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Šajā Numurā

• Mārupes pagasta 
padomes SĒDE nr. 8 – 
30.04.2008.

• Sociālie pasākumi 
domāti ģimenēm – par 
sociālajiem jautājumiem 
deputātes Inese Tone 
un Anita Grope

• Publiskā un privātā 
partnerība kā risinājums 
jaunu PII būvniecībai

• SVĒTKI MAZIEM UN 
LIELIEM “AR VASARU 
SAUJĀ” 1. jūnijā 
Jaunmārupē

• Kultūras un sporta 
īsziņas

• Mārupes teikvondo 
kauss 2008 un citi 
sporta notikumi

• Prieks muzicējot – par 
Mārupes Mūzikas un 
mākslas skolas darbu

• Jaunmārupē viesojas 
briti, Mārupē – slovēņi

• Cūkmeņi pret 
vērsi – par atkritumu 
savākšanas problēmām

• Mārupes policijai 
darba pilnas rokas

”mārupes Vēstis” uzdod jau
tājumus š.g. aprīlī par mārupes 
pagasta padomes attīstības 
komitejas priekšsēdētāju ievē
lētajam Andrim Belousovam 
un ivaram Punculim, kurš bija 
attīstības komitejas priekšsē
dētājs no 2006.gada nogales 
līdz deputāta mandāta nolik
šanai sakarā ar iecelšanu par 
mārupes pagasta padomes 
izpilddirektoru, par attīstības 
komitejas darbu.

Kādi ir nozīmīgākie komi
tejas lēmumi pēdējo gadu lai
kā? 

Attīstības komitejas priekšsē
dētājs Andris Belousovs: 

Noteikti ir svarīgi, ka nav 
mainīts pagasta attīstības plāns, 
kas ļāvis ierobežot stihisku un ne-
kontrolējamu apbūvi. Tieši mūsu 
sasaukuma laikā pieņemtas jaunas 
stingrākas prasības detaļplānoju-
mu izstrādātājiem un īstenotājiem, 
liekot projektēt un izbūvēt ceļus, 
ielu apgaismojumu, attiecīgajā vietā 
nepieciešamās un iespējamās ko-
munikācijas, līdz ar to radot vidi 
tālākai plānveidīgai pagasta attīstī-
bai. Uzskatu, ka ir mainījies pagasta 
darbinieku darba stils – ir lielāka 
motivācija, kā arī vadības stingrāka 
kontrole. 

Izpilddirektors Ivars Puncu
lis: 

Attīstības komitejai jārūpējas, 
lai pagasta attīstība notiktu līdz-
svaroti, atbilstīgi attīstības plānam, 
iedzīvotāju un uzņēmēju interesēm. 
Jāseko, lai būvniecība noritētu pēc 
normatīvo aktu prasībām. Attīstī-
bas plāns ir izstrādāts ilgtermiņam, 
bet ir arī jāpieskaņojas ikdienas 
prasībām un iedzīvotāju vajadzī-
bām. Tādēļ tika izstrādāta nozaru 
apakšprogramma 2007.-2010. ga-
dam, kurā tika apzinātas būtiskākās 
problēmas un to risinājumi katrā 
no pagasta ciematiem. Tas viss 
nepieciešams arī turpmākai lielo 
projektu īstenošanai. Viens no tiem 
ir “Ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu attīstība 12 Zemgales reģiona 
pašvaldībās Latvijā”, kur paredzēta 
centralizēta kanalizācijas un lietus 
notekūdeņu novadīšana pilsētas 

kanalizācijas tīklā. Šobrīd šī iece-
re ir projektēšanas stadijā. Būtiski 
lēmumi ir pieņemti, lai pašvaldība 
varētu nodrošināt savu funkciju 
izglītības jomā. Šobrīd, apsteidzot 
paredzētos termiņus, tiek veikta 
Mārupes pamatskolas sporta zāles 
un mācību korpusa būvniecība, ko 
varētu nodot ekspluatācijā jau šā 
gada oktobrī. Šogad jāuzsāk Mā-
rupes vidusskolas mācību korpusa 
būvniecība, kā arī tiek plānota Mā-
rupes vidusskolas sporta zāles celt-
niecība. Ir pieņemti vairāki lēmumi 
par zemes iznomāšanu sporta un 
atpūtas kompleksu būvniecībai, 
bet diemžēl pagaidām šie projekti 
dažādu iemeslu dēļ joprojām nav 
īstenoti. Piemēram, ledushalle pie 
Mārupes vidusskolas, tenisa skolas 
komplekss Jaunmārupē. Notiek ak-
tīva iesaistīšanās privātās publiskās 
partnerības programmā jauna bēr-
nudārza celtniecībai, kura būvnie-
cība jāuzsāk jau šogad.

Kādas ir nopietnākās attīs
tības problēmas mārupes pa
gastā? 

A.B.: Darbojoties pagasta pado-
mes attīstības komitejā un dzīvojot 
pagastā, esmu konstatējis, ka lielākā 
daļa problēmu mums ir tādas pašas 
kā citās, it īpaši Pierīgas pašvaldī-
bās: pirmkārt, lielais iedzīvotāju 
pieplūdums pēdējos gados rada 
papildu nepieciešamību pēc skolām 
un bērnudārziem. Ar šiem jautā-
jumiem vairāk nodarbojas kolēģi, 
kuriem ir liela pieredze izglītības 
jautājumos – priekšsēdētāja Līga 
Kadiģe, Mārupes vidusskolas di-
rektors Jānis Lagzdkalns, protams, 
Sociālo, izglītības un kultūras jautā-
jumu komiteja. Otrkārt, liela prob-
lēma ir infrastruktūra, it īpaši ceļi, 
kas līdz šim gadam bija kritiskā 
stāvokli, bet šogad visam vajadzētu 
izdoties iecerētajā apjomā. Jo pēc 
iepriekšējo gadu negatīvās pieredzes 
ar iepirkuma procedūru apstrīdēša-
nu esam izveidojuši jaunu iepirku-
ma sistēmu, kur darāmie darbi tiek 
sadalīti sīkākās pozīcijās, kas ļauj 
uzsākt vismaz daļu no tiem, ja kāds 
lēmums tiek apstrīdēts. Diemžēl 
jāsaka, ka arvien biežāk tas notiek 
firmu kļūdu vai pārkāpumu dēļ, 

kurus mēs nevaram uzreiz izvērtēt, 
jo trūkst informācijas par tiem. 

I.P.: Varētu piebilst, ka šobrīd 
problēmu sarakstā savu vietu ir ie-
ņēmusi arī sabiedriskā transporta 
nodrošināšana Tīraines un Skul-
tes ciematos. Diemžēl problēmas 
risinājumu pašreiz nav izdevies 
atrast.

Kā tiks risinātas minētās 
problēmas? 

I.P.: Ir gūti panākumi sarunās 
ar Satiksmes ministriju un VAS 
“Latvijas valsts ceļi” par valsts 
pārziņā esošo ceļu uzlabošanu Mā-
rupes pagasta teritorijā. Nākamajā 
gadā sāksies Daugavas ielas rekons-
trukcija, bet 2010. gadā paredzēta 
P-132 (Mārupe-Jaunmārupe) ceļa 
seguma renovācija. Jācer, ka minē-
tie darbi nepaliks solījumu līmenī. 
Ir saprotama iedzīvotāju neapmie-
rinātība ar ceļu stāvokli, kaut arī 
lielākā daļa pagasta uzskatāma par 
lauku teritoriju, ceļu noslogojums 
pieaug atbilstīgi apbūves blīvu-
ma pieaugumam un pat no laba 
šķembu seguma ceļas lieli putekļi. 
Ja ņem vērā, ka pagastā apmēram 
70% ceļu ir grunts un šķembu se-
guma, darba vēl būs ļoti daudz, lai 
savestu transporta maģistrāles labā 
stāvoklī.

A.B.: Šogad vairāki ceļi tiks no-
klāti ar asfalta segumu, un šis darbs 
turpināsies. Cenšamies piesaistīt 

ilgtermiņā domājošus investorus, 
motivējot slēgt sadarbības līgumus 
par ceļu, komunikāciju vai izglītī-
bas iestāžu būvniecību. Par ceļiem 
šādi līgumi ir jau vairāki, bet tos 
diemžēl ietekmē inflācija un valsts 
taupības programma, kuru dēļ pri-
vātā uzņēmējdarbība uz brīdi ir ie-
robežota, līdz ar to līgumu izpilde 
aizkavējas. 

Par kādu lēmumu izpildi ir 
lielākais gandarījums? 

A.B.: Vienmēr esmu bijis par 
pagasta iedzīvotāju ikdienas dzī-
ves uzlabošanu tehniskajā ziņā, 
tai skaitā par to, lai pagastā kļūtu 
gaišāks diennakts tumšajās stundās, 
tāpēc ir gandarījums par vairāku 
ielu apgaismojumu sakārtošanu 
un jaunu izbūvi. Protams, liels 
veikums ir dienas centru iekārto-
šana un noteikti policijas nodaļas 
izveidošana. 

Kas būtu jāpaveic tuvākā nā
kotnē, kādas iestrādnes jāveido 
turpmākajam darbam?

A.B.: Noteikti tiks turpināts 
darbs pie infrastruktūras un iz-
glītības iestāžu attīstības. Uzskatu, 
ka jāveic AS “Mārupes komunālie 
pakalpojumi” reorganizācija, jo uz-
ņēmums strauji attīstošā pagastā 
netiek līdzi pakalpojumu piepra-
sījumam, neveic pietiekami aktīvu 
saimniecisko darbību, kā arī ļoti 
neveiksmīgi komunicē ar iedzīvotā-

Pagasta attīstībai  
jānotiek līdzsvaroti

jiem, neizskaidrojot tarifu maiņas, 
jaunumus utt. Visvairāk tas jūtams 
Tīraines ciematā. 

Vajadzētu domāt vēl par kāda 
lielāka sporta kompleksa izveido-
šanu un ar laiku gribētos redzēt 
vasaras estrādi.

I.P.: Jāizstrādā jau iepriekš mi-
nētā ūdenssaimniecības projekta 
turpinājuma rīcības programma, lai 
nodrošinātu komerciestāžu un pri-
vātmāju pieslēgumu centralizētajam 
kanalizācijas un lietus notekūdeņu 
tīklam. Būtiska ir pagasta ielu un 
ceļu segumu uzlabošana, gājēju ce-
liņu ierīkošana un izgaismošana. 
Pie tā arī strādāsim.

sagatavoja Zanda melkina

Tīrainē rit Mārupes pamatskolas sporta zāles un mācību korpusa būvnie-
cība. Izpilddirektors Ivars Punculis ar darbu vadītāju Valdi Zviedri.
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darba kārtībā 20 jautājumu.

Nekustamā īpašuma un 
plānošanas jautājumi

Mārupes pagasta padome no-
lēma

• piekrist zemes gabala atdalīša-
nai no viena nekustamā īpašuma un 
viena nekustamā īpašuma sadalīšanai 
trīs atsevišķos zemes gabalos

• sakarā ar 2008. gada 11. aprīlī 
Mārupes pagasta padomē no Latvijas 
Republikas Iekšlietu ministrijas sa-
ņemto iesniegumu nr.1-38/1640 par 
iespēju nodot bez atlīdzības valstij 
zemes gabalu apmēram 20000 m2 

platībā  Rīgas rajona Mārupes daļas 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
jauna depo un Rīgas rajona Olaines 
policijas iecirkņa Mārupes policijas 
nodaļas ēku būvniecības uzsākša-
nai atcelt 2007. gada 24. janvāra 
Mārupes pagasta padomes lēmumu 
nr.1.2&8”Par īpašumā esošās zemes 
sadalīšanu” un piekrist no nekusta-
mā īpašuma Mazcenu alejā 1 atdalīt 
divus zemes gabalus 2.0 ha platībā 
un 0,12 ha platībā

• piešķirt juridiskās adreses 
31 nekustamam īpašumam pēc 18 
iesniegumiem

• atteikt piešķirt juridisko adresi 
atdalītam zemes gabalam, jo 2000.
gada 14. augusta zemes ierīcības 
projekts nr. 103 ir zaudējis spēku

• mainīt astoņiem nekustamiem 
īpašumiem zemes lietošanas mērķi 
no zemes, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(kods 0101), uz komercdarbības 

objektu apbūvi (kods 0801), vie-
nam nekustamam īpašumam – no  
individuālo dzīvojamo māju apbūvi  
(kods 0601) uz  komercdarbības ob-
jektu apbūvi ( kods 0801), vienam 
nekustamam īpašumam – no pārējo 
sabiedriskās nozīmes objektu apbūvi 
( kods 0908) uz  izglītības un zināt-
nes iestāžu apbūvi (kods 0901)

• piekrist, ka trīs Latvijas pastā-
vīgie iedzīvotāji nostiprina zemes-
grāmatā dom. daļas no nekustamā 
īpašuma vai nekustamo īpašumu

• nodot zemes gabala “Zaķi” 
(zemes kad. nr.8076-009-0025) 
detaļplānojuma 1. redakciju sa-
biedriskai apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai

• apstiprināt detaļplānojuma 
1. redakciju kā galīgo un pieņemt 
Mārupes pagasta saistošos notei-
kumus 
 nr. 23 “Mārupes pagasta 

nekustamā īpašuma “Zemgaļi-1” 
(zemes kad.nr. 8076-009-0004) 
detaļplānojums”
 nr. 24 “Mārupes pagasta ne-

kustamā īpašuma “Misiņi” (zemes 
kad. nr.8076-007-1059) 3. zemes 
vienības detaļplānojums”
 nr. 25 “Mārupes pagasta ne-

kustamā īpašuma “Meiri” (zemes 
kad. nr.8076-007-0254) detaļplā-
nojums”

• atlikt nekustamā īpašuma 
“Purvāji” (zemes kad. nr.8076-012-
0034) detaļplānojuma apstiprināšanu 
līdz apstākļu noskaidrošanai

• atteikties no pirmpirkuma 
tiesībām uz 11 nekustamā īpašuma 
objektiem.

Infrastruktūras 
jautājumi

• Slēgt līgumu ar SIA “Ro-
adeks” 
 par Mārupes pagasta Liliju ie-

las rekonstrukcijas tehniskā projekta 
izstrādi par summu LVL 34 721.50, 
tai skaitā PVN 18% apmērā jeb 
LVL 5296.50 
  par Mārupes pagasta Lili-

ju ielas izbūvi par summu LVL 
963 551.33, tai skaitā 18% pie-
vienotās vērtības nodokli LVL 
146 982.41.

• ar pilnsabiedrību “Road Cons-
truction” par Mārupes pagasta ielu 
un ceļu ar asfalta segumu renovāciju 
par summu LVL 40 940.20 + PVN 
18% apmērā

• ar SIA “Inženieru tīkli” 
 par Mārupes pagasta ielu un 

ceļu ar grunts segumu renovāciju, 
izveidojot šķembu segumu par sum-
mu LVL 242 289.57 + PVN 18% 
apmērā
  par Mārupes pagasta ielu 

gājēju ietvju renovāciju par sum-
mu LVL 102 571.20 + PVN 18% 
apmērā

• uzdot izpilddirektoram Iva-
ram Punculim organizēt iepirkumu 
“Mārupes pagasta Tīraines ciemata 
siltumapgādes sistēmas rekonstruk-
cija”.

Izglītības un sporta 
jautājumi

•  Segt izdevumus par transpor-
ta pakalpojumiem braucienam uz 

volejbola sacensībām Tartu, lai 
piedalītos Tartu Gerboņa spēlēs 
Mārupes meiteņu volejbola ko-
mandai no sportam paredzētā 
budžeta

• segt dalības maksu kon-
kursā – festivālā “GOLDEN 
STANDART 2008” Mārupes 
vidusskolas aerobikas pulciņa 
dalībniecēm no Mārupes vi-
dusskolas paredzētā budžeta un 
izdevumus par transporta pakal-
pojumiem no sportam paredzētā 
budžeta 

• saskaņot Skultes pamatsko-
las interešu izglītības programmu 
2008./2009. mācību gadam

• atbrīvot Juri Sniķeri no 
Mārupes pamatskolas direktora 
pienākumu izpildītāja amata ar 
06.05.208. Iecelt Henriku Binde-
ru par Mārupes pamatskolas di-
rektora pienākumu izpildītāju no 
2008. gada 6. maija uz Mārupes 
pamatskolas direktores Sigitas 
Sakovičas prombūtnes laiku. 

Dažādi 
• Apstiprināt saistošos notei-

kumus nr. 26 “Grozījumi  Mā-
rupes pagasta 26.09.2007. sais-
tošajos noteikumos nr.37/2007 
““Mārupes pagasta sabiedriskās 
kārtības noteikumi”. Saistošie no-
teikumi stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc to publicēšanas vietējā 
laikrakstā.

• Anulēt ziņas par triju ie-
dzīvotāju deklarēto dzīvesvietu 
Mārupes pagastā.

mārupē, 19.12.2007., pro
tokols nr. 20, lēmums nr. 13. 
grozījumi mārupes pagasta 
26.09.2007.  saistošajos notei
kumos nr. 37/2007 ““mārupes 
pagasta sabiedriskās kārtības 
noteikumi”

Izdarīt Mārupes pagasta padomes 
Mārupes pagasta 26.09.2007.  saisto-
šajos noteikumos nr. 37/2007 ““Mā-
rupes pagasta sabiedriskās kārtības 
noteikumi”  šādus grozījumus:

1. izslēgt 1.punkta 3.daļu
2. izslēgt 3.2.punktu
3. izslēgt 3.3.punktu
4. Izslēgt 4.5.punktu
5. izslēgt 5.1.punktu
6. izslēgt 6.3.punktu
7. Izteikt 6.4. punktu šādā re-

dakcijā: 
6.4. Par krūmu, citu apstādījumu 

un dabas objektu bojāšanu, izņemot 
apkopes vajadzības, izsaka brīdinā-
jumu vai uzliek naudas sodu līdz 
35  latiem.

8. Izteikt 6.5. punktu šādā re-
dakcijā

6.5. Par telts celtniecību, uguns-
kuru dedzināšanu sabiedriskajās vie-
tās – izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu līdz 25 latiem

9. izslēgt 6.8.punktu.
10. Izteikt 6.16. punktu šādā re-

dakcijā:
6.16. Par alkoholisko dzērienu, 

tai skaitā alus, lietošanu dzīvojamo 
ēku koplietošanas telpās – izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 
līdz 25 latiem

11. izslēgt 6.18.punktu
12. izteikt 6.19. punktu šādā re-

dakcijā:
6.19. par reklāmas materiālu, 

izkārtņu, uzrakstu plākšņu un citu 
informācijas materiālu izvietošanu 
neatļautās vietās – uzliek naudas 
sodu  līdz 25 latiem

13. izslēgt 6.22.punktu.
Padomes priekšsēdētāja L. 

Kadiģe

PaGaSTa PaDOmĒ

aKTuāLaS ZIŅaS

Mārupes pagasta padomes SĒDE nr. 8 – 30.04.2008. SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
nr. 49/2007

• Veiksmīgi turpinās Mārupes 
pagasta padomes sadarbība ar Valsts 
policiju. Augusta beigās Mārupes 
policijas nodaļa pārcelsies uz paš-
valdības izbūvētajām telpām Jaun-
mārupē, Mazcenu alejā 39, bet pēc 
Iekšlietu ministrijas lūguma Māru-
pes pagasta padome nodos valstij 
zemes gabalu Mazcenu alejā 1, kur 
būvēs C kategorijas ugunsdzēsības 
depo, paredzot papildu telpas Valsts 
policijas un katastrofu medicīnas 
centra (neatliekamās medicīniskās 
palīdzības brigāžu) darbinieku un 
viņu transportlīdzekļu izvietoša-
nai.

• Š.g. 10. aprīlī notika LR Satik-
smes ministrijas VAS starptautiskās 
lidostas “Rīga”, VAS “Latvijas valsts 
ceļi” un Mārupes pagasta padomes 
tikšanās par lidostas attīstības vī-
zijām un teritorijas tālāko papla-
šināšanu. Kā vienu no veiksmīgas 
pašvaldības un lidostas attīstības 

sadarbības faktoru sanāksmes proto-
kolā fiksēja, ka Satiksmes ministrija 
uzdos VAS “Latvijas valsts ceļi” jau 
2009. gadā ieplānot Daugavas ielas 
rekonstrukciju no Rīgas robežas 
līdz autobusu pieturai “Senči”, kā 
arī pasūtīt būvprojektēšanu P-132 
rekonstrukcijai no autobusu pieturas 
“Senči” līdz Jaunmārupei.

Mārupes pagasta padome ir sa-
ņēmusi vēstuli no VAS starptautiskās 
lidostas “Rīga” ar priekšlikumiem 
papildināt Mārupes pagasta teritori-
jas attīstības plānu, lai rezervētu lid-
ostas un tās infrastruktūras attīstībai 
nepieciešamo teritoriju. Skaidrāku 
priekšstatu par to, kā secīgi notiks 
lidostas “Rīga” paplašināšanās un 
cik ilgam laikam Mārupes pagasta 
vadībai plānot Skultes ciemata at-
tīstību, varēs gūt tikai pēc lidostas 
perspektīvās attīstības ģenerālā plāna 
izstrādāšanas un apstiprināšanas, kas 
būtu jāizdara 2008. gadā.

SVEICAM!
10. maijā Mārupes pagasta Sociālā dienesta vadītāja  

AnitA Grope no VAlStS prezidentA VAldA zAtlerA 
SAņēMA VAlStS ApbAlVojuMu –  

V šķiras Atzinības krustu, ar kuru novērtēti viņas nopelni 
latvijas valsts labā.

Saņemot augsto atzinību, Anita Grope sacīja: “Ir patiess prieks, ka ar 
valsts apbalvojumu novērtēts sociālā darbinieka ieguldījums, jo parasti šis 
grūtais darbs tiek uztverts kā nepieciešams, bet pats par sevi saprotams.” 
Bet šis ļoti vajadzīgais darbs nav paveicams vienam, tas ir komandas 
darbs, tāpēc Anita Grope novēl, lai katrā pašvaldībā būtu tik profesionāls, 
saliedēts un draudzīgs kolektīvs kā Mārupē. 

mārupē 2008. gada 16. ap
rīlī, protokols nr. 7,  punkts nr. 
12. grozījumi mārupes pagasta 
2005. gada 30. augusta saistoša
jos noteikumos Nr.18 “mārupes 
pagasta pašvaldības nolikums”

Izdarīt Mārupes pagasta 2005.
gada 30. augusta saistošajos noteiku-
mos nr. 18 “Mārupes pagasta pašval-
dības nolikums” šādus grozījumus:

1. papildināt 9.punktu ar 
9.9.apakšpunktu un izteikt to šādā 
redakcijā:

9.9. ētikas komisija
Padomes priekšsēdētāja 

L. Kadiģe

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
nr. 22/2008
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saka, ka ir svarīgi trūkumcie
tējam nevis iedot zivi, bet iemācīt 
to noķert. Par sociālo jautājumu 
risinājumiem mārupes pagastā 
stāsta pagasta padomes sociālo, 
izglītības, kultūras un sporta jau
tājumu komitejas priekšsēdētāja 
inese Tone un deputāte sociālā 
dienesta vadītāja Anita grope.

Kas pats svarīgākais izdarīts 
sociālo, izglītības, kultūras un 
sporta jautājumu komitejas dar
bā šā deputātu sasaukuma trīs 
nostrādātajos gados? 

Sociālo, izglītības, kultūras un 
sporta jautājumu komitejas priekš
sēdētāja Inese Tone: 

Uzskatu, ka tiek pildīta 
2007. gadā pieņemtā nozaru apakš-
programma, kura tapa ar iedzīvotā-
ju atbalstu un kurā noteiktas katra 
ciemata vajadzības. Šis dokuments 
ir bijis svarīgs, lai pagasta padome 
varētu pamatoti noraidīt privatizāci-
jas pieteikumus uz īpašumiem, kas 
rezervēti dažādu pašvaldības pro-
jektu īstenošanai. Katrā nozarē jau 
kaut kas ir izdarīts. Saskaņā ar plānu 
sākts veikt vairākus projektus – ir ie-
strādes skolu paplašināšanai (notiek 
Mārupes pamatskolas piebūves celt-
niecība, izstrādāts projekts Mārupes 
vidusskolas jaunajam korpusam), 
bērnudārzu celtniecībā (skat. Publis-
kā privātā partnerība ... lpp.), dienas 
centru izveide, rotaļu un sporta lau-
kumu izbūve. 

Svarīgi, ka komiteja ar savu 
lēmumu ir izveidojusi Sociālo die-
nestu, izstrādājusi pirmos saistošos 
noteikumus, atbalstījusi sociālo dar-
binieku skaita palielināšanu, dienas 
centru izveidi.

Kādas redzat galvenās pro
blēmas savā jomā un kā tās ri
sināt? 

I.Tone: Sociālajā jomā jāveido 
dienas centri visos ciemos (arī Skul-

tē), darbam ar atkarīgām personām, 
dienas centros, ar ģimenēm un bēr-
niem jāpieņem darbā vēl sociālos 
darbiniekus;

*kultūras un atpūtas jomā – jā-
plāno kultūras darba organizatorus 
katrā ciemā un jāorganizē pasāku-
mus arī brīvdienu vakaros dažādām 
vecuma grupām, jāizveido brīvdabas 
estrāde Jaunmārupē, katrā ciemā 
rotaļu laukumi starp daudzstāvu 
namiem;

*sporta jomā – jāuzlabo esošie 
stadioni, jāveido skeitborda lauku-
mus, iesaistot iedzīvotājus;

*izglītības jomā – jāstrādā pie 
mācību procesa uzlabošanas: skolo-
tājiem (metodes, interaktīvās tāfeles, 
dators, projektors kabinetā, grāmatas, 
skolotāju motivācija, stundu kvalitā-
tes kontrole), vecākiem (regulāras 
atvērto durvju dienas pie priekšme-
tu skolotājiem, izglītojošas, atbalsta 
grupas), bērniem (pagarinātās dienas 
grupas līdz 9. klasei, speciālistu kon-
sultācijas, motivācija).

mārupes pašvaldības terito
rijā strauji pieaug iedzīvotāju 
skaits. Kā jūs raksturotu sociālo 
situāciju pagastā? 

Sociālā dienesta vadītāja Anita 
Grope: 

Pagastā ienākot arvien jauniem 
iedzīvotājiem, tai skaitā lielākoties 
jaunām ģimenēm ar bērniem, un 
diemžēl arī smagu ekonomisko – 
kredītu nastu dēļ līdzās materiālajām 
problēmām, kas skar mazaizsargātās 
iedzīvotāju kategorijas – maznodro-
šinātos, pensionārus, bezdarbniekus, 
arvien biežāk speciālisti saskaras ar 
sociālajām problēmām, kuru risi-
nāšanā jāiesaistās psihologam un 
sociālajam pedagogam.

Rit otrais gads, kā izveidots 
sociālais dienests. Kādēļ tas bija 
nepieciešams un kādi ir tā darba 
rezultāti? 

A.Grope: 2006. gadā pagastā 

bija sociālo jautājumu speciālists, 
kurš viens vairs nespēja risināt krī-
zes situācijas, konsultēt cilvēkus un 
plānot ilgtermiņa sociālās palīdzības 
un atbalsta pasākumus strauji augošā 
pašvaldībā. Šobrīd sociālajā dienes-
tā strādā septiņi darbinieki, no sep-
tembra darbu uzsāks vēl četri, bet, 
pamatojoties uz “Sociālās palīdzības 
un sociālo pakalpojumu likuma”10.
panta 1. apakšpunktu, 2009. gada 
budžeta pieprasījumā tiks iekļauti 
vēl trīs darbinieki. Šai laikā izstrādāti 
pašvaldības normatīvie akti (Saistošie 
noteikumi) par palīdzību un atbal-
stu dažādām iedzīvotāju kategorijām 
un dažādās dzīves situācijās, daļa no 
kuriem paredzēta nevis materiālo 
problēmu risināšanai, bet kā mo-
tivējošs pašvaldības atbalsts bērnu 
vecākiem, jauniešiem, kuri mācās, 
un citām iedzīvotāju kategorijām. 

sociālajam dienestam 2008.
gadā mārupes pašvaldības bu
džetā iedalīti 474900 latu, kas ir 
par gandrīz 180 tūkstošiem vai
rāk nekā iepriekšējā gadā. Kam 
paredzēti šie līdzekļi? 

A.Grope: Ir palielinājies ne tikai 
sociālā dienesta speciālistu skaits, 
bet šogad tiek veidoti dienas centri 
bērniem un jauniešiem trijos pa-
gasta ciematos – Jaunmārupē die-
nas centrs “Švarcenieki” jau atklāts, 
augustā darbu uzsāks dienas centrs 
Tīrainē, Viršu ielā 4, kur šobrīd 
jau rit kapitālais remonts. Rudenī 
vajadzētu sākt darboties arī tādam 
pašam centram Skultē.

Tāpat pieaudzis ne tikai pabalstu 
apjoms, bet pabalstu veidu skaits, ko 
saskaņā ar saistošajiem noteikumiem 
varam piešķirt. Pirmoreiz Latvijā vai-
rāk kā pašvaldības uzmundrinājums 
jaunajiem vecākiem ir dzimšanas die-
nas pabalsts bērniem līdz sešu gadu 
vecumam. Šķiet, esam vienīgie, kuri 
par 70 gadiem vecākām personām 
piešķir mājokļa pabalstu bez ienāku-

mu izvērtēšanas, kā arī jau daudzus 
gadus kā pēdējo cieņas apliecinājumu 
izmaksājam miršanas pabalstu jebku-
ra pagasta iedzīvotāja nāves gadījumā 
papildus valsts noteiktajam. 

Bijām otrā pašvaldība, kas sāka 
apmaksāt Rota vīrusa vakcīnu jaun-
dzimušajiem, un neesmu dzirdējusi, 
ka kaut kur Latvijā pašvaldība mak-
sātu stipendijas studentiem, kuri mā-
cās teicami. Visi šie labie darbi, kā 
arī palīdzība maznodrošinātajiem un 
krīzes situācijās nonākušajiem prasa 
ne mazums līdzekļu. 

joprojām ļoti sāpīgs jautā
jums ir vietu trūkums pirmssko
las izglītības iestādēs. 

Tā kā esam tuvu Rīgai, iedzī
votāji interesējas, vai pašvaldība 
nemaksās t.s. auklīšu pabalstu 
(Rīgā Ls 50 apmērā)?

 I.Tone: Mans priekšlikums, pie-
augot privāto bērnudārzu skaitam, 
pirkt pakalpojumu no privātajiem, 
kas pašvaldībai ir lētākais un izde-
vīgākais. Auklītes mazais pabalsts 
neko neatrisina. 

Kam tiks pievērsta lielākā 
uzmanība šai gadā? 

A.Grope: Sadarbojoties ar izglītī-
bas iestādēm, policiju un bāriņtiesu, 
īpaša mūsu uzmanība tiek pievērsta 
bērniem un jauniešiem, jo mūsu gal-
venais uzdevums ir laikus konstatēt 
problēmas un strādāt ar vecākiem, 
lai pēc iespējas vairāk jauno māru-
piešu justos labi un vajadzīgi savā 
ģimenē un būtu nodarbināti brīvajā 
laikā, līdz ar to nenonāktu uz likum-
pārkāpumu robežas. Ļoti lielu darbu 
prasīs dienas centru veidošana un 
aktīvas darbības uzsākšana.

Šovasar pirmoreiz katru vasa-
ras mēnesi desmit 13-14 gadu veci 
pusaudži būs nodarbināti pašval-
dības labiekārtošanas darbos, ko 
atļauj likumdošana, protams, saņe-
mot samaksu par padarīto. Jūnijā 
visas vakances jau aizņemtas, bet 
vēl var pieteikties darbam jūlijā un 
augustā. 

Gribu pateikt lielu paldies šā 
sasaukuma deputātiem par saprat-
ni un politisko atbalstu sociālajam 
dienestam, it īpaši Inesei Tonei par 
daudzām labām idejām sociālajā 
darbā. 

sagatavoja Zanda melkina

Sociālie pasākumi domāti ģimenēm

Aprīļa beigās ar Jaunmārupes dienas centra 
“Švarcenieki” atbalstu 28 jaunieši vecumā no 
16 līdz 22 gadiem organizēja talku, lai attīrītu 
laukumu starp Neriņu un Mazcenu aleju 3, kur 
pašvaldība apsolījusi noasfaltēt laukumu jauniešu 
sportiskajām aktivitātēm – skeitošanai un skri-
tuļošanai. Topošā skeitparka vietā krūmus un 
kritušos kokus palīdzēja izzāģēt nesen ievēlētais 
pagasta padomes deputāts Ainārs Bormeistars, 
jaunajiem talciniekiem palīgā nāca Viesturs Kriš-
kalns, kurš reizi nedēļā strādā dienas centrā kā 
brīvprātīgais.

Talkas dienā jauniešiem spēka pietika arī 
bibliotēkas un dienas centra mājvietas – bijušās 
Švarcekmuižas – bēniņu atbrīvošanai no gadu 
desmitiem uzkrātām nevajadzīgām mantām. Šajās 
telpās ar laiku varētu ierīkot pagasta muzeju.

gatis Vācietis

Talka Jaunmārupē

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas vadītāja Inese 
Tone (centrā) ir uzskatāma par dienas centra “Švarcenieki” krustmāti, jo 
daudzus gadus lolojusi ideju par šāda centra izveidi.
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Aprīļa vidū Latvijā pieredzes 
apmaiņas vizītē par izglītības sis-
tēmu un mācību procesu Latvijas 
skolās viesojās britu skolotāji, kuri 
15. aprīlī apmeklēja Jaunmārupes 
sākumskolu. 13 projekta dalībnie-
ku – 10 pirmsskolas skolotāju, divi 
sākumskolas skolotāji un grupas 
vadītājs izglītības iestāžu plānoša-
nas un celtniecības koordinators 
Karls Limberts tikās ar Mārupes 
pagasta padomes priekšsēdētāju 
Līgu Kadiģi, iepazinās ar skolu un 
darba grupās apmeklēja dažādas 
nodarbības pirmsskolā un stundas. 

Viesošanās galvenā tēma bija “Mā-
cīšana & mācīšanās un radoša mā-
cīšanās”. Viesi piedalījās peldēšanas 
(sk. G.Gaiķens) un matemātikas 
(sk. A.Zviedre) stundās 3.b klasē, 
angļu valodas (sk. D.Grabovska) 
un mūzikas (sk. V.Elksne) nodarbī-
bās piecus gadus vecajiem bērniem, 
integrētā nodarbībā pirmsskolā 
piecus un sešus gadus vecajiem 
bērniem (sk. I.Kampe), sporta 
nodarbībā pirmsskolā sešus gadus 
vecajiem bērniem (sk. R.Ļesņičija), 
1.a klasē matemātikas stundā (sk. 

A.Dukāte).
Viesi vadīja angļu valodas stun-

du 3.a klasē, pēc kuras atzina, ka 
nav bijuši gatavi tik augstam angļu 
valodas apguves līmenim sākum-
skolā, ņemot vērā, ka bērniem tā 
ir svešvaloda. 

Galvenās viesu  
atziņas

• Pārsteidza skolas sakārtotā 
un pārdomātā vide, entuziasma 
pilnajos darbiniekos atspoguļojas 
aicinošā skolas atmosfēra.

• Jūtamas skolotāju un bērnu 
lieliskās draudzīgās un sirsnīgās 
attiecības.

• Patīkami pārsteidza bērnu 
angļu valodas zināšanu līmenis, 
labā valodas izruna.

• Radoša dažādu mācību me-
tožu pielietošana stundās un no-
darbībās.

Projekta koordinatores Latvijā 
bija Britu padomes Latvijā pro-
jektu vadītāja Sandra Prince un 
ISEC projektu daļas vadītāja Inta 
Baranovska.

1. jūnijā jaunmā
rupes stadionā Īvju 
ielā 5/7 no plkst. 12 
sVĒTKi mAZiEm UN 

LiELiEm “AR VAsARU sAUjĀ”.  
svētkus organizē mārupes pa
gasta padome un izglītības 
iestādes.

12.00 svētku atklāšana. 
12.15 – 15.00 deju grupas “Sa-
vanna”, Ogres blūza brāļu, Ige-
tas Gaiķes un popgrupas “Tev 
un man”, popgrupas “Keen”, 
hiphop dejotāju, Mārupes vi-
dusskolas aerobikas grupu, 
Mārupes Mūzikas un mākslas 
skolas klavieru dueta, “Mārupes 
Cāļa 2008” Katrīnas Novoruc-
kas, Mārupes pagasta izglītības 

iestāžu kolektīvu “Mārupēni”, 
“Māriņa”, “Pērlītes”  priekšne-
sumi, modes demonstrējumi un 
citi pārsteigumi. 15.00 svētku 
noslēgumā – NORMUNDS RU-
TULIS ar programmu lieliem 
un maziem.

Visu svētku laiku 
aicinās darboties:

• četras radošās darbnīcas: - 
zīmēšana uz asfalta; - cepuru un 
masku darināšana; - krāsu me-
šana; - atmiņu stabs

• kustību aktivitātes: - pie-
pūšamās atrakcijas; - stafe-
tes; - florbola elementi (metieni 
vārtos); - frīsbija elementi (me-
tieni mērķī); - virves vilkšana; - 

jautrā stafete; - basketbola soda 
metieni; - pakava, zābaka, bum-
biņu mešana; - ķegļi u.c.

Autobusi uz svētku 
norises vietu 

no Viršu ielas 6 – plkst. 
11.00 – 11.10, no pagastmājas 
laukuma Daugavas ielā 29 – 
plkst.11.20-11.30 no Skultes 
(mikroautobuss) 11.30-11.40.
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APrīlī Uz MūžU NO MUMS ŠķīrUŠIES: 

linards Meiunts (1932), Arnolds Jānis laiviņš (1950),  
Aina Kalniete (1927), Jeļena Vasiļjeva (1928),  

Vera Miņina (1934), rita ķenne (1926),  
leons Meikšans (1946), Olga Ņikoņenko (1934).

KuLTūra VIESI

KuLTūraS ĪSZIŅaS

Sagrozīsim pasauli tā, lai visus 
var atsaukt bērnībā!

• XXIV vispārējo latviešu 
dziesmu svētku un XIV deju 
svētku koncertuzveduma “No sir-
sniņas sirsniņai” septiņās atlases 
skatēs saskaņā ar skates grafiku 
no 2008. gada 1. līdz 11. maijam 
piedalījās 110 deju kolektīvu.

1. maijā, kad lielākā daļa ie-
dzīvotāju baudīja pirmo brīvdie-
nu, mūsu Kultūras nama VPDK 
“Mārupieši” jau plkst. 11 Salas-
pils kultūras namā “Enerģētiķis” 
bija gatavi otrajai skatei pēc kār-
tas. Tātad bija jāapgūst vēl vie-
na skates programma (29. martā 
Rīgas rajona skatē viena jau bija 
nodejota).

Žūrijas komisija nolēma, ka 
par koncertuzveduma “No sir-
sniņas sirsniņai” dalībniekiem 
kļuvuši 75 deju kolektīvi, kuru 
skaitā ir arī mūsu “Mārupieši”. 
Malači!

Izmantojot gadījumu –  
Apsveikums

“...Ir patīkami ik pa brīdim 
aizvērt acis un tumsā sacīt sev 
pašam: ”Esmu burvis un, kad at-
vēršu acis, redzēšu pasauli, kuru 
esmu radījis un par kuru es un 
vienīgi es esmu pilnībā atbildīgs. 
Pēc tam atver plakstus lēni, kā 
uz skatuves paceļas priekškars, 
un tu ieraudzīsi savu pasauli, 
tieši tādu ,kādu esi pats radījis.” 
(R.Bahs)

Sirsnīgi sveicam savu deju 
horeogrāfi – radošo un dzīves-
priecīgo deju kolektīva vadītāju 
Guntu Skuju dzimšanas dienā! 

Visa Kultūras nama saime

• Savukārt divi mūsu kori – 
sieviešu koris “Resono” un jauk-
tais koris “Mārupe”, iegūstot 
1. pakāpes diplomu, tika izvir-
zīti uz reģionālo koru mūzikas 
pusfinālu. Lai veicas!!!

• 4. maijā visos Latvijas kul-
tūras namos vienlaikus plkst.18 
skanēja valsts himna – lūgša-
na “Dievs, svētī Latviju.” Tas 
bija koncerts “Ar dziesmu par 
Latviju”, kuru ierosināja Kor-
diriģentu asociācija. Jācer, ka 
skaistā ideja visā Latvijā vien-
laikus dziedāt “Dievs, svētī Lat-
viju” un “Gaismas pili” kļūs par 
tradīciju. Patīkami atzīmēt, ka 
programma bija ļoti atbilstīga 
un tik profesionāli sastādīta, ka 
katra dziesma izskanēja tieši tai 
paredzētajā laikā. Paldies visiem 
kolektīviem, kas, neskatoties uz 
saspringto laiku pirms lielajiem 
latviešu dziedāšanas un dejoša-
nas svētkiem, brīvdienā priecēja 
klausītājus ar saviem priekšne-
sumiem. Koncerts izdevās. Par 
to liecināja gan skatītāju un 
dziedātāju patiesās emocijas un 
svētku izjūta, gan kopīgi nodzie-
dātā “Pūt, vējiņi.” 

Paldies par skaisto koncertu, 
arī par augstajiem rādītājiem Rī-
gas rajona skatēs – senioru ko-
rim “Noktirne”, personīgi Ilgai 
Bērziņai, sieviešu korim “Reso-
no”, personīgi Irēnai Račevskai, 
jauktajam korim “Mārupe”, per-
sonīgi Ingai Krastiņai un Kal-
vim Ozoliņam, deju kolektīvam 

“Mārupieši”, personīgi Guntai 
Skujai, jaunajām dziedātājām 
Elīnai Grāvei, Rūtai Dūdumai, 
Kristīnei Vanagai un skolotājai 
Irai Kraujai-Dūdumai un Māru-
pes Mūzikas un mākslas skolas 
orķestrim, personīgi diriģentam 
Mārtiņam Bergam un koncert-
meistarei Sandrai Gaidei.

• 25. maijā plkst. 12 Māru-
pes kultūras namā PII “Lienīte” 
bērnu deju kolektīva “Māriņa” 
15 gadu jubilejas koncerts – 
pasaka “Vecmāmiņas acenītes”.

Ielūdzam uz koncertu visus 
bijušos dalībniekus, tos, kuri 
vienmēr bijuši kopā ar mums, 
un visus interesentus. Visus 
šos gadus kopā ar “Māriņu” ir 
vadītāja Sarmīte Eņģele – tālr. 
29171938. 

26. maijā plkst. 19 pasaka 
“Vecmāmiņas acenītes” Māru-
pes Kultūras nama bērnu deju 
kolektīva “Pērlītes” izpildījumā 
(vadītāja Sarmīte Eņģele).

• Šogad laikraksta “Die-
na” skolu un augstskolu avīžu 
konkursa 5K žūrijas izvērtēša-
nai tika iesniegti 359 darbi – 
215 rakstu, 138 vizuālā nofor-
mējuma darbi un sešas avīzes 
internetā. Par labāko komiksu 
atzīts Ances Pīgožes Boringa 
skola… (Mārupes vidusskolas 
laikraksta “Kas:Te”) un par labā-
ko avīzes vāku – Anitas Kārkli-
ņas “Kas:Te” 2007. gada oktobra 
numura vāks! Apsveicam!

Briti Jaunmārupē

Viesi aktīvi piedalījās angļu valodas nodarbībā pirmsskolas grupiņā.

Viesojas slovēņi
Maija sākumā Latvijā vairākas 

dienas viesojās Slovēnijas mūzikas 
skolu direktori. 9. maijā slovēņi ap-
meklēja Mārupes pagasta padomi, 
kur ar pašvaldības darbu viņus ie-
pazīstināja padomes priekšsēdētāja 
L. Kadiģe. Saruna starp viesiem un 
mārupiešiem veidojās saistoša, jo 

viņus interesēja Latvijas izglītības 
sistēma, pedagogu darba slodze un 
atalgojums kontekstā ar vispārējo 
ekonomisko situāciju mūsu valstī.  
Iepriekšējā dienā Slovēnijas pedago-
gi bija apmeklējuši Rundāles pili, bet 
10. maijā viesojās Mārupes Mūzikas 
un mākslas skolā.
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Pēc Jaunmārupes Mūzikas 
un mākslas skolas izveides tā 
pamazām veidojas par tuvā-
kās apkārtnes kultūras centru, 
kuru zina un arvien labprātāk 
apmeklē ne tikai izpildītāji, bet 
arī klausītāji. 

Marta beigās skolā viesojās 
klavieru duets Liene Baumane-
Henkela un Andreas Henkels 
(Henkel) no Vācijas. Viņu saga-
tavotā “Lieldienu dāvana” bija 
pārdomāta un veidota ar cieņu 
pret klausītāju. Aicināti bija visi 
Jaunmārupes iedzīvotāji. Kaut 
arī klausītāju vidū nebija daudz 
profesionālu mūziķu, Andreasa 
Henkela izvēlētās F. Lista vari-
ācijas par Baha tēmu izpelnījās 
publikas atzinību. Tas liecina par 
pagasta iedzīvotāju kā nopietnu 
mūzikas klausītāju, kurš ir at-
vērts arī sarežģītu programmu 
mūzikai. Gribas aicināt pagasta 
iedzīvotājus biežāk apmeklēt sko-
lā muzicējošu orķestru, ansam-
bļu un viesmākslinieku solistu 
koncertus, kā arī paklausīties 
mūzikas skolas audzēkņu saga-
tavotos priekšnesumus, jo mū-
zikas klausīšanās ir piedalīšanās 
muzicēšanā, kas rada prieku gan 
skolēniem, gan profesionāliem 
māksliniekiem.

Veicinot skolēnu brīvas 
muzicēšanas prasmes attīstību, 
katru gadu aprīlī skolā organi-
zē koncertu, kur mazie mūziķi 
spēlē kopā ar saviem vecākiem 
un draugiem – neprofesionāliem 
mūziķiem. Tā skolēnos veido-
jas daudzpusīgas muzicēšanas 
iespējas pieredze, kas reizē arī 
saliedē ģimenes, draugus un sko-
lu ar skaistām kopīgi izpildītām 
skaņām. Šo koncertu norise nav 
iepriekš paredzama, tā veidojas 
kā improvizācija, kā ģimeņu 
priekšnesums – performance. 

Par galveno mūzikas skolas 

notikumu jau trešo gadu kļūst 
Atklātais mazās kamermūzikas 
konkurss. Tajā tiek aicināti kla-
vieru ansambļos un kameransam-
bļos muzicējoši bērni. Konkursa 
žūrijas locekļi Nora Novika un 
Rafi Haradžanjans ansambļu mu-
zicēšanu ir veicinājuši visā savā 
daiļrades laikā un atbalsta un at-
zinīgi novērtē Mārupes Mūzikas 
un mākslas skolas pašlaik vienīgo 
Latvijā esošo klavieru ansambļu 
konkursu. Kameransambļu kon-
kurss izveidots kā otrais kamer-
muzicēšanas konkurss Latvijā, tā 
paplašinot bērnu ansambļu muzi-
cēšanas tradīciju. Konkursu rīko 
divās ansambļu grupās – klavie-
ru ansambļu un kameransambļu. 
Pirmajā gadā piedalījās muzicēt 
gribētāji no Latvijas mūzikas 
skolām. Sekojot žūrijas locekļu 
pamudinājumam veidot starptau-
tisku kameransambļu konkursu, 
Mārupes skola pie sevis aicināja 
arī jaunos mūziķus no Lietuvas 
un Krievijas. Tā kā Mārupes mū-
zikas skola atrodas Eiropas Mū-
zikas skolu apvienības – EMU 
(Europien Musicschool Union) 
sastāvā, tad, plānojot Verhnikas 
mūzikas skolas (Slovēnija) vie-
sošanos Latvijā, bija iespējams 
kameransambļu žūrijā uzaicināt 
Verhnikas skolas direktoru EMU 
prezidija locekli Viktoru Zadniku 
(Viktor Zadnik) (čells). 

Ar katru gadu konkursa da-
lībnieku skaits pieaug. Šai gadā 
piedalījās vairāk nekā 200 sko-
lēnu un aptuveni 100 skolotāju. 
Atzīmējot skolotāju ieguldījumu 
jauno mūziķu sagatavošanā un 
skolēnu veiksmīgu priekšnesumu 
III atklātā mazās kamermūzikas 
konkursā, žūrijas atzinību saņē-
ma arī Mārupes mūzikas skolas 
skolotāji: Dace Akmentiņa, Dace 
Bičkovska, Inese Bušmane, Baiba 
Niedriņa un Silvija Notte.

Tāpat kā mūzikas skola, arī 
konkurss pamazām veidojas un 
iegūst savu raksturu. Konkursa 
organizētāju vēlēšanās ir veidot 
tādus apstākļus, kas palīdzētu 
mazajiem mūziķiem nezaudēt 
muzicēšanas prieku. Konkursā 
tiek piešķirti ne tikai triju pakāp-
ju diplomi, bet arī atzinība par 
latviešu komponista skaņdarba 
labāko izpildījumu un atzinība 
par veiksmīgu viena skaņdarba 
izpildījumu. Šai gadā konkursa 
noslēgumā bija iespēja paklausī-
ties veiksmīgākos bērnu priekš-
nesumus. Konkursa laureātu vidū 
iekļuva Ninella Fedotova un Na-
dežda Čistjakova ar II pakāpes 
diplomu klavieru ansambļu ka-
tegorijā un Dita Bistere (flauta), 
Anna Kokorēviča (flauta), Austra 
Kozuliņa (flauta), Elīna Saulīte 
(flauta) ar III pakāpes diplomu 
kameransambļu kategorijā. At-
zinības rakstus saņēma klavieru 
ansambļi: Patrīcija un Sendija 
Adītājas, Katrīna Buravcova un 
Annija Skudra, Jūlija Poliekto-
va un Katrīna Majeniece, Linda 
Liepiņa un Ieva Silkāne. 

Konkursa noslēgumā atzi-
nīgus vārdus teica gan žūrijas 
locekļi Nora Novika, Rafi Ha-
radžanjans un Viktors Zadniks, 
gan Mārupes pagasta priekšsē-
dētāja Līga Kadiģe. Savam skolas 
kolektīvam pateicās arī Mūzikas 
un mākslas skolas direktore Dace 
Štrodaha. Šo konkursu iedibinā-
ja mūzikas skolas skolotāji, kuri 
muzicēšanā ansambļos saskatīja 
plašākas iespējas veicināt bērnu 
muzicēšanas prasmju un iemaņu 
attīstību.

12. aprīlī kameransamblis 
Mikus Emīls Zupiņš, Valters 
Mekša un Patrīcija Adītāja de-
vās uz Lietuvu, kur piedalījās 
Klaipēdas J. Kačinsko mūzikas 
skolas rīkotajā III starptautiskajā 
kameransambļu konkursā un sa-
ņēma atzinības balvas. Ansamblis 
no Mārupes mūzikas skolas bija 
vienīgie Latvijas mūzikas skolu 
pārstāvji šai konkursā.

17. aprīlī divas Mārupes Mū-
zikas un mākslas skolas skolnie-

ces Ieva Silkāne un Annija Skud-
ra piedalījās XI Latvijas mazo 
mūzikas skolu pianistu konkursā 
Vangažos. Vecākajā grupā Ieva 
Silkāne tika novērtēta kā piektā 
labākā solo izpildītāja. Savukārt 
Rīgas 3. mūzikas skolā noti-
ka K. Štrāla IX starptautiskais 
konkurss “Jaunais flautists”, kurā 
piedalījās mūsu skolas flautiste 
Austra Kozuliņa. 

Aprīļa beigās viens no mūzi-
kas skolas klavieru ansambļiem 
Jūlija Poliektova un Katrīna Ma-
jeniece kopā ar savu skolotāju 
Baibu Niedriņu devās uz Parī-
zi, lai piedalītos martā konkur-
sa kārtībā piešķirtajai iespējai 
muzicēt Concours Musical de 
France. Rūpīgi gatavojoties šim 
atbildīgajam pasākumam, abas 
meitenes un viņu skolotāja tam 
veltīja arī savas brīvdienas. Lai 
mūzika varētu skanēt tiešām 
brīvi un atraisīti, vispirms ir jā-
iegulda liels darbs, kas brīžiem 

paliek nepamanīts arī pārējo mū-
zikas skolas skolēnu acīm. Parī-
zē iegūtā atzinība Grand Prix ir 
pašlaik augstākais novērtējums 
Mārupes Mūzikas un māks-
las skolas klavieru ansamblim 
Jūlijai Poliektovai un Katrīnai 
Majeniecei. Novērtējot meiteņu 
un viņu skolotājas sasniegumu 
konkursā, Mārupes Mūzikas un 
māk slas skolas laureātus Rīgas 
lidostā sagaidīja pārstāvji no mū-
zikas skolas.

Skolā aktīvi darbojas ne vien 
mūziķi, bet arī mākslinieki, kuri 
pašlaik piedalās vizuāli plastiskās 
mākslas valsts konkursā “Dārzs”, 
kura rezultātus vēl gaidām.

Mārupes Mūzikas un māk
slas skola gaida jaunus topošos 
mūziķus un māksliniekus 5. jū
nijā no plkst. 12 līdz 14 un no 
plkst. 17 līdz 19.

mārupes mūzikas un 
 mākslas skolotāja  

silvija Notte

Prieks muzicējot

Rīgas 4. mūzikas skola  
(no 2008./09.māc.g. Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola)  

izsludina audzēkņu uzņemšanu jaunajam mācību gadam. 

mūzikas nodaļā gaidām bērnus vecumā no 6 līdz 12 gadiem.  
Konsultācijas no 26. līdz 30. maijam. Iestājeksāmeni 2. un 3. jūnijā. 

mākslas nodaļā gaidām bērnus vecumā no 9 līdz 15 gadiem.  
Iestājeksāmeni 2. jūnijā no plkst. 14 līdz 17. 

Skola atrodas Rīgā, Graudu ielā 59. Tālruņi informācijai: 67622137, Mākslas nod. 67327649.

Maijā
75 – Viktorijai Bērziņai, Skaidrītei Ozoliņai,  
Austrai Stabulniecei. 

80 – Vijai Brikmanei, Glikērijai Fadejevai,  
Gunāram Drunkam.  
85 – Leontīnei Pabērzai, Jeļenai Bušai,  
Klavdijai Derbinai.

Aprīlī Mārupes dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 7 jaundzimušie:

Roberts Mežinieks (dzimis 04.04.), Terēze Šveide (dzimusi 15.04.), 
Anna Brice (dzimusi 10.04.), Miks Kārlis Rožkalns (dzimis 18.04.), 
Klāvs Bombiza (dzimis 17.04.), Nameda Tomsone (dzimusi 25.03.)  
un Paulīne Marta Platace (dzimusi 21.04.).

Aprīlī reģistrētas 4 laulības.

sveicam
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Šis ir laiks, kad varam paskatīties 
uz skolēnu izaugsmi gan mācībās, 
gan arī personības un fiziskajā at-
tīstībā. Jaunmārupes sākumskola 
šo gadu aktīvi iesāka sporta jomā. 
Skolēniem tika dota iespēja pārstāvēt 
skolu futbola sacensībās Zaķumuižā, 
futbola komandā tika iekļauti Rainers 
Veide, Mikus Zupiņš, Jānis Tihonovs, 
Pēteris Priekulis, Dāvis Vilcēns, 
Kristiāns Križmanis, Toms Rūde-
lis, Andrejs Petrovs, Ēriks Kursišs. 
Rudens krosā Siguldā un pavasara 
krosa stafetēs Babītes pagastā skolu 
pārstāvēja Krišs Mihejevs, Rihards 
Belousovs, Edvards Indārs, Loreta 
Krūmiņa, Tomass Drengers, Agnese 
Reveliņa, Monta Bubuce, Patrīcija 
Lidere, Kārlis Belousovs, Krista Kār-
kliņa, Marta Trence, Toms Babris, 
Agita Švetere, Rainers Veide, Elīna 
Žaka, Emīls Grietēns, Endija Miltiņa, 
Dāvids Bēziņš, Līva Spuriņa, Eižens 
Bāliņš, Dinārs Mihailovs, Sabīne 
Džindža, Oskars Lielāmurs, Sabīne 
Veide, peldēšanās stafetēs Inčukalna 
skolā - Niks Gauručs, Alise Kuzņe-
cova, Agita Švetere, Krišs Mihejevs, 
Jānis Lejnieks, Dāvids Bērziņš, Emī-
lija Tamene, Monta Bubuce, Dinārs 
Mihailovs, Tomass Drengers, Gabri-
ēla Kazlovska, Elizabete Kristapsone, 

tautas bumbas sacensībās - Laura 
Kalniņa, Alise Kuzņecova, Patrīcija 
Lidere, Elīna Žaka, Emīlija Tama-
ne, Paula Zelmene, Diāna Orehova, 
Loreta Krūmiņa, Gabriēla Kazlov-
ska, Agnese Reveliņa, Monta Bu-
buce, Līva Spuriņa, Krišs Mihejevs, 
Rihards Belousovs, Jānis Tihonovs, 
Niks Gauručs, Dāvids Bērziņš, Ar-
tūrs Mihejevs, Niks Salenieks, Toms 
Babris, Rainers Veide, Mikus Zupiņš. 
Apkopojot sacensību rezultātus visa 
mācību gada garumā, Jaunmārupes 
sākumskola ieguva 1. vietu Rīgas ra-
jona sākumskolu grupā. Šajās sacen-

sībās piedalījās četras sākumskolas: 
Salaspils, Olaines pag., Pļavniekkalna 
un Jaunmārupes. Lielu paldies gribu 
teikt visam skolas kolektīvam, kas 
palīdzēja atbalstīt un sagatavot mazos 
sportistus, mazo futbolistu trenerim 
Agrim Kokorevičam un, protams, 
arī vecākiem, kuri uzticējās skolo-
tājam un sniedza iespēju pārstāvēt 
skolu šajās sacensībās. Apsveicu visus 
Jaunmārupes sākumskolas skolēnus, 
skolotājus un vecākus ar otrā mācību 
semestra noslēgumu. 

sporta un peldēšanas skolotājs 
gints gaiķens

Jaunmārupes sākumskolai 1. vieta rīgas 
rajona sporta sacensību kopvērtējumā 

10. maijā Mārupes vidusskolas 
stadionā notika pavasara vieglatlē-
tikas sacensības. Sacenšanās notika 
četrās disciplīnās. Pamatskolēni skrē-

ja 60 m, leca tālumā, meta bumbiņu 
un skrēja stafeti. Vidusskolēniem bija 
jāgrūž lode, jāskrien 100 m, kā arī 
jālec un jāskrien stafete. 

Laiks mūs lutināja un no paša 
rīta jau spīdēja saule, un lielāko klašu 
skolēni varēja iziet uz starta. Cīņas 
bija saspringtas un rezultāti ļoti labi. 
Šajās sacensībās tika laboti arī divi 

skolas rekordi. SANDIS EZERNIEKS 
laboja 1984. gada 66 m rekordu 
bumbiņas mešanā. Sandis aizmeta 
bumbiņu 71 metru. Lodes grūšanā 

rekordu laboja OSKARS KĀPA, kurš 
lodi aizgrūda 11.04 metrus un la-
boja 1988. gada skolas rekordu 9.99 
metri.

Tā nu visa diena pagāja sportiskā 
noskaņojumā. Paldies skolotājām par 
palīdzēšanu tiesāšanas darbos!

sporta skolotājs  
jānis Vilkaušs

Skolēni, kuri pārstāvēja Jaunmārupes sākumskolu Rīgas rajona skolēnu 
sporta spēlēs 2007.-2008. mācību gadā.

3. maijā Jaunmārupes sākum-
skolā notika starptautiskais taikven-
do turnīrs bērniem un jauniešiem 
“Mārupes teikvondo kauss 2008”. 
Turnīra piedalījās 179 sportisti 
no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un 
Baltkrievijas. Latviju pārstāvēja klu-
bi no Rīgas, Ventspili, Daugavpili, 
Rēzeknes un Ogres. Mārupes au-
dzēkņu skaits sacensībās bija 15.

Medaļas izcīnīja trijās  
vecuma grupas:

7-9 gadu bērni sacentās kāju 
sitiena ātruma un augstuma izpildē. 
Vismazākajam Mārupes sekcijas 
audzēknim Jurim Pallo (2001.g.) 
divas bronzas medaļas! 

Otro vietu sitienos bandal 
čagi 10 sekundēs ātrumā ieņēma 
Jaunmārupes skolas audzēknis Dā-
vids Bērziņš. Viņa konkurenti bija 
37 jaunie sportisti! Trešās vietas si-
tienā ap čagi lēcienā ieguva mūsu 
sportisti Artūrs Mihejevs un Toms 
Rūdelis. 

No 2000.-1998. gada dzimu-
šiem sparinga disciplīnā pirmo 
vietu svarā līdz 41 kg ieguva Krišs 
Mihejevs, kas divās cīņās pieveica 
sportistus no Baltkrievijas. Gribas 
arī atzīmēt Edgara Simsona un 

Artūra Mihejeva cīņas, kur puiši 
tiešām parādīja savu raksturu un 
cīnījās līdz galam! Rezultātā abiem 
zēniem bronzas medaļas.

10-13 gadu jaunieši cīnījās 
sparinga disciplīnā. Mūsu dažiem 
teikvondistiem tā bija pirmā pie-
redze, bet, manuprāt, veiksmīga. 
Svara kategorijā līdz 53 kg trešo 
vietu ieguva Reinis Beķeris. Tuvu 
uzvarai bija arī Mārtiņš Zommers, 
kurš cīnījās ar Baltkrievijas sportis-
tu par trešo vietu. 

Vecuma grupā no 14-17 ga-

diem arī notika sīvas un intere-
santas cīņas. Otro vietu svarā līdz 
55 kg ieguva Pavels Jacina.

Kausu par komandas 1.vietu 
mājās aizveda Latgales sporta 
centrs “Jitae”, 2. vietas kausu ie-
guva Baltkrievijas komanda, trešo 
vietu – Lietuva.

Sarunājoties ar treneriem, visi 
atzīmēja skaisto un ērto Jaunmā-
rupes skolas sporta zāli. Paldies 
Mārupes pagasta padomei par 
materiālo un finansiālo atbalstu 
turnīra organizēšanā.

Mārupes teikvondo kauss 2008

Turcijas pilsētā Izmirā no 7. līdz 
10. maijam notika 7. pasaules teik-
vondo čempionāts junioriem.

Tajā piedalījās vairāk nekā 
700 sportistu no 84 valstīm. Latvijas 
izlasi šoreiz pārstāvēja trīs sportisti: Jā-

nis Freimanis no kluba ”Leon” (Ogre), 
Sandris Radziņs “Jitae” (Rēzekne) un 
Kārlis Orleāns ”Hansu” (Rīga), kas 
trenējas Mārupes sekcijā un Latvijas 
izlasē. Zēniem svara kategorijās bija 
vidēji 55 dalībnieki. Sandrim pirmā 
cīņa pret Turcijas izlases sportistu bei-
dzās mājinieku labā. Kārlim pirmā 
aplī bija brīva izloze un otrā kārtā bija 

jācīnās ar uzvarētāju Krievija-Irāka. 
Uzvarēja Krievijas izlases sportists. 
Kārlim ar krievu arī nepaveicās: tre-
šā raundā, zaudējot ar divu punktu 
starpību, sacensības viņam beidzās. 
Bet Krievijas izlases sportists ierin-

dojās piektā vietā, zaudējot Ķīnas 
sportistam.

Šis pasaules čempionāts bija pui-
šiem pēdējais kā junioriem, nākamgad 
viņi startēs jau kā seniori, tas nozīmē 
16 gadu un vecāki. Veiksmi visiem 
sportistiem! 

Teikvondo treneris  
Vitālijs Lepins

Pasaules teikvondo 
čempionāts junioriem

Sporta diena Mārupes 
vidusskolā
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• Rīgas rajona 2008. gada 
čempionātā volejbolā tautas 
klasē Mārupes pagasta komanda 
“Lidosta “Rīga””, sīvā cīņā ar 3:2 
(25:18; 20:25; 16:25; 26:24; 15:11) 
uzvarot Saulkrastu komandu, iz-
cīnīja zelta medaļas. Komanda 
“Mārupe” ierindojusies 8. vietā 
12 komandu konkurencē.

• 8. maijā Mārupes vidusskolā 
pēc treniņa 70 gadu jubilejā tika 
sumināts ilggadējais volejbola un 
kādreizējais “Auroras” meistarko-
mandas treneris Andris Kļaviņš, 
kurš savus šūpuļsvētkus, kas atzī-
mējami 2. maijā, bija nosvinējis 
arī starptautiskā turnīra laikā 

Tartu, kur viņu uz svētku vaka-
riņām uzaicināja bijušās audzēk-
nes no Igaunijas. Mārupē jubilāru 
sveica viņa Mārupes audzēknes, 
Mārupes pagasta padome un vi-
dusskola, Mārupes volejbola ko-
mandu pārstāvji, bijušās audzēk-
nes, kuras pārstāvēja kādreizējā 
“Auroras” spēlētāja Ilonda Straz-
da-Mežiņa, un citi sveicēji. Novē-
lam Andrim Vitautam Kļaviņam 
turpināt aktīvu trenera darbu, 
daloties savā lielajā pieredzē ar 
jaunajiem sportistiem!

• Turpinās Rīgas rajona spor-
ta spēles – 13. maijā mārupieši 
MTB riteņbraukšanā Baložos iz-

cīnīja 3. vietu starp 10 pašvaldību 
komandām.

• 17. maijā Mārupes vidus-
skolas aerobikas astoņas mazās – 
3. klases un sešas lielās – vidus-
skolas grupas meitenes ar savu 
skolotāju Sandru Kuļikovsku 
devās uz Klaipēdu, kur notika 
bērnu un jauniešu dziesmu un 
deju festivāls “Auksinis standartas 
2008” (“Zelta kauss 2008”). 25 
komandu vidū mārupietes izcī-
nīja 4. vietu aerobikas un deju 
grupā.

• 18. maijā Tīrainē notika 
Latvijas čempionāts jāšanas spor-

tā pēc starptautiskās speciālās pa-
raolimpiskās programmas bēr-
niem invalīdiem, kuru otro gadu 
pēc kārtas atklāja sacensību pat-
ronese Mārupes pagasta padomes 
deputāte Inese Tone. Čempionātā 
piedalījās četri jaunie jātnieki, no 
kuriem trīs ir Darjas Tihomiro-
vas audzēkņi, kuri trenējas z/s 
“Tīraines staļļi”, bet Lauris Ma-
tisons no Latvijas LSVC “Kleisti” 
startēja ārpus konkursa – trenera 
pavadībā. 1. vietās Andris Mazurs 
un Ilze Auzniece, 2. vietā Oskars 
Lukauskis (visi D. Tihomirovas 
audzēkņi).

• No 19. līdz 22. jūnijam 

Jaunmārupē z/s “Lielceri” notiks 
Baltijas kausa izcīņa šķēršļu pār-
varēšanā jāšanas sportā II etaps, 
kurā piedalīsies Dānijas, Somijas, 
Zviedrijas, Krievijas, Ukrainas, 
Baltkrievijas, Igaunijas, Lietuvas 
un Latvijas labākie sportisti. Sa-
censības atklās LR Zemkopības 
ministrs Mārtiņš Roze un pasā-
kuma patronese Mārupes pagasta 
padomes priekšsēdētāja Līga Ka-
diģe. Sekojiet informācijai un esat 
laipni gaidīti “Lielceros”!

 Paldies SIA “Vērsis Ro” 
par atsaucību un operativitāti 
Jaunmārupes stadiona zāliena 
seguma atjaunošanā.

Lai veicinātu jaunu pirms-
skolas izglītības iestāžu (PII) 
būvniecību, valstī uzsākts darbs 
pie valsts un privātās partne-
rības mehānisma pielietošanas 
iespēju izpētes pašvaldību PII 
infrastruktūras attīstībai. Latvijas 
Hipotēku un zemes banka, pēc 
pašvaldību iesniegtā vērtējuma 
privātās publiskās partnerības 
(PPP) sadarbības modelim kā 
alternatīvai iespējai PII būvniecī-
bai, ir izveidojusi ziņojumu “Jau-
nu pirmsskolas izglītības iestāžu 
būvniecība un apsaimniekošana, 
izmantojot publisko un privāto 
partnerību”. 

Par iespēju uzsākt jauna PII 
būvniecību, izmantojot kā iepir-
kumu PPP instrumentu, savus 
pieteikumus bija iesniegušas 
piecas pašvaldības – Jūrmala, 
Mārupe, Ogre, Ķekava, Tukums. 
Reģionālās attīstības un pašval-
dību lietu ministrija 23. aprīlī 
par šiem jautājumiem organi-
zēja diskusiju, kurā piedalījās 
arī Mārupes pagasta padomes 
pārstāvji.

Likumā “Par pašvaldībām” 
noteikts, ka viena no katras paš-
valdības autonomām funkcijām 
ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, 
t.sk. pirmsskolas izglītību. Tai 
pašā laikā pašvaldību budžetu 
iespējas jaunu PII būvniecībā 
un rekonstrukcijā ir ierobežo-
tas. Latvijas valsts no pamatbu-
džeta nodrošina darba samaksu 
un valsts sociālās apdrošināša-
nas obligātās iemaksas tiem PII 
pedagoģijas darbiniekiem, kuri 
strādā ar piecus un sešus gadus 
veciem bērniem (obligātais izglī-
tības vecums). Savukārt vietējās 

pašvaldības no sava budžeta sedz 
darba samaksu un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemak-
sas pārējam PII pedagoģijas un 
tehnikas personālam. Pašvaldības 
ir arī atbildīgas par iestāžu uz-
turēšanas, kapitālizdevumu un 
citu darbības izdevumu segšanu. 
Ņemot vērā šos apstākļus, jaunu 
PII celtniecību ievērojami kavē 
līdzekļu trūkums vietējās paš-
valdībās un ierobežotās iespē-
jas piesaistīt aizņemtos līdzekļus 
(pašvaldībām ir daudzas citas 
investīciju vajadzības, pie tam 
lielākajai daļai pašvaldību ir 
iesākti investīciju projekti). Ie-
spējams risinājums varētu būt 
publiskās un privātās partnerības 
izmantošana.

Ar PPP saprot publiskā un 
privātā sektora sadarbību, kas 
pamatojas uz publiskā un pri-
vātā sektora starpā noslēgtu lī-
gumu, kurā ir atrunāti sadarbī-
bas noteikumi un termiņš. PPP 
pirmsskolas izglītības iestāžu 
būvniecībā paredzēts izmantot 
ar nolūku īsākā laikā uzsākt jau-
nu PII būvniecības procesu un 
vienlaikus samazināt tehniskā 
projekta izstrādes un paša būv-
niecības procesa izmaksas. Šajā 
sadarbībā funkcija nodrošināt 
bērniem iespēju apmeklēt pirm-
skolas izglītības iestādi pilnībā 
tiek nodota privātajam sektoram. 
Sadarbības mērķis ir izmantot kā 
privātā, tā arī publiskā sektora 
pieredzi un iespējas, lai sadar-
bība sabiedrībai varētu sniegt 
labākos pakalpojumus.

Pašvaldībām budžeta iespējas 
bieži vien ir ierobežotas, un tās 
ir ieinteresētas iegūt maksimālu 

labumu no budžeta izlietojuma, 
tāpēc svarīgi būtu rast labāko 
risinājumu šīs problēmas atrisi-
nāšanā, kur pievienoto vērtību 
varētu panākt, kombinējot bu-
džeta līdzekļus ar privāto kapitā-
lu. Pastāv būtiska atšķirība starp 
tradicionālā valsts iepirkuma un 
PPP izdevumu shēmu. Tradicio-
nālā iepirkuma gadījumā valsts 
ievērojami pārtērē līdzekļus un 
laiku, jo nav ieinteresētības sa-
mazināt izmaksas, turklāt tās 
bieži palielinās projekta īstenoša-
nas gaitā. Turpretī PPP gadījumā 
privātais partneris ir ieinteresēts 
izdevumus samazināt.

Tomēr, lai būtu pārliecība, ka 
PPP dos papildu pievienoto vēr-
tību salīdzinājumā ar tradicionā-
lo iepirkumu, visām pašvaldībām 
pirms konkursa izsludināšanas 
svarīgi būtu veikt pakalpojuma 
esošo izmaksu novērtējumu un 
ieguldījumam atbilstīgās vērtības 
aprēķinu. Tāpat būtu nepiecie-
šams izvērtēt, vai, veicot jauno 
PII projektu apvienošanu, varētu 
sasniegt papildu ieguvumus uz 
būvniecības un apsaimniekošanas 
izmaksu samazināšanas rēķina. 
Svarīgi, ka veiktie aprēķini būs 
pamatā privātā sektora piedāvā-
jumu analīzei un kalpos arī kā 
kontroles instruments projekta 
uzraudzības etapā.

Kā zināms, Mārupes pagastā 
pēdējos gados notiek intensīva 
apbūve, tiek izstrādāti un īstenoti 
detaļplānojumi, izsniegti vairāki 
simti būvatļauju gadā, tai skaitā 
daudzdzīvokļu namu būvniecībai. 
Iedzīvotāju skaits pieaug. Pagas-
tā ienāk jaunas ģimenes ar bēr-
niem. Pašreiz Mārupes pagastā 

dzīvo vairāk nekā 13500 iedzī-
votāju, 2012. gadā prognozētais 
iedzīvotāju skaits ir 18000. 

Mārupes pagastā ir četras 
pašvaldības pirmsskolas izglī-
tības iestādes, kas nodrošina 
362 bērnus ar vietām dārziņā, 
viena rotaļu grupa Jaunmāru-
pes Mūzikas un mākslas skolā 
un privātais bērnu un jaunatnes 
radošās attīstības centrs “Na-
miņš”, kas strādā ar pirmsskolas 
apmācības programmu. Taču tas 
ir nepietiekami. Rindā uz vie-
tu PII šobrīd ir 768 bērni, t.sk. 
677 bērni vecumā no viena līdz 
trim gadiem. 2012. gadā pro-
gnozējamais bērnu skaits rindā 
sasniegs 1145. Ja neuzcels jaunas 
pirmsskolas iestādes, Mārupes 
pagasta iedzīvotājiem būs liegta 
iespēja apmeklēt sev tuvāko PII, 
kā arī pieaugs rindas uz esoša-
jām vietām dārziņos un Māru-
pes pagasta padome nespēs veikt 
vienu no galvenajām pašvaldības 
funkcijām.

Tādēļ Mārupes pagasta pado-
me plāno sadarbībā ar privāta-
jiem investoriem vai pa saviem 
līdzekļiem celt jaunas pirmssko-
las izglītības iestādes. Tuvākajā 
laikā nepieciešams uzcelt divas 
pirmsskolas izglītības iestādes. 
Tāpat Mārupes pagasta padome 
atbalsta arī privāto bērnudārzu 
darbību Mārupes pagasta teri-
torijā, maksājot ikmēneša pa-
balstu Ls 100 bērnu vecākiem, 
kuru bērni apmeklē privātos 
bērnudārzus (pašreiz 65 bērna 
vecāki saņem minēto ikmēneša 
pabalstu).

Mārupes pagasta padome ir 
apstiprinājusi savu gatavību pie-

dalīties pirmajā šāda veida pro-
jektā. Kā paskaidroja Mārupes 
pagasta padomes priekšsēdētāja 
Līga Kadiģe, maija beigās jābūt 
gatavam PPP tehniski ekonomis-
kajam pamatojumam (TEP), kuru 
veic Hipotēku un zemes bankas 
darba grupa Andras Feldmanes 
vadībā ar Reģionālās attīstības 
un pašvaldību lietu ministrijas 
atbalstu. Tad sāksies projekta 
III posms – izglītības iestādes 
būvprojekta piesaiste konkrētam 
zemes gabalam. 

Izvērtējot nepieciešamo vie-
tu skaitu pirmsskolas izglītības 
iestādēs, Mārupes pagasta pa-
dome atzinusi par nepiecieša-
mu būvēt bērnudārzu vismaz 
ar 250 vietām. Par tā atrašanās 
vietu izvēlēts zemes gabals 1,2 ha 
platībā Vecozolu namu rajonā, 
ko pašvaldība pieņēmusi dāvi-
nājumā no M.Millera, N.Milleres 
un G.Kramēna. Tā kā Mārupes 
pagasta padomei nebija izstrā-
dāts tehniskais projekts jaunu 
pirmsskolas izglītības iestāžu 
celtniecībai un Ekonomikas mi-
nistrijas piedāvātais Dreiliņu PII 
tehniskais projekts neapmierināja 
pašvaldību, ņemot vērā konkrētā 
zemes gabala konfigurāciju un 
komunikācijas, ir izvēlēts skiču 
projekts, kurā veiks nelielas pār-
maiņas, lai ēka pēc arhitektūras 
atbilstu Vecozolu namu apbū-
vei. Jauno PII plānots nodot 
2010. gada 1. janvārī.

Raksta sagatavošanā izman-
toti Latvijas Hipotēku un zemes 
bankas ziņojums un preses ma-
teriāli 

Zanda melkina

Publiskā un privātā partnerība kā 
risinājums jaunu PII būvniecībai
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Pirmsskolas 
izglītības iestādei 
“Tīraine” sakarā 

ar paplašināšanos 
jaunajam mācību 

gadam vajadzīgas:

• Pirmsskolas 
skolotājas 
(3 vakances)

• Pirmsskolas 
skolotāju 
Palīdzes 
(2 vakances)

apmaksājam transporta 
izdevumus.

tālruņi: 7912629, 
26532869. 
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Vasarā Jaunmārupes ciematā zā-
lieni ap SIA «Sabiedrība Mārupe» 
apsaimniekotajām daudzdzīvokļu 
mājām jau būs ieguvuši vienmērīgu 
košumu. Zālīte ieaugsies arī meln-
zemes izlīdzinājumos. Gandrīz 100 
tonnu auglīgās augsnes, ar ko pie-
labot izbradātos un izbraukātos zā-
lienus, jaunmārupiešiem uzdāvināja 
mūsu jaunais atkritumu izvedējs SIA 
«Vērsis Ro». Par to uzņēmuma dar-
biniekiem un tā vadītājam Vitautam 
Rotbergam vislielākais labas gribas 
iedzīvotāju paldies. 

Protams, būtu vēl patīkamāk 
paldies teikt pilnīgi visu jaunmā-
rupiešu vārdā, bet diemžēl jāseci-
na, ka dažam labam «Vērsis Ro» ir 
stipri iegrožojis visatļautību. Jā, nu 
diezgan apgrūtinoši ir stampāt cau-
ri melnzemes uzbērumam kādreiz 
iemīdītās taciņas vietā. Nepierasti ir 
plānot savu veco liela izmēra mantu 
iznešanu no dzīvokļa tieši mēneša 
pirmās un trešās sestdienas rītā, kad 
lielgabarīta sadzīves atkritumu izve-
dējs apbraukā visu daudzdzīvokļu 
māju durvju priekšas. Ērtāk taču 
visu nevajadzīgo drazu bija pa roku 
galam izmest kopējos starpmāju 
«getliņos». Bet tur tagad nolīdzināts 
laukums, kur novietot automašīnas. 
Neiesi jau savu sadauzīto tualetes 
podu, vecos logu rāmjus, apdriskāto 
dīvānu vai klubkrēslus bīdīt starp 
automašīnām. Sak, kāds no brauca-
mo īpašniekiem ieraudzīs – sadauzīs 
degunu bez vārda runas. Tāpēc pa 
nakts melnumu ar savām lielgaba-
rīta nešļavām jālavās pie atkritumu 
konteineriem. Tas, cūkmeņuprāt, 
nekas, ja zibens ātrumā tādā klub-
krēslā, skapī vai citā mēbelē uzreiz 
tiek sviesti arī citi atkritumi. Un pa-
skats – atkal dienišķi riebīgais.

Tieši maija brīvdienu laikā, sa-
bojājot cilvēkiem svētku noskaņu, 
pie Mazcenu alejas 15. mājas kontei-
neriem slepus tika nolikts dīvāns. Uz 
tā veikli vien saradās arī novalkātu 
drēbju kaudze. Nu gluži vai tādēļ, lai 
savs siltumiņš tiktu arī Jaunmārupes 
saulesbrāļiem, kuri parasti gan mēdz 

dirnēt ap 13. māju.
Labi audzināti ļaudis, ja nu tie-

šām vairs nevajadzīgo mēbeli nav 
iespējams uzglabāt dzīvoklī, to varē-
tu nonest zem sava dzīvokļa logiem 
un sagaidīt aizvešanas sestdienu. Re-
monta vai kādā citā kapitālkopšanās 
reizē ikviens labi audzināts cilvēks 
izmantotu iespēju pieteikt kravas 
automašīnu «Vērsim Ro» privāti pa 
tālruni 67934487.

Daudzdzīvokļu namu apsaim-
niekotāji no SIA «Sabiedrība Māru-
pe» nepārtraukti domā, kā uzlabot 
gan iedzīvotāju ērtības, gan padarīt 
apkārtni aizvien sakoptāku. Pēdē-
jo divu trīs gadu laikā atkritumu 
konteineru skaits gandrīz dubultots, 
turklāt agrāk tos izveda tikai divas 
reizes nedēļā. Tagad – trīs. Bet tas 
viss, protams, sadārdzina atkritumu 
apsaimniekošanas izmaksas – palie-
linās maksa par izvešanas apjomu, 
jāpalielina arī samaksa sētniekiem. 
Kā atceraties, vēl gada sākumā, 
kad mūs apkalpoja rīdzinieki, par 
atkritumu izvešanu katram cilvēkam 
mēnesī bija jāmaksā Ls 1,47 bez 5% 
PVN. Pēc noslēgtā līguma ar Mā-
rupes SIA «Vērsi Ro» maksājums ir 
Ls 1,20 bez 5% PVN. 

Jā, reizumis pēc ilgākām brīvdie-
nām esošie konteineri ir pārpildīti. 
Taču, mūsuprāt, pagaidām to skaits 
ir optimāls. Nav nozīmes nedēļā trīs 
reizes izkopt pustukšus konteinerus, 
lai reizi ceturksnī vai divos garan-
tētu, ka tie nebūs ar kaudzi. Taču, 
iespējams, ir arī citi viedokļi. 

Bet lielgabarīta atkritumus 
nākammēnes gatavosim izvešanai 
7. un 21. jūnijā. Noliksim tos sava 
daudzdzīvokļu nama durvju priek-
šā, un pulksten 10 SIA «Vērsis Ro» 
sāks to savākšanu, apbraukājot visas 
mājas.

irēna Brūklene,  
siA «sabiedrība mārupe» namu 

pārvaldniece,
maija soboļeva,  

dienesta viesnīcas vadītāja, 
namu apsaimniekošanas 

pārzine

Ir pagājuši deviņi mēneši, kā 
Mārupes pagastā izveidota Valsts 
policijas nodaļa. Mūsu darba galve-
nie virzieni ir sabiedriskās kārtības 
nodrošināšana, noziedzīgu noda-
rījumu atklāšana un novēršana, 
kā arī darbs ar nepilngadīgajiem. 
Nodaļā strādā seši darbinieki, no 
kuriem trīs ir mārupieši. Šobrīd 
personālsastāvs ir nokomplektēts. 
Nostrādātajā laikā izanalizēti no-
ziedzīgie nodarījumi, kas notiek 
pagasta teritorijā. 

Vislielākā problēma ir zādzības 
celtniecības objektos, kur īpašnie-
ki nepievērš pietiekamu uzmanību 
īpašuma apsargāšanai. Policijai nav 
iespēju nosargāt katru jaunbūvi, 
kur paliek neapsargātas materiālās 
vērtības. Otra problēma ir zādzības 
dzīvokļos un privātmājās, kur nereti 
tiek atstātas atvērtas durvis un logi, 
ko zagļi izmanto. Trešā kategorija 
ir autotransporta zādzības un to 
rezerves daļu noņemšana.

Sadarbībā ar Kriminālpoliciju 
aktīvi tiek strādāts pie šo noziegu-
mu atklāšanas un novēršanas. Ar 
iedzīvotāju palīdzību ir aizturētas 
vairākas personas, kuras tur aiz-
domās par noziedzīgu nodarījumu 
izdarīšanu. Lielākā daļa no šogad 
nozagtajām automašīnām ir atdo-
tas to īpašniekiem. Martā aizturēja 
divas personas, kuras tur aizdomās 
par zādzībām no pagrabiem un zā-
dzībām no automašīnām.

Ņemot vērā iedzīvotāju sūdzī-
bas, kopā ar Ekonomikas policijas 
darbiniekiem strādājam pie nelegālo 
alkohola tirdzniecības vietu, tautā 

sauktas par “točkām”, likvidēšanas. 
Veicot operatīvus pasākumus pirms 
Lieldienām, tika veikta sankcionē-
ta kratīšana, konfiscēts ievērojams 
daudzums nelegāli glabāta alkohola 
un līdz ar to ierosināta krimināl-
lieta. Ar avīzes starpniecību vēlos 
brīdināt šādu nelikumīgu rūpalu 
piekopjošus mārupiešus – pārdo-
mājiet savu rīcību, jo mūsu darbs 
šajā jomā turpināsies ar visu likuma 
bardzību!

Mārupes policijas darbinieki lie-
lu uzmanību pievērš sabiedriskās 
kārtības nodrošināšanai pagastā. 
Liela uzmanība tiek pievērsta al-
kohola lietošanai un atrašanos alko-
hola reibumā sabiedriskās vietās, jo 
ar to ir saistīts huligānisms, miesas 
bojājumu nodarīšana un citi nozie-
dzīgi nodarījumi. Par šāda veida 
pārkāpumiem ir sastādīti vairāk 
nekā 80 administratīvo pārkāpu-
mu protokolu. Nav noslēpums, ka 
šādus pārkāpumus pastrādā arī ne-
pilngadīgie, sākot jau no 12 gadu 
vecuma. Par atrašanos alkohola 
reibumā sabiedriskā vietā aizturēti 
vairāk nekā 10 jauniešu, tai skaitā 
arī meitenes.

Mums ir izveidojusies samērā 
laba sadarbība ar Mārupes pagasta 
skolām, kur tiekamies ar jauniešiem 
un cenšamies izskaidrot, ko drīkst 
darīt un ko ne, lai netiktu pārkāptas 
likumā noteiktās normas un zinā-
tu par pārkāpumiem paredzēto 
atbildību. Par visiem nepilngadīgo 
pārkāpumiem informējam Mārupes 
pagasta Sociālo dienestu un Bāriņ-
tiesu, kā arī jauniešu vecākus, ar 

kuriem regulāri tiekoties, meklējam 
risinājumus situācijas uzlabošanai.

Tuvojas vasara un līdz ar to 
mums ir liels lūgums vecākiem 
atrast laiku pasekot līdzi, ar ko no-
darbojas bērns un jaunietis, izejot 
uz ielas. Ja redzat kādu problēmu, 
ar kuru nevarat tikt galā, vērsieties 
pie mums, jo kopā to būs vieglāk 
risināt!

Vēl visu mārupiešu uzmanību 
vēlos pievērst tam, ka, sākoties 
pavasarim, nepieciešams sakopt 
māju pagalmus un tiem piegulo-
šās teritorijas, bet nekādā gadīju-
mā nededzināt kūlu, jo tas ir ļoti 
bīstami un soda sankcijas par šādu 
pārkāpumu ir bargas – no Ls 200 
līdz 500 vai administratīvais arests 
līdz 15 diennaktīm.

Mārupes pagasta policijas 
nodaļa atrodas Mārupes pagasta 
mājā Daugavas ielā 29, tālruņa 
numurs – 67 149 857. Pieņe
mam iedzīvotājus pirmdienās no 
10:00 līdz 12:00 un ceturtdienās 
no 16:00 – 18:00, bet nevienam 
netiek atteikts arī citās dienās, ja 
atrodamies nodaļā. Mūsu darba 
laiks ir no 8:00 līdz 16:30, bet vai
rākas dienas nedēļā strādājam arī 
vakara un nakts stundās.

Ar pagasta atbalstu un izprat-
ni esam nodrošināti ar transportu 
un nepieciešamo speciālo tehniku 
darba veikšanai. Kā arī liels paldies 
pagasta iedzīvotājiem par palīdzību 
un atsaucību!

mārupes policijas nodaļas 
priekšnieks majors  

juris jēkabsons

DrOŠĪBa

Mārupes policijai darba pilnas rokas
Cūkmeņi pret vērsi

PAZiŅOjUms
1991. gada barikāžu dalībnieku 

Mārupes biedrības valde  
š.g. 19. un 20. jūlijā 

ORgANiZĒ EKsKURsijU PA 
LATVijU –  

ALūKsNE-mAdONA-
jĒKABPiLs. 

Lūdzam dalībniekus pieteikties 
līdz š.g. 1. jūlijam 

pa telefoniem 29819766; 
67933175; 

28819391; 67705666; 27194343.

14.jūnijā plkst. 14.00  
visi laipni aicināti uz  

piemiņas mirkli komunistiskajā genocīdā 
cietušajiem pie mārupes pieminekļa totalitāro režīmu 

upuriem (pie Mārupes kapiem).
Autobuss no Jaunmārupes plkst. 13.00. 

Sīkāka informācija pa tālruni 67934468 – Ozoliņi.

Visa veida drāšu 
pinuma žogu 
uzstādīšana.

Tālrunis 29736616.

• Teritorijas sakopšana
• Zāliena atjaunošana
• Koku veidošana
• Dārza projektēšana
• Dekoratīvo augu 
   stādīšana

Tālrunis 29736616.

Ekskavatora, 
iekrāvēja 

pakalpojumi. 
Tālr. 26467917.

Sveicam Mārupes izglītības iestāžu absolventus!

Izlaidumi
Skultes pamatskolā  
13. jūnijā plkst.16.00

Mārupes pamatskolā  
14. jūnijā plkst.15.00

Mārupes vidusskolā
9. klasēm 13. jūnijā plkst. 18.00
12. klasēm 21. jūnijā plkst. 17.00


