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Dienās, kad visa Latvija atzīmē-
ja 1991. gada barikāžu notikumus, 
atmiņas par tautas vienotību pulcēja 
mārupiešus gan kultūras namā, gan 
19. janvārī Mārupes kapos pie Rober-
ta Mūrnieka atdusas vietas. Barikāžu 
laika pirmā upura piemiņai veltītajā 
atceres brīdī kopā pulcējās viņa tu-
vinieki, Mārupes pagasta padomes 
un 1991. gada barikāžu dalībnieku 
Mārupes biedrības un Mārupes vidus-
skolas pārstāvji. Ira Krauja-Dūduma 
piemiņas mirkļa ievadā sacīja, ka šis 
ir laiks, kad ieskatīties sevī – varbūt ir 
vajadzīga ceturtā Atmoda un katram 
jāpārvērtē, ko viņš ir izdarījis un ko 
var dot Latvijai šodien. Mārupes vi-
dusskolas direktors Jānis Lagzdkalns 
uz pasākumu bija ieradies kopā ar 
vidusskolniecēm, no kurām vecā-
kās ir barikāžu vienaudzes. Roberta 
Mūrnieka māsa sacīja: lai arī brāļa 
zaudējums vienmēr būs ģimenes vis-
lielākā sāpe, viņai ir prieks, redzot, kā 
Mārupē jaunatne tiek audzināta cienīt 
un lepoties ar Latvijas brīvību, par ko 
Roberts samaksāja ar visdārgāko – 
savu dzīvību.

Barikāžu fonda valdes priekšsēdē-
tājs Renārs Zaļais pasākumos Mārupē 
atgādināja, ka pasaulē ir divas pilsē-
tas, kuras neatkarību nosargājušas uz 
barikādēm – Parīze un Rīga. “Šajās 
janvāra dienās, kad kā katru gadu 
tiekos ar cilvēkiem visā Latvijā, man 
daudzi barikāžu dalībnieki ir teikuši: 
kaut arī daudz kas nav izdevies tā, 
kā cerēts, atkal ietu uz barikādēm, ja 
būtu apdraudēta Latvijas neatkarība,” 
sacīja R. Zaļais. 

Uz barikāžu piemiņas vakaru 
Mārupes kultūras namā mārupieši 
pulcējās jau septīto reizi. Ar valsts 
apbalvojumu – 1991. gada barikāžu 
dalībnieka piemiņas zīmi šoreiz tika 
apbalvoti vairāk nekā 100 barikāžu 
aizstāvji. Starp mārupiešiem šoreiz 
bija arī daudz kaimiņu – Babītes un 
citu novadu iedzīvotāji, jo ne visur 
notiek šādi sarīkojumi. 

R. Zaļais: “Barikāžu piemiņas 
zīme ir unikāls Latvijas valsts apbal-
vojums – vienīgais pēc Latvijas neat-
karības nodibinātais valsts apbalvo-
jums, vienīgais mūsu apbalvojums, 
ko piešķir pēc nāves, vienīgais, ko 
var saņemt tikai viena paaudze – ti-
kai tie cilvēki, kas 1991. gadā aktīvi 
piedalījās barikāžu notikumos. Gribu 
novēlēt, lai katrs, kas to pelnījis, nēsā 
to ar godu un lepnumu, bet lai nekad 
vairs mūsu zemē nav jādibina šādas 
atzinības zīmes.”

Apbalvošanas ceremoniju pa-

pildināja sieviešu vokālā ansambļa 
“Dzelde” un jauktā kora “Mārupe” 
izjustā un klusinātā noskaņā izpildītās 
dziesmas, kā arī Lauras Liepkalnes sa-
gatavotās fotogrāfijas – uz ekrāna va-
rēja vērot kā senos janvāra notikumus, 
tā pēdējo gadu atceres pasākumus. Ar 
klusuma brīdi visi godināja 30 mūžībā 
aizgājušos biedrības biedrus.

Vakara turpinājumā savus apbal-
vojumu – Goda zīmes un pateicības 
rakstus pasniedza 1991. gada bari-
kāžu dalībnieku Mārupes biedrība, 
vēlāk atmiņās, sarunās un mūzikas 
pavadījumā barikāžu dalībnieki un 
viesi kavējās kultūras namā pāri pus-
naktij.

Dienās, kad vietās, kur 1991. gadā 

dega ugunskuri un cilvēki uz barikā-
dēm cīnījās par Latvijas neatkarību, 
bruģakmeņi tiešā un pārnestā nozī-
mē sākuši lidot Saeimas un valdības 
virzienā, Mārupes pagasta padomes 
priekšsēdētāja Līga Kadiģe aicināja 
mārupiešus izturēt šo ziemu, sme-
ļoties spēku ģimenē, un būt tikpat 
vienotiem – plecu pie pleca – kā 
1991. gadā. “Varbūt šobrīd visvairāk 
ir vajadzīgs to dienu rūdījums, varbūt 
vajag vairāk paskatīties, vai kaimiņam 
nav vajadzīga kāda palīdzība, bet no-
teikti jātic, ka nekas no tā, ko darījām 
pirms 18 gadiem, lai nosargātu mūsu 
valsts brīvību, nav bijis veltīgs,” sacīja 
L. Kadiģe.

Zanda Melkina

Lai nosargātais bruģis nekļūst par ieroci

21. janvārī Mārupes pagasta pa-
domē notika preses konference par 
Mārupes pagasta teritorijas plānojuma 
2002.–2014. gadam grozījumu izstrā-
di, atspoguļojot pašvaldībai nozīmīga 
darba procesa pieredzi kontekstā ar 
administratīvi teritoriālo reformu un 
Mārupes novada nākotnes attīstības 
iespējām.

Preses konferencē piedalījās Re-
ģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrijas parlamentārais sekretārs 
Māris Krastiņš, Mārupes pagasta 
padomes priekšsēdētāja Līga Kadi-
ģe VAS “Latvijas Valsts ceļi” valdes 
priekšsēdētājs Tālis Straume, VAS 
“Starptautiskā lidosta “Rīga”” valdes 
loceklis Ervīns Butkevičs un Mārupes 
būvvaldes vadītāja Aida Lismane.

RAPLM parlamentārais sekretārs 
Māris Krastiņš savā uzrunā uzsvēra: 
kaut arī valstī ir pārmaiņas, pašvaldī-
bām ir iespēja konsekventi virzīties uz 
priekšu ar lēmumu pieņemšanu, ar 
attīstības plānošanu. “Tieši tāpēc ir 
gandarījums, ka Mārupē notiek šo 
grozījumu izstrāde un tā notiek tā, 
kā to prasa likums, un apspriešana 
notiek ne tikai likuma un formas 
pēc, bet satura pēc, par ko liecina 
gan daudzās vēstules, gan šī preses 

konference. No ministrijas puses gribu 
novēlēt neapjukt un virzīties uz lēmu-
ma pieņemšanu, jo svarīgi un skaidri 
lēmumi teritorijas plānošanā ir signāls 
gan uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem, 
kā dzīvot un darboties. Ir skaidrs, ka 
šinī brīdī mums ir jārūpējas kā par ie-
dzīvotājiem, tā uzņēmējiem, kas veici-
na darba vietu veidošanu, un Mārupē 
šie soļi tiek konsekventi veikti,” sacīja 
Māris Krastiņš.

Pašvaldības vadītāja Līga Kadi-
ģe klātesošajiem prezentēja 2003.–
2008. gadā paveikto, realizējot Mā-
rupes pagasta Attīstības programmā 
noteiktos Mārupes pagasta attīstības 
mērķus.

Izglītības iestāžu attīstībā tas ir 
Jaunmārupes sākumskolas būvnie-
cība un atvēršana 2005. gadā, Mā-
rupes vidusskolas rekonstrukcija un 
2008. gadā iesāktā jauna korpusa 
būvniecība, Skultes pamatskolas re-
organizācija un Mārupes pamatsko-
las piebūve ar sporta halli. Papildus 
programmā iestrādātajiem uzdevu-
miem pagājušajā gadā rasts risinājums 
jaunas pirmsskolas izglītības iestādes 
būvniecībai privātās publiskās part-
nerības ietvaros.

Turpinājums 7. lpp.  

Svarīgi un skaidri 
lēmumi vieš uzticību

Kad pirms 18 gadiem par Latvijas neatkarību dzīvību atdeva Roberts Mūrnieks, daudzas meitenes, kas godināja 
viņa piemiņu, vēl nebija dzimušas. No labās – Mārupes vidusskolas direktors Jānis Lagzdkalns, skolotāja Ruta 
Straume, dziedātāja Ira Krauja-Dūduma, Mārupes vidusskolas skolnieces.

1991. gada barikāžu fonda prezidents Renārs Zaļais pasniedz barikāžu 
dalībnieku Piemiņas zīmi.
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noslēdzies Mārupes pašval-
dībai nozīmīga darba pirmais 
posms – pagasta padome pie-
ņēmusi lēmumu par Mārupes 
pagasta teritorijas plānojuma 
2002.–2014. gadam grozījumu 
pilnveidošanu atbilstoši sabied-
riskās apspriešanas rezultātiem 
un institūciju atzinumiem.

Teritorijas plānojums ar at-
tīstības programmu un apbūves 
noteikumiem ir tie ilgtermiņa 
plānošanas dokumenti, kuri eso-
šajām un nākamajām paaudzēm 
nodrošina ilgtspējīgu kvalitatīvu 
vidi, līdzsvarotu ekonomisko at-
tīstību, racionālus dabas, cilvēku 
un meteriālo resusru izmantošanu, 
dabas un kultūras mantojuma at-
tīstību un saglabāšanu. . Mārupes 
pagasts ir viena no pirmajām 
Latvijas pašvaldībām, kurā šāds 
apjomīgs ilgtermiņa plāns tika 
izstrādāts un reāli darbojas. Mā-
rupes pagasta teritorijas plānojums 
2002.–2014. gadam apstiprināts 
2003. gada 10. septembrī. 

Pagājušā gada aprīlī tika ap-
stiprināts Rīgas rajona teritorijas 

plānojums 2008.–2020. gadam, un 
Mārupes pagasta plānojums neat-
bilst iepriekš minētajam plānoju-
mam attiecībā uz teritoriju, kas 
nepieciešama VAS “Starptautiskās 
lidostas “Rīga”” attīstībai un trans-
porta infrastruktūras objektu per-
spektīvās attīstības teritoriju rezer-
vēšanai. Saskaņā ar likumdošanu 
vietējai pašvaldībai 3 mēnešu laikā 
pēc plānošanas reģiona vai rajona 
pašvaldības teritorijas plānojuma 
stāšanās spēkā jāizvērtē savas paš-
valdības teritorijas plānojums un, 
ja nepieciešams, jāpieņem lēmums 
par grozījumu izdarīšanu tajā vai 
par jauna vietējās pašvaldības te-
ritorijas plānojuma izstrādi, tāpēc 
2008. gada 11. jūnijā Mārupes pa-
gasta padome pieņēma lēmumu 
uzsākt Mārupes pagasta teritorijas 
plānojuma grozījumu izstrādi.

Iepazīstoties ar Rīgas rajona 
teritorijas plānojumu un ikdienā 
sastopoties ar plānošanas un at-
tīstības izmaiņām, Mārupes pa-
gasta padome grozījumu izstrādei 
izvirzīja 3 galvenos darba uzde-
vumus:

pilnveidot apbūves notei-
kumus,
veikt grozījumus teritorijas 

plānotās izmantošanas kartē – 
lidostas “Rīga” tālākas attīstības 
teritorijas robežās, 
izstrādāt mūsdienu situācijai 

un plānotajai attīstībai atbilstošu 
transporta shēmu, kas atrisinātu 
papildu iespējas izbraukšanai un 
iebraukšanai Mārupes pagastā.

Mārupes pagasta teritorijas 
plānojums grozījumu sabiedriskā 
apspriešana notika no 2008. gada 
10. novembra līdz š. g. 2. janvārim. 
Šai laikā pašvaldībā saņemti 69 ie-
sniegumi, kurus kopā parakstījuši 
2395 iedzīvotāji. Šī ir līdz šim ne-
bijusi iedzīvotāju aktivitāte.

Mārupes pagasta padomes 
priekšsēdētāja Līga Kadiģe: “Pa-
teicamies visiem, kas atsaucās uz 
mūsu aicinājumu piedalīties gro-
zījumu apspriešanā, izsakot savu 
viedokli. Patīkami, ka iedzīvotāji ir 
sapratuši, ka tikai aktīva attieksme 
pret pašvaldības plānošanas pro-
cesiem ļauj iegūt visveiksmīgāko 
attīstības risinājumu, ka ar saviem 

ierosinājumiem viņi palīdz mums 
labi darīt savu darbu, kas ir mā-
rupiešu interesēs.”

Iedzīvotāju padziļinātu inte-
resi izraisīja tieši ceļu risinājumi. 
Ņemot vērā šobrīd spēkā esošo 
pagasta teritorijas plānojumu, kurā 
nākamajās projektēšanas stadijās 
uzlikts par pienākumu izvēlēties 
labāko paredzētā Dienvidu tilta 
trasējuma uz Mārupes pagastu va-
riantu, un Rīgas rajona plānojumā 
noteiktos perspektīvos transporta 
koridorus, grozījumos tika izstrā-
dāti trīs varianti Jelgavas šosejas 
un Ulmaņa gatves savienojumam. 
Rajona teritorijas plānā paredzētā 
Dienvidu tilta sasaiste ar Ulmaņa 
gatvi šķērso blīvi apdzīvoto Māru-
pes ciemu, sadalot to divās daļās, 
pārraujot vēsturiski izveidojušos 
ielu tīklu un aizskarot daudzus 
privātīpašumus. Tā kā šie varianti 
bija pretrunā ar iedzīvotāju inte-
resēm, bet pagasta padome nebija 
tiesīga tos neiekļaut izstrādājama-
jos grozījumos, Mārupes pagasta 
padomes darba grupa piedāvāja 
alternatīvu – 3. variantu perspek-

tīvā paredzētajam nosacītajam 
Dienvidu tilta pagarinājumam, 
kas apietu Mārupes ciemata blīvo 
apbūvi, šķērsojot divus purvus. Šis 
risinājums mazāk skartu iedzīvo-
tāju īpašumus un veidotu loģisku 
satiksmes plūsmu un vieglāku no-
kļūšanu Daugavas pretējā pusē, 
izmantojot Dienvidu tiltu. Terito-
rijas plānojuma grozījumu rezultā-
tā precīzi jānosaka šīs ceļa trases 
vieta, lai pārējām pašlaik esošajām 
turpmākās izpētes teritorijām šo 
statusu varētu noņemt.

Izskatot iedzīvotāju priekš-
likumus, Mārupes teritorijas 
plānojuma grozījumu izstrādes 
darba grupa turpinās darbu pie 
Jelgavas šosejas un Ulmaņa gatves 
ceļa perspektīvās trases izstrādes, 
ņemot par pamatu variantu, kurš 
nešķērso blīvas apbūves teritorijas, 
un maksimāli izmantojot esošos 
pašvaldības un valsts ceļus. Tālāk 
darba grupa aicinās uz pārrunām 
visus tos mārupiešus, kuru īpašu-
mus skars nosakāmā turpmākās 
izpētes teritorija.

sagatavoja Zanda Melkina

Iedzīvotāji aktīvi iesaistās Mārupes attīstības plānošanā

Rīgas rajona Mārupes pagas-
ta padome saskaņā ar Ministru 
kabineta 2004. gada 19. oktob-
ra noteikumu Nr. 883 “Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi” 43.1. puntu paziņo, 
ka saskaņā ar Rīgas rajona Māru-
pes pagasta padomes 2009. gada 
14. janvāra lēmumu Nr. 8, prot. nr. 
11 “Par Mārupes pagasta teritori-

jas plānojuma 2002.–2014. gadam 
grozījumu 1. redakcijas pilnveido-
šanu” tika nolemts pilnveidot iz-
strādāto Mārupes pagasta teritori-
jas plānojuma 2002.–2014. gadam 
grozījumu 1. redakciju atbilstoši 
institūciju atzinumiem un sabied-
riskās apspriešanas rezultātiem un 
sagatavot Mārupes pagasta teritori-
jas plānojuma 2002.–2014. gadam 

grozījumu galīgo redakciju.
Ar Mārupes pagasta teritori-

jas plānojuma 2002.–2014. gadam 
grozījumu pirmo pilnveidoto re-
dakciju var iepazīties Rīgas ra-
jona Mārupes pagasta padomes 
ēkas vestibilā, Daugavas ielā 29, 
Mārupē, laikā no 26. 01. 2009. 
līdz 16. 02. 2009., kā arī Māru-
pes pagasta padomes interneta 

vietnē – www.marupe.lv un SIA 
“METRUM” interneta vietnē – 
www.metrum.lv.

Rakstiskus ierosinājumus, 
priekšlikumus un atsauksmes par 
izstrādāto redakciju var iesniegt 
līdz 16. 02. 2009. Mārupes pagas-
ta pašvaldībā, Mārupē, Daugavas 
ielā 29.

Visas ieinteresētās personas 

var saņemt nepieciešamos paskai-
drojumus par Rīgas rajona Māru-
pes pagasta Teritorijas plānojuma 
2002.–2014. gadam grozījumu 
pirmo pilnveidoto redakciju Mā-
rupes pagasta būvvaldē, Daugavas 
ielā 29, Mārupē. Apmeklētāju pie-
ņemšana notiek katru pirmdienu 
un ceturtdienu no plkst. 9.00 līdz 
13.00 un no 14.00 līdz 18.00.

I SABIEDRSIKĀS APSPRIEŠA-
NAS NORISE

1) 29. 10. 2009. ir pieņemts 
Mārupes pagasta padomes lēmums 
Nr. 10 par Mārupes pagasta terito-
rijas plānojuma 2002.–2014. gadam 
grozījumu 1. redakcijas nodošanu 
sabiedriskajai apspriešanai un atzi-
numu saņemšanai.

2) Sabiedriskā  apspriešana noti-
ka no 10. 11. 2008. līdz 02. 01. 2009. 
Ar Mārupes pagasta teritorijas plāno-
juma 2002.–2014. gadam grozījumu 
1. redakciju varēja iepazīties Mārupes 
pagasta padomes ēkas vestibilā Dau-
gavas ielā 29, Mārupes pag., Mārupes 
pagasta interneta vietnē www.maru-
pe.lv un SIA “METRUM” interneta 

mājas lapā www.metrum.lv. Vien-
laikus ar Mārupes pagasta teritori-
jas plānojuma grozījumiem varēja 
iepazīties arī ar spēkā esošo Mārupes 
pagasta teritorijas plānojumu, Māru-
pes pagasta attīstības programmu un 
izstrādātajiem grozījumiem tajā, kā 
arī ar izstrādāto Stratēģiskās ietekmes 
uz vidi novērtējuma projektu.

3) Nepieciešamos paskaidroju-
mus par plānojumu varēja saņemt 
Mārupes pagasta būvvaldē apmek-
lētāju pieņemšanas laikā pirmdie-
nās un ceturtdienās no plkst. 9.00 
līdz 18.00.

4) Sabiedriskās apspriešanas sa-
nāksmes notika 25. 11. 2008. plkst. 
17.00 Mārupes pagasta kultūras 

nama zālē Daugavas ielā 29, Mā-
rupē un 02. 12. 2008. plkst. 17.00 
Skultes pamatskolas zālē Skultes 
ielā 25, Skultē.

5) Rakstiskus ierosinājumus 
un priekšlikumus varēja iesniegt 
Mārupes pagasta pašvaldībai Dau-
gavas ielā 29, Mārupes pag. līdz 
02. 01. 2009.

6) Mārupes pagasta padome par 
Mārupes pagasta teritorijas plānoju-
ma 2002.–2014. gadam grozījumu 
1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas 
norisi 07. 11. 2008. publicēja paziņo-
jumu LR oficiālajā laikrakstā “LAT-
VIJAS VĒSTNESIS” un 11. 11. 2008. 
“RĪGAS APRIŅĶA AVĪZES” pieli-
kumā izdotajā Mārupes pagasta pa-

domes informatīvajā izdevumā “Mā-
rupes Vēstis” – speciālizlaidumā, kas 
bija veltīts Mārupes pagasta teritorijas 
plānojuma grozījumu 1. redakcijas 
izstrādei. Mārupes pagasta padome 
papildus izsūtīja 238 informatīvas 
vēstules nekustamo īpašumu īpaš-
niekiem, kuru īpašumus ietekmēja 
plānotie teritorijas plānojuma gro-
zījumi.

II SABIEDRISKĀS APSPRIEŠA-
NAS REZULTĀTI

1)Mārupes pagasta teritorijas 
plānojuma 2002.–2014. gadam gro-
zījumu sabiedriskajā apspriešanā 
kopumā piedalījās:
sabiedriskās apspriešanas 

sanāksmē 25. 11. 2008. reģistrējās 

211 cilvēki;
sabiedriskās apspriešanas sa-

nāksmē 02. 12. 2008. reģistrējās 129 
cilvēki.

2) Mārupes pagasta padomē tika 
saņemti 69 iedzīvotāju individuāli un 
kolektīvi rakstiski iesniegumi, kurus 
kopā parakstījuši 2395 iedzīvotāji ar 
ierosinājumiem un iebildumiem par 
Mārupes pagasta teritorijas plānoju-
ma 2002.–2014. gadam grozījumu 
1. redakciju

Ar saņemtajiem ierosinājumu un 
iebildumu pārskata tabulu interesenti 
var iepazīties būvvaldē pieņemšanas 
dienās (pirmdienās un ceturtdienās 
no 9.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 
18.00).

Paziņojums par Mārupes pagasta teritorijas plānojuma  
2002.–2014. gadam grozījumu 1. redakcijas pilnveidošanu

Mārupes pagasta teritorijas plānojuma 2002.–2014. gadam grozījumu 
izstrādes sabiedriskās apspriešanas norises un rezultātu pārskats
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LaSĪTājI jauTā

Kāpēc Mārupei 
vajadzīgs Dienvidu tilta 
pagarinājums?

Jelgavas šosejas un Ulma-
ņa gatves savienojošā ceļa trasi 
par Dienvidu tilta pagarināju-
mu nosacīti varēja dēvēt Rīgas 
rajona plānojumā izstrādātajos 
perspektīvās trases 1. un 2. va-
riantā, kuri sabiedriskās apsprie-
šanas rezultātā zaudējuši aktualitāti. Turpmākajā darba procesā, 
pilnveidojot perspektīvā ceļa trasi, kas nešķērso blīvu apbūvi, nav 
pamata to tieši saistīt ar Dienvidu tiltu.

Kāpēc vispār Mārupei vajadzīgs šāds ceļš?
Jelgavas šosejas un Ulmaņa gatves savienojums būtu loģisks 

ceļu tīkla elements, kas ļautu 
veiksmīgāk organizēt satiksmes plūsmas, atbrīvojot no sa-1. 
strēgumiem Tēriņu ielu un Graudu ielu tiem mārupiešiem, 
kas dodas darbā uz Pārdaugavu, 
viegli izbraukt no pagasta centra uz otru Daugavas krastu – 2. 
Ķengaragu, Ulbroku, Mežciemu, Purvciemu, Dreiliņiem, kā 
arī uz Vidzemi, nešķērsojot Rīgas centrālos rajonus,
radītu iespēju mārupiešiem izmantot darbavietu piedāvāju-3. 
mu pie lidostas izveidotajā industriālajā parkā strādājošajos 
pakalpojumu uzņēmumos un birojos.

Kāpēc pašvaldība iekļāva teritorijas plānojuma 
grozījumos 1. un 2. variantu, kas ir neloģiski un tikai 
tracina iedzīvotājus?

Pašvaldība nevarēja vienkārši neiekļaut Teritorijas plānojuma 
grozījumos Rīgas rajona, t. i., augstāka līmeņa teritorijas plāno-
jumā iezīmētos variantus. Sabiedriskā apspriešana, kura noritēja 
līdz 2009. gada 2. janvārim, bija tieši tas process, uz kurā izteik-
tajiem iedzīvotāju protestiem vai priekšlikumiem pamatojoties, 
varēs minētajām teritorijām noņemt turpmākās izpētes statusu 
un apstiprināt citu ceļa trases variantu, kas skar daudz mazāk 
īpašnieku intereses. Tieši tāpēc, ka pašvaldībai arī nešķita loģiski 
ieplānot tādu ceļu, kas sadala 2 daļās blīvi apdzīvotu ciematu, bū-
vējams zem augstsprieguma līnijas, kas būtu jāiegulda apakšzemes  
kabeļos un būtu ļoti dārgi, kā arī skartu ļoti daudzu individu-
ālo māju īpašniekus, tika izstrādāts un apspriešanai piedāvāts 
3. variants.

Kad un par kādiem līdzekļiem būvēts ceļš?
Satiksmes ministrija ir plānojusi 2009. gadā veikt ceļa trases 

tehniski ekonomisko izpēti, ar kuru likumā noteiktajā kārtībā tiks 
iepazīstināti iedzīvotāji. Ceļa būvniecības termiņi būs tieši atka-
rīgi no iedzīvotāju skaita un satiksmes intensitātes palielinājuma 
Mārupes pagastā. Šis viennozīmīgi būs valsts nozīmes ceļš, kas 
netiks būvēts par pašvaldības līdzekļiem.

Cik gadus Skultes iedzīvotāji var neuztraukties un 
dzīvot nebaidoties, ka mājas tiks nojauktas?

Kā paskaidroja “Lidostas “Rīga”” valdes loceklis Ervīns Butke-
vičs, lidostas nākotnes plānos tiek paredzēta 2. skrejceļa izbūve 
500 m attālumā no pašreizējā skrejceļa. Pēc pašreizējām lidojumu 
apjoma palielinājuma prognozēm, otrais skrejceļš būs vajadzīgs 
ne ātrāk kā 2035.gadā. Pēc Mārupes pagasta padomes rīcībā eso-
šiem plānošanas dokumentiem, Skultes ciemata pastāvēšana nav 
apdraudēta.

nobeigums. sākumu lasiet 5. lpp.

Inženierapgādes sistēmu un ko-
munālo pakalpojumu attīstībā nozī-
mīgākie ieguvumi ir dalība projektā 
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība 12 Zemgales reģiona paš-
valdībās Latvijā”, nodrošināšana ar 
centralizētu gāzes padevi, izgāztuves 
rekultivācija un šķiroto atkritumu 
pieņemšanas stacijas izveide, ap-
gaismojuma izbūve nozīmīgākajās 
pašvaldības ielās.

Sociālajā un drošības sfērā 
2006. gadā izveidots Sociālais die-
nests un pilnveidota tam atbilstošā 
normatīvo aktu bāze, kas vērsta 
ne tikai uz krīzes un problēmu 
risinājumiem, bet arī motivējo-
šu atbalstu ģimenēm ar bērniem 
un jauniešiem. Liels ieguvums ir 
Valsts policijas nodaļas izveide 
2007. gadā, kā arī dienas centru 
atklāšana 2008. gadā.

No Attīstības programmā iz-
virzītajiem pagasta kopējā ceļu 
tīkla un transporta shēmas attīs-
tības uzdevumiem realizēta gājēju 
ietvju un veloceliņu izbūve vairāku 
kilometru garumā Vecozolu, Rožu 
un Liliju ielā, 2008. gadā ielu as-

faltēšanā, izbūvē ar šķembu segu-
mu, rekonstrukcijā un uzturēšanā 
ieguldīts 1,7 miljoni latu.

Savukārt šajos 5 gados iedzī-
votāju skaits pārsniedzis Attīstī-
bas programmā tikai 2014. gadā 
prognozēto 14,5 tūkstošu skaitu – 
uz 2009. gada sākumu Mārupes 
pagastā deklarēti vairāk nekā 
14 700 iedzīvotāji, līdz ar to šobrīd 
teritorijas plānojuma grozījumos 
veicamā transporta sistēmas op-
timizācija kļuvusi par objektīvu 
nepieciešamību.

VAS “LVC” valdes priekšsē-
dētājs Tālis Straume atbildēja uz 
jautājumiem par Mārupes pagas-
tu teritoriju šķērsojošajiem valsts 
ceļiem – Daugavas ielas rekons-
trukciju, kuru SM plāno veikt 
šajā gadā, apvedceļa uzlabošanu 
un Ulmaņa gatves un Jelgavas šo-
sejas savienojuma perspektīvām. 
Straumes kungs uzsvēra, ka ir ļoti 
svarīgi iezīmēt pašvaldības terito-
rijas plānojumā šo trasējumu un 
noteikt atbilstošajai teritorijai turp-
mākās izpētes statusu, kā arī veikt 
transporta plūsmu analīzi, jo tikai 
pēc tam varēs uzsākt plānojamā 
ceļa tehniski ekonomisko izpēti. 

T. Straume prognozēja, ka šī ceļa 
izbūve varētu notikt nākamās des-
mitgades otrajā pusē.

Lidostas valdes loceklis Ervīns 
Butkevičs iepazīstināja ar lidostas 
“Rīga” attīstības perspektīvu izpēti 
un šobrīd izstrādājamajā masterplā-
nā iestrādātajiem galvenajiem uz-
devumiem. Lidostas valdes loceklis 
savas uzstāšanās beigās akcentēja 
Mārupes pagasta ieguvumus no 
lielākā pašvaldības teritorijā eso-
šā uzņēmuma un tam piegulošā 
industriālā parka attīstības – tie ir 
darbavietu un nodokļu ieņēmumu 
palielinājums, ceļu infrastruktūras 
pilnveidošana, jaudīgu komunikā-
ciju sistēmu ieviešana. E. Butkevi-
čs vēlreiz apstiprināja, ka arī pēc 
25 gadiem plānotā otrā skrejceļa 
būvniecība notiks lidostas pašrei-
zējās teritorijas robežās un neviena 
Mārupes pagasta ciemata eksistenci 
neapdraud.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāv-
jiem bija sagatavoti materiāli par 
Mārupes pagasta teritorijas plā-
nojuma 2002.–2014. gadam gro-
zījumu sabiedriskās apspriešanas 
norisi un rezultātiem.

Zanda Melkina

Svarīgi un skaidri 
lēmumi vieš uzticību

No kreisās: RAPLM parlamentārais sekretārs Māris Krastiņš, Mārupes pagasta padomes priekšsēdētāja Līga 
Kadiģe, VAS “Latvijas Valsts autoceļi” valdes priekšsēdētājs Tālis Straume

Mārupes pagasta padome ai-
cina ikvienu mārupieti piedalī-
ties Mārupes pagasta (novada) 
karoga skiču konkursā. Tajā var 
piedalīties ikviens, neatkarīgi 

no mākslinieciskās pieredzes un 
vecuma. Darbus jāiesniedz līdz 
š. g. 20.aprīlim. Skiču izstāde 
būs apskatāma Mārupes pagasta 
padomes ēkā no 27. aprīļa līdz 

29.maijam.
Konkursa nolikums pieejams 

Mārupes pagasta padomē un elek-
troniski, piesakoties pa e-pastu: 
jolanta@marupe.lv.

Veidosim savu karogu

Mārupes pagasta padome izsaka līdzjūtību Daigai Galniecei, no 
tēva uz mūžu atvadoties.
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Darba kārtībā 34 jautājumi.
Mārupes pagasta padome nolēma:
• piešķirt juridiskās adreses pēc 8 ie-

sniegumiem;
• sadalīt īpašumā esošo zemi pēc 

5 iesniegumiem;
• atteikties no pirmpirkuma tiesībām 

uz 5 nekustamā īpašuma objektiem; 
• piedzīt bezstrīdus kārtībā termiņos 

nenomaksāto nekustamā īpašuma nodok-
li un nokavējuma naudu par nekustamo 
īpašumu 5 gadījumos;

• neanulēt ziņas par 1 iedzīvotāja dek-
larēto dzīvesvietu nekustamajā īpašumā 
Mārupes pagastā;

• atcelt 2008. gada 15. oktobra Māru-
pes pagasta padomes lēmumu (prot. nr. 16, 
p. nr. 2.2) “Par īpašumā esošās zemes sada-
līšanu nekustamais īpašums “Lības”“;

• atstāt spēkā Mārupes pagasta būv-
valdes 2008. gada 27. oktobrī izsniegtu 
būvatļauju Nr. 241/08 SIA “Palink” vei-
kala ar noliktavas telpām Daugavas ielā 31 
būvniecībai; 

• atteikt iznomāt Mārupes pagasta 
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 
Viršu iela 20 daļu 207,36 m2 platībā;

• nepiešķirt papildus lietošanas mērķi 
nekustamiem īpašumiem Kabiles iela 70, 
Kabiles iela 60, Braslas iela 36, Braslas iela 
38, Ventas iela 45, Ventas iela 43;

• piešķirt 1 nekustamam īpašumam 
zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība (kods 0101);

• saskaņot Mārupes pamatskolas pa-
matizglītības programmu, kods 21011111;

• apstiprināt Rīgas rajona Mārupes 
pagasta padomes Mārupes pamatskolas 
nolikumu jaunā redakcijā. Ar šī lēmuma 
spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zau-
dējušu Mārupes pagasta Mārupes pamat-
skolas 2007. gada 21. februārī apstiprināto 
iestādes nolikumu;

• mainīt 1 nekustamā īpašuma zemes 
lietošanas mērķi, nosakot lietošanas mēr-
ķi – lauksaimniecībai (kods 0101);

• noteikt neapbūvētā zemesgabala 

ar kadastra nr. 8076-007-0438, Gaujas 
ielā  41, Mārupē, Mārupes pag., Rīgas 
raj., (kopplatība 12 372 m2) nomas mak-
su 1,5% no Valsts zemes dienesta norādī-
tās zemesgabala vērtības LVL 73 111 jeb 
LVL 1 096,67 gadā;

• noteikt neapbūvētā zemesgabala ar 
kadastra nr. 8076-003-1028 Vītiņu ielā 2, 
Mārupē, Mārupes pag., Rīgas raj., (kop-
platībā 1100 m2) nomas maksu 1,5 % no 
Valsts zemes dienesta norādītās zemesga-
bala vērtības LVL 7 584 jeb LVL 113,76 
gadā;

• piekrist, ka, SIA “Alfor” (reģ. nr. 
40003512913) nostiprina zemesgrāmatā 
1/2 dom. daļu no nekustamā īpašuma 
“Zemenītes” (zemes kadastra nr. 8076-
003-0599);

• lūgt LR Satiksmes ministriju 
2009. gadā pārskaitīt Mārupes pagasta 
padomei daļu no Rīgas rajonam paredzē-
tās mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem 
(ielām);

MPP izskatīja citus jautājumus: par 

apmācības izdevumu līdzfinasēšanu PPII; 
par štata vietu likvidēšanu un izveidoša-
nu; par vienreizēju materiālās palīdzības 
pabalstu piešķiršanu; par mācību maksas 
segšanu 1 izglītības iestādes darbiniecei; 
par iznomātās ūdenstorņa daļas nomasa 
maksu; par nomas līguma izbeigšanu.

Par saistošo noteikumu pieņemša-
nu

Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 50 
“Mārupes pagasta namīpašumu uzturēša-
nas un sabiedriskās kārtības noteikumi”.

Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 51 
“Grozījumi Mārupes pagasta saistošajos 
noteikumos Nr. 35/2005 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķirša-
nas kartību Mārupes pagastā”

Par grozījumiem 2007. gada 9. jūlija 
Sadarbības līgumā Nr. 156/2007 

Grozīt 2007. gada 9. jūlija Sadarbības 
līguma Nr. 156/2007, kas noslēgts starp 
Mārupes pagasta padomi un SIA “Sabied-
rība Mārupe”, 2.2.2.1. punktu, izsakot to 
šādā redakcijā: 

2.2.2.1. 2010. gadā: izveidot Ozolu 
ielā 41 jaunu urbumu ar jaudu 12 1/sek., 
kā arī izveidot jaunu ūdens sagatavošanas 
staciju ar jaudu 1000 m3/h;

2.2.2.2. 2011. gadā: izbūvēt maģistrālā 
ūdensvada DN 100 posmu, aptuveni 400 m 
kopgarumā, Mazcenu alejā no Mazcenu 
alejas 16 līdz Mazcenu alejai 29, likvidējot 
caurejošo vadu caur Mazcenu aleju 29, kā 
arī izveidot jaunu pieslēgumu Mazcenu 
alejā 13 – kopgarumā aptuveni 100 m;

2.2.2.3. 2012. gadā: Mazcenu alejā 41 
izveidot otrā pacēluma sūkņa staciju un 
ūdens uzglabāšanas rezervuāru ar tilpumu 
250 m3, kā arī pa Loka ceļu posmā no 
ūdenstorņa līdz Ziedkalnu ielai izbūvēt 
ūdensvadu DN 200 – kopgarumā aptu-
veni 2000 m;

2.2.2.4. 2013. gadā: Mazcenu alejā 16 
izveidot divus jaunus dziļurbumus ar jau-
du 12 1/sek katram; izbūvēt otro ūdens 
sagatavošanas staciju ar jaudu 1000 m3/h; 
izbūvēt maģistrālo ūdensvadu DN 200 – 
kopgarumā aptuveni 1500 m. 

Mārupes pagasta padomes sēde Nr. 20 – 17. 12. 2008.

Darba kārtībā 18 jautājumi.
Mārupes pagasta padome nolēma:
• piešķirt juridiskās adreses pēc 9 

iesniegumiem
• nodot sabiedriskai apspriešanai un 

atzinumu saņemšanai 
– zemes gabalu “Mežavēji” (zemes 

kad. nr. 8076-003-0493), “Ziemcieši” 
(zemes kad. nr. 8076-003-0855), un 
“Lielā iela 94” (zemes kad. nr. 8076-
003-0286),

– zemes gabala “Zaigas” (zemes kad. 
nr. 8076-012-0047),

– zemes gabala “Grūdupi” (zemes 
kad. nr. 8076-003-0094) detālplānojuma 
1. redakciju;

• apstiprināt detālā plānojuma 1. re-
dakciju kā galīgo un pieņemt Mārupes 
pagasta saistošos noteikumus Nr. 1 
“Mārupes pagasta nekustamā īpašuma 
“Mežgaļi-2” (zemes kad. nr. 8076-012-
0025) detālais plānojums”;

• atteikt apbūves noteikumu izmai-
ņas detālplānojumā “Dzeņi”, tostarp 
zemesgabalam ar adresi Dzeņu iela 28 
(zemes kad. nr. 8076-012-0475);

• piekrist nekustamā īpašuma sada-
līšanai divos atsevišķos zemes gabalos; 
izteikt 27. 08. 2008. Mārupes pagasta 
padomes lēmumu (prot. Nr. 14 p. 1.5) 
jaunā redakcijā;

• piekrist, ka 3 personas nostiprina 
zemesgrāmatā nekustamo īpašumu vai 
domājamās daļas no nekustamā īpašu-
ma;

• anulēt ziņas par 12 iedzīvotāju 
deklarēto dzīvesvietu Mārupes pagastā;

• piešķirt 2 īpašniekiem nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu;

• piedzīt bezstrīdus kārtībā termi-
ņos nenomaksāto nekustamā īpašuma 
nodokli un nokavējuma naudu par ne-
kustamo īpašumu 16 gadījumos;

• rīkot neapbūvētā zemesgabala ar 
kadastra nr. 8076-003-1028, Vītiņu ielā 2, 
Mārupē, Mārupes pag., Rīgas raj., (kop-
platībā 1100 m2), nomas tiesību izsoli 
bez izpirkuma un apbūves tiesībām, no-
mas termiņu nosakot 5 gadi; Apstiprināt 
nomas tiesību izsoles noteikumus;

• organizēt iepirkumus “Mārupes 
vidusskolas sporta zāles celtniecība” un 

“Mārupes pamatskolas, Mārupes pagasta 
padomes ēkas un Jaunmārupes sākum-
skolas ventilācijas sistēmas divu gadu 
apkope”; Noteikt iepirkuma komisiju 
sastāvu.

• apstiprināt Mārupes pagasta 2008. 
gada pārskatu un budžeta izpildi.

• MPP izskatīja citus jautājumus: 
par grozījumiem 2007. gada 9. jūlija 
Sadarbības līgumā Nr. 156/2007 starp 
Mārupes pagasta padomi un SIA “Sa-
biedrība Mārupe”; par līgumu par rek-
lāmas nesēja uzstādīšanu; par darba 
attiecību uzteikšanu.

Par Mārupes pagasta teritorijas 
plānojuma grozījumu 1. redakcijas 
pilnveidošanu

Pilnveidot izstrādāto Mārupes pagas-
ta teritorijas plānojuma 2002.–2014. ga-
dam grozījumu 1. redakciju atbilstoši 
institūciju atzinumiem un sabiedriskās 
apspriešanas rezultātiem un sagatavot 
Mārupes pagasta teritorijas plānojuma 
2002.–2014. gadam grozījumu galīgo 
redakciju.

Par Skultes pamatskolas reorganizāciju
Veikt Mārupes pagasta Skultes pamat-

skolas reorganizāciju, Skultes pamatskolu 
reorganizējot par Skultes sākumskolu.

Uzdot Skultes pamatskolas direktorei 
V. Embergai informēt Skultes pamatskolas 
audzēkņu vecākus par skolas reorganizāciju 
un līdz 2009. gada 20. janvārim iesniegt 
dokumentus, kas apliecina vecāku infor-
mētību par Skultes skolas reorganizācijas 
uzsākšanu. 

Uzdot izpilddirektoram saskaņot Skul-
tes pamatskolas reorganizāciju ar Rīgas 
rajona Izglītības pārvaldi un saņemt par 
to atzinumu.

Uzdot izpilddirektoram saskaņot Skul-
tes pamatskolas reorganizāciju ar LR Izglī-
tības ministriju un saņemt saskaņojumu.

Lēmums stājas spēkā pēc LR Izglītības 
ministrijas saskaņojuma saņemšanas. 

Izveidot darba grupu Skultes pamat-
skolas reorganizācijai šādā sastāvā: darba 
grupas vadītājs Mārupes pagasta padomes 
izpilddirektors Ivars Punculis, darba grupas 
locekļi – deputāte Inese Tone, deputāts 
Jānis Lagzdkalns, būvinspektors Jānis Lībie-
tis, Skultes pamatskolas direktore Valentīna 
Emberga, juriste Sarmīte Maščinska. Darba 
grupas sekretāre – Inga Krieviņa.

Inese Tone, Mārupes pagasta pado-
mes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta 
jautājumu komitejas priekšsēdētāja: “Vis-
pirms gribu apsveikt Mārupes iedzīvotājus 
Jaunajā gadā. Lai izturība un darbs, alga, 

kas rada drošības izjūtu, lai laba veselība, 
lai saticība ģimenēs! Teiksim viens otram 
labus vārdus, paslavēsim, jo tas nemaksā 
neko. Atcerēsimies, ka visi ļaunie darbi un 
melnā skaudība atriežas pie pašiem runā-
tājiem. Dāvāsim smaidu apkārtējiem un 
atbalstīsim, ja citādi nevaram palīdzēt.

Mārupes pagastā šobrīd jau dzīvo 
gandrīz 15 tūkstoši iedzīvotāju, mainījies 
iedzīvotāju sastāvs, no tiem 4 tūkstoši ir 
bērni līdz 18 gadiem. Šobrīd rindā uz bēr-
nudārziem stāv vairāk nekā 800 bērnu. 
Mums jādomā par jaunām iestādēm vai 
jāreorganizē esošās, lai apmierinātu iedzī-
votāju vajadzības. Izglītības jomā pabeigti 
un iesākti jauni projekti. Šogad iesākta 
piebūve Mārupes vidusskolai, kurai jāpa-

Mārupes pagasta padomes sēde Nr. 1 – 14. 01. 2009.

Mārupes pagasta padome paziņo, 
ka ar Mārupes pagasta padomes 
2009. gada 14. janvāra lēmumu 
Nr. 14 2009. gada 20. februārī plkst. 
10.00 tiek rīkota neapbūvēta zemes-
gabala ar kadastra nr. 8076-003-1028, 
Vītiņu ielā 2, Mārupē, 1100 m2 pla-
tībā nomas tiesību izsole. Nomas 
līguma termiņš – 5 (pieci) gadi. 

Apbūves tiesības netiek piešķir-
tas.

Izsoles mērķis – izvēlēties nom-
nieku no vairākiem pretendentiem, 
nododot nekustamā īpašuma nomas 
tiesības par iespējami lielāku cenu, 
pretendentu, kas šādu cenu piedāvās, 
nosakot mutiskā izsolē.

Nosacītā nomas maksa gadā – LVL 
113,76 (viens simts trīspadsmit lati 
76 santīmi) + PVN 21 % apmērā no-
teikta ar Mārupes pagasta padomes 
2008. gada 17. decembra lēmumu 
Nr. 32.2. (prot. nr. 20 piel. nr. 32.2.). 
Izsoles solis LVL 50 (piecdesmit lati 
00 santīmi). 

Par izsoles dalībnieku var kļūt 
fiziskas personas un juridiskas per-
sonas, kas piereģistrējušas izsolei līdz 

2009. gada 19. februārim plkst. 16.00 
Izsoles noteikumu noteiktajā kārtī-
bā un samaksājušas dalības maksu. 
Dalības maksa – LVL 50 (piecdesmit 
lati 00 santīmi).

Izsoles dalībnieku reģistrācija no-
tiek katru pirmdienu un ceturtdienu 
no plkst. 9.00 līdz 13.00 un no plkst. 
14.00 līdz 18.00 Mārupes pagasta pa-
domes administratīvajā ēkā, 2. stā-
vā 2-11. kabinetā, Daugavas ielā 29, 
Mārupē. Līdzi jāņem: fiziskajām per-
sonām – pase un kvīts par izsoles 
dalības maksas samaksu (oriģināls), 
juridiskajām personām – pārstāv-
ja pilnvara (oriģināls), komersanta 
reģistrācijas apliecības apstiprinātā 
kopija un kvīts par izsoles dalības 
maksas samaksu (oriģināls).

Plašākā informācija par izsoles 
kārtību un nosacījumiem ir atro-
dama Izsoles noteikumos, kas brīvi 
pieejami Mārupes pagasta padomes 
administratīvajā ēkā pirmajā stāvā uz 
informācijas stenda Daugavas ielā 29, 
Mārupē.

Jautājumu gadījumā zvanīt pa tāl-
runi 67149874.

redz 2,5 miljoni latu, jāiesāk skolas sporta 
zāles projekts.

Saskaņā ar Mārupes pagasta Attīstī-
bas programmu 2002.–2014. gadam un 
nozaru apakšprogrammu 2006.–2010. ga-
dam plānota Skultes skolas reorganizācija. 
Tam ir vairāki iemesli: pamatskolā šobrīd 
mācās 42 skolēni, kas izmaksā ļoti dār-
gi, visdārgāk Rīgas rajonā (Ls 3260 gadā 
katrs skolēns). Tā ir nodokļu maksātāju 
nauda. Daudzas Skultes ģimenes izvēlas 
Rīgas skolas, tātad mācību process vietējā 
skolā acīmredzot viņus neapmierina. Bez 
tam ir uzlabojusies satiksme ar Rīgu. Arī 
valsts turpmāk skaitīs naudu uz skolām 
par katru bērnu un mazās skolas vien-
kārši nespēs nodrošināt skolēnu mācību 
procesa izdevumus. Savukārt pieaudzis 
pirmsskolas bērnu skaits, tāpēc vecāki ir 

priecīgi, ka var bērnus vest uz dārziņu 
tepat savā ciemā tuvu pie mājām. Esam 
apsprieduši jaunu attīstības plānu kopā 
ar skolas direktori un plānojam izveidot 
pirmsskolas grupas un sākumskolas (1.–4.) 
klases. Šobrīd jāstrādā pie sākumskolas 
bērnu skaita. Skolā pirmsskolas posmā tiks 
nodrošinātas latviešu un krievu grupas. 
Telpas ir mājīgas un jauki izremontētas. 
Aicinām vecākus, kuru bērni stāv rindā uz 
bērnudārzu, arī no Jaunmārupes, iepazī-
ties ar grupu darbu Skultes ciemā. Vasarā 
plānota rekonstrukcija, lai pielāgotu telpas, 
un aicinām vecākus pārdomāt skolas izvēli 
un iespēju bērniem mācīties pie mājām 
pirmajās klasītēs. Domāju, ka sākums 
pārmaiņām ir grūts, bet ja izdodas labi 
iecerētais, tad ir gandarījums par paveikto. 
Lai mums kopā izdodas!

Paziņojums par nomas  
tiesību izsoli
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Mārupes pagasta padome no-
lēmusi arī 2009. gadā maksāt līdz-
dalības maksājumu par katru mazo 
mārupieti, kurš apmeklē privāto 
pirmsskolas izglītības iestādi.

Mārupes pagasta padome līdzfi-
nansējumu maksā kopš 2007. gada, 
pagājušajā gadā tas tika palielināts 
līdz 100 latiem. 2008. gadā šo iespē-
ju izmantoja gandrīz 100 ģimenes.

Diemžēl palielināt šī maksāju-
ma apjomu šogad nebūs iespējams, 
bet 2009. gada budžeta projektā, 
kas tiks apstiprināts februārī, lī-
dzekļi šiem izdevumiem tiek plā-
noti un pašvaldība turpinās atbal-
stīt bērnu izglītošanu privātajos 
bērnudārzos.

Lai privātā PII saņemtu šo 
līdzfinansējumu:
bērnam un vienam no vecā-

kiem ir jābūt deklarētiem Mārupes 
pagastā ne mazāk par gadu,
privātajai PII jābūt reģis-

trētai izglītības iestāžu reģistrā 
un jārealizē licenzētas mācību 
programmas,
privātajai PII jānoslēdz sa-

darbības līgumu ar Mārupes pa-
gasta padomi.

Pašvaldības pirmsskolas iz-
glītības iestādēs Mārupes pagastā 
bērnus uzņem no 3 gadu vecuma, 
bet līdzfinansējumu var saņemt 
pirmsskolas audzēkņi bez vecuma 
ierobežojuma. Bērns, kas apmeklē 

privāto pirmsskolas izglītības iestādi, 
netiek izslēgts no pašvaldības bēr-
nudārzu rindas. Mārupes pašvaldība 
līdzfinansējumu izmaksā izglītības 
iestādei, nevis izsniedz vecākiem.

Pakalpojuma pirkšana no 
privātā bērnudārza ir viens no 
veidiem kā risināt pirmsskolas 
izglītības jautājumu, jo pēc straujā 
iedzīvotāju pieplūduma pēdējos 
gados šobrīd pašvaldība nevar ap-
mierināt pieprasījumu pēc vietām 
pirmsskolas izglītības iestādēs. Mā-
rupes pagasta padome 4 izglītības 
iestādēs nodrošina vietas apmēram 
380 audzēkņiem, kas ir aptuveni 
70 % no pieprasījuma. 

Zanda Melkina 

Vai Mārupē būs jauns bērnudārzs?
Decembra sākumā vairākas Rī-

gas rajona pašvaldību amatpersonas 
RAPLM delegācijas sastāvā tikās ar 
Vācijas privātās publiskās partne-
rības (PPP) komisijas vadītāju un 
Ziemeļreinas un Vestfālenes bankas 
amatpersonām, lai pārrunātu ar pro-
jektu ieviešanu saistītos jautājumus 
un sadarbību. Tā kā Mārupes un 
Ķekavas pagastu padome kopā ar 
Ogres novada domi un Tukuma 
pilsētas domi vēlas realizēt kopīgu 
projektu par bērnudārzu būvniecī-
bu savās pašvaldībās, Mārupes paš-
valdību pārstāvēja padomes juriste 
Gaļina Nicberga. 

Mārupes pagasta padomes 
priekšsēdētāja Līga Kadiģe: “Mā-
rupes pagasta padome ir pieņēmusi 
dāvinājumu 1,2 ha zemes gabalu pie 
Vezozolu namiem, kurš jau minētās 
teritorijas detālplānojumā bija pare-
dzēts izglītības iestādes būvniecībai. 
Deputāti šogad atzina pirmsskolas 
izglītības iestādes nepieciešamību, 
bet, kā zināms, 2008. gada budžetā 
netika paredzēti līdzekļi bērnudār-
zu projektēšanai un būvniecībai, jo 
lielākie kapitālieguldījumi tika vir-
zīti ceļu rekonstrukcijai, Mārupes 
pamatskolas piebūves būvniecības 
pabeigšanai un Mārupes jaunā kor-
pusa būvniecības uzsākšanai.

Tāpēc tika izskatīta iespēja pie-
dalīties publiskās privātās partnerī-
bas projektā, kuru pirmie mēģināja 
uzsākt cēsnieki. Lai iesaistītos PPP 
projektā, pašai pašvaldībai ir jābūt 
skaidrībai, kāda PII nepieciešama. 
Bija skaidrs, ka Mārupei nepiecie-
šams liels bērnudārzs – 12 grupām, 
t. i., apmēram 250 bērniem, jo rindā 
uz PII ir ļoti liels skaits mazo māru-
piešu. Apzinājām iespējas piesaistīt 

konkrētajam zemes gabalam kādu 
esošu projektu, bet izrādījās, ka pēc 
neatkarības atjaunošanas Latvijā nav 
projektēti šāda apjoma objekti. Tā 
saucamais Cēsu projekts mums ne-
derēja ietilpības un konfigurācijas 
dēļ, arī Ādažu projekts ir ar atseviš-
ķām mājiņām, kas nav piesaistāmi 
mūsu zemes gabalam. 

Izrādījās, ka arhitektu birojs 
“AR4” pirms vairākiem gadiem ir 
izstrādājis projektu tieši iepriekšmi-
nētajam zemes gabalam un autori ir 
ieinteresēti to uzdāvināt pašvaldībai, 
lai to varētu realizēt, jo katrs arhi-

tekts taču vēlas redzēt sava darba 
rezultātu. Protams, projektā ir jāveic 
korekcijas atbilstoši kopš 2006. gada 
mainītajiem normatīviem, kas ļauj 
palielināt vietu skaitu grupās līdz 
24 bērniem. Pašvaldība izvērtējot 
gan projekta kvalitāti, gan termi-
ņus, kādā iespējams veikt projekta 
piesaisti un līdzekļu ietaupījumu 
salīdzinot ar jauna projekta izstrā-
dāšanu, nolēma pieņemt dāvinājumā 
bērnudārza tehnisko projektu un 
veikt tajā nepieciešamās izmaiņas. 
Līdz ar to mums ir iespēja iesaistī-
ties PPP pilotprojektā, kurā dalību 

akceptējušas vēl 3 pašvaldības – Ķe-
kava, Ogre un Tukums.”

Pašvaldības izteica lūgumu at-
ļaut tām veikt vienoto iepirkuma 
procedūru PPP pilotprojekta “Jaunu 
pirmsskolas izglītības iestāžu būv-
niecība un apsaimniekošana četrās 
pašvaldībās” ietvaros. RAPLM iz-
strādāja Ministru kabineta projektu 
par četru pašvaldību vienoto iepir-
kuma līgumu par PII būvniecību un 
apsaimniekošanu, kas stājās spēkā 
2008. gada 13. oktobrī. Pagājušā 
gada 30. decembrī Reģionālās attīstī-
bas un pašvaldību lietu ministra Ed-

gara Zalāna klātbūtnē 4 pašvaldību 
vadītāji – Mārupes pagasta padomes 
priekšsēdētāja Līga Kadiģe, Ķekavas 
pagasta padomes administrācijas 
vadītāja Andris Krūms, Tukuma 
domes priekšsēdētājs Juris Šulcs un 
Ogres novada domes priekšsēdētājs 
Edvīns Bartkevičs – parakstīja sa-
darbības līgumu. Decembrī Ķekavas 
pagasta padome izsludināja vienoto 
iepirkumu.

Izstrādātā PPP projekta mērķis 
ir atrisināt aktuālo jautājumu par 
bērnu izvietošanu bērnudārzos. Lai 
to sasniegtu, kopā plānots uzbūvēt 
četras pirmsskolas izglītības iestādes 
ar 910 vietām 13 746 m2 platībā. Tas 
tiks veikts, izmantojot BOOT mode-
li “Build – Own – Operate – Trans-
fer” jeb “Būvē – Patur īpašumā – 
Apsaimnieko – Nodod”. Nosacījumi 
paredz, ka tiek slēgts apvienotais 
iepirkuma līgums uz 20 gadiem, 
no tā vienu gadu paredzēta bēr-
nudārza būvniecība, bet nākamos 
19 gadus – apsaimniekošana. Lī-
guma laikā privātais partneris ir PII 
ēku īpašnieks un apsaimniekotājs, 
bet pēc līguma termiņa beigām ēkas 
tiek nodotas pašvaldību īpašumā. 
Pašvaldību galvenie ieguvumi būs 
atrisināts jautājums par 910 bērnu 
vietām bērnudārzos, kā arī iespēja 
saglabāt pašvaldības pārraudzību 
pār pirmsskolas izglītības iestādēm. 
Tāpat tiks samazinātas arī pakal-
pojumu izmaksas un paredzama 
projekta uzturēšanas izmaksu sa-
mazināšanās nākotnē.

Zanda Melkina 
Izmantots RAA 9. 12. raksts

“Par bērnudārzu būvi  
konsultējas Vācijā”

Mārupes pagastā turpinās atbalstīt 
bērnu izglītošanu privātajos bērnudārzos jaunmārupes sākumskola aicina

pieteikties 2009./2010. māc. gadam 
piecgadīgo un sešgadīgo obligātās  

pirmsskolas izglītības programmas apguvei

Piedāvājam:
darba laiks no 9.00 līdz 13.00;•	
pirmsskolas izglītības programmā paredzētās nodarbības – •	
matemātiku, runas attīstību, dabas, apkārtnes un sadzīviskās 
dzīves norišu iepazīšanu, zīmēšanu, gleznošanu, rokdarbus;
tostarp ārpus grupas skolotāju vadībā – mūziku, sportu un •	
peldēšanas iemaņu apguvi;
dienas režīmā ietilpst mācības, rotaļas, āra pastaiga.•	

Pieteikties: Mārupes pagasta padomē, Daugavas ielā 29, pie 
pirmsskolas izglītības uzskaites speciālistes aldas Bērziņas, 
tālrunis uzziņām 67149871.

Skolas administrācija

Līgumu par sadarbību pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecības jomā privātās publiskās partnerības ietvaros 
paraksta Tukuma mērs Juris Šulcs (no labās), Mārupes pašvaldības vadītāja Līga Kadiģe un Ogres novada 
domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs.
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Rīgas rajona Izglītības un kultū-
ras pārvalde aicināja piedalīties skolu 
bibliotēku skatē visas Rīgas rajona 
pamatskolu, sākumskolu un internāt-
skolu bibliotēkas, lai veicinātu Rīgas 
rajona pamatskolu bibliotēku darbību 
un rosinātu skolas bibliotekāru ak-
tivitāti, individuālo ieguldījumu un 
radošo pieeju savas bibliotēkas dar-
bībā un attīstībā, kā arī lai izvērtētu 
bibliotēkas piedāvāto pakalpojumu 
klāstu un kvalitāti, apzinātu materiāli 
tehnisko nodrošinājumu. 

Piesakoties bibliotēku skatei, 
skolas bibliotekāram vajadzēja veikt 
pašvērtējumu par savas bibliotēkas 
darbību un savu ieguldījumu tās 
attīstībā.

Rīgas rajona IKP izveidota komi-
sija veica bibliotēku darbu izvērtēju-
mu 3 kārtās no 9. līdz 17. oktobrim. 
Jaunmārupes sākumskola iekļuva to 
izvirzīto skolu bibliotēku skaitā, kas 

iekļuva trešajā kārtā.
21. novembrī skolas bibliotēku 

apmeklēja IKP komisija un vērtēja 
bibliotēkas darbību. Tika izdalītas 
aptaujas anketas klašu skolēniem un 
pedagogiem, lai gūtu atgriezenisko 
saiti par bibliotēkas un bibliotekāres 
darbību.

Bibliotekāre Zinaida Spāde un 
datorpulciņa skolotāja Laura Bura-
vcova sagatavoja un prezentēja iz-
smeļošu prezentācijas materiālu par 
skolas bibliotēkas attīstību, mērķiem 
un uzdevumus, kā arī pasākumiem 
pirmsskolas un sākumskolas izglīto-
jamajiem un pedagogiem.

Skolu bibliotēku skatē Jaunmā-
rupes sākumskolas bibliotēka ieguva 
godpilno 3. vietu. Skolas bibliotēkai 
tika piešķirts diploms un 200 latu 
liela balva bibliotēkas materiāli teh-
niskā nodrošinājuma vai grāmatu 
iegādei. Atzinīgi tika novērtēts arī 

skolas bibliotekāres darbs un pie-
šķirts atzinības raksts par augsti 
profesionālu darbu un prasmīgu 

darbību lasīšanas veicināšanā sā-
kumskolā.

Novēlu, lai arī turpmāk skolas 

bibliotēkas aktivitātes neapsīktu!
jaunmārupes sākumskolas

direktore iveta Timule

Ziemassvētku dāvana no uzņēmuma “Perpetuum Nova”
Īpaši aizraujošs piedzīvojums 

Jaunmārupes bērniem bija 17. de-
cembra pēcpusdiena, kad ciemos 
Bērnu un jauniešu dienas centrā 
“Švarcenieki” ieradās jaunie zināt-
nieki no uzņēmuma “Perpetuum 
Nova”. Tulkojumā šis nosaukums 
nozīmē Vienmēr jauns. Mums gan 
netika atklāti mūžīgās jaunības no-
slēpumi, jo pievērsāmies reālākām 
lietām – mēs būvējām mājas! Uz-
ņēmums nodarbojas ar zinātnisko 
pētniecību un tehnoloģiju izstrādi 
izglītības atbalsta nolūkos un piedā-
vā savu Spānijas sadarbības partneru 

izgatavotu celtniecības konstruktoru, 
kurā ietilpst ķieģeļi no māla, kas ir 
īstu ķieģeļu samazināta kopija. Ar 
lielu aizrautību bērni lika ķieģelīti 
pie ķieģelīša un sajūsmināti vēroja, 
kā rezultāts atšķiras no iecerētās 
vīzijas. Konstruktors patiešām ir 
gan ļoti interesanta nodarbošanās, 
gan arī attīsta bērnos praktiskas 
iemaņas, telpisku uztveri, precīzas 
kustības un pacietību. Turklāt tas 
ir lietojams atkārtoti, jo, ieliekot jau 
gatavu namiņu ūdenī uz 4–5 stun-
dām, cements (smilšu un kukurūzas 
maisījums) izšķīst un var ķerties pie 

nākamās sapņu mājas celtniecības. 
Atsauksmes no bērniem bija šādas – 
“Kad būs nākamā reize?”, “Vai jūs 
brauksiet vēl vai tikai uz Ziemas-
svētkiem?”, “Vai jūs varētu palikt vēl 
divas stundas?”.

Šī pēcpusdiena tik ļoti iederē-
jās skaistajā pirmssvētku laikā, kad 
varējām ne tikai klusiņām pie se-
vis domāt par kaut ko nebijušu, bet 
arī paveikt kaut ko tādu, ko nekad 
agrāk neesam darījuši. Tas dod ie-
dvesmu jauniem sapņiem! Laimīgu 
Jauno gadu visiem mārupiešiem!

gatis vācietis

Lielākais prieks ir gatavošanās svētkiem
Jaunmārupes sākumskolā visu 

decembra mēnesi paralēli aktīvam 
mācību procesam un pārbaudes 
darbiem noritēja arī gatavošanās 
Ziemassvētkiem. 

Jau decembra sākumā visi skolēni 
devās uz VEF kultūras pili noskatīties 
izrādi “Viens pats Ziemassvētkos”. 
Gaidot Ziemassvētkus, bērni veidoja 
zīmējumu izstādes, izrotāja skolu ar 
sniegpārsliņām, greznoja klašu un 
grupu telpas un sacerēja Ziemas-
svētku pasakas. Svētku prieks nav 
tikai svētku diena – vislielāko prieku 
sagādā pati gatavošanās svētkiem.

Teātra pulciņa dalībnieki sagata-
voja savus iestudējumus:

4. klašu teātra pulciņš atklāja 
svētku nedēļu ar izrādi H. K. An-
dersena “Sniega karaliene” skolotājas 
Zinaidas Spādes vadībā, līdzdarbojo-

ties mūzikas skolotājai Sindijai Tropai 
un 4. klašu ansamblim,

1. un 2. klašu teātra pulciņi – 
izrādes “Kraukšķīša Ziemassvētki” 
skolotājas Andas Vīksnas vadībā ar 
mūzikas skolotāju Saivu Ceļmalnie-
ci un attiecīgi 1. un 2. klašu ansam-
blim,

3. klases – Ziemassvētku kon-
certu un izrādi M. Kudapa “Eglīte” 
skolotājas Zinaidas Spādes vadībā 
kopā ar mūzikas skolotāju Saivu 
Ceļmalnieci.

Visi klašu kolektīvi kopā ar Zie-
massvētku rūķi ielīksmoja svētkus – 
gāja rotaļās, dziedāja dziesmas un 
skaitīja dzejoļus, kā arī iededza svētku 
eglīti. Nedēļas noslēgumā skolas aktu 
zālē notika Ziemassvētku svētbrīdis, 
veltīts skolas kolektīvam, – visus uz-
runāja mācītājs Edgars Mažis. Tika 

godināti skolēni ar teicamām sek-
mēm un priekšzīmīgu uzvedību. 

Pirmsskolas grupas “Saulītes” au-
dzēkņi dāvināja sagatavoto koncertu 
“Baltie Ziemassvētki” sociālās aprūpes 
centra “Jelgava” iemītniekiem. Pašā 
Ziemassvētku priekšvakarā katras 
pirmsskolas grupas audzēkņi rādīja 
svētku uzvedumu saviem vecākiem.

Paldies visiem vecākiem, kas šajā 
saspringtajā laikā priecājās kopā ar 
bērniem, atbalstīja un novērtēja viņu 
veikumu.

Novēlu visiem pirmsskolas au-
dzēkņiem, skolēniem, vecākiem un 
darbiniekiem Jaunajā gadā sadzirdēt 
nesaklausāmo, saredzēt nemanāmo, 
sajust neapjaušamo.

Lai mums dzirdīgas ausis, redzī-
gas acis un gaiša noskaņa!

iveta Timule

Rīgas rajona skolu bibliotēku skate

Turpinām tradīciju “Mārupes Vēstu” slejās apsveikt iedzīvotājus 75, 80, 
85, 90 un vairāk gadu jubilejās – labu veselību un daudz laimes janvārī:

• Annai Galasai, Imantam Lindem, Silvijai Tvardovskai, Pēterim Vol-
kovam, kuri svin 75. šūpuļsvētkus,

• Pjotram Meteļicam, Boļeslavam Novikovam, Anitai Siliņai, Pāvelam 
Usānam, Ērikam Vabolam, Anastasijai Valainei – 80. jubilejā!

Decembrī Mārupes Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 17 jaundzi-
mušie:

Ivo Ignatovičs (dzimis 22. 11.), Endijs Matiass Pārums (dzimis 8. 11.), 
Artjoms Seļiverstovs (dzimis 01. 12.), Filips Dadzis (dzimis 30. 11.), 
Emīlija Sekace (dzimusi 4. 12.), Alvis Radziņš (dzimis 5. 12.), Haralds 
Ermuiža (dzimis 14. 12.), Norberts Aizbalts (dzimis 18. 12.), Roberts 
Rodrigo Jansons (dzimis 12. 12.), Monta Iesalniece (dzimusi 15. 12.), 
Tomass Norenbergs (dzimis 19. 12.), Grēta Elizabete Hauka (dzimusi 
17. 12.), Gabriels Bērziņš (dzimis 05. 12.), Darja Bogdanova (dzimusi 
26. 12.), Anna un Estere Žvīgures (dzimušas 24. 12.), Aleksejs Bessoļcevs 
(dzimis 27. 12.).

Noslēgtas 4 laulības.

SVEICam

Komisijas locekļi un skolas darbinieki – no labās Mārīte Zaube, Jaunmārupes sākumskolas direktore Iveta Timu-
le, bibliotekāre Zinaida Spāde, Mārupes vidusskolas bibliotekāre Ilga Maižele un Māris Lapiņš.



11rīgas apriņķa avīze
piektdiena, 23. janvāris, 2009

kuLTūra

mākSLa

Mārupes pagasta padome 
vēlas iepazīstināt mārupiešus 
ar radošajiem talantiem Māru-
pes pagastā, kuri glezno, veido, 
ada, pin, vāc, līmē vai kaut kā 
citādāk izpauž savu fantāziju: 
skaistās ziedu kompozīcijās vai 
krāšņās tortēs, kuģu modeļos vai 
tamborētos galdautos, kalumos 

vai pinumos, rotaslietās vai ro-
taļlietās, kolekcijās vai praktis-
kos darinājumos, tradicionālos 
amatniecības un rokdarbu vei-
dos vai neparastās tehnikās un 
materiālos!

2009. gada laikā lūdzam pie-
teikt sevi, savu radinieku, drau-
gu, kaimiņu šim foto seriālam. 
Visu 2009. gadu fotogrāfijās ar 
nelieliem aprakstiem centīsimies 
atspoguļot gan tradicionālu vai 
neparastu mākslas darbu tapšanas 
procesu, gan galarezultātus.

Nekautrējieties un parādiet 
savu talantu neatkarīgi no tā, 
vai tas, kas priecē citus, ir jūsu 
iztikas avots, hobijs vai atpūtas 
veids pēc darba dienas!

21. decembrī Mārupes kultūras 
namā notika tradicionālais IV Ad-
ventes Baltais koncerts – uz labestī-
bu, mīlestību, sapratni aicinošs mirk-
lis pirms Ziemassvētkiem. Šogad tas 
tika pavadīts ziemas saulgriežu no-
skaņās – mārupiešu priekšnesumus 
papildinot ar brīnišķīgu Baldones 
koklētāju ansambli “Dzītari” – labā-
ko aizvadīto Dziesmu svētku skatēs. 
Klausītājus ar skaistām dziesmām 
priecēja sieviešu koris “Resono”, vo-
kālais ansamblis “Dzelde”, jauktais 
koris “Mārupe” un “Mazās sirds”. 
Jauniešu popgrupas jaunajam sastā-
vam šī bija pirmā lielā uzstāšanās.

“Labvakar, mīļie! Ir patiess prieks 
redzēt zālē tik daudz mīļus un gaišus 
cilvēkus, jo ne velti šis ir sirdskoncerts, 
kad vēlējāmies iepriecināt tieši savus 
tuvākos cilvēkus, draugus, paziņas,” – 
ar šādu sveicienu 9. janvāra vakarā 
Mārupes kultūras nama direktore un 
dziedātāja Ira Krauja ar savām jaunie-
tēm – grupu “KEEN” (bijusī “Mazā 
sirds”) – uzrunāja zālē klātesošos. 
Sirdskoncerta ideja radās Ziemassvētku 
laikā, kad grupa devās mājup no kār-
tējā koncerta Zvejniekciemā. Tāds tas 
arī izdevās – ar atmiņām, ar vecām, 
mīļām dziesmām no 13 gadu ilga re-
pertuāra, ar nepārtrauktu tērpu maiņu, 
ar publikas līdzdziedāšanu, asarām acīs 
un sirdssiltumu, kas valdīja zālē 2 stun-
das – visa koncerta garumā.

Baltā advente

Sirdskoncerts

Fotogrāfiju izstādes seriāls “Mārupes 
pagasta mākslinieki”

SporTS

9. janvārī Garkalnes novada 
kultūras namā Rīgas rajona labākie 
sportisti un viņu treneri bija aicināti 
uz gadskārtējo svinīgo sarīkojumu 
“Rīgas rajona sporta laureāts 2008”.

Rajona sporta svētkos tika sumi-
nāti 150 laureāti no 23 pašvaldībām, 
starp kuriem 24 bija mārupieši, tur-
klāt tika apbalvoti tikai pirmo vietu 
ieguvēji Latvijā un godalgoto vietu 
ieguvēji ārpus Latvijas robežām.

Par Rīgas rajona 2008. gada spor-
ta laureātiem visdažādākajos sporta 
veidos – no tehniskajiem līdz prāta 
spēlēm – tika atzīti mārupieši Jānis 
Smons (vieglatlētika) ar treneri 
Mārīti Lūsi, Kristaps Zvejnieks un 
Roberts Rode (kalnu slēpošana), 
Kristaps Blūms (skrituļslaloms), 
Kārlis Orleāns (teikvondo) ar tre-
neri Vitāliju Lepinu-Žagaru, Mā-
ris Urtāns (vieglatlētika) ar treneri 
Guntaru Gailīti, Airisa Penele (jāt-
nieku sports) ar treneri Mairi Pe-
neli, Ivars Vasaraudzis (autosports), 
Armands Leitāns (motosports) ar 
treneri Egīlu Agarski, Rihards Bar-
tuševics (riteņbraukšana) ar treneri 
Mečislavu Bartuševiču, Amanda 
Zīlišķe un Andris Ansabergs (rogai-
nings), Aivars Kārkliņš (skeitbords) 
ar treneri Gintu Gailīti, Andrejs 
Kostenko (airēšana) ar treneri 
Konstantīnu Kudrjašovu, Pēteris 
Bethers (bridžs).

2008. gads Rīgas rajona pašvaldī-
bām sportā bijis veiksmīgs, jo rajona 
sportisti gan kuplā skaitā piedalījās 
Latvijas II olimpiādē Ventspilī, kur 
ieguva arī daudzas godalgotas vietas, 
gan pārstāvēja Latviju olimpiskajās 
spēlēs Pekinā. Pagājušajā gadā Rīgas 
rajonā uzceltas arī vairākas sporta 
halles, tostarp Tīrainē. 

Rīgas rajona padomes priekšsē-
dētājs Tālis Puķītis izteica cerību, ka 
jauno novadu pašvaldībām arī pēc 
administratīvi teritoriālās reformas 
beigām izdosies vienoties par kopīgas 
izglītības, kultūras un sporta struk-
tūras uzturēšanu un saglabāt Rīgas 
rajona sporta tradīcijas. 

Par šiem jautājumiem runāja arī 
Rīgas rajona sporta iniciatīvu centra 
vadītājs Ēvalds Goba Rīgas rajona 
pašvaldību sporta darba organizatoru 
pirmajā 2009. gada seminārā 15. jan-
vārī, kas notika Mārupes pamatskolas 
jaunajā sporta kompleksā.

Mārupes pagasta padomes 
priekšsēdētāja Līga Kadiģe un 
sporta struktūrdaļas vadītāja Silvija 
Bartuševiča iepazīstināja kaimiņus ar 
Mārupes pagasta sporta sistēmu, kas 
atšķiras no daudzu citu pašvaldības 
darba organizācijas šai jomā – Mā-
rupē nav sporta skolu, bet pie pašval-
dības algotiem treneriem ar sportu 
nodarbojas aptuveni 300 bērnu un 
jauniešu. Mārupieši akcentu liek uz 
brīvā laika aktīvu un lietderīgu iz-
mantošanu un veselīga dzīvesveida 
popularizēšanu, nevis tikai augstiem 
sportiskajiem sasniegumiem. Pēdē-
jo 10 gadu laikā, kopš Mārupes pa-
gastā atjaunota aktīva sporta dzīve, 
notiek daudzas tradicionālas masu 
sacensības un arī vairāki starptautiski 
turnīri, pie treneriem izaug arī jauni 
perspektīvi talanti.

Mārupes sporta dzīves vadītāja 
S. Bartuševiča ir gandarīta, ka paš-
valdības sporta sistēma arī realizē-
jot teritoriālo reformu, ļaus saglabāt 
vērtīgās iestrādes, jo sports ir sevis 
apliecināšana, kas ļauj attīstīt perso-
nību gan sevi vienatnē pārvarot, gan 
parādot citiem, ko spēj.

Sports ir sevis apliecināšana

Mārupes 
kultūras 
namā 

24. janvārī 18.00 
Igo ar savu albumu “Spēle”.

Ielūguma cena – 5 lati 

21. februārī 
Mārupes kultūras namā 

koncertēs Lielvārdes koris 
Olgas Rajeckas vadībā. 
K/n tālruņi 67149864, 

29211645

Nākamā radošo adītāju  
Musturkluba tikšanās 

9. februārī 
Mārupes kultūras nama 

mazajā zālītē no plkst. 18.00. 
Sīkāka informācija pa tālruni 

29605699.

Sieviešu vokālo ansambli “Dzelde” pavada “Dzītaru” koklētāja.

No kreisās: Ira Krauja Dūduma, Kristīne Vanaga, Rūta Dūduma un Elīna Grāve

No kreisās: Latvijas čempions kalnu slēpošanā Roberts Rode ar tēvu 
Andreju Rodi, Mārupes pagasta sporta struktūrdaļas vadītāja Silvija 
Bartuševiča.

Tradicionālais L. Kovala kauss volejbolā 
notiks 21. februārī. 

Sīkāka informācija pa tālruni 26354027.

Mārupes pagasta māksliniece 
Jolanta Grosberga 

(tālr.67149868, 29857620,  
e-pasts: jolanta@marupe.lv)
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Ziemas periodā, laikā, kad pa-
lielinās cenas par elektrību, siltu-
mu, ūdeni, iedzīvotāji arvien biežāk 
vēlas uzzināt konkrētas atbildes no 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzē-
jiem, komunālo dienestu speciālis-
tiem un pašvaldības darbiniekiem 
par iemesliem, kāpēc šāda veida 
pakalpojumi kļūst dārgāki un kā 
rīkoties, ja pakalpojumu kvalitāte 
neapmierina. Un pats svarīgākais – 
kāds dienests vai institūcija atbild 
par nekvalitatīvu pakalpojumu vai 
nekvalitatīvu produktu? Šajā rakstā 
centīšos izskaidrot, kādos gadīju-
mos praktiska palīdzība ir jāmeklē 
pie paša komunālo vai sabiedris-
ko pakalpojumu sniedzēja, namu 
apsaimniekotāja, valsts institūci-
jas vai pašvaldības, pamatojot ar 
normatīvajos aktos noteikto. Būs 
arī daži priekšlikumi kā rīkoties, 
ja neapmierina komunālo vai sa-
biedrisko pakalpojumu kvalitāte 
vai mājas apsaimniekošana.

Vispirms jāzina, ka starp ko-
munālajiem pakalpojumiem un 
sabiedriskajiem pakalpojumiem 
nevar likt vienādības zīmi. Sa-
biedrisko pakalpojumu tarifus ap-
stiprina sabiedrisko pakalpojumu 
regulators. Par komunālo pakal-
pojumu maksu vienojas komunālo 
pakalpojumu sniedzēji (arī namu 
apsaimniekotāji) un dzīvokļu īpaš-
nieki vai dzīvokļu īrnieki.

Atšķirība starp sabiedrisko pa-
kalpojumu regulatoru un komunā-
lo pakalpojumu sniedzēju ir funk-
cijās un pilnvarās, kā arī to darbību 
reglamentējošos normatīvos aktos, 
kuros ir noteikta sabiedrisko pa-
kalpojumu tarifu apstiprināšanas 
kārtība un komunālo maksājumu 
noteikšanas veids. 

Sabiedrisko pakalpojumu regu-
latora darbību, tiesības un pilnvaras 
nosaka likums “Par sabiedrisko pa-
kalpojumu regulatoriem”. Metodika, 
kā noteikt siltumapgādes, ūdens-
apgādes, kanalizācijas, atkritumu 
apsaimniekošanas tarifus ir Minis-
tru kabineta 2001. gada 26. jūnija 
noteikumos Nr. 281 “Sabiedrisko 
pakalpojumu tarifu aprēķināšanas 
metodika pašvaldību regulēja-
mās nozarēs” (pēdējie grozījumi 
2008. gada 4. augustā – Ministru 
kabineta noteikumi Nr. 614 “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2001. gada 
26. jūnija noteikumos Nr. 281 “Sa-
biedrisko pakalpojumu tarifu ap-
rēķināšanas metodika pašvaldību 
regulējamās nozarēs””).

Savukārt komunālo pakalpo-
jumu sniedzēja un komunālo pa-
kalpojumu saņēmēja savstarpējās 

attiecības nosaka līgums (vieno-
šanās). Uzskatu, ka jābūt pašvaldī-
bas izdotiem normatīviem aktiem, 
kuros ir noteikta komunālo pakal-
pojumu organizācija konkrētajā 
administratīvajā teritorijā.

Pašvaldības dome vai padome 
var nodot sabiedrisko pakalpoju-
mu regulēšanu, bet ne komunālo 
pakalpojumu sniegšanas kontroli, 
pašvaldības izveidotam sabied-
risko pakalpojumu regulatoram. 
Tas noteikts likuma “Par sabied-
risko pakalpojumu regulatoriem” 
8. panta 1. punktā. Pašvaldības 
sabiedrisko pakalpojumu regu-
latoram saskaņā ar likumu “Par 
sabiedrisko pakalpojumu regulato-
riem” ir jāveic 5 galvenās funkcijas: 
sabiedrisko pakalpojumu lietotāju 
interešu aizstāvība un sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju attīstības 
veicināšana, tarifu noteikšana, 
licenču izsniegšana sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzējiem, strīdu 
iepriekšēja ārpustiesas izskatīšana 
un iedzīvotāju informēšana par 
savu darbību.

Pieļauju, ka daudzus jautājumus 
par komunālo pakalpojumu uzla-
bošanu var veiksmīgāk risināt, ja 
komunālo pakalpojumu sniedzējs 
ir sabiedrība, kuras dibinātājs un 
dalībnieks ir pašvaldības dome 
vai padome, kuras administratī-
vajā teritorijā konkrētā sabiedrība 
sniedz pakalpojumus. Tad domei 
vai padomei kā sabiedrības dibi-
nātājam un dalībniekam var būt 
lielāka iespēja ietekmēt komunālo 
pakalpojumu sniedzēju, ja vien 
komunālo pakalpojumu saņēmēju 
neapmierinātība ar komunālo pa-
kalpojumu kvalitāti ir pamatota. 
Var būt arī tā, ka sabiedrības, kura 
sniedz komunālos pakalpojumus 
vai apsaimnieko mājas, īpašnieki 
ir personas, fiziskas vai juridiskas, 
kuras nekādā veidā nav saistītas 
ar konkrēto pašvaldības domi vai 
padomi. Vai tas kaut ko maina? Li-
kuma “Par pašvaldībām” 15. panta 
1. punktā ir noteikts, ka pašvaldībai 
ir autonoma funkcija: organizēt ie-
dzīvotājiem komunālos pakalpoju-
mus (ūdensapgāde un kanalizācija; 
siltumapgāde; sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana; notekūdeņu sa-
vākšana, novadīšana un attīrīšana) 
neatkarīgi no tā, kā īpašumā atro-
das dzīvojamais fonds. Enerģētikas 
likuma 51. panta pirmajā daļā ir 
noteikts, ka pašvaldības, veicot li-
kumā noteikto pastāvīgo funkciju, 
organizē siltumapgādi savā admi-
nistratīvajā teritorijā, kā arī veicina 
konkurenci siltumapgādes un kuri-

nāmā tirgū. Atkritumu apsaimnie-
košanas likuma 9. panta 1. puktā 
ir noteikts, ka pagastu un pilsētu 
pašvaldības savā administratīvajā 
teritorijā organizē sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošanu. Tas ir jāsap-
rot tā, ka pašvaldība sadarbībā ar 
sabiedrībām, kas sniedz komunālos 
pakalpojumus sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas, siltumapgādes, 
ūdensapgādes jomās, organizē dar-
bu tā, lai iedzīvotāji minētos pakal-
pojumus saņemtu kvalitatīvus un, 
ņemot vērā iespēju pakalpojumu 
sniedzējiem konkurēt ar pakalpo-
juma cenu, maksas ziņā pieejamus 
lielākai sabiedrības daļai.

Vēl par jautājumu, vai eksistē 
valsts institūcija, kas darbojas ie-
dzīvotāju aizsardzībā pret nekva-
litatīvu pakalpojumu sniedzējiem. 
Pēc manas pārliecības, iedzīvotāju 
interese komunālo pakalpojumu 
sniegšanas jomā ir ļoti aktuāls 
jautājums un jābūt iestādei, kura 
risina šādus jautājumus. Tāda ies-
tāde ir, un tā ir Patērētāju tiesību 
aizsardzības centrs, kas darbojas 
Ekonomikas ministrijas pārrau-
dzībā. Šīs iestādes funkcijās ietilpst 
tirgus uzraudzība un kontrole 
nepārtikas preču tirdzniecībā un 
pakalpojumu sniegšanas jomā. 
Tas ir noteikts Patērētāju tiesību 
aizsardzības likuma 25. panta ce-
turtās daļas 1. punktā. Turpat šī 
panta ceturtās daļas 4. punktā ir 
noteikts, ka par patērētāju tiesību 
pārkāpumiem saņemto patērētāju 
iesniegumu izskatīšana, palīdzības 
sniegšana patērētājiem konfliktu ri-
sināšanā ar ražotājiem, pārdevējiem 
vai pakalpojumu sniedzējiem. Šīs 
likuma normas pilnā mērā attiecas 
uz komunālo pakalpojumu saņē-
mējiem kā uz likumā norādītajiem 
pakalpojumu saņēmējiem.

Taču ir skaidrs, ka nosauktā 
valsts institūcija varēs aizstāvēt 
iedzīvotājus tikai tad, kad starp 
komunālo pakalpojumu saņēmē-
ju un komunālo pakalpojumu 
sniedzēju būs noslēgts līgums un 
iesniegumā par nekvalitatīvu ko-
munālo pakalpojumu sniegšanu 
būs norādītas lietas, kuras komu-
nālo pakalpojumu sniedzējam sa-
skaņā ar līgumu ir jāpilda. Te gan 
ir jānorāda, ka līdzīgai atbildībai 
savstarpējā līgumā būtu jābūt no-
teiktai arī komunālo pakalpojumu 
saņēmējam, jo daudzos gadījumos 
komunālo pakalpojumu saņēmēja 
neracionālas vai prettiesiskas rī-
cības dēļ var ciest gan komunālo 
pakalpojumu sniedzējs, gan citi 
mājas iedzīvotāji.

Ja neapmierina kāda komunālā 
pakalpojuma kvalitāte, vispirms 
jāvēršas pie paša komunālo pakal-
pojumu sniedzēja, jo, iespējams, 
kādu problēmu var atrisināt pavi-
sam vienkārši – ar telefona zvanu 
vai ar rakstisku iesniegumu. Taču 
ir jāpatur prātā viena būtiska 
lieta – 70. un 80. gados būvēto 
daudzstāvu māju komunikācijas 
ir nolietojušās, un, lai atrisinātu 
kādu problēmu ar nepietiekamu 
siltumu telpā vai nepietiekamu sil-
tā ūdens temperatūru, bieži vien ir 
vajadzīgi lieli kapitālieguldījumi, 
kuru dzīvokļu īpašniekiem vien-
kārši nav.

Patērētāju tiesību aizsardzības 
likuma 13. panta otrajā daļā no-
teikts, ka ražotājs, pārdevējs un 
pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs 
par jebkuru neatbilstību līguma 
noteikumiem, kas eksistē preces 
iegādes vai pakalpojuma snieg-
šanas dienā. Šajā likuma pantā ir 
uzsvērts, cik būtiska nozīme strīda 
izšķiršanā var būt līgumam, kurš 
ir sastādīts, ņemot vērā abu pušu 
intereses. Te gan nevajag domāt, ka 
līgums par komunālo pakalpoju-
mu sniegšanu var būt izdevīgs tikai 
vienai pusei. Pēc raksta autora uz-
skatiem, līgumu var izveidot tādu, 
kas uzliek līdzvērtīgas tiesības un 
pienākumus abiem līdzējiem.

Komunālo pakalpojumu snie-
dzējam ir jāpilda visas saistības, 
kuras komunālo pakalpojumu snie-
dzējs ir apņēmies pildīt. Ja savu ap-
ņemšanos komunālo pakalpojumu 
sniedzējs nepilda, tad tas labprā-
tīgi var to atzīt un norēķināties ar 
komunālo pakalpojumu saņēmēju 
par nesaņemto komunālo pakalpo-
juma daļu vai visu pakalpojumu. Ja 
komunālo pakalpojumu sniedzējs 
savu vainu neatzīst, un komunālo 
pakalpojumu saņēmējs ir izmanto-
jis visas iespējas, tai skaitā iespēju 
griezties Patērētāju tiesību aizsar-
dzības centrā, tad komunālo pakal-
pojumu saņēmējam ir jāizšķiras ar 
civilprasības sniegšanu tiesā, kur 
pierādīšanas pienākums ir civilpra-
sītājam – komunālo pakalpojumu 
saņēmējam. Taču šis ceļš noteikti 

ir garš. Tas prasa finanšu līdzekļus, 
laiku un droši vien arī veselību.

Esmu pārliecināts, ka informā-
cija iedzīvotājiem par to, kā rīko-
ties, ja iedzīvotāju neapmierina 
pakalpojuma kvalitāte, ko sniedz 
komunālo pakalpojumu snie-
dzējs vai mājas apsaimniekotājs, 
ir nepietiekama. Diemžēl daudzi 
iedzīvotāji līdz šim īsti nezina, ar 
ko nodarbojas sabiedrisko pakal-
pojumu regulatori, kā arī sabied-
risko un komunālo pakalpojumu 
sniedzēji. Kā vienu no līdzekļiem 
kā izglītot iedzīvotājus šajā jomā, 
ir jāuzskata iedzīvotāju informē-
šanu, izmantojot arī masu mēdiju 
palīdzību. 

Līdz šim laikam Olaines pilsētas, 
Olaines pagasta, Mārupes pagas-
ta un Salaspils novada sabiedrisko 
pakalpojumu regulators, kas atrodas 
Salaspilī, Skolas ielā 7-209, ir snie-
dzis palīdzību tiem Mārupes iedzī-
votājiem, kuri to ir lūguši, lai varētu 
risināt problēmas komunālo pakal-
pojumu un mājas apsaimniekošanas 
jomā. Taču šī palīdzība visbiežāk ir 
bijusi tīri teorētiska kā padoms, lai 
risinātu jautājumu par prasībām ne-
atbilstoša karstā ūdens temperatūru, 
par nesamērīgi lieliem izdevumiem 
saistībā ar ūdens recirkulāciju, par 
pazeminātu gaisa temperatūru dzī-
voklī, par citiem jautājumiem, kas 
attiecas tikai un vienīgi uz komunā-
lo pakalpojumu sniedzēju vai mājas 
apsaimniekotāju. 

Novēlu, lai izmantojot laik-
rakstu, iedzīvotājiem tiktu snieg-
ta informācija, kas attiecas gan uz 
namu apsaimniekošanu, gan uz 
sabiedrisko un komunālo pakal-
pojumu sniegšanu. Būtu lietderīgi, 
ja to darītu pašvaldības darbinieki 
un speciālisti, kuri paši darbojas 
sabiedrisko, komunālo, mājas ap-
saimniekošanas jomās.
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