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2007. gads ir bijis gads, kurš 
no cilvēkiem prasījis ļoti liela dar
ba ieguldījumu. Neviens darbs nav 
veicies ātri un viegli, bet gala rezul
tātā daudzās nozarēs ir veiksmīgi 
ielikti pamati daudziem nākamā 
gada darbiem.

Gadu mēs – Mārupes pašvaldī
ba – uzsākām ar pārstrukturizāciju 
gan administrācijā, gan pašvaldībā 
kopumā: tika izveidota sporta struk
tūrvienība, labiekārtošanas dienests 
un paplašināts Sociālais dienests. 
Visas šīs vienības ir veiksmīgi 
strādājušas, ir arī izveidotas jau
nas tradīcijas, piemēram, jubilāru 
godināšana, sportā – gada laureāta 
sarīkojums, par kuru esam saņēmuši 
labas atsauksmes kā no sportistiem, 
tā viņu atbalstītājiem. Nākamgad 
aktīvajai sporta dzīvei Mārupes 
pagastā varēsim atzīmēt 10 gadus, 
un jau tagad var teikt, ka sports ir 
nostājies līdzās kultūrai, kurai ir 
senas tradīcijas mūsu pagastā. To 
savukārt parādīja šajā gadā svinētās 
koru jubilejas.

Ļoti iepriecina, ka brīvā laika 
pavadīšanā sāk iesaistīties tie iedzī
votāji, kuri ienāk dzīvot Mārupē. 
Viņi nav vienaldzīgi, viņus interesē 
gan Mārupes vēsture, gan aktīva ie
kļaušanās pagasta dzīvē kā interešu 
izglītībā, tā kultūras kolektīvos un 
dažādos pasākumos.

Šogad trīs mūsu skolās notika 
akreditācijas, kas vienmēr ir nozī
mīgs notikums izglītības iestādes 
dzīvē, jo Izglītības ministrija izsniedz 
dokumentu, kas apliecina materiālās 
un mācību bāzes atbilstību izglītī
bas standartiem. Jaunmārupes sā
kumskola un Mārupes mūzikas un 
mākslas skola šajā procesā saņēma 
visaugstākos vērtējumus – akreditā
ciju turpmākajiem sešiem gadiem, 
diemžēl Skultes pamatskolas akredi
tācijas rezultāti vēl nav saņemti, taču 
ceram, ka arī tie būs apmierinoši.

Mārupes pagastā vienmēr ir do
māts par izglītības sistēmas tālāku 
attīstību, un tas notiek arī šobrīd. 
Aktuālākais ir Mārupes pamatskolas 
piebūves un sporta zāles būvniecība, 
par kuru decembra vidū ir noslēgts 
līgums ar pilnsabiedrību “ARMT” – 
objekta nodošanas termiņš ir 2008. 

gada 1. decembris, tātad nākamos 
Ziemassvētkus Tīraines skolēni va
rēs svinēt jaunajā zālē. Ir aktualizēts 
Mārupes vidusskolas projekts, kā 
arī, ņemot vērā lielo skolēnu skaita 
pieaugumu šai skolā, ir rasts finan
sējums sporta zāles projekta iegādei 
un piesaistei konkrētajai vietai, šo 
projektu paredzēts iesniegt uz 2009. 
gada investīcijām. 

Šis gads pašvaldībā bijis ļoti ra
žens ar jauno pilsoņu nākšanu pa
saulē – Dzimtsarakstu nodaļā līdz 
21. decembrim reģistrēti 149 jaun
dzimušie, bet pirmsskolas izglītības 
rindā uz 2010. gadu rindā uzņemti 
206 šogad dzimušie mazie mārupie
ši. Tas pašvaldībai uzstāda jaunas 
prasības, jo zinām, cik vietas PII būs 
vajadzīgas pēc trīs gadiem. Nāka
mais aktuālākais jautājums ir PII 
būvniecības ieceru veidošana, kurā 
saskatām divus virzienus: pirmkārt, 
privātās publiskās partnerības iesais
tīšana, konkrēti, atbalsta sniegšana 
privātajiem bērnudārziem, lai viņi 
varētu sekmīgi darboties mūsu te
ritorijā, otrkārt – atbalsts vecākiem, 
lai šie pakalpojumi būtu pieejamāki 
finansiālajā ziņā. Mūsu lēmums par 
līdzfinasējumu par katru bērnu, kas 
apmeklē privāto pirmsskolas izglītī
bas iestādi un ir vismaz gadu dekla
rēts Mārupes pagastā, 80 latu apmē
rā bija pirmais šāda veida solis ja ne 
valstī, tad Rīgas rajonā noteikti, un 
ir attaisnojis sevi, jo daudzi vecāki, 
kad viņiem piedāvāja vietu pašval
dības bērnudārzā, savas atvases no 
privātajām PII neizņēma. 

Pašlaik Rīgas reģiona plānošanas 
reģiona ietvaros tiek plānots iegādā
ties vienotus pirmsskolas izglītības 
iestāžu projektus uz aptuveni 140 
un 220 vietām, kuru celtniecības 
izmaksas un būvnieki pagaidām ir 
atklāts jautājums, kurā mēs esam 
gatavi sadarboties ar privātajiem 
investoriem. 

Ja iedzīvotāji uzdod jautājumu, 
ko kopumā dara deputāti, tad jāatzī
mē, ka tieši 2007. gadā ir notikušas 
ļoti daudzas sekmīgas pārrunas ar 
potenciālajiem lielo objektu būvētā
jiem, kuri izstrādā detālplānojumus, 
gatavojas saņemt arhitektūras plāno
šanas uzdevumus – it īpaši attīstības 

komitejas deputāti un visi pārējie ir 
strādājuši ar šiem investoriem un 
centušies viņus iesaistīt pagasta at
tīstībā. Konkrēti šā darba rezultātā 
ir noslēgti līgumi par perspektīvu 
Lielās ielas posmu asfaltēšanu, iz
strādājot detālplānojumus katrā no 
tiem, kuros parādās daudzdzīvokļu 
mājas ar lielu skaitu potenciālo ie
dzīvotāju, tiek atrunāts jautājums vai 
nu par bērnu un jauniešu atpūtas 
laukumu izveidi, vai īpaši lielos ob
jektos – par nelielam bērnu skaitam 
domātu pirmsskolas izglītības iestā
žu būvniecību. Šobrīd uz papīra ir 
uzzīmētas 5– 6 privātās izglītības 
iestādes. Pašvaldība savu iespēju ro
bežās atbalstīs šādu izglītības iestāžu 
tapšanu un turpinās līdzfinansēšanu, 
jo pašvaldība, izstrādājot nākotnes 
vīzijas, pievērš uzmanību tam, kā 
maksimāli pilnvērtīgi organizēt 
brīvā un skolas laika pavadīšanu 
7 – 18 gadus veciem bērniem un 
jauniešiem. Ja pirmsskolas vecumu 
esam gatavi “dalīt” ar privātajiem 
partneriem, tad vispārējā izglītība 
ir pašvaldības funkcija. Nākotnē 
Mārupē vajadzētu tapt vienai ģim
nāzijai un 5. – 12. klašu skolai Jaun
mārupē, protams, tā gan ir diezgan 
tāla vīzija, domājams, 2013. – 2015. 
gadam.

Ja gada sākumā mēs kā galveno 
prioritāti izvirzījām cilvēkus, tad jā
teic, ka daudzās jomās mums tas ir 
izdevies. Arī šai jautājumā jāatgrie

žas pie izglītības, jo Mārupes pagas
ta padomes lēmums jau septembrī 
palielināt skolotāju algas bija viens 
no priekšnosacījumiem, lai pirmo
reiz pēc ilgiem gadiem mācību gada 
sākumā visās izglītības iestādēs kadri 
būtu pilnībā nokomplektēti.

Vēl viena aktuāla problēma, kas 
uztrauc iedzīvotājus, ir ceļi. Šis gads 
ir parādījis, ka diezgan daudz var iz
darīt, nepasliktinot ceļu stāvokli un 
neizlietojot daudz līdzekļu. Intensīvi 
strādājot ar būvētājiem, kontrolējot 
viņu darba stilu, veicot pārrunas par 
ceļu seguma saglabāšanu vai uzla
bošanu, ir ietaupīti budžeta līdzek
ļi, kuri nākamajā gadā mērķtiecīgi 
tiks virzīti konkrētu ielu asfaltēšanai. 
Šogad tika arī izstrādāti projekti ap
gaismes līnijām. Paralēli tam esam 
centušies sakārtot esošās līnijas, bet 
2008. gadā notiks būvniecība, kurai 
tiek plānoti ievērojami līdzekļi jau
najā budžetā. 

Esam turpinājuši darbu pie pro
jekta “Ūdenssaimniecības attīstība 
12 Zemgales reģiona pašvaldībās 
Latvijā”, kurā darbs uz priekšu vir
zās ļoti lēni. Projekta virzību vada 
Vides ministrija, darbs apstājies pie 
projektēšanas uzsākšanas, kaut arī 
no pašvaldības puses ir izdarīts viss, 
kas bijis nepieciešams.

Gada nogalē gribu pateikt pal
dies visiem saviem kolēģiem – de
putātiem par ļoti aktīvo darbu un 
atsaucību, jo šogad pirmo reizi pa

gasta padomes sēdes notiek divas 
reizes mēnesī, līdz ar to viņu darbs 
pašvaldībā ir dubultojies – arī komi
teju sēdes notiek divreiz biežāk. Tie
ši tāpat tas atsaucas uz pašvaldības 
darbiniekiem, tāpēc paldies tiem, 
kas veido šo komandas darbu – 
pašvaldības administrācijai, struk
tūrvienībām un izglītības iestādēm 
par sasniegumiem 2007. gadā!

Vislielākais paldies visiem pagas
ta iedzīvotājiem, it īpaši sabiedriska
jām organizācijām, kas atrod laiku, 
lai vērstos pašvaldībā personīgi, te
lefoniski vai ar iesniegumiem, ne 
tikai ar aizrādījumiem vai sūdzībām, 
bet tieši konstruktīviem problēmu 
risinājumiem, kurus mēs ļoti bieži 
esam izmantojuši daudzu jautājumu 
risināšanā. 

Tikai mēs visi kopā varam izvei
dot tādu dzīvi, kāda mums ir pie
ņemama. Cik mēs paši būsim labi, 
cik mēs paši būsim gaiši un pozitīvi, 
tāda mums apkārt veidosies vide!

Uz veiksmīgu sadarbību 2008. 
gadā!

Mārupes pagasta padomes 
priekšsēdētāja Līga Kadiģe
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2007. gAdA deceMbRis

Mārupes pagasta padomes informatīvais tālrunis 7934695, www.marupe.lv

Neviens sasniegums 
nav nācis viegli

m Mārupes pagasta padomes 
sēde Nr. 20 – 2007. gada 19. de
cembrī
m Grozījumi Mārupes pagasta 
29.03.2006. saistošajos noteiku
mos Nr. 13/2006 “Par sociālās 
palīdzības pabalstiem un ma
teriālās palīdzības pabalstiem 
Mārupes pagastā”
m Gribi dzīvot labāk? Deklarējies!
m No 15. janvāra sākas bērnu uz
ņemšana 1. klasēs 2007./08. mā
cību gadam 
m Gads “Mārupes Vēstu” slejās
m Muzicēšanas tradīciju atdzim
šana ģimenēs
sAbiedRisKAJĀs 
ORgANiZĀciJĀs
m  Par 1991. gada barikāžu 
dalībnieku Mārupes biedrības 
sapulci 
m Dzīvesprieks izkrāso pensio
nāru ikdienu
m Labs darbs
sPORTs
m  Sacensību gars dzīvē un 
sportā
m Zibensturnīrs zēniem basket
bolā “Mārupe 2007”
Hokejs dzīvo!

Nākamais “Mārupes Vēstu” 
numurs iznāks 

2008. gada 29. janvārī!

Šajā Numurā

Mārupes pagasta padomes priekšsēdētāja Līga Kadiģe visiem mārupie-
šiem novēl veiksmīgu 2008. gadu!
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darba kārtībā 24 jautājumi.

Nekustamā īpašuma 
un plānošanas 
jautājumi

Mārupes pagasta padome 
(MPP) nolēma:

• izveidot Mārupes pagasta 
Mārupes ciema teritorijā:

Magoņu ielu (no Gerberu 
ielas līdz Daugavas ielai) – 0.13 
km garumā un 12 m platumā 
sarkanajās līnijās;

Orhideju ielu (no Gerberu 
ielas līdz Daugavas ielai) – 0.11 
km garumā un 12 m platumā 
sarkanajās līnijās;

Efeju ielu (no Gerberu ielas 
līdz Daugavas ielai) – 0.10 km 
garumā un 12 m platumā sar
kanajās līnijās;

• uzsākt detālā plānojuma 
izstrādi:

• piekrist 3 nekustamo īpa
šumu sadalīšanai vairākos atse
višķos zemes gabalos; 

• piešķirt juridiskās adreses 

detālplānojumu vai zemes ierīcī
bas projektu rezultātā atdalītiem 
zemes gabaliem pēc 24 iesnie
gumiem;

• atteikt 1 nekustamam īpa
šumam mainīt zemes izman
tošanas mērķi no individuālo 
dzīvojamo māju apbūves (kods 
0601) uz lauksaimniecības zemi 
(kods 0101), jo saskaņā ar 2003. 
gada 10. septembrī apstiprinā
to Mārupes pagasta teritorijas 
plānojumu 2002. − 2014.gadam 
zemes gabals atrodas savrupmāju 
teritorijā;

• piekrist, ka 4 Latvijas pa
stāvīgie iedzīvotāji nostiprina ze
mesgrāmatā nekustamo īpašumu 
vai tā domājamās daļas;

• noteikt 2 nekustamiem īpa
šumiem apgrūtinājumus: aizsarg
josla gar ūdensvadu, gar pašteces 
kanalizācijas vadu, gar pazemes 
elektronisko sakaru tīklu līnijām 

un kabeļu kanalizāciju; 
• apstiprināt zemes ierīcības 

projektu kā galīgo Mārupes pa
gasta nekustamiem īpašumiem: 

Rožu iela 28 (zemes kadastra 
Nr. 8076−007−2344); 

“Kraujas” (zemes kadastra Nr. 
8076−007−0126); 

Mēmeles iela 25 (zemes ka
dastra Nr. 8076−007−0468); 

“Viesītes” (zemes kadastra Nr. 
8076−011−0323); 

“Pepas−2” (zemes kadastra 
Nr. 8076−007−0263) 1. zemes 
vienībai;

• nodot sabiedriskai apsprie
šanai un atzinumu saņemšanai 

zemes gabala “Lielā iela 43” 
(zemes  kadastra  Nr. 8076–003–
0122), “Lielā iela 45”  (zemes ka
dastra Nr. 8076003–1099), “Kan
tora iela 115” (8076–003–0259) 
un “Kantora iela 117” (zemes 
kadastra Nr. 8076–003–0265) 
detālplānojuma 1. redakciju;

zemes gabala “Ābelītes” (ze
mes kadastra Nr. 8076–003–
0549) detālplānojuma 1. redak

ciju;
• apstiprināt detālā plānoju

ma 1. redakciju kā galīgo un pie
ņemt iesniegtos Mārupes pagasta 

saistošos noteikumus: 
Nr. 45 “Mārupes pagasta ne

kustamā īpašuma “Mauriņu iela 
19” (zemes kadastra Nr. 8076–
007–2242) detālais plānojums”; 

Nr. 46 projektu “Mārupes 
pagasta nekustamā īpašuma 
“Rudzrogas” (zemes kadastra 
Nr. 8076–007–0046) detālais 
plānojums”;

Nr. 47 projektu “Mārupes 
pagasta nekustamā īpašuma 
“Mālkalni” (zemes kadastra Nr. 
8076–012–0014) detālais plāno
jums”;

Nr. 48 projektu “Mārupes 
pagasta nekustamā īpašuma 
“Gercīši–1” (zemes kadastra Nr. 
8076–012–0105) detālais plāno
jums”;

• atteikties no pirmpirkumu 
tiesībām uz 3 nekustamā īpašu
ma objektiem.

Infrastruktūras 
jautājumi 

MPP nolēma:
• nodot apsaimniekošanā 

AS “Mārupes komunālie 
pakalpojumi” Mārupes pagasta 
padomes īpašumā esošās 
inženierkomunikācijas: 

– ūdensvada un kanalizācijas 
ārējos tīklus 2948,93 m garumā, 
tai skaitā: ūdensvada ārējie tīkli – 
1409,00 m, kanalizācijas ārējie 
tīkli – 1197,18 m, kanalizācijas 
spiedvads – 342,75 m, par 
kopējo summu Ls 176000,00 
(viens simts septiņdesmit seši 
tūkstoši lati un 00 santīmi),  kas 
ir izbūvēti Mazās Spulgas ielas, 
Mazās Zemturu ielas, Zemturu 
ielas un proj. Mauriņu ielas 
sarkano līniju robežās, Mārupes 
pagastā, Rīgas rajonā;

– ūdensvada un kanalizācijas 

ārējos tīklus 890.00 m garumā, 
tai skaitā ūdensvada ārējie 
tīkli – 450,00 m,  kanalizācijas 
ārējie tīkli – 440,00 m par 
kopējo summu Ls 90 000,  kas 
ir izbūvēti Braslas ielas un 
Kurmales ielas sarkano līniju 
robežās, Mārupes pagastā;

• pieņemt dāvinājumā 
nekustamā īpašuma Liepkalni–1 
kad. Nr. 8076 007 0152 daļu, 
t.i., zemes gabalu ar kad. Nr. 
8076 007 1219 (Beržu ielas 
posmu) 0,1545 ha platībā, kas 
atrodas Mārupes pagastā, Rīgas 
rajonā;

• organizēt  iepirkumus:
“Ūdensvada un kanalizācijas 

ārējo tīklu projektēšana un 
izbūve Tīraines pamatskolas ēkas 
pieslēgumam”;

“Mārupes pagasta ielu un 
ceļu renovācija”;

“Mārupes pagasta ielu un 
ceļu  projektēšana un izbūve”;

“Mārupes pagasta ielu un ceļu 
ikdienas uzturēšana, meliorācijas 
sistēmu kopšana”.

Dažādi

• slēgt Autoruzraudzības 
līgumu ar SIA “Eja” Mārupes 
pamatskolas ēkas piebūves – 
sporta halles būvniecības 
autoruzraudzībai par summu Ls 
25 470.90, tai skaitā PVN 18% 
apmērā;

• ar 02.01.2008. izveidot 
Mazcenu bibliotēkā jaunu štata 
vietu – bibliotekārs, likvidējot  
datoroperatora darba vietu;

• apstiprināt iesniegtos saisto
šos noteikumus “Grozījumi  Mā
rupes pagasta 26.09.2007. sais
tošajos noteikumos Nr. 37/2007 
“Mārupes pagasta sabiedriskās 
kārtības noteikumi”. 

darba 
uzd. Nr.

Nosaukums Teritorijas robežas Platība detālplānojuma 
mērķis

Nr. 
2007/57

saimniecības 
“Dārzābeles1” 

3. zemes vienības 
teritorija

pašvaldības ceļš C6 – meliorācijas novad
grāvis N–30 – meliorācijas novadgrāvis 
N–8 – meliorācijas novadgrāvis N–29

apmēram   
4.8 ha

sadalīt zemes gabalu un 
mainīt zemes izman to šanas 
veidu no lauk saimniecības 
zemes uz in dividuālo dzī
vo jamo mā ju apbūvi

Nr. 
2007/58

saimniecības 
“Austrumi” 
teritorija

meliorācijas novadgrāvis N–27 – meliorā
cijas novadgrāvis N–25 – sauszemes robe
ža starp nekustamo īpašumu “Austrumi” 
un “Liepsalas” – meliorācijas novadgrāvis 
N–34 –meliorācijas novadgrāvis N–33

apmēram   
11.5 ha

sadalīt zemes gabalu ne 
mazāku par 2.0 ha

Nr. 
2007/59

saimniecības 
“Naudiņas” 

teritorija

Dzirnieku iela – pašvaldības ceļš C–16 – 
sauszemes robeža starp nekustamo īpašumu 
“Naudiņas” un nekustamajiem īpašumiem 
“Jaunpūces – 1”, “Kargo” un “Pilskalni”

apmēram  
4.59 ha

sadalīt zemes gabalu ne 
mazāku par 1.0 ha

Nr. 
2007/60

saimniecības 
“Pilskalni” 
teritorija

Dzirnieku iela – sauszemes robeža starp ne
kustamo īpašumu “Pilskalni” un “Naudiņas” – 
sauszemes robeža starp nekustamo īpašumu 
“Pilskalni” un “Kargo” – pašvaldības ceļš C–13

apmēram  
5.32 ha

sadalīt zemes gabalu ne 
mazāku par 1.0 ha

Mārupē, 2007. gada 28. no
vembrī, Protokols Nr. 18, punkts 
Nr. 15.

Grozījumi Mārupes pagasta 
29.03.2006. saistošajos noteikumos 
Nr.13/2006 “Par sociālās palīdzības 
pabalstiem un materiālās palīdzības 
pabalstiem Mārupes pagastā”

Izdarīt Mārupes pagasta pado
mes 29.03.2006. saistošajos notei
kumos Nr.13/2006 “Par sociālās 
palīdzības pabalstiem un materiā
lās palīdzības pabalstiem Mārupes 
pagastā”  šādus grozījumus:

1. izteikt 2.5. punktu šādā 
redakcijā:

 “2.5. Vienreizēju sociālo palī
dzību, neizvērtējot personas (ģime

nes) ienākumus, ārkārtas situācijā, 
ja stihiskas nelaimes vai iepriekš 
neparedzamu apstākļu dēļ persona 
(ģimene) nevar apmierināt savas 
pamatvajadzības, var piešķirt ar 
Sociālā dienesta lēmumu.

2. izteikt 3.2.1. apakšpunktu 
šādā redakcijā:

“3.2.1. ģimene ar nepilngadī
giem bērniem vai bērniem, kuri 
turpina mācības dienas nodaļā, 
kuru ienākumi uz katru ģimenes 
locekli pēdējo trīs mēnešu laikā 
mēnesī nepārsniedz 75% no valstī 
noteiktās minimālās darba algas.”

3. izteikt 3.2.2. apakšpunktu 
šādā redakcijā:

 “3.2.2. vientuļš (kam nav Civil

likumā noteikto likumīgo apgādnie
ku) pensionārs vai 1. un 2. grupas 
invalīds, kura ienākumi pēdējo trīs 
mēnešu laikā mēnesī nepārsniedz 
75% no valstī noteiktās minimālās 
darba algas.”

4. izteikt 3.2.3. apakšpunktu 
šādā redakcijā:

“3.2.3. pensionārs, kurš dzīvo 
atsevišķi no bērniem un kura ie
nākumi pēdējo trīs mēnešu laikā 
mēnesī  nepārsniedz Ls 110”.

5. izteikt 3.3. apakšpunktu 
šādā redakcijā:

“3.3. SD piecu darba dienu 
laikā pēc dokumentu saņemšanas 
paziņo palīdzības pieprasītājam lē
mumu par maznodrošinātas ģime

nes (personas) statusa piešķiršanu. 
Pēc palīdzības pieprasītāja lūguma 
SD izsniedz izziņu par atbilstību 
maznodrošinātas ģimenes (perso
nas) statusam (saskaņā ar pieliku
mu Nr. 1).

6. izteikt 5.1.2. apakšpunktu 
šādā redakcijā:

“5.1.2. kopšanas pabalsts pen
sijas vecuma personām ar smagām 
slimībām, invalīdam un personām 
darba spējīgā vecumā smagas un 
ilgstošas slimības gadījumā  Ls 30 
mēnesī, bet nepārsniedzot Ls 360,– 
gadā, iesniedzot VDEĀK izziņu vai 
ģimenes ārsta izsniegto veidlapu 
027/u”. 

7. Papildināt noteikumus 

ar 5.1.5. apakšpunktu šādā re
dakcijā:

“5.1.5. pabalsts smagas un ilgs
tošas slimības gadījumā  higiēnas 
precēm  Ls 20 mēnesī, iesniedzot 
ģimenes ārsta izsniegto veidlapu 
027/u, ārsta receptes, čekus par 
iegādātajām precēm”. 

8. izteikt 5.2. apakšpunktu 
šādā redakcijā:

“5.2. Trūcīgajiem un mazno
drošinātajiem Mārupes pagasta ie
dzīvotājiem atkarībā no nepiecieša
mības piešķirami sekojoši vienreiz 
gadā izmaksājamie sociālās palīdzī
bas pabalsti, kuru kopējā summa 
nepārsniedz Ls 200 gadā”.

     

mārupes pagasta padomes sēde Nr. 20 − 2007. gada 19. decembrī

māruPES PaGaSTa PaŠVaLDĪBaS SaISTOŠIE NOTEIKumI Nr. 44
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sVeicieNs sVĒTKOs

Kad pasaule visa sāk ugunīs zaigot 
Un Ziemassvētki Jaungadam durvis steidz vērt, 
Nāk zvaigznes ar sudraba svecītēm rokās, 
Lai cilvēks šai gaismā var skaidrību smelt.

Līksmus ziemas saulgriežu svētkus un 
Jauno gadu visiem pagasta 

iedzīvotājiem 
vēl Jaunmārupes sākumskolas direktore 

iveta Timule

aKTuāLI
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Gribi dzīvot 
labāk? 
Deklarējies!

Mārupes pagasta padomē 
dzīvesvietu var deklarēt pieņem
šanas dienās: pirmdienās un ce
turtdienās plkst. 9.00 – 13.00 un 
14.00 – 18.00. 

Lai jūsu maksātie nodokļi no
nāktu attiecīgās pašvaldības bu
džetā, pēc reģistrētās dzīvesvietas 
maiņas (ja mainās arī pašvaldība) 
jums jāvēršas VID, lai nodokļu 
grāmatiņā ierakstītu pašvaldības 
teritoriālo kodu, pēc kura jūsu 
darbavietas grāmatvedība pārskai
ta nodokļus. Šo ierakstu nodokļu 
grāmatiņā, ja būsiet to paņēmis 
līdzi, reizē ar dzīvesvietas dekla
rēšanu var izdarīt arī Iedzīvotāju 
reģistra speciālists.

Mārupes pagastā vairākus 
pakalpojumus (līdzfinansējumu 
privātās pirmsskolas izglītības 
iestādes apmeklējumam, bērna 
piedzimšanas pabalstu u. c.) var 
saņemt tikai pastāvīgie Mārupes 
pagasta iedzīvotāji, kas deklarēju
šies pašvaldībā noteiktu laiku.

Ja dzīvojat mūsu pagastā – dek
larējiet te arī savu dzīvesvietu!

No 15. janvāra 
sākas bērnu 
uzņemšana 
1. klasēs 
2007./08. mācību 
gadam 
mārupes pagasta 
skolās

Ar instrukciju “Kārtība bēr
nu uzņemšanai 1. klasē Mārupes 
pašvaldības vispārējās izglītības 
iestādēs” var iepazīties “Māru
pes Vēstu” 2006. gada decem
bra 2. numurā, kas iznāca 2006. 
gada 23. decembrī un ievietots 
www.marupe.lv – sadaļā Jaunu
mi >>> Mārupes Vēstis. http://
www.marupe.lv/DOC/marupes_
vestis/Marupe_decembris2.pdf.

Mārupes vidusskolā pie
teikšanās uz 1. klasi: otrdie
nās 8.30 – 12.30, ceturtdie
nās 12.30 – 16.00, tālrunis 
7934372.

Jaunmārupes sākumskola 
dokumentus uz 1. klasi pie
ņems otrdien, 15. janvārī, pēc 
tam: pirmdienās un ceturt
dienās 9.00 – 17.00 (pārtrau
kums: 13.00 – 13.30), tālrunis 
7933594.

mārupes 
pagasta 
bāriņtiesas 
vārdā 

Pateicos visām ģimenēm 
un bērniem, ar ko saskāros un 
strādājām 2007. gadā, un no
vēlu jums saskanīgu, mierīgu, 
veiksmes un panākumiem ba
gātu jauno 2008. gadu! No sirds 
vēlu apzināties to nemateriālo 
vērtību, kas ir mūsu sabiedrī
bā, bet nav novērtēta – ģimene. 
Saskanīga ģimene, balstīta uz 
savstarpējo izpratni un attiecību 
novērtējumu, ir pamats veselīgai 
sabiedrībai un Latvijas nākotnei 
kopumā. Sargājiet to, kas jums 
ir, novērtējiet bērnu priekus, sa
vus tuvākos, vienreizējo un ne
atkārtojamo ģimenisko attiecību 
skaistumu un vērtību.

Laimīgu Jauno 2008. gadu – 
Mārupes pagasta 

bāriņtiesas priekšsēdētāja 
Nadīna Millere

          

9. izteikt 5.2.1.1. apakš
punktu šādā redakcijā:

5.2.1.1. zālēm līdz Ls 60, – 
gadā, iesniedzot ģimenes ārsta 
izsniegto veidlapu 027/u, ārsta 
receptes.

10. izteikt  5.2.1.8. apakš
punktu šādā redakcijā:

 “5.2.1.8. pabalsts pensionāru 
un invalīdu sociālajai rehabilitā
cijai līdz Ls 100 gadā, iesniedzot 
izdevumus apliecinošus dokumen
tus”

11. izteikt 5.2.7. apakš
punktu šādā redakcijā:

 “5.2.7. Pabalsts kurināmā ie
gādei līdz Ls 100 gadā”.

12. izteikt 6.1.2. apakš
punktu šādā redakcijā:

6.1.2. kopšanas pabalsts pensi
jas vecuma personai vai invalīdam 
Ls 50 mēnesī, iesniedzot VDEĀK 
izziņu vai ģimenes ārsta izsniegtu 
veidlapu 027/u;

13. izteikt 6.1.4. apakš
punktu šādā redakcijā:

“6.1.4. Pabalsts bārenim vai bez 
vecāku gādības palikušam bērnam, 
kurš pēc pilngadības sasniegšanas 
turpina mācības izglītības iestādēs, 
iesniedzot reizi semestrī izziņu no 
izglītības iestādes, 50% no valstī 
noteiktās minimālās darba algas 
mēnesī.”

14. izteikt 6.1.7. apakš

punktu šādā redakcijā:
“6.1.7. ikmēneša pabalsts sek

mīgam pilna laika dienas nodaļas 
nestrādājošam studentam līdz 24 
gadu vecumam studēšanai, kas 
Mārupes pagastā deklarējis dzīves
vietu vismaz vienu gadu un kura 
sekmes, beidzot vispārējās izglī
tības iestādi, bija augstākas par 8 
ballēm un studējot katras sesijas 
vidējā atzīme ir augstāka par 8 
ballēm – 75 % no valstī noteiktās 
minimālās darba algas.”

15. izteikt 6.2.3. apakš
punktu šādā redakcijā:

“6.2.3. pabalsts jaundzimušā 
aprūpei, ja viens no vecākiem dek
larējis dzīvesvietu Mārupes pagastā 
vismaz vienu gadu – Ls 120, uzrā
dot bērna dzimšanas apliecību”.

16. izteikt 6.2.7. apakš
punktu šādā redakcijā:

“6.2.7. pabalsts jubilejās, sa
sniedzot 90 līdz 99 gadus – Ls 70 
un sasniedzot 100 gadus un vai
rāk – Ls 100, uzrādot pasi”.

17. izteikt 6.2.8. apakš
punktu šādā redakcijā:

“6.2.8. pabalsts politiski repre
sētai personai – Ls 150 gadā, uzrā
dot Politiski  represētā apliecību”.

18. izteikt 6.2.10. apakš
punktu šādā redakcijā:

“6.2.10. pabalsts sadzīves 
priekšmetu un mīkstā inventāra 
iegādei pēc ārpusģimenes aprūpes 

beigšanās pilngadību sasniegu šajam 
bērnam – Ls 200 apmērā”.

19. izteikt 6.2.12. apakš
punktu šādā redakcijā:

“6.2.12. pabalsts mājokļa iegā
dei bārenim vai bez vecāku gādības 
palikušam bērnam – līdz Ls 2000 
ja pašvaldība savas  administratīvās 
teritorijas robežās nevar nodrošināt 
ar dzīvojamo platību”.

20. izteikt 6.2.13. apakš
punktu šādā redakcijā:

“6.2.13. pabalsts audzēknim, 
kuram viens no vecākiem dekla
rējis dzīvesvietu Mārupes pagastā 
vismaz vienu gadu, uzsākot mā
cības pirmo reizi 1. klasē Ls 50 
apmērā, uzrādot izziņu par uz
ņemšanu skolā”.

21. Papildināt saistošos 
noteikumus ar 6.2.14. apakš
punktu, izsakot šādā redakci
jā:

“6.2.14. pabalsts sabiedriskā 
transporta izdevumu segšanai 
personām, kuras vecākas par 75 
gadiem – Ls 50 gadā”.

22. Papildināt saistošos 
noteikumus ar 6.2.15. apakš
punktu, izsakot šādā redakci
jā:

“6.2.15. pabalsts vecākiem  
jaundzimušā rotavīrusa potes ap
maksai – Ls 100 gadā, ja viens 
no vecākiem vismaz vienu gadu 
deklarējis dzīvesvietu Mārupes 

pagastā, uzrādot bērna dzimšanas 
apliecību.”

23. Papildināt saistošos 
noteikumus ar 6.2.16. apakš
punktu, izsakot šādā redakci
jā:

“6.2.16. pabalsts bērniem no 1 
līdz 6 gadu vecumam dzimšanas 
dienā Ls 15, ja viens no vēcākiem 
vismaz vienu gadu deklarējis dzī
vesvietu Mārupes pagastā, uzrādot 
bērna dzimšanas apliecību”.

 24. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā ar 01.01.2008. gadu. 

Padomes priekšsēdētāja 
L. Kadiģe

2008. gadā no janvāra 
līdz jūlija mēnesim paredzēta 
valsts nozīmes ūdensnotekas 
Neriņa pārtīrīšana Mārupes 
pagasta teritorijā. 

Neriņai piegulošo zemju 
īpašniekiem (nomniekiem) 
lūgums atbrīvot 10 m plato 
ekspuatācijas aizsargjoslu, lai 
veiktu pārtīrīšanas darbus.

Lielrīgas reģionālā 
lauksaimniecības 

pārvalde

KuLTŪra

Kad aizdegta pirmā Adven
tes svecīte, rodas jautājums, kuru 
katram pašam sev vajadzētu uz
dot: Kas ir būtiskākais šajā dzīvē? 
Mana atbilde ir izsakāma vienā 

teikumā: Mīli Dievu un mīli 
cilvēkus! Patiesi, no visas sirds 
mīli un respektē katru cilvēku kā 
vistuvāko! Tas, izrādās, ir būtis
kākais, uz kā pamatojas visa šī 
esamība, no kā viss mūsu dzīvē 
ir atkarīgs. Dzīvi vērtīgu dara ne 
tādi lieli sasniegumi vai milzīgi 
panākumi, par kuriem tiek celti 
pieminekļi vai rakstītas grāmatas, 
ne vispārēja apbrīna, ne tie kritē
riji, kurus mēs iedomājamies par 

svarīgiem. “Mīli Dievu un ikvienu 
cilvēku kā savu tuvāko.” No tā, 
cik lielā mērā šis teikums īsteno
jas cilvēka dzīvē, ir atkarīgs tas, 
cik vērtīga un piepildīta vai cik 

nesaturīga un tukša šī dzīve ir.
Visiem, visiem paldies par 

radošo un piepildīto 2007. gadu, 
mīļus, sirsnīgus un ģimeniskus 
svētkus un patiešām laimīgu jau
no 2008. gadu, lai uz jums visiem 
iedarbojas Ziemassvētku maģiskie 
atslēgas vārdi – cerība, ticība un 
mīlestība!

Kultūras nama kolektīvs 
ar direktori 

iru Krauju – dūdumu

Galvenais mīlēt

Ziemassvētku laikā ar savu optimismu un dziedātprieku visus iepriecinā-
ja arī sieviešu koris "Noktirne" ar diriģenti Ilgu Bērziņu.



Rīgas Apriņķa Avīze
sestdiena, 29. decembris, 20076

6 Rīgas Apriņķa Avīze
sestdiena, 29. decembris, 2007

2007. gads Mārupes pa
gasta padomei ir bijis bagāts 
gan saimnieciskajā, gan kul
tūras, sporta un izglītības jo mā. 
Protams, pārlapojot mū  su avīzīti, 
nevaru atsaukt Jūsu atmiņā visus 
darbiņus, no kuriem sastāv 
mūsu ikdiena, kā arī ne viss tiek 
atspoguļots informatīvajā izde
vumā, bet aicinu domās izstaigāt 
spilgtākos notikumus.

JANVĀRĪ – kā ik gadu piemi
nējām 1991. gada barikāžu dienas – 

Barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi 
19. janvārī saņēma vēl 35 mārupieši; 
tika iesvētīts Mārupes barikāžu bied
rības karogs; Mārupes vidusskola ar 
1989. gadā aizsākto tradicionālo lāpu 
skrējienu pieminēja Ziemassvētku 
kauju 90. gadskārtu; Mārupes pagas
ta Jaungada balvas izcīņā volejbolā 
meitenēm piedalījās 12 komandas, 
ieskaitot viesus no Igaunijas; savās 
domās par dzīvi, pedagoga darbu 
un ticību dalījās ilggadējā Mārupes 
vidusskolas skolotāja Ērika Paegle.

FebRUĀRĪ – Mārupē viesojās 
spāņu mīms Karloss Martiness; Mā
rupes jaunie teikvondo sportisti pie
dalījās Lietuvas atklātajā čempionātā; 
tika pagarināts 5435. mikroautobusa 

maršruts; Mārupes bāriņtiesa akcen
tēja vecāku pienākumus. 

MARTĀ – Mārupes pagasta pa
domes priekšsēdētāja Līga Kadiģe 
stāstīja par partnerattiecību plāno
šanu starp ģimeni un pašvaldību 
izglītības jomā – Mārupes pagasta 
padome 2007. gadā pieņēma lēmu
mu maksāt līdzdalības maksājumu 
privātajām pirmsskolas izglītības ies
tādēm līdz 80 latiem par katru Mā
rupē vismaz gadu deklarēto bērnu, 
kuram nav vietas pašvaldības PII; 
par Mārupes pagasta izpilddirek

toru kļuva jurists Māris Zavadskis; 
tika pieņemtas izmaiņas Mārupes 
pagasta ūdenssaimniecības projekta 
realizācijā projekta “Ūdenssaimnie
cības attīstība 12 Zemgales reģiona 
pašvaldībās Latvijā” ietvaros; noti
ka skanīgais “Mārupes Cālis 2007”, 
kurā uzvarēja Paula Enija Treilona; 
Mārupē otro gadu notika ilggadējā 
volejbola trenera Leopolda Kovala 
piemiņas turnīrs volejbolā meitenēm; 
Mārupes vidusskolas skolniece Māra 
Laizāne piedalījās JAL starptautiskajā 
Ēnu dienā Briselē; notika Mārupes 
Mūzikas un mākslas skolas akredi
tācija.

APRĪLĪ – numura raksts “Mil
jonu saņemam, miljonu atņem” at

spoguļoja Mārupes pagasta padomes 
budžeta veidošanu un problēmas; 
Mārupes pagastā tika izveidota vie
nota pirmsskolas izglītības iestāžu 
rinda; pagasta skolas un iedzīvotāji 
svinēja Lieldienas; Jaunmārupes sā
kumskolā notika skolas akreditācija; 
par PII “Lienīte” vadītāju kļuva Bi
ruta Antoneviča; Mārupes Mūzikas 
un mākslas skolā notika otrais at
klātais mazās kamermūzikas kon
kurss; sportā − Vispārējās fiziskās 
sagatavotības testu diena parādīja 
jauno sportistu izaugsmi, un Skultē 
notika Ģimeņu sporta diena; Jaun
mārupes stadionā – Mārupes kausa 
izcīņa futbolā; Mārupi pieskandināja 
Zemgales novada vokālais konkurss 
“Balsis”, kurā I pakāpes diplomus sa
ņēma Rūta Dūduma un Anete Maže, 
6. jauno vokālistu konkurss “Jaunās 
zvaigznes” un humoristiskais vidējās 
paaudzes deju kolektīvu konkurss 
“Mārupes gurķis”.

MAiJĀ – ilgāku laiku risinātās 
pašvaldības sarunas ar valsts policiju 
noslēdzās ar policijas nodaļas izvei
došanu Mārupes pagastā; Mārupes 
vidusskolā notika Mākslas dienas, 
kuru ietvaros radīto izrādi “Vinnijs 
Pūks” redzēja arī Jaunmārupes sā
kumskolas audzēkņi; Ģimenes mēne
ša ietvaros – deju kolektīva “Māriņa” 
atskaites koncerts, bērnu zīmējumu 
izstāde kultūras namā u. c. pasāku
mi; gatavojāmies izlaidumiem skolās 
un vasaras brīvlaikam; Jaunmārupē 
notika vērienīgas jāšanas sporta sa
censības “Lielceru kauss 2007”, bet 
Tīrainē pirmais Latvijas čempionāts 
invalīdu jāšanas sportā pēc speciālās 
olimpiskās programmas; Jaunmā
rupes sākumskolā – otro gadu pēc 
kārtas notika teikvondo sacensības 
iesācējiem “Pirmais solis”; Mārupes 
jaunās volejbolistes Dita Lagzdkalne 
un Līga Strautniece  Latvijas jaunā
ko kadetu izlases sastāvā piedalījās  
starptautiskā turnīrā Maskavā, bet 
Dita un Līga Miķelsone Rīgas rajo
na volejbola izlases sastāvā izcīnīja 
Latvijas Jaunatnes olimpiādes zelta 
medaļas.

JŪNiJĀ – sveicām Mārupes 

skolu 9. un 
12. klašu absolventus; senioru koris 
“Noktirne” svinēja 35 gadu jubile
ju; tika izveidota Mārupes policijas 
nodaļa, par kuras priekšnieku iecelts 
mārupietis Juris Jēkabsons; Mārupes 
pagasta padome un Sociālais dienests 
iedibināja jaunu tradīciju – uz svētku 
mirkli kultūras namā aicināt 80, 85, 
90, 95 un 100 gadu slieksni pārkāpu
šos mārupiešus; Mārupes pašvaldība 
rada iespēju dāvināt Rota vīrusa vak
cīnu jaundzimušajiem; tika atklāta 
rekonstruētā golfa “Viesturi” kluba 
māja.

JŪLiJĀ – skaistajā datumā 
07.07.07. – Mārupes pagastā svi
nēja kāzas un iedzīvotāji piedalījās 
tautas nobalsošanā; SIA “Sabiedrība 
Mārupe” atklāja dienesta viesnīcu; 
mārupieši veiksmīgi piedalās orientē
šanās, motokrosa, volejbola un starp
tautiskās jātnieku sacensībās; notika 
Mārupes pagasta kapu svētki; jaunie
šu grupa “Keen” iesildīja “Dziesmu 
manai paaudzei”, bet jauktais koris 
“Mārupe” piedalījās 1. starptautiskajā 
koru konkursā un festivālā “Mūzikas 
iedvesmas lauks”.

AUgUsTĀ – Mārupē notika Rī
gas rajona izglītības iestāžu vadītāju 
konference;  Mārupes vidusskolas 
direktors Jānis Lagzdkalns saņēma 
LR Izglītības un zinātnes ministri
jas goda rakstu; Mārupes izglītības 
iestādes gatavojas jaunajam mācību 
gadam; Mārupes barikāžu dalībnie
ku biedrība apceļoja Latviju, un tapa 
biedrības himna; pašvaldības darbi
nieki piedalījās rajona sporta spēlēs; 
zēni un jaunieši – futbola turnīros; 
notika tradicionālā Mārupes pagasta 
kausa izcīņa golfā bērniem un jau
niešiem.

sePTeMbRĪ – sākās jaunais mā
cību gads – pašvaldība noteica darba 
algas piemaksas Mārupes skolu un 
pirmsskolas izglītības iestāžu peda
gogiem un tehniskajam personālam; 
Skultes pamatskolā tika atvērta trešā 
pirmsskolas izglītības grupiņa; kultū
ras nama kolektīvi uzsāka sezonu; 
vidējās paaudzes deju kolektīvs “Mā
rupieši” atgriezās no deju konkursa 

Malaizijā, senioru koris “Noktirne” – 
no koncertceļojuma pa Austriju; no
tika “Tautas skrējiens 2007”.

OKTObRĪ – savus profesionā
los svētkus svinēja skolotāji; “Latvi
jas Pasts” gatavojās slēgt Skultes un 
Tīraines pasta nodaļas, iedzīvotāju 
protestu un pašvaldības iejaukšanās 
rezultātā Skultes pasta nodaļa turpina 
darbu; pensionāri dalījās iespaidos 
par vasarā piedzīvoto ceļojumos pa 
Latviju un tuvākām un tālākām ār
zemēm; notika tradicionālā V. Lībera 
ceļojošā kausa izcīņa riteņbraukšanā; 
Kārlis Orleāns atveda bronzas meda
ļu no Eiropas junioru čempionāta 
teikvando.

NOVeMbRĪ – 30. dzimšanas 
dienu svinēja jauktais koris “Māru
pe”; valsts svētkos Mārupe godināja 
savas zvaigznes; Rīgas rajona atzinī
bas rakstu saņēma Mārupes pagasta 
galvenā grāmatvede Rita Kausiniece; 
pirmsskolas izglītības iestāde “Lienī
te” svinēja 35 gadu darba jubileju; 
pirmo reizi Mārupes sporta vēsturē 
notika grandiozi sporta svētki – “Mā
rupes sporta laureāts 2007”; Mūzikas 
un mākslas skolā notika Teātra TT 
izrāde “Ķipars Pipars”.

deceMbRĪ − tika pabeigta Mā
rupes totalitāro režīmu upuru pie
miņas vietas 1. kārta un ansamblis 
iesvētīts; veikts viens no 2007. gada 
nozīmīgākajiem darbiem – parakstīts 
līgums ar būvsabiedrību “ARMT” 
par Mārupes pamatskolas piebūves 
celtniecību; Mārupes kultūras namā 
notika Adventes koncerti, Ziemas
svētku pasākumi un 4. mūzikas 
skolas iestudētā izrāde “Sniegbaltī
tes skola”.

Paldies Jaunmārupes sākumskolai, 
Mārupes vidusskolai, SIA “Sabiedrī-
ba Mārupe”, Mārupes pagasta sporta 
struktūrdaļai un kultūras namam, 
Mārupes bāriņtiesai, sabiedriskajām 
organizācijām, maniem kolēģiem un 
daudziem citiem par nesavtīgu atbal-
stu “Mārupes Vēstu” tapšanā 2007. 
gadā. Novēlu idejām bagātu, darbīgu, 
savstarpēji bagātinošu Jauno gadu!

Redaktore Zanda Melkina

mārupes gads “mārupes Vēstu” slejās

Decembrī Rīgas 4. mūzikas un mākslas skola viesojās Mārupē ar savu 
muzikālo izrādi “Sniegbaltītes skola”.

IV Adventes Baltais koncerts ar mācītāja Kaspara Simanoviča piedalīša-
nos atnesa to gaišuma sajūtu, kuras tik ļoti šogad pietrūkst dabā. Dzied 
jauktais koris “Mārupe”.

Ar baltām domām pie mārupiešiem 23. decembrī 
viesojās arī Zigfrīds Muktupāvels.

Īstu svētku pārsteigumu pašvaldības darbiniekiem bija 
sagādājusi kultūras nama direktore Ira Dūduma, uzaicinot 
uz pirmssvētku mirkli Olgu Pīrāgu un Tadeušu Surgoftu.
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Lai pārbaudītu treniņos apgūto 
un popularizētu basketbola spēli, 
pirmo reizi   Jaunmārupes sākum
skolā notika  sporta sacensības 
zēniem basketbolā.  Treneris Jānis 
Hāzners strādā jau otro gadu ar 
dažādām vecuma grupām zēniem, 
bet spēļu pieredze ir tikai vecākajai 
grupai, tagad laiks pienācis  pieda

līties sacensībās arī citām vecuma 
grupām. Latvijas Basketbola Sa
vienības tiesnešu vadībā tad tika 
izspēlēts zibensturnīrs.  Lai labāk 
apgūtu iemaņas un būtu intere
santāk, tika uzaicinātas divas ko
mandas no basketbola kluba “Rīga”.  
Par turnīra uzvarētājiem kļuva BK 
“Rīga II”, 2. vietā BK “Rīga III”, 3. 

vietā Jaunmārupes komanda, bet 4. 
vietā Mārupes komanda. Par  tur
nīra  labāko spēlētāju atzina Hel
viju Savicki, komandas BK “Rīga” 
labākais spēlētājs – Matīss Rožlapa, 
Jaunmārupes komandā – Klāvs Jan
sons, Mārupes komandā  Kaspars  
Žurovs.  Basketbola treneris  Jānis 
Hāzners atzina, ka labu sniegumu 
un atzīstamu progresu ir parādījuši 
spēlētāji Toms Andrejevs un Edgars 
Rudzītis.  Lai iegūtu spēļu pieredzi, 
turpmāk šādi turnīri tiks organizēti 
biežāk, kā arī notiks izbraucieni uz 
citām sacensībām.

3. − 4. janvārī notiks starptau
tiskā Jaunā gada kausa “Mārupe 
2008” izcīņa volejbolā meitenēm. 
Savu dalību apstiprinājušas Lietu
vas, Somijas un Igaunijas koman
das. Sacensības notiks Jaunmārupes 
sākumskolā (atklāšana un 1. dienas 
spēles) un Mārupes vidusskolā.

Latvijas U−20 izlases hokejisti 
18. decembrī iekļuva pasaules čem
pionāta augstākajā divīzijā, pirmās 
divīzijas B grupas pēdējā un izšķi
rošajā spēlē sīvā cīņā ar 3:1 uzvarot 
Baltkrieviju. Latvijas izlases sastāvā ir 
arī divi mārupieši – Jānis Ozoliņš un 
Mārtiņš Skuška! Jānis Ozoliņš Rīgā 
notikušajās spēlēs guva 2 vārtus un 
atdeva trīs rezultatīvas piespēles.

Mārtiņa tēvs Māris Skuška otrajā 
dienā pēc izšķirošās spēles “Māru
pes Vēstīm” pa telefonu teica, ka 
gan puišiem, gan viņu atbalstītājiem 

emocijas ir ļoti la
bas, jo turnīrs un 
it īpaši pēdējā spē
le nebija viegli. Kā 
zināms, Baltkrie
vijas spor tistiem 
vienmēr tiek iz
virzīti ļoti augsti 
mērķi, vi ņi bija 
gatavojušies Kanādā un Amerikā, 
bet mūsu komanda tepat mājās un 
tikai trīs dienas Zviedrijā. Māris 
Skuška uzsvēra, ka šī tiešām ir bi
jusi vārtsarga Enkuzēna labākā spēle, 

kas kopā ar skatītāju atbalstu bija 
liels stimuls un atbildība, ko Latvi
jas jaunie hokejisti izturēja. Hokeja 
līdzjutēji cer, ka šis panākums cels 
hokeja prestižu.
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SPOrTS

Sens ticējums stāsta, ka dās
nais Dieviņš katram bērniņam 
šūpulī licis kādu dāvaniņu. Man 
ticis sacensību gars. Tas saglabāts 
mūža garumā, turklāt visās jomās. 
Pateicoties tam, vēl sešdesmitajos 
gados televīzijā parādījās raidījumi 
“Kurš no 26?”, “TV vimpelis meklē 
īpašnieku”, “Darba meistarības kon
kurss” u. c. Kad pirms 30 gadiem 
ierados Mārupē, sākās sacensības 
par priekšzīmīgāko lauku sētu. 
“Piena ballēs” sveicām čaklākās 
pašmāju lopkopes. Kad izveidojām 
ielas, radās vēlēšanās organizēt sa
censības par tīrāko, skaistāko, drau
dzīgāko ielu. Nepārspējami!

Kur gan sacensības garu vis
spilgtāk var apliecināt, ja ne sportā? 
Tolaik – pirms trijiem gadu des
mitiem – Mārupē tika spodrinātas 
kultūras un sadzīves tradīcijas, bet 
sports bija pabērna lomā. Būda

ma aktīva sportiste, nespēju ar to 
samierināties. Talkā nāca kolhoza 
“Mārupe” sporta metodiķe Aija 
Misa, un pirmie rezultāti tika sa
sniegti 1978. gada vasarā.

… Silta, saulaina diena. Mā
rupes vidusskolas apkārtne ļaužu 
pārbagāta. Skan mūzika, ko pār
raida retranslācijas specmašīna. 
Laukumam tuvojas parādes gājiens. 
Priekšgalā Tīraines staltie rumaki. 
Seko sacensību komandas ar uz
rakstiem Tīraine, Mārupe, Pavasari, 
Dzimtene, Skulte. Komentētājs Jānis 
Misa (tagad Daugavas sporta nama 
direktors – red. piezīme) paziņo, 
ka atklātas Mārupes pirmās sporta 
spēles. 

Sacensības notika starp pagasta 
apdzīvoto vietu komandām viegl
atlētikā, riteņbraukšanā, volejbolā, 
basketbolā, futbolā, virves vilkšanā. 
Līdzās pieaugušajiem uz starta de

vās arī bērni dažādās vecuma gru
pās. Bija ieradušies TV žurnālisti, 
un notikums tika atspoguļots “TV 
Panorāmā”, radiopārraidē un laik
rakstā “Sports”. 

Sporta spēles notika arī turp
mākajos gados, bet ar mazāku vē
rienu. Vietā nāca Aijas Misas or
ganizētie “Mārupes apļi”, un drīz 
arī tie kļuva nepopulāri. Aktivitāte 
saglabājās skolās, bet nebija vieno
joša spēka.

Jauna elpa Mārupes pagasta 
sporta dzīvē sākās tad, kad tās 
vadību uzņēmās jaunā enerģiskā 
sporta entuziaste Silvija Bartuše
viča. Drīz Mārupe kļuva par sa
censību vietu valsts mēroga sporta 
pasākumiem, bet paši mārupieši 
pierāda savu varēšanu rajona, re
publikas, Eiropas un pat pasaules 
mēroga sacensībās.

Ja pirms 30 gadiem ar vārdu 

“pirmās” tika atklātas Mārupes 
sporta spēles, kas iegāja vēsturē ar 
lielo dalībnieku skaitu, bet nespē
ja uzrādīt augstu meistarību, tad 
tagad pirmoreiz Mārupes sporta 
vēsturē notikušais “Mārupes sporta 
laureāts 2007” bija spogulis sporta 
meistarības izaugsmei. Svētki iz
vērtās par jaunās paaudzes spēka, 
veiklības, skaistuma demonstrāciju. 
Sportiskās aktivitātes mijās ar dzies
mām un dejām. Ka Mārupē sports 
un kultūra iet kopsolī, apliecināja 
abas pasākuma vadītājas – kultūras 
nama direktore Ira Krauja sportis
kā apģērbā, bet Silvija – elegantā 
vakara tērpā. Savukārt pagasta 
saimniece Līga Kadiģe, kas patei
cās pasākuma organizatoriem un 
novēlēja neapstāties pie sasniegtā, 
vizuāli apvienoja sportisko aizrau
tību un eleganci.

Olga Utkina

Un nevajag 
nemaz tik 
daudz,
Pavisam 
maz, pavi-
sam nieku,
Lai mirdzošs 
mirklis nes-
tu prieku…

Treneru 
padome no
vēl: smaidīt, 
dzīvot, noti
cēt saviem spēkiem, izturēt un uzvarēt arī Robertam Rodem (kalnu slēpo
šana), Jānim Betheram (Latvijas Jaunatnes bridža klubs), Sandrai Opītei 
(golfa klubs “Viesturi”), Visvaldim Freidenfeldam, Ivaram Arbačevskim 
(Latvijas brīvās cīņas sporta klubs), Aivaram Ābolam (Bieriņu moto klubs 
“Mārupe”), Ralfam Freibergam (“Mārupe” un “Mārupe−2”), Ansabergu 
ģimenei (orientēšanās), Pēterim Druķim (orientēšanās), Ģirtam Zīlišķim 
(orientēšanās), Jānim Skapstam (vieglatlētika), Rūdolfam Kuļikovskim 
(basketbols), Agrim Ozoliņam (hokejs), Terēzei Aplokai (skrituļslaloms), 
Kristapam Kārkliņam (BMX), Dainai Karstai (BMX), Karlīnai Kļaviņai 

Sacensību gars 
dzīvē un sportā

Sportisks sveiciens un laba vēlējumi  mārupes 
2007. gada sporta laureātiem jaunajā 2008. gadā! 

Zibensturnīrs zēniem basketbolā “mārupe 2007”

Hokejs dzīvo!

(BMX), Katei Katrīnai Kļaviņai 
(velokross), Jurim Kajakam (volej
bola komanda “Mārupe”), Josifam  
Galuzam (lidosta “Rīga”), Mairim 
Penelim (z/s “Lielceri”), Annai Sta
feckai (z/s “Tīraines staļļi”), Agnesei 
Kukainei (sporta klubs “Tempera
ments”) un citiem Mārupes sporta 
atbalstītājiem.

Paldies par mīļajiem vārdiem, 
kurus es esmu saņēmusi no māru
piešiem pēc sporta laureāta. Paldies 
visiem par atbalstu Mārupes sporta 
dzīves veidošanā, un personīgi novēlu 
visiem  skaistus Ziemassvētkus un ra
došu, uzvarām bagātu 2008. gadu.

Ja vēlaties saņemt sporta lau
reāta foto, lūdzu, atsūtiet man savu 
e−pasta adresi.

Mārupes pagasta sporta 
struktūrdaļas vadītāja 

silvija bartuševiča
silvijabartusevica@inbox.lv
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Pagājis rudens, pienākusi pe
lēka ziema, bet pensionāru dzīve 
rit koši. 

Mēs, Mārupes pensionāri, pie
kopjam aktīvu dzīvesveidu – strādā

jam talkās, tīrām Mārupītes krastus, 
izzāģējam zarus vecām ābelēm, vin
grojam un ceļojam.

Domājot par savu veselību, 
darbojamies divos ārstnieciskās 
vingrošanas pulciņos – Mārupē 
un Jaunmārupē, kurus vada labi 
speciālisti. Apmeklējam ūdens 
aerobiku un dejojam līnijdejas. 
Vasaru izmantojām tuvu un tālu 
zemju apceļošanai – kā jau rakstīts 
“Mārupes Vēstīs”, pabijām Čehijā, 
Austrijā, Slovākijā, kaimiņzemes 

Igaunijas ziemeļos, priecājāmies 
par skaisto un sakopto, ziediem 
bagāto Ventspili, kur nav maksas 
stāvvietu automašīnām – stāvi, 
kur gribi! 

Rudenī, kad 
krāsojās pīlādži, 
pensionāru ak
tīviste Maiga 
Feldmane no
dibināja retro 
ansambli “Pīlā
dzis”. Vairākas 
reizes gadā tie
kamies gan savā 
starpā, gan aici
nām ciemiņus 
uz ballēm.

Skaista un 
interesanta ir 
šo gad ar So
ciālo dienestu 
iedibinātā tra
dīcija – divreiz 
gadā sveikt 80., 
85., 90., 95. un 
100. jubileju sa    
snie gušos Mā   

rupes ļaudis. Visi ir mīļi gaidīti 
Mārupes kultūras namā uz nelielu 
koncertu, ko papildina cienasts un 
vīna glāze. 

Šogad rudenī visiem, kam ne
pieciešams, tika piegādāti kartupeļi 
un burkāni. 

Gada beigās gribam pateikties 
Mārupes pagasta darbiniekiem, kas 
mūs vienmēr atbalsta!

Pensionāru biedrības 
vārdā 

brigita cimanska

SaBIEDrISKajāS OrGaNIZāCIjāS
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Paiet pēdējās 2007. gada dienas, 
bet atmiņās gribas atgriezties maijā un 
pateikties par iespēju mums – Māru
pes mūzikas un mākslas skolas klavie
ru klases audzēknei Annijai Skudrai, 
viņas māsīcai Inesei un man, Annijas 
mammai − piedalīties muzicējošo ģi
meņu konkursā, kuru ar Eiropas Sa
vienības atbalstu organizēja Francijas 
pilsētā Sarre – Union.

Paldies Mārupes mūzikas un 
mākslas skolai – direktorei Dacei Štro
dahai, visam pedagogu un darbinieku 
kolektīvam par iedrošinājumu un Mā
rupes pagasta padomei par finansiālo 
atbalstu. Bez jums šis piedzīvojums 
būtu zudis. Gribas ieteikt visām ģi
menēm – uzdrošinieties, izmantojiet 
iespēju, lai jūsu bērni iepazīst mūzikas 
un mākslas brīnišķīgo vidi Mārupes 
mūzikas un mākslas skolā. Mūsu bērni 
ir talantīgi, un muzicēšanas tradīcijas 
Latvijā ir senas, tās tiek daudzveidīgi 
koptas arī mūsu skolā. Novērtēsim to 
un atbalstīsim pedagogus viņu cen
tienos pievērst mūsu bērnus mākslai 
un mūzikai. 

Dzīvojām mēs trīs dienas Burba
das ciemā Francijas ziemeļos – senā 
lauku mājā, kuras saimniece mūs da
žādi lutināja un aprūpēja. Iepazinām 
apkārtni, valodas zināšanas ļāva iegūt 
daudz iespaidu par zemi, kurā krusto
jušies vācu un franču tautas likteņi.

19. maijā Sarre – Union pilsētā 

dienas garumā notika konkursi – 
mājīgā atmosfērā, liela muzicēšanas 
daudzveidība un prieks. Izpalika pat 
uztraukums. Mūsu ansamblītis ar no
saukumu “Mežrozītes” – flauta, akor
deons un klavieres. Izpildījām maršu 
ar brīnišķīgiem akordiem un lirisku 
tautas dziesmu. Skaņdarbus aranžēja 
un mūsu spējām piemēroja skolotāja 
Silvija Notte – paldies viņai, tas bija 
skaisti. Muzicējām ar prieku. Jauka 
mūzika, nepievīla arī mans antikvā
ras lietas cienīgais akordeons. Ja pā
rējos ansambļos vadošie noteicēji bija 
pārsvarā vecāki – mūzikas pedagogi 
vai mūziķi, tad mūsu komandā es kā 
mamma pakļāvos visiem manas meitas 
Annijas un viņas māsīcas Ineses no

rādījumiem un centos turēties viņām 
līdzi. Viņas ir daudz zinošākas par 
mani – to es saprotu un priecājos, ja 
varu izmantot iespēju muzicēt kopā.

Konkursa organizētāji uzsvēra, 
ka Eiropā jāvalda mūzikai, kas mūs 
vieno, arvien lielāka uzmanība jāvel
ta mūzikas − muzicēšanas tradīciju 
atdzimšanai ģimenēs. Mūs ievēroja 
preses pārstāvji, un tapa raksts vietējā 
avīzē par ciemiņiem no 300 km tālās 
Latvijas ar skaistu bildi pēc diploma 
saņemšanas uz lielās skatuves noslē
guma koncertā. 

Lai šādi skaisti mirkļi mūs sagaida 
arī jaunajā gadā, lai mūs priecē bērni 
un mūzika!

Annijas mamma 

mŪZIKa

muzicēšanas tradīciju atdzimšanai ģimenēs

Pie tēvu zemes dārgās turies klāt,
To turi ciet ar visu savu sirdi…

Tādā noskaņojumā pirmās Adven
tes novakarē pulcējāmies pie Mārupes 
kapiem, lai iesvētītu totalitāro režīmu 
upuru piemiņas vietu. Decembrim 
netipiski siltajā un patīkamajā bezvē
ja laikā daudzās svecītes un ziedi ap 
pieminekli radīja siltu noskaņu, kuru 
papildināja arī labi padarīta darba ap
ziņa. Pateicoties pagasta vadībai un 
individuālajiem ziedotājiem, ir tapusi 

šī vieta, kur, kā represēto vārdā teica 
Anna Ozoliņa, atnākt, nolikt svecīti, 
pakavēties atmiņās par tiem tūksto
šiem nelaimīgo, kuriem nebija lemts 
atgriezties dzimtenē. Mākslinieks mā
rupietis Arvis Sproģis izteica cerību, 
ka piemiņas vieta pulcēs daudzus ne 
tikai oficiālajos atceres brīžos.

Vakara noslēgumā Ozoliņu ģimenes 
mājā pie karstas tējas tases iepazināmies 
ar jaunajām, biezajām un smagajām – 
gan tiešā, gan pārnestā nozīmē – grā
matām “Aizvestie”, kurās mūsu vēstur

nieki un arhīva darbinieki vairāku gadu 
garumā apkopojuši represijās cietušo 
sarakstus. Grāmatas būs pieejamas pa
gasta sociālā dienesta priekštelpā tiem, 
kuri vēlēsies uzzināt par savu tuvinieku, 
paziņu, kaimiņu likteni.

Vēlreiz pateicība par piemiņas 
vietas izveidi visiem finansiālajiem 
atbalstītājiem, kuri tiks lūgti un gai
dīti pieminekļa oficiālajā atklāšanā 
nākamā gada jūnijā.

Represēto biedrības 
priekšsēdētāja  Ārija Šenberga

Notika š. g. 26. novembrī plkst. 
18.00 Mārupes kultūras namā. Sapul
cē izskatīja biedrības un tās valdes 
darbu. Kā aktīvākie uz sapulci bija 
ieradušies Gunta Lielkāja, Aina Ja
sinska, Juris Jēkabsons, Lauma un 
Vilnis Doniņi, Andris Zīle un citi.

1991. gada barikāžu dalībnieku 
Mārupes biedrības valdes priekšsēdē
tājs Jānis Ozols pastāstīja par visu to, 
kas paveikts darbības piecos gados. 
Barikāžu biedrībā uzņemti 180 bied
ri, pavisam līdz šim laikam ar 1991. 
gada barikāžu aizstāvju goda zīmi 
apbalvoti 340 cilvēki. Ir sadarbība ar 
vairākām organizācijām, piemēram, 

Liepājas barikāžu aizstāvju biedrību, 
katru gadu rīkojam barikāžu atceres 
pasākumus Mārupē, esam divas rei
zes rīkojuši ekskursijas dalībniekiem 
pa Latviju. Mūsu biedrībai tagad ir 
savs karogs un himna – “Pārliecības 
ceļš”, kurai Andris Lībers uzrakstīja 
mūziku un Valdis Paeglis – vārdus.

Sapulce pieņēma lēmumu – at
klāti balsojot, ievēlēt jauno valdi uz 
pieciem gadiem. Par katru atseviš
ķi nobalsojot, Mārupes barikāžu 
biedrības valdes sastāvā ir ievēlēti 
Jānis Ozols – priekšsēdētājs, valdes 
priekšsēdētāja vietnieks Mečislavs 
Bartuševičs, valdes locekļi – Astrīda 

Bērziņa, Visvaldis Bebris un Laima 
Zandreitere.

No zelta ābeles – brīnumābeles
Sirdī lai kāda sēkliņa krīt,
Kā Ziemassvētku vakarā,
Tā Jaunā gada gājumā,
Palīdzot laimi ieraudzīt…
/A. Ķirškalne/

Priecīgus, baltus un mīļus Zie
massvētkus, laimi, veselību un gaišas 
domas Jaunajā gadā! Mīļi sveicam 
Mārupes iedzīvotājus Jaunajā – 2008. 
gadā!

1991. gada barikāžu aizstāvju 
Mārupes biedrības valde

Dzīvesprieks izkrāso 
pensionāru ikdienu

1991. gada barikāžu dalībnieku mārupes biedrības sapulce 

Labs darbs

Labdarības koncertā pirmo reizi plašākai publikai muzicēja Mārupes mūzikas 
un mākslas skolas orķestris Mārtiņa Berģa vadībā.


