pamatskolā – 785, Salas
sākumskolā – 50 un Mārupes novada Skultes sākumskolā – 42 skolēni.

547 bērni apmeklēs privātās vispārējās izglītības iestādes.
Pirmskolas izglītības programmu sešās pašvaldības dibinātajās
pirmsskolas izglītības iestādēs apgūs 1732 bērni, tai skaitā 384 bērni
apmeklēs jauno bērnudārzu “Zīļuks”
Jaunmārupē, kas savu darbību
uzsāks oktobrī.
1357 mazie novadnieki apmeklēs privātos bērnudārzus un vairāk
kā 250 pirmsskolas vecuma bērni
saņems privāto aukļu pakalpojumus.
Mācību gads uzsācies arī novada profesionālās ievirzes skolās
- Mārupes Mūzikas un mākslas
skolā un Babītes Mūzikas skolā,
kurās mācīsies attiecīgi 450 un 219
audzēkņi.
Vairāk par jaunumiem Mārupes
novada pašvaldības izglītības
iestādēs šajā mācību gadā lasiet 8.
un 9.lpp.

Novēlot veiksmīgu un radošu jauno mācību gadu, Mārupes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Andrejs Ence uzrunā klātesošos svinīgajā brīdī Babītes vidusskolā.

Mācību procesa nodrošināšanai noteikti obligāti Covid-19 testi
Jaunajā mācību gadā izglītības
ieguves process tiek organizēts
klātienē, ievērojot Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipus – regulāru informēšanu, distancēšanos, higiēnu un personas
veselības stāvokļa uzraudzību.
Skolēni un skolas darbinieki mācību procesā var piedalīties ar derīgu
vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikātu vai ar apliecinājumu
par Covid-19 negatīvu testa rezul
tātu. To paredz grozījumi Ministru
kabineta noteikumos Nr. 360
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai”, kas stājās spēkā 17.
augustā.
Covid-19 testu veikšana katrā
skolā notiek sadarbībā ar konkrētu,
Veselības ministrijas nozīmētu labo
ratoriju. Testu rezultāti tiek nosūtīti vecākiem uz e-pastu, kā arī tos

var saņemt e-veselībā, izmantojot
Latvija.lv funkcionalitāti. Covid-19
testēšana tiek apmaksāta no valsts
budžeta līdzekļiem.
Pirmie testi skolēniem bija jānodod jau pirms mācību gada sākuma - līdz 30.augustam. Turpmākā
testēšana notiek atbilstoši Slimību
profilakses un kontroles centra
tīmekļvietnē publicētajam algoritmam. Testi nebūs jāveic personām
ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu.
Ar izglītības iestādē veikto testu
tā derīguma laikā skolēns varēs piedalīties klātienē interešu izglītības
un profesionālās ievirzes izglītības
programmās.
Skolēni, kas neveiks testus, nevarēs turpināt izglītības ieguvi klātienē. Tādos gadījumos vecākiem ir
iespēja veikt nepieciešamās formali
tātes, lai pamatizglītības ieguvi 1.–8.

klasē bērnam nodrošinātu ģimenē.
Katra izglītības iestāde ir noteikusi kārtību un konkrētu atbildīgo, kas
koordinē un atbild par procesu organizēšanu - par bērnu un nodarbināto
testēšanu, skolēnu un citu apmek
lētāju plūsmas organizēšanu un
kontroli, sadarbspējīgu vakcinācijas
vai pārslimošanas sertifikātu un
testēšanas rezultātu pārbaudi, kop
lietošanas telpu izmantošanu u.c.
Izstrādātā kārtība ir publicēta skolas
vai pirmsskolas izglītības iestādes
tīmekļvietnē.
Pirmsskolas izglītības posmā
bērniem Covid-19 testi netiek veikti.
Plašāku informāciju par skolēnu
testēšanu var meklēt Izglītības un
zinātnes ministrijas tīmekļvietnē
www.izm.gov.lv, sadaļā Informācija
par Covid-19.

Skolas zvans ieskandināts Mārupes Valsts ģimnāzijā.

Esi aktīvs, izsaki savu viedokli!
APTAUJA PAR
ATKRITUMU
APSAIMNIEKOŠANU
MĀRUPES NOVADĀ

Mārupes, Babītes, Salas pagastos
Aizpildi aptauju šeit

Aicinām piedalīties aptaujā!
Jūsu viedoklis pašvaldībai palīdzēs novērtēt
līdzšinējo
atkritumu apsaimniekošanas
sistēmu un identiﬁcēt
nepieciešamos uzlabojumus.

marupe.lv/sabiedriba/sabiedribas-lidzdaliba/aptaujas

pirmdiena, 13. septembris, 2021

Jūsu dalība aptaujā ir ļoti būtiska, lai pašvaldība varētu noteikt līdz
šim sniegtā atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma kvalitāti un
izvērtēt, ko nepieciešams uzlabot
un mainīt.
Aptauja ir anonīma un aptaujas
rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā. Aptauja notiek no 2021.
gada 13.septembra līdz 2021.gada
11.oktobrim.
Aptauja pieejama Mārupes
novada pašvaldības mājaslapā

www.marupe.lv, sadaļā Sabiedrība/
Sabiedrības līdzdalība/ Aptaujas
un sociālajos tīklos Facebook,
Instagram. Aptauja aizpildāma vie
nu reizi.
Aptaujas noslēgumā izlozēsim piecus dalībniekus, kas
saņems pārsteiguma balviņas no
pašvaldības.
Paldies par atsaucību!
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Mārupes novada pašvaldības 26.augusta domes sēdē pieņemtie lēmumi
2021.gada 26.augustā notika Mārupes novada pašvaldības domes
kārtējā sēde. Izskatīti 57 darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti.
Attīstības un vides jautājumu
komitejās skatītie lēmumprojekti
• Apstiprināt zemes ierīcības projektus, piešķirt, mainīt un likvidēt
adreses, nosaukumus, noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas
mērķus, atļaut apvienot nekustamo
īpašumu zemes vienības.
• Nodot iesniegto lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas
plānojumu nekustamajā īpašumā
“Lielmaņi”, Mārupes novadā (kad.
nr.80760031094), pilnveidoto redakciju publiskajai apspriešanai un
institūciju atzinumu saņemšanai.
• Nodot publiskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai izstrādāto detālplānojuma projektu teritorijai, ko
ietver nekustamā īpašuma “Zīlītes”,
kad.nr. 8088 005 0476, zemes vie
nība ar kad.apz. 8088 005 0476
Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes
novadā.
• Apstiprināt izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Delveri”, Sēbruciemā, Babītes
pagastā, Mārupes novadā, kad.nr.
8048 008 0011, zemes vienības,
kad.apz. 8048 008 0011, sadalei.
• Izsniegt izziņas personām par
piekrišanu iegūt īpašumā nekustamos īpašumus Mārupes novadā.
• Atsavināt trīs fiziskām personām
zemes gabalus Mārupē, Mārupes
pagastā. Apstiprināt nekustamā
īpašuma Tīraines iela 3-8, Tīrainē,
Mārupes pagastā, Mārupes novadā,
kad.nr. 8076 900 3635, 2021.gada
8.jūlija izsoles rezultātus. Apstiprināt
fizisku personu par nekustamā
īpašuma izsoles uzvarētāju un
īpašuma tiesību ieguvēju par nosolīto summu 30 684 eiro.
• Iznomāt nekustamā īpašuma
“Jaungraviņas”, Mārupē, Mārupes
pagastā, Mārupes novadā, zemes
gabalu 8,2840 ha platībā uz pieciem
gadiem bez apbūves tiesībām lauksaimniecības vajadzībām.
• Iznomāt nekustamā īpašuma “Noriņas”, Mārupes pagastā,
Mārupes novadā, zemes gabalu
30,49 ha platībā uz pieciem gadiem
bez apbūves tiesībām lauksaimniecības vajadzībām.
• Atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma “Meža
rūķi” ar kad.apz. 8048 007 0915

zemes vienības daļai ar kad.apz.
8048 007 0915 8001 46,3800
ha platībā, nekustamā īpašuma
“Purmaļi” zemes vienībai ar kad.
apz. 8048 007 0188 44,83 ha platībā,
nekustamā īpašuma “Tīreļpurva
mežs” zemes vienības ar kad.apz.
8048 014 0048 daļai, zemes vienības
daļas kad.apz. 8048 014 0048 8003,
2,0600 ha platībā, nekustamā īpašuma “Dzilnu ceļš C-27” zemes vienības ar kad.apz. 8048 007 0288 daļai
2,2770 ha platībā un nekustamā
īpašuma “Ceļš uz Božām” zemes
vienības ar kad.apz. 8048 007 0201
daļai 0,1605 ha platībā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, atbilstoši
Babītes novada teritorijas plānojumam, kas apstiprināts ar Babītes
novada pašvaldības domes 2020.
gada 22.janvāra izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 1.
• Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai izstrādāto detālplānojuma projektu
teritorijai, ko ietver nekustamā
īpašuma “Papardes”, kad.nr. 8048
003 1005, zemes vienība ar kad.
apz. 8048 003 1426 un adresi Viršu
iela 22, Piņķos, Babītes pagastā,
Mārupes novadā.
nekustamā
īpašu• Nodot
ma “Austras”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kad. nr.
80760080089), zemes vienības ar
kad.apz. 80760080499 detālplānojuma projektu precizēšanai atbilstoši
izstrādes vadītāja ziņojumam.
• Atstāt spēkā negrozītu Mārupes
novada būvvaldes 2021.gada 2.jūlija lēmumu “Par procesuālā termiņa
pagarināšanas atteikumu”.
• Atstāt spēkā negrozītu Mārupes
novada būvvaldes 2021.gada 28.jūnija lēmumu Nr.BIS-BV-5.1-2021-394
“Par atteikumu izdot būvatļauju
daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūvei "Dižozoli 1"
Gaujas iela 118, Mārupe, Mārupes
nov., LV-2167”.
• Atļaut uzsākt detālplānojuma
“Sebru - Veisi” grozījumu izstrādi
nekustamā īpašuma Veisu iela 3,
kad.nr. 8048009 0112, zemes vie
nības, kadastra apzīmējums Veisu
iela 3, Sēbruciemā, Babītes pagastā,
Mārupes novadā, robežās 0,5460 ha
platībā.

• Pieņemt iesniegto Mārupes
novada domes saistošo noteikumu
Nr.9/2021 „Par Mārupes pagasta padomes 2008.gada 14.maija saistošo
noteikumu Nr.27 ”Mārupes pagasta
saimniecības “Boļi-1” detālplānojums” atzīšanu par spēku zaudējušiem” projektu.
• Izmantot nekustamā īpašuma
pirmpirkuma tiesības, atsavinot
nekustamo īpašumu „Stumburi
B”, Mārupes novadā, ar kad.nr.
8076 011 0823, kas sastāv no zemesgabala 6300 m2 platībā, par
summu 485 eiro.
• Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma “Stūrīši”,
Mārupes pagastā, Mārupes novadā
(kad.nr.80760030283), teritorijai.
• Apstiprināt zemes vienības ar
kad.apz. 8048 007 1180, 0,0523
ha platībā, Dzilnuciemā, Babītes
pagastā, Mārupes novadā, pirkuma
cenu 3 000 eiro apmērā.
Sociālo, izglītības, kultūras un
sporta lietu jautājumu komitejas
iesniegtie lēmumprojekti:
• Izveidot uz Mārupes novada
pašvaldības domes pilnvaru laiku
pastāvīgu Mārupes novada pašvaldības interešu izglītības mērķdotācijas
izvērtēšanas un sadales komisiju.
• Pagarināt 2020.gada 11.augustā
noslēgto deleģēšanas līgumu Nr.1/45/6-2020, Nr.1/4-5/7-2020, Nr.1/45/8-2020 darbības termiņu līdz
2022.gada 1.jūlijam.
• Piešķirt sportistei finansiālu atbalstu 180 eiro apmērā, lai segtu
izdevumus dalībai sacensībās
Biahle-Triatle-World Championships
Vācijā.
• Apbalvot sportistu par izciliem
sasniegumiem
sacensībās
International Judo Tournament “Solain
Cup 2021” ar naudas balvu 100 eiro
apmērā pēc likumā noteikto nodokļu
nomaksas.
• Apbalvot Latvijas 3x3 basketbola
komandas galveno treneri ar naudas
balvu 5 000 eiro apmērā pēc likumā
noteikto nodokļu nomaksas.
• Saskaņot Mārupes Valsts
ģimnāzijas interešu izglītības prog
rammas “Zinātniski pētnieciskās
darbības pamati”, “Spāņu valoda”, “Franču valoda” 2021./2022.,
2022./2023. un 2023./2024. mācību
gadam.
• Uz sešiem mēnešiem pagarināt

sociālo dzīvokļu “Mildās” un “Puķēs”,
Babītē, Babītes pagastā, īres līgumu
termiņu ar divām personām.
• Piešķirt finansējumu personai
speciālās izglītības programmas
apguvei Torņakalna Privātajā vidus
skolā ne vairāk kā 307 eiro mēnesī.
Finanšu komitejā skatītie
lēmumprojekti
• Atzīt par spēku zaudējušu
Babītes novada vizuālās identitātes
rokasgrāmatu.
• Izmaksāt atlaišanas pabalstu
Aivaram Osītim vienas mēnešalgas apmērā, kuru saņēma, pildot
Babītes novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja pienākumus.
• Izmaksāt atlaišanas pabalstu
Darjai Cvetkovai vienas mēnešalgas apmērā, kuru saņēma, pildot Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietnieces
pienākumus.
• Izmaksāt atlaišanas pabalstu Līgai
Kadiģei vienas mēnešalgas apmērā,
kuru saņēma, pildot Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieces pienākumus.
• Reorganizēt Mārupes novada pašvaldības iestādi “Mārupes
novada Dzimtsarakstu nodaļa”, tās
sastāvā iekļaujot Babītes novada
Dzimtsarakstu nodaļu.
• Reorganizēt Mārupes novada
pašvaldības iestādi “Mārupes novada būvvalde”, tās sastāvā iekļaujot Babītes novada pašvaldības
būvvaldi.
• Apstiprināt Mārupes novada
pašvaldības iekšējā audita nolikumu.
• Pieņemt saistošos noteikumus
Nr.10/2021 „Par grozījumiem
Mārupes novada domes 2021. gada
9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.
1/2021 „Mārupes novada pašvaldības nolikums””.
• Iecelt Evitu Rozīti – Bikši
Pašvaldības īpašumu pārvaldes
vadītāja amatā.
• Akceptēt Pierīgas Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes
Uzraudzības padomes 2021.gada
6.augusta lēmumu Nr. 3 “Par nodibi
nājuma Pierīgas izglītības, kultūras
un sporta pārvalde likvidācijas
procesa uzsākšanu” ar 2021.gada
1.oktobri, to noslēdzot 2021. gada
30. decembrī.
• Izsniegt izziņu juridiskai personai par piekrišanu iegūt īpašumā

nekustamo īpašumu Babītē, Babītes
pagastā;
• Piešķirt biedrībai „Latvijas strītbola
akadēmija” finansiālu atbalstu 5 000
eiro apmērā Latvijas 3x3 basketbola čempionāta posma organizēšanai
Mārupes administratīvajā teritorijā
2021.gada septembrī;
• Apstiprināt Mārupes novada sadarbības teritorijas civilās
aizsardzības komisiju.
• Veikt grozījumus Babītes novada
pašvaldības 2021.gada 27.janvāra
noteikumos Nr.1 (protokols Nr.2,
45.§) „Par amatiem, to klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības
iestādēs 2021.gadā”, Babītes vidus
skolā likvidējot amata vietu - direktora vietnieks tehniskajos jautājumos.
• Apstiprināt Babītes vidusskolas
nolikumu.
Domes priekšsēdētāja iesniegtie
lēmumprojekti
• Piešķirt finansējumu 5 100 eiro
apmērā biedrībai “Jaunie censoņi”
bērnu un jauniešu hokeja komandu dalībai starptautiskajā turnīrā
“TRUE RIGA HOCKEY CUP” 2021.
gadā Rīgā.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz nekustamo īpašumu Priežu iela
3, Babīte, Babītes pagasts, Mārupes
novads, kadastra Nr. 8048 004 1053,
sastāvoša no zemes gabala 0,6584
ha platībā (kad.apz. 8048 004 1053)
un ēku (būvju) īpašuma – bērnudārza ēkas (kad.apz. 8048 004 1053
001).
• Piešķirt vienai personai pabalstu
krīzes situācijā 400 eiro apmērā.
• Atcelt Mārupes novada domes
2018.gada 24.janvāra lēmumu Nr.44
(sēdes prot.Nr.1).
• Piešķirt vienai personai finansiālu
atbalstu 160 eiro apmērā dalībai izstādē Ukrainā starptautiskā mākslas
projektā “Tavi vārdi Ukrainā”.
Andrejs Ence, Mārupes novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs
Ar domes sēžu protokoliem var
iepazīties pašvaldības mājaslapas
www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/
Domes sēdes vai klātienē Vienotajā
klientu apkalpošanas centrā Daugavas
ielā 29, Mārupes pagastā, Mārupes
novadā.

Saimnieciskie darbi novadā
Mārupes pagastā
Saskaņā ar iepirkuma procedūru
rezultātiem noslēgti līgumi ar:
• SIA “Aniva”, SIA “Baltic Restaurants
Latvia”, SIA “IRG” par ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu Mārupes
novada izglītības iestādēs. Līguma
kopējā summa visās trīs daļās 7 317
504,90 eiro bez PVN.
• SIA “BALTIJAS BŪVE” par Mārupes
novada pašvaldības ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbiem, līguma
summa 800 000 eiro bez PVN.
• SIA “DEPO DIY” par remontmateriālu un citu sadzīves preču iegādi, līguma summa līdz 41999,99 eiro
bez PVN.
Izsludinātie iepirkumi:
• Mārupes novada pašvaldības
ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas
darbi ziemas sezonā, piedāvājumu
iesniegšana līdz 04.10.2021.
• Degvielas iegāde, piedāvājumu
iesniegšana līdz 16.09.2021.
Vasaras sezonā veikti valsts
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nozīmes meliorācijas notekas
tīrīšanas darbi posmā no
Jaunmārupes līdz Rožu ielai, Mārupē,
6,5 km kopgarumā. Tuvākajā laikā
plānots uzsākt meliorācijas grāvja
rekonstrukciju Mārupē, posmā no
Kungu ielas līdz Mārupītes gatvei.
Veikti arī sezonas zāles pļaušanas
darbi14 ha platībā.
Turpinās Jauniešu centra,
Dreimaņu ielā 12, Mārupē, būvdarbi – ir izbūvēti ēkas pamati un koka karkass, šobrīd tiek likts jumta
segums. Tuvākajās dienās plānots
uzsākt sienu siltināšanu un apdari,
kā arī ārtelpas labiekārtošanas
darbus.
Turpinās Bebru ielas, Mārupē,
labiekārtošanas darbi – ir izbūvēti
lietus ūdens un kanalizācijas tīkli,
ieklāts pamata segums, veikta apmaļu uzstādīšana, notiek sagata
vošanas darbi apļveida krustojuma
un stāvvietu bruģa ieklāšanai.
Tiek izstrādāts rekonstrukcijas

projekts Ozolu ielai, Jaunmārupē,
kas paredz gājēju/velosipēdistu
celiņa izbūvi drošākai nokļūšanai
līdz jaunajam bērnudārzam “Zīļuks”.
Babītes un Salas pagastā
Saskaņā ar iepirkuma procedūru
rezultātiem noslēgti līgumi ar:
• AS “Ceļu pārvalde” par Babītes
ielas posma pārbūvi un gājēju ietves
izbūvi Babītē par līguma summu 269
862 eiro bez PVN;
• SIA “Reck” par gājēju – veloceliņa
un apgaismojuma izbūvi Gravu ielas
posmā no valsts vietējā autoceļa
V10 Babītes stacija – Vārnukrogs
līdz Žubīšu ielai Spilvē par līguma
summu 202 486 eiro bez PVN;
• SIA “Gludi LM” par gājēju ietves un
apgaismojuma izbūvi Kleistu ielas
posmā no Stropu ielas līdz Alstu ielai
Spilvē par līguma summu 138 442
eiro bez PVN;
• SIA “Ribetons ceļi” par piebraucamās ielas pārbūvi Centra ielā 2,

Piņķos, par līguma summu 99 691
EUR bez PVN;
• SIA “CEĻINIEKS 01” par gājēju
ietves un apgaismojuma izbūvi
Jūrmalas ielas posmā no Spīdolas
ielas līdz sabiedriskā transporta pie
turai Piņķos par līgumcenu 46 912
eiro bez PVN.
• SIA “SAAVA-LV” par gājēju drošības barjeru (Rīgas tipa) izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu Jūrmalas
ielas posmā Piņķos par līguma summu 4 375 eiro bez PVN.
• SIA “Global Project” par būvprojekta “Atpūtas ielas posma pārbūve
Piņķos, Babītes pagastā” izstrādi par
līguma summu 4 000 eiro bez PVN.
Izstrādāti būvprojekti “A/C
C-21, Božu ceļa posma pārbūve,
Dzilnuciemā, Babītes pagastā”
un “Pašvaldības a/c C-26, Vecā
Liepājas ceļa posma atjaunošana,
Dzilnuciemā”.
Pabeigti ēkas Centra ielā 3,

Piņķos, 2.stāva un ieejas mezgla
pārbūves darbi par kopējo līguma
summu 157 867 eiro bez PVN, tiek
gatavota dokumentācija nodošanai
ekspluatācijā.
Tiek izstrādāti būvprojekti par
teritorijas labiekārtošanu pie
Spuņņupes peldvietas Spuņciemā
un aktīvās atpūtas parka labiekārtošanu Piņķos un Babītē.
Notiek autoceļa C – 14, Vīkuļu
ceļa posma pārbūve Skārduciemā,
Babītes pagastā.
Tiek veikta caurtekas nomaiņa uz
Pluģu ceļa Babītes pagastā.
Veikti vasaras sezonas ielu un
ceļu uzturēšanas darbi, t.sk., grants
ceļu greiderēšana, ceļu nomalēm
apauguma noņemšana, asfaltbetona seguma labošanas darbi.
Kristaps Ločs, izpilddirektors
Elfa Sloceniece, izpilddirektora
vietniece
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Aviācijas muzejs pārcelts uz jaunu mājvietu Skultē
Rīgas Aviācijas tehnikas muzejs,
kas līdz šim atradās lidosta “Rīga”
teritorijā netālu no gaisa satik
smes torņa, augusta beigās ar
lidostas “Rīga” atbalstu pārcelts
otrpus skrejceļam. Aviācijas
muzeja jaunā mājvieta atrodas uz
lidostai piederošās zemes Skultē
blakus tūristu iecienītajam lidmašīnu vērošanas laukumam.
Aviācijas tehnikas muzejs veidojies 40 gadu laikā un tajā aplūkojamā
padomju aviācijas tehnika ir lielākā
kolekcija, kas atrodama ārpus bijušās Padomju savienības robežām.
Oficiāli muzejs eksistē kopš 1997.
gada, bet muzeja pirmsākumi meklējami 1965. gadā, kad tika nodibināts
Rīgā dzimušā vācbaltu izgudrotāja
Frīdriha Candera vārdā nosauktais
“Jauno Lidotāju Klubs”.
Muzeju izveidojis un vada aviācijas inženieris Viktors Talpa, kas tolaik strādāja Latvijas civilās aviācijas
pārvaldē. Kluba rīcībā ir ap 40 gaisa kuģu, daudzi no eksponātiem ir
unikāli, piemēram, helikoptera “M16”
eksponāts, kas ir vienīgais Baltijā un
savulaik bijis lielākais pasaulē.

Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Pierīgā, jau piekto reizi
norisināsies Grantu programma
“(ie)dvesma”, ko īsteno SEB banka kopā ar Jūrmalas pilsētu,
Ķekavas, Mārupes, Olaines,
Ogres, Siguldas un Ropažu
novadiem.

Pēc PSRS sabrukuma kluba finansēšana tika pārtraukta un radās
jautājums, kur paliks kolekcija.
Lidostas „Rīga” vadība nāca pretī
un klubam piedāvāja savu teritoriju
tehnikas izvietošanai.
Muzeja pārcelšana uz jaunu māj
vietu saistīta ar lidostas attīstības
plāniem. Vietā, kur līdz šim atradās

muzeja kolekcija, plānots būvēt “airBaltic” tehniskās apkopes angāru
jaunajām “Airbus” lidmašīnām.
Pašlaik muzejs apmeklētājiem vēl
nav pieejams.
Uva Bērziņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Ar iedzīvotāju iniciatīvu Lapsās
izveidots āra fitnesa laukums
Laikā, kad Covid-19 pandēmijas
rezultātā tika slēgtas sporta zāles,
iedzīvotāji meklēja arvien jaunus
veidus, kā uzlabot savu veselību
un pavadīt aktīvi laiku svaigā
gaisā, tādēļ “Apsaimniekošanas
biedrība Lapsas”, piedaloties
Babītes novada pašvaldības projektu konkursā “Ģimenei. Videi.
Izaugsmei Babītes novadā”, izveidoja āra fitnesa laukumu ciematā
Lapsas.
Projekta autore Maija Titava
stāsta, ka ciemats Lapsas ir izveidojies par skaistu, meža ieskautu,
dzīvesvietu, kur dzīvo aptuveni pieci
simti aktīvi, sportiski un sabiedriski
iedzīvotāji. Lai gan Lapsās jau ir ļoti

jauks bērnu laukums, ko apmeklē
ne tikai Lapsu iedzīvotāji, bet arī citi
Mārupes novada iedzīvotāji un viesi,
pieaugušajiem speciālas vietas, kur
sportot, līdz šim nebija. Rezultātā
ciemata Lapsas iedzīvotajiem rādās
ideja izveidot pašiem savu āra sporta zāli, kur tikties un nodarboties ar
fiziskajām aktivitātēm.
Kā ļoti pozitīvu aspektu projekta īstenošanas laikā M.Titava min
vietējo iedzīvotāju spēju kopīgi vie
noties par projekta risinājumiem,
kopīgu gatavošanos atklāšanas
pasākumam, kā arī bērnu laukuma
un volejbola laukuma pilnveidošanu. Īpašu paldies viņa vēlas izteikt
ciemata iedzīvotājiem, kuri piedalījās ar ievērojamu līdzfinansējumu.

Projekta ietvaros izveidojās ļoti
veiksmīga sadarbība ar vietējiem
uzņēmumiem, kuri atbalstījuši projekta norisi: “Bejas”, restorāni “The
Forest cafe”, “Apero” un “Coffee stop”,
zemnieku saimniecība “Mārtiņrozes”
un pārtikas un dzērienu uzņēmums
“Mežrozītes.lv”. Projektu iesniedza
un īstenoja ciemata aktīviste Maija
Titava, Lauma Simona Vēvere, bied
rības “Apsaimniekošanas biedrība
Lapsas” valdes locekļi Aija Indāne
un Gints Plivna.
Pieaugušo vingrošanas un funkcionālais fitnesa laukums pieaugušajiem Lapsās tika atklāts 11.
septembrī.
Ilze Kamoliņa, projektu vadītāja

Īstenots projekts “Bērnu laukumiņa pilnveidošana un
atjaunošana ciematā Lapsas”
Pateicoties pašvaldības rīkotajam
projektu konkursam „Ģimenei.
Videi. Izaugsmei Babītes novadā”,
ciemata Lapsas iedzīvotājai Daigai Sproģei bija iespēja piesaistīt
līdzfinansējumu bērnu rotaļu laukumiņa pilnveidošanai - jaunu rotaļu iekārtu iegādei un esošo
iekārtu elementu maiņai.
“Ciemata iedzīvotāji ir snieguši
milzīgu atbalstu bērnu laukumiņa
pilnveidošanai un aktīvi piedalījās
rīkotajā aptaujā par bērnu laukumiņa uzlabojumiem, tāpat ļoti īsā
laikā savāca atlikušo finansējumu,
lai šo projektu veiksmīgi īstenotu,”
stāsta D.Sproģe.
2015.gadā, pateicoties ciemata
Lapsas aktīvāko iedzīvotāju inicia
tīvai, izdevās piesaistīt Eiropas

fondu finanšu līdzekļus bērnu laukumiņa izveidošanai. Laukumiņš
tiek uzturēts, organizējot iedzīvotāju talkas laukumiņa sakārtošanai un
uzkopšanai. Bērnu rotaļu laukumiņš
Lapsu iedzīvotājiem ir pieejams jau
piecus gadus, līdz ar to vairāki laukumiņa elementi ir nolietojušies.
Tāpat, pieaugot pēdējo gadu laikā
Lapsu iedzīvotāju skaitam, ir seškārt
palielinājies arī šeit dzīvojošo bērnu
skaits, līdz ar to bērnu laukumiņu
apmeklē arvien vairāk bērnu.
D.Sproģe stāsta, ka īpašu popularitāti jau ieguvusi mūzikas iekārta “Plakanie vēja zvani”. “Esmu
pārliecināta, ka projekta izvirzītais
mērķis par dzīves vides kvalitātes
uzlabošanu ciematā Lapsas, saliedējot ģimenes ar bērniem, izmantojot
aktivitātes svaigā gaisā, ir pilnībā

sasniegts. Pateicos pašvaldībai par
šādu lielisku iespēju uzlabot ciemata
“Lapsas” vides kvalitāti, nodrošinot
sakoptu un daudzveidīgu bērnu rotaļu laukumiņa teritoriju visām bērnu vecuma grupām. Šādā veidā ir
vēl vairāk uzlabota dzīves kvalitāte
ģimenēm, ne tikai veicinot vecāku un
bērnu fizisko un garīgo veselību, bet
arī veidojot iedzīvotāju pozitīvu attieksmi par bērnu aktivitātēm svaigā
gaisā,” tā D.Sproģe.
Projekta īstenošana noslēdzās ar
bērnu koncertu, kur piedalījās ciemata Lapsas jaunākie iedzīvotāji,
kuri mācās Emīla Dārziņa mūzikas
vidusskolā, Babītes Mūzikas skolā
un J.Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolā.
Ilze Kamoliņa, projektu vadītāja

2021.gadā konkursam “Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā” tika iesniegti vienpadsmit projektu pieteikumi, no kuriem
līdzfinansējuma saņemšanai apstiprināti seši. Turpinot iepriekšējos gados veiksmīgi iesākto tradīciju, Babītes novada pašvaldība
februārī izsludināja pieteikšanos projektu konkursam „Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā”. Konkursa mērķis - iesaistīt
vietējās kopienas iedzīvotājus, nevalstiskās organizācijas un komercsabiedrības novada vides kvalitātes uzlabošanā, tai skaitā,
kultūras pasākumu organizēšanā, kultūras vērtību saglabāšanā, teritorijas labiekārtošanā, sabiedrisko aktivitāšu dažādošanā,
kā arī veselīga dzīvesveida un sporta popularizēšanā.
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Piesakies Grantu programmai
“(ie)dvesma”!

Kopējais pieejamo grantu apmērs
šogad būs 80 000 eiro, un finansējuma saņemšanai varēs pieteikties
gan strādājoši uzņēmumi, gan vēl
neīstenotu biznesa ideju autori.
Projektu pieņemšana sākas 10.
septembrī un ilgs līdz 30. septembra plkst.14.00.
Maksimālā naudas summa vienam grantam būs 10 000 eiro, un
uz to varēs pretendēt gan privātpersonas, kas plāno uzsākt savu biznesu, gan arī jau esoši uzņēmumi, kas
veic vai plāno veikt saimniecisko
darbību kādā no grantu programmā

iesaistītajām pašvaldībām un dibi
nāti pirms ne vairāk kā trim gadiem.
Pieteikumu iesniegšana
Pieteikumu var iesniegt personīgi, elektroniskā formā vai nosūtot
pa pastu. Pieteikumu personīgi var
iesniegt Mārupes novada pašvaldībā,
1.stāvā, Klientu apkalpošanas
centrā. Adrese: Daugavas iela 29,
Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes
novads, LV-2167. Pieteikumu elektroniski iesniegt, nosūtot to uz e-pasta adresi iedvesma@seb.lv.
Jautājumu gadījumā aicinām
sazināties ar Mārupes novada
pašvaldības Sabiedrības iesaistes
un mārketinga nodaļas uzņēmējdarbības speciālisti Jolantu Kursišu,
tālr. 29330721.
Ar noteikumiem var iepazīties
SEB
bankas
tīmekļvietnē
www.seb.lv/iedvesma.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamā īpašuma “Stūrīši”, Mārupes pagastā,
teritorijai

Mārupes novada pašvaldības
dome 2021.gada 26. augustā ir
pieņēmusi lēmumu Nr.27 (prot.
Nr.9) “Par detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu nekustamā īpašuma
“Stūrīši”, Mārupes pagastā, Mārupes
novadā (kadastra Nr.80760030283)
teritorijai”. Detālplānojuma teritorija sastāv no nekustamā īpašuma
“Stūrīši”, ar kopplatību 2,3 ha.
Saskaņā ar spēkā esošo 2013.
gada 18.jūnijā apstiprināto Mārupes
novada (šobrīd Mārupes pagasta)
teritorijas plānojumu, nekustamais īpašums “Stūrīši” atrodas
funkcionālās zonas Savrupmāju
apbūves teritorijas apakšzonā
Mazsaimniecību apbūve ārpus ciema (DzSM), kurā noteikta minimālā
zemes vienības platība 0,3000 ha.
Īpašums “Stūrīši” robežojas ar
pašvaldības ceļu C-18 Saltupi Turaidas- Rutki, piekļuve iespējama
no pašvaldības ceļa.
Detālplānojuma izstrādes mērķis
ir izstrādāt risinājumu īpašuma
sadalei apbūves gabalos, piekļuvei
pie jaunveidojamiem zemesgabaliem veidojot jaunu ceļu un inženierkomunikācijas, detalizēt teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumus un paredzēt nosacījumus
meža teritorijas izmantošanai un
atmežošanai. Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji ir nekustamā
īpašuma īpašnieki - gan fiziska, gan
juridiska persona.
Ar lēmumu un darba uzdevumu,
kā arī turpmāko detālplānojuma izstrādes dokumentāciju var iepazīties
Mārupes novada pašvaldības mājas
lapā sadaļā Pašvaldība/Attīstība un
plānošana/ Detālplānojumi, kā arī

Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv sadaļā
Teritorijas attīstības plānošana.
Rakstiskus priekšlikumus detālplānojumā iekļaujamajiem risinājumiem var iesniegt līdz 5.10.2021.
Mārupes novada pašvaldībai pa
pastu (adrese: Daugavas iela 29,
Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes
novads, LV 2167) vai elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot
uz e-pastu marupe@marupe.lv.
Iesniegumu iespējams atstāt arī
pastkastē pie pašvaldības Centrālās
administrācijas durvīm Mārupē,
Daugavas ielā 29 vai administrācijas ēkā Babītes pagastā - Centra
ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā,
Mārupes novadā, kā arī ievadīt valsts
vienotajā ģeotelpiskās informācijas
portālā www.geolatvija.lv apsprie
šanas sadaļā “Iesniegt priekšlikumu”. Iesniegumā noteikti jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds un
adrese, bet juridiskām personām
jānorāda nosaukums, adrese un
reģistrācijas numurs.
Kontaktpersona jautājumu gadījumā: Mārupes novada Attīstības
un plānošanas nodaļas vadītājas
vietniece Dace Žīgure, e-pasts:
dace.zigure@marupe.lv,
tālr.
67149862, speciālistu konsultāciju
laikā – pirmdienās un ceturtdienās
no plkst. 9.00-18.00. Saistībā ar
valstī noteiktajiem ierobežojumiem
Covid-19 vīrusa izplatības iero
bežošanai lūgums izmantot tikai
attālinātas saziņas iespējas.
Dace Žīgure, Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītājas
vietniece
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Paziņojums par detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu nekustamo īpašumu “Meža rūķi”,
“Purmaļi”, “Tīreļpurva mežs”, “Dzilnu ceļš
C-27”, “Ceļš uz Božām” teritorijā Babītes
pagastā
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta lēmumu “Par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko
ietver nekustamā īpašuma “Meža
rūķi” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8048 007 0915 daļa,
nekustamā īpašuma “Purmaļi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0188, nekustamā
īpašuma “Tīreļpurva mežs” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu
8048 014 0048 daļa, nekustamā
īpašuma “Dzilnu ceļš C-27” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu
8048 007 0288 daļa un nekustamā
īpašuma “Ceļš uz Božām” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu
8048 007 0201 daļa Babītes pagastā, Mārupes novadā”, protokols
Nr. 9,14.§, ir uzsākta detālplānojuma
izstrāde minēto īpašumu un to daļu
teritorijai.
Detālplānojuma teritorija (aptuveni 95,7075 ha) atrodas ārpus ciemu
teritorijā, kur atbilstoši Babītes novada teritorijas plānojumam noteikts
funkcionālais zonējums Dabas
un apstādījumu teritorija (DA) un
Transporta infrastruktūras teritorija
(TR).
Detālplānojuma izstrādes mērķis
ir izveidot teritoriju golfa laukuma
izbūvei un izmantošanai, kā arī
precizēt Babītes novada teritorijas
plānojuma funkcionālajā zonējumā
noteikto atļauto izmantošanu atbilstoši attīstības ieceres mērķim.
Detālplānojuma izstrādes ierosinā
tājs ir nekustamā īpašuma nomnieks - juridiska persona.

Par detālplānojuma izstrādes
vadītāju apstiprināta Mārupes novada pašvaldības teritorijas plānotāja
Svetlana Buraka.
Ar pieņemto lēmumu un darba uzdevumu, kā arī turpmāko
detālplānojuma izstrādes dokumentāciju var iepazīties Latvijas
ģeotelpiskās informācijas portāla
Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.
Rakstiskus priekšlikumus un
ierosinājumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt līdz 2021.gada
15.oktobrim, nosūtot tos pa pastu Mārupes novada pašvaldībai
Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes
pagastā, Mārupes novadā, LV2167, vai sūtot uz e-pasta adresi
marupe@marupe.lv. Iesniegumu
iespējams atstāt arī pastkastē pie
pašvaldības Centrālās administrācijas durvīm Mārupē, Daugavas ielā
29, vai administrācijas ēkā Babītes
pagastā - Centra ielā 4, Piņķos,
Babītes pagastā, Mārupes novadā.
Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas
saņemt rakstisku atbildi, fiziskām
personām jānorāda vārds, uzvārds
un adrese, juridiskām personām
– nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Jautājumu gadījumā
zvanīt detālplānojuma izstrādes
vadītājai uz tālr. 67511291 vai sazi
noties, rakstot uz e-pasta adresi
svetlana.buraka@marupe.lv.
Svetlana Buraka,
teritorijas plānotāja

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Zīlītes” zemes vienības
, Spuņciemā, nodošanu publiskajai apspriešanai

Ar Mārupes novada pašvaldības
domes 2021.gada 26.augusta lēmumu “Par detālplānojuma nekustamā
īpašuma “Zīlītes” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8088 005
0476 Spuņciemā, Salas pagastā,
Mārupes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai” (prot. Nr.9, 3.§), publiskajai apspriešanai nodots detālplānojums teritorijai, ko ietver
nekustamā īpašuma “Zīlītes” zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu
8088 005 0476 Spuņciemā, Salas
pagastā, Mārupes novadā.
Publiskās apspriešanas termiņš
noteikts no 2021. gada 22. septembra līdz 22. oktobrim.
Ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21.panta 2.daļas otrā apakšpunkta un

3.daļas prasības, kas nosaka publiskās apspriešanas sanāksmes
organizēšanas kārtību, t.i., izmantojot tiešsaistes videokonferences
sarunu rīku vai citu tiešsaistes sarunu rīku, publiskās apspriešanas
sanāksme tiks organizēta, izmantojot tiešsaistes videokonferences
sarunu rīku, 2021.gada 27.septembrī
plkst. 17.00. Dalību lūdzam pieteikt
iepriekš, zvanot uz tālruņa numuru
67913758 vai rakstot uz e-pasta
adresi daina.klauge@marupe.lv līdz
2021.gada 27.septembra plkst.
10.00.
Aicinām iepazīties ar detālplānojuma
elektronisko
dokumentāciju
ģeoportālā
www.geolatvija.lv un Mārupes novada pašvaldības mājaslapā www.
marupe.lv, sadaļā Sabiedrība /
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Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.
Rakstiskus priekšlikumus un
ierosinājumus detālplānojuma
izstrādei var iesniegt līdz 2021.
gada 15.oktobrim Mārupes novada pašvaldībai Daugavas ielā 29,
Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes
novadā, LV-2167, nosūtot tos pa
pastu vai sūtot uz e-pasta adresi:
marupe@marupe.lv. Iesniegumu
iespējams atstāt arī pastkastē
pie Mārupes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas durvīm
Mārupē, Daugavas ielā 29, vai pastkastītē pie administrācijas ēkas
Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Ja priekšlikumu iesniedzējs
vēlas saņemt rakstisku atbildi,
fiziskām personām jānorāda vārds,
uzvārds un adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Jautājumu
gadījumā zvanīt detālplānojuma
izstrādes vadītājai uz tālruņa numuru 67511291 vai sazināties, rakstot
uz e-pasta adresi svetlana.buraka@
marupe.lv.
Svetlana Buraka, teritorijas
plānotāja

Svetlana Buraka, teritorijas
plānotāja

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Papardes”, Piņķos, detālplānojuma
nodošanu publiskajai apspriešanai

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu nekustamajā īpašumā Veisu ielā 3,
Sēbruciemā, Babītes pagastā
Ar Mārupes novada pašvaldības
domes 2021.gada 26.jūlija lēmumu “Par detālplānojuma grozījumu
izstrādes uzsākšanu nekustamajā
īpašumā Veisu iela 3, kadastra Nr.
8048 009 0112, darba uzdevuma
un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”, protokols Nr. 9, 22., ir uzsākta
detālplānojuma izstrāde minētā
īpašuma teritorijai.
Detālplānojuma teritorija ir 0,5460
ha, atrodas ciema teritorijā, kur atbilstoši Babītes novada teritorijas
plānojumam noteikts funkcionālais
zonējums Savrupmāju apbūves
teritorijā (DzS) un Transporta infrastruktūras teritorija (TR), ko ierobežo
sarkanās līnijas.
Detālplānojuma izstrādes mērķis
ir īpašuma sadalīšana savrupmāju
apbūvei, veidojot vienotu ielu tīklu (precizējot sarkanās līnijas) un
inženierinfrastruktūru.
Detālplānojuma
izstrādes
ierosinātāji ir nekustamā īpašuma
īpašnieks - fiziska persona.
Par detālplānojuma izstrādes
vadītāju apstiprināta Mārupes novada pašvaldības teritorijas plānotāja
Svetlana Buraka.
Ar pieņemto lēmumu un darba uzdevumu, kā arī turpmāko
detālplānojuma izstrādes dokumentāciju var iepazīties Latvijas
ģeotelpiskās informācijas portālā

Sabiedriskās apspriedes.
Publiskās apspriešanas laikā
detālplānojuma dokumentācija
klātienē pieejama Mārupes novada pašvaldības administrācijas
ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes
pagastā, Mārupes novadā (5. kabinets), piesakoties vizītei iepriekš,
norādot konkrētu datumu un laiku. Zvanīt uz tālruņa nr. 67913758
vai rakstot uz e-pasta adresi
daina.klauge@marupe.lv.
Rakstiskus priekšlikumus un
ierosinājumus detālplānojuma
izstrādei var iesniegt līdz 2021.
gada 22.oktobrim Mārupes novada pašvaldībai Daugavas ielā 29,
Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes
novadā, LV-2167, nosūtot tos pa
pastu vai sūtot uz e-pasta adresi
marupe@marupe.lv. Iesniegumu
iespējams atstāt arī pastkastē pie
pašvaldības Centrālās administrācijas durvīm Daugavas ielā 29, Mārupē,
vai administrācijas ēkā Centra ielā 4,
Piņķos, Babītes pagastā. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt
rakstisku atbildi, fiziskām personām
jānorāda vārds, uzvārds un adrese,
juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese.
Jautājumu gadījumā zvanīt detālplānojuma izstrādes vadītājai uz
tālr. 67913758 vai rakstot uz e-pasta
adresi daina.klauge@marupe.lv.

Ar Mārupes novada pašvaldības
domes 2021.gada 26.augusta lēmumu “Par detālplānojuma nekustamā
īpašuma “Papardes”, kad. Nr. 8048
003 1005, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1426 un
adresi Viršu iela 22, Piņķi, Babītes
pagasts, Mārupes novads, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.9, 15.§)
publiskajai apspriešanai nodots
detālplānojums teritorijai, ko ietver
nekustamā īpašuma “Papardes” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1426 ar adresi Viršu
iela 22, Piņķos, Babītes pagastā,
Mārupes novadā.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2021. gada 22.

septembra līdz 22. oktobrim.
Ievērojot Covid-19 infekcijas
izplatības pārvaldības likuma
21.panta 2.daļas otrā apakšpunkta un 3.daļas prasības, kas nosaka
publiskās apspriešanas sanāksmes organizēšanas kārtību, t.i.,
izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku vai citu tiešsaistes sarunu rīku, publiskās
apspriešanas sanāksme tiks organizēta, izmantojot tiešsaistes
videokonferences sarunu rīku,
2021.gada 14.oktobrī plkst. 17.00.
Dalību lūdzam pieteikt iepriekš, zvanot uz tālruņa numuru 67511291
vai rakstot uz e-pasta adresi
svetlana.buraka@marupe.lv līdz
2021.gada 14.oktobra plkst. 10.00.

Aicinām iepazīties ar detālplānojuma elektronisko dokumentāciju
ģeoportālā www.geolatvija.lv un
Mārupes novada pašvaldības mājas
lapā www.marupe.lv, Sabiedrība/
Sabiedriskās apspriedes.
Publiskās apspriešanas laikā
ar detālplānojuma dokumentāciju
iespējams iepazīties klātienē admini
strācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos,
Babītes pagastā, Mārupes novadā
(5. kabinets), piesakoties vizītei iepriekš, norādot konkrētu datumu un
laiku. Tālruņa nr. 67511291, e-pasta
adrese svetlana.buraka@marupe.lv.
Rakstiskus priekšlikumus un
ierosinājumus detālplānojuma
izstrādei var iesniegt līdz 2021.
gada 15.oktobrim Mārupes novada pašvaldībai Daugavas iela 29,
Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes
novads, LV-2167, nosūtot tos pa
pastu vai sūtot uz e-pasta adresi:
marupe@marupe.lv. Iesniegumu
iespējams atstāt arī pastkastē pie
pašvaldības Centrālās administrācijas durvīm Mārupē, Daugavas
ielā 29 vai pastkastē pie administrācijas ēkas Centra ielā 4, Piņķos,
Babītes pagastā. Ja priekšlikumu
iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku
atbildi, fiziskām personām jānorāda
vārds, uzvārds un adrese, juridiskām
personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Jautājumu
gadījumā zvanīt detālplānojuma izstrādes vadītājai uz tālr. 67511291
vai sazināties, rakstot uz e-pasta
adresi svetlana.buraka@marupe.lv.
Svetlana Buraka, teritorijas
plānotāja

pirmdiena, 13. septembris, 2021

Paziņojums par nekustamo īpašumu “Pavāri”,
“Pīlādzīši”, “Piparmētras” zemes vienību
Piņķos, detālplānojuma nodošanu publiskajai
apspriešanai

Ar Mārupes novada pašvaldības
domes 2021.gada 11.augusta lēmumu “Par detālplānojuma nekustamo
īpašumu “Pavāri”, kadastra Nr. 8048
004 0247, “Pīlādzīši”, kadastra Nr.
8048 004 1515, “Piparmētras”, kadastra Nr. 8048 004 1516, zemes
vienībām Piņķos, Babītes pagastā,
Mārupes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai” (prot. Nr.8., 11.§)
publiskajai apspriešanai nodots
detālplānojums teritorijai, ko ietver
nekustamā īpašuma “Pavāri”,
kad. Nr. 8048 004 0247, zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu
8048 004 1497, nekustamā īpašuma
“Pīlādzīši”, kad. Nr. 8048 004 1515
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1496 un nekustamā
īpašuma “Piparmētras”, kad. Nr.
8048 004 1516, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1498
Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes
novadā.
Publiskās apspriešanas termiņš
noteikts no 2021.gada 13.septembra līdz 11. oktobrim.
Ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21.panta 2.daļas otrā apakšpunkta un
3.daļas prasības, kas nosaka publiskās apspriešanas sanāksmes
organizēšanas kārtību, t.i., izmantojot tiešsaistes videokonferences
sarunu rīku vai citu tiešsaistes sarunu rīku, publiskās apspriešanas
sanāksme tiks organizēta, izmantojot tiešsaistes videokonferences
sarunu rīku 2021.gada 23.septembrī
plkst. 17.00. Dalību lūdzam pieteikt
iepriekš, zvanot uz tālruņa numuru
67913758 vai rakstot uz e-pasta

adresi daina.klauge@marupe.lv
līdz 2021.gada 23.septembra plkst.
10.00.
Aicinām iepazīties ar detālplānojuma elektronisko dokumentāciju
ģeoportālā www.geolatvija.lv un
Mārupes novada pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv, sadaļā
Sabiedrība/ Sabiedriskās apspriedes.
Publiskās apspriešanas laikā
detālplānojuma dokumentācija pie
ejama Mārupes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra
ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, (5.
kabinets). Ja vēlaties iepazīties ar
izstrādāto detālplānojuma projektu
klātienē, lūdzam pieteikties vizītei iepriekš, norādot konkrētu datumu un
laiku. Tālruņa nr. 67913758, e-pasta
adrese: daina.klauge@marupe.lv.
Apmeklējot pašvaldības administrācijas telpas, obligāti jāievēro visi epidemioloģiskās drošības
pasākumi.
Rakstiskus priekšlikumus un
ierosinājumus aicinām iesniegt
Mārupes novada pašvaldībai Centra
ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā,
Mārupes novadā, LV-2107, tos ievietojot pastkastē, vai elektroniski,
sūtot uz e-pasta adresi marupe@
marupe.lv, vai iesniedzot viedokli
elektroniski ģeoportālā www.geolatvija.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi,
fiziskām personām jānorāda vārds,
uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums,
reģistrācijas numurs un adrese.
Svetlana Buraka, teritorijas
plānotāja

Paziņojums par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Lielmaņi”,
Mārupes novadā pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

Mārupes novada pašvaldības
dome 2021. gada 26. augustā
pieņēma lēmumu Nr.1 (prot. Nr.9)
“Par lokālplānojuma, ar kuru groza,
teritorijas plānojumu nekustama
jā īpašumā “Lielmaņi”, Mārupes
novadā (kadastra Nr.8076 003
1094), pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai”.
Publiskās apspriešanas termiņš
no 2021. gada 14. septembra līdz
12. oktobrim.
Publiskās
apspriešanas
sanāksme notiks Zoom platformā
2021. gada 27. septembrī plkst.
17:00. Saite uz sanāksmi: https://
us02web.zoom.us/j/8176795216
Parole: Lielmani27
Ar lokālplānojuma redakciju
iespējams iepazīties:
1) Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.
lv , sadaļā Pašvaldība/ Attīstība un
plānošana/ Lokālplānojumi
2) valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv
vai https://ej.uz/Lielmani
3) Elektroniskajā vidē ar
lokālplānojuma pilnveidoto redakciju var iepazīties Mārupes novada
pašvaldības interneta vietnē vai
Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā sadaļā Teritorijas
attīstības plānošana https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19355
līdz publiskās apspriešanas beigām.
Priekšlikumus
iespējams
iesniegt līdz 2021. gada 12.

oktobrim nosūtot iesniegumu
Mārupes novada pašvaldībai pa
pastu (adrese: Daugavas iela 29,
Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes
novads, LV 2167) vai elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot
uz e-pastu marupe@marupe.lv.
Iesniegumu iespējams atstāt arī
pastkastē pie pašvaldības Centrālās
administrācijas durvīm Mārupē,
Daugavas ielā 29 vai administrācijas ēkā Babītes pagastā - Centra ielā
4, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes
novadā, kā arī ievadīt valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā
www.geolatvija.lv apspriešanas
sadaļā “Iesniegt priekšlikumu”.
Informāciju par lokālplānojuma redakcijas risinājumiem, konsultāciju
iespējām klātienē un publiskās apspriešanas pasākumiem iespējams
saņemt sazinoties ar Mārupes
novada Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja vietnieci Daci Žīguri
pa tālruni 67149862 vai e-pastu:
dace.zigure@marupe.lv, lokālplānojuma izstrādātāja SIA “Reģionālie
projekti” pārstāvi Līnu Dimitrijevu
pa tālruni 26522307 vai e-pastu
birojs@rp.lv vai lokālplānojuma
pasūtītāja SIA “P59” valdes locekli
Pēteri Senkānu pa tālruni 26131263
vai e-pastu: piche@piche.eu.
Lokālplānojuma izstrādes pamatojums un īss risinājumu apraksts
Lokālplānojuma izstrādes mērķis
ir grozīt spēkā esošajā Mārupes
novada teritorijas plānojumā
noteikto funkcionālo zonējumu
nekustamajā īpašumā “Lielmaņi” uz

Ar
lēmuma
saturu
var
iepazīties pašvaldības tīmekļa
vietnē www.marupe.lv sadaļā

pirmdiena, 13. septembris, 2021

Pašvaldība/Attīstība un plānošana/ Detālplānojumi, Latvijas ģeo
telpiskās informācijas portālā
www.geolatvija.lv
un klātienē
Mārupes novada pašvaldībā,
Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes
novadā, kad tas būs pieļaujams,
ievērojot ierobežojumus vīrusa
Covid-19 izplatības ierobežošanai.
Dace Žīgure, Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītājas
vietniece

Dace Žīgure, Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītājas
vietniece

Par Mārupes pagasta padomes 2008.gada 14.maija saistošo noteikumu
Nr.27 ”Mārupes pagasta saimniecības “Boļi-1” detālplānojums” atcelšanu

Paziņojums par nekustamā īpašuma
“Austras”, Mārupes pagastā, 1.zemes vienības
detālplānojuma projekta precizēšanu atbilstoši
izstrādes vadītāja ziņojumam
Mārupes novada pašvaldības
dome 2021. gada 26. augustā ir
pieņēmusi lēmumu Nr.19 (prot. Nr.9)
“Par nekustamā īpašuma “Austras”,
Mārupes pagastā, Mārupes novadā
(kadastra Nr.80760080089), 1.zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80760080499 detālplānojuma
projekta precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja ziņojumam”.

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.
Ar grozījumiem tiek paredzēts
mainīt funkcionālo zonējumu
nekustamajā īpašumā “Lielmaņi”
no Mazsaimniecību apbūves teri
torijas ārpus ciemiem (DzSM),
Darījumu un apkalpes objektu teri
torijām (PD), Publiskas labiekārtotas ārtelpas (DA) un Autotransporta
infrastruktūras objektu teritorijām
(TR) uz Rūpniecības apbūves teri
toriju (R1) (~91% lokālplānojuma
teritorijas, daudzfunkcionāla darījumu, ražošanas un loģistikas objekta
izbūvei) un Dabas un apstādījumu
teritoriju (DA5) (~9% lokālplānojuma
teritorijas, aizsargājamo biotopu teri
torija, labiekārtota publiska ārtelpa,
aizsargstādījumi).
Lokālplānojuma teritorijā plānots
izvietot daudzfunkcionālu un videi
draudzīgu darījumu, ražošanas un
loģistikas objektu (divas lielapjoma
ēkas), kas funkcionāli iekļausies
pie Mārupes novada aktīvās zonas - lidostas “Rīga” apkārtnē jau
esošajām un plānotajām reprezentatīvām un inovatīvām tirdzniecības, apkalpes, loģistikas un vieglās
rūpniecības uzņēmumu teritorijām.
Nav plānots izvietot tādus uzņēmumus, kura rezultātā rodas būtisks
piesārņojums, tajā skaitā vides
troksnis, kas pārsniedz normatīvajos aktos noteiktos robežlielumus.
Lokālplānojuma risinājumos
iekļauti pasākumi blakus esošās
un dzīvojamās apbūves teritoriju
aizsardzībai un iespējamo ietekmju mazināšanai (4-6 m platu un
blīvu aizsargstādījumu buferzonu
veidošana. Pilnveidotā redakcija
papildus paredz nosacījumu par
lokālplānojuma īstenošanu – vieno
šanos ar pašvaldību attiecībā uz ceļa
tehniskā stāvokļa uzlabošanu un
nodrošināšanu.

Mārupes novada pašvaldība
paziņo, ka ar 2021.gada 26.augusta Mārupes novada pašvaldības
domes lēmumu Nr.25 (prot. Nr.9)
ir apstiprināti saistošie noteikumi

Nr.9/2021 „Par Mārupes pagasta
padomes 2008.gada 14.maija saistošo noteikumu Nr.27 „Mārupes
pagasta saimniecības “Boļi-1” detālplānojums” atzīšanu par spēku

zaudējušiem”. Detālplānojums
zaudē spēku ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi.
Ar lēmuma un saistošo noteikumu
pilnu
saturu
var
iepazīties pašvaldības tīmekļa
vietnē www.marupe.lv, sadaļā
Pašvaldība/ Attīstība un plānošana/ Detālplānojumi, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā
www.geolatvija.lv un klātienē
Mārupes novada pašvaldībā,
Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes
pagastā, Mārupes novadā, kad tas
būs pieļaujams, ievērojot ierobežojumus vīrusa Covid-19 izplatības
ierobežošanai. Saistošie noteikumi
par detālplānojumu atcelšanu tiek
publicēti www.likumi.lv.
Dace Žīgure, Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītājas
vietniece
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Konkurss “Mammu bizness Mārupē”
Mārupes novada pašvaldība
šogad otro gadu izsludināja biz
nesa idejas konkursu “Mammu
bizness Mārupē”, lai atbalstītu
Mārupes māmiņas, kas paralēli
bērnu audzināšanai vēlas īstenot
kādu savu biznesa ideju. Konkursa rezultātā līdzfinansējums biz
nesa idejas realizēšanai šogad ir
piešķirts četrām mārupietēm –
Elīnai Nelsonei, SIA “Crunchy”;
Anastasijai Jahovai, SIA “PK
Mode”; Kristiānai Šakinai – Novikai, SIA “Little Foot” un Jūlijai
Lācei, zīmols “Saldā paradīze”.
Konkursa finālistes jau ir
noslēgušas līgumus līdzfinansējuma
saņemšanai un visas biznesu ideju
autores aktīvi darbojas, lai īstenotu
savas ieceres, pilnveidotu plānus un
attīstītu izvirzītos mērķus. Katra no
biznesa idejām ir atšķirīga, tāpēc bija interesanti uzzināt idejas autoru
izvēli darboties konkrētajā uzņēmējdarbības virzienā. Lai to noskaidrotu,
visām konkursa finālistēm jautājām,
kāpēc viņas izvēlējās realizēt tieši
šādu biznesa ideju?
Viena no finansējuma saņēmējām konkursā ir Elīna Nelsone, kura ir nodibinājusi savu uzņēmumu
SIA “Crunchy”, kas nodarbojas ar
veselīgu un uzturvielām bagātu
saldumu ražošanu. Elīna pati par
sevi stāsta: “Esmu mamma divām
brīnišķīgām meitenēm un sieva
savam lieliskajam vīram. Esmu
uzaugusi vidē, kur ēst gatavošana
nav sveša, jo maniem vecākiem ir
uzņēmums sabiedriskās ēdināšanas
nozarē. Jau kopš bērnības esmu
bijusi aktīva un sportiska meitene,
kas 10 gadus aizvadīja hokeja laukumā. Veselīga uztura ieviešana ikdienā un apzinātas rūpes par savu
ķermeni aizsākās aptuveni 19 gadu
vecumā, kad sapratu, ka vēlos kļūt
slaidāka un justies labāk. Joprojām
ikdienā ļoti cenšos izvērtēt, kādu pārtiku iegādājos un ko gatavoju savai
ģimenei.”
Elīnas ideja par uzņēmuma SIA
“Crunchy” izveidošanu radusies, esot
bērna kopšanas atvaļinājumā ar otro
bērniņu. Kā viņa pati saka: “Sāku arvien vairāk pievērsties dažādu saldumu gatavošanai. Eksperimentēju ar
garšām, izejvielām, našķu veidiem,
jo mūsu ģimene ir saldumu mīļi,
bet veikalos piedāvātie gardumi
lielākoties ir neveselīgi. Savukārt veselīgie saldumi bieži vien neuzrunā
bērnus, tādēļ cenšos gatavot tā, lai
arī mazie kārumnieki būtu apmie
rināti. Pēcāk ar saviem gardumiem
cienāju draugus, kuri pamudināja
tos piedāvāt arī citiem. Tā aizsākās
ideja par “Crunchy”- hobiju, kas cilvēkus iepazīstinātu ar organismam
vērtīgu uzturu, sniegtu enerģiju un
labsajūtu. Nu jau varu sacīt, ka esmu atklājusi arī savu radošo pusi,
gatavojot ēdienus un pēcāk tos fotografējot. Man patīk baudīt ēdiena
estētisko pusi, garšu un skaistumu.
Veselīgs var būt arī garšīgs.”
Elīna norāda, ka viņas aktivitātēm
var sekot Facebook un Instagram
kontos: CrunchyUzkodas, kā arī visa informācija par uzņēmumu un
produktiem pieejama mājaslapā:
www.crunchyuzkodas.lv
Anastasija Jahova savu uzņēmumu SIA “PK Mode” ir dibinājusi šogad
un paralēli izveidojusi jaunu zīmolu
“Pūkainis”. Uzņēmuma pamatdarbība ir apģērbu un aksesuāru
ražošana no dabīgiem materiāliem
ar oriģinālām un asprātīgām
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apdrukām. “Pūkainis” ir jauns
apģērbu un aksesuāru zīmols ar
dzīvnieku ilustrācijām un dažādiem
motivējošiem saukļiem. Anastasija
uzsver: “Es vēlos, lai cilvēkiem būtu
pēc iespējas vairāk dažādu iespēju
palīdzēt dzīvniekiem. Pūkainis Shop
iedvesmojās no Pukainis.lv platformas, kas palīdz Latvijas patvers
mju dzīvniekiem atrast sev mīlošas
ģimenes un siltas mājas. Secīgi arī
radās ideja par apģērbu un aksesuāru zīmolu ar līdzīgu nosaukumu, lai
sabiedrībā popularizētu cieņu pret
cilvēkiem. kuri izvēlas palīdzēt dzīv
niekiem. Šī zīmola ideja man ir ļoti
tuva un nozīmīga, jo manā ģimenē
visi mīlam kaķus un suņus, kuri mūsu dzīvē ienes tik daudz laimes, jaut
rības un mīlestības.”

Informācija par uzņēmumu un
preču zīmes “Pūkainis” piedāvājumu ir pieejama interneta veikalā:
www.etsy.com/shop/Pukainis, kā
arī var sekot sociālo tīklu kontos:
instagram.com/pukainis_shop,
facebook.com/pukainis.shop.
Kristiāna Šakina-Novika ir uzņēmuma SIA “Little Foot” idejas autore,
divu meitu māmiņa, kas paralēli vēl
citām prasmēm un nodarbēm ir
apņēmības pilna izveidot rotaļu mājas bērniem ar izstrādātām interjera
niansēm.
Kristiāna par savu ideju saka:
“Ideja par produkta radīšanu bērnu
izaugsmei man radās pirms nepilniem diviem gadiem, kad jaunākā
meita bija ienākusi ģimenē. Man

Anastasija Jahova ir izveidojusi zīmolu “Pūkainis” un ražo apģērbus un
aksesuārus no dabīgiem materiāliem ar dzīvnieku ilustrācijām.

vienmēr sirdij saistošas ir bijušas
interjera nianses. No domas par
realitāti kļuva bērnu istabas pilnveidošana, kad sienas tika “atdzīvinātas”. Pēc nepilna gada atkal pieķēru
sevi pie domas, ka vēlos kaut ko
radīt, un kā nākamais papildinājums
bija filca sejas masku gatavošana
dažādām bērnudārza ludziņām
vai rotaļām mājas apstākļos. Līdz
beidzot nonācu līdz domai – rotaļu
mājas bērniem. Izšķirstīju Latvijas
mājražotāju pieejamos modeļus,
arī vairumtirdzniecības veikalu
piedāvājumu, bet mājiņu, kuru patiesi vēlētos pirkt saviem bērniem,
tā arī neatradu. Sapratu, ka varu
arī pati mēģināt to radīt. Tad kā pirmais tapa datorizēts 3D modelis,
kuru veidojot sapratu, kādos toņos
vēlos māju redzēt, lai tā nebūtu
standarta rozā leļļu māja, bet gan
vide, kas būtu piemērota arī puišu

acīm. Ar galdnieka palīdzību tapa
karkass un mēbeles pirmajai rotaļu
mājai. Pati izveidoju mazās interjera
detaļas (sedziņas, glezniņas, paklājus), kuras mājiņai piešķir realitātes
formu, kā arī bērniem vieglāk palīdz
iejusties spēļu lomās. Šī demo māja šobrīd papildina manu mazo cilvēku ikdienu. Vērojot savus bērnus,
ar prieku redzu, kā šī ideja palīdz
attīstīt mazo cilvēku savstarpējo
komunikāciju, kas arī bija galvenā
doma šī projekta tapšanai – bērna
attīstības veicināšana.”
Kristiānas aktivitātēm var sekot
Facebook kontā: @Little Foot un
Instagram kontā: @little.foot.lv.
Jūlija Lāce ir mārupiete, kas gatavo dažādu kūku un saldumu izstrādājumus “Saldā Paradīze”, galveno uzsvaru liekot uz mussa kūku
un makarūnu gatavošanu. Jūlija par

Jūlijas Lāces gatavotās garšīgās kūkas un saldumu
izstrādājumus “Saldā Paradīze” ir novērtējuši gan radi, gan draugi.

SIA “Cruchy”, Elīnas Nelsones uzņēmums, nodarbojas ar veselīgu un uzturvielām bagātu saldumu ražošanu.

savu izvēli darboties tieši konditorejas nozarē stāsta: “Ideja radīt kūkas
man radās otrā bērniņa gaidībās,
kad tās tika gatavotas meitiņai kat
ru mēnesi cipara veida formā. Ļoti
iepatikās gan gatavot, gan dekorēt
un sanāca ļoti garšīgi! Svinības bija katru mēnesi. Visi viesi slavēja
kūkas, un vīrs pastāstīja, ka viņa
mamma kādreiz ir gatavojusi kūkas
pēc pasūtījuma. Draugi lūdza, lai
pagatavoju arī viņu svinībām kūkas,
tad parādījās dažādas vēlmes, katrs
gribēja kaut ko citu, viens napoleonu,
otrs medus kūku, trešais ciparkūku.
Varēju izpausties un arī izmēģināt
kaut ko jaunu. Vienā dienā pamodos un sapratu, ka mussa kūkas ir
tas, kas man pašai visvairāk garšo,
aizgāju mācīties, ieguvu zināšanas
un tagad arī esmu gatava dalīties
ar savām zināšanām un pieredzi.
Gatavojot pēc pasūtījuma, esmu
saņēmusi un joprojām saņemu
tik daudz pozitīvu vārdu, kas dod
spēku un motivāciju spert nākamo
un nākamo soli. Esmu ļoti pateicīga
Mārupes domei par šo iespēju.”
“Saldā Paradīze” mājaslapa vēl
ir izstrādes procesā, bet Jūlijas
gaitām var sekot: facebook.com/
saldaparadize un instagram.com/
salda_paradize.
Kopumā konkursā tika saņemti
13 projektu pieteikumi jaunu biznesa ideju izveidošanai un attīstīšanai.
Kopējais konkursa ietvaros pieejamais līdzfinansējums ir 12 000 eiro,
maksimālais viena projekta reali
zācijai pieejamais līdzfinansējums
ir 3 000 eiro.
Jolanta Kursiša,
uzņēmējdarbības speciāliste

Kristiāna Šakina–Novika, uzņēmuma SIA “Little Foot” idejas autore, izgatavo skaistas rotaļu mājiņas bērniem.
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Biznesa Vēstniecībā aizvadīts jau ceturtais “Citāda
skola” pasākums

Biznesa Vēstniecība aicina uz
lekcijām ciklā “Post Covid retrīts”

Noslēdzot vasaru un tuvojoties
jaunajam mācību gadam, nu jau
par tradīciju kļuvis Biznesa Vēstniecības organizētais pasākums
“Citāda skola”, kas augusta beigās
norisinājās jau ceturto reizi.

Ņemot vērā, ka mēs visi esam
noguruši no ieilgušās situācijas
pasaulē un neskaitāmajām izmaiņām mūsu ikdienā, tad kat
ram šajos laikos noderēs kripatiņa iedvesmas, uzmundrinājuma un pozitīvisma deva! To visu
centīsimies nodrošināt septiņu
lekciju ciklā, kas norisināsies
septembrī un oktobrī “Biznesa
Vēstniecībā”.

Šoreiz “Citāda skola#4” norisinājās kopā ar DRIVE IN mājražotāju
tirdziņu, kas ļāva mazajiem uzņēmējiem atrasties vienā tirgus placī,
sacensties un mijiedarboties ar
jau pieredzējušiem mājražotājiem.
Bērni četru stundu garumā pārdeva
savus pašdarinājumus un demonstrēja savas prasmes žūrijai. Par uzvarētāju šoreiz kļuva desmitgadīgais
Roberts Grīnhofs no Mārupes Valsts
ģimnāzijas, kurš bija izgatavojis koka atslēgu piekariņus dažādu burtu
formās, kas papildināti ar spēka
zīmēm. Žūrijas sastāvā šoreiz bijām

aicinājuši Edīti Alksni, "Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centra"
direktori, un Gundaru Nursajahovu
no biedrības “Latvijas mājražotāji”,
kurš jau daudzus gadus organizē
Latvijas mājražotāju tirdziņus. Kā arī
žūrijas sastāvu papildināja un konsultēja Biznesa Vēstniecības vēstniece, uzņēmēja, šī pasākuma idejas
autore Silva Jeromanova-Maura.
Paralēli norisēm tirgus placī
baudījām priecīgi teatrālus, izglītojošus un interaktīvus uzdevumus
kopā ar “Burziņa” komandu Pepiju
un Nīlsona kungu. Klausījāmies
dzirkstoši muzikālus un ļoti sirsnīgus priekšnesumus jauno talantīgo
dāmu (Beātes, Betijas, Džesikas,
divu Amēliju un Emīlijas) izpildījumā. Un visiem apmeklētājiem par
prieku bija pat iespēja piedzīvot paša
Sergeja Jēgera (kurš šoreiz tirdziņā

piedalījās kā mājražotājs) slavenās
"Rēderejas" izpildījumu klātienē.
Muzikālo programmu noslēdza
mūsu pašu zvaigzne - Ira Krauja.
Tas viss tik tiešām bija kā laimīga
sagadīšanās!
Pasākumu organizēja biedrība
"Biznesa Vēstniecība" sadarbībā
ar biedrību “Latvijas Mājražotāji”
un Mārupes novada Kultūras
namu, īpašs paldies Irai Kraujai par
atsaucību.
Paldies visiem, kuri atnāca un
atbalstīja mazo uzņēmēju pirmos
soļus biznesā! Lai bērniem un jauniešiem veiksmīgs un ražīgs mācību
gads! Izturību vecākiem!
Elīna Puncule, Biznesa Vēstniecība

Aicinām uz ražas svētkiem
Ražas svētki Rudenāji norisināsies 25. septembrī no plkst.
16.00 līdz 19.00 JIP Mārupīte.
Kas ir Rudenāji, kad tos svin un
ko tajos dara?
Rudenāji ir ražas svētki. Tos svin
tad, kad pabeigti rudens darbi, kad
diena un nakts ir vienāda garuma.
Rudenājos ceļ galdā Jumja klaipu, lai
mājās būtu pārticība. No katras labības pin vārpu vainagu un glabā visu
gadu, lai mājās būtu svētība. Kopā ar
kaimiņiem un draugiem klāj bagātu
galdu no tā, kas izaudzis pašu dārzos un druvās. Meitas gatavo steberi
un ar to ķircina puišus, lai netrūktu
auglības. Kurina ugunis, met tajās

ziedojumus no rudens ražas, dzied
un dejo, paužot pateicību. Ja to visu
gribi piedzīvot, tad kopā ar kaimi
ņiem un draugiem nāc un svinēsim
Rudenājus kopā!
Svētkus vadīs tradīciju kopa
"RADI", jauniešu folkloras studija
"Banga" un danču mūzikas grupa
"Trejdeviņi".
Kas jāņem līdz?
Rudens veltes saberu galdam un
zupai, raibas lupatiņas graudu lellīšu
izgatavošanai, ērtus apavus dejām
un piemērotu apģērbu vakaram uz
terases.
Uzmanību! Pasākumu var apmek
lēt personas ar derīgu Covid-19
vakcinācijas sertifikātu, negatīvu

Covid-19 testu (veiktu pēdējo 48 h
laikā) vai ārsta apliecinājumu par
Covid-19 infekcijas slimības iz
slimošanu pēdējo 6 mēnešu laikā.
Uz bērniem līdz 12 gadu vecumam
neattiecas iepriekšminētie nosacījumi. Apmeklējot pasākumu, obligāti
jāuzrāda derīgs kāds no iepriekš
minētajiem dokumentiem kopā ar
personu apliecinošu dokumentu
(arī bērniem līdz 12 gadu vecumam).
Projekts ,,Tradīciju skola 2021 –
Ražas svētki Rudenāji” tiek īstenots
projektu konkursa ,,Mārupe - mūsu
mājas 2021” ietvaros.

Projekta "Mārupe-mūsu mājas
2021" ietvaros biedrība “Biznesa
Vēstniecība” sadarbībā ar Mārupes
novada domi aicina apmeklēt
bezmaksas lekcijas iedvesmai,
motivācijai un dzīves kvalitātes
uzlabošanai. Pasākumu finansē
Mārupes pašvaldība.
15.septembrī "Kā būt labam
vecākam šajos laikos...". Šis būs
stāsts par bērnu vajadzībām, minimumu, ko aizņemts vecāks var dot,
un kā veidot saikni, lai nodrošinātu
apzinātu vecāku klātbūtni. Noderēs
vecākiem, kuriem nereti trūkst padoma, kā rīkoties sarežģītās situācijās.
Lekciju vadīs "British Kings College"
psiholoģe, piecu bērnu mamma,
mārupiete - Inga Bērziņa.
20. septembrī “Es un karjera, mana vieta darba tirgū šodien un rīt”.
Šī lekcija būs ļoti vērtīga visiem, kuri

šaubās vai ir pārdomās par esošo
darba vietu vai plāno jaunus profesionālus izaicinājumus. Lekciju
vadīs uzņēmuma “My HR” dibinātāja,
koučs un supervizore Daiga Vintere.
30. septembrī “Savu iekšējo resursu apzināšanās pārmaiņu laikā un
rīcību plānošana to piepildīšanai.” Šī
lekcija noderēs visiem, kuri zaudējuši ticību sev un nepieciešams
kāds stimuls, lai celtu pašapziņu un
paaugstinātu savu iekšējo enerģiju. Šim nolūkam būs iespēja apgūt
četras vērtīgas stratēģijas. Lekciju
vadīs supervizore, attīstības trenere,
iedvesmotāja Liena Dumerane.
Projekta
ietvaros
oktobrī
gaidāmas vēl trīs lekcijas – skais
tums un sports, veselīgs uzturs un
optimisma pote.
Vietu skaits pasākumā ierobežots,
lai piedalītos pasākumā jābūt Covid19 vakcinēšanās vai pārslimošanas
sertifikātam vai testam, kas veikts
48h laikā. Lekcijas notiks Biznesa
Vēstniecības telpās, Jelgavas ceļš
3, Tīrainē
Pieteikšanās obligāta, aizpildot
pieteikuma
anketu
www.biznesavestnieciba.com vai
zvanot pa tālruni 26877874.
Elīna Puncule, Biznesa Vēstniecība

Pasaule ir radīta!

Pasākums ir bezmaksas.

Mārupē uzstādīti divi ātruma mērīšanas displeji

Tagad arī Mārupe var lepoties ar
diviem ātruma mērīšanas displejiem, kas informē braucējus par
faktisko braukšanas ātrumu - motivē ātrākos samazināt to, bet
apzin īgākos
iepriecina
ar
smaidošu emocijikonas zīmi. Šādi
displeji Mārupes novadā ir izvie
toti pirmo reizi.
Idejas iniciatori un projekta autori ir Mārupes iedzīvotāji Kristaps
Beķeris un Gunita Ievkalne, kuri
izmantojuši projektu konkursa
“Mārupe - mūsu mājas 2021” rīcības “Maza meroga infrastruktura”
iespējas, lai uzlabotu ceļu satiksmes
drošību Mārupē un popularizētu arī
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Mārupes novadu kā novadu, kas, papildus valstī noteiktajām prasībām,
rūpējas par savu iedzīvotāju un
novada viesu drošību uz ceļa. Viens
displejs ir uzstādīts Vecozolu un
Pētera ielas krustojumā, bet otrs Lielās un Pededzes ielu krustojumā.
Projekta autori ir ne tikai
mārupieši, bet abi aktīvi darbojas
biedrībā “Mārupes uzņēmēji”, kur
G.Ievkalne ir administratīvā vadītāja, bet K.Beķeris aktīvs biedrs jau
vairāku gadu garumā. Biedrība ir
bijusi tā vieta, kur radās ideja par
dalību projektā “Mārupe - mūsu mājas”. Tā kā biedrība jau bija iesniegusi vienu pieteikumu, tad abi nolēma
realizēt ideju un gatavot projekta

pieteikumu no SIA “EDAT”, kas ir
K.Beķerim piederošs uzņēmums.
Gatavojot projekta pieteikumu,
pieredzes nolūkos abi sazinājušies
ar citu pašvaldību pārstāvjiem, lai
iegūtu plašāku informāciju un izvēlētos labāko risinājumu, kā arī regulāri
komunicējuši ar Mārupes novada
domes vadību, vienojoties par atbilstošāko ceļa zīmju atrašanās vietu
un būtiskiem tehniskiem jautāju
miem. Uzstādītās interaktīvās ātruma mērīšanas ceļa zīmes veic ne
tikai informatīvu funkciju, bet arī
ātruma mērījumu uzskaiti, iegūtie
dati pieejamie pašvaldībai, lai veiktu
analīzi un novērtētu faktisko situāciju uz ceļiem. Ceļa zīmes ir personificētas, uz tām redzams Mārupes
novada logo. Šī bija projekta autoru
ideja, lai Mārupes novads atšķirtos
no citiem novadiem.
K.Beķeris un G.Ievkalne ir gandarīti par paveikto, cer, ka smaidošā
emocijikona, kas tiek attēlota displejā, ievērojot atļauto ātrumu, spēj
uzlabot arī autobraucēja noskaņojumu, aicina ikvienu rūpēties par
mūsu novadu un visiem novēl vēl
vairāk smaidu.
Projektu konkurss “Mārupe - mūsu mājas” tiek izsludināts reizi gadā
un atbalstītie projekti tiek finansēti
no Mārupes novada pašvaldības ikgadējā budžeta līdzekļiem.
Kristaps Beķeris un
Gunita Ievkalne

20. un 22.augustā JIP Mārupīte
tika ,,radīta pasaule”. Jauno mākslinieču apvienība ,,Grāfienes” –
Dace Ignatova, Justīne Jasjukeviča,
Marianna Lapiņa, Ildze Jurkovska
un Janta Jasjukeviča izstāstīja
mītos un pasakās balstītu stāstu
par cilvēka rašanos, viņa vietu
pasaulē un vērtībām – dzīvību,
darbu, savstarpēju cieņu un patei
cību. Oriģinālmūziku izrādei radīja mūziķes Vija Moore un Keitija
Lismane. Ģimenes kopā ar bērniem
divās pēcpusdienās varēja piedzīvot
ar teātra mākslu un mūziku saistītu
brīvdabas notikumu Mārupē. Ņemot

vērā ilgstošos kultūras pasākumu
apmeklēšanas ierobežojumus, muzi
kāli dramaturģiskā performance
daudziem mazajiem skatītājiem bija
viens no pirmajiem ar teātra mākslu
saistītajiem piedzīvojumiem kopā ar
ģimeni. Izrādes apmeklēja vairāk kā
simts apmeklētāji. Projekts ,,Muzikāli
dramaturģiska performance Pasaules rašanās” tapa ar projektu
konkursa ,,Mārupe – mūsu mājas
2021” finansiālu atbalstu.
Janta Jasjukeviča,
projekta vadītāja
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Jaunais mācību gads Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēs
Mārupes Valsts ģimnāzija
1.klase 144 skolēni
kopējais izglītojamo skaits 1484
Jauno mācību gadu uzsākot, skolas pedagogu pulkam pievienojušies
deviņi jauni pedagogi: Jānis Silavs
– vēsture un sociālās zinības, Ilze
Izabella Dindune – bioloģija, Viktorija
Jekociņa – Mārupes vidusskolas absolvente atgriežas savā skolā kā sociālo zinību, dabaszinību, dizaina un
tehnoloģijas un matemātikas skolotāja ceturtajās klasēs, Ginta Grūbe
– dizaina un tehnoloģiju skolotāja,
Evita Bēta – leļļu darināšanas pulciņa vadītāja, Ričards Jerāns – tautisko deju skolotājs, Inguna Kalniņa
– vokālais pedagogs darbam ar
skolas koriem, Baiba Rozentāle –
sākumskolas skolotāja, Vladislava
Ho – angļu valodas skolotāja.
Skolas vecajā parkā uzbūvēta
āra “zaļā klase”, kur tiks organizētas
dažādas izglītojošas un kultūras
aktivitātes ģimnāzijas skolēniem
un Mārupes iedzīvotājiem. Parkā pa
vasaras mēnešiem ar skolas absolventu, skolēnu un pedagogu aktīvu
līdzdalību izveidoti pastaigu ceļi.
Ķīmijas kabinetā un vienā no
sākumskolas klasēm uzstādītas
jaunas un modernas interaktīvās
tāfeles.
Mārupes Valsts ģimnāzijai tapusi
jauna izskata mājaslapa, kurā ērtā
un pārskatāmā veidā atrodama visa
būtiskā informācija par aktualitātēm
skolā.

Babītes vidusskola
1.klase 145 skolēni
kopējais izglītojamo skaits 1200
Jaunajā mācību gadā skolā
mācību procesu nodrošina 110
pedagogi, tostarp pieci no projekta “Mācītspēks” un 40 tehniskie
darbinieki.
Nozīmīgākie remontdarbi vasarā
– izbūvēta sadzīves atkritumu konteineru nojume, demontēta un pilnībā izremontēta skolas dežurantu
telpa, kas deva iespēju paplašināt
gaiteni, veikta vairāku kabinetu
demontāža, paplašinot gaiteņus un
radot epidemioloģiskajai situācijai
drošāku cilvēku plūsmu.

Jaunmārupes pamatskola
1.klase 126 skolēni
kopējais izglītojamo skaits 946
Skola vasarā ir piedzīvojusi
dažādas pārmaiņas. Ar 1.septembri
Jaunmārupes pamatskolā vairs netiek realizēta pirmsskolas programma un pirmsskolas audzēkņi un
darbinieki ir pārgājuši uz PII ,,Zīļuks”.
Pirmsskolas telpas tika reorganizētas par klašu telpām, kā arī labiekārtotas, lai tajās varētu mācīties 1.-3.
klašu skolēni. Katrai klasei ir sava
mācību telpa, atpūtas telpa, garde
robe un labierīcības.
Skola pilnveidojusi esošo mācību vidi ar modernām interaktīvajām tāfelēm un dažādiem mācību
līdzekļiem.

Mārupes pamatskola
1.klase 137 skolēni
kopējais izglītojamo skaits 785
Ar 2021.gada 1.septembri 5.-9.
klašu skolēni uzsāk mācības jaunajā
skolas korpusā, kuru ekspluatācijā
nodeva 2020.gada decembrī. Tajā

Jaunmārupes pamatskolā pārbūvētas pirmsskolas telpas, kurās turpmāk mācības apgūs 1.-3.klašu skolēni.

ir četri stāvi, kuros izvietoti mācību
kabineti, tai skaitā laboratorija, kurā
varēs veikt laboratorijas darbus
gan bioloģijā, gan ķīmijā, gan fizikā,
Skolēnu padomes telpa, atbalsta
personāla telpas, bibliotēka, sporta
ģērbtuves.
Skolas vadības komandai šogad
pievienosies direktora vietnieks
speciālās izglītības jomā, kura pie
nākumos būs iekļaujošās izglītības
organizēšana, atbalsta personāla
komandas vadīšana, metodiskā atbalsta sniegšana vispārējās pamat
izglītības skolotājiem. Atbalsta
personālam ar š.g.1.septembri
pievienojās arī fizioterapeits un
audiologopēds, lai varētu sniegt
pilnvērtīgāku atbalstu skolēniem
ar īpašām vajadzībām. Atbalsta
personāla telpās ir psihologu kabineti, speciālo pedagogu kabineti, logopēdu kabineti, Montesori kabinets,
fizioterapijas zāle un sensorā istaba,
kuras pamazām tiek iekārtotas.
Īstenojot skolas vīziju (skola, kas
atrod talantu katrā skolēnā un palīdz
tam uzplaukt) dzīvē, skolēnu talantu attīstīšanai tiks turpināta interešu
izglītības programmu īstenošana
1.-6. klasē valodu, dabaszinātņu un
tehnoloģiju, matemātikas, sociālās
un pilsoniskās, kultūras izpratnes
un pašizpausmes mākslā, kā arī veselības un fiziskās aktivitātes jomā.
7.-9.klašu skolēniem pēc izvēles
būs iespēja apmeklēt nodarbības,
kuru laikā skolotājs aktualizēs jauniešiem aktuālu problēmjautājumu
(piemēram, ilgtspējīgs dzīvesveids,
droša ceļošana, medijpratība u.tml.
– multidisciplinārajā jomā, vīrusi
mums apkārt, materiālu otrreizējā
pārstrāde, rūpes par veselību u.tml.
– STEM joma), kuru skolēni risinās,
izmantojot diskusijas, laboratorijas
darbus, literatūras analīzi u.tml.
2020./2021.m.g. skolā pēc gada
pārtraukuma turpinās darboties
vecāku iniciatīvas grupas, skolas
administrācijas un skolotāju kopīgi
veidotais projekts “Skola dodas dzī
vē, dzīve ienāk skolā”, kura galvenais
mērķis ir realizēt mācīšanos reālā
darba vidē. Šogad plānots palielināt
iesaistīto uzņēmumu un iesaistīto
klašu skaitu, neaizmirstot arī par
skolēnu ar garīgās attīstības traucējumiem iesaisti projektā.
Šogad skolā turpinās darboties
skolēnu mācību uzņēmumu (SMU)
darbība.

Jaunais rotaļu laukums Babītes pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā.

Salas sākumskola
1.klase 12 skolēni
kopējais izglītojamo skaits 50
Vasarā skolā veikts kosmētiskais
remonts gaiteņos, dažās klasēs,
iegādātas mēbeles klasēm, izremontēta un ar jaunām mēbelēm
atjaunota pirmsskolas izglītības
grupa "ABC". Iegādātas planšetes
skolēniem, ierīkots jauns rotaļlaukums skolas pagalmā, iegādāti jauni
matrači pirmsskolai.
Salas sākumskolā Jaunajā mācību gadā darbu uzsāk četri jauni
pedagogi - trīs skolā (angļu, latviešu
valodas un literatūras un 1.klases
sākumskolas), viens pirmsskolā.

Skultes sākumskola
1.klase 6 skolēni
kopējais izglītojamo skaits 42
Lai veiksmīgi sagatavotos 1. septembrim, skolā veikts visu klašu
un pirmsskolas telpu kosmētiskais
remonts, kā arī trim pirmsskolas grupām izremontētas sanitāri
higiēniskās telpas. Mārupes novada Skultes sākumskolā 2021./2022.
mācību gadu klātienē uzsākuši 102
pirmsskolas bērni. Šis mācību gads
ir pirmais gads sākumskolas skolotāja amatā 1.klases audzinātājai
Kristīnei Kručānei
2021./2022.mācību
gadā
Mārupes novada Skultes sākumskolā tiks īstenotas 10 izglītības programmas: pirmsskolas un
pamatskolas vispārizglītības prog
rammas, programmas izglītojamiem ar valodas traucējumiem,

ar mācīšanas traucējumiem un ar
garīgās attīstības traucējumiem,
uzsākta jauna Interešu izglītības
programma, turpinās kompetenču
pieejā, balstīta pilnveidotā mācību satura apguvei pirmsskolā un
sākumskolā.

Babītes pirmsskolas izglītības
iestāde
Jaunajā mācību gadā mācību
procesu nodrošina astoņas grupu
skolotājas, viens mūzikas un viens
sporta skolotājs, kā arī atbalsta
komanda - izglītības psihologs, logopēds un metodiķis.
Vasaras periodā iestādes
pamatēkā vienas grupas telpā un
administrācijas telpā ir nomainīts
grīdas segums. Iestādes teritorijā
izbūvēts jauns rotaļlaukums – aktivitāšu kalniņš, kā arī laukuma zonā
atjaunots dekoratīvais apzaļojums.

PII “Lienīte”
PII ’’Lienīte’’, Amatas ielā 2, vasaras
periodā tika atjaunoti rotaļu laukumi,
uzstādītas trīs rotaļu iekārtas, kā arī
zem tām uzklāti drošības segumi.
Lai varētu veiksmīgāk sagatavot
bērnus skolai, tika iegādāts interaktīvais ekrāns, kuru skolotājas varēs
izmantot 5-6 gadīgo bērnu apmācības procesā.

PII “Mārzemīte”
PII “Mārzemīte” ieskandinājusi
Zinību dienu un jaunais mācību
gads sācies ar priecīgu ziņu - PII
“Mārzemīte” saglabājusi Ekoskolas

augstāko novērtējumu – Zaļo
karogu!
“2021./2022. mācību gadā
esam apņēmības pilni turpināt
darboties tikpat radoši un interesanti. Kompetenču pieejā balstīta
mācību satura īstenošana norit
jau trešo gadu. Šogad akcentējam
pašvadītu mācīšanos, kas ir viena
no caurviju prasmēm, lai sekmētu
bērnu mācīšanos. Ekoskolas prog
rammas ietvaros izzināsim tēmu
“Transports”, pētīsim un analizēsim
tā ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.
Arī šajā mācību gadā bērniem tiek
piedāvāta bagātīga interešu izglītības pulciņu izvēle – pēcpusdienās
Mārzemītē būs dzirdama bungu
rīboņa, deju soļi, sajūtams sportiskais gars un keramikas jeb mākslas elpa,” stāsta iestādes vadītāja
I.Celma.
Vasarā veikti dažādi saimnieciskie darbi teritorijas labiekārtošanā
un iestādes uzturēšanā kārtībā - tika uzstādītas aizsargbarjeras vārtu
automātikai, ēkas ieejas durvīm un
ieejas vārtiņiem tika veikta elektroniskās kodu atslēgas nomaiņa
un pārprogrammēšana, rotaļlaukumos novērsts gumijas pārklājuma bojājums, atjaunota šķelda,
spēļlaukumos veikti vairāki drošības
uzlabošanas pasākumi bērnu rotaļu
konstrukcijās, pie puķu un sakņu
dobēm atjaunots granīta akmeņu
klājums un mulča un citi darbi.

PII “Saimīte”
Jaunajā mācību gadā iestādē
pārsvarā programmu apgūs 5-6
gadīgie bērni (9 grupās) – 4 grupas 6
gadīgie, 4 grupas 5 gadīgie un viena
jaukta vecuma 5-6 gadīgo bērnu grupa - kopskaitā 197, bet 98 bērniem
iestādē ir no diviem līdz četriem
gadiem.
Lai varētu nodrošināt uz kompetencēm balstītu pedagoģisko procesu visas dienas garumā, pārkārtota
grupu vide, pilnveidota mācību un
rotaļu materiālā bāze. Grupā “Rūķīši”
veikts remonts. Pie centrālās ieejas
nobruģēts laukums, kas nodrošinās
bērnu pasākumu organizēšanas
iespējas ārā. Labos laikapstākļos
bērniem varēs nodrošināt viesmākslinieku uzstāšanos – leļļu teātru
izrādes, muzikālus uzvedumus un
bērnu dziesmu koncertus. Viena āra
nojume pārbūvēta kā āra skatuve
mūzikas nodarbību organizēšanai
ārā, kā arī pasākumu organizēšanai
ar mazu bērnu skaitu. Bērnudārza
teritorijā āra sporta laukumā norit
seguma ieklāšanas darbi. Tas nodrošinās iespēju sporta nodarbības bērniem organizēt ārā. Veikti
bērnudārza ēkas korpusa fasādes
pamatu daļas siltumizolācijas un
apdares renovācijas darbi, kā arī
gaiteņu un atsevišķu grupu telpu
grīdu vaskošana.

PII “Zeltrīti”
Otro gadu turpinās iekļaujošās
izglītības realizācija visā Latvijā un
arī PII “Zeltrīti”. Strauji aug speciālo
programmu audzēkņu skaits, kas
noteikti prasīs papildus resursus un
speciālistu piesaisti.
“Jūnija sākumā kārtējo reizi aizstāvējām tiesības uz Ekoskolu Zaļo
karogu, ceram, ka būsim to ieguvuši
piekto reizi pēc kārtas, bet neatkarīgi no tā būsim Ekoskolas dalībnieki
un turpināsim iedziļināties vides
izglītībā.
Pārdomas, izvērtēšana, statistika,
turpinājums 9.lpp.
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turpinājums no 8.lpp

sasniegumi ir mūsu šī gada atzinumi, jo augustā noslēdzās iestādes
vadītājas (reizē arī iestādes
darba) novērtēšana. Pamatīga
iedziļināšanās iestādes dokumentācijā, vīzijas un misijas reali
zēšanā deva pārliecību, ka ejam
pareizo ceļu, pildot savus kopīgi
izvirzītos uzdevumus,” uzsver PII
“Zeltrīti” vadītāja I.Jirgensone.
2021.gada beigās noslēgsies
PII “Zeltrīti” dalība divos Erasmus+
projektos : “Īpašais laiks īpašiem
bērniem”, kurā norit darbs konsorcijā ar Mārupes novada Skultes
pamatskolu un Mārupes pamatskolu, un “Full Steam Ahead” – aizraujošā tehnoloģiju apgūšanā darbam
pirmsskolā.

PII “Zīļuks”
Jaunākā pašvaldības izglītības
iestāde “Zīļuks” vēl tikai gatavojas
bērnu uzņemšanai. Plānots, ka bērnudārzs durvis vērs oktobrī, kad ēka
tiks nodota ekslpuatācijā. Lielākie
būvdarbi jau noslēgušies, patlaban
tiek veikti pēdējie ārtelpas labiekārtošanas darbi – ieklāti gumijas segumi, uzstādītas iekārtas, veikti teritorijas apzaļumošanas darbi.
Jaunais bērnudārzs būs lielākais
novadā, nodrošinot iespēju pirms
skolas izglītību 18 grupiņās apgūt
384 mazajiem mārupiešiem.
Tā būs arī viena no energoefektīvākajām pašvaldības jaunbūvēm
novadā, 6200 kvadrātmetru plašo

telpu apsilde tiks nodrošināta ar zemes siltumsūkņiem un nākotnē tiek
domāts arī par saules paneļu uzstādīšanu gan elektrības iegūšanai,
gan siltā ūdens uzsildīšanai.

Mārupes Mūzikas un mākslas
skola
Mārupes Mūzikas un mākslas
skolā šogad mācību gaitas uzsāk
450 audzēkņi, tai skaitā 52 audzēkņi
sagatavošanas klasē un 47 audzēkņi
1.klasē mūzikas un mākslas prog
rammās. Plānots, ka interešu izglītības programmās arī šogad no 1.oktobra tiks uzņemti 30 audzēkņi.
Šogad mākslas nodaļa uzsākusi mācības Mārupes pamatskolas
skaistajās, plašajās vizuālās mākslas telpās, gatavojoties skolas rekonstrukcijai. Mūzikas nodaļu audzēkņi
paliek Jaunmārupē sabiedrības
“Mārupe” telpās, kā arī Jaunmārupes
pamatskolā, Mārupes ģimnāzijā un
Mārupes pamatskolā.

Babītes Mūzikas skola
Babītes Mūzikas skolā jauno
mācību gadu uzsākuši 219 audzēkņi,
tai skaitā sagatavošanas klasē
mācīsies 29 audzēkņi, 1.klasē – 25
audzēkņi. Interešu izglītību šogad
Babītes Mūzikas skolā apgūs 54
audzēkņi.
Uva Bērziņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Noslēdzies iepirkums par
ēdināšanas pakalpojuma
nodrošināšanu izglītības iestādēs
Noslēgusies iepirkuma procedūra
“Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Mārupes novada
pašvaldības izglītības iestādēs”.
Līgums noslēgts trīs daļās ar SIA
“Aniva”, SIA “Baltic Restaurants
Latvia” un SIA “IRG” par kopējo
summu 7 317 504,90 eiro. Līguma
darbības termiņš – 5 gadi.
Iepirkums tika izsludināts kopumā
septiņām pašvaldības izglītības iestādēm – Mārupes Valsts
ģimnāzijai, Mārupes pamatskolai,
Jaunmārupes pamatskolai, Mārupes
novada Skultes sākumskolai un
pirmsskolas izglītības iestādēm
“Lienīte”, “Mārzemīte” un “Zīļuks”.
Izstrādājot iepirkuma tehnisko
specifikāciju, īpaši būtiska loma
bija vecāku un ekspertu viedoklim.
Gatavojot iepirkumu, tika piesaistīti Mārupes novada Izglītības konsultatīvās padomes dalībnieki un
izglītības iestāžu vecāku padomes
pārstāvji, kā arī eksperti – sabied
riskās ēdināšanas inženieris - tehnologs, uztura speciālists un izglītības
iestāžu medmāsas.
Iepirkumam tika piemērotas “Zaļā
iepirkuma” prasības. No 2020.gada
septembra “Zaļā iepirkuma” prasības ir obligāts nosacījums visiem
iepirkuma veicējiem. Iepirkumā
tika iekļauti gan pārtikas produktu
kvalitātes kritēriji (piemēram, prasība izmantot sezonālus produktus),
gan piegādes attāluma kritēriji (videi draudzīgs piegādes veids, kurš
nosaka priekšrocības vietējā reģiona produktu ražotājiem, tai skaitā
zemniekiem), kā arī citi. Izstrādājot
iepirkuma dokumentāciju, tika
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iekļauta prasība par 100% bioloģisko produktu, graudaugu produktu
izmantošanu, kā arī Latvijā audzēto
integrēto augļu un dārzeņu izmantošanu, sastādot ēdienkartes.
Vērtējot piedāvājumus, īpaši būtiska
uzmanība tika pievērsta tehnoloģiskajām kartēm, pārtikas atbilstībai
sezonalitātei, piegādātājiem un pārtikas ražotājiem.
Līdz ar šo iepirkumu izglītības iestādēs tiek ieviests jauns
ēdināšanas veids - “brīvā galda” princips. Tehniskajā specifikācijā iekļauta prasība par to, ka pēc jebkuras
izglītības iestādes vadības pieprasījuma jābūt iespējai pārkārtoties
šādam ēdināšanas veidam un pretendentam jāiesniedz apraksts par
ēdināšanas situācijas organizācijas izpratni un nepieciešamajām
iekārtām. Šāda veida ēdināšanas
pieeja izvēlēta daļēji arī audzinoša
aspekta dēļ, mācot bērniem uzlikt
uz šķīvja tikai to, ko pats grib un
var apēst, lai neapēsto ēdienu nevajadzētu mest ārā.
Saskaņā ar privātās un publiskās partnerības līgumu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē
“Zeltrīti” ēdināšanas pakalpojumu
nodrošina iestādes apsaimniekotājs
SIA “ACANA”.
Savukārt Babītes vidusskolā,
Salas sākumskolā un Babītes pirmsskolas izglītības iestādē “Saimīte”
ēdināšanas pakalpojumu nodrošina
SIA “IRG” saskaņā ar līgumiem, kas
noslēgti pirms novadu teritoriālās
reformas.
Ināra Maļinovska,
iepirkumu speciāliste

Pārsteigums Babītes pirmklasniekiem – grāmatiņa ar
Babītei veltītu pasaku
Pirmo reizi pašvaldības projektu
konkursa “Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā” vēsturē
īstenots projekts, kurā tapusi pasaku grāmata bērniem. “Teiksma
par Babīti” ir mūsdienīga, sirsnīga un pamācoša pasaka, kas
iekļauj tautas teiku motīvus par
Babītes vārda izcelsmi. Idejas un
teksta autore ir rakstniece Ilze
Aizsila. Projekta nosaukums “Daudzinām Babīti”.
Iespējams, visas pasaules gudrības ir apslēptas pasakās. Mani
kā rakstnieci jau sen tirdīja doma
uzrakstīt pasaku bērniem, kas
veicinātu viņu lasītprieku, radošumu un piederības sajūtu dzimtajai
vietai. Kādu dienu uz dēla galda
pamanīju izdruku ar tautas teikām
par Babīti. Izlasīju, saskumu. Man
dzima spīdoša ideja: mēs taču esam
cilvēki un spējam jebkuru vēstījumu
pasniegt dažādos veidos. Vai tas
nebūtu jāmāca arī jaunajai paau
dzei? Kā būtu sacerēt pasaku, kas
sniegtu dzīvas, pozitīvas emocijas,
bet tajā pašā laikā saglabātu saikni
ar senču rakstītiem vārdiem? Kā
būtu atdzīvināt teikas citā gaismā?
Grāmatā “Teiksma par Babīti”
var atrast ne tikai rakstnieces Ilzes
Aizsilas pasaku, ko ilustrējusi jaunā
māksliniece Kate Daniela Mičule, bet
arī latviešu tautas teiku par Babīti
izlasi. Bērnu iztēlei atstāta vieta
radošajā uzdevumā “Mana Babīte”,
kur mazie lasītāji var atainot savās
fantāzijās uzburto Babīti.
Tautas teikas ir mūsu nemateriālais kultūras mantojums,
tas ir dārgums, kas jāsargā, taču
jāatrod veids, kā to nodot nākama
jām paaudzēm, kā viņus uzrunāt,

saņēmuši 2021. gadā mācības
Babītes un Salas pagastu skolās
uzsākušie bērni. Tāpat grāmata
pieejama elektroniskā formātā
pašvaldības tīmekļvietnē, drīzumā
- arī Mārupes novada pašvaldības
bibliotēkās.
Par projektu “Daudzinām Babīti”
Projekta pieteicējs: SIA “Kelmo”.
Projekta idejas un teiksmas autore: Ilze Aizsila. Ilustrācijas: Kate
Daniela Mičule. Literārā redaktore: Ieva Melgalve. Izdevniecība:
“Iedvesmas grāmata” . Grāmata
izdota 2021. gadā Rīgā, ar Babītes
novada pašvaldības
finansiālu
atNoslēpumainā ezera vārdu daudzināja
gan uz Zemes,
gan
balstu
projektu
konkursā
“Ģimenei.
mākoņu karaļvalstī, kur dzīve sāka zaigot košākos toņos. Visi
ieinteresēt. Lai “Teiksma par Babīti” Videi. Izaugsmei Babītes novadā”
ar aizrautību mācījās ko jaunu un slavināja mākoņprincesītes
noder kā ceļavārdi bērniem, dodoties
sniegto viedumu.
Ilze Aizsila, rakstniece
skolā, lai tā palīdz radīt skaistas atmiņas par šo
dzīves
posmu!
Babīte saprata, ka uz skaistās, bet sarežģītās Zemes būs
Projektā tapušas 500 grāmatiņas
jāmācās vēl ilgi un daudz. Bet jau pirmajā mākoņvēstī uz
(biezums – 24 lpp.), no kurām daļu
mājām viņa rakstīja:

“Ieklausies sevī, lai saprastu, ko vēlies. Palīdzi citiem, lai
iegūtu vēl vairāk!”

“Mācītspēks” Babītes vidusskolā

No kreisās: Elīna Svorcova, Krista Kristiāna Kristapsone, Salome Rēdmane, Linda Šenfelde-Inana un Ralfs Vaiveris.

Jauno skolotāju izglītības projekts “Mācītspēks” palīdz dažādu
jomu profesionāļiem kļūt par
vispārējās izglītības mācību
priekšmetu skolotājiem, kuri
vēlas strādāt pamatizglītībā un
vidējā izglītībā. “Mācītspēks” projekta mērķis ir spējīgu un motivētu dažādu jomu profesionāļu
piesaiste skolotāju darbam.
Šogad

1.septembrī

Babītes

vidusskolā savas darba gaitas uzsāka pieci uzņēmīgi un mērķtiecīgi
skolotāji, kuri ir augsta līmeņa profesionāļi savā jomā: Salome Rēdmane
- vizuālās mākslas skolotāja, Elīna
Skvorcova - krievu valodas skolotāja,
Linda Šenfelde-Inana - sākumskolas
skolotāja un divi vēstures un sociālo zinību skolotāji: Krista Kristiāna
Kristapsone un Ralfs Vaiveris.
Babītes vidusskolas direktore
I.Rozenberga atzinīgi novērtē, ka

jaunie kolēģi ar degsmi uzsākuši
darbu skolā un novēl “radošu un
iedvesmu pilnu mācību gadu,
izaicināt sevi jaunām virsotnēm un
kļūt par iedvesmas avotu saviem
izglītojamiem”.
Vineta Vējone, Babītes vidusskolas
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Aicina noslēgt līgumus ar
Mārupes Sporta centru par
treniņu nodarbībām nodarbībām
2021./2022. mācību gadā
Jaunu audzēkņu uzņemšana (tie, kuri apmeklēs nodarbības pirmo gadu) notiek no 1. līdz 30. septembrim, iepriekš vienojoties
par precīzu pieteikšanās laiku!
Pieteikties var, zvanot Mārupes Sporta centra lietvedei uz tālr.
67687150, 29220691 vai rakstot uz e-pastu: egita.vaicekone@marupe.lv
Nepieciešamie dokumenti:
• iesniegums;
• līgums ar Mārupes novada pašvaldību;
• ārsta izziņa;
• sporta veida un grupas veidlapa, kuru izsniedz treneris, kurš vadīs
nodarbības.

•
•
•
•
•

Mārupes Sporta centrs piedāvā apmeklēt nodarbības:
Futbolā (no 5 gadu vecuma)
Basketbolā (no 7 gadu vecuma)
Volejbolā (no 7 gadu vecuma)
Taekvondo (no 5 gadu vecuma)
Vieglatlētikā un vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbībās (no
6 gadu vecuma)

Aizvadīts Mārupes kausa izcīņas
Mini-motokrosa sacensību 3.
posms
Mārupē norisināsies #Beactive ģimeņu pludmales
spēles un zumbas nakts 2021
Otro reizi Eiropas Sporta nedēļas
ietvaros norisināsies #BeActive
Ģimeņu pludmales spēles! Ģimeniskākais Sporta nedēļas
pasākums notiks 18. septembrī
plkst.11.00-16.30 pludmales sporta centrā Ruukki, Mārupē.
Pasākumā gaidāmas dažādas
aktivitātes, sākot ar veiklības un
ātruma stafetēm, piepūšamajām
atrakcijām un beidzot ar SUP dēļu
airēšanu! Sacensību veiksminiekiem vērtīgas balvas, kā arī papildus balvas dažādās nominācijās

un atbalstītāju pārsteiguma balvas
visiem dalībniekiem.
Dalība pasākumā – bez maksas,
taču ģimeņu skaits, kas var startēt,
ir ierobežots –maksimālais ģimeņu
skaits pasākumā – 30. Katrā aktivi
tātē vienlaicīgi piedalīties var četri
dalībnieki – 2 pieaugušie un 2 bērni,
taču kopējais bērnu dalībnieku skaits
komandā ir neierobežots!
Pirmo reizi Eiropas Sporta nedēļas
ietvaros norisināsies #BeActive
Zumba nakts! Ģimeniskākais Sporta
nedēļas pasākums notiks 18. septembrī plkst.11.00-16.30 pludmales

SPORTA AFIŠA
15. septembris plkst. 9.30 Piņķu futbola laukumā
"Babītes kauss" U-11 Draudzības turnīrs bērniem
futbolā

25.septembris plkst. 9.00 Mārupes un Tīraines sporta

kompleksos

Mārupes novada sacensības volejbolā “Mārupes
kauss”
plkst. 13.00 Piņķu futbola laukumā

Latvijas čempionāts futbolā sievietēm 1.līgas
spēle

16.septembris plkst. 11.00 Piņķu futbola laukumā
Latvijas čempionāts futbolā U-14 grupai

plkst. 17.00 Piņķu futbola laukums

plkst. 9.00 Piņķu futbola laukumā

25. – 26.septembris plkst. 10.00 BMX aktīvās
atpūtas parkā, Tīraines dārzos 6, Mārupes pagastā

"Babītes kauss" U-13 Draudzības turnīrs bērniem
futbolā
17.septembris plkst. 19.00 Piņķu futbola laukumā
Latvijas čempionāta futbolā 3.līgas spēle.
18., 19. septembris plkst. 9.00 Mārupes sporta

Latvijas čempionāts futbolā 3.līgas spēle

BMX čempionāts 5.posms

26.septembris plkst. 9.00 Mārupes sporta kompleksā
Mārupes novada sacensības taekvondo “Mārupes
kauss”

kompleksā

plkst.9.00 motoktrasē “Vilciņi”, Jaunmārupē

plkst. 9.00 Tīraines sporta kompleksā

29.septembris plkst. 9.00 Piņķu futbola laukumā
"Babītes kauss" Draudzības turnīrs futbolā
meitenēm WU-14, WU-12

Basketbola turnīrs 3x3 uz abiem groziem
"Mārupes Kauss" U11
Mārupes kauss volejbolā 4 pret 4
22.septembrī plkst. 9.30 Piņķu futbola laukumā
"Babītes kauss" Draudzības turnīrs futbolā U-9,
U-14
plkst. 18.00 pie Piņķu ūdenskrātuves

Eiropas Sporta nedēļas ietvaros - skriešanas,
nūjošanas un soļošanas vakars (1.posms).

Laipni aicināti piedalīties Mārupes novada iedzīvotāji.
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sporta centrā Ruukki, Mārupē.
Pasākuma apmeklētājiem būs
iespēja piedalīties labāko Latvijas
Zumba Fitness instruktoru meistarklasēs un baudīt dejas un fitnesa
burvību vienuviet. Pasākums norisi
nāsies iekštelpās RUKKI pludmales
sporta centra smiltīs, tādejādi ļaujot
apmeklētājiem pagarināt vasaras
noskaņas sajūtu.
Informācija par reģistrāciju BeActive Latvija mājaslapā:
www.beactivelatvia.lv,
sadaļā
Jaunumi.

Mini motokrosa 4.posms

Plkst. 18.00 pie Piņķu ūdenskrātuves

Eiropas Sporta nedēļas ietvaros - skriešanas,
nūjošanas un soļošanas vakars (2.posms).

Laipni aicināti piedalīties Mārupes novada iedzīvotāji.

30.septembrī plkst 9.30 Piņku futbola laukumā
"Babītes kauss" Draudzības turnīrs futbolā
bērniem U-6, U-7

Tās nebija dāmu cīņas dubļu ringā,
ne arī vīru spēles, kur jāpārvar dubļu
grāvji, tas bija bērnu, pusaudžu,
jauniešu un jaunkundžu motokross
- Mārupes Kausa izcīņas Minimotokrosa sacensību 3. posms, kas
norisinājās 25.augustā Jaunmārupē,
"Vilciņu" moto trasē.
Jau no paša rīta bija jūtams
liels satraukums, jo laika prognoze
liecināja, ka tuvojas liels negaiss.
Nepameta cerība, ka varbūt
spēcīgais vējš mākoņus ar stipro
lietu izdzenās, kā jau tas bieži ir no
ticis "Vilciņu" motocentrā.
Lietus tomēr sāka sevi pieteikt,
un braucamā daļa kļuva kā spogulis - spīdēja un ļoti slīdēja, bet jaunākajiem sacensību dalībniekiem,
vecumā no 4-6 gadiem, jau bija jāsāk
kvalifikācijas treniņš. Starp viņiem
arī divi Bieriņu sportisti - piecus gadus vecais Noels Ballods Nagrādovs
un sešgadnieks Rojs Birmanis. Ļoti
veiksmīgi nobraucot treniņus, abi
mazie sportisti, cīnoties ar jau lielajiem dubļiem, abos braucienos ierin
dojās attiecīgi - Noels 2. vietā, bet
Rojs 5. vietā. Apsveicu abus puikas
ar pirmajiem dubļiem!
Brīdī, kad sākās sacensības, lietus
trasi jau bija izveidojis par nelielu
dubļu vannu, un sportistiem atlika
tik vien, kā moto zābakus aptīt ar
lentu, lai mazāk ūdens tiktu iekšā,

mugurā vilkt lietus plēves, gatavot
brillēm daudz noplēšamo stikliņu
plēves aizsegus. Un tā ar lielām
lietus gāzēm sākās trešais mini motokrosa posms "Vilciņu" motocentrā. Uz starta dažādās vecuma
grupās un motociklu klasēs stājās
74 sportisti no visas Latvijas. Sešu
komandu vērtējumā trešo reizi pēc
kārtas atkal uzvaru guva Mārupes
AMK “BIERIŅI” jauniešu komanda,
atstājot aiz sevis IK “Auseklis” un
CAMK “Latgale” komandas.
Individuālie rezultāti Mārupes
AMK “BIERIŅI” sportistiem:
MX50 Jaunākā grupa (6-7 gadi),
11 dalībnieki: 1. vieta Toma Tīlāns,
2. vieta Edgars Kundziņš, 3. vieta
Markus Rode, 7. vieta Leo Veinbergs,
9. vieta Ernests Podziņš
MX50 Vecākā grupa (7-9 gadi), 10
dalībnieki: 6. vieta Raimonds Miķelis
Vītols
MX65 Jaunākā grupa (8-10 gadi), 15 dalībnieki: 3. vieta Platons
Chekurovs, 6. vieta Roberts Brands,
10. vieta Evelīne Meikšāne.
MX125 Jaunieši (14-18 gadi), 8 dalībnieki: 1. vieta Daniils
Kuzmins, 2. vieta Aksels Neimanis,
4. vieta Kristofers Pankrats, 6. vieta
Raimonds Valtiņš.
Raivo Laicāns un Toms Dankerts
no sacensībām izstājās iepriekš gūto traumu dēļ, jo lielajos dubļos vecie
savainojumi lika sevi manīt.
Patrīcija Bērziņa pēc smagās
traumas vēl ārstējas, iespējams,
ka viņu Dāmu klasē ieraudzīsim
noslēdzošajā 4. posmā, kas norisi
nāsies 26.septembrī.
Tiekamies septembra pēdējā
svētdienā Jaunmārupē moto-centrā
"Vilciņi"! Sirds mierīga, bērni veseli un
miers mājās!
Aivars Ābols,
Mārupes Auto Moto kluba
"BIERIŅI" vadītājs

pirmdiena, 13. septembris, 2021

Aicinām piedalīties Eiropas Sporta
nedēļā
Lai veicinātu iedzīvotāju nodarbošanos ar sportu un fiziskām aktivitātēm, no 23. līdz 30.septembrim visā Latvijā notiks Eiropas
Sporta nedēļas pasākumi.

23. – 30.
septembris
Mārupes novada sporta veterānu sasniegumi LVS
sporta spēlēs
Mārupes novada sporta veterāni
aktīvi piedalās Latvijas sporta
veterānu – senioru savienības
(LSVS) rīkotajās pašvaldību 58.
sporta spēlēs, godam aizstāvot
savu novadu.

22.augustā Madonas novadā notika sacensības riteņbraukšanā, kur
piedalījās arī trīs Mārupes novada
sportisti. Sacensību programmā
bija iekļauts desmit kilometru solo
brauciens un MTB krosa sacensības.
Abos sacensību veidos par uzvarētāju kļuvis Mečislavs Bartuševičs
(vecuma grupā 80+), bet pa vienai godalgotajai vietai Eduardam
Kupčam (vecuma grupā 65+) - otrā
vieta desmit kilometru solo brau
cienā un Jānim Prančam (vecuma
grupā 65+) - trešā vieta MTB krosā.
Komandu vērtējumā novadnieki ie
rindojās 8.vietā 16 novadu komandu
konkurencē.
No 21. līdz 22.augustam Ventspilī
notika Latvijas un Baltijas čem
pionāts vieglatlētikā veterāniem, kur
individuāli piedalījās četri Mārupes
novada un sporta kluba “Babīte”
pārstāvji. Par sacensību uzvarētājiem kļuva Ilona Kojaloviča (vecuma
grupā 55+) šķēpa mešanā 35,31m
un augstlēkšanā 1,25m. 5000m
skriešanā Gundars Ošmucnieks

(vecuma grupā 60+) ar rezultātu
19.58,86 un Māris Karlsons (vecuma grupā 50+) ar rezultātu 19.00,45.
Divas 2.vietas Andrim Rukmanim
(vecuma grupā 50+) - lodes grūšanā
12,31m un diska mešanā 36,50m.
No 28. līdz 29.augustam Cēsīs
notika sacensības vairākos sporta veidos. Mārupes novads tika
pārstāvēts vieglatlētikā un ar vīriešu
komandu - pludmales volejbolā.
Vieglatlētikas sacensībās sacentās 29 pašvaldību komandas.
Mārupes novadu pārstāvēja astoņi
sportisti, kuri ar ļoti labiem rezultā
tiem individuālajās disciplīnās nevarēja nopietni konkurēt komandu
vērtējumā. Ar 193 punktiem Mārupes
pārstāvji ierindojās 22.vietā. Labākie
sasniegumi Ilonai Kojalovičai (vecuma grupa S 55), kura uzvarēja 400
metru skriešanā, lodes grūšanā un
šķēpa mešanā. Veiksmīgi startēja
Dmitrijs Ivasivs (vecuma grupa V
40), kurš bija ātrākais 100 metru
skriešanā un otrais tāllēkšanā. Divas
godalgas arī Edijam Kizenbaham
(vecuma grupā 50+) – 2.vieta 100
metru skriešanā un 3. – 400 metros. Pirmo vietu 1500 m (vecuma
grupā 40+), uzrādot labāko rezultātu
arī jaunākās vecuma grupas dalībnieku vidū. Divas bronzas godalgas 3000 un 5000 metru soļošanā
izcīnīja Valdis Sirsniņš. 2.vietu

lodes grūšanā - Andris Rukmanis.
Šajās sacensībās komandas dalībnieka statusā Mārupes novada godu aizstāvēja arī Mārupes novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs
Andrejs Ence, kurš izcīnīja bronzas
medaļu lodes grūšanā, konkurējot
ar Olimpisko čempionu šķēpmešanā
Daini Kūlu un Latvijas vieglatlētikas vēsturē visu laiku otro labāko
lodes grūdēju Māri Bemeru (agrāk
Petraško).
29.augustā Priekuļos notika riteņbraukšanas sacensības
vīriešiem vecuma grupā 50+. Septiņu
komandu konkurencē Mārupes
novada sportisti Roberts Silamednis,
Lauris Jākobsons un Arvīds Taube
izcīnīja bronzas medaļas.
Septembrī turpinās Mārupes
novada komandas piedalīšanās atlikušajās LSVS sacensībās dažādos
sporta veidos. 4.septembrī Piņķos
notika svaru bumbu celšanas sacensības, 25.septembrī paredzētas vieglatlētikas krosa sacensības Jēkabpilī un novusā Ķekavā.
Novēlam labus panākumus un veiksmi Mārupes senioru komandām!
Sergejs Varša, Babītes Sporta
kompleksa sporta pasākumu
organizators

Kampaņas galvenais moto ir
#BeActive (Esi aktīvs!). Eiropas
Sporta nedēļas mērķis ir veicināt
nodarbošanos ar sportu un fiziskām
aktivitātēm neatkarīgi no vecuma,
kvalifikācijas vai fiziskās sagatavotības līmeņa. Arī Mārupes novada
iedzīvotājiem būs iespēja piedalīties
sporta un veselības aktivitātēs, kas
notiks novada teritorijā:

• visas piedāvātās nodarbības sporta nedēļā būs bez maksas;
• nodarbības vadīs sertificēti treneri
un instruktori;
• būs iespēja saņemt konsultācijas
par interesējošiem jautājumiem.
Mārupes novada pašvaldības
mājaslapas www.marupe.lv sadaļā
“Sports” aicinām sekot līdzi aktuālajam Eiropas Sporta nedēļas aktivitāšu grafikam Mārupes novadā.
Sergejs Varša, Babītes sporta
kompleksa sporta pasākumu
organizators

Par sportu īsumā
4.septembrī notikusi Sporta diena Skultē
4.septembrī Skultes ciemā tika aizvadīta Sporta diena. Skultes stadionā
dalībniekiem bija iespēja piedalīties trīs sporta spēlēs un trīs individuālajās
disciplīnās. Mazākajiem sporta aktīvistiem bija sagatavots spēļu laukums,
kurā varēja veikt dažādus sportiskus uzdevumus.
Aizraujošākās sacensības izvērtās futbola laukumā, bet netrūka arī
cīņas par godalgām šautriņu mešanā, atspoles skrējienā un lēcienos ar
lecamauklu.
Paldies Mārupes Sporta centra darbinieku un tiesnešu komandai, kura
nodrošināja sacensību norisi!

Mārupes Sporta centra basketbolisti iegūst 3.vietu “Ghetto basket”
superfinālā U16 grupā
"Ghetto Basket" 13. sezonas noslēgumā ceturtdien, 2. septembrī, Rīgā,
Grīziņkalnā tika noteikti čempioni deviņās grupās. Sacensībās startēja arī
Mārupes Sporta centra komanda “Ka čau”, izcīnot 3.vietu. Komandas sastāvā spēlēja Ričards Survillo, Roberts Čaunāns, Roberts Porietis un Markuss
Spila.

Mārupes Sporta centra futbolisti izcīna 1.vietu “Ādas bumbas
sacensībās” U15 grupā
5. septembrī noslēdzās Rīgas futbola federācijas organizētais Ādas bumbas turnīrs, kas norisinājās trīs sabraukumos Jaunmārupes stadionā.
Turnīrā piedalījās Mārupes Sporta centra U-13 un U-15 komandas.
Mārupes Sporta centra U-13 komanda kopā nospēlēja 6 spēles (3 uzvaras,
1 neizšķirts, 2 zaudējumi) un ieguva 10 punktus, kas ļāva ierindoties 4.vietā.
Mārupes Sporta centra U-15 komanda kopā nospēlēja 4 spēles (4 uzvaras)
un ieguva 12 punktus, kas ļāva ierindoties 1.vietā.
Paldies treneriem Kristapam Kristiānam Lauskim (U-13) un Agrim
Kokorevičam (U-15)! Pateicamies vecākiem par atbalstu!

Golfa laukumā “Viesturi” notikušas cīņas par Mārupes ceļojošo kausu golfā
Svētdien, 5.septembrī, Mārupes
novadā golfa laukumā “Viesturi”
39 golfa spēles piekritēji no visas
Latvijas cīnījās par Mārupes ceļojošo kausu golfā. Sacensību ietva
ros tika apbalvoti labākie golfa
spēlētāji dāmu, kungu un jauniešu konkurencē. No spēlētāju
vidus tika noskaidroti arī
prasmīgākie Mārupes novada golfa spēlētāji, kuri par savu dzīvesvietu izvēlējušies mūsu novadu.
Mārupes golfa kausa izcīņas dalībniekus noslēgumā sveica Mārupes
novada domes priekšsēdētājs
Andrejs Ence, izsakot pateicību par
piedalīšanos visiem dalībniekiem.
Šogad Mārupes golfa kausa sacensībās uzvaras laurus plūca mārupietis Adrians Elksnis.
Mārupes kausa izcīņas rezultāti
pieejami
mājaslapā:
www.golfsviesturi.lv.
Golfa laukuma “Viesturi” direktors Kristaps Erdmanis: “Prieks,
ka turpinām Mārupes Golfa kausa
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sacensību iesākto tradīciju. Ir patiess gandarījums, ka golfa spēlētāju
pulkam pievienojas jauni dalībnieki,
attīsta savas iemaņas un uztur sacensību garu. Jebkuram sportot
gribētājam ir iespēja mācīties, veselīgi un kvalitatīvi pavadīt laiku svaigā
gaisā, kustībā.”
Sacensības organizēja Golfa klubs
“Viesturi”.
Ilze Žunde,
sabiedrisko attiecību
speciāliste

Foto no kreisās: Golfa laukuma
“Viesturi” direktors Kristaps Erdmanis,
Mārupes golfa kausa 2021 uzvarētājs
Adrians Elksnis, “Golfa kluba
Viesturi” viceprezidente Elita Perta,
Mārupes novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Andrejs Ence.
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Sarunu festivāls Jaunmārupē atjaunojamās enerģijas kopienas attīstībai
Zaļš, neatkarīgs un jaudīgs – kas
tas ir? Vai tas ir enerģijas pilns
mārupietis, kurš rīta krosa laikā
uzlasa uz meža takas sastaptas
iztukšotas kafijas krūzītes? Bet
varbūt tas ir elektroauto, kas klusi aizšaujas Piņķu virzienā?
Kāpēc ne? Zaļš, neatkarīgs un
jaudīgs varam būt katrs no mums,
tomēr 18. septembrī aicinām vi
sus interesantus aprunāties par
zaļu, neatkarīgu un jaudīgu ener
ģiju!
Mazcenu alejā 4a, Jaunmārupē,
Jaunmārupes pamatskolas pagalmā, festivāla gaisotnē runāsim
par to, kas ir zaļa enerģija, kādi ir
pieejamie risinājumi, cik tie ir zaļi,
cik jaudīgi, cik neatkarīgi no kopējā
enerģijas tirgus varam kļūt, izmantojot katru no risinājumiem? Vai
izdevīgāk uzstādīt individuālus risi
nājumus vai apvienoties kopienās,
plānojot vienotu enerģijas ieguvi?
Atjaunojamās enerģijas projekti, ko
veido, ievieš un līdzfinansē iedzīvotāji, tiek saukti par Kopienu enerģijas
projektiem, un tie ir fundamentāli
svarīgi augstāka atjaunojamās ener
ģijas īpatsvara sasniegšanai enerģijas ražošanā Eiropā.
Festivāla laikā Tev būs iespēja
meklēt un atrast atbildes uz sev
interesējošiem jautājumiem, uzklausīt citu novadnieku pieredzi un

iedvesmoties zaļākas enerģijas mek
lējumiem. Pieredzē klātienē dalīsies
tie novadnieki, kuri savās mājsaimniecībās jau ir ieviesuši kādu no
atjaunojamās enerģijas ražošanas
iekārtām. Diskutēsim, cik tas ir vai
nav sarežģīti, cik ilgs ir ceļš līdz “īstajam” risinājumam, kā arī parunāsim
par estētiku – vai iespējams salāgot
enerģijas ieguvi ar īpašuma estētisko pievilcību?
Festivālā piedalīsies pārstāvji no
Saules enerģijas asociācijas, Vēja
enerģijas asociācijas, biedrības
“Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai
Attīstībai” u.c. Sarunas kustinās
aktīvais velobraucējs un TV personība Uģis Joksts, vides raidījuma
"Zaļgalvis" galvenā redaktore Eva
Johansone, savukārt jauniešiem
saskatīt fiziku dabā palīdzēs aizrautīgais Valdis Zuters.
Par patīkamu atmosfēru festivālā
gādās jaudīgi un skanīgi novada jaunieši, kuri apliecinās savu muzikalitāti uz festivāla skatuves, savukārt ar
garšām un smaržām lutinās novada
uzņēmēji un mājražotāji.
Izvēlētā festivāla norises vieta nav nejaušība – Jaunmārupes
pamatskolai savulaik uzstādīti
saules kolektori siltā ūdens sagatavošanai un saules baterijas
(paneļi), kas nodrošina daļu ēkas
elektroenerģijas patēriņa, savukārt
blakus uzbūvētajam bērnudārzam

“Zīļuks” apkures nodrošināšanai
tiks izmantots zemes siltumsūknis
un dabasgāzes apkures iekārta, kur
primāri tiks izmantota siltumsūkņa
iegūtā enerģija, kā arī paredzēts,
ka uz ēkas jumta tiks izbūvēti stip
rinājumi, lai nākotnē būtu iespēja
uzstādīt saules paneļus gan elektrības iegūšanai, gan siltā ūdens
uzsildīšanai, tādējādi lokāli koncentrējas vairāki zaļie risinājumi,
par kuriem vairāk varēs uzzināt arī
festivāla laikā.
Zaļām idejām allaž atsaucīgi arī

Jaunmārupes pamatskolas skolēni
– arī viņi gatavojas festivālam,
izgatavojot lampu abažūrus no resursiem, ko dažs labs sauktu par atkritumiem! Tev būs iespēja aplūkot
viņu veikumu un nobalsot par radošāko lampu!
Ieeja pasākumā bez maksas, saskaņā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem, pasākumu drīkst apmeklēt
tikai Covid – 19 vakcinētas, pārslimojušas personas vai uzrādot 48
stundu laikā veiktu negatīvu Covid
–19 testu.

Sapnis kļūst par īstenību. Aicinām apmeklēt
novadnieka gleznu izstādi

2021.gada augusts

Dzimtsarakstu nodaļā
Mārupes pagastā

17.septembrī plkst. 19.00 un 20.00
Atdzīvosies Salas pagasta leģendas

Aicinām apmeklēt amatierteātra “Kalambūrs” iestudējumu
“Leģendu sargi”. Izrādes garums 25 min.

Pie ieejas būs jāuzrāda Covid-19 sertiﬁkāts (bērniem līdz 12 gadu
vecumam, kas apmeklē pasākumu kopā ar vecākiem, sertiﬁkāts nav
nepieciešams).

Norises vieta: Babītes Kultūrizglītības centrs, Jūrmalas iela 14a,
Piņki, Babītes pagasts

25.septembrī plkst. 13.13

Tikšanās ar romāna ‘’Dzīvot naktij’’ autorēm
Ilzi Aizsilu un Indru Ēķi-Začestu

Apmeklējot pasākumu, jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas,
vai testēšanas sertiﬁkāts.

Norises vieta: Bibliotēka, Jūrmalas iela 14a, Piņķi, Babītes pagasts

9.oktobrī

Jauniešu kora “Universum” jubilejas koncerts “Komēta nāk”

Piedalās koris “Universum”, dziesmu svētku virsdiriģenti, Mārupes
Mūzikas un mākslas skolas orķestris.
Vakara vadītājs Armands Simsons
Aicinām sekot līdzi informācijai.

Norises vieta: Mārupes kultūras nams

mākslinieka dabu – viņš vienmēr ir
savaldīgs un pieklājīgs pret apkārtējiem. Vairumā gleznu atspoguļojas
autora mīlestība pret dabu, atainojot
tās patieso būtību, kas nemaz nav
pārsteigums, jo mākslinieks daļu
savas dzīves ir pavadījis laukos. Te
nu atliek tikai piebilst, ja cilvēks tic
sev un savam sapnim, tad viņš var
izdarīt bezgala daudz – būt lielisks
speciālists darbā, ar panākumiem

32 Reģistrēti
jaundzimušie

2021.gada augustā Mārupes pagastā
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētie mirušie
Rūta Ūdre dzimusi 1933. gadā;
Jānis Sadovskis dzimis 1956. gadā;
Aigars Fricsons dzimis 1966.gadā.

12

Inuta Šaroka,
projektu koordinātore

PASĀKUMU AFIŠA

Mārupes novada pašvaldības bibliotēkā Piņķos, Jūrmalas ielā 14A,
ir fantastiska iespēja redzēt skaistas un iedvesmojošas novadnieka Guntara Sviķa gleznas un būt
lieciniekiem tam, kā viņa sapnis
par īstenību kļuva.
Guntars Sviķis pēc izglītības un
profesijas ir ļoti tehnisks cilvēks,
ar attīstītu inženiertehnisku un
matemātisku domāšanu. Tomēr
viņa radošā dvēsele līdz pat 40 gadu
vecumam meklēja veidu, kā izpaust
savu māksliniecisko talantu.
Pirms pieciem gadiem – siltā un
saulainā 30. septembra dienā –
viņš pateica JĀ savam klusībā ilgi
lolotam sapnim un devās uz mākslinieku veikalu, no kura izgāja ārā
ar lielu iepirkumu somu, laimīgs kā
bērns no rotaļlietu veikala. Guntara
pirmā glezna ar spilgtu saules rietu
bija liela uzdrīkstēšanās – gleznot,
lai izpaustu savas emocijas, domas
un attieksmi, gleznot, lai sabiedrībā
vairotu estētiskās vērtības.
Piecu gadu laikā Guntaram Sviķim
ir tapušas vairāk kā 500 gleznas,
kurās vērojams miers, harmonija,
ieturētība, maigas krāsu gammu
pārejas, kas spilgti ataino paša

Festivāls tiek organizēts sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģionu,
ES Interreg Baltijas jūras reģiona
transnacionālās sadarbības prog
rammas 2014.-2020. gadam projekta “Energize Co2mmunity” ietvaros.

spēlēt galda tenisu, būt visiem par
palīgu, jo ir īsts draugs, kurš atbalsta
un ir blakus, kad nepieciešams, un
būt Mākslinieks, kurš katrā darbā
ieliek daļu no sevis, sava laika un
domām”.
Izstāde būs aplūkojama visu septembri. Laipni aicināti!

Mārupes kultūras nama amatiermākslas kolektīvi uzsāk jauno
sezonu ar septembri.
Ļoti ceram, ka izdosies noturēt klātienes mēģinājumu procesu, lai
gatavotos Mārupes kultūras nama 80 gadu dzimšanas dienai 2022.gada
martā un Vispārējiem Dziesmu un deju svētkiem 2023.gadā.
Aicinām sekot plašākai informācijai par pasākumu norisi Mārupes
novada sociālajās saziņas vietnēs un www.marupe.lv.
Pasākumu norise, ievērojot tā brīža valdības noteikumus Covid-19
ierobežošanai!

Ināra Pētersone, Mārupes novada
pašvaldības bibliotēkas bibliotekāre

19 Zēni

34 Reģistrētas laulības

13 Meitenes

3 Reģistrēti mirušie
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Pašvaldības informatīvais izdevums “Mārupes Vēstis”
Iznāk vienu reizi mēnesī / Tirāža - 12 900
eksemplāru / Bezmaksas
“Mārupes Vēstis” publicētie materiāli
ne vienmēr atspoguļo Mārupes novada
pašvaldības 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”
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