
Šī gada 6. jūnijā notiks Eiropas 
Parlamenta un pašvaldību vēlēša-
nas. Balsošana šajās vēlēšanās no-
tiks saskaņā ar vēlētāju reģistru, un 
tas nozīmē, ka balsošanai izmantos 
vēlētāju sarakstus. Katrs vēlētājs 
vēlēšanām būs reģistrēts noteiktā 
vēlēšanu iecirknī atbilstoši reģis-
trētajai dzīvesvietai.

Mārupes novada domi varēs 
vēlēt trīs vēlēšanu iecirkņos:
  vēlēšanu iecirknī Nr. 790, 

kas atrodas Mārupes pagasta pa-
domē, Mārupē, Daugavas ielā 29;
  vēlēšanu iecirknī Nr. 791, 

kas atrodas Mārupes mūzikas un 
mākslas skolā, Jaunmārupē, Maz-

cenu alejā 39;
  vēlēšanu iecirknī Nr. 956, 

kas atrodas Mārupes vidusskolā, 
Mārupē, Kantora ielā 97.

Saskaņā ar Vēlētāju reģistra 
likumu no 23. līdz 28. martam 
Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvalde katram vēlētājam uz viņa 
deklarētās dzīvesvietas adresi pa 
pastu nosūtīs paziņojums par to, 
kura iecirkņa sarakstā vēlētājs ir 
reģistrēts. Lūgums rūpīgi izlasīt 
šo paziņojumu, lai aiztaupītu pār-
steigumus sev vēlēšanu dienā. Tā 
kā pēdējos četros gados ir būtiski 
mainījies Mārupes pagasta iedzīvo-
tāju skaits un blīvums, ir mainītas 

vēlēšanu iecirkņu robežas. Daļai 
vēlētāju, kuri līdz šim balsot devās 
uz vēlēšanu iecirkni pagastmājā, 
balsot būs jādodas uz Mārupes 
vidusskolu. Šādas izmaiņas veik-
tas, lai sabalansētu vēlētāju skaitu 
visos iecirkņos un tādējādi sama-
zinātu balsotāju rindas vēlēšanu 
dienā, padarot balsošanu ātrāku 
un ērtāku.

Līdz 12. maijam vēlētāji varēs 
izmantot iespēju mainīt reģistrēto 
vēlēšanu iecirkni uz citu iecirkni 
tās pašas pašvaldības administra-
tīvajā teritorijā vai uz citu vēlēšanu 
apgabalu, kur tam pieder nekusta-
mais īpašums.

Vēlētājiem, kuri nevarēs nokļūt 
vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa 
dēļ, būs iespēja pieteikt balsošanu 

savā atrašanās vietā. Šo iespēju 
vēlētāji varēs izmantot, ja vēlēša-
nu dienā atradīsies sava vēlēšanu 
iecirkņa teritorijā.

Kā jau ierasts, arī šogad Tīrai-
nes un Skutes ciematos dzīvojo-
šiem vēlētājiem būs iespēja nokļūt 
vēlēšanu iecirkņos ar pašvaldības 
organizētu transportu.

Nākamajā avīzē turpināsim 
informēt jūs par iecirkņu darba 
laikiem, autobusu sarakstiem un 
citām aktualitātēm saistībā ar paš-
valdību vēlēšanām.

Vispārīgai informācijai par vē-
lēšanām varat sekot līdzi Centrālās 
vēlēšanu komisijas interneta vietnē 
www.cvk.lv, bet par Mārupes no-
vada domes vēlēšanām interneta 
vietnē www.marupe.lv.
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mārupes pagasta padomes informatīvais tālrunis 67934695, www.marupe.lv

 Iedzīvotāji jautā – atbild 
Mārupes pagasta padomes 
izpilddirektors
 Mārupes pagasta padomes 
sēde Nr. 4 - 2009. gada 
25.februārī un sēde  
Nr. 5 – 2009.gada 11. martā
 Mārupes pagasta pašvaldības 
Saistošie noteikumi Nr.10/2009 
“Par sociālajiem pabalstiem 
Mārupes pagastā”
 Dažādi paziņojumi
 Ziemas sporta svētki kopā ar 
zaķi Draiskuli
 Весенние мысли о нашей 
школе и вашем ребенке 
- работники Скултской 
начальной школы
 Проектная неделя в Скулте
 „Lai mana balstiņa skanēja tālu” 
- Mārupes Cālis 2009
 Maza buča 8. martā
 „Pasmaidi... Tavs Vienīgais.”
 Mārupē atceras slavenu 
volejbola treneri
 Sporta svētki Tīrainē – par 
vispārējās fiziskās sagatavotības 
testu dienu
 Teikvondo un citas sporta ziņas
 Barikāžu dalībnieku Mārupes 
biedrībai 4 gadi
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Mārupes pagasta padome no-
lēma uzsākt 

kafejnīcas konditore-
jas Daugavas ielā 39, Mārupē 
būvniecības ieceres publisko 
apspriešanu, nosakot publiskas 
apspriešanas uz laiku ne mazāku 
par četrām nedēļām, skaitot no 
publiskās apspriešanas uzsākšanas 
dienas atbilstoši MK 22. 05. 2007. 
noteikumu Nr. 331 “Paredzētās bū-
ves publiskās apspriešanas kārtība” 
17. punktam;

veselības un sporta centra 
Daugavas ielā 33 un Daugavas 
ielā 35, Mārupē būvniecības ie-
ceres publisko apspriešanu, nosa-
kot publiskas apspriešanas uz laiku 
ne mazāku par četrām nedēļām, 
skaitot no publiskās apspriešanas 
uzsākšanas dienas atbilstoši MK 
22. 05. 2007. noteikumu Nr. 331 
“Paredzētās būves publiskās ap-
spriešanas kārtība” 17. punktam.

Lasiet publikācijas likumā no-
teiktajos laikrakstos un informāci-
ju Mārupes pagasta būvvaldē un 
uz informācijas stendiem.

Par publiskās 
apspriešanas 
uzsākšanu

Vēlētāju ievērībai

Paziņojums par Mārupes pagasta teritorijas plānojuma 2002.–2014. gadam grozījumu Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
Mārupes pagasta teritorijas plānojuma 2002.–2014. g. grozījumu Vides pārskats tiek nodots atkārtotai sabiedriskai apspriešanai no 
04. 03. 2009. līdz 14. 04. 2009. Ar izstrādāto Vides pārskatu var iepazīties Mārupes pagasta būvvaldē, Daugavas ielā 29, Mārupē un SIA 
“Reģionālie projekti”, Rūpniecības ielā 32b–502, Rīgā. Ar materiāliem var iepazīties arī internetā – www.rp.lv. Rakstiskus priekšlikumus 
un ierosinājumus Vides pārskata papildināšanai var iesniegt no 04. 03. 2009. līdz 14. 04. 2009. 
SIA “Reģionālie projekti”, Rūpniecības ielā 32b–502, Rīgā, tālr. 67320809, e-pasts: dace@rp.lv.

Mārupes pagasta padome organizē zemnieku un vietējo 
uzņēmēju ražojumu tirdziņu. 

28. martā no plkst. 10.00 
visi laipni gaidīti

MĀRAS DIENAS
TIRGŪ MĀRUPĒ
pie pagastmājas Daugavas ielā 29

Produkti un amatnieku darinājumi
tieši no saimnieku rokām! 

Tirgotājus līdz 25. martam lūdzam pieteikties
uz e-pastu ziedite.lapina@marupe.lv.

Tālr. 67149876 vai 67149871.

KURSĒS AUTOBUSI:
9.45 no Tīraines, 9.30 no Skul-

tes – 9.45 Jaunmārupē
11.30 no Mārupes pagasta 

padomes uz Tīraini, 
Jaunmārupi un Skulti 

Paziņojums par Mārupes pagasta Teritorijas plānojuma 2002.–2014. gadam grozījumu galīgās redakcijas noteikšanu
Rīgas rajona Mārupes pagasta padome saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 19. oktobra noteikumu Nr. 883 “Vietējās pašvaldības 
teritorijas plānošanas noteikumi” 43.4. punktu paziņo, ka 2009. gada 8. aprīlī padomes sēdē tiks izskatīts jautājums par Mārupes pagasta 
Teritorijas plānojuma 2002.–2014. gadam grozījumu galīgās redakcijas noteikšanu.
Padomes sēdes sākums plkst. 15.00, Daugavas ielā 29, Mārupē.

jauna IDEja māruPĒ! 

Pavasaris klāt! 
Klāt pirmie gurķi 
SIA “Sabiedrība Mārupe” 
siltumnīcu kombinātā!

25. martā
Komunistiskā genocīda upuru 

piemiņas dienā

11.30 – svētbrīdis pie pieminek-
ļa Mārupes kapos; 13.00 – ziedu 
nolikšana pie Brīvības pieminek-
ļa Rīgā; 14.30 – jaunās Mārupes 
pamatskolas piebūves un sporta 
halles apskate un atmiņu brīdis 
pie siltas tējas Mārupes pamat-
skolas ēdnīcā.



6 rīgas apriņķa avīze
Piektdiena, 20. marts, 2009

Mārupes pagasta padome nolēma
apstiprināt Mārupes pagasta 

nekustamā īpašuma “Tiesneši” (zemes 
kadastra nr. 8076-007-0591) zemes 
ierīcības projektu kā galīgo;

piešķirt juridiskās adreses pēc 
13 iesniegumiem;

piekrist, ka 1 īpašnieks no-
stiprina zemesgrāmatā nekustamo 
īpašumu;

uzsākt detālā plānojuma izstrā-
di nekustamā īpašuma “Dardedzes 1”  
teritorijai, kuru ietver – sauszemes 
robeža starp nekustamo īpašumu 
“Dardedzes 1” un A5 Rīgas apved-
ceļš, Olaines pagasta robeža apmēram 
82,7 ha kopplatībā. Detālā plānojuma 
izstrādes mērķis ir atdalīt zemes ga-
balu 3 ha platībā, kas tiks izmantots 
atkritumu saimniecībai. Darba uzde-
vums Nr. 2009/3;

piekrist 1 nekustamā īpašuma 
sadalīšanai 2 atsevišķos zemes gaba-
los;

apstiprināt detālā plānojuma 
1. redakciju kā galīgo un pieņemt Mā-
rupes pagasta saistošos noteikumus 

Nr. 11 “Mārupes pagasta nekustamā 
īpašuma “Vaivariņu iela 2” (zemes 
kadastra nr. 8076-012-0043) detālais 
plānojums”;

atteikt 9 zemes vienībām no-
teikt lietošanas mērķi – lauksaim-
niecībai;

noteikt 3 zemes vienībai zemes 
lietošanas mērķi – lauksaimniecībai 
(kods 0101);

anulēt 1 iedzīvotāja deklarēto 
dzīvesvietu Mārupes pagastā;

atteikties no pirmpirkuma tie-
sībām 4 gadījumos;

piešķirt 2 īpašniekiem nekusta-
mā īpašuma nodokļa atvieglojumus;

piedzīt bezstrīdus kārtībā no  
3 īpašniekiem termiņos nenomaksāto 
nekustamā īpašuma nodokli un ka-
vējuma naudu;

pieņemt dāvinājumā Mūsas 
ielas daļas apgaismojumu posmā no 
Sīpeles ielas līdz Mēmeles ielai, Māru-
pes pagastā, Rīgas rajonā, par kopējo 
summu LVL 3762,81;

 apstiprināt neapbūvētā zemes-
gabala ar kadastra nr. 8076-003-1028, 

Vītiņu ielā 2, Mārupē, Mārupes pag., 
Rīgas raj., (kopplatībā 1100 m2), no-
mas tiesību izsoles rezultātus, atzīstot 
par zemesgabala Nomnieku – SIA 
“Trīs Dālderi”, reģ. nr. 40003488537;

apstiprināt Mārupes pagasta 
padomes instrukciju “Kārtība, kādā 
tiek organizēta pirmsskolas izglī-
tojamo uzņemšana un atskaitīšana 
Mārupes pašvaldības izglītības iestā-
dēs”. Izveidot uzņemšanas komisiju 
izglītojamo uzņemšanai Mārupes paš-
valdības izglītības iestādēs. Instrukcija 
ievietota pašvaldības interneta vietne 
www.marupe.lv sadaļās Izglītība un 
Dokumenti;

piedalīties Bērnu, ģimenes un 
sabiedrības integrācijas lietu ministrijas 
izsludinātajā projektu konkursā “Jau-
niešu aktīvās atpūtas laukumu izveide 
vai pielāgošana pašvaldībās” ar līdzfi-
nansējumu no labiekārtošanas dienesta 
budžeta līdzekļiem. Uzdod projektu 
vadītājai I. Krieviņai un labiekārtošanas 
dienesta vadītājai Z. Lapiņai sagatavot 
nepieciešamo dokumentāciju un līdz 
2008. gada 2. martam iesniegt Bērnu, 
ģimenes un sabiedrības integrācijas 
lietu ministrijā.

Sēde Nr. 4 – 2009. gada 25. februārī

Mārupes pagasta padome nolēma
apstiprināt zemes ierīcības 

projektu kā galīgo Mārupes pagasta 
nekustamiem īpašumiem “Vecindrā-
ni” (zemes kad.Nr. 8076-011-0304) 
un “Pededzes iela 5” (zemes kad. nr. 
8076-007-0139);

piešķirt juridiskās adreses pēc 
8 iesniegumiem;

piekrist, ka 4 gadījumos īpašnie-
ki nostiprina zemesgrāmatā nekustamo 
īpašumu vai tā domājamās daļas;

noteikt nekustamā īpašuma 
zemes lietošanas mērķi 4 gadījumos; 
atteikt piešķirt zemes lietošanas mērķi 
(lauksaimniecībai) vai mainīt nekusta-
mā īpašuma zemes lietošanas mērķi – 

5 gadījumos;
noteikt zemes gabalam, kad. nr. 

8076-007-1831, Sēļu ielā 4, Mārupē, 
Mārupes pag., Rīgas raj., (kopplatī-
bā 7400 m2) nomas maksu 1,5 % no 
Valsts zemes dienesta norādītās ze-
mesgabala vērtības LVL 56 484 jeb 
LVL 847,26 gadā bez PVN;

piešķirt nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumus 15 īpašniekiem 
saskaņā ar Mārupes pašvaldības sais-
tošajiem noteikumiem Nr.35/2005, 
atteikt piešķirt nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumus 2 īpašnie-
kiem;

atteikties no pirmpirkuma tie-
sībām uz 2 objektiem;

slēgt vienošanos starp Mārupes 
pagasta padomi un SIA “Ledus halle” 
saskaņā ar vienošanās projektu;

anulēt ziņas 3 iedzīvotāju dek-
larēto dzīvesvietu;

pagarināt nekustamā īpašu-
ma 2009. gada nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājuma 1. ceturkšņa 
samaksas termiņu līdz 2009. gada 
15. maijam 2 gadījumos;

piedzīt bezstrīdus kārtībā no 
1 īpašnieka termiņos nenomaksāto 
nekustamā īpašuma nodokli un ka-
vējuma naudu par 3 nekustamiem 
īpašumiem;

atteikties paturēt Mārupes pa-
gasta padomes īpašumā parādniekam 
piederošo nekustamo īpašumu par 
izsoles sākumcenu.

Sēde Nr. 5 – 2009. gada 11. martā

Izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 
43. p. 13. p.
“Par sociālo drošību”, “Sociālo pakalpojumu 
un sociālās 
palīdzības likuma” 9. pantu un 35. panta 
4. daļu 

I Vispārīgie noteikumi
1. Pašvaldības mērķis ir sniegt materiālu 

atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām 
un maznodrošinātām ģimenēm (personām), 
lai apmierinātu to pamatvajadzības un veici-
nātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas 
situācijas uzlabošanā.

2. Šie saistošie noteikumi nosaka Mā-
rupes pagastā sociālo pabalstu (turpmāk 
tekstā – pabalsti) veidus, pabalstu apmēru, 
piešķiršanas kārtību, kā arī personas, kurām 
tiesības saņemt šos pabalstus.

3. Tiesības saņemt pabalstus personām 
(ģimenēm), kuras savu pamata dzīvesvietu 
ir deklarējušas Mārupes pagastā un ir sasnie-
dzamas deklarētajā adresē, kā arī ir trūcīgas 
saskaņā ar Ministru kabineta 25. 02. 2003. 
noteikumiem Nr. 97 “Kārtība, kādā ģimene 
vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par 
trūcīgu” vai maznodrošinātas personas:

3.1. ģimenes ar nepilngadīgiem bērniem, 
kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli pē-
dējo trīs mēnešu laikā mēnesī nepārsniedz 
Ls 130; 

3.2. vientuļš  pensionārs vai 1. un 2. gru-
pas invalīds, kuram nav Civillikumā noteikto 
likumīgo apgādnieku un kura ienākumi pē-
dējo trīs mēnešu laikā mēnesī nepārsniedz 
Ls 150;

3.3. pilngadīgas personas, kurām ir ko-
pēja mājsaimniecība un kuru katras personas 
ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā mēnesī 
nepārsniedz Ls 120.

4. Saskaņā ar Latvijas Republikas “So-
ciālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma” 35. pantu, citi pabalsti tiek izmak-
sāti, ja ir apmierināts pamatots pašvaldības 
trūcīgo iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta 
garantētā minimālās ienākumu līmeņa no-
drošināšanai un dzīvokļa pabalsta.

II Pabalstu veidi
5. Pabalstu veidi:
5.1.pabalsts garantētā minimālā ienāku-

mu līmeņa nodrošināšanai;
5.2. pabalsts izglītības veicināšanai; 
5.3. pabalsts veselības aprūpei;
5.3. pabalsts aprūpes mājās nodrošinā-

šanai;
5.4. dzīvokļa pabalsts;
5.5. apbedīšanas pabalsts;
5.6. pabalsts sociālās rehabilitācijas mēr-

ķu sasniegšanai;
5.7. vienreizējs pabalsts ārkārtas situ-

ācijā.

III  Pabalstu piešķiršanas kārtība
6. Lai saņemtu pabalstus, persona vēršas 

Sociālajā dienestā ar rakstveida vai mutvārdu 
iesniegumu, iesniedz ienākumus un materiālo 
stāvokli apliecinošus dokumentus, izdevumus 
apliecinošus dokumentus un aizpilda iztikas 
līdzekļu deklarāciju (turpmāk – deklarācija). 
Lūdzot šo saistošo noteikumu 5.7. apakš-
punktā minēto pabalstu, personai ienākumus 
un materiālo stāvokli apliecinošie dokumenti 

nav jāiesniedz.
7. Lai tiktu novērtēti ienākumi un mate-

riālais stāvoklis, persona aizpilda deklarāciju 
saskaņā ar Ministru kabineta 25. 02. 2003. 
noteikumiem Nr. 97 “Kārtība, kādā ģimene 
vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par 
trūcīgu”.

8. Persona, aizpildot deklarāciju, ko pa-
raksta persona un sociālā darba speciālists, 
uzrāda Sociālā dienesta sociālā darba speciā-
listam personu apliecinošu dokumentu un 
iesniedz ienākumus un materiālo stāvokli 
apliecinošus dokumentus.

9. Izdevumus apliecinošie dokumenti 
Sociālajā dienestā iesniedzami ne vēlāk kā 
viena mēneša laikā no izdevumu rašanās 
brīža.

10. Sociālā darba speciālisti personas 
sniegtās ziņas pārbauda izlases kārtībā, izska-
tot iesniegtos dokumentus, novērtējot dzīves 
apstākļus, pieprasot ziņas no valsts un paš-
valdības institūcijām, kā arī citām juridiskām 
un fiziskām personām.

11. Sociālais dienests lēmumu par pa-
balsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, 
kā arī par pabalsta apmēru pieņem ne vēlāk 
kā desmit darba dienu laikā no dienas, kad 
saņemts iesniegums un  šo saistošo noteiku-
mu 6. punktā minētie dokumenti.

12. Sociālais dienests izsniedz izziņu par 
atbilstību maznodrošinātas ģimenes (perso-
nas) statusam (saskaņā ar 1. pielikumu).

13. Ja pieņemts lēmums pabalstu nepie-
šķirt, Sociālais dienests pamato, kā arī norāda 
lēmuma pārsūdzības termiņu un kārtību.

14. Pabalstu izmaksu ar motivētu lē-
mumu pārtrauc, ja persona iztikas līdzekļu 
deklarācijā sniegusi nepatiesas ziņas vai ap-
zināti izvairās no līdzdarbības pienākumu 
pildīšanas.

IV Pabalsts garantētā minimālā ienā-
kumu līmeņa nodrošināšanai

15. Garantētā iztikas minimuma pabalstu 
ir tiesības saņemt ģimenēm vai atsevišķi dzī-
vojošām personām, kurām noteikta atbilstība 
trūcīgas ģimenes (personas) statusam.

16. Pabalstu piešķir no tā mēneša, kurā 
pabalsts pieprasīts (saņemts iesniegums un 
pabalsta saņemšanas tiesības apliecinošie 
dokumenti), aizpildīta un parakstīta dek-
larācija.

V Pabalsts izglītības veicināšanai
17. Pabalsts izglītības veicināšanai:
18. 1. Pabalstu ēdināšanai pirmskolas 

izglītības iestādēs un pusdienām vispārizglī-
tojošās skolās līdz 9. klasei ir tiesības saņemt 
šajos saistošajos noteikumos noteiktajām 
ģimenēm un ģimenēm, kurām ir kredīta 
saistības mājokļa iegādei un kurā viņas 
faktiski mitinās un ienākumi pēc kredītu 
saistību nomaksas ir zemāki par Ministru 
kabineta noteikto garantēto minimālo līmeni, 
iesniedzot izziņu par ēdināšanas izdevumu 
izmaksām no pirmskolas izglītības iestādes 
vai vispārizglītojošās skolas.

18.2. Pabalstu skolas piederumu un 
grāmatu iegādei līdz Ls 30 gadā ir tiesības 
saņemt šajos saistošajos noteikumos noteik-
tajām ģimenēm, iesniedzot izglītības iestādes 
izziņu.

turpinājums 7. lpp.  

Par sociālajiem 
pabalstiem Mārupes 

pagastā

MĀRUPES PAGASTA PAŠVALDĪBAS
Saistošie noteikumi Nr. 10/2009
Apstiprināti ar Mārupes pagasta
padomes 2009. gada. 11. marta padomes sēdes Nr. 5

Pagasta PaDomĒ

Mārupes pagasta padome paziņo, 
ka saskaņā ar Mārupes pagasta pado-
mes 2009. gada 11. marta lēmumu 
Nr. 8, prot. nr. 5, 2009. gada 3. aprīlī 
Mārupes pagasta pašvaldības admi-
nistratīvajā ēkā plkst. 10.00 tiek rīkota 
neapbūvēta zemesgabala ar kadastra nr. 
8076-007-1831, Sēļu ielā 4, Mārupē, 
0,74 ha platībā nomas tiesību izsole. 
Nomas līguma termiņš – 5 (pieci) gadi. 
Apbūves tiesības netiek piešķirtas.

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

Nosacītā nomas maksa gadā – 

LVL 847,26 (astoņi simti četrdesmit 
septiņi lati 26 santīmi) + PVN 21 % 
apmērā, noteikta ar Mārupes pagasta 
padomes 2009. gada 11. marta lēmu-
mu Nr. 7 (prot. nr. 5). Izsoles solis 
LVL 200 (divi simti lati 00 santīmi).

Par izsoles dalībnieku var kļūt 
fiziskas personas un juridiskas per-
sonas, kas piereģistrējušas izsolei līdz 
2009. gada 31. martam plkst. 16.00 
izsoles noteikumu noteiktajā kārtībā 
un samaksājušas dalības maksu. Da-
lības maksa LVL 50 (piecdesmit lati 
00 santīmi).

Izsoles dalībnieku reģistrācija no-
tiek katru pirmdienu un ceturtdienu 
no plkst. 9.00 līdz 13.00 un no plkst. 
14.00 līdz 18.00 Mārupes pagasta pa-

domes administratīvajā ēkā, 2. stāvā 
2-11. kabinetā, Daugavas ielā 29, 
Mārupē. Līdzi jāņem: fiziskajām 
personām – pase un kvīts par izsoles 
dalības maksas samaksu (oriģināls), 
juridiskajām personām – pārstāvja 
pilnvara (oriģināls), komersanta reģis-
trācijas apliecības apstiprinātā kopija 
un kvīts par izsoles dalības maksas 
samaksu (oriģināls).

Plašākā informācija par izsoles 
kārtību un nosacījumiem ir atro-
dama Izsoles noteikumos, kas brīvi 
pieejami Mārupes pagasta padomes 
administratīvajā ēkā pirmajā stāvā 
pie sludinājumu dēļiem Daugavas 
ielā 29, Mārupē, kā arī interneta vietnē  
www.marupe.lv. 

Ja ir jautājumi, var zvanīt pa tāl-
runi 67149874.

Paziņojums par nomas tiesību izsoli
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Par sociālajiem pabalstiem  
Mārupes pagastā

sākumu lasiet 6. lpp.

VI Pabalsts veselības aprūpei
19. Pabalsts veselības aprūpei, nepār-

sniedzot Ls 200 gadā vienai personai:
19.1. pabalsts zāļu un medicīnisko 

līdzekļu, kuri iekļauti kompensējamo 
zāļu sarakstā, iegādes izdevumu daļas 
(valsts nekompensējamās daļas) samak-
sai līdz Ls 60 gadā, iesniedzot ģimenes 
ārsta izsniegto veidlapu 027/u, ārsta 
receptes; 

19.2. pabalsts ārstēšanās veselības 
aprūpes iestādē līdz Ls 100 gadā, iesnie-
dzot kases čeku;

19.3. pabalsts stomatoloģijas ārstnie-
cības pakalpojumiem līdz Ls 60 gadā, 
iesniedzot kases čeku;

19.4. pabalsts optikas precēm līdz 
Ls 50 gadā, iesniedzot kases čeku;

19.5. pabalsts veselības apdrošinā-
šanas polises iegādei līdz Ls 70 gadā, 
iesniedzot ģimenes ārsta izsniegto veid-
lapu 027/u.

VII Pabalsts aprūpes mājās no-
drošināšanai

20. Pabalsts aprūpes mājās nodro-
šināšanai:

20.1. pabalstu personām, kuras sli-
mības laikā vai atveseļošanās periodā 
vecuma dēļ, garīga vai fiziska rakstura 
traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mā-
jas darbus un savu personīgo aprūpi, 
līdz Ls 30 mēnesī, iesniedzot ģimenes 
ārsta izsniegto veidlapu 027/u;

20.2. pabalsts higiēnas precēm un 
inkontinences līdzekļu iegādei Ls 20 mē-
nesī, iesniedzot ģimenes ārsta izsniegto 
veidlapu 027/u, ārsta receptes, čekus par 
iegādātajām precēm. 

VIII Dzīvokļa pabalsts
21. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts 

dzīvojamās telpas īres maksas par pakal-
pojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas 
lietošanu, segšanai, vai pabalsts kurināmā 
iegādei uz vienu mājsaimniecību līdz Ls 140 
gadā. 

22. Pabalstu ar pārskaitījumu Sociālais 
dienests izmaksā nama apsaimniekotājam, 
komunālo pakalpojumu sniedzējam vai 
skaidrā naudā personai.

IX Apbedīšanas pabalsts
23. Apbedīšanas pabalstu Ls 150 piešķir 

ar mērķi sniegt materiālu atbalstu  personai, 
kura uzņēmusies veikt mirušā, kura pēdējā 
deklarētā pamata dzīvesvieta ir bijusi Mā-
rupes pagasta administratīvajā teritorijā ap-
bedīšanu, un kura nav saņēmusi Mārupes 
pagasta 12. 03. 2008. saistošo noteikumu 
Nr. 10 “Par apbedīšanas pabalstu” noteikto 
pabalstu.

24. Lai saņemtu pabalstu, persona vēršas 
Sociālajā Dienestā, uzrādot mirušās personas, 
par kuru tā ir uzņēmusies veikt apbedīšanas 
pienākumu, miršanas apliecību.

X Pabalsts sociālās rehabilitācijas mēr-
ķu sasniegšanai

25. Pabalsts sociālās rehabilitācijas mēr-
ķu sasniegšanai:

25.1. pabalsts personai pēc soda izcie-
šanas līdz Ls 50 gadā, uzrādot izziņu par 
atbrīvošanu no ieslodzījuma vietas;

25.2. pabalsts personai vai ģimenei, lai 
novērstu vai mazinātu invaliditātes, darb-
nespējas, atkarības vai vardarbības un citu 
faktoru izraisītās negatīvās sekas, nodroši-
not sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos 
sabiedrībā saskaņā ar individuālo sociālās 
rehabilitācijas plānu.

26. Pabalstu sociālās rehabilitācijas mēr-

ķu sasniegšanai piešķir Sociālais dienests, 
pamatojoties uz sociālās rehabilitācijas plānu, 
izvērtējot personas (ģimenes) sociālo situāciju 
un paredzamos rehabilitācijas rezultātus.

XI Vienreizējs pabalsts ārkārtas si-
tuācijā

27. Vienreizēju pabalstu Sociālais die-
nests piešķir, neizvērtējot personas (ģimenes) 
ienākumus un materiālo stāvokli, ārkārtas 
situācijā, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš 
neparedzamu apstākļu dēļ persona (ģimene) 
nevar apmierināt savas pamatvajadzības. 

28. Lai saņemtu šo pabalstu, persona 
(ģimene) iesniedz dokumentus, kas apliecina 
ārkārtas situācijas faktu.

29. Lēmumu par pabalsta apmēru So-
ciālais dienests pieņem, izvērtējot personas 
(ģimenes) sociālo situāciju.

XII Lēmumu pārsūdzēšanas kārtība 
un noteikumu izpildes kontrole

30 Sociālā dienesta lēmumu viena mē-
neša laikā no tā spēkā stāšanās brīža var 
apstrīdēt Mārupes pagasta padomē.

31. Šo saistošo noteikumu izpildi kon-
trolē Mārupes pagasta padomes Sociālo, 
izglītības, sporta un kultūras jautājumu 
komiteja.

XIII Noslēguma jautājumi
32. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc 

to pilna teksta publicēšanas laikrakstā “Rīgas 
Apriņķa Avīze”.

33. Ar šo saistošo noteikumu spēkā 
stāšanās brīdi spēku zaudē Mārupes pagas-
ta padomes 29.03.2006. saistošie noteikumi 
Nr. 13/2006 “Par sociālās palīdzības pabal-
stiem un materiālās palīdzības pabalstiem 
Mārupes pagastā” 

mārupes pagasta priekšsēdētāja 
L. Kadiģe

Atbild Mārupes pagasta 
padomes izpilddirektors 
Ivars Punculis

Vai Liliju ielas būvniecība ir 
pabeigta?

Liliju ielas rekonstrukcijas pa-
beigšana tika plānota 2008. gada 
decembrī. Diemžēl laika apstākļi 
neļāva izveidot kvalitatīvu, normām 
atbilstošu ielas segumu. Tika ieklāta 
asfalta kārta, lai ziemas periodā līdz 
darbu atsākšanai, iela būtu izmanto-
jama gan gājējiem, gan autobraucē-
jiem. Būvniecības gaitā tika veiktas 
laboratoriskas pārbaudes, kuru rezul-
tātā tika konstatēti būtiski pārkāpumi 
materiālu izvēlē un darbu veikšanas 
tehnoloģiskajā procesā. Iedzīvotāju 

bažas par ielas nekvalitatīvo izbūvi 
ir pamatotas, tomēr varu apgalvot, 
ka iela tiks pieņemta ekspluatācijā 
tikai pēc tās izbūves atbilstoši izstrā-
dātajam projektam un tādā kvalitā-
tē, kura atbilst LR būvnormatīviem. 
Objekta nodošana ekspluatācijā ir 
paredzēta 2009. gada maijā.

Kāpēc apstājusies veikala “IKI” 
būvniecība Daugavas ielā?

Mārupes pagasta būvvalde liku-
mā noteiktajā kārtībā ir apturējusi 
būvatļauju veikala būvniecībai Dau-
gavas ielā 31. To ir apstrīdējuši  3 
mārupes iedzīvotāji, kuri nevēlas re-
dzēt savas dzīvesvietas tuvumā šādu 
veikalu. Šobrīd notiek tiesvedība un 
būvniecības process ir apturēts. Tā 
kā liela daļa pagasta iedzīvotāju gai-
da veikala atvēršanu, ko apliecinā-
ja publiskās apspriešanas rezultāti, 
gribu paust cerību, ka veikals tiks 
uzbūvēts. Šāds tirdzniecības un sa-
dzīves pakalpojumu centrs (apavu 
remonts, ķīmiskā tīrītava u. c.) ir 
nepieciešams, jo pagasta teritorijā 
šādi pakalpojumi iedzīvotājiem nav 
pieejami. 

Mārupes pagasta būvvalde ir 
vērsusies pie objekta attīstītāja SIA 

“Palink” ar brīdinājumu par nesa-
koptu būvniecības teritoriju.

Vai tiks uzlabota sabiedriskā 
transporta kustība Mārupes pa-
gastā?

Saskaņā ar Sabiedriskā trans-
porta pakalpojumu likumu no šā 
gada 1. janvāra Rīgas pašvaldības 
SIA “Rīgas satiksme” jānodrošina 
sabiedriskā transporta pakalpojumi 
15 km rādiusā ap Rīgu. Ar jauno 
gadu Mārupes pagastā tika veiktas 
dažādas izmaiņas gan maršrutos, 
gan kustības grafikos, bet izrādījās, 
ka minētais uzņēmums pilnībā ne-
spēj nodrošināt Pierīgas pieprasīju-
mu. Ar iedzīvotāju atbalstu mums 
izdevās saglabāt un atjaunot mik-
roautobusu satiksmi maršrutos uz 
Mārupi (Nr. 5435.) un Jaunmārupi 
(Nr. 2003.), pēdējais pēc pašreizējās 
vienošanās kursēs līdz 2011. gadam. 
Mikroautobusa Rīga–Mārupe mar-
šrutā ir gaidāmas izmaiņas. Pare-
dzams, ka mikroautobusa maršruts 
turpmāk netiks dalīts 2 maršrutos ar 
galapunktiem Vecozolu namos un 
Mārasciemā. Maršruts būs viens un 
tā kustība ir paredzēta caur Māras-
ciemu (Lielā iela), pa Skaņākalna ielu 

un Vecozolu ielu līdz 24. mājai, kur 
tiks ierīkots galapunkts. Arī virzienā 
uz Rīgu mikroautobuss kursēs pa 
šo pašu maršrutu atpakaļ. 3–5 reisi 
dienā tiks pagarināti līdz Tīraines 
ciematam, kas ļaus iedzīvotājiem ērti 
nokļūt pagasta administratīvajā cen-
trā. Rīgas taksometru parka vadība 
ir atsaucīga un pretimnākoša, tāpēc 
ceru uz drīzu pozitīvu risinājumu.

Diemžēl šobrīd vēl joprojām nav 
panākta 25. autobusa maršruta paga-
rināšana līdz Vecozolu namiem.

Kā Skultes iedzīvotāji var sa-
ņemt pasta pakalpojumus?

Sakarā ar to, ka Skultē nestrādā 
pasta nodaļa (oficiāli “uz laiku slēg-
ta”, bet Latvijas pasts jau atteicies no 
telpu īres šī pakalpojuma sniegša-
nai), pagasta padome reizi nedēļā – 
ceturtdienās plkst. 10.00 – organizē 
iedzīvotāju nokļūšanu līdz Piņķiem 
ar pašvaldības mikroautobusu. Sū-
tījumu piegādi Skultes ciematā no-
drošina Piņķu pasta nodaļa.

Kad tiks saremontēta Dauga-
vas iela?

Atgādināšu, ka Daugavas iela 
ir VAS “ Latvijas Valsts ceļi” (LVC) 

pārziņā.
Ielas rekonstrukcijas projekts tika 

izstrādāts jau 2004. gadā, bet darbu 
uzsākšana gadu no gada tiek atlikta. 
Ielas segums ir kritiskā stāvoklī un 
rekonstrukcija ir nepieciešama jau 
šodien. 

Šobrīd LVC veic projekta pārska-
ņošanu instancēs, kā arī tiek gatavota 
iepirkumu procedūra būvniecības 
darbiem. Darbus paredzams uzsākt 
jūlijā. Atliek tikai cerēt, ka šoreiz 
tiks piešķirts finansējums un mūsu 
pagasts iegūs jaunu apgaismotu, ar 
gājēju un riteņbraucēju celiņiem iz-
būvētu Daugavas ielu. 

Kāpēc Mārupītes gatvē izbūvē-
ta jauna pieturvieta, kura netiek 
izmantota?

Pieturvieta Mārupītes gatvē 
izbūvēta ņemot vērā jau minē-
to Daugavas ielas rekonstrukciju. 
Tās rezultātā pēc projekta pietura 
“Upeslīči” tiks pārcelta pie krusto-
juma ar Vaidavas ielu, un tā kā attā-
lums starp “ Upeslīču un “Vējotnes” 
(pie bērnudārza “Lienīte”) pieturām 
samazināsies, pēdējā tiks pārcelta 
uz vietu, kurā izbūvēts pieturvietas 
paviljons.

IEDZĪVotājI jautā

Kad saule kāpj arvien augstāk, 
tuvojas pavasaris. Katrs kārtīgs saim-
nieks gatavojas sakopt savu sētu, jo 
zem sniega sakrājušies ziemas gruži. 
Diemžēl nākas aizmēzt arī nevērīgu, 
nolaidīgu cilvēku pamestus atkri-
tumus. Jaunmārupes sākumskolas 
4. klašu audzēkņi pēc pārrunām da-
baszinību stundā arī nolēmuši rīkot 
talku. Sakops pagasta vides daļiņu, 
un varbūt citreiz tukšu čipsu tūtu 
zemē nemetīs...

Bet pašvaldības speciālistiem, ķe-
roties pie sezonas darbu plānošanas, 
vienkārši nolaižas rokas – paskaties 
apkārt un tūlīt ieraugi huligānu no-
darītos postījumus. Katru gadu tiek 
uzstādītas vairāk nekā 200 ielu plāk-
snītes, bet tikai maza daļa no tām 
ir jauno ielu nosaukumi – visbiežāk 
neskaitāmas plāksnītes ir salocītas, 
appūstas ar krāsu, norautas. Mums 
pārmet, ka ātrās palīdzības šoferī-
ši nevar atrast adreses, jo nav ielu 
plāksnīšu, sabojāto ceļa zīmju dēļ 
radušās bīstamas satiksmes situāci-
jas... Un šo huligānu dēļ katru gadu 
pilnīgi nelietderīgi tiek šķērdēti vai-
rāki tūkstoši latu. Katra plāksnīte 
maksā vairāk nekā 10 latu.

Un kuram gan patīk, kā izskatās 
mūsu informācijas stendi un jau-
nās pieturvietas! Tās “izdaiļotas” tik 

pamatīgi, ka šos “mākslas darbus” 
notīrīt tikpat kā nav iespējams. Hei, 
alu iemītnieki, nāciet ārā no savām 
slēptuvēm! Varbūt tad, kad paši bū-
siet pārkrāsojuši saķēpātās pieturas, 
stendus, izlabojuši ielu plāksnītes, 
rokas būs piekusušas?!

Alu varoņi, kur bijāt, kad pa-
gājušajā vasarā Jaunmārupē tika 
rīkota grafiti diena? Varējāt mālēt 
uz nebēdu, bet negribējās? Vai ne-
mākat tā, lai citiem skauž? Toties 
kādu nakti uzkurt lielu ugunsku-
ru – citu iztīrītā laukumā no citu 
izgatavotajām skeitošanas rampām 
– gan jums bija liela dūša. Tā vien 
rādās, ka ir krietna daļa jaunu alu 
cilvēku, kas kļūst varonīgi tikai savā 
barā, daļa jauniešu, kurus kaitina 
sakārtotas un tīras vietas. Niez nagi 
atstāt savu “parakstu” – kā šunelim 
pie koka, kā pirmcilvēkam pie alas 
ieejas?

Mēs, pašvaldības darbinieki, 
nenoveļam atbildību par darāmo 
uz citu pleciem, bet ir skumji, kad 
labi darbi un ieceres tiek iznīcinātas. 
Mēs savu darbu darīsim arī turp-
māk, tikai ļoti gribētos sagaidīt to 
dienu, kad neviens no tiem nebūs 
jādara vairakkārt, jo tad kopīgi va-
rēsim paveikt daudz vairāk.

Zanda melkina

rEPLIKa

Atgriežamies alu laikmetā?
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Mūsdienu informācijas pārba-
gātajā, steidzīgajā laikmetā liela 
nozīme ir skolēnu iespējai iegūtās 
zināšanas pārbaudīt praksē – vē-
rojot vai pašiem līdzdarbojoties. 
Šādas iespējas jauniešiem sniedz 
organizācija “Junior Achievement 
Latvija”. Mārupes vidusskola jau 
divpadsmito gadu ir šīs organi-
zācija dalībskola, līdz ar to skolē-
niem ir iespēja piedalīties dažādos 
ar ekonomiku un profesionālo 
orientāciju saistītos ārpusklases 
pasākumos.

18. februārī skolēniem bija ie-
spēja piedalīties Ēnu dienā – ap-
meklēt darbavietas un būt par ēnu 
kādas profesijas vai amata pārstā-
vim. Atsaucība bija liela – šogad 
ēnot devās arī pamatskolas klašu 
audzēkņi. Vispopulārākā profesija 
mūsu skolā izrādījās medicīna un 
veterinārmedicīna – mūsu “ēnas” 
bija gan Stradiņu KUS un Sa-
biedrības veselības aģentūrā, gan 
Olimpiskās vienības medicīnas 

centrā un pie “Dinamo” hokeja 
komandas ārsta Ā. Aivara. Vesela 
grupa skolēnu viesojās “Dzīvnie-
ku veselības centrā” Candera ielā 
pie veterinārārsta A. Briņķa. Liela 
interese skolēnos ir arī par jurista 
profesiju: Sintija no 11. klases bija 
ēna ģenerālprokuroram J. Maizī-
tim, bet Ance no 10. klases pavie-
sojās Rīgas apgabaltiesas krimināl-
lietu tiesu kolēģijā. Mūsu skolēnu 
ēna bija arī Mārim Zenbergam 
laikraksta “Diena” redakcijā. Pa-
matskolas skolēni ēnoja galveno-
kārt savu vecāku vai klasesbied-
ru vecāku darbavietās. Visu Ēnu 
dienas dalībnieku atzinums: “Tas 
bija aizraujoši un interesanti, mēs 
gribam ēnot arī nākamgad!” Tādēļ 
liels paldies mūsu ēnu devējiem 
par atsaucību un ieinteresētību šīs 
dienas veiksmīgā norisē.

Kopš janvāra Mārupes vidus-
skolā darbojas arī divas skolēnu 
mācību firmas (SMF). 11. klases 
meitenes ir nolēmušas pārbaudīt 

savas spējas komercdarbībā un 
nodibinājušas firmas – pavisam 
īstas, ar atbilstošiem dokumen-
tiem. Skolēnu mācību firmām ir 
iespēja piedalīties tirdziņos, pārdot 
un reklamēt savu preci gan skolā, 
gan ārpus tās. 6. martā Talsu 2. vi-
dusskolā notika notika starptau-
tisks mācību firmu festivāls, kurā 
piedalījās arī mūsu skolas SMF 
“Zelta rociņas”. Firmā darbojas 
četras meitenes – Sintija Čepaki-
na, Annija Ločmele, Baiba Čipa 
un Laura Orļakova. “Zelta rociņu” 
pamatdarbības veids ir pasākumu 
organizēšana un foto pakalpojumi. 
Tā kā pakalpojumu sniedzējiem 
plānotais pasākumu skaits ir ne-
liels, meitenes mainīja statūtus un 
papildus sāka ražot arī bižutēriju, 
tādējādi mazinot sava biznesa ris-
ku un paverot plašākas darbības 
iespējas ārpus skolas. Festivāls bija 
ne tikai iespēja tirgoties, bet arī 
iegūt pieredzi, draugus un redzēt, 
kā darbojas firmas citās skolās, kā-

das ir viņu preces, piedalīties da-
žādos izklaides pasākumos. Tā kā 
2009. gads ir izsludināts par rado-
šuma gadu, interesanti un inovatīvi 
likās Madonas valsts ģimnāzijas 
SMF ražojumi – cimdi skārien-
jūtīgu ierīču lietošanai ziemā un 
Jelgavas Spīdolas skolas skolēnu 
ražojumi – no izlietotu elektrisko 
spuldzīšu kupoliņiem ražotas ap-

gleznotas eļļas lampiņas. Ļoti kva-
litatīvas bija Somijas skolēnu SMF 
ražotās rotas. Festivāla noslēgumā 
“Junior Achievement Latvija” SMF 
“Zelta rociņas” piešķīra iespēju 
no 15. līdz 17. aprīlim piedalīties 
inovāciju nometnē (“Inovation 
camp”) Somijā – Lohjā.

Ekonomikas skolotāja 
 Līga Lagzdkalne

Skultes skola 
turpina skolēnu uzņemšanu 

1., 2., 3. un 4. klasē, kā arī pirmsskolas grupās  
2009./2010. mācību gadam.

Skola ir akreditēta līdz 2013. gada 23. decembrim. 
Apmācība no 1. līdz 4. klasei notiek bilingvāli – krievu un 

latviešu valodā pēc LR Izglītības un zinātnes ministrijā licencētas 
programmas. 

Pirmsskolas izglītības grupas gatavo bērnus gan skolām  ar  latvie-
šu mācībvalodu, gan nacionālo minoritāšu  mācībvalodu (bilingvālā 
izglītība). 

Skolā ir atvērta pagarinātās dienas grupa, attīstības un radošās 
studijas, ir paredzēts atvērt dienas centru. 

Bērniem ir pieejami baseina bezmaksas apmeklējumi, skolotā-
ja uzraudzībā viņi gatavo mājas darbus, no 1. klases mācās angļu 
valodu, kā arī apgūst prasmes darbam ar datoru. Nelielais bērnu 
skaits klasēs nodrošina individuālu pieeju katra bērna izglītošanai. 
Pedagoga uzraudzībā bērni skolā var uzturēties līdz vakaram.

Bērnus izvadā bezmaksas skolas autobuss. 

IZgLĪtĪba

Ziemas sporta svētki kopā 
ar zaķi Draiskuli

Par lielo dzīvi domājot

Mārupes pamatskola 
(Tīrainē, Viskalnu ielā 7)

aicina visus bijušos skolas darbiniekus, absolventus 
uz salidojumu – 60. gadu jubileju

2009. gada 15. maijā, plkst. 18.00 (reģistrācija no 16.30).
Vēlama iepriekšēja pieteikšanās 

pa tālruni 67148306 līdz 30. aprīlim!
Dalības maksa 5 lati.

Beidzot bija uzkritis ilgi gaidī-
tais sniedziņš. Kādā jaukā februāra 
dienā lieli un mazi PII “Tīraine” 
sportisti sapulcējās Mārupes pa-
gasta pamatskolas jaunajā sporta 
laukumā. Kamēr bērni aplūkoja 
lielo sporta laukumu, te – kur 
gadījies, kur ne – par lielu pār-
steigumu no eglītēm izlec zaķis 
Draiskulis. Zaķis jautā bērniem: 
“Ko tad jūs te tā gaidāt?” Bērni 
pastāsta, ka sanākuši uz sporta 
svētkiem. Arī zaķis jautri atbild 
bērniem:

“Šogad zaķis apņēmies,
Sporta svētkos izskrieties.
Burkānus viņš saēdies,
Pretinieki, bīstieties!”
Kā jau visi sportisti, arī mazie 

un lielie tīrainieši iesildījās: za-
ķis rādīja dažādus vingrojumus, 
pēc tam bērni tos atkārtoja. Paši 
drosmīgākie sportisti arī nolēma 
parādīt vingrojumus, lai pēc viņu 
komandas visi tos izpildītu.

Pirmsskolas skolotājas arī rādī-
ja savu veiklību: viņām bija uzde-
vums satīt kamoliņus – kura ātrāk 
to izdarīs. Tad nu bērni juta līdzi, 
protams, katrs savai skolotājai.

Kad visi bija pamatīgi iesildīju-
šies, varēja sākties galvenā daļa – 
katrai grupai un katram vecumam 

uzdevumi bija atšķirīgi:
 paši mazākie dalībnieki vei-

ca tādus uzdevumus kā “Precīzie 
čiekuriņi”, “Veiklākās ragaviņas”, 
“Visi putni lido”, “Pavizini draugu”. 
Cik mazie “Sienāzīši” bija priecīgi, 
ka varēja pavizināt rotaļlietu zaķīti 
vai lācīti;
  vidējās, “Mārīšu” grupas 

sportisti veica nedaudz sarežģītā-
kus uzdevumus: “Sniega” bumbas 
velšana”, “Pārvari šķēršļus”;
 bet vecāko “Taurenīšu” un 

“Spārīšu”, arī sagatavošanas “Bitī-
šu” grupu audzēkņiem uzdevumi 
kā jau īstiem sportistiem: “Slaloms 

ar ragaviņām”, “Kurā maisā vairāk 
sniega”, “Strazdu būris”, “Brauciens 
ar “āzi””, “Skulptūras”. 

Kad visas stafetes tika izietas 
un izspēlētas, ņiprie sportisti pul-
cējās apbalvošanas ceremonijai. 
Katrs dalībnieks saņēma diplomu, 
kā arī zaķa Draiskuļa sagādātos 
gardos burkānus:

“Zaķīt’s skrien ciku-caku,
Svilpodams pa meža taku!
Groziņā nes burkānus,
Ar ko cienāt skrējējus!”

PII “tīraine” sporta skolotāja 
aija rutkovska,

metodiķe gita miķelsone
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Весенние мысли о нашей школе и вашем ребенке
Совсем скоро придет весна, 

закончится этот учебный год, и 
наступит пора отдыха для детей. 
Но для нас, учителей Скултской 
начальной школы, начнется го-
рячая пора подготовки к новому 
учебному году. 

О предстоящих переменах, о 
своем видении будущего школы и 
ребенка в ней, хотим мы сегодня 
рассказать. 

Понятно, что и обновленной 
как в содержании, так и в осна-
щении учебного процесса наша 
школа не будет большой, похо-
жей на городские школы, но тем 
не менее, она будет основательной 
и комфортной для подрастающего 
поколения.

Мы считаем, что жизнь ребенка 
в возрасте от 6 до 11 лет проходит 
в трех жизненных пространствах: 
в классе, в школе и дома. О них и 
пойдет речь.

Ваш ребенок в классе
Многократно проверенный 

опыт в различных странах говорит 
о том, что количество учащихся в 
классе, не превышающее 12 чело-
век, очень эффективно. В таком 
коллективе ваш ребенок обяза-
тельно получит ту необходимую 
долю внимания, которая сможет 
поддержать на высоком уровне его 
самооценку, а значит, и желание 
учиться.

В таком классе ваш ребенок 

сможет не только ежедневно ис-
правлять допущенные ошибки, но 
и реально выполнять систему уп-
ражнений, закрепляющую знания 
и навыки. Формировать умения 
решать как свои личные, так и со-
циальные проблемы.

Небольшое количество уче-
ников позволит максимально ис-
пользовать и такое нововведение 
в Скултской начальной школе, как 
интерактивная доска, предоставить 
которую обещали власти Марупс-
кой волости.

Нам кажется крайне важным 
и то, что, наряду с неоднократно 
озвученным Министерством об-
разования и науки принципом о 
приближении начальной школы к 
месту жительства ребенка, следует 
брать во внимание принцип при-

ближенности начальной школы к 
родному языку ребенка.

Наша школа с русским языком 
обучения осталась почти единс-
твенной такой школой в Маруп-
ской волости. Важность обучения 
на родном языке заключается не 
только в развитии интеллекта, но 
и в способности к сочувствию и 
сопереживанию, другими словами, 
к духовности и человечности. 

И, наконец, в небольшом 
классе ребята смогут участвовать 
во многих интересных проектах, 
учась общению со сверстниками. 
В способности человека уживаться, 
понимать и уважать других - залог 
его успешного будущего.

Ваш ребенок в школе
Мы намерены обратиться к 

опыту и практике всемирно из-
вестных педагогических теорий и 
реальных школ, созданных на их 
основе.

Например, выдающийся педа-
гог Шалва Амонашвили считает, 
что дети, проходя образователь-
ный цикл полного дня, еще больше 
продвигаются в своем развитии и 
образовании.

В такой школе помимо подго-
товки уроков на завтра, вашему 
ребенку можно будет предложить 
разнообразные дополнительные 
курсы: иностранные языки, те-
атральная деятельность, танцы и 
музыка, занятия с компьютером, 
краеведение, саморазвитие, трудо-
вая деятельность, экологическая 
работа, игры и праздники.

Дети в школе полного дня 
смогут находится в ней с утра до 
вечера. Мы уверены, что после 
проведенного дня в такой школе 
ваш ребенок, придя вечером до-
мой, будет полностью предоставлен 
общению с вами.

Ради вашего удобства и удобс-
тва вашего ребенка, курсирует 
школьный автобус, на котором 
дети бесплатно приезжают в школу 
и уезжают домой. Дежурный учи-
тель всегда проследит за тем, чтобы 
с ребенком ничего не произошло. 

Однако, мы обязаны сказать 
вам, что такая погруженность ре-
бенка в школьную жизнь отнюдь 
не освобождает родителей, бабушек 

и дедушек от постоянного взаи-
модействия и сотрудничества со 
школой.

Ваш ребенок дома
Среди многих плюсов домаш-

него общения ребенка со своим 
родными и близкими, наиболее 
важным нам кажется внутреннее 
спокойствие вашего ребенка. А 
это означает лишь одно. Вечером 
ваш ребенок будет с вами, и будет 
приносить вам ценные минуты об-
щения в семейном кругу. Душев-
ное спокойствие вашего ребенка 
не нарушит раннее пробуждение 
и нервные сборы в школу, том-
ление в городском транспорте и, 
свойственного городу, невнимание 
окружающих к нуждам ребенка. 
Вашему ребенку просто некогда 
будет болеть, потому что каждый 
день он будет думать с интересом 
о своей школе и стремиться снова 
и снова оказаться в ней. 

Уважаемые родители! 
Бабушки и дедушки! 

Мы кратко обозначили самые 
ценные и важные , на наш взгляд, 
моменты в жизни нашей обнов-
ленной школы. Приглашаем Вас к 
сотрудничеству, ждём Вас и Ваших 
детей в нашей школе.

Пусть все у нас получится! 
Руководители, учителя 
и работники Скултской 

начальной школы

В этом году завершение проек-
тной недели совпало со школьным 
праздником дня Валентина. По тра-
диции защита проектов прошла в 
актовом зале в присутствии всех 
учеников и учителей.

Первыми свой проект «Времена 
года» защищали второклассники. 
Они выявили зависимость деятель-
ности человека от смены времен 
года. Третьеклассники рассказали 
о Балтийских государствах, изго-
товили игру. Интересным оказался 
результат опроса учителей о посе-

щении этих стран.
Ученики 5–6 классов работали 

над двумя проектами. «Латвия на 
юбилейных и памятных монетах» 
и « Животные Красной книги 
Латвии». Ученица 5 класса про-
демонстрировала, как красиво и 
долго звенит настоящая серебрян-
ная монета. Активными оказались 
семиклассники. Ребята не только 
«докапались» до истоков Дня Свя-
того Валентина, но и подготовили 
поздравления с шутками и час-
тушками.

Серьёзными оказались стар-
шеклассники – ученики 9 класса. 
Они протестировали себя на при-
годность к профессиям, посетили 
Рижскую школу Nr. 53, провели 
анкетирование. Оказалось, что 
среди наших учеников учатся бу-
дущий врач, психолог, адвокат и 
бортпроводник.

Время пролетело незаметно. У 
каждого из нас остались приоб-
ретённые знания, навыки работы 
над проектом и желание учиться в 
нашей Скултской школе.

Вероника Лисовская, 
Кирилл Платонов (5 клас)

Проектная неделя в Скулте
27. februārī Skultes pamat-

skolā notika jautrs muzikāls ār-
pusstundu pasākums “Meteņi” 
(Масленица). Pasākumu sagatavoja 
teātra pulciņš un skolotāja S. Vol-
kova.

Jaunmārupes sākumskolas 
bērnu darbu izstāde “Taureņi” ap-
skatāma Rīgas rajona padomes Izglī-
tības un kultūras pārvaldes telpās.

Februārī – viskarstākajā mā-
cību olimpiāžu mēnesī Mārupes 
vidusskolas skolēniem bijuši labi sa-
sniegumi: Rīgas rajona ķīmijas olim-
piādē Lāsmai Stankei (sk. V. Ūdre) 
2. vieta, Rīgas rajona matemātikas 
olimpiādē Naurim Kalniņam (sk. 
Z. Romanovska), vizuālās mākslas 
olimpiādē Annijai Ločmelei 1. vieta 
un ceļazīme uz valsts vizuālās māks-
las olimpiādi, atzinības – vidusskolu 
latviešu valodas olimpiādē – Zanei 
Šteimanei, 5.–8. klašu matemāti-
kas olimpiādē – Evitai Krauklei un 
Rēzijai Adītājai, alternatīvajā Rīgas 
rajona mājturības olimpiādē – Ellai 
Kalendrai.

Mārupes pamatskolas skolēni 
piedalījās Vizuālās mākslas pulciņu 

dalībnieku darbu izstādē Ropažu 
novada Kultūras un izglītības cen-
trā – Nils Bulis (1. klase) ieguva at-
zinību, un viņa darbiņš tiks nosūtīts 
uz novada izstādi “Ar vilciņu Rīgā 
braucu”. Vizuālās mākslas skolotāja 
Lauma Vītoliņa. 

Rīgas rajona olimpiādē vizuā-
lajā mākslā no Skultes pamatskolas 
piedalījās 7. klases skolniece A. Žaka 
un 2. klases skolniece A. Vadzinska, 
kura ieguva 2. vietu. Audzēkņus sa-
gatavoja skolotāja J. Maršalova.

Ēnu dienā, kas notika visā 
valstī, piedalījās arī 35 Mārupes 
vidusskolas vecāko klašu skolēni. 
Ēnoti tika ģenerālprokurors Jānis 
Maizītis, “Dienas” sporta žurnālists 
Māris Zenbergs, “Dinamo” hokeja 
komandas ārsts, sirds ķirurgi Stradi-
ņu operācijas zālē u. c. Vairāk lasiet 
8. lpp.

Jaunmārupes sākumskolas 
4. klases skolēni Andrejs Petrovs 
un Rihards Belousovs dabaszinību 
stundas ietekmē nolēmuši aicināt 
savus skolasbiedrus uz Jaunmārupes 
stadiona sakopšanu skolēnu brīvlai-
kā – 4. aprīlī.

sKoLu ZIŅas

sIa “VĒrsIs rO” administrācija izsaka vislielāko pateicību savam kolektīvam un sadarbības partne-
riem par labi paveiktajiem darbiem 2008. gadā. 
Mūsu darbu ir novērtējuši visā Latvijā. “Dienas Bizness” aptaujā “Straujāk augošais uzņēmums “Ga-
zele 2008””, “VĒRSIS RO” ieņem 136. vietu. Paldies!

VA “Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra” Rīgas rajona nodaļa dara zināmu, 
ka ikgadējā traktortehnikas valsts tehniskā apskate 

mārupes pagasta teritorijā notiks sIa “Šabiedrība mārupe”
mehānisko darbnīcu teritorijā 

25. martā, 9. aprīlī, 22. maijā, 5. jūnijā un 31. jūlijā plkst. 10.00. 
Par tehnisko apskati var samaksāt iepriekš Rīgas rajona nodaļā (Kalnciema ielā 88a) 

vai apskates dienā uz vietas.
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Martā

75 – Vijai Deičikai, Janinai 
Jažauskai, Hūbertam Mednim, 
Gaļinai Rakkovskai, Ninonai 
Skuškai, Silvijai Sīpolai
80 – Klemensam Gaubim, 
Annai Siliņai, Elzai Annai Švānei
85 – Eleonorai Glazunovai, 
Dzintrai Gobai, Helēnai Līcei
96 – Austrai Dārgajai

Februārī Mārupes 
dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti 13 jaundzimušie:
Anastasija Borisova  
(dzimusi 25. 01.)

Kirils Petrovs (dzimis 31. 01.)

Laura Žideļuna (dzimusi 19. 01)

Agnese Kudina (dzimusi 3. 02.)

Keita Vaivode (dzimusi 1. 02.)

Sofija Sviķe (dzimusi 4. 02.)

Aksenija Goļicina  
(dzimusi 8. 02.)

Ellena Smilšarāja  
(dzimusi 10. 02.)

Roberts Straubergs  
(dzimis 12. 02.)

Markuss Mileiko  
(dzimis 14. 02.)

Antons Štiļs (dzimis 18. 02.)

Vaselina Skiba (dzimusi 5. 02.)

Tomass Pucēvičs (dzimis 8. 02.)

sVEICam

KuLtūra

Ar sauli sirdī uz gaišu un sirsnīgu 
muzikālu dāvanu – koncertu “Pasmai-
di... Tavs Vienīgais” pavasara gaidās 
8. martā Mārupes kultūras namā aici-
nāja jauktais koris “Mārupe” ar saviem 
diriģentiem – Kalvi Ozoliņu un Andi 
Klučnieku. Mūsu koris, kura pastā-
vēšana līdzināma apmēram ar kora 
dziedātāju vidējo vecumu un kurš ar 
lielu atbildību un panākumiem pie-
dalās koru skatēs un vienmēr ir bijis 
Dziesmu svētku dalībnieks, šoreiz 
pārtapa teju teātra trupā. 

Koris bija sagatavojis īpašu pro-
grammu, kurā koristiem bija jākļūst 
gan par solistiem, gan aktieriem – jau-
kā dziesmuspēle bija veltīta sievietes 
dzīvei no “Es biju māmiņai viena pati 
meitiņa” līdz sirmam vecumam, un, 
protams, kopā ar savu Vienīgo...

Stāsta kultūras nama direktore 
Ira Dūduma: “Gada sākumā gribē-
jām veidot mīlestības tēmas dziesmu 
programmu uz 14. februāri, bet laiks, 

kā zināms, skrien vēja spārniem, un 
sapratām, ka ļoti labs datums, kurā 
iederas mīlestības tēma, ir arī 8. marts. 
Uzveduma ideja radās, lai korim būtu 
iespēja ārpus obligātā repertuāra tā 
kārtīgi izvingrināt balsis.”

Kalvis ar lielu skubu uzņēmās 
pasākuma virsvadību, reizē ķeroties 
pie kolektīva saliedēšanas, jo korī ir 
daudz jaunu dziedātāju. Agrāk kora 
mikroklimatu ar sievietes maigo roku 
vairāk veidoja Inga Krastiņa, kura 
šobrīd ir mazā Krišjāņa māmiņa uz 
pilnu slodzi. 

Vairāk nekā stundu garā pro-
gramma ne ar ko daudz neatšķīrās no 
Mārupē nesen redzētā Olgas Rajeckas 
Lielvārdes violetā kora no TV3 koru 
kariem spilgtā priekšnesuma, ja ņem 
vērā, ka programma tapusi pašu spē-
kiem. Solonumuri bija gan ļoti niansēti 
liriski (U. Marhileviča un Ā. Elksnes 
“Lūgums”, izskaņā “Varbūt”), gan 
bezbēdīgi un pat trakulīgi (“Situ pie 

lodziņa”, “Lulla, Lulla, tu i dulla” no 
mūzikla “Tobago”), gan reizē traģikas 
un komisma pilni (“Pirmdienas rītā” 
un “Ak, kamdēļ atstāji mani, Lusī”). Ne 
mazāk pārliecinoši bija pārējie solo un 
kora numuri, kā arī spilgtus akcentus 
ar savu flautas spēli jaukajā koncert-
programmā ienesa jaunais kormeistars 
Andis, kurš ikdienā ir NBS orķestra 
mūziķis.

Kalvis Ozoliņš: “Šogad, jauno gadu 
uzsākot, es saviem koristiem novēlē-

ju vairāk uzdrīkstēties. Domāju, ka 
mums tas izdevās.”

Tiek domāts, ko darīt ar šo 
programmu, kurā ieguldīts tik daudz 
enerģijas un dzirkstoša dzīvesprieka. 
Konkrēts koncertu grafiks vēl nav, bet 
ir skaidrs, ka šo programmu nedrīkst 
palaist zudībā.

Ar fotomirkļiem no koncerta var 
iepazīties interneta vietnes www.ma-
rupe.lv galerijā http://www.marupe.lv/
page.php?id=155. 

7. martā Mārupes kultūras namā 
notika tradicionālais mazo vokālistu 
konkurss – koncerts “Mārupes Cā-
lis 2009”.

Lai nokļūtu līdz lielajam finā-
lam, mazie dziedātāji līdz 5 gadu 
vecumam vispirms piedalījās atlases 
konkursos savās izglītības iestādēs. 
Sestdien 17 labākie pirmsskolas iz-
glītības iestāžu “Lienīte”, “Tīraine”, 
Jaunmārupes sākumskolas un bērnu 
un jauniešu radošo spēju attīstības 
centra “Namiņš” dziedātāji uzstājās 
uz lielās kultūras nama skatuves. Katrs 
dalībnieks saņēma balvu kādā nomi-
nācijā, bet titula “Mārupes Cālis 2009” 
ieguvēji – Adele Sakoviča un Pauls 
Pakalniņš – 22. martā dosies sadzie-
dāties ar citiem Rīgas rajona cālīšiem 
Salaspilī.

Žūrija, kurā bija Mārupes pagasta 
padomes priekšsēdētāja Līga Kadiģe, 
Jūrmalas mūzikas skolotāju metodiskās 

apvienības vadītāja Maija Rozenberga, 
jaunā dziedātāja Rūta Dūduma, Māru-
pes sporta daļas vadītāja Silvija Bartu-
ševiča, uzsvēra, ka visi mazie dziedātāji 
bija jauki un par to vislielāko paldies 
pelnījušas viņu skolotājas – Sindija 
Tropa no Jaunmārupes sākumskolas, 
Ilze Dūzele no PII “Tīraine”, Marta 
Bērziņa no PII “Lienīte”, Līga Taube no 
privātās PII “Namiņš” un vecāki. Kon-

certs noritēja mīļi un atraisīti, jo šogad 
jaunajiem talantiņiem nebija jākāpj uz 
milzīgās kultūras nama skatuves. To-
mēr divi divgadnieki nesadūšojās uz-
stāties pietiekami plašās publikas – zāle 
bija piepildīta ar līdzjutējiem – priekšā, 
bet apsolīja paaugties un piedalīties 
kādā koncertā nākamgad.

Fotogalerija “Cālis 2009” apskatā-
ma http://www.marupe.lv/page/40.

Atbildi uz to zina Jaunmārupes sā-
kumskolas 4. klašu skolēni. Protams, 
tā ir sieviete – māmiņa, vecmāmiņa, 
skolotāja. 6. martā Jaunmārupes sā-
kumskolā notika ļoti jauks pasākums – 
Starptautiskajai Sieviešu dienai veltīts 
koncerts, kuru bija sagatavojuši izlai-
duma klašu skolēni.

Koncerts pirmoreiz bija izskanējis 
abu klašu Valentīndienas sarīkojumā. 
Pašu bērnu izvēlētās dziesmas, nežē-
lojot savu brīvo laiku, palīdzēja saga-
tavot jaunā mūzikas skolotāja Saiva 
Ceļmalniece

Sieviešu dienas koncertu ievadīja 

jauks dialogs par to, kā Dievs radīja 
Sievieti, un zēnu lasītās atziņas. Visas 
dziesmas bija labi pazīstamas, ļoti 
sirsnīgas, un, pat ja kādai uz mirkli 
aizmirsās vārdi, mazie skatuves māks-
linieki neapjuka. Patrīcija, Edijs, Mon-
ta, Kārlis, Annija, Jānis, Krista, Paula, 
Edvards, Marta un Niklāvs duetos 
izpildīja dziesmas “Vēl ir laiks”, “Zi-
lais putniņš”, “Zemenes”, “Sirds sadeg 
neparasti” un citas. Koncertu noslēdza 
Riharda runātais Friča Bārdas dzejolis 
“Viss tikai tev”.

Domāju, ka nevienu klausītāju ne-
atstāja vienaldzīga sirsnīgā uzstāšanās 

un lielā uzdrīkstēšanās – divām klasēm, 
nevis ansamblim vai korim patstāvīgi 
sagatavot veselu koncertprogrammu. 
Paldies par jauko pavasara mirkli!

Pasmaidi... Tavs Vienīgais

Maza buča 8. martā

“Lai mana balstiņa skanēja tālu”

14. martā tradicionālajā vidē-
jās paaudzes deju festivālā “Salaspils 
kauss”, kas šoreiz notika Limbažos, 
“Mārupieši izcīnīja akadēmiskākā 
kolektīva titulu un Grand Prix!

17. martā Mārupes kultūras 
namā savu Pavasara kocerttūri ar 
programmu “Vēlreiz mājās” uzsāka 
dziedātājs Normunds Rutulis. Tā kā 
koncerts ir akustiskajā versijā, pro-
grammas ģenerālmēģinājums, kura 
laikā skaņu aparatūra tika piemērota 
Latvijas kultūras namu zālēm, bija kā 
tūres ieskaņas koncerts, ko par ziedo-
jumiem apmeklēja pašvaldības iestāžu 
darbinieki un sabiedrisko organizāciju 
pārstāvji. N. Rutulis ziedojumus dāvi-
nāja Mārupes represēto biedrībai.

27. martā plkst. 19.00 – Mā-
rupes kultūras nama sieviešu kora 
“Resono” koncerts labdarībai. Ieeja 
par ziedojumiem.

16. aprīlī plkst. 18.00 Māru-
pes kultūras namā seminārs bērnu 
vecākiem “Es un mans bērns” par 
savstarpējo attiecību problemātiku.

18. aprīlī Mārupes kultūras 
namā koncerts “Kad atlido putni”. 
Piedalās bērnu un jaunatnes radošo 
spēju attīstības centrs “Namiņš” dzie-
dātāji un dejotāji un Biznesa augst-
skolas “Turība” tautas deju kolektīvs. 
Ieeja bez maksas.

24. aprīlī Latvijas jauno vokā-
listu konkurss, kuru organizē Noras 
Bumbieres fonds. Nolikumu skat. in-
terneta vietnes www.marupe.lv sadaļā 
Kultūra.

Līdz 2. aprīlim Mārupes pa-
gasta padomes vecā korpusa vestibilā 
apskatāma mākslinieku Maijas Matī-
sas un Ulda Pauzera gleznu izstāde 
“Dubultizstāde. Gleznas”.

Bērnus un jauniešus aicinām 
piedalīties vizuāli plastiskās mākslas 
izstādē/konkursā “Zaķi sanesa rai-
bas oliņas”, darbiņus var iesniegt līdz 
30. martam. Izstāde pagastmājā būs 
apskatāma no 6. līdz 24. aprīlim.

Aicinām piedalīties Mārupes 
pagasta (nākotnē – novada) karoga 
skiču konkursā.
Sākas Rīgas rajona pašvaldību 
kultūras namu tautas mākslas 
kolektīvu skates

21. martā plkst. 16.00 – Zvej-
niekciema k/n skatē savu programmu 
dzied sieviešu (jauniešu) koris “Reso-
no”, diriģente Irēna Račevska.

28. martā plkst.  16.00 Olaines 
kultūras centrā skatē dzied jauktais 
koris “Mārupe”, diriģenti Kalvis Ozo-
liņš un Andis Klučnieks.

4. aprīlī – skatē dejo VPDK 
“Mārupieši”, vadītāja Gunta Skuja.

5. aprīlī – skatē dzied senioru 
koris “Noktirne”, diriģente Ilga Bēr-
ziņa.

Ziņas
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25. februārī pazīstamajam tre-
nerim un jaunatnes audzinātājam 
Leopoldam Kovalam būtu 88. Pirms 
trim gadiem, atzīmējot slavenā 
trenera un jaunatnes audzinātāja 
85. dzimšanas dienu, atbalstot tre-
nera Andra Kļaviņa ideju, Mārupes 
pagasta padomes Sporta daļas vadī-
tāja Silvija Bartuševica sadarbībā ar 
Latvijas Universitātes Pedagoģijas 
un psiholoģijas fakultāti iedibināja 
trenera piemiņai veltītas jauno vo-
lejbolistu sacensības, kas kļuvušas 
tradicionālas.

Leopolds Kovals 46 gadus bija 
LU mācību spēks, vienlaikus kā Lat-
vijas sieviešu volejbola izlases trene-
ris līdz Pasaules sporta augstākajiem 
sasniegumiem aizvadījis cilvēkus, 
kuru vārdi paliks mūsu sporta 
vēsturē. Mūsu vienīgā Olimpiskā 
čempione volejbolā Tatjana Mak-
no-Veinberga (1968. gadā Mehiko), 
Pasaules un Eiropas čempionātu, 
Universiāžu uzvarētāji Minjona Sak-
se, Valentīna Varkēviča, Skaidrīte 
Plismane, Astra Rubene, Lia Kam-
pe-Alksne, Anna Vilciņa, Jevgēņijs 
Košeļevs un daudzi citi volejbola 
spēles meistari ir trenējušies pie 
slavenā volejbola profesora. Savu 
fizisko un garīgo rūdījumu LU ko-
mandā studiju gados guva akadē-
miķi Tālis Millers, Andrejs Siliņš, 

zinātņu doktori Heinrihs Zenkevičs, 
Andris Kauķis, Jānis Bičevskis, Ha-
rijs Bondars u. c. Parasti sacensību 
noslēgumā jaunās volejbolistes tiekas 
ar daudzām pieminētajām slavenī-
bām gan mūsu zinātņu, gan spor-
ta jomā, gūstot ierosmi un prieku 
sportot. Iepriekšējā tikšanās reizē 
jauniešu apbrīnu izsauca Latvijas 
vieglatlētikas un volejbola izlases 
dalībnieces Intas Rukas-Prauliņas 
stāsts, kā viņa, divreiz izsūtīta uz 
Tālajiem Austrumiem, Gulagā cen-
tusies dibināt volejbola komandu.

Šogad Leopolda Kovala piemi-
ņas kausu no pasaules čempionāta 
(1974. gadā Mehiko) sudraba lau-
reātes Ilondas Dreimanes-Mežiņas 
rokām saņēma Gulbenes sporta 
skolas meitenes un Babītes dāmas. 
Vakara nagla bija piecu setu tautas 
volejbola izrāde – Mārupes jauno 
volejbolistu vecāki pret cienījamo 
un gaidīto viesu komandu.

Ja Leopolds Kovals parādītos 
jaunās spožās Tīraines sporta halles 
vestibilā, vai kā viņš mēdza sacīt – 
“porūzī”, tas nešķistu nekāds brī-
nums, jo viņš bija bezgala uzticīgs 
savai misijai – jaunatnes audzinā-
šanai un spēlei, ko mēs joprojām 
saucam par volejbolu.
L. Kovala audzēknis un vēlākais 

kolēģis andris Kļaviņš

sPorts

Mārupē atceras slavenu 
volejbola treneri

24. janvārī Rīgā VEF sporta pilī 
notika Latvijas teikvondo čempionāts. 
Sacensībās piedalījās sportisti no 5 Lat-
vijas teikvondo klubiem. Sākās viss ar 
pieaugušo cīņām. Absolūtā svarā cīnī-
jās Mārupes taekvondo kluba “Olim-
piks” pārstāvis Kārlis Orleāns. Zaudējot 
ventspilniekam cīņā par zelta medaļu, 
Kārlis ierindojas 2. vietā. Junioros star-
tēja 4 Mārupes audzēkņi un visi tika 
apbalvoti: Kristaps Krūmiņš – 3. vieta 
(45 kg), Pavels Jacina – 2. vieta (59 kg), 
Gints Ginters – 3. vieta (55 kg), Anast-
asija Bogdanova – 2. vieta (53 kg).

Kā treneris esmu ļoti apmierināts 
ar rezultātiem, jo redzu, ka aug jauna 
paaudze un viņi būs labi konkurenti 
pēc 2–3 gadiem. Mūsu junioru ko-
manda tikai pirmo gadu startē šajā 
vecumgrupā un ir jaunākie tajā, bet 
paradīja raksturu un cīņas garu jau 
cīņās ar topošiem junioru izlases kan-
didātiem.

21.–22. februārī kluba “Olimpiks” 
komanda četru sportistu sastāvā: Dāvis 
Auškāps, Magdalēna Vilciņa, Bruno 
Freimanis un Anastasija Bogdanova 
piedalījas starptautiskās sacensībās 

Baltkrievijā, Vitebskā “Открытый 
Республиканский турнир по 
таэквондо (WTF) посвященный 
Дню защитника Отечества”. Ar 
medaļām mājās atgriežas meitenes: 
Anastasijai Bogdanovai 3. vieta līdz 
55 kg junioru grupā un Magdalēnai 
Vilciņai ir pelnīta 1. vieta svara līdz 
41 kg kadetu grupā.

Mārupes pamatskolas sporta kom-
pleksā 8. februārī notika teikvondo 
kluba “Olimpiks” turnīrs, kurā piedalī-
jās 26 sportisti, kas trenējas Mārupē un 
Jaunmārupē pie trenera Vitālija Lepi-
na. Sacensības notika trijās disciplīnās: 
speciālā tehnikā – sitienos ātrumā pa 

speciālām ķepam, pumzes – formālos 
vingrinājumos un sparingā.

Īpaši gribas uzslavēt Kristapu Krū-
miņu, kurš ieguva pirmās vietas visās 
trijās disciplīnās savā vecumu grupā. 
Divas uzvaras ir jaunākajai paaudzei: 
Artūram Mihejevam un Dāvidam 
Bērziņam. Mēs šādu slēgto turnīru 
sarīkojām pirmo reizi un, manuprāt, 
izdevās ļoti interesanti, zēni un meite-
nes galvenokārt pārbaudīja sevi, uz ko 
viņi ir spējīgi, jo bija daudz iesācēju, 
kuriem šis sacensības bija pirmās viņu 
sporta dzīvē. 

Vitalijs Lepins-Žagars

Teikvondo

Gads ir atkal apkārt, un klāt ik-
gadējā sporta testu diena. Šoreiz tes-
tu diena notika jaunajā sporta kom-
pleksā Tīrainē. Šeit mārupieši tad arī 
neatkarīgi no sporta veida piedalās 
vispārējās fiziskās sagatavotības pār-
baudes sacensībās – vingrinājumos ar 
pildbumbām, lēcienos ar lecamauklu, 
tāllēkšanā no vietas, pievilkšanās pie 
stieņa, presītē un atspolē ar klucīšiem. 
Tālāl uzvarētāji kopvērtējumā.

Meitenes 1998.–1999. g. dz. – 
piedalījās 10 meitenes 3 sporta 
veidos

Laura Pidzāne, Alise Ivbule, Anna 
Raite – dalīja 1.–3. vietu;

Meitenes 1996.–1997. g. dz. – 
18 dalībnieces 5 sporta disciplīnās

1. vieta – Elīza Dimitre, 2. – Lai-
ma Staune, 3. – Agnese Šmēmane, 
4.–5. Elīna Pokolane un Monta Urbā-
ne, 6. – Marta Raita, 7. – Lote Bula;

Meitenes 1994.–1995. g. dz. – 
7 dalībnieces 5 sporta disciplīnās

1. vieta – Agnese Kudlane, 2. – 
Sintija Armane, 3. – Līga Kalķe;

Zēni 2001. g. dz. un jaun. – 
24 dalībnieki 3 sporta disciplīnās

1. vieta – Ralfs Namiķis, 2. – Rojs 
Loja, 3. – Artūrs Jurģitis, 4.–5. – Ro-
berts Pladars un Daniels Aleksašins, 
6. – Juris Pallo, 7. – Ginters Taube, 
8.–9. – Roberts Cjunskis un Alberts 
Gusts, 10. – Krišjānis Bite;

Zēni 1999.–2000. g. dz. – 22 da-

lībnieki 6 sporta disciplīnās
1. vieta – Toms Rūdelis, 2. – Dā-

vids Bērziņš, 3. – Miks Salenieks, 4. – 
Māris Tālmanis, 5. – Kirils Ivanovs, 
6. – Arvils Lūkas Brūnavs, 7. – Edgars 
Simsons;

Zēni 1997.–1998. g. dz. – 18 da-
lībnieki 6 sporta disciplīnās

1. vieta – Eduards Erviņš, 2. – Re-
inis Tālmanis, 3.–4. Rolands Jurģītis 
un Egīls Urbāns, 5. – Dāvis Auškāps, 
6. – Roberts Rītiņš, 7. – Konstantīns 
Mihējevs, 8. – Endijs Magone;

Zēni 1995.– 1996. g. dz. – 16 
dalībnieki 6 sporta disciplīnās

1.vieta Raimonds Cenkus, 2. – 
Bruno Briņķis, 3. – Reinis Zeiza

Zēni 1993.–1994. g. dz. – 4 da-
lībnieki 6 sporta disciplīnās

1.vieta – Sandis Antoņevičs, 
2. – Edgars Lielāmurs, 3. – Kristaps 
Krūmiņš;

Zēni 1991.–1992. g. dz. – 10 da-
lībnieki 6 sporta disciplīnās

1.vieta – Mārcis Melecis, 2. – 
Kārlis Orleāns, 3. – Māris Upenieks, 
4. – Mārtiņš Kugrēns, 5. – Roberts 
Vidžus.

Zēni 1990. g. dz. un vec. – 10 
dalībnieki 6 sporta disciplīnās

1. vieta – Edgars Gauručs, 2. – 
Kristaps Žodziņš, 3. – Emīls Slišāns.

Sporta testi parāda jauno sportistu 
sagatavotību un tādēļ tajos ir jāpieda-
lās visiem sportistiem, lai treneri varē-

tu izvērtēt katra audzēkņa sportiskos 
rezultātus un treniņu laikā piestrādāt 
pie rezultātu uzlabošanas. Salīdzinot 
godalgoto atsevišķu sportistu rezultā-
tus, var redzēt, ka ir izaugsme. Fizisko 
testu dienas ir arī sava veida svētki, jo 
treneri, vecāki tiekas un katrs kopā ar 
jauno sportistu sevī izjūt uztraukumu, 
vēlmi uzvarēt un kopā priecāties par 
labajiem rezultātiem. Šādi svētki var 
notikt ar tikt labu gaisotni pateicoties 
aktīvajiem vecākiem, kuri šoreiz bija 
lielā pulkā līdzās sportistiem un tre-
neriem: futbola treneriem – Agrim 
Kokorevičam, Jānim Vilkaušam, Vik-
toram Družiņinam un viņa palīgam 
Stasim, teikvondo trenerim – Vitāli-
jam Lepinam Žagaram, basketbola 
trenerim Jānim Hāzneram, sporta 
skolotājai Ludmilai Jurģitei un tiesne-
šu komandai Līgai Miķelsonei, Elīnai 
Strautniecei un Salvim Rutkastem un 
sporta kompleksa administratorēm 
Astrai Kļaviņai, Daigai Galniecei 
un Inesei Fjodorovai par lielo atbal-
stu sporta pasākuma organizēšanā. 
Sporta pasākumā diemžēl nevarēja 
piedalīties daudzi sportisti, jo bija 
jāpiedalās Latvijas čempionātos. Par 
saviem rezultātiem sportisti un vecāki 
var interesēties pie savu sporta veidu 
treneriem.

silvija Bartuševiča

P.S. Ar plašāku sportisko sasnie-
gumu atspoguļojumu var iepazīties 
interneta vietnē www.marupe.lv sadaļā 
Sports.

Bridža komanda “Mārupe”, 
Latvijas komandu čempionāta B līgā 
izcīnot 2. vietu, kvalificējusies A līgai. 
Komanda ir starptautiska, jo no 6 da-
lībniekiem 3 ir mārupieši, 1 rīdzinieks, 
1 igaunis un 1 ukrainis.

Turēsim īkšķus! Latvijas čem-
pionāta volejbolā amatieru līgā VK 
“Mārupe” iekļuvis pusfinālā. Par ie-
kļūšanu finālā mārupiešiem jācīnās 
ar “Transporta sakaru institūta” ko-
mandu līdz 2 uzvarām. 12. martā 
Mārupē mājinieki grūtā cīņā 3:2 TSI 
uzvarēja, bet 14. martā izbraukumā 
zaudēja 0:3. Kā pastāstīja komandas 
kapteinis Armands Namiķis, komanda 
pirms izšķirošās spēles 21. martā, kas 
notiks pretinieku laukumā, nav zaudē-
jusi cīņas sparu. Atkarībā no šīs spēles 
rezultāta, komanda turpinās cīņu finālā 
vai par 3. vietu līdz 3 uzvarām.

14.–15. martā Tīraines spor-
ta kompleksā 4 mēnešu laika posmā 
jau otrās starptautiskās sacensības – 
sporta sacensības volejbolā meitenēm 
“Pavasaris pie Mārupītes 2009”, kurās 
piedalījās komandas no Somijas, Igau-
nijas, Lietuvas un Latvijas. Divu dienu 
turnīrā tika izcīnītas medaļas starp 

1994.–1995. gadā dzim. meitenēm. 
Par sacensību uzvarētājām bez ne-
vienas zaudētas spēles kļuva koman-
da no Somijas, otrajā vietā ar vienu 
zaudējumu no Igaunijas komanda no 
Tartu, bet trešajā vietā ar divām zau-
dētām spēlēm Latvijas komanda no 
Gulbenes. 4. vietā Lietuvas komanda 
no Jonavas, 5. vietā Latvija – Mārupe, 
6. vietā Latvija – Rīga.

28. martā Tīraines sporta hal-
lē 10.00 – minifutbola turnīrs tiem, 
kas apgūst futbola spēles pamatus – 
2002.–2003. gadā dzim. zēniem.

4. aprīlī bridža turnīrs “Māru-
pes kauss” notiks Mārupes mūzikas 
un mākslas skolas telpās.

4. aprīlī Jaunmārupes sākum-
skolas sporta kompleksā Mārupes pa-
gasta sezonas noslēguma sacensības 
volejbolā.

Aprīlī skolēnu brīvlaikā notiks 
turnīrs basketbolā zēniem un jaunie-
šiem 2 vecuma grupās: 1992. gadā 
dzimušiem un jaunākiem un 
1990. gadā dzim. un vecākiem. 

Futbola sezonas atklāšanas sa-
censības 1991. gadā dzim. junioriem 
notiks aprīļa vidū.

Sporta īsziņasSporta svētki Tīrainē
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Vajadzētu! Šo vārdu lietojam aiz-
vien biežāk. Bet, kad iecere jāīsteno, 
tiek meklēts cits darītājs. 

Vēlos pastāstīt par iniciatīvas bagā-
tu cilvēku, kas prot ne tikai ierosināt, 
bet arī pats ieceri īstenot. Tāds ir Jānis 
Ozols, 1991. gada barikāžu Mārupes 
biedrības priekšsēdētājs. 

2003. gadā tieši pēc Jāņa iniciatī-
vas pirmoreiz Mārupes kultūras namā 
uz atmiņu vakaru pulcējās tik tālo un 
reizē tuvo notikumu aculiecinieki, bet 
2004. gada 24. novembrī tika likti 
pamati Mārupes barikāžu dalībnieku 
biedrībai (BDMB) – dibināšanas sa-
pulcē tika ievēlēta valde piecu cilvēku 
sastāvā uz trim gadiem. BDMB oficiāli 
kā sabiedriskā organizācija reģistrēta 
2005. gada 9. martā.

Biedrībai ir tikai četri gadi, bet tā 
jau var lepoties ar daudziem sasniegu-
miem. Jānis Ozols, Mečislavs Bartuševi-
čs, Visvaldis Bebris, Astrīda Bērziņa un 
Laima Zandreitere apzinājuši mārupie-
šus, kas piedalījušies Latvijas neatkarības 
atgūšanā 1991. gada janvārī–augustā.

Nežēlojot laiku un līdzekļus, sa-
biedriskajam darbam ir veltīti astoņi 
gadi. Visbiežāk ar barikāžniekiem ticies 
un formalitātes palīdzējis kārtot tieši 
Jānis Ozols. To, ka darbs nesis aug-
ļus, stāsta skaitļi. Svinīgos apstākļos, 
kas ik gadu notiek Mārupes kultūras 
namā, izsniegtas 430 barikāžu aizstāv-
ju Piemiņas zīmes. Apbalvoto vidū 
ir arī vairāki barikāžnieki no Babītes 
un Rīgas, kas 1991. gada janvārī un 
augustā plecu pie pleca bija kopā ar 
mārupiešiem, tādēļ arī apbalvoti Mā-
rupē. Svētku reizēs gaidīts ciemiņš Mā-
rupē ir 1991. gada barikāžu dalībnieku 
Piemiņas zīmes valdes loceklis Renārs 
Zaļais. Lai godinātu barikāžu cīņās kri-
tušā Roberta Mūrnieka piemiņu, ik 
gadu 19. janvārī plkst. 12.00 Mārupes 
kapos notiek atceres brīdis. Mārupes 
barikāžnieki piedalījušies svinīgajos 
pasākumos arī ārpus pagasta robežām. 

Iegūti uzticami draugi Kurzemes no-
vadā. Atzīmēta arī 13. janvāra atceres 
diena Zaķusalā, kur pirms 18 gadiem 
mārupieši stāvēja brīvības sardzē. 

Biedrība ir atpazīstama ar savu 
simboliku. Ir izveidots logo (autors 
Juris Krāniņš), šā gada janvāra svinīga-
jā pasākumā jau trešo reizi tika ienests 
Mārupes biedrības karogs ar devīzi 
“Esiet stipri un cīnieties par brīvību un 
tēvzemi”. Kā turpinājums šai devīzei 
skan biedrības himnas izskaņas vārdi 
“Un Tēvzemei, brīvībai ziedosim sevi!”. 
Kopš 2005. gada Mārupes biedrībai ir 
pašu dibinātais apbalvojums “Goda 
zīme”. Par aktīvu darbu apbalvoti 
20 dalībnieki. Viņu vidū arī biedrī-
bas atbalstītāji un Goda biedri. Šogad 
izveidots vimpelis ar biedrības logo.

Jau vairakkārt rakstīts par biedrī-
bas rīkotajām ikvasaras ekskursijām, 
taču gribas vēlreiz uzsvērt to mērķtie-
cību. Katrs brauciena maršruts rūpīgi 
pārdomāts, iecerētais precīzi īstenots, 
ik uz soļa jūtama biedrības vadītāja 
atsaucība. Uzslavējama viņa organiza-
toriskā prasme katrā pasākumā iesaistīt 
ikvienu biedrības locekli un aktīvākos 
pārstāvjus.

Jānis Ozols pieder pie tiem māru-
piešiem, kuri pierādījuši, ka vārdam 
“vajadzētu” allaž seko aktīva darbība. 
Kaut vairāk būtu šādu iniciatīvas ba-
gātu un darbīgu cilvēku ar apņēmību: 
ikvienam roka jāpieliek, lai lielais darbs 
uz priekšu tiek.

Olga Utkina

sabIEDrIsKajās organIZāCIjās

Ar iniciatīvu un atbildību

Februārī uz mūžu no mums šķīrušies 
Alberts Pucevičs (1948), Jānis Liepiņš (1936), Vitolds Martinkevičs 
(1986), Dace Krūze (1965), Zenta Krūze (1927), Ņina Pavlova (1931),  
Valentīna Dedele (1924), Viktors Piskunovs (1954).

Viens mūžs mums ļauts ar karstu, pilnu elpu. 
To nodzīvot, lai neteiktu: “Bij velts!” 

Tad mirdzot krist, kā zvaigzne krīt caur telpu, 
Lai uguns stars par aiziešanu celts.

 (ANDREJS BALODIS)

Izsakot patiesu līdzjūtību, dziļā cieņā noliecam galvas mūsu 
pilnvarotā kontroliera, veterinārārsta RIHARDA STUMBURA 
darbīgā mūža priekšā. Lai vieglas dzimtenes smiltis!

SIA “Sabiedrība Mārupe” kolēģi 

LĪDZjūtĪbas

Gada sākumā Jaunmārupi pār-
šalca satraucoša vēsts – tiks slēgta 
vienīgā medicīnas iestāde ciematā. 
Sazinoties ar privātās ārstu prakses 
“Mazcena 21” vadītāju Inesi Bolgzdu, 
iepriekšējā “Mārupes Vēstu” numu-
rā varējām iedzīvotājus nomierināt, 
ka tas nenotiks. Tomēr iedzīvotāju 
satraukums nerimās un marta sāku-
mā Mārupes pagasta padomē tika 
iesniegta vēstule ar vairākiem simtiem 
Jaunmārupes iedzīvotāju parakstu, 
kurā izteikts atbalsts ārstu prakses 
“Mazcena 21” kolektīvam, kā arī sa-
ņemti līdzīga satura telefona zvani.

“Mēs kategoriski norobežojamies 
no tendenciozā apgalvojuma, ka ārstu 
prakses “Mazcena 21” darbs būtu ne-
apmierinošs. Gribam pateikt paldies 
ārstu prakses mediķiem – ģimenes 
ārstei Anitai Vinterei, ārsta palīdzei 
Anitai Rībai un iestādes vadītājai Ine-
sei Bolgzdai par iejūtīgu, rūpīgu un 
profesionālu darbu attiecībā pret sa-
viem pacientiem un stāvēt pāri apme-
lojumiem. Mums jūs esat vajadzīgas. 
Doktorātam Jaunmārupē ir jābūt!” – 
šos vārdus parakstījuši vairāk nekā 
770 mārupieši, starp kuriem ir gan 
sabiedriski pazīstami un sociāli aktī-
vi cilvēki, gan pensionāri, gan bērnu 
vecāki un studenti, gan uzņēmumu 
darbinieki – visdažādāko profesiju un 
vecumu cilvēki. Jāsaka, ka Mārupes 
pašvaldība šai gadījumā var sniegt 
tikai morālu atbalstu, jo medicīnis-
kos pakalpojumus nodrošina privātās 
medicīnas iestādes un valsts.

Inese Bolgzda, kura vada ārstnie-
cības iestādi jau 11 gadus, bet kopā 
Jaunmārupē nostrādājusi 26 gadus, 
saka: “Lēmums par prakses slēg-
šanu gada sākumā tika pieņemts 
kolektīva sanāksmē pēc sūdzības 
dēļ notikušās pārbaudes, kura gan 
nekonstatēja vairāk par likuma bur-
tu pārkāpumiem, kas radušies ārsta 
pretimnākšanas rezultātā pacientam.” 
Ārstu sāpe ir nemitīgās izmaiņas li-
kumdošanā un pieaugošās prasības 
pret ārstniecības iestādēm. “Jūs pat 
iedomāties nevarat, cik papīru mums 
nevajadzīgi jāaizpilda. Es vairs dzīvu 
cilvēku aiz tā visa neredzu. Un ja vēl 
jātaisnojas pārbaudītājiem...” Ineses 
Bolgzdas acīs sariešas asaras. “Ļoti 
traucē arī tas, ka mūsu telpas ir tik 
mazas. Bet lielākas ne noīrēt, ne no-
pirkt nevaram. Šī gada finansējums 
ir pagājušā gada līmenī, bet, ņemot 
vērā inflāciju, tas jau nozīmē sama-
zinājumu. Ar 2014. gadu obligāta 
prasība ir invalīdu tualete medicīnas 
iestādē, to mums izpildīt nebūs iespē-
jams, tāpēc jau tagad rēķinos, ka pēc 
5 gadiem gan var nākties pārtraukt 
darbu, ja likumdevēji nesāks domāt 
par cilvēkiem.”

Dakteres saka, ka pašas nereti 
strādā līdz spēku izsīkumam, kas līdzi 
atnes slimību, bet tad jādzird: “Kā gan 

ārsts drīkst slimot?! Vai tad man tik-
mēr jānomirst?” Tāpēc Inese Bolgzda 
un ārste Anita Vintere piekrīt sarunai 
par to, kas sakrājies uz sirds.

I. Bolgzda: “Konfliktsituācija ir 
atrisinājusies, par to paldies arī Mā-
rupes sociālā dienesta vadītājai Anitai 
Gropei, pie kuras vērsos pēc palīdzī-
bas. Šobrīd turpinām darbu. Cilvē-
ku atbalsts ir patīkams. Nešaubos ne 
mirkli, ka mūsu darbs ir vajadzīgs, 
bet šaubos, vai mēs izturēsim arvien 
pieaugošo spriedzi starp prasībām 
no valsts un klientiem. Lai kā mēs 
gribētu, mēs nevaram apbērt katru 
pacientu ar kompensējamiem me-
dikamentiem. Jā, ir kvotas, bet katrā 
gadījumā cenšamies palīdzēt slim-
niekiem, kuriem akūti nepieciešami 
šie medikamenti. Cik reizes jau nav 
nācies rakstīt Valsts obligātās apdro-
šināšanas valsts aģentūrai (VOAVA) 
paskaidrojumus!

Mums ir jāievēro normatīvie akti. 
Bieži nākas lavierēt, lai nepārkāptu 
to robežas, lai pacientam būtu pēc 
iespējas mazāk laika jākavē un jāpie-
dzīvo neērtības. Cilvēki nenojauš, ka 
ja mēs strikti izpildītu katru likuma 
burtu, pakalpojumu pieejamība krasi 
samazinātos.”

A. Vintere: “Gribam, lai cilvēki 
saprot, ka pacienta nodeva, kas no 
šā gada ir 1 lats, nav samaksa par 
pakalpojumu. Ja mēs neslēgtu līgu-
mu ar VOAVA, vizīte pie ārsta mūsu 
klientiem izmaksātu 7–12 latus, kā 
arī visi izmeklējumi būtu par maksu. 
Mūsu cilvēki taču nav spējīgi tādu 
naudu maksāt.”

Pacienti arī ir situācijas ķīlnieki, 
atzīst ārstes. Mājas vizītes, izņemot 
bērniem, 1. grupas invalīdiem un 
pacientiem, kas vecāki par 80 ga-
diem, valsts neapmaksā. Tai pašā 
laikā cilvēkiem vajadzētu arī kritis-
kāk izvērtēt savu veselības stāvokli un 
to, vai tiešām nepieciešams pieteikt 
ārsta mājas vizīti. Inese Bolgzda saka: 
“Ir diezgan liels procents tādu mājas 
izsaukumu, kuri būtu atzīstami par 
nepamatotiem, un mums būtu tiesī-
bas par tiem prasīt samaksu.” Tas gan 
netiek darīts, kaut vai tādēļ, lai cilvēki 
nebaidītos saukt ārstu, kad tas tiešām 
nepieciešams.

Prese pilna ar negācijām “visi 
ārsti ir nolaidīgi”, arī neizsvērtiem 
paziņojumiem “jums iesāpējās sāns, 
nekavējoties vērsieties pie ārsta”. Pro-
tams, tikpat nekorektas šķiet zāļu 
reklāmas, kas aicina nodarboties ar 
pašārstēšanos, piemēram, dedzinošu 
sajūtu kuņģī mūžīgi remdēt ar kādu 
brīnumtabletīti. Tam nelabumam taču 
ir kāds iemesls! Tomēr kā viens, tā 
otrs variants nemāca cilvēkam ieklau-
sīties sava ķermeņa signālos, laikus 
sajust pagurumu un, iespējams, ne-
ielaist sevī slimību.

I. Bolgzda: “Tāpat saņemam 

komentārus par visu, kas cilvēkam 
nepatīk. Nevaru piekrist, ka pašval-
dība neko nedara. Es labi redzu, cik 
bieži un daudz darba jāiegulda, lai 
atkal un atkal savāktu mēslus aiz 
nekārtīgiem cilvēkiem vai atjaunotu 
neliešu izpostīto. Bet daudzi to negrib 
redzēt, jo vieglāk taču prasīt no cita, 
nevis pašam pielikt roku, lai kaut kas 
kļūtu labāks.”

Mūsu sarunas mērķis nekādā 
gadījumā nav aprunāt pacientus, 
kuru lielākā daļa, kaut arī cilvēki pie 
ārsta vēršas tikai tad, kad nejūtas 
labi, ir sirsnīgi, saprotoši un kārtī-
gi pacienti. Kā saka Anita Vintere, 
visapmierinātākie gan esot tie, kas 
strādā ārzemēs. Nē, ne jau tāpēc, ka 
viņi neapmeklē ģimenes ārstu – at-
braucot uz mājām, viņi vislabāk prot 
novērtēt ārsta pieejamību, jo daudzās 
valstīs, kur ir augstāks labklājības lī-
menis, ārsti mājas vizītēs nedodas 
un pat ar bērnu, kuram ir augsta 
temperatūra, nākas sēdēt slimnīcas 
uzņemšanā kopējā rindā. Daudzkur 
tas veidojies tieši tāpēc, ka ārsts pret 
pacientu ir neaizsargāts. Dakterītes 
brīnās, ko grib panākt tie pacienti, 
kas sūdzas un nav noskaņoti sarunai? 
Mūsu zemē ārsts daudziem cilvēkiem 
jau izsenis bijis ne tikai “aparāts”, kas 
nosaka kaites, kas uzklausa ne tikai 
sūdzības par ķermeņa sajūtām, bet 
arī bēdas un pārdzīvojumus. Katrs 
ārsts ir savā ziņā psihoterapeits, jo, kā 
zināms, cilvēka emocionālais stāvoklis 
ietekmē viņa fizisko veselību.

Anita Vintere saka: “Es taču pat 
nevaru sākt ārstēt cilvēku, kurš ar 
savu negatīvismu man neļauj sev pie-
tuvoties, nevaru konstatēt viņa slimī-
bas un sameklēt to cēloņus. Ārstam 
ar pacientu jābūt labam kontaktam.” 
Šī uzticēšanās ir ārsta misija. “Vai tie-
šām gribam iznīcināt pēdējo cilvēcis-
ko momentu savstarpējā saskarsmē?” 
jautā ārste. 

“Ja pacients ir neapmietrināts ar 
savu ģimenes ārstu, viņam ir tiesības 
pārreģistrēties pie cita. Šo pacientu 
lēmumu mēs pilnībā atbalstām.”

Darbs ar katru brīdi kļūst arvien 
nervozāks. Inese Bolgzda ar skumjām 
atzīst, ka nekas nemainīsies, kamēr 
nemainīsies sabiedrības attieksme ne 
jau tikai pret mediķi, bet pret dzīves 
vērtībām – kamēr dzīvē galvenais būs 
materiālās, ne garīgās vērtības, arī pa-
cientu veselības stāvoklis un ārsta un 
pacienta savstarpējās attiecības neuz-
labosies. Tāpēc ārstes aicina arī šajā 
daudziem ekonomiski saspringtajā 
laikā katram atrast dzīvesprieku un 
līdzsvaru starp materiālo un garīgo 
piepildījumu, atrast laiku saviem bēr-
niem, emocionālajām vajadzībām, 
neļaut negatīvismam, kas pārsvarā 
valda masu saziņas līdzekļos, ietek-
mēt sevi.

Zanda melkina

Ārsts arī ir tikai cilvēks


