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2007. gAdA jūnijs

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

Šajā numurā:

mārupes vidusskolas 
9.a klase 
(audzinātāja Ingrīda Ļaudama): 

Edgars Ābuls, Kristaps An-
toņevičs, Maija Apšiniece, Ri-
hards Bartuševičs, Ieva Bole, 
Krista Broža, Anete Erdmane, 
Miks Gerulis, Elizabete Gru-
nova, Andrejs Jušmanovs, Ilze 
Lizandere, Kristīne Ļutinska, 
Ilmārs Munkevics, Laura Orļa-
kova, Andrejs Paščenkovs, Emīls 
Potašs, Kaspars Saulītis, Arvis 
Tauriņš, Agnete Ūdre, Kristī-
ne Vanaga, Kristaps Zvejnieks, 
Mārtiņš Zvirbulis.

9.b klase 
(audzinātāja Irta Karse): 

Matīss Andžāns, Sabīne 
Briede, Mārtiņš Daškevics, Pē-
teris Daškevics, Rūta Dūduma, 
Ruta Gabranova, Ketija Jansone, 
Raivo Kronbergs, Māra Krūze, 
Rolands Kvite, Dita Lagzdkal-
ne, Elīna Lipaja, Mārcis Melecis, 
Ieva Rijniece, Ilze Sarma, Kris-
tiāna Sproģe, Ita Strazdiņa, Ar-
tūrs Sūniņš, Artūrs Veismanis.

9.c klase 
(audzinātāja Laura Buravcova): 

Ieva Albiņa-Alba, Dainis Be-
ķis, Monta Berķe, Līga Borovkova, 
Santa Brance, Sintija Bula, Sinti-
ja Čepakina, Deivids Červinskis, 
Baiba Čipa, Anda Dakša, Kārlis 
Erlats, Ralfs Freibergs, Ingars Gri-
tāns, Raivo Jakovels, Ivo Kalniņš, 
Aivars Kārkliņš, Annija Ločmele, 
Reinis Ozoliņš, Līga Putraima, An-
nija Rēdele, Reinis Saulītis, Mārtiņš 
Stanke, Jānis Tilibs-Etiķis, Sintija 
Viļuma.

mārupes vidusskolas 
12.a klase 
(audzinātāja Māra Zilaisgaile): 

Pēteris Apšinieks, Aija Auziņa, 
Jānis Banga, Māris Baršuks, Jā-
zeps Bikše, Santa Blumberga, Ei-
nārs Čipāns, Jānis Eņģelis, Māra 
Gūtmane, Linda Igaune, Baiba 
Jankevica, Kristaps Kļaviņš, Laura 
Konuša, Artūrs Kramiņš, Edgars 
Lācis, Mairita Lasmane, Egils Linde, 
Jānis Pavārs, Artūrs Purnis, Linda 
Rogule, Liene Stanke, Gatis Stašulis, 
Nelda Ungura, Ieviņa Zīraka.

12.b klase 
(audzinātājs Gunārs Beiziķis): 

Sabīne Bārda, Dita Blūma, 
Roberts Blūms, Dāvis Briedis, 
Jānis Daubergs, Līga Dreimane, 
Agnija Harkeviča, Anete Lāce, 
Kārlis Lēvenšteins, Līva Līce, Vi-
daga Melne, Mārcis Rāts, Mar-
ta Svētiņa, Santa Švetere, Aiga 
Voreviča.

mārupes pamatskolas 
9. klase 
(audzinātāja Tatjana Trušele): 

Inga Asajonoka, Dmitrijs Be-
lans, Aleksandrs Boicovs, Juris 
Deņisovs, Aleksandrs Derbins, 
Konstantīns Fiļimonovs, Natālija 
Krausa un Valentīna Ozerova, 
Aleksandrs Popovs, Ainārs Zal-
tāns.

 

Skultes pamatskolas 
9. klase 
(audzinātāja Ņina Ščegoļivatiha): 

Ilona Lisovska un Andrejs 
Markovs!

Mārupes pagasta padome tradi-
cionāli visiem absolventiem dāvāja 
kādu no Latvijas izdevniecību iz-
dotajiem jaunākajiem atziņu krāju-
miem absolventiem, naudas balvas 
Rūtai Dūdumai, Rutai Gabranovai, 
Ditai Lagzdkalnei, Ievai Rijniecei, 
Annijai Ločmelei, Annijai Rēdelei, 
Valentīnai Ozerovai, Raivo Jakove-
lam, Ivo Kalniņam, Ralfam Freiber-
gam, Kristapam Zvejniekam, Aigai 
Vorevičai, Aijai Auziņai un Neldai 
Ungurei, beidzot skolu ar labām un 
teicamām sekmēm (vidējā atzīme 
virs 7,5 ballēm), kā arī pateicības 
rakstu visu šo audzēkņu ģimenēm 
par labu bērnu audzināšanu. Pēc 
Mārupes vidusskolas ierosināju-
ma Mārupes pagasta padomes 
pateicības raksti par nesavtību un 
ieinteresētību bērnu audzināšanā, 
kā arī atbalstu skolai tika pasniegti 
Martas Svētiņas, Lienes Stankes, 
Edgara Lāča un Jāņa Bangas ve-
cākiem.

Mārupes pamatskola patei-
cas dekoratīvo stādu audzētavai 
“Arumi” par skaistās puķu dobes 
atjaunošanu skolas priekšā!

SVEICam aBSOLVEnTuS

mārupes izglītības iestādes 
šogad absolvēja:

Mārupes pagasta padomes 
izpilddirektors Māris Zavadskis 
amatā nostrādājis pirmās 100 
dienas. Tas ir neliels, bet pietie-
kams laika posms, lai cilvēkam, 
kurš pašvaldības struktūrā strā-
dā pirmo reizi, rastos priekšstats 
par tās uzbūvi, lai administrācijas 
vadītājs būtu iepazinis kolektīvu, 
kuru vada, un apzinājis savus gal-
venos uzdevumus sekmīgai tālā-
kai darbībai.

– Kāds bija priekšstats par 
darbu pašvaldībā, vai tas ir 
mainījies šo mēnešu laikā? 

– Jā, patiešām Mārupes pa-
gasta pašvaldībā strādāju pirmo 
reizi, tomēr priekšstatu par Lat-
vijas pašvaldību uzbūvi un darbī-
bas pamatprincipiem vairāk gan 
no privātpersonas skatījuma biju 
ieguvis iepriekš darbojoties kā 
jurists. Vadoties no šīs pieredzes 
un kopīgi ar Mārupes pagasta 
padomes vadību apzinot pagasta 
sāpīgākos problēmjautājumus, jau 
manas darbības sākumā noteicām 
galvenos darba uzdevumus un 
prioritātes.

Jāsaka, ka sākotnēji, uzsākot 

darbu, nebiju iedomājies, ka pa-
gastā būs tik liels tūlītēju risināju-
mu pieprasošu problēmu loks.

– Vai izdevies iepazīt reā-
lo situāciju pagastā? Kā jūs to 
raksturotu? 

– Ceru, ka ir izdevies, kaut 
gan pārliecinoši apgalvot to neva-
ru, jo gandrīz katru dienu darba 
procesā uzzinu ko jaunu.

Ja realitātes raksturojumu iz-
saka visvairāk sasāpējušās prob-
lēmās, ar kurām man līdz šīm ir 
nācies sastapties, tad tās ir ielu 
un ceļu seguma stāvoklis, ūdens 
apgāde un kanalizācija, būvniecī-
bas process, ielu apgaismojums, 
izglītības iestāžu kapacitāte.

– Mārupe ir pagasts, kuru 
raksturo viens no straujākajiem 
attīstības tempiem – kā un vai 
izdodas saskaņot strauji augo-
šās vajadzības ar pašvaldības 
iespējām?

– Mārupes pagasta godību un 
vienlaicīgi arī postu saskatu tā 
tiešajā tuvumā Rīgai. Šis apstāklis 
ir, domāju, ka arī paliks, noteico-
šais vadmotīvs pagasta tālākajā 

attīstītībā. Diemžēl pēdējos gados 
ļoti strauji pieaugusī aktivitāte 
būvniecības jomā ir novedusi pie 

situācijas, ka apbūvētās teritori-
jas pagastā un iedzīvotāju skaits 
pieaug daudz straujāk, nekā ir 

spējīga attīstīties pašvaldības in-
frastruktūra.
nobeigumu lasiet 9. lpp.      

Pirmās 100 dienas izpilddirektora amatā

Mārupes problēmas pagaidām labi raksturo intensīvās būvniecības un lauksaimniecības līdzāspastāvēšana.
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Darba kārtībā 28 jautājumi.

nekustamā īpašuma jautājumi
Mārupes pagasta padome (MPP) 

nolēma uzsākt detālplānojuma izs-
trādi

Atteikt detālplānojuma uzsāk-
šanu saimniecībai “Saulgriezes”, 
mainot Mārupes pagasta teritorijas 
plānojuma 2002. – 2014. gadam, pa-
matojoties uz MK noteikumu Nr. 
883 “Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumi” 7. pantu.

Piekrist zemes gabalu atdalīšanai 
no četrām saimniecībām.

Piešķirt juridiskās adreses pēc 15 
iesniegumiem, tai skaitā vairākām 
telpu grupām (dzīvokļiem) jaunbū-
vētajās rindu, dvīņu vai daudzdzī-
vokļu mājās.

Piekrists nekustamā īpašuma no-

stiprināšanai zemesgrāmatā deviņām 
personām, kas nav LR pilsoņi.

Nodot detālplānojuma pirmo 
redakciju sabiedriskajai apsprieša-
nai un atzinumu saņemšanai zemes 
gabalam “Dravnieki”, zemes gabalam 

“Gaiļpieši” un zemes gabalam “Mār-
tiņrozes”.  

Apstiprināt izstrādātā  detālā 
plānojuma 1. redakciju kā galīgo un 
pieņemt Mārupes pagasta saistošo 
noteikumus Nr. 21 “Mārupes pagas-
ta saimniecības  “Ošupes”  detālais 
plānojums”.

Noraidīt SIA “Sabiedrība Māru-
pe” privatizācijas ierosinājumu par 
zemesgabalu “Sprosti-1” un atteikt 
nodot privatizācijai pašvaldībai 
piederošo minēto zemesgabalu 3,17 
ha platībā, jo tas nepieciešams, lai 
Mārupes pagasta administratīvajā 
teritorijā izveidotu parku.

Būvniecības ierosinātājam sa-
skaņā ar Mārupes pagasta noteiku-
miem “Būves publiskās apspriešanas 
noteikumi” veikt  tirdzniecības cen-
tra būvniecības ieceres  zemesga-
balos  ar adresi Daugavas iela 22A 

un Daugavas iela 22B publisko ap-
spriešanu.

Atteikties no pirmpirkuma tie-
sībām uz 10 nekustamā īapašuma 
objektiem.

Piešķirt vienai personai 50% at-
laidi 2007. gada nekustamā īpašuma 
nodoklim īpašumam.

Dažādi  
MPP nolēma
Segt dalības maksu Mārupes mū-

zikas un mākslas skolas pedagoģei 
un divām audzēknēm starptautiskajā 
konkursā  – festivālā “Mūzika bez 
robežām”, kas notiks no 14.08.2007. 

līdz 23.08.2007.
Segt dalības maksu  Ls 4000 

apmērā  no kultūras namam pare-
dzētā budžeta par Mārupes pagasta 
kultūras nama vidējās paaudzes deju 
kolektīva “Mārupieši”  piedalīšanos 
3. Sabahas starptautiskajā folkloras 
deju festivālā Malaizijā, kas paredzēts 
no šā gada 29. augusta līdz 12. sep-
tembrim.

Atbalstīt dalības maksas piešķir-
šanu  Ls 5000 apmērā  no kultū-
ras namam paredzētā budžeta par 
Mārupes pagasta kultūras nama se-
niora kora “Noktirne” piedalīšanos  
koncertturnejā Čehija–Austrija–Vā-
cija–Morāvija, kas notiks no šā gada 
22. līdz 29. augustam.

Izmantojot Mārupes pagasta 
padomes finanšu līdzekļus (kop-
summā nepārsniedzot Ls 5000), 
iegādāties lietotu vieglo pasažieru 
automašīnu. Par iegādāto automa-
šīnu noslēdzot attiecīgu līgumu 
uz noteikumiem, kādi atrunāti 
12.04.2007.  ar Rīgas rajona po-
licijas pārvaldi noslēgtajā līgumā 
Nr.85/2007 uz vienu gadu izīrēt 
Rīgas rajona policijas pārvaldei iz-
mantošanai dienesta vajadzībām.

Atļaut vienai privātpersonai iz-
ņemt reģistrācijas apliecību uz indi-
viduālo darbu – biškopis.

Izglītības jautājumi
MPP 
Apstiprināja Mārupes vidusskolas  

nolikumu  jaunā redakcijā.
Saskaņoja skolēnu iekšējās kār-

tības noteikumus.
Saskaņoja Mārupes vidussko-

las interešu izglītības programmas 
2007./2008. mācību gadam.

Nolēma apbalvot desmit Māru-
pes vidusskolas 9. klases un trīs 12. 
klases absolventus, kuri ar labām un 
teicamām sekmēm beiguši 9. un 12. 
klasi un veiksmīgi pārstāvējuši Māru-
pes vidusskolu dažādās olimpiādēs.

Apstiprināja Mārupes pagasta 
padomes instrukciju “Kārtība, kādā 
tiek veidota izglītojamo rinda un 
uzņemšana Mārupes pašvaldības 
izglītības iestādēs”. Izveidoja uzņem-
šanas komisiju izglītojamo uzņemša-
nai Mārupes pašvaldības izglītības 
iestādēs. 

Par cenu aptauju, atklātā konkursa un 
iepirkuma organizēšanu

Organizēt cenu aptauju “Uguns-

dzēsības signalizācijas sistēmu pro-
filaktiskā apkalpošana Mārupes 
pašvaldības iestādēs un ugunsdzē-
sības signalizācijas sistēmas ierī-
košana Mārupes vidusskolā”, cenu 
aptaujas komisija: M. Zavadskis – 
iepirkumu komisijas priekšsēdē-
tājs, komisijas locekļi: A. Lismane 
(būvvaldes vadītāja), I. Punculis 
(pagasta padomes priekšsēdētājas 
vietnieks), I. Vovers (darba drošības 
speciālists), J. Lagzdkalns (Mārupes 
vidusskolas direktors), komisijas 
sekretāre: I. Ķemere.

Organizēt cenu aptauju “Remont-
darbi Skultes pamatskolā”, cenu ap-
taujas komisija šādā sastāvā: Māris 
Zavadskis – iepirkumu komisijas 
priekšsēdētājs, komisijas locekļi: A. 
Lismane, I. Punculis, I. Vovers, J. Lī-
bietis (pagasta būvinspektors), ko-
misijas sekretāre: I. Ķemere.

atkārtoti organizēt atklātu kon-
kursu “Mārupes pagasta pašvaldības 
ielu un ceļu remonta darbi”, noteikt 
paredzamo līguma darbības laiku 
– trīs gadi, atklāta konkursa komisiju 
šādā sastāvā: M. Zavadskis – iepirku-
mu komisijas priekšsēdētājs, komisi-
jas locekļi: A. Lismane, J. Lībietis, M. 
Ivdre (videssaimniecības inženiere), 
deputāti N. Orleāns, A. Belousovs, 
A. Grope,  L. Laupere,  komisijas 
sekretāre: I.  Ķemere.

Organizēt iepirkumu “Skolu 
ēdināšanas pakalpojuma iegāde” 
publisko iepirkumu likuma 8. panta 
7. daļas kārtībā. Iepirkuma komisija: 
M. Zavadskis – iepirkumu komisi-
jas priekšsēdētājs, komisijas locekļi: 
I. Punculis,  deputātes A. Grope, 
Dz. Poiša,  G. Svētiņš (Jaunmārupes 
sākumskolas direktores vietnieks), 
V. Emberga (Skultes pamatskolas 
direktore), S. Sakoviča (Mārupes 
pamatskolas direktore), B. Anto-
neviča (PII “Lienīte” vadītāja), G. 
Miķelsone (PII “Tīraine vadītājas 
v. i.), sekretāre: I. Ķemere.

Noteikt šādu  iepirkuma pamat-
raksturojumu:

maksa par ēdināšanu pirmsskolas 
bērniem 1,80 Ls dienā;

par ēdināšanu pirmsskolas bēr-
niem no 5 līdz 7 gadiem vienreiz 
dienā Ls 0,80.

Par ēdināšanu sākumskolas bēr-
niem no 7 līdz 10 gadu vecumam 
vienreiz dienā Ls 0,80. Ar uzvarētāju 
noslēdzamā līguma termiņš – trīs 
gadi.

darba 
uzd. nr. nosaukums Teritorijas robežas Platība

nr. 
2007/23

saimniecības 
“Vētras” 2. zemes 
vienības teritorijai

Meliorācijas novadgrāvis n-5–sauszemes robeža starp saimniecībām “Vēt-
ras” 2. zemes vienību unsaimniecībām  “Ziediņi-2”, “Krūmvēveri”, “Vētras”, 
“Brīvmaņi” un  “jaunbrīdagi-3”

apmēram  
6,05 ha

nr. 
2007/24

saimniecības “Mei-
ri”  teritorijai

Meliorācijas novadgrāvis s-106–sauszemes robeža starp saimniecību 
“Meiri” un nekustamiem īpašumiem skaņā kalna iela 19,  “Lībieši”, skaņā 
kalna iela 13B un “siliņi”– meliorācijas novadgrāvis n-104

apmēram  
4,4 ha

nr. 
2007/25

saimniecības “irši”  
teritorijai

Valsts autoceļš V -22–sauszemes robeža starp saimniecībām “irši” un 
“Bašēni-1”–sauszemes robeža starp saimniecībām “irši” un “jāķēni”–me-
liorācijas novadgrāvis n-120–meliorācijas novadgrāvis n-5–sauszemes 
robeža starp saimniecību “irši” un “Gaiļpieši”

apmēram 
10,5 ha

nr. 
2007/26

saimniecības 
“Misiņi” 3. zemes 
vienības teritorijai

Pašvaldības ceļš c-6–sauszemes robeža starp saimniecību “Misiņi” 3. zemes 
vienību un nekustamo īpašumu Baltlāču iela 2,  Baltlāču iela 4, Baltlāču 
iela 6,  “Baltlāči”–meliorācijas novadgrāvis n-7–sauszemes robeža starp 
saimniecībām “irši” un “jāķēni”–meliorācijas novadgrāvis n-120–sausze-
mes robeža starp saimniecību “Misiņi” 3. zemes vienību un nekustamo 
īpašumu Čakaiņu iela 9, Čakaiņu iela 7, Čakaiņu iela 5,  Čakaiņu iela 
3–sauszemes robeža starp saimniecību “Misiņi” 3. zemes vienību un 
nekustamo īpašumu rožu iela 35   

apmēram 
1,5 ha

nr. 
2007/27

nekustamā īpa-
šuma  “niedres” 
teritorijai

Ošu iela–Ozolu iela–sauszemes robeža starp nekustamiem īpašumiem 
“niedres”Ošu iela 7 un Ozolu iela 24–sauszemes robeža starp nekustamo 
īpašumu “niedres” Ošu iela 7 un saimniecību “stari”   

apmēram 
0,9538 
ha

nr. 
2007/28

nekustamā īpa-
šuma  “Lauri” 1. 
zemes vienības un 
2. zemes vienības 
teritorijai

sauszemes robeža starp saimniecībām “Lauri” 1. zemes vienība un “Bal-
trozes”,   “arāji”,  rīgas pilsētas mežu fondu, “rūdeļi”–pašvaldības ceļš 
c-1–sauszemes robeža starp saimniecībām “Lauri” 2. zemes vienība un 
“jaunarāji”–meliorācijas novadgrāvis n-44–sauszemes robeža starp saim-
niecībām “Lauri” 2. zemes vienība un “Misiņi-1”–pašvaldības ceļš c-1

apmēram 
49,45 ha

nr. 
2007/29

saimniecības 
“Gulbji”, nekusta-
mā īpašuma Gau-
jas iela 5, Gaujas 
iela 5/1 un  Gaujas 
iela 5c teritorijai,

Gaujas iela–Braslas iela–sauszemes robeža starp nekustamiem īpašumiem 
Gaujas iela 5/1 un Braslas iela 12, Braslas iela 14, saimniecību “riekstkalni”, 
dzintaru iela 12,  dzintaru iela 14, dzintaru iela 16–sauszemes robeža starp 
saimniecību “Gulbji” un nekustamo īpašumu dzintaru iela 16,  dzintaru 
iela 18–sauszemes robeža starp nekustamiem īpašumiem Gaujas iela 5c 
un dzintaru iela 20–Ventas iela  

apmēram 
3,3247 
ha

nr. 
2007/30

saimniecības “Pa-
egļi”  teritorijai

daugavas iela–Liliju iela– sauszemes robeža starp saimniecību “Paegļi” un 
nekustamo īpašumu Liliju iela 27, Liliju iela 25, Liliju iela 23 un  nekustamo 
īpašumu Liliju iela 21–Gerberu iela–Lielā iela

apmēram 
3,14 ha

mārupes pagasta padomes sēde nr. 8 – 2007. gada 30. maijā

jau izpilddirektors akcen-
tēja – viena no visvairāk sasā-
pējušām problēmām Mārupes 
pagastā ir ielu un ceļu seguma 
stāvoklis. iedzīvotāji satraukušies 
par šogad ļoti vēlu uzsāktajiem 
ceļu remonta un uzturēšanas 
darbiem. Kāpēc radusies šāda 
situācija?

mārupes pagasta padome skaidro: 
Ielu un ceļu seguma renovāciju 

un ceļu tīkla turpmākā attīstība nav 
atstāta novārtā. Kopā pamatbudžetā 
un speclīdzekļu budžetā ir izdalīti 
480 tūkstoši latu.

Jāatceras, ka pašvaldība bez ie-
pirkuma procedūras nevar nevie-
nam uzdot veikt pat acīmredzami 

vajadzīgus darbus, protams, izņemot 
avārijas situāciju novēršanu. Tā kā 
iepirkuma komisijas darba rezultāti 
tika apstrīdēti Iepirkuma uzraudzības 
birojā, darbus ceļu greiderēšanā un 
bedrīšu līdz 10 centimetru dziļumam 
likvidēšanā varējām uzsākt tikai mai-
jā (šos darbus saskaņā ar iepirkuma 
rezultātiem veic SIA “Vērsis Ro”). Uz 
šo brīdi ceļu greiderēšana veikta di-
vas reizes, jau izsniegts trešais darba 
uzdevums.

Laikā, kamēr norit jauns konkurss 
par lielo remontdarbu un asfaltēšanas 
veikšanu (iepriekšējā konkursa rezul-
tāti tika apstrīdēti), veikti projektēša-
nas darbi. Bez projekta nevienai ielai 
nevar veidot kapitālu segumu, jo bez 
tā pašvaldība nevar sekot veicamo 

darbu kvalitātei un ceļu stāvoklim 
garantijas laikā. Šobrīd notiek papīru 
darbs, regulāra un sistemātiska ceļu 
greiderēšana, lielākās bedres maksi-
māli novērstas, bet problēmas ir ar 
asfalta seguma bedrēm iepriekšmi-
nētā iemesla dēļ.

Augustā jābūt izstrādātiem pro-
jektiem, tad reāli būs septembris – 
oktobris, kurā uzklāt trīs kilometrus 
asfalta, ko atļauj šogad ceļu labiekār-
tošanai izdalītie līdzekļi. Nav iemesla 
domāt, ka tas nenotiks, bet notiks 
plānoti, jo jābeidz mūžīgā lāpīšana, 
kad rezultātā nevar saprast, kur pa-
likusi nauda. Pirms diviem gadiem 
vecajā Mārupes ceļā (sākums – Rožu 
iela) bez nopietna projekta tika ie-
guldīti 50 tūkstoši latu, bet šodien 
daudzi iedzīvotāji tieši par šo ceļu 
iesniedz pretenzijas. Līdzekļi jāiegulda 

lietderīgi konkrētos projektos, lai Mā-
rupe beidzot par budžetā izdalītajiem 
līdzekļiem iegūtu reālus kvalitatīvi 
noasfaltētu ceļu kilometrus. Protams, 
plānojot šos darbus, jāņem vērā ap-
būves blīvums un tās attīstība – ir 
lietderīgi veidot pastāvīgus ceļus un 
ielas tur, kur praktiski lielie būvdarbi 
ir beigušies. Tādas teritorijas virzienā 
no Rīgas pieaug ar katru dienu.

Var saprast iedzīvotājus, kuri jau 
dzīvo savos jaunajos īpašumos un 
cieš no putekļiem, taču vēl nesen 
viņi paši bija tie, kuru celtniecības 
materiāli tāpat tika vesti pa pagasta 
ceļiem. Mūsu apbūve atbilstoši attīs-
tības programmai un teritorijas plā-
nojumam 2002. – 2014. gadam, ko 
visiem bija iespēja apspriest likumā 
noteiktajā kārtībā, turpinās un vēl 
kādu laiku turpināsies, tāpēc būs šis 

pārejas laiks līdz brīdim, kad Māru-
pes ielas būs asfaltētas.

Tomēr gribas akcentēt, ka ļoti 
daudzas kvartālu ieliņas, pa kurām 
šobrīd brauc smagās mašīnas ar 
būvmateriāliem, ir arī privātās – to 
uzturēšana ir pašu īpašnieku pienā-
kums.

Savukārt, atsaucoties uz kādā vēs-
tulē izteiktajām pretenzijām, sakarā ar 
mašīnu svaru vai kustību ierobežojo-
šo zīmju ievērošanu jāpaskaidro, ka 
pašvaldība nav tiesīga norādīt Ceļu 
policijai, kas tai darāms. Pagasta pa-
dome var tikai lūgt pakontrolēt kādu 
problemātisku ceļu mezglu vai zīm-
ju ievērošanu, kā arī saskaņot jaunu 
nepieciešamo zīmju uzstādīšanu uz 
pašvaldības ceļiem un ielām.

Ceram uz visu iedzīvotāju saprat-
ni un konstruktīvu sadarbību!

aTBILDam IEDZĪVOTājIEm
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jau rakstījām, ka Mārupes 
pagasta padomes un Valsts 
policijas (VP) vadības sarunās 
sperts liels solis uz sabiedriskās 
kārtības un drošības uzlaboša-
nu pašvaldības teritorijā. no VP 
priekšnieka ģenerāļa Alda Liel-
jukša saņemts solījums izveidot 
policijas iecirkni Mārupē. Tas ir 
spēkā, tikai to iespējams rea-
lizēt pamazām, tāpēc pirmais 
darbs ir atjaunot policijas no-
daļu Mārupes pagastā. no 1. 
jūnija šīs nodaļas priekšnieka 
amats uzticēts bijušajam Rīgas 
rajona Ceļu policijas 2. vada ko-
mandierim mārupietim jurim 
jēkabsonam, kurš pirmajās die-
nās jaunajā amatā tomēr atrada 
laiku sniegt interviju “Mārupes 
Vēstīm”.

– domāju, ka daudziem ar 
kārtībsargājošajām institūcijām 
tieši nesaistītiem iedzīvotājiem 
nav skaidra policijas struktūra. 
Lūdzu, vispirms izskaidrojiet, 
kas ir policijas nodaļa, kas ir 
iecirknis un kāpēc solītais ie-
cirknis Mārupē pārtapis par 
nodaļu?

– Situācija ir tāda, ka jaunās 
vienības juridiskais statuss sākot-
nēji netika līdz galam izvērtēts. 
Doma bija veidot iecirkni, kas fak-
tiski ir arī dežūrdaļa, bet tās funk-
cijas pagaidām nevaram pārņemt, 
jo mums to nav kur izvietot. Līdz 
ar nodaļas izveidošanu sākotnējā 
doma netiek noraidīta – tālākā 
perspektīva ir meklēt līdzekļus 
tās veidošanai (red. piezīme: pa-
gasta padomes vīzija ir policijas 
dežūrdaļas izveide kompleksā 
ar citiem drošības un glābšanas 
dienestiem Jaunmārupes ciematā, 
t. i., ģeogrāfiskā pagasta centrā). 
Pašreiz nodaļas štatā ir seši cilvēki 
– priekšnieks un pieci inspektori. 
Lai labāk varētu saprast, paskaid-
rošu – tie ir agrākie iecirkņa in-
spektori, kas pamatā nodarbojas 
ar sabiedriskās kārtības sargāšanu, 
tas ir Kārtības policijas pakļautībā. 
Ir piekomandēti divi darbinieki 
– .... – no Olaines policijas iecir-
kņa, kura pakļautībā esam.

– Cilvēki aiz pieraduma un 
nezināšanas tos dažus darbi-
niekus, kas kopš pēdējās Valsts 
policijas reorganizācijas strādā-
ja jaunmārupē, arī dēvēja par 
policijas iecirkni.

– Nē, Jaunmārupē iecirknis 
(tagad – nodaļa) tika likvidēts 
pirms diviem, trim gadiem pēdē-
jās policijas reorganizācijas laikā. 
Olaines policijas iecirknī skaitījās 
Mārupes–Babītes nodaļa, tagad 
pašvaldība ir izdarījusi lielu soli 
uz priekšu, ar personisko inicia-
tīvu izcīnot savas nodaļas izvei-
došanu, jo Mārupe jau drīz varēs 
pretendēt uz pilsētas statusu. No-

daļa tieši strādās uz sabiedriskās 
kārtības nodrošināšanu sadarbībā 
ar skolām, bāriņtiesu un citām 
saistītām institūcijām risinās jau-
natnes problēmas, kuru cēlonis 
ir nodarbinātība (pareizāk – tās 
neesamība), brīvā laika pavadīša-
nu: visi nemaz nedomā par darbu, 
jo daudziem, kas te, Pierīgā, dzīvo, 
vecāki ir turīgi. 

Tur, kur pulcējas jaunieši, 
ir milzīgs enerģijas daudzums. 
Mēģināsim kopā ar pašvaldību 
šo problēmu risināt, jo cilvēks ir 
radīts dzīvošanai sabiedrībā, tā-
pēc šo enerģiju jāmēģina ievirzīt 
lietderīgā gultnē. Jau biju vienu 
vakaru aizbraucis aprunāties ar 
jauniešiem. Varbūt ir vajadzīgs 
kāds parks sporta spēlēm, skei-
tošanai, varbūt kas cits. Pašvaldība 
nav pret.

Arī Jaunmārupē ir šīs pašas 
problēmas. Diemžēl vēl proble-
mātiskāka ir Skulte. Tur ne tikai ir 
cilvēki, par kuriem zinām, kā jā-
strādā, bet brauc arī no ārpuses. 

– Vai piedāvājums kļūt par 
Mārupes policijas nodaļas 
priekšnieku jums bija negai-
dīts?

– Piedāvājums nāca pār-
steidzoši. Par to nebiju domājis, jo 
ne reizi vien kā ceļu policijas pār-
stāvis piedalījos dažādās diskusijās 
par sabiedrisko kārtību pagastā, 
bet tam jautājuma nekad nera-
dās risinājums. Viss bija iestrēdzis, 
palika sarunu līmenī. Tagad var 
saprast, ka viss risināsies.

Piedāvājums vispirms nāca no 
policijas vadības, arī pagasta vadī-
ba nebija pretī. Piekritu, jo esmu 
ieinteresēts pats – dzīvoju Mārupē 
un visas tās problēmas skar mani, 
manu ģimeni, draugus un kaimi-
ņus. Esmu te piedzimis un uzau-
dzis, beidzis Mārupes vidusskolu, 
kaut gan situācija ir mainījusies 
– kādreiz zināju, kurš kurā mājā 
dzīvo, kā ar kuru jārunā. Tagad 
tas iedzīvotāju pieplūdums ir tik 
liels, ka tas vairs nav iespējams. 
Tomēr lielāko daļu jaunatnes zinu, 
manā acu priekšā viņi ir izauguši, 
pazīstu viņus, viņi – mani. Uzska-
tu, ka lielākā problēma ir tie, kas 
atbrauc no Rīgas.

Policijā (sākumā – milicijā) 
esmu kopš 1989. gada. Strādāju 
kolhozā “Mārupe” par šoferi, kad 
veidojās Jaunmārupes milicijas 
iecirknis un kolhoza vadība bija 
ieinteresēta kārtības sargāšanā un 
ieteica mani Rīgas rajona milicijas 
pārvadei, kuru vadīja V. Zaščirins-
kis. Pēc pieciem gadiem aizgāju uz 
paaugstinājumu Rīgas rajona Ceļu 
policijā, kur līdz šim arī strādāju, 
tā kā visu laiku esmu bijis arī dar-
bā saistīts ar Mārupi.

– Kā varēsit nokomplektēt 
savu komandu, jo nav noslē-

pums, ka policijai ir problēmas 
ar kadriem.

– Komanda ir daļēji nokom-
plektēta, jo štati nav tik lieli. Ir jau 
cilvēki, kas te reāli strādāja – divi 
iecirkņa inspektori, izziņas inspek-
tore un kriminālpolicists. Esmu 
piektais, kopā ar Olaines iecirkņa 
darbiniekiem mums jābūt asto-
ņiem. Vajadzīgi vēl trīs darbinieki, 
nav tik vienkārši atrast nepilnga-
dīgo lietu inspektoru, kam noteikti 
būs jāstrādā ciešā sadarbībā ar bā-
riņtiesu un sociālo dienestu.

Viena no inspektorēm ir mā-
rupiete. Mārupieši ne īpaši labprāt 
grib strādāt savā policijas nodaļā. 
Tam ir vajadzīgas diezgan speci-
fiska rakstura īpašības – lai vari 
ne vienmēr draugam labus vārdus 
varētu pateikt. Strādāsim koman-
dā, tad ir vieglāk visu atrisināt.

– Kādu atbalstu jūs gaidāt 
no pašvaldības?

– Šobrīd visi solījumi ir reāli, 
jo pašvaldības vadība ir ļoti ieinte-
resēta beidzot risināt šo jautājumu. 
Mums ir ierādītas telpas pagasta 
padomē, viens kabinets Jaunmāru-
pē, kur darbosies kriminālpolicija 
un ...

Tā kā pagaidām mums nav 
dežūrdaļas, nevarēsim ar esoša-
jiem štatiem un resursiem nosegt 
diennakts patrulēšanu. Ar trafarēto 
policijas mašīnu patrulēsim nakts 
laikā, brīvdienās un svētku dienās, 
pēc iespējas arī vakaros, savukārt 
ikdienas darbam pašvaldība nolē-
musi iegādāties un nodot mums 
vēl vienu automašīnu. Tuvākā per-
spektīva ir vienotas telpas nodaļai 

mūzikas skolas caurbrauktuvē, ko 
pašvaldība sola izveidot līdz gada 
beigām. 

Ja atrisināsies dežūrdaļas vīzija, 
tas būs vislabākais risinājums.

– Ko jūs ieteiktu cilvēkiem, 
lai pēc iespējas retāk būtu va-
jadzīga jūsu palīdzība?

– Zādzību profilakse ir jārisina 
kompleksi – šobrīd visapkārt norit 
tik intensīva būvniecība, ka, ja zā-
dzību izdara dienas laikā, policijai 
ir ļoti grūti atšķirt, vai tie cilvēki 

strādā vai zog. Vakaros, kad šādas 
darbības ir aizdomīgas, cenšamies 
reaģēt. Ceru, ka mums izdosies 
samazināt bēdīgo statistiku.

Iedzīvotājiem gribētu teikt, 
ka nevar izrakt pamatus, atvest 
materiālus un aizmirst par tiem 
– tas ir kā sviestmaize zaglim. 
Daudzi novieto būvmateriālus un 
pēc nedēļām vai pat mēnešiem 
konstatē, ka daļa vai pat gandrīz 
viss ir nozagts, bet, kad tas no-
ticis, pat aptuveni nevar pateikt. 
Loģiski, ka šos materiālus vairs 
atrast nav iespējams, jo tie jau 
var būt sen iebūvēti kādā citā 
jaunbūvē. Vispirms pašiem vaja-
dzētu izvērtēt, kas ir lētāk: algot 
sargu, laikus ierīkot signalizāciju 
vai zaudēt ievērojamas summas 
nozagtā veidā. Arī ekskluzīvo un 
dārgo automašīnu īpašniekiem 
vajadzētu padomāt par navigāci-
jas sistēmas ierīkošanu, pēc kuras 
tomēr mašīnu varēs atrast. Ļoti 
laba lieta, ko noteikti ieteiktu, ir 
labas attiecības kaimiņam ar kai-
miņu, bet tā vietā daži nevar pat 
par žogu vienoties.

Šodien ir daudz iespēju apgrū-
tināt zagļu darbu – sākot jau kaut 
vai ar mazu sunīti, kas ceļ lielu 
troksni nelūgtu ciemiņu gadīju-
mā, līdz pat modernām drošības 
sistēmām. Protams, arī negodīgie 
ļaudis ir ekipēti ar modernām teh-
noloģijām, bet vēl biežāk policija 
sastopas ar cietušo nevērību – ne-
aizslēgtām ārdurvīm, atvērtiem 
logiem pirmajā stāvā, neieslēgtu 
signalizāciju, kas būtu varējusi pa-
sargāt... Nekad nevarēsim nolikt 
pa policistam uz katras ielas vai 

katrā objektā. Mums ir jāstrādā 
kopā, nevis vienam otru jāuzlūko 
par vainīgo.

mārupes policijas nodaļas priekšnieks juris 
jēkabsons: man nav vienaldzīga mārupe

Rīgas rajona PP Kārtības policijas priekšnieks Aleksejs Roščins 30.maijā Mārupes pagasta padomes deputātus 
iepazīstināja ar jauno Mārupes policijas nodaļas priekšnieku Juri Jēkabsonu. 

PAZiŅOjUMs
Mārupes pagasta būvvalde dara 
zināmu, ka no šā gada 17. mai-
ja līdz 19. jūnijam tiek veikta 
autoceļa P-132 rīga (Mārupe)–
jaunmārupe piegulošo terito-
riju perspektīvo pievedceļu un 
pieslēgumu plāna 2. redakcijas 
publiskā apspriešana. Publiskās 
apspriešanas nobeiguma sēde 
notiks 19. jūnijā plkst. 17.00 Mā-
rupes pagasta padomes lielajā 
zālē, daugavas ielā 29, Mārupē.
ar autoceļa P-132 rīga (Māru-
pe)–jaunmārupe piegulošo te-
ritoriju perspektīvo pievedceļu 
un pieslēgumu plāna 2. redakciju 
iespējams iepazīties darba dienās 
no plkst. 9.00 līdz 17.00 Mārupes 
pagasta padomes jaunā korpusa 
1. stāva vestibilā.
savus ierosinājumus un iebildes 
lūdzam iesniegt Mārupes pagas-
ta būvvaldē rakstiski no 17. maija 
līdz 18. jūnijam.
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Katru pavasari Mārupes mū-
zikas un mākslas skola uzņem 
jaunus audzēkņus, tāpēc 24. aprīlī 
Jaunmārupes sākumskolas skolē-
niem un vecāko grupu audzēk-
ņiem bija iespēja iepazīties ar to 
mūzikas instrumentu skanējumu, 
kurus ir iespēja apgūt un iemā-
cīties spēlēt šajā mūzikas skolā: 
klavieres, vijole, flauta, akordeons, 
ksilofons, saksofons.

Jau par tradīciju ir kļuvusi šīs 
skolas audzēkņu uzstāšanās mūsu 
skolā un sadarbība ar mācību ies-
tādes skolotājiem.

Koncertu atklāja un ar jauna-
jiem māksliniekiem iepazīstināja 
mūzikas skolas direktore Dace 
Štrodaha. Ar savu sniegumu prie-
cēja gan tie skolēni, kas tikai šajā 
mācību gadā ir uzsākuši mācī-
bas mūzikas skolā, gan tie, kuri 
jau ieguvuši pieredzi, uzstājoties 
koncertos, un noslīpējuši savu 
meistarību grūtā un sūrā ikdie-

nas darbā. 
Vislielāko prieku un gan-

darījumu sagādāja mūsu skolas 
audzēkņi. Viņiem šis koncerts 
bija pirmā uzstāšanās tik lielas 
publikas priekšā. Piecus gadus 
vecā Zane Zvaigzne (skolotāja 
D. Štrodaha) spēlēja Mocarta 
skaņdarbu vijolei, bet Annija 
Porša (skolotāja D. Akmentiņa) 
no sagatavošanas grupiņas kopā 
ar savu draudzeni iepazīstināja ar 
mazās pikolo flautas skaņām.

Koncertā piedalījās arī māsas 
Anna Žaka (skolotāja D. Štāle), 
kura spēlēja akordeonu, un 1.b 
klases skolniece Elīna Žaka (sko-
lotāja V. Sproģe), kura atskaņoja 
skaņdarbu vijolei. Elīnai tā bija 
pirmā uzstāšanās savā skolā, tādēļ 
jo lielāks prieks par saņemtajiem 
aplausiem.

Bruno Birkmanis (skolotājs 
I. Ruņģis) no 1.a klases spēlēja 
sitamos instrumentus – ksilofonu. 

Lai to spēlētu ir vajadzīga laba 
ritma izjūta un dzirde, par ko visi 
arī pārliecinājāmies, noklausoties 
skaņdarbu Bruno izpildījumā.

Māsiņas Sendiju un Patrīciju 
Adītājas (skolotāja S. Notte) jau 
pazīstam no iepriekšējiem kon-
certiem. Viņu izpildījumā dzir-
dējām četrrocīgi atskaņoto skaņ-
darbu klavierēm “Galops”. Tieši 
šajā dienā viņām bija dzimšanas 
diena. Novēlam radošus un pa-
nākumiem bagātus turpmākos 
koncertus, lai piepildās visi sapņi 
un nodomi.

Prieks bija redzēt un dzirdēt 
vēl vienu klavieru duetu – brā-
ļus Jāni (skolotāja D. Akmentiņa), 
kurš mācās 2.b klasē, un Emīlu 
Lejniekus. Viņu izpildījumā no-
klausījāmies skaņdarbu “Lāras 
dziesma”.

Mūzikas skolā audzēkņiem 
ir iespēja apgūt akadēmisko 
dziedāšanu. Sagatavošanas gru-

pas audzēknis Rihards Skadiņš 
(skolotāja A. Puvarova) ar savu 
skanīgo balsi un drošo uzstāšanos 
nodziedāja latviešu tautasdziesmu 
“Es nopinu vainadziņu”.

Mūsu steidzīgajā ikdienā ne 
visās ģimenēs tiek iepazīta kla-
siskā mūzika, tāpēc jūtam, ka arī 
uzmanības noturība un interese 
par šāda veida koncertiem ir jā-
veido mums visiem.

Liels paldies visiem mūzikas 

skolas audzēkņiem un viņu sko-
lotājām par iespēju noklausīties 
koncertu un iepazīties ar mūzikas 
instrumentu dažādību.

Lai jūsu skolā nekad nepie-
trūkst mūziku mīlošu, spēlēt 
gribošu, centīgu un radošu au-
dzēkņu! Lai veiksmīgs un rado-
šu panākumu bagāts nākamais 
mācību gads!

sagatavoja bibliotekāre 
Z. spāde

jauno mākslinieku uzstāšanās 
jaunmārupes sākumskolā

“Ja dziedi eņģeļu balsīs un mīli 
dziedāšanu, tad tu padari cilvēku 
ausis dzirdīgas gan pret dienas, gan 
nakts balsīm. Tas ir dižens cilvēks, 
kas vēja balsi pārvērš dziesmā, to 
darīdams skaistāku ar savu mī-
lestību.” Ar šādiem vārdiem sākās 
skaista un saulaina 2. jūnija pusdie-
na, kad uz saviem 35 darba gadiem 
atskatījās Mārupes kultūras nama 
sieviešu koris “Noktirne”*, ko pazi-
nām arī kā “Mārupes Vecmāmiņas”. 
No maza pulciņa dziedātāju, kas 
bija palikušas no kādreizējā Mā-
rupes senioru jauktā kora, šodien 
izaudzis jau dižs koris ar gandrīz 
50 dziedātājām. 

Kora ilggadējā dalībniece, kā 
pašas dziedātājas saka “kultūras 
ministre” Anna Ķieģele pirms ju-
bilejas rakstīja: “Tas, ka toreiz neiz-
juka mūsu kopā sanākšana, ir tikai 
pateicoties šo 14 sievu milzīgajai 
dziedāt gribai. Šī aizrautība droši 
vien ir tik saskatāma, ka tā pie-
saistījusi daudz dziedātāju – koris 
neiznīkst, bet kuplo un zeļ. Viens 
no tā pamatiem ir arī mūsu visu 
laiku kora vienīgās vadītājas Ilgas 
Bērziņas darbs ar mums. Ar di-
riģenti Ilgu ir interesanti strādāt, 
lai gan atlaides netiek dotas. Viņa 
katrai dziesmai prot atrast dvēse-
līti, tā mums ir jāieliek dziesmā tā, 
lai to saskatītu un saklausītu arī 
klausītājs. Tikai tad, ja tas ir pa-
nākts, dziesma ir gatava. Prieks ir 
arī mums, redzot klausītāju zālē 
smaidus vai asaras acīs.

Ar kori arī nepārtraukti strā-
dā vokālais pedagogs Velta Medne. 
Mūsu repertuārs ir dažāds – gan 

klasika, gan garīgās dziesmas, kā 
arī tautasdziesmas un daudzu kom-
ponistu dažāda rakstura dziesmas. 
Esam piedalījušās visos senioru 
dziesmu svētkos un skatēs, kurās 
pēdējos gados esam ieguvušās arī 
pirmās vietas. Tāpat ir notikuši 
daudzi draudzības koncerti gan 
ar jauktajiem koriem, gan sievie-
šu koriem.

No 1995. līdz 2004. gadam 
mūsu korī dziedāja komponiste 
Rasma Rudēvica, tad daudz izpil-
dījām viņas komponētās dziesmas, 
kā arī tās, ko viņa komponēja tie-
ši korim. No šā laika īpaši gribas 
pieminēt Rasmas Rudēvicas au-
torkoncertu, ko sniedzām Latviešu 
biedrības namā. Tas bija bezgala 
emocionāls.

Katru mēnesi esam gaidītas 
Rīgas Zemgales priekšpilsētas 
domē sniegt koncertu pensionā-

ru un invalīdu biedrībām, lai gan 
pēdējā laikā lielās aizņemtības dēļ 
nevaram viņus iepriecināt katru 
mēnesi.

Ar koncertiem esam pabijušas 
arī ārpus mūsu valsts robežām. 
2005. gadā bijām Londonā un kon-
certējām Rovfantas muižā, 2006. 
gadā kopā ar vēl diviem sieviešu 
koriem bijām koncertēt Vācijā un 
šā gada vasaras nogalē brauksim 
uz Austriju, kur koncertēsim Vīnes 
baznīcā.

Protam ne tikai strādāt, bet arī 
interesanti atpūsties un priecāties. 
Saviesīgās kopā sanākšanas reizēs 
netrūkst ne jautrības, ne smieklu. 
Kādreiz mūsu korī veiktajā aptau-
jā uz jautājumu, ko dziedātājām 
nozīmē dziedāšana korī, galveno-
kārt izskanēja atbilde: koris – tā 
ir mana dzīve. Uz mēģinājumiem 
brauc pat no Ķeguma, Pļaviņām, 

Jūrmalas, Bolderājas, par dažādiem 
Rīgas rajoniem nerunājot. Attālums 
nav šķērslis.

Pārkāpjot šā kultūras nama 
slieksni, ko saucam vienkārši par 
namiņu, kārtējā mēģinājumā, kas 
notiek katru otrdienu, aizmirstās 
pelēkā ikdiena un ikdienas rūpes. 
Šeit jūtamies kā gaidīti un vajadzīgi 
cilvēki.” 

“Noktirne” saviem viesiem dā-
vāja skaistu un skanīgu koncertu, 
kas tika pieteikts kā šovs “Dziedi 
ar kori”, bet žūrijas lomā bija visi 
jubilāru sveicēji – gan Mārupes 
pagasta padomes pārstāvji, gan 
kolēģi – Mārupes pašdarbnieki, 
gan draugi – seniori un jauktie 
kori, gan dziedātāju tuvinieki un 
draugi. Visi deva vienbalsīgu vēr-
tējumu: “Noktirnes” dziedātājas ne 
tikai sniedz kvalitatīvu baudījumu 
mūzikas cienītājiem, bet jebkuru 

uzlādē arī emocionāli, izstarojot 
nerimstošo dzīvesprieku.

Mārupes pagasta padomes 
vārdā deputāte Anita Grope pa-
sniedza pateicības rakstus par 
radošo un profesionālo darbu ar 
kori diriģentei Ilgai Bērziņai, vo-
kālajai pedagoģei Veltai Mednei un 
koncertmeistarei Sandrai Gaidei. 
Kolektīvs dāvanā no pašvaldības 
saņēma 5000 latus koncertturnejai 
pa Eiropu.

Visi jubilejas viesi vēlēja korim 
“Noktirne” saglabāt mīlestību uz 
dziesmu, gara un dzīves možumu 
vēl ilgus gadus! 

Zanda Melkina

* Noktirne – liriska rakstura skaņ-
darbs, 18. – 19. gs. divertisment-
veida instrumentālu skaņdarbu 
virknējums, ko vakarā vai naktī 
atskaņoja zem klajas debess.

“noktirnei” – 35

 „Noktirnes” dziedātājas izstaro nerimstošu dzīvesprieku. Vienīgā kora vadītāja un diriģente Ilga Bērziņa.
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maIjā mūžĪBā 
aIZGājuŠI: 

Viktors Tūtiņš (1956.), 
jānis Badūns (1946.), 

jevgeņijs Gavriļčuks (1939.), 
magruja Djominova (1932.), 
aleksandrs Dunajevs (1937.), 

Gaida lapiņa (1941.), 
jānis Ošs (1954.).

SVEICam

75 –  Annai Redzobai, Marijai Žilvinskai, Ivanam Votjakovam, 

Vladimiram Piroženokam, Mirdzai Jansonei, Gunāram Valteram, 

Tamārai Borodulinai, Arvīdam Kļaviņam, Marijai Dementjevai

80 –  Arvīdam Francim, Silvijai Ezerkalnei, Lilijai Giršfeldai, 

Vijai Liflandei, Larisai Sviridovai, Francam Raškevičam, Maigai Pikšei

85 – Adelei Trinkunai

MAIJā MāRuPES DzIMTSARAKSTu noDAļā REģISTRēTI 23 
JAunDzIMušIE: 
Dāvids Bondars (dzimis 03.04), Matīss Riekstiņš (dzimis 23.04.), 
una ukše (dzimusi 27.04.), Anatolijs Krupovičs (dzimis 26.04.), 
Jaromirs Musijenko (dzimis 12.04.), Marta švāģere (dzimusi 25.04.), 
Darijs zencovs (dzimis 03.05.), Rinalds Klūga (dzimis 02.05.), 
Ksenija Denisova (dzimusi 25.04.), Paulīne Ratniece (dzimusi 03.05.), 
Patrīcija šenberga (dzimusi 13.05.), olivers štībelis (dzimis 06.05.), 
Roberts ēvele (dzimis 12.05.), Pēteris Vītols (dzimis 13.05.), 
Ieva Madara Mačukāne (dzimusi 15.05.), Luīze Graudiņa (dzimusi 19.05.), 
Ernests Rūdolfs Rijnieks (dzimis 13.05.), 
Agate Dumberga (dzimusi 21.05.), Kristers štoks (dzimis 17.05.), 
Rēzija Romija šnipke (dzimusi 19.05.), nils Valds (dzimis 07.05.), 
Markuss Saukums (dzimis 24.05.), Elīna Kalēja (dzimusi 17.05.). 
Apsveicam!

• 9. jūnijā sieviešu koris 
“Noktirne” piedalījās Latvijas 
senioru koru dziesmu un deju 
svētkos Elejā, kur tika izdzie-
dāts 2008. gada dziesmu svētku 
repertuārs uzvedumam Doma 
laukumā.

• 15. jūnijā Mārupes kultū-
ras namā notiks projekta “Pur-
va biotopu aizsardzības plāna 
īstenošana Latvijā” seminārs un 
piektā konsultatīvās padomes 
sanāksme, kuras otrajā daļā pa-
redzēts izbraukums uz Cenas 
tīreli ar ekskursiju laipas un 
torņa atklāšanu, kā arī pastaiga 
pa purva laipu.

• 15. jūnijā Mārupes pa-
gasta padome suminās šā gada 
pirmajā pusē 80, 85 un 90 dzī-
ves gadu slieksni pārkāpušos 
mārupiešus.

• 16. jūnijā vidējās paau-
dzes deju kolektīvs “Mārupieši” 
piedalīsies Rīgas rajona deju 
svētkos “Visa plaša pasaulī-
te – līgo, līgo – sadziedās, sa-
dancos, sagaidot Zāļu dienu!” 
Ulbrokā.

• Mārupes pagasta padomi 
uz sadarbību aicina Māmiņu 
ātrās reaģēšanas vienība. 28. 
jūnijā Mārupes kultūras namā 
notiks pirmā tikšanās.

• Notiek gatavošanās pirma-
jam starptautiskajam koru festi-
vālam un konkursam “Mūzikas 
iedvesmas lauks 2007”, kas no-
tiks Seces pagastā, Degļa kalna 
pakājē, no 24. līdz 28. jūlijam. 
No Mārupes uz šiem dziedāša-
nas svētkiem dosies abi mūsu 
kori – sieviešu koris “Noktirne” 
un jauktais koris “Mārupe”.

rotavīrusi un mūsu bērni
Rotavīrusi ir vīrusi, kas vis-

biežāk izraisa smagu caureju un 
vemšanu (akūtu gastroenterītu), 
kā arī drudzi un vēdera sāpes 
zīdaiņiem un maziem bērniem. 
Pie šīs saslimšanas ir raksturīga 
dehidratācija (atūdeņošanās). Šo 
simptomu intensitāte ir dažāda, 
tā ilgst parasti četras līdz septiņas 
dienas, bet smagākos gadījumos 
var turpināties arī ilgāk. Slimības 
smagumu nosaka tas, ka bērniņš 
strauji atūdeņojas, tādēļ ļoti svarī-
gi, lai bērns saņemtu pietiekamu 
šķidruma daudzumu. Ja to ir grūti 
nodrošināt (piemēram, vemšanas 
gadījumā), var būt nepieciešama 
bērna hospitalizācija – ļoti nepa-
tīkams pārdzīvojums gan bērniem, 
gan vecākiem.

Ir zināms, ka rotavīrusi ir ļoti 
lipīgi, tie var pat vairākas nedēļas 
saglabāties uz dažādiem priekš-
metiem, piemēram, bērnu rotaļ-
lietām. Rotavīrusi viegli izplatās 
mājās starp brāļiem un māsām, 
arī bērnudārzos, jo tie izplatās arī 
pa gaisu. Kaut arī tiek ievērotas 

visas higiēnas prasības, ja apkārt 
ir rotavīrusi, iespēja saslimt ir ļoti 
reāla. Protams, jāatceras, ka regulāri 
un rūpīgi jāmazgā rokas ar šķidra-
jām ziepēm. Ar gabaliņu ziepēm, 
mehāniski vīrusu noslaukām, bet 
nākamais, kas mazgā rokas, var in-
ficēties. Ir pierādīts, ka bērni līdz 
piecu gadu vecumam vismaz vienu 
vai vairākas reizes pārslimo rota-
vīrusu infekciju, tādēļ bieži vecāki 
ir pārsteigti, kāpēc viņu bērns tik 
bieži slimo ar rotavīrusiem.

Jebkura māmiņa vēlas, lai būtu 
pieejama medicīniska aizsardzība 
pret šo infekciju, lai bērns nesa-
slimtu un nenokļūtu slimnīcā.

Kopš pagājušā gada ir pieeja-
ma vakcīna pret šo infekciju. Ro-
tavīrusu vakcīna ir pirmā iekšķīgi 
lietojamā vakcīna pret rotavīrusu 
gastroenterītu Eiropā un Latvijā. 

mīļie jaundzimušo vecāki!
Mārupes pagasta padome dā-

vina jums iespēju vakcinēt savu 
mazuli pret rotavīrusu 100 latu 
vērtībā.

Tūlīt pēc bērna piedzimšanas 
dodieties pie sava ģimenes ārsta 
un izvakcinējiet savu bērnu jau 
agrīni, jo vakcinācija ir jāpabeidz 
līdz 24 nedēļu vecumam (sešu mē-
nešu). Nenokavējiet, tas ir vienkār-
ši – tikai divas piles caur muti 
(iekšķīgi), un arī jūsu bērniņš būs 
aizsargāts pret smagām rotavīrusu 
caurejām un vemšanām. Vismaz 
būsit droši, ka bērns nenonāks 
slimnīcā ar šo smago vīrusu, kas 
izraisa vemšanu un caureju.

sīkāka informācija Mārupes 
sociālajā dienestā, 

tālrunis 7149869.

SOCIāLaIS DIEnESTS ZIŅO

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests (VUGD) aicina iedzīvotājus 
peldēšanās sezonu sākt, kad ūdens 
temperatūra ir sasniegusi 18 grādus 
pēc Celsija skalas. Parādoties pirma-
jām aukstuma sajūtām, peldēšanās jā-
pārtrauc. Sezonas sākumā peldēšanas 
laikam vajadzētu būt īsākam, bet pēc 
tam, kad organisms ir jau pieradis, 
peldes var kļūt ilgākas.

• Visdrošāk ir peldēties īpaši šim 
mērķim paredzētās vietās. Ja tādas 
nav, jāatceras, ka peldvietas krastam 
jābūt lēzenam, vēlams ar cietu pama-
tu. Upēs peldei jāizvēlas vieta, kur ir 
vismazākā straume, tuvumā nav at-
varu vai citu bīstamu vietu. 

• Nav ieteicams peldēties doties 
vienam. Ja uz ūdens rodas problēmas, 
līdzās var nebūt citu cilvēku, kas spētu 
ekstremālā situācijā palīdzēt. Ja cilvēks 
neprot labi peldēt, pirms peldēšanās 
vai vizināšanās ar laivu laikus jābrī-
dina savi biedri. 

• Nepazīstamā vietā uzreiz ne-
drīkst lēkt ūdenī. Vispirms jāpārlieci-
nās, vai ūdenstilpes gultnē nav kādi 
akmeņi, nogrimuši asi priekšmeti, pret 
kuriem, lecot no augstuma, var gūt 
savainojumus. Pēc pārkaršanas saulē 
ūdenī jāiet lēnām, lai nebūtu straujas 
ķermeņa temperatūras maiņas, jo var 
sākties krampji. 

• Peldēties stipra vēja vai negaisa 
laikā ir bīstami. Arī nakts nav labākais 
peldēšanās laiks, jo, aizpeldot tālāk no 
krasta, var apjukt un zaudēt orientēša-
nās spējas, lai atgrieztos atpakaļ.

• Peldēties alkohola reibumā ir ne 
mazāk riskanti kā vadīt automašīnu, 
jo sekas nav prognozējamas.

• Iekļūstot straumē, jāsaglabā 
miers, jāpeld pa straumi uz priekšu, 
cenšoties nokļūt tuvāk krastam. 

• Pirms ļaut bērniem baudīt 
ūdens priekus vecākiem vajadzētu 
pārbaudīt izvēlētās peldvietas, vai 
ūdenstilpes gultne nav bedraina vai 

dūņaina. Pārbaude jaunās sezonas 
sākumā nenāk par ļaunu pat zinā-
mā vietā. 

Kad bērns dodas ūdenī, pieau-
gušajam noteikti jābūt tuvumā un 
modram. Visdrošāk, ja pieaugušais 
atradīsies ūdenī starp bērnu un dzi-
ļumu. Bērniem drīkst ļaut plunčāties 
un peldēties tik tālu, cik pieaugušais 
var labi redzēt un nepieciešamības 
gadījumā ātri piesteigties palīgā.

Ūdenī pieaugušajiem jāpieskata 
arī tie bērni, kuri jau labi prot peldēt, 
jo bērni var pārvērtēt savas spējas. 
No krampjiem ūdenī neviens nav pa-
sargāts, turklāt bērns šādā situācijā 
izbīstas daudz vairāk nekā pieaugušais 
un zaudē paškontroli. 

Peldēt nepratējiem uz ūdens palī-
dzēs noturēties tikai speciālā peldves-
te. Savukārt piepūšamie peldlīdzekļi 
bērniem noder tikai rotaļām, turklāt 
pieaugušo uzraudzībā. Tāpat bērni 
jāuzmana no viļņiem, kas var nogāzt 

no kājām vai radīt tik negaidītu izbīli, 
ka mazulis no tā vien zaudē līdzsva-
ru. Turklāt vilkmes straume nemanot 
peldētāju var ienest dziļāk jūrā. 

Ja bērns dodas līdzi izbraukumā 
ar laivu vai plostu, obligāti jāvelk 
drošības veste, jo tā vislabāk pasargā 
gadījumā, ja mazais iekrīt ūdenī. Taču 
peldlīdzekļos nevajag izmantot drošī-
bas jostas, lai bērns nepārkristu pāri 
malai, jo gadījumā, ja laiva apgāzīsies, 
bērns atradīsies zem ūdens. 

Ja pie mājas ir dīķi, baseini, akas, 
tie jānorobežo tā, lai bērni vieni paši 
klāt netiktu, un mazulis obligāti ir 
nepārtraukti jāuzrauga. Piemājas 
baseinos nevajadzētu atstāt peldošas 
rotaļlietas, kas piesaista mazuļa uz-
manību. Bērns, sniedzoties pēc tām, 
var iekrist ūdenī. 

• Ūdenī nevajag jokojoties saukt 
palīgā, jo situācijā, kad tiešām būs 
vajadzīga palīdzība, neviens vairs ne-
pievērsīs uzmanību.

• Slīcēja glābšana var apdraudēt 
pašu glābēju, tādēļ pirms glābšanas 
uz ūdens ir jānovērtē situācija un 
savas iespējas. Slīcēju var glābt tikai 
cilvēks, kurš labi apguvis peldēša-
nas tehniku un zina paņēmienus, kā 
satvert cietušo un izvilkt to krastā. 
Visdrošākā ir glābšana no krasta, ne-
laimē nonākušajam pametot virvē 
iesietu glābšanas riņķi. Noderēs arī 
bumba vai kādi citi peldoši priekš-
meti, kuri slīkstošajam palīdzētu no-
turēties virs ūdens.

• Nelaimes aculieciniekiem pēc 
iespējas labāk jāiegaumē notikuma 
vieta, izmantojot orientierus gan uz 
ūdens, gan krastā, lai varētu glābējiem 
precīzāk norādīt vietu, kur notikusi 
nelaime. Nelaimes gadījumā nekavējo-
ties jāizsauc glābēji pa tālruni 112. Pēc 
iespējas precīzāk jānorāda nelaimes 
vietas koordinātes un piebraukšanas 
iespējas. Glābēji jāsagaida un jānorāda 
cietušā atrašanās vieta.

VuGD aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem ūdens tuvumā un peldoties

PAZiŅOjUMs

Kapu svētki
1. jūlijā katoļu kapu svētki: 
14.00 – Mārupes kapsētā, 
16.00 – Mazcenu kapsētā.

29. jūlijā Mārupes pagasta 
kapu svētki

14.00 – Mazcenu kapsētā
16.00 – Mārupes kapsētā

MāRUPes PAgAsTA 
sOCiāLAis dienesTs 

infORMē, 
ka ģimenēm ar bērniem, ku-
ras sadarbojas ar sociālo dar-
binieku, bāriņtiesu un policiju 

ir iespējams bērnus nosūtīt 
uz vasaras nometnēm.
interesentiem vērsties 

Mārupes pagasta padomes 
sociālajā dienestā pirmdienās 
un ceturtdienās no plkst. 9.00 

līdz 18.00, pārtraukums no 
plkst. 13.00 līdz 14.00.

Laiks pārvērš pelnos daudzas 
vērtības,
Laiks mūsu dienas smalkās dzijas 
ārda,
Bet paliek dzīvot vienmēr atmi-
ņās
Viss tas, ko cilvēks sēj ar savu 
vārdu.

Bija karsta maija diena, 
kad daudzi cilvēki varbūt ti-
kai zemapziņā pateicās savai 
ilggadējai dakterītei par to, 
ka viņu sirdis ir tik stipras, 
lai pārciestu šo tveici.

Bet pašas dakteres Gaidas 
Lapiņas – ilggadējās Tīraines 
ambulances vadītājas – sirds 
pēkšņi apstājās... Kāds, izdzir-
dot skumjo vēsti, nodomāja: tā 
ir kļūda, tā nevar būt mūsu 
enerģiskā daktere, kāds varbūt: 
kā gan daktere nejuta ļaunu 
vēstošos simptomus, vēl kāds: 
kāpēc bieži šķiet, ka labākie 
cilvēki pirmie tiek aizsaukti 

mūžībā... Varbūt dakteres sirds 
bija par daudz sāpju uzņēmusi, 
jo ārsts šodien bieži izrādās 
daudzu vecu un slimu cilvēku 
vienīgais uzklausītājs?

Atvadu vārdos gribam 
pateikt paldies par profesio-
nalitāti, iejūtību, sirdsgudrī-
bu un mīlestību pret izvēlēto 
profesiju, kurā tika nostrādāti 
daudzi gadi.

Var jau teikt, ka tas ir 
par vēlu, var mierināt sevi ar 
domu, ka Gaida Lapiņa par 
ilggadēju profesionālu darbu 
saņēma Mārupes pagasta aug-
stāko novērtējumu – atzinī-
bas rakstu, bet viens ir skaidrs 
– neviens nepadarīs tieši tos 
labos darbus, ko vēl varēja 
veikt daktere Lapiņa.

30. maijā ārsti Gaidu Lapi-
ņu guldīja zemes klēpī Rīgā, 
I Meža kapos.

Mārupes pagasta padome

aTVaDu VārDI
Gaidai Lapiņai (1941 – 2007)
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Viens no jauniešiem, kuru sasnie-
gumus sportā atbalsta Mārupes pagasta 
padome, ir motosportists, skuteru klases 
pēdējo gadu neapšaubāmais līderis ju-
nioru ieskaitē Armands Leitāns. Arī šī 
sezona Armandam sākusies ar labiem 
sasniegumiem. Mazmotošosejas sacen-
sībās, kas norisinājās 21. aprīlī sporta 
kompleksā “SK 333”, viņš izcīnīja pir-
mo vietu abos braucienos un 1. posma 
kopvērtējumā, kā arī 1. maijā veiksmīgi 
startēja Durka racing un Latvijas Tautas 
sporta asociācijas organizētajā sacensību 
seriālā, kur atkal abos braucienos sku-
teru līdz 50 cm3 klasē izcīnīja 1. vietu 
septiņu dalībnieku konkurencē.

Armands Leitāns: sezonai esmu 
gatavs, tehnika ir sagatavota, esmu arī 
aizvadījis vairākus treniņbraucienus 
Biķernieku kartodromā pirms sacensī-
bām, kas palīdzēja sasniegt labus rezul-
tātus pirmajās sacensībās. Dalībnieku 
skaits, skatoties uz pirmo posmu, nav 
daudz mainījies, salīdzinot ar iepriek-
šējo gadu, bet tas visdrīzāk tāpēc, ka 
1. posmā bija šosejas sacensībām abso-
lūti nepiemēroti laika apstākļi – lietus 
un slapjš sniegs, stiprs vējš un zema 

gaisa temperatūra ap nulle grādiem, 
no kā daudziem dalībniekiem radās 
problēmas ar mototehnikas motora 
darbību, karburatora droseles iesalšanu 
un iestrēgšanu, arī trase bija slidena, 
tāpēc neizpalika arī kritieni, pa laimi 
viss beidzās bez traumām. Mani šādas 
problēmas gan neskāra.

Šī mazmotošosejas sezona atšķirsies 

no iepriekšējās ar to, ka sacensības no-
tiks arī ārpus Rīgas, kas popularizēs šos 
sporta veidus un iespējams arī piesaistīs 
jaunus dalībniekus. Sacensības norisinā-
sies paralēli supermoto čempionātam, 
kurā piedalās Baltijas un Somijas spor-
tisti, kas arī sev ļoti iespējams atvedīs 
līdzi kādu braukt gribētāju Latvijas 
mazmotošosejas čempionātā.

Trasē ar mazo mototehniku

Varam turpināt iepriekšējā iz-
devuma virsrakstu – “No Ventspils 
līdz Maskavai... un tālāk uz Mins-
ku!” Tieši tā mūsu Mārupes meiteņu 
volejbola gaitas turpinās Baltkrievi-
jā, kur piedalījāmies starptautiskās 
sacensībās, kas veltītas ievērojamas 
baltkrievu treneres L. Ševčenko pie-
miņai. Turnīrā piedalījās Latvijas, 
Ukrainas un Baltkrievijas komandas. 
Četru dienu laikā aizvadījām sep-
tiņas spēles pret spēcīgo Baltkrie-
vijas izlasi, divām Minskas sporta 

internātskolas, Ukrainas Rovnas un 
Kostopoles komandām. Par turnī-
ra uzvarētājām kļuva Baltkrievijas 
valsts izlase, kas rādīja azartisku un 
spraigu volejbolu. Sacensības bija 
sava veida rakstura pārbaude pēc 10 
stundu garā, nogurdinošā braucie-
na. To pārcietām labi un cīnījāmies 
kā pratām, rādot daudzveidīgu un 
situācijām bagātu spēli. Pretiniecēs 
manījām spēles stilu, taktiku un 
raksturu, kas ir stipri atbilstīgs viņu 
austrumeiropeiskajai izcelsmei un 

temperamentam – neatlaidīgs cīņas 
spars un stingrs raksturs. Baltkrievi-
jā volejbolistes dzīvo internātos un 
trenējas divas reizes dienā.

Ne vien lieliski bagātinājām 
mūsu spēļu praksi un ieguvām 
starptautisku pieredzi, bet arī ie-
pazināmies ar Minskas arhitektū-
ru un guvām priekšstatu par balt-
krievu dzīvi. Lai gan Baltkrievija 
tāpat kā Latvija savu neatkarību 
atguva 1991. gadā, salīdzinot ar 
Baltiju, tur vēl stipri jūtama pa-
domju elpa, kas redzama Minskā. 
Uzvaras piemineklis (kopija Rīgā, 
Uzvaras parkā esošajam) ir rotāts 
ziediem un lielām, sarkanā zvaig-

znēm, šķiet, godā vēl šodien. Pa-
domju varas simbols, Ļeņins, kā 
dzīvs cēli slejas pilsētas centrālajā 
laukumā. Arī pirmais iespaids par 
Baltkrieviju saistījās ar absolūtu so-
ciālismu, taču tas strauji mainījās, 
vairāk iepazīstot pilsētu un ļaudis. 
Mums lielu interesi izraisīja Mins-
kas skaistā arhitektūra – universi-
tātes, valdības ēka, centrālā stacija, 
bibliotēkas, cirks, teātris un citas 
interesantas celtnes, zaļie un mil-
zīgie pilsētas parki, četru joslu pla-
tās ielas un koptās, glīti noformētās 
ceļmalas – neviena papīra, nevienas 
nomestas pudeles – unikāli! Lielāko 
prieku mums raisīja brauciens ar 

metro, kas vairumam no meitenēm 
bija pirmo reizi. Par mājām drīkstē-
jām dēvēt netālu no Minskas esošo 
viesu privātmāju, kura četras dienas 
bija mūsu rīcībā. Viesmīlīgie nama 
saimnieki bija parūpējušies, lai 
mums nebūtu jāgarlaikojas. Katru 
vakaru gājām pirtī, aizrāvāmies ar 
novusu, biljardu un citā spēlēm.

Brauciens viennozīmīgi bija 
veiksmīgs un vērtīgs, kā arī visādi 
citādi izdevies. Komandas vārdā 
saku paldies mūsu delegācijas va-
dītājam Ivaram Punculim par iztu-
rību un visiem citiem, kas piedalījās 
brauciena organizēšanā.

Līga Miķelsone

Armands Leitāns trasē ar 1.numuru.

Volejbols

Mārupes teikvando treneris Vitā-
lijs Lepins-Žagars atgriezies no teik-
vando pasaules čempionāta Pekinā. 
Viņš “Mārupes Vēstīm” pastāstīja:

“2008. gada olimpisko spēļu gal-
vaspilsētā maija vidū notika pasau-
les teikvando čempionāts senioriem 
(16 gadi un vecāki). Tas bija īsts 
pārbaudījums gaidāmās olimpiādes 
saimniekiem, jo organizatori sarīkoja 
fantastiskus sporta svētkus ar paraug-
demonstrējumiem un šovu, kādu var 
redzēt tikai austrumos un filmās.

Pasaules čempionātā piedalījās 865 
sportisti no 116 valstīm, starp kuriem 
bija arī Latvijas izlases sportisti izlases 
trenera, t. i. manā vadībā. Ķīnā jebku-
ru cīņas sportu vienkārši dievina un 
atbalsta. Ja Ķīnas nacionālais sporta 
cīņas veids ir u-šu vai kung fu, tad 
teikvando – Korejas cīņas veids. Teik-
vando, kļūstot par olimpisko sporta 
viedu, kļuva populārākais cīņas veids 
Āzijā. Tik spēcīgas konkurences teik-
vando, kāda ir Āzijā, nav nekur citur 
pasaulē. Tikai iedomājieties: Ķīna, Tai-
vāna, Taizeme, Koreja, Japāna, Hon-
konga, Irāna, Filipīnas! Visi šo valsts 
teikvando izlases pārstāvji ir ļoti veikli 
un spēcīgi konkurenti pasaules čem-
pionātā. Tieši ar Āzijas pārstāvjiem 
pēc izlozes bija jācīnās mūsu spor-
tistiem. Deniss Sisojevs svarā līdz 62 

kilogramiem cīnījās ar Filipīnu izlases 
sportistu. Aleksejs Bliznakovs svara 
kategorija līdz 58 kilogramiem – ar 
Honkongas sportistu. Kaut arī ar me-
daļām neatgriežamies, bet iedvesmo 
arī tas, ka cīņas bija mums ļoti līdzī-
gas un tikai viena punkta starpība 
šķīra no uzvaras. Tas ir ļoti labi, jo 
Aleksejam tas bija pirmais starts tāda 
ranga sacensībās.

Interesanti ir daži fakti teikvando 
faniem. Stīvens Lopezs (ASV) – viens 
no pasaules zvaigznēm, kļuvis par 
četrkārtējo pasaules čempionu (ie-

priekšējie tituli izcīnīti 2001., 2003., 
2005. gadā). Viņa māsa Diana Lopeza, 
kurai pagājušajā pasaules čempionātā 
arī bija zelts, šogad palika trešā vie-
tā. Bet no bijušajām PSRS valstīm 
pa vienai bronzas medaļai saņēma 
tikai Kazahstānas un Azerbaidžānas 
komandas.

Nākamais nopietnais starts mūsu 
izlasei būs septembra beigās. Tas būs 
pasaules olimpiskais kvalifikācijas tur-
nīrs. Trīs pirmie katrā svara kategorijā 
iegūs ceļa zīmes uz Pekinas olimpis-
kajām spēlēm.”

Latvijas sportisti gatavojas Pekinas 
olimpiādei

Otrais no kreisās Latvijas izlases un jauno mārupiešu teikvando treneris 
Vitālijs Lepins-Žagars

Gada gaišākajā laikā, ap Vasaras 
saulgriežiem, tāpat kā gadu mijā 
mēdzam atmiņā pāršķirstīt iepriekš 
paveikto un jaunajā sezonā vai mā-
cību gadā plānoto. Mārupes skolēni 
dodas pelnītā vasaras brīvlaikā, fut-
bolisti, volejbolisti un basketbolisti, 
kā arī jaunie mūziķi un mākslinieki 
– uz vasaras nometnēm. Ne tikai 
pasaulē, bet arī pie mums ir dažādi 
neparastāki sporta veidi, starp tiem 
arī tādi, ar kuriem nodarbojas tikai 
pieaugušie. Nemaz tik tālā pagātnē 
nav laiks, kad jebkādas azartspē-
les bija aizliegtas, bet tagad zoles 

spēlmaņiem ir pat sava federācija. 
Atceroties, ka tā bija reģistrēta Mā-
rupē, jau vairākus gadus ar sporta 
kluba “Servus Plus” atbalstu notiek 
šā intelektuālā sporta veida sacen-
sības, devāmies pie aizrautīga zo-
les spēlmaņa, viena no Zoles spēles 
federācijas dibinātājiem mārupieša 
Māra Skuškas.

Māris uzskata, ka zole ir tradi-
cionāla latviešu vīru intelektuālā 
spēle. Daudzi tāpat kā viņš to ap-
guvuši jau diezgan agrā bērnībā, jo 
toreiz jau vilināja arī tas aizliegtais 
auglis – kāršu spēle. Viņš neuzskata 
to īsti par sportu, tomēr smadzeņu 
treniņš ir ne pa jokam, jo jāparedz 
trīs līdz četri gājieni uz priekšu, 
bet galvenais – to var spēlēt visu 
mūžu.

Tieši rakstnieks Andris Kolbergs 
bija tas, kurš zoli izcēla saulītē un 
pierādīja, ka tā nav tikai dzērāju 
un mednieku izprieca. Viņš noor-
ganizēja pirmo zoles čempionātu 
mecenātu klubā, vēlāk kompānija, 
kas regulāri tur pulcējās, pārvācās 
tieši uz Mārupi – uz paju sabied-
rību “Klements”. Tagad sporta un 
atpūtas centrs ir šo tradīciju pār-
ņēmējs.

Lieldienās Mārupē notika kār-
tējais Latvijas zoles čempionāts. 
Mārim Skuškam kā zoles kluba 
“Monstri” (nosaukums cēlies no 
mārupiešiem labi zināmās sporta 
kluba ilglaicīgās jaunbūves, nevis 
simbolizē izcilu meistarību) līderim 
ir iecere gada nogalē sarīkot Master 
turnīru četriem spēcīgākajiem Lat-
vijas zoles klubiem, jo viņš uzskata, 
ka Latvijas čempionāts zaudē savu 
spraigumu ar to, ka apmēram puse 
spēlētāju ir stipri viduvējā līmenī – 
varētu teikt, svētdienas spēlmaņi. 

Pirmajās Ziemassvētku brīv-

dienās ieplānotajā turnīrā varētu 
piedalīties politiķu un prominentu 
personu iecienītais slēgtais klubs 
“Melnais kaķis”, “Georgs”, kurā 
spēlē daudzi jauni, spējīgi cilvēki, 
“Monstri” un ceturtā varētu būt 
rajonu izlase – katrā komandā 16 
dalībnieki.

“Sievietes zolē tie ir izņēmumi, 
bet tās, kas te pie mums jau brauc, 
spēlē labi. Tās, kas tiek līdz tur-
nīram, ir ar ļoti racionālu pieeju, 
mazāk riskē, tāpat kā autobraucējas 
ir mazāk avantūriskas,” saka Māris 
Skuška. “Mani mājinieki tikpat kā 
nespēlē zoli. Dēls Kaspars dažreiz 
internetā uzspēlē, Mārtiņš (trenējies 
hokejā un bijis Latvijas U-18 un U-
20 izlases spēlētājs – red. piezīme) 
ir pilnīgi pretējs man – azartspēles 
viņu neinteresē. Viņu var pierunāt 
kādā nometnē apsēsties pie kāršu 
galda.”

Māris ar domubiedriem gandrīz 
katru dienu kādu stundu velta sa-
vam vaļaspriekam klubā “Servus 
Plus”. “Šī kādreiz brīvā laika nodar-
bošanās tagad apzināti tiek kultivē-
ta, lai uzturētu domas asumu, jo, ja 
smadzenes netrenē, tās atrofējas,” 
saka Māris Skuška. 

Centrā Māris Skuška pie zoles galda.

Zole – sports 
domas asumam
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Latvijas Valsts prezidentei  
V. Vīķei-Freibergai

LR Saeimas Izglītības 
komisijai

LR Ministru prezidentam  
A. Kalvītim

IZM ministrei B. Rivžai

Rīgas domei un RD IJSD

Saeimu pārstāvošo partiju 
frakcijām

LIZDA priekšsēdētājai 
A. Harbacēvicai

laikrakstiem “Diena”, “Izglītība 
un Kultūra”, “Mārupes Vēstis”

Latvijas skolu vecāku 
padomēm

ziņu aģentūrām LETA un BNS

Latvijas Televīzijai, www.pro5.lv

Mārupes vidusskolas ve-
cāku komiteja ir iepazinusies 
ar skolotāju atklāto vēstuli 
“Par krīzes situāciju izglītībā” 
(23.03.2007.).

Pilnībā atbalstām skolotāju 
prasības, apzinoties, ka atalgo-
juma dēļ viņi ir spiesti strādāt 
vairāk nekā vienu slodzi, lai 
varētu uzturēt sevi un savas 
ģimenes.

Pēdējie gadi Latvijas valsts 
vēsturē iezīmējas ar skolotāja 
amata nepopularitāti un grūtī-
bām motivēt jauniešus mācīties 
par skolotājiem. Skolās arvien 
retāk ienāk jauni skolotāji, dau-
dzi pedagoģijas studijas beigušie 
neturpina strādāt par pedago-
giem. Ekonomiskās motivācijas 
trūkums rada spriedzi esošajiem 
pedagogiem, kuru entuziasmu 
un darba prieku apslāpē papildu 
darba slodze. No tā cieš mūsu 
bērnu izglītības kvalitāte. Ja si-
tuācija netiks uzlabota, mūsu 
bērni nesaņems kvalitatīvu izglī-
tību, kas viņiem neļaus konkurēt 
ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas 
Savienības darba tirgū. Tas rada 

spriedzi arī mums, vecākiem. 
Uzskatām, ka kvalitatīvs skolo-
tāja darbs ir iespējams, strādājot 
vienu pilnu slodzi un saņemot 
par to šā darba kvalifikācijai 
atbilstošu atalgojumu.

Mūsuprāt, skolotāju atalgo-
juma un slodzes problēma ir 
ilgstoša. Jākonstatē, ka diemžēl 
valsts un atbildīgās institūcijas 
šīs problēmas risināšanā ir ie-
saistījušās tikai, kad skolotāju 
pacietības mērs ir pilns, saru-
nas ar LR Izglītības un zinātnes 
ministrijas pārstāvjiem ir biju-
šas neveiksmīgas. Skolotāji ir 
brīdinājuši par streika iespēja-
mību. Uzskatām, ka šāda pieeja 
skolotāju atalgojuma problēmas 
risināšanai nav pieļaujama, jo 
apzināmies skolas un skolotāja 
nozīmi sabiedrības dzīvē.

Piekrītam skolotāju vēstulē 
izteiktajam apgalvojumam, ka 
arī no vecāku puses skolotāji 
bieži nav saņēmuši morālu at-
balstu savam darbam, tāpēc vē-
lamies mainīt esošo situāciju un 
veidot ciešāku dialogu ar skolo-
tājiem, lai mūsu bērnu audzinā-
šana un izglītošana būtu kopīgs 
darbs un atbildība vecākiem un 
arī skolotājiem. Apstiprinājums 
mūsu vēlmei palīdzēt skolotā-
jiem ir šī atbalsta vēstule.

Lūdzam atbalstīt skolotāju 
izteiktās prasības, gan palielinot 
viņu atalgojumu, gan uzlabojot 
viņu sociālās garantijas.

Aicinām Latvijas skolu ve-
cāku komitejas atbalstīt mūsu 
vēstuli skolotāju atbalstam. 

Mārupes vidusskolas vecāku 
padomes vārdā, 

Mārupes vidusskolas vecāku 
padomes priekšsēdētājs 

edgars Mažis, Mārupes 
vidusskolas vecāku padomes 

locekļi ieva Vēvere, Aigars 
Laizāns, Mārtiņš Meisītis

21.05.2007.

atklāta vēstule, 
atbalstot skolotājus

2007. gada 28. marta Mārupes 
pagasta padomes Sociālo, izglītī-
bas, kultūras un sporta jautājumu 
komitejas sēdē, izvērtējot Mārupes 
pagasta sporta daļas paziņojumu 
15.03.2007. “Mārupes Vēstīs” 9. un 
12. klases audzēkņiem par iespēju 
tikties ar sporta treneriem, gata-
vojoties valsts pārbaudes darbam 
– ieskaitei sportā, 24.03.2007. raks-
tu “Rīgas Apriņķa Avīzē” un mājas 
lapā: www.aprinkis.lv “Sportiskā 
rīvēšanās Mārupes pusē” un ņemot 
vērā “Rīgas Apriņķa avīzei” un So-
ciālo, izglītības, kultūras un sporta 
jautājumu komitejas priekšsēdētā-
jai I. Tonei adresēto atklāto vēstuli 
no Mārupes vidusskolas 12. klases 
skolēniem, kurā izteiktas pretenzi-
jas par sporta dzīves organizēšanu 
pašvaldībā, tās atspoguļojumu vie-
tējā presē un sporta struktūrvienī-
bas vadītājas Silvijas Bartuševičas 
atbilstību ieņemamajam amatam, 
izveidota darba grupa šādā sastāvā: 
deputāti I. Tone, J. Lagzdkalns, Dz. 
Poiša, E. Gribovskis, A. Grope, L. 
Laupere, galvenā grāmatvede Rita 
Kausiniece, Mārupes bāriņtiesas 
priekšsēdētāja Nadīna Millere. Dar-
ba grupa konstatēja, ka 

1) Mārupes vidusskolas iesnieg-
tā vēstulē MPP paskaidrots, ka 

a) skolas administrācijas sēdē 
konstatēts: atklātās vēstules autors 
faktiski ir sporta skolotājs Valdis 
Poršs, kura rīcība

- šai gadījumā vērtējama kā 
nepedagoģiska un neētiska, jo dar-
binieks rīkojies pretrunā ar darba 
kārtības noteikumu punktiem 8.1, 
8.8 un darba līguma punktiem 5.1, 
5.2 un 5.10, kā arī Izglītības un zi-
nātnes ministrijas 1998. gada 19. 
maijā akceptētās “Pedagogu pro-
fesionālās ētikas pamatprasību” 
vairākiem punktiem, piemēram, 
pedagogs “aizmuguriski nekritizē 
savus kolēģus un skolas vadību”, 
“problēmsituācijas risina, nevairo-
ties no konstruktīviem, pedagoģiski 
nepieciešamiem kompromisiem un 
principiāliem lēmumiem”,

- radījusi skolēnos negatīvu 

priekšstatu par Mārupes pašval-
dību, jo ar preses starpniecību 
izplatīta nepamatota informācija 
par sporta dzīves organizēšanu, 
kā rezultātā nomelnots Mārupes 
pagasta padomes darbs.

b) Mārupes vidusskolas admi-
nistrācija lūdz turpmāk pašvaldības 
darbiniekiem saskaņot jautājumus, 
kas vērsti uz līdzdalību valsts pār-
baudes darbu prasību skaidrošanā.

2) pēc grāmatvedības uzziņas 
Mārupes pagasta sporta pasāku-
miem 2006. gadā plānotie līdzekļi 
izlietoti saskaņā ar apstiprināto 
budžetu un izdevumu tāmēm.

3) pēc personāla lietu pārzi-
nes A. Teikmanes apliecinājuma 
sporta struktūrvienības vadītāja S. 
Bartuševiča atbilstoši izstrādātajam 
amata aprakstam atbilst ieņema-
majam amatam, jo viņai ir Rīgas 
pedagoģijas un izglītības vadības 
augstskolā iegūta uzņēmuma va-
dītāja kvalifikācija, kā arī regulāri 
tiek apmeklēti sporta pedagogiem 
rīkotie kvalifikācijas paaugstināša-
nas kursi. S. Bartuševičai ir arī 22 
gadu pieredze sporta darbā.

4) iepazīstoties ar treniņu grafi-
ku un tiekoties ar Mārupes pagasta 
sporta struktūrvienības Treneru 
padomes priekšsēdētāju A. Kļaviņu, 
– ka treneru darbs neietver tikai 
presē uzrādītās treniņu nodarbības, 
bet arī sacensības un to organizē-
šanu, kā arī papildu treniņus un 
izbraukumus uz koptreniņiem un 
sacensībām, kuras pamatā notiek 
brīvdienās, tādējādi Mārupes pa-
gasta treneri strādā atbilstoši ap-
maksātajai slodzei.

5) Mārupes pagasta padomes 
mērķis, algojot trenerus darbam ar 
bērniem un jauniešiem, ir organizēt 
bērnu un jauniešu brīvo laiku tuvu 
viņu dzīvesvietai, piesaistot pēc ie-
spējas vairāk jauno sportistu, nevis 
strādāt tikai ar dažiem perspektīvā-
kajiem sportistiem izcilu rezultātu 
sasniegšanai. 2006. gadā 10 treneru 
vadībā sporta sekcijās regulāri no-
darbojās vairāk nekā 250 bērnu un 
jauniešu, vēl aptuveni 40 bērnu tās 

apmeklējuši nesistemātiski. 
6) ar 2007. gadu Mārupes 

pašvaldība ir izveidojusi sporta 
struktūrvienību, apstiprinājusi tās 
nolikumu, treneru padomes no-
likumu, instrukciju, kas paredz 
sporta treneru darbības obligāto 
dokumentāciju, labāko sportistu 
“Gada balvas” vērtēšanas nolikumu 
un nolikumu par Mārupes pagasta 
pašvaldības sporta organizāciju un 
individuālo sportistu atbalstu, kas 
apliecina, ka darbs sporta jomā 
attīstās un tiek pilnveidots.

7) izvērtējot paziņojumu, ko 
laikrakstā “Mārupes Vēstis” ie-
vietojusi Mārupes pagasta sporta 
struktūrdaļa par tikšanos ar tre-
neriem konsultācijām par sporta 
spēļu noteikumiem valsts ieskaišu 
sportā dēļ, S. Bartuševiča bijusi 
nekorekta attiecībā pret Mārupes 
vidusskolas administrāciju.

8) sarunā ar “Mārupes Vēstu” 
redaktori Z. Melkinu noskaidrots, 
ka pagasta informatīvais izdevums 
nekad nav saņēmis no Mārupes 
vidusskolas skolēniem vai viņu 
sporta pedagogiem informāciju 
par Mārupes vidusskolas audzēkņu 
sporta sasniegumiem, kaut gan Z. 
Melkina regulāri ir aicinājusi sko-
las vadību sniegt informāciju par 
visām skolas aktualitātēm.

Darba grupa dod atzinumu
• Ņemot vērā visus ar atklā-

to vēstuli noskaidrotos faktus un 
publikāciju, uzskatām, ka Mārupes 
vidusskolas administrācijai būtu 
nepieciešams izvērtēt sporta sko-
lotāja V. Porša rīcības atbilstību 
pedagoga profesionālajai ētikai.

• Ņemot vērā pagasta struktūr-
vienības publikāciju un noskaid-
rotos faktus, uzskatām, ka Māru-
pes pagasta vadībai nepieciešams 
pārrunāt S. Bartuševičas nekorekto 
rīcību attiecībā par līdzdalību valsts 
pārbaudes prasību skaidrošanā un 
turpmāk saskaņot plānotos pasā-
kumus saistībā ar skolu adminis-
trāciju.

māruPES PaGaSTa PaDOmES 
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu 
komitejas darba grupas aTZInumS

          nobeigums. sākumu lasiet 3. lpp.

– jūsu viedoklis par prio-
ritārajiem pagasta attīstības 
virzieniem infrastruktūras, so-
ciālajā, izglītības un kultūras 
jomā?

– Atbilde uz šo jautājumu 
ir pašvaldības politiķu un to 
pārstāvēto partiju ziņā. Mans 
uzdevums ir nodrošināt pagas-
ta padomes pieņemto lēmumu 
izpildi.

– Ko uzskatāt par svarīgā-
ko no paveiktā šajos pirmajos 
darba mēnešos?

– Esmu padziļināti darbojies 
vairāku ar pašvaldības funkciju 
izpildes nodrošinājumu saistī-
tu jautājumu risināšanā, tomēr 
neuzskatu, ka būtu pareizi pa-
šam izteikt sava darba rezultātu 
vērtējumu, jo gan to svarīguma 
novērtējuma kritēriji, gan pašu 
rezultātu esamība būs balstīta uz 
manu subjektīvo viedokli. Do-
māju, ka no malas šo darbību 
rezultāti un to lietderīgums vai 
bezjēdzīgums būs labāk nosa-
kāms.

– Vai ir tādi jautājumi, kas 
sākotnēji šķita problemātiski, 

bet izrādījās ne tik sarežģīti, 
kā domāts; savukārt tās lie-
tas, kas šķita vienkāršākas, 
patiesībā izrādījās pašas no-
pietnākās?

– Nē, par kādiem konkrētiem 
jautājumiem tā teikt nevaru, 
bet, vērtējot kompleksu prob-
lēmu kopumu ar savu rašanās 
veidu, risinājuma sarežģītību un 
realizācijas gausumu, pārsteidza 
mantojumā saņemtās problēmas 
iepirkumu un būvniecības kon-
troles jomā, daļa, no kurām tiešā 
veidā atspoguļojas kā patreizējais 
ielu un ceļu seguma stāvoklis.

Zanda Melkina

Pirmās 100 dienas izpilddirektora amatā klāt atvaļinājumu laiks
cienījamie Mārupes pagasta iedzīvotāji un padomes 
apmeklētāji!
cienot jūsu laiku, savlaicīgi informējam: Mārupes pa-
gasta padomes darbinieki no šā gada 10. jūlija līdz 17. 
augustam atradīsies atvaļinājumā. Šai laikā apmeklētāju 
pieņemšana steidzamu jautājumu risināšanai pirmdienās, 
16., 23., 30. jūlijā, 6. un 13. augustā, no plkst. 9.00 līdz 
13.00.
Lai jums nerastos liekas problēmas, lūdzam pēc iespē-
jas ieplānot pagasta padomes dienestu un speciālistu 
apmeklējumus konsultācijām vai dažādu dokumentu 
saņemšanai līdz atvaļinājumam.
Miršanas reģistrācijai pārējās dienās zvanīt pa tālruni 
7934385.
tālruņi neatliekamiem gadījumiem 26578920, 29179975, 
29236436.
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Laikraksts “Mārupes Vēstis”. 
Reģ. Nr. 000702131. Iznāk vienu reizi mēnesī. 

Tirāža – 4500 eksemplāru. Bezmaksas.
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Redaktore Zanda Melkina. 
Tālrunis 7149868, fakss 7149858, e-pasts: marupe@marupe.lv 

SIA “Sabiedrība Mārupe” dis-
pečerdienestam pa tālruni 7933371 
ik dienas nākas uzklausīt Jaunmā-
rupes ciemata iedzīvotāju lūgu-
mus pēc komunālo pakalpojumu 
speciālistu palīdzības. Vienā mājā 
pārplīsusi savu mūžu nokalpojusī 
kanalizācijas caurule, citā – sistēma 
aizdambējusies nevīžīgu kaimiņu 
dēļ. Vienā dzīvoklī vairs nesilda 
dvieļu žāvētājs, citā – ūdeni netur 
krāns. Savukārt apkures sezonā 
aukstumizturīgākie paģēr siltumu 
padot pēc iespējas taupīgāk, tur-
pretī mazu bērnu vecāki apgalvo, 
ka dzīvoklī salst. 

Ir arī neiecietīgie jautājumi: kā-
pēc mūsu māja tik ilgi bez elektrī-
bas; kāpēc nelikvidējat bomžatņiku 
pagrabā; kāpēc ļaujat automašīnas 
novietot zālienos vai abās pusēs 
piebraucamajiem ceļiem, ka ātrā 
palīdzība nevar aizspraukties ga-
rām; kad aizkrāsosit māju visādiem 
ķēpājumiem aprakstītās sienas; vai 
zināt, cik cūcīga ir mūsu kāpņu 
telpa; par ko namu apsaimnieko-
tājiem naudu maksājam?

Par ko maksājam SIa 
“Sabiedrība mārupe”?

Maksājam par komunālajiem 
pakalpojumiem – dzeramā ūdens 
apgādi, apkuri, kā arī kanalizāci-
jas ūdeņu novadīšanu un attīrī-
šanu. Tas ik mēnesi redzams SIA 
“Sabiedrība Mārupe” izrakstītajos 
rēķinos. 

Saimniecības galvenais ener-
ģētiķis Harijs Lediņš atgādina, ka 
ūdens un kanalizācijas tarifi nav 
mainīti kopš 2004., bet siltum-
enerģijas – kopš 2005. gada. Taču 
energoresursu sadārdzinājuma 
un inflācijas dēļ šogad tie jūtami 
paaugstināsies. (Pēc Sabiedrisko 
pakalpojumu regulatora akcepta) 
tie būs:

* siltumenerģijas pārdošanas 
tarifs fiziskām personām (ar PVN 
5%) – 30,65 Ls/MWh, juridiskām 
personām ar PVN 18% – 34,44 Ls/
MWh (pie patreizējās gāzes cenas), 
bet, gāzes cenai mainoties, automā-
tiski mainīsies arī tarifs;

* dzeramā ūdens pārdošanas 
tarifs bez PVN – 0,27 Ls/m3, ar 
PVN 5% – 0,28 Ls/m3;

* sadzīves kanalizācijas ūdeņu 
novadīšanas un attīrīšanas tarifs 
bez PVN – 0,45 Ls/m3, ar PVN 
5% – 0,47 Ls/m3. 

Maksājam par mājas apsaim-
niekošanu jeb paša nama, tā iek-

šējo komunikāciju, koplietošanas 
telpu un apkārtnes uzturēšanu 
kārtībā. To māju iedzīvotāji, kuri 
noslēguši apsaimniekošanas līgu-
mu ar SIA “Sabiedrība Mārupe”, 
ikgadējās kopsapulcēs vienojas par 
maksu. Mājas dzīvokļu īpašnieki 
var vienoties, cik lielus iekrājumus 
veidos, piemēram, jumta remon-
tam, ārdurvju nomaiņai, fasādes 
krāsošanai, siltināšanai utt., algos 
vai nealgos apkopēju.

Taču ir maksājumi, kas obligāti 
ikviena daudzdzīvokļu nama iedzī-
votājiem, piemēram, samaksa par 
sētnieka un zāliena pļāvēja pakal-
pojumiem, atkritumu izvešanu, kā 
arī vietējo speciālistu darbu mājas 
iekšienē, uzturot darba kārtībā ko-

pīgās komunikācijas un elektrisko 
instalāciju.

Ar jauno tarifu apstiprināša-
nas brīdi par santehniķa pakal-
pojumiem dzīvojamās mājās dzī-
vokļu īpašniekiem nāksies maksāt 
0,04 Ls/m2. Tas tālab, ka saskaņā 
ar MK noteikumiem Nr. 281 “Par 
tarifu aprēķināšanas metodiku” 
šīs izmaksas netiek iekļautas ta-
rifos.

Lūgums ielāgot: SIA “Sabied-
rība Mārupe” garantē visu augstāk 
minēto pakalpojumu kvalitāti, taču 
nekādā ziņā neatbild par elektrī-
bas, gāzes, telefonsakaru, interneta, 
kabeļtelevīzijas u.c. nepārtrauktību. 
Jo šos pakalpojumus sniedz citi uz-
ņēmumi: AS “Latvenergo”, AS “Lat-
vijas Gāze”, SIA “Lattelecom” u.c.

Zināšanai: SIA “Sabiedrība 
Mārupe” namu pārvaldniece Irēna 
Brūklene teic, ka pārsvarā visi dzī-
vokļu īpašnieki vienojušies par mā-
jas apsaimniekošanu maksāt vidēji 
0,22 Ls/m2. Tā kā viens sētnieks 
apkopj vairāku māju teritorijas, 
zāliens tiek pļauts, un apstādīju-

mi apgriezti ar kopējo tehniku un 
darbarīkiem – līdzekļi izmantoti 
racionālāk, līdz ar to namu ap-
saimniekotājs spēj iekļauties šajā, 
ar saimnieku mājām nesalīdzināmi 
pieticīgākajā, tāmē.

uz policijas un pašu 
sirdsapziņas palikušais

Protams, ūdensvada vai ka-
nalizācijas sistēmas avāriju, kā arī 
ugunsgrēka gadījumā jaunmāru-
pieši jebkurā diennakts laikā var 
zvanīt SIA “Sabiedrība Mārupe” 
dispečerdienestam pa tālruni 
7933371 – palīdzība tiks sniegta 
nekavējoties. 

Toties vietējo iedzīvotāju tīšu-

prāt pastrādātās cūcības paliek uz 
pašu šmucmaņu un policijas sirds-
apziņas, jo neba māju apsaimnie-
kotājam pie katra nama jāpieliek 
24 stundas diennaktī strādājošs 
uzraugs, kas ķerstītu tos, kuri sa-
vas automašīnas novieto zālienos 
vai aizšķērso piebraucamos ceļus, 
kuri apķēpā māju fasādes vai posta 
apstādījumus. Sabiedriskās kārtības 
uzturēšana ir policijas uzdevums. 
Cerīgi, ka pēc pašvaldības ilgu 
gadu sarunām ar Valsts policijas 
priekšniecību beidzot ir panākta 
vienošanās par strādāt spējīga po-
licijas iecirkņa izveidošanu Jaun-
mārupē. 

Taču ne mazāk svarīgi ir arī 
vecākiem saprast vismaz vienu 
lietu – ja bērns jau no mazotnes 
nebūs radināts cienīt līdzcilvēkus 
un viņu darbu, pieaudzis tāds truls 
visatļautības iemiesojums par elli 
padarīs arī pašu radītāju mūža no-
gali. Kurš tad tādu likteni grib?

Silvija Veckalne, SIA “Sabied-
rība Mārupe” sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Zināšanas veicina sapratni

no 8. līdz 10. jūnijam pri-
vātmāju ciematu attīstītāja 
“stone development” atvērto 
durvju dienu laikā Mārupes 
ciematā pirmo reizi publiskai 
apskatei bija atvērta jaunā pro-
jekta dvīņu māju. no 10. jūni-
ja demonstrācijas mājā darbu 
uzsāka pārdošanas birojs, kas 
apmeklētājiem būs atvērts dar-
ba dienās un sestdienās.

Ikviens Mārupes demonstrā-
cijas mājas apmeklētājs varēja ap-
skatīt pilnībā iekārtotu mājokli ar 
“Stone Development” dizaineru 
izveidotu interjeru un arī pabeig-
tu māju ar pilnu apdari, bet bez 

mēbelēm. Interesentus konsultēja 
nekustamā īpašuma un finanšu 
eksperti, kā arī bija iespēja sa-
ņemt informāciju par mājokļu 
plānojumu, ciemata komunikā-
ciju un infrastruktūras kvalitāti, 
citiem ciematiem un citu veidu 
māju projektiem, kā arī par ie-
spējām pieteikties uz jauna mi-
tekļa iegādi. Katra ciematā uzcel-
tā māja materiālu un kvalitātes 
ziņā ir identiska demonstrācijas 
mājai, savukārt iekštelpu dizains 
izveidots kā paraugs un rada 
pilnīgāku priekšstatu par telpu 
izmantošanas iespējām.

“Demonstrācijas mājas tiek 
veidotas klientu ērtībai – lai kat-
ram pašam būtu iespēja apskatī-
ties, aptaustīt, pārbaudīt ikvienu 
detaļu potenciālajā jaunajā mā-
joklī un galvenais iegūt jebku-
ru sev interesējošo informāciju. 
Mūsu jaunā projekta dvīņu māju 
fasādē, kuru iespējams aplūkot 
Mārupē, ir izmantoti dabiski, 
ekoloģiski materiāli, ir daudz 

terašu, kas mūsu ziemeļnieciska-
jā klimatā sniedz iespēju baudīt 
sauli pēc iespējas vairāk. Atliek 
tikai pašiem to apskatīt,” saka Jā-
nis Zivtiņš, “Stone Development” 
valdes priekšsēdētājs.

“Stone Development” privāt-
māju ciemats Mārupē atrodas 
netālu no pagasta centra un Rī-
gas robežas. Jau pēc trim mēne-
šiem 24 ģimenes dzīvos mājās 
ar pārdomātu plānojumu, pilnu 
apdari un visā ciematā sakārtotu 
infrastruktūru – asfaltētiem un 
apgaismotiem ceļiem. Ciematu 
Kurmales un Braslas ielu krusto-
jumā plānots pabeigt līdz oktobra 
vidum.

“Stone Development” ir va-
došais privātmāju attīstītājs, kas 
Baltijā pārstāv būvniecības un 
inženiertehnoloģisko kompāni-
ju holdingu “High Castle™”, kas 
apvieno specializētu kompāni-
ju grupu un nodrošina pilnu 
privātmājas projektēšanas, būv-
niecības un realizācijas ciklu. 
Holdinga ietvaros savu darbību 
Latvijā veic lielākais privātmāju 
nesošo konstrukciju ražošanas 
uzņēmums “High Castle™ In-
dustry“, būvniecības kompānija 
“High Castle™”, projektēšanas un 
dizaina kompānija “High Castle™ 
Architecture”, finanšu un audita 
kompānija “High Castle™ Capi-
tal”, logu un durvju konstrukciju 
projektēšanas un ražošanas kom-
pānija “Plato”, kā arī privātmāju 
realizācijas līderis Latvijā “Stone 
Development”.

Papildu informācija 
pa tālr. 7103377,

mājas lapā: www.sd.lv.

māruPE aTTĪSTāS

Privātmāju ciematā 
mārupē – atvērto 
durvju dienas

Kazdangas Profesionālā vidussKola
2007./2008. mācību gadā aicina audzēKņus aPgūt šādas izglītības Programmas:

• militārais autotransports – šī programma tiks realizēta pirmo gadu, tā tapusi sadarbībā ar Aizsardzības 
ministrijas Jaunsardzes centru.
• vides aizsardzība – apgūt zināšanas par dabas aizsardzību, notekūdeņu un atkritumu apsaimniekošanu. 
Perspektīva profesija, kura ārzemēs jau ir novērtēta, jo dabas piesārņojums katru gadu palielinās. Skolai ir vācu 
kolēģu dāvināta moderna miniatūra notekūdeņu attīrīšanas iekārta, kuru izmanto audzēkņu apmācībai.
• lauku tūrisma pakalpojums – apgūt zināšanas tūrisma taku un apskates objekta izveidē, lauku sētas 
ainavas veidošanā, lauksaimniecības pamatos, ēdienu gatavošanā, viesu uzņemšanā u.c.
• sekretariāta un biroja darbs – absolventi var strādāt par sekretāru. Apgūst zināšanas lietvedībā, grā-
matvedībā, biroja darba organizēšanā, iemaņas darbā ar datoru.

=== mācību ilgums: četri gadi. === skolai ir dienesta viesnīca un ēdnīca. === 
=== dokumentus pieņem no 14. jūnija līdz 16. jūlijam. ===
adrese: liepājas raj., Kazdanga, tālrunis 3448150, 3440383.


