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Noris ceļu 
infrastruktūras 
sakārtošana

Lasiet 2.lpp.

Skultieši apspriež 
Skultes dienas 
centra projektu

Lasiet 3.lpp. Lasiet 8.lpp.

Paziņojums par Mārupes 
novada teritorijas 

plānojuma 2014.-2026.
gadam apstiprināšanu
Mārupes novada Dome 18.06.2013. 

pieņēma lēmumu Nr.7 (protokols Nr.11) 
„Par saistošo noteikumu „Mārupes novada 
teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam 
Teritorijas izmantošanas un apbūves no-
teikumi un Grafiskā daļa” apstiprināšanu”.

Ar Mārupes novada teritorijas plānojumu 
2014.-2026.gadam var iepazīties Mārupes 
novada pašvaldībā vai pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.marupe.lv.

Ar Mārupes novada Domes 18.06.2013. 
saistošo noteikumu Nr.11 „Mārupes no-
vada teritorijas plānojuma 2014.-2026.
gadam Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” 
īstenošanas dienu spēku zaudē 10.09.2003. 
pašvaldības saistošie noteikumi Nr.16 
„Mārupes pagasta apbūves noteikumi 
2002.-2014.g.” un 20.05.2009. pašvaldības 
saistošie noteikumi Nr.13 „Par Mārupes 
pagasta Teritorijas plānojuma 2002.-2014.
gada grozījumi”.

Mārupes novada Domes jaunā sa-
saukuma deputāti pirmajā sēdē, 
20.jūnijā, atklātā balsojumā par Domes 
priekšsēdētāju atkārtoti ievēlējuši 
Mārtiņu Bojāru, kurš šajās vēlēšanās 
startēja no saraksta „Centriskā partija 
„Latvijas Zemnieku savienība””.

Darbu uzsācis jaunais Mārupes 
novada Domes deputātu sasaukums

Priekšsēdētāja amatam tika izvirzīta arī  
Līga Kadiģe („Reģionu alianse”), kas  no 
kandidēšanas šim amatam atteicās, Andris 
Puide (Nacionālā apvienība „Visu Latvi-
jai!” - „TB/LNNK”) un Normunds Orleāns 
(„Vienotība”). 

Ar  deviņām balsīm „par”, četrām „pret”, 
Mārupes novada Domes vadītāja amatā tika 

ievēlēts Mārtiņš Bojārs, kura pārstāvētā 
„Centriskā partija „Latvijas Zemnieku 
savienība””(CPLZS) 1.jūnija pašvaldību 
vēlēšanās bija guvusi lielāko vēlētāju at-
balstu. Četras „par” balsis saņēma arī 
A.Puide, neviena deputāta atbalstu neguva 
N.Orleāna kandidatūra.

Turpinājums 2.lpp.

XXV Vispārējo latviešu dziesmu un 
XV deju svētku deju kolektīvu konkursā 
Mārupes Kultūras nama vidējās 
paaudzes deju kolektīvs „Mārupieši” 
ieguvuši augsto 1.vietu, pierādot sevi 
kā vienu no izcilākajiem Latvijas deju 
kolektīviem.

Latvijas vislabāko deju kolektīvu fināla 
skate – konkurss ir katru Vispārējo latviešu 
dziesmu un deju svētku neatņemama 
sastāvdaļa. Tradicionāli kolektīvi konkurs-
am tiek izvirzīti pēc svētku dalībnieku at-
lases skatēm visā Latvijā. Šogad skatēs, 
kas norisinājās no februāra līdz aprīlim, 
savas prasmes žūrijas vērtējumam node-
va kopumā 603 deju kolektīvi septiņās 
vecuma un kvalitātes grupās. 1.jūlijā 
Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala 
notiekošajā fināla skatē uzstājās tikai 
23 augstākās kvalitātes deju kolektīvi – 
četrpadsmit  A grupas ( jauniešu) deju 

Sveicam „Mārupiešus” ar 1.vietu 
XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV deju svētku deju kolektīvu konkursā!

kolektīvi un deviņi D grupas ( vidējās 
paaudzes) deju kolektīvi.

D grupas kolektīvu konkurencē 
„Mārupiešus” un tā māksliniecisko vadītāju 
Guntu Skuju varam sveikt ar gūto 1.vietu, 
kas kolektīvam ir nozīmīgs un  līdz šim 
augstākais kvalitātes un profesionālisma 
apliecinājums. 

Konkursa finālu vērtēja starptautiskā 
žūrija – teātra horeogrāfs Alberts Kiv-
lenieks, Tartu universitātes, Vīlandes 
Kultūras akadēmijas lektors, baletmeis-
tars Pauls Bobkovs (Lietuva), Klaipēdas 
Universitātes Horeogrāfijas departa-
menta asoc.prof., horeogrāfs Vidmants 
Mačuļskis, baletmeistare, Krievijas No-
pelniem bagātā kultūras darbiniece Olga 
Gorbunova (Krievija), Rovenskas Valsts 
humanitārās universitātes Horeogrāfijas 
katedras vecākā pasniedzēja Ilona Legska 
(Ukraina). Kate Nītiņa

Mārupes 
hokejisti 

svin uzvaru

Pirmajā rindā no kreisās: Aleksandrs Mihailovs, Līga Kadiģe, Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Andrejs Kirillovs. 
Otrajā rindā: Normunds Orleāns, Jānis Lagzdkalns, Andris Puide, Raivis Zeltīts, Pēteris Pikše, Jānis Rušenieks. 

Trešajā rindā: Renārs Freibergs, Ivars Punculis, Jānis Lībietis

Mārupes novada Dome 
informē, 

ka laikā no 8. līdz 19.jūlijam 
Domes speciālisti 

apmeklētājus nepieņems.

Minētajos datumos Dome 
turpinās  būt atvērta 

dokumentu pieņemšanai 
tās līdzšinējā darba laikā.

Informatīvais tālrunis: 
67934695
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27.jūnijā izsludināts iepirkums 
par valsts reģionālā autoceļa P132 
Rīga (Mārupe) - Jaunmārupe posma 
km 3.34-10.0 segas rekonstrukcijas 
(pastiprināšanas) būvdarbiem.

Kā jau iepriekš vēstīts, ņemot vērā 
autoceļa kritisko stāvokli un Mārupes no-
vada Domes vairākkārtēju šī jautājuma 
aktualizēšanu, Satiksmes ministrija ir 
pieņēmusi lēmumu šogad veikt ceļa P132 
virskārtas seguma atjaunošanu posmā 
no 3,34. līdz 10,0. km (no Daugavas ie-
las un Mārupītes gatves krustojuma līdz 
Jaunmārupes viaduktam). Patlaban VAS 
„Latvijas Valsts ceļi” plānotajiem darbiem 
izsludinājusi iepirkumu ar prognozēto 
līgumcenu 1 599 150 LVL.

Lai uzlabotu braukšanas apstākļus līdz 
būvdarbu uzsākšanai, š.g. maijā VAS „Lat-
vijas Valsts ceļi” attiecīgajā posmā veikusi 
pavasara bedrīšu remontu. Kate Nītiņa

Izsludināts iepirkums par  
autoceļa P132 Mārupe 
– Jaunmārupe seguma 
virskārtas atjaunošanu

2.jūlijā Ministru kabinets lēmis atļaut 
Satiksmes ministrijai bez atlīdzības 
nodot Mārupes novada pašvaldības 
īpašumā valsts vietējās nozīmes autoceļa 
V21 „Bērzciems–Lāčplēši–Kalngale” 
posmu, kas zināms arī kā Loka ceļš. Ceļa 
brauktuves asfaltēšanu par pašvaldības 
budžeta līdzekļiem iecerēts uzsākt vēl 
šajā gadā.

Attīstoties uzņēmējdarbībai Ziedkalnu 
ielas un Loka ceļa apkārtnē, gadu gaitā ir 
pieaudzis ceļu noslogojums, kas savukārt 
pasliktina tuvumā dzīvojošo iedzīvotāju 
dzīves apstākļus. Patlaban Ziedkalnu ielai 
no Ozolu ielas līdz Loka ceļam un Loka 
ceļam  posmā no Priežu ielas līdz Ziedkal-
nu ielai ir šķembu segums, taču autoceļu 
tuvumā atrodas blīva Jaunmārupes ciema 
savrupmāju apbūve.  Transporta līdzekļu 

Loka ceļš tiks pārņemts 
Mārupes pašvaldības īpašumā 

satiksmes rezultātā vasaras mēnešos rodas 
ievērojams putekļu apjoms un vibrācijas, 
kas rada diskomfortu blakus pieguļošajās 
privātmāju teritorijās dzīvojošajiem. 

Mārupes novada Domes Būvvaldes 
vadītāja Aida Lismane stāsta, ka no 
iedzīvotājiem regulāri saņemtas sūdzības, 
taču, ceļam atrodoties VAS „Latvijas 
Valsts ceļi” īpašumā, līdz šim pašvaldība 
nav varējusi ieguldīt līdzekļus tā 
labiekārtošanā. Arī VAS „Latvijas Valsts 
ceļi” nebija finansiāli spējīga pienācīgā 
kārtā uzturēt šo II šķiras valsts autoceļu.

Lai pašvaldība varētu piedalīties ceļa 
uzturēšanā, Mārupes novada Dome 2012.
gada jūnijā lēma izteikt piekrišanu autoceļa 
pārņemšanai pašvaldības īpašumā, ar 
mērķi veikt šī ceļa brauktuves asfaltēšanu 
par pašvaldības budžeta līdzekļiem. Patla-

Ministru kabinets 25.jūnijā atbalstījis 
221 841 lata piešķiršanu divu Mārupes 
novada pašvaldības ceļu renovācijai, lai 
nodrošinātu NATO kravu nepārtrauktu 
un regulāru kustību caur Latviju 
uz Afganistānu, kā arī nesabojātu 
pārvadājamās produkcijas NATO 
vajadzībām kvalitāti.

Finansējums piešķirts divu ceļa posmu 
- „C-30” no Daugavas ielas līdz ceļam 
„C-6” jeb „Vecajam ceļam” un „C6” 
posmā līdz Vīndedžu ielai – renovācijai ar 
kopējo garumu 1,4 km. Minētie ceļi atro-
das pie SIA „Beweship Latvia” noliktavas, 
kas tiek izmantota pārtikas produkcijas 

Piešķirti līdzekļi Mārupes novada ceļu renovācijai, 
lai nodrošinātu NATO kravu pārvadājumus

piegādei NATO projektā uz Afganistānu ar 
autotransportu, kā arī avioreisiem, kas tika 
atvērti caur Rīgas lidostu un darbojas jau 
no 2012.gada 2.aprīļa.

Iepriekš Mārupes novada Dome 
informējusi Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministriju (VARAM), 
ka šie ceļi ir ļoti sliktā stāvoklī, tie sastāv 
no melnzemes, smilts un grants - šķembu 
uzbēruma, kuru pieļaujamā kravnesība ir 
līdz 12 tonnām. NATO projektā esošā kra-
vu kustība vidēji ir 50 līdz 60 autokravas 
diennaktī ar kravnesību ne mazāku par 40 
tonnām, līdz ar to ceļš ar grants-šķembu 
segumu nopietni apdraud pārvadājumu 

ban, saskaņā ar Ministru kabineta 2.jūlija 
rīkojumu Mārupes pašvaldības īpašumā 
bez atlīdzības paredzēts nodot valstij 
piekrītošo nekustamo īpašumu „V21” – 
zemes vienību 6,93ha platībā un uz tās 
izbūvēto inženierbūvi – valsts vietējā 
autoceļa V21 „Bērzciems–Lāčplēši–Kaln-
gale” posmu no 0,0. līdz 3,7.kilometram.

Gatavojoties Loka ceļa pārņemšanai, jau 
2012.gada augustā tika izsludināts iepir-
kums „Ziedkalnu ielas un Loka ceļa daļas 
renovācijas tehniskā projekta izstrāde un 
autoruzraudzība”, kā rezultātā par preten-
dentu ar zemāko piedāvāto cenu atzīta SIA 
„Baltex Group”.  Š.g. septembrī paredzēts 
izsludināt iepirkumu uz ceļa būvniecības 
darbiem.

Uva Bērziņa

kvalitāti un drošību. Līdz šim minēto ceļu 
iesēdumu vietās pašvaldība veica šķembu 
bēršanu vairākas reizes nedēļā.

Valdībai atbalstīt minēto ceļu renovāciju 
lūdzis arī aizsardzības ministrs Ar-
tis Pabriks un Ārlietu ministrijas valsts 
sekretārs Andrejs Pildegovičs. Arī Min-
istru prezidents Valdis Dombrovskis 
norādījis, ka Latvija iepriekš par būtisku 
atzinusi Ziemeļu apgādes tīklu, kas kopš 
2009.gada nodrošina kravu piegādi uz 
Afganistānu caur Rīgu, tādēļ pašvaldības 
ceļu renovācija ir jāatbalsta.

Līdzekļi ceļu renovācijai tuvākajā laikā 
tiks piešķirti VARAM, kas tos pārskaitīs 

Pirmajā Domes sēdē deputāti lēma arī 
par priekšsēdētāja vietnieka amatu un tr-
iju komiteju locekļu sastāvu. Pārliecinoši 
ar divpadsmit balsīm „par” Mārupes no-
vada Domes priekšsēdētāja vietnieces 
amatā ievēlēta L.Kadiģe. Kā kandidāti 
tika izvirzīti arī deputāti Ivars Punculis 
(CPLZS) un Andris Puide, kuri no iespējas 
kandidēt atteicās. 

Visi 15 Domes deputāti jau uzsākuši dar-
bu kādā no trim Mārupes novada Domes 
komitejām, kas strādā ar finanšu, attīstības 
un sociālo, izglītības, kultūras un sporta 

A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” pārstāvji iepazīstina deputātus 
ar paveiktajiem un plānotajiem ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 

izbūves darbiem novada ielās

Mārupes novada pašvaldībai. Kā informē 
Mārupes novada Domes Būvvaldes 
vadītāja Aida Lismane, „būvdarbus 
paredzēts uzsākt jau š.g. jūlijā. Iepriekš, 
vēl risinot jautājumu par valsts atbalstu 
ceļu renovācijai, veikti sagatavošanās dar-
bi – izstrādāts ceļu renovācijas būvprojekts 
un atklātā konkursā veikts iepirkums, – lai 
pēc pozitīva MK lēmuma būvdarbus varētu 
uzsākt pēc iespējas ātrāk”.

Saskaņā ar atklātā iepirkuma konkur-
sa rezultātiem ceļu renovācija kopumā 
izmaksās 316 916 latus, no kuriem 30% 
jeb 95 075 latus segs Mārupes novada 
pašvaldība.

Kate Nītiņa

jautājumiem. 27.jūnijā jaunais deputātu 
sasaukums jau devies pirmajā izbraukumā 
pa Mārupes novada ciemiem, lai apsekotu 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 
izbūves darbus.

Domes 1.jūlija ārkārtas sēdē apstiprināts 
deputāta I.Puncuļa iesniegums par 
atteikšanos no deputāta mandāta, saskaņā 
ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu 
valsts amatpersonu darbībā”. I.Punculis 
izvēlējies turpināt darbu Domes izpilddi-
rektora amatā.

Kate Nītiņa

Turpinājumu no 1.lpp.

Darbu uzsācis jaunais Mārupes 
novada Domes deputātu sasaukums

Cienījamie 
M ā r u p e s 
n o v a d a 
iedzīvotāji!

Vēlos teikt 
paldies ikvi-
enam, kas 
p i e d a l ī j ā s 
v ē l ē š a n ā s , 
tādejādi paužot 
gan atbalstu 
Mārupes no-
vada Domes 

līdzšinējam darbam, gan norādot uz 
nepieciešamību pēc pārmaiņām. Bez 
šaubām, ne tikai Mārupē, bet arī citviet 
Latvijā, iedzīvotāju līdzdalība pašvaldību 
vēlēšanās varēja būt lielāka, jo vēlēšanas 
nav tikai vienkārša viedokļa izteikšana 
– tā ir iespēja deleģēt savu interešu 
pārstāvniecību partijām un konkrētiem 
cilvēkiem, kurus uzskatām par pietiekami 
kompetentiem un spējīgiem attaisnot tiem 
sniegto uzticību.

Grūti ir spriest par tiem, kas uz 
vēlēšanām neatnāca, taču arī šī iedzīvotāju 
daļa mudina uz pārdomām – varbūt tas ir 
jautājums par nepietiekamu piederības 
izjūtu novadam? Katrā ziņā, ņemot vērā 
pēdējos gados strauji mainījušos Mārupes 
novada iedzīvotāju sastāvu, piederības 
sajūtas stiprināšana ir uzdevums, pie kura 
pašvaldībai būs jāstrādā. Ticu, ka iesaistot 
novada attīstībā un ikdienas norisēs arvien 
plašāku iedzīvotāju loku, šāds uzdevums ir 
paveicams.

Aktīvs jaunievēlēto deputātu ikdienas 
darbs sāksies augusta mēnesī, kad visi 

būs iepazinušies ar pašvaldības pakļautībā 
esošo iestāžu darbību un reālo situāciju 
dažādās pašvaldības atbildības jomās. 
Svarīgākais, pie kā jāturpina strādāt, ir 
jauno novada attīstības dokumentu ieceru 
īstenošana dzīvē. Plānots tikties ar sa-
biedrisko organizāciju, interešu grupu 
un uzņēmēju pārstāvjiem, lai meklētu 
iespējamo perspektīvu kopīgai sadarbībai 
turpmākajos četros gados. 

Līdz septembra beigām paredzēts pa-
beigt ūdenssaimniecības attīstības pro-
jekta I kārtas realizāciju, pēc kuras 
iedzīvotāji varēs uzsākt pieslēgšanos 
kanalizācijas tīkliem. Savukārt pašvaldība 
tajās vietās, kurās būs sakārtota ūdensvadu 
un kanalizācijas sistēma, varēs sākt 
plānot ielu seguma atjaunošanu. Ceļu 
sakārtošanas darbus paredzēts veikt rudenī 
tik daudz, cik to atļaus laikapstākļi, un 
turpināt nākamajā gadā. Līdz tam jāveic 
attiecīgās dokumentācijas sagatavošana un 
iepirkumi.

Darāmā ir daudz, un pagaidām kopējam 
darbam esam vienojušies ar deputātiem 
no „Centriskā partija “Latvijas Zemnieku 
savienība” ”, „Reģionu alianse” un poli-
tisko partiju apvienības „Saskaņas centrs”. 
Esmu arī pārējos jaunievēlētos deputātus 
aicinājis darboties kā komandai, savus 
viedokļus izteikt argumentēti un tiešām 
strādāt, nevis tēlot strādāšanu. 

Vēlu mums visiem izbaudīt Latvijas va-
saru un uzņemt visus iespējamos vitamīnus 
enerģijai un labam noskaņojumam!

Mārtiņš Bojārs
Mārupes novada Domes priekšsēdētājs



3pirmdiena, 8.jūlijs, 2013

VESTISMarupesNOVADĀ

Sākot ar 2013.gadu jauniešiem, kas 
brīvprātīgi darbojas novadā, tiek izs-
niegti Apliecinājumi par brīvprātīgā 
darba veikšanu. Šādus apliecinājumus 
saņēmuši jau 13 jaunieši gan kā 
pateicības par atsaucību un brīvprātīgā 
darba popularizēšanu ar savu līdzdalību 
dažādos Mārupes novada pasākumos, 
gan kā papildinājumu savam CV un 
darba pieredzei. 

Apliecinājumos tiek uzskaitītas 
nostrādātās darba stundas, paveik-
tie darbi, gūtās iemaņas un zināšanas. 
Apliecinājumus izsniedz Mārupes novada 
Dome, bet piesaka brīvprātīgo jaunieti 
persona vai iestāde, kur jaunietis veicis 
brīvprātīgo darbu. Apliecinājums tiek izs-
niegts par periodu, kas nav īsāks par 120 
brīvprātīgā darba stundām, vai par dalību 
konkrētā pasākumā.

Apliecinājumu par brīvprātīgā darba 
nostrādātajām stundām šogad saņēmuši 
Oskars Liepiņš, Ivo Kiršteins, Ritvars 
Gritāns, Mārcis Reveliņš (saņēmis di-
vus Apliecinājumus par dalību divos 
pasākumos), Andrejs Romaņuks, Kaspars 
Laizāns, Karīna Ķemere, Dagnija Puniņa, 
Markuss Švāģeris, Dairis Rišņiveckis, Ed-
ijs Skurjats, Maira Smilgrīva un Kristaps 
Kalnietis. 

Četri jaunieši kā brīvprātīgie šogad piedalījās starptautiskā 
basketbola turnīra „Marupe Cup 2013” organizēšanā

Pirmie brīvprātīgie saņēmuši 
Apliecinājumus

Vēl vairāki brīvprātīgie jaunieši aktīvi 
iesaistījās bērnu un jauniešu svētku „Ar 
vasaru saujā” organizēšanā un norisē, kā 
arī piedalās ar savām idejām mājas lapas 
izveidē Mārupes novada jauniešiem. Šie 
jaunieši Apliecinājumus saņems gada 
beigās. Ja arī tev ir vēlēšanās līdzdarboties, 
dod ziņu!

Mārupes novadā brīvprātīgie jaunieši 
šogad ir iesaistījušies gan dažādās 
izglītības, kultūras un sporta aktivitātēs, 
kā arī ikdienā darbojušies kā palīgi dienas 
centros.

Tas ir darbs, ko jaunieši veic sabiedrības 
labā, bez atlīdzības un pēc brīvas gri-
bas, nestājoties darba tiesiskās attiecībās. 
Brīvprātīgais darbs ļauj iepazīties ar 
jauniem cilvēkiem un iegūt nenovērtējamu 
pieredzi, lai veicinātu vai ietekmētu savu 
turpmāko karjeru. 

Jaunieši brīvprātīgajam darbam var 
pieteikties un darba organizatori sa-
vus brīvprātīgos jauniešus Domes 
Apliecinājumam var pieteikt pie Mārupes 
novada Jaunatnes lietu speciālistes Jolan-
tas Grosbergas-Gerneres pa e-pastu: jolan-
ta.grosberga@marupe.lv, tālr.: 29857620

Paldies jauniešiem par vēlmi darboties 
Mārupes novada labā!

Jolanta Grosberga-Gernere

Palīdzi novadu padarīt sakoptāku!
Lai mēs dzīvotu skaistā un sakoptā 

dzīves telpā, Mārupes pašvaldība aic-
ina iedzīvotājus palīdzēt uzzināt par 
vietām, kurās būtu veicami kādi novada 
labiekārtošanas darbi.

Vietu, kur pamanīta nepieciešamība sal-
abot soliņu, uzlikt atkritumu urnu, aizkrāsot 
grafiti u.c. ikviens var atzīmēt mājaslapā 
www.marupe.lv atrodamajā interaktīvajā 
novada apsekošanas kartē.

Meklē karti mājaslapas www.marupe.lv sadaļā „Palīdzi novadu padarīt sakoptāku!”

Kā iepriekš ziņots, Skultes ciematā, 
Skultes ielā 31, pašvaldība paredzējusi 
būvēt dienas centru ar kopējo platību 
300 m2, kas kalpos kā nelielā ciemata 
kultūras un sociālās palīdzības centrs, 
kurā katram iedzīvotājam atrast sev 
piemērotu nodarbi. 

Dienas centrs projektēts kā vienstāvīga 
ēka ar vienslīpu jumtu un iekšpagalmu, 
kas vasaras laikā kļūtu par ēkas ārējo 

Izstrādāta un iedzīvotāju vērtēšanai 
nodota dienas centra „Skulte” 

būvniecības iecere

terasi. Ievērojot pietāti pret mežu, kurā 
ēka atradīsies, to pamatā paredzēts veidot 
ar askētisku koka fasādi, kas ietver stik-
lojuma plaknes, radot ciešāku saskari ar 
dabu. Mājas centrā atradīsies vestibils, kas 
būs savienots ar daudzfunkcionālu zāli un 
vairākām mazākām telpām, kurās dažāda 
vecuma un interešu grupas varētu nodar-
boties ar sev interesējošām lietām, viena 
otru netraucējot.

Projekts paredz labiekārtot arī daļu no 
teritorijas – izveidot piebraucamo ceļu, 
nelielu autostāvvietu pie centra ēkas, 
izbūvēt laukumu dažādu svētku svinēšanai 
un publisku pasākumu rīkošanai, kā arī 
ierīkot pastaigu taku blakus esošajā mežā. 

4.jūlijā Skultes iedzīvotāji bija sanākuši 
uz būvniecības ieceres publisko apspriedi, 
kurā uzdeva sev interesējošos jautājumus 
par to, kādām sporta nodarbībām cen-
tra telpas būs piemērotas, kā notiks ēkas 
celtniecība, lai respektētu tuvumā esošos 
kokus u.c. Daloties savās pārdomās par 
projektu, skultēniete Dzidra Griškoite 
saka: „Ēka ir ļoti nepieciešama. Ceru, ka 
dienas centrā atradīsies vieta mūsu senio-
ru ansambļa „Mežābele” mēģinājumiem, 
kuri patlaban notiek Skultes sākumskolā. 

Tāpat arī jaunatnei, kurai šobrīd ciemā 
nav īsti sava stūrīša, būs kurp iet saturīgi 
pavadīt brīvo laiku un nebūs jānodarbojas 
ar blēņām.” Tam, ka dienas centrs būs 
piemērota vieta, kur pulcēties, lai kopīgi 
svinētu svētkus, rīkotu informatīvus un 
izglītojošus pasākumus un bagātinātu 
ciema sociālo dzīvi, piekrita visi sanākušie.

Būvniecības ieceres materiālus ikviens 
interesents var apskatīt Mārupes novada 
Domē, kā arī mājaslapā www.marupe.lv.

Atsauksmes par būvniecības ieceri 
var iesniegt līdz 20.jūlijam Mārupes no-
vada Domes klientu apkalpošanas centrā 
Jaunmārupē, Mazcenu alejā 33/3, Mārupes 
novada Domē, Daugavas ielā 29, vai sūtīt 
elektroniski uz e-pastu aida.lismane@
marupe.lv.   Kate Nītiņa

Valsts zemes dienests (VZD) no 4. 
jūlija atvēris informatīvo uzziņu tālruni, 
kur zemes īpašniekiem iespējams saņemt 
detalizētu informāciju un skaidrojumus 
par sava īpašuma robežu un robežzīmju 
sakārtošanu un atjaunošanu. Katru darba 
dienu līdz 12. jūlijam zemes īpašniekiem 
būs iespēja saņemt speciālistu konsultācijas 
un atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem.

VZD aicina zemes īpašniekus saņemt 
konsultācijas par jautājumiem saistībā ar 
robežu atjaunošanu vai platību precizēšanu, 

Svarīgi katram zemes īpašniekam – 
robežām jābūt kārtībā

zvanot uz kampaņas informatīvo tālruni 
67038677. 

Uz telefona zvaniem laika posmā no 4. 
līdz 12. jūlijam atbildēs kompetenti VZD 
speciālisti. Zvani tiks pieņemti darba 
dienās no plkst. 14:00 līdz plkst. 15:00.

Interesenti aicināti savus jautājumus uz-
dot, izmantojot arī sociālā tīmekļa vietni 
Twitter, jautājumus adresējot @ZemesDi-
enests.

Plašāka informācija un atbildes uz 
aktuālākajiem jautājumiem pieejamas 
VZD tīmekļa vietnē www.vzd.gov.lv. 
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Pašvaldības policijā regulāri tiek 
saņemta informācija un iesniegumi 
no iedzīvotājiem un uzņēmumiem par 
klaiņojošiem agresīviem suņiem, kā arī 
par suņu uzbrukumu cilvēkiem. 

Saņemot informāciju no iedzīvotājiem, 
policijas darbinieki nekavējoties izbr-
auc uz norādīto vietu, lai noskaidrotu 
apstākļus un veiktu pasākumus iedzīvotāju 
drošībai. Daudzos gadījumos dzīvnieks 
ir jau aizgājis nezināmā virzienā, nekādu 
kaitējumu nenodarot, bet daļā gadījumu 
suns vēl atrodas norādītajā adresē. Ja suns 
ir agresīvs un nav iespējams noskaidrot 
tā īpašnieku, tiek izsaukti speciālisti no 
uzņēmuma „Mežvairogi”, kuri dzīvnieku 
nogādā patversmē. 

Katrs dzīvnieks tiek nofotografēts un 
informācija tiek ievietota pašvaldības 
mājaslapā, tādējādi informācija ātri 
nonāk pie iedzīvotājiem un tas ir devis 
labus rezultātus dzīvnieku atgriešanā 
īpašniekiem.

Šogad ir reģistrēti vairāki gadījumi, kad 
suņu agresijas rezultātā ir cietuši cilvēki 
vai citi dzīvnieki. Katrs šāds gadījums 
tiek reģistrēts un pēc piekritības izmeklēts 
Pašvaldības vai Valsts policijā. Ja suņa 
uzbrukumā cieš cilvēki, izmeklēšanu 
veic Valsts policija, pārējos gadījumos 
- Pašvaldības policija. Par katru šādu 

Par suņu īpašnieku atbildību
reģistrēto gadījumu tiek informēts Pārtikas 
un veterinārais dienests (PVD) izvērtēšanai 
un lēmuma pieņemšanai par suņa atzīšanu 
par bīstamu. Pieņemot šādu lēmumu, 
suņa īpašnieks tiek informēts par uzlik-
tajiem pienākumiem un ierobežojumiem 
dzīvnieka turēšanai atbilstoši MK 428. no-
teikumu prasībām.  

Katram cilvēkam, pirms tas iegādājas 
suni, ir jāapzinās, ka tas sagādās ne tikai 
prieku, bet uzliks arī nopietnus pienākumus 
un atbildību. Ja cilvēks plāno iegādāties 
suni, kā arī  tiem, kuri jau ir suņu īpašnieki, 
ieteicams būtu iepazīties ar elementārajām 
prasībām suņu turēšanai, kādas ir noteiktas 
Latvijas likumdošanā un Ministru kabineta 
noteikumos.

Šobrīd ir spēkā Ministru kabineta notei-
kumi Nr. 266 „Labturības prasības mājas 
(istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai 
un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā 
arī suņa apmācībai”, kā arī pašvaldība ir 
izstrādājusi savus saistošos noteikumus Nr. 
17/2012 “Dzīvnieku turēšanas noteikumi 
Mārupes novadā” .

Šajos normatīvajos aktos minēto 
prasību neievērošana var būt par 
pamatu administratīvās lietvedības vai 
kriminālprocesa uzsākšanai.

Suņa īpašniekam ir jāatceras, ka 
suns, kas var radīt apdraudējumu, vai 
nodarīt miesas bojājumus apkārtējiem, ir 
jāpieskata īpaši, jo prasību neievērošanas 
gadījumā var iestāties administratīvā vai 
kriminālatbildība.

ATBiLDīBA
Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksa 106.pants (Dzīvnieku turēšanas, 
labturības, izmantošanas un pārvadāšanas 
prasību pārkāpšana) nosaka:
•	 Par dzīvnieku turēšanas, 

labturības, izmantošanas un 
pārvadāšanas prasību pārkāpšanu -  
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 
fiziskajām personām no pieciem līdz di-
vsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām 

personām - no desmit līdz piecsimt 
latiem, konfiscējot dzīvniekus vai bez 
konfiskācijas. 
•	 Par tādiem pašiem pārkāpumiem, 

ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc 
administratīvā soda uzlikšanas vai ja to dēļ 
nodarīts fizisks vai materiāls zaudējums,  
uzliek naudas sodu fiziskajām personām 
no desmit līdz piecsimt latiem, bet 
juridiskajām personām - no piecsimt līdz 
tūkstoš latiem, konfiscējot dzīvniekus vai 
bez konfiskācijas. 
•	 Ja suns ir nodarījis miesas 

bojājumus, neatkarīgi no tā, vai tas noti-
cis īpašnieka vai turētāja klātbūtnē, 
vai suns ir izkļuvis no teritorijas, var 
iestāties kriminālatbildība saskaņā ar 
Krimināllikuma 2301 pantu (Dzīvnieku 
turēšanas noteikumu pārkāpšana).

Šā gada piecos mēnešos Mārupes no-
vada Pašvaldības policijā ir saņemta un 
reģistrēta informācija  par vairāk nekā 
simts gadījumiem, kad iedzīvotāji un 
uzņēmumi sūdzējušies par klaiņojošiem 
vai agresīviem suņiem. 

Ir uzsāktas un nosūtītas no-
vada administratīvajai komisijai 14 
administratīvās pārkāpuma lietas pret 
suņu īpašniekiem. Dzīvnieku patversmē 
tika nogādāti 24 suņi.  Piecos gadījumos 
informēts PVD. Lai īpašnieks varētu atgūt 
suni, kurš nogādāts dzīvnieku patversmē, 
tam ir jāsedz visi ar suņa nogādāšanu 
patversmē saistītie izdevumi un jāinformē 
pašvaldības policija, kas pieņems lēmumu 
par administratīvās lietas uzsākšanu vai 
aprobežosies ar pārrunām.

Papildus informējam, ka par 
klaiņojošiem, agresīviem vai pazudušiem 
suņiem informāciju var sniegt Pašvaldības 
policijā visu diennakti (tālr.67933470,  e 
–pasts: marupes.pp@marupe.lv, marupes.
pp@inbox.lv ). 

Ievērosim šo noteikumu prasības, 
lai nesagādātu sev un apkārtējiem 
nepatīkamus brīžus.

J.Jēkabsons
Pašvaldības policijas priekšnieks  

Karls Markss savulaik teicis la-
bus vārdus: ”idejas pašas neko 
nespēj īstenot. Lai idejas īstenotos, ir 
nepieciešami cilvēki, kuriem ir jāpieliek 
praktiskais spēks.” 

Biedrības „Pierīgas partnerība”  kom-
anda uzsākusi darbu pie konsultācijām, 
lai palīdzētu  Olaines, Mārupes un Babītes 
potenciālajiem projektu interesentiem un 
ideju ģeneratoriem realizēt idejas. Ņemot 
vērā, ka tuvojas projektu iesniegšanas 
laiks, kas ir no 2013.gada 12.jūlija līdz 
2013.gada 12.augustam, aicinām neatlikt 
projekta iesniegšanu uz pēdējo brīdi. Mūsu 
konsultanti ir pieejami visos trijos nova-
dos,  lūdzam iepriekš sazināties telefoni-
ski, lai vienotos par pusēm piemērotiem 
konsultāciju laikiem. 

Rosinot labu ideju rašanos un pamudinot 
saņemties to realizācijai, gribētu pieminēt 
jau īstenotus projektus, kas devuši piene-
sumu novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
uzlabošanā.

Tā piemēram,  Zivsaimniecības fon-
da projektu ietvaros izveidota laipa 
Babītes ezerā, kuras mērķis ir veicināt 
Makšķernieku biedrības Zivsaimniecības 
un tūrisma aktivitātes, izveidots pontons 
zvejai un tūrismam atpūtas centrā „Elingi” 
Babītes novadā, kā arī labiekārtots ezera 
krasts. 

Idejas projektiem var būt visdažādākās. 
Lūk, daži iespējamie risinājumi:
•	 Izveidot un labiekārtot aktīvai atpūtai 

domātas publiski pieejamas vietas pie 
ūdeņiem, nodrošināt ūdeņu piekrastes 
pieejamību;

•	Celt iedzīvotāju apziņu par dabas un 
kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanas 
nepieciešamību

•	Vietējā līmeņa ceļu tīkla uzlabošana
•	Veloceliņu, gājēju celiņus izbūve
•	Tūrisma potenciāla popularizēšana un 

attīstības veicināšana.
Kā labus piemērus, kuri veiksmīgi 

realizējuši projektus ES atbalstu pak-
alpojumu pieejamībai, kvalitātei un 
sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem, 
var minēt Mārupes tenisa skolu, kura veica 
uzlabojumus telpās, iepērkot nepieciešamo 
tehniku sporta pakalpojuma attīstībai, In-
line Hokeja halle Olainē, kura iegādājās 
slidas u.c. nepieciešamo aprīkojumu, 
biedrības „Eko Line” realizēto pro-
jektu par sadzīves priekšmetu apmaiņas 
punkta izveidi Mārupes novadā, biedrību 
«Dzīvokļu īpašnieku biedrība Saules 
loka nams» Jaunmārupē, kuri iegādājās 
apsaimniekošanai nepieciešamo saim-
niecisko nodrošinājumu/inventāru u.c.

Savukārt, starp tiem, kas izmantojuši 
ES atbalstu sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem, 
ir daudzi deju kolektīvi, kā piemēram 
„Mārupieši”, „Dārta”, eksotisko deju gru-
pa „Mistērijas”, „Zvaigznes Aka” , kori, kā 
piemēram, „Maska” Jāņa Ozola vadībā no 
Babītes, kas guvuši atbalstu tērpu iegādei 
un nepieciešamajam aprīkojumam. No-
teikti jāpiemin biedrība „BMX Mārupe”, 
kas izbūvējusi vairākus objektus - trasi, 
slidotavu, skrituļošanas laukumu. Tāpat 
daudzviet novados ierīkoti rotaļu laukumi, 
dienas centri iepirkuši datoraprīkojumu, 
riteņus, labiekārtojuši telpas.   

Ļoti gribas redzēt tādus projektus, 
kas vērsti uz kultūrvides un mantojuma 
saglabāšanu, jaunu vides objektu, kā 
parku un dārzu rašanos, sabiedriskajām 
aktivitātēm u.c. 

Pašlaik biedrība „Pierīgas partnerība” 
paralēli strādā pie realizēto projektu 
uzraudzības, kā arī minēto projektu 
atspoguļošanas grāmatā vai žurnālā, tāpēc 
arī aktīvi fotografējam realizētos projektus.

Nadīna Millere biedrības „Pierīgas 
partnerība” valdes priekšsēdētāja

Nāciet ar savām 
idejām!

Cilvēks, iegādājoties kucēnu  vai tiekot 
pie jau pieauguša suņa, iedomājas, ka 
suns kļūs par gudru, paklausīgu un 
uzticīgu draugu. Ar kuru būs viegli un, 
ja viņš pieder pie dienesta  šķirnēm, tad 
arī droši. Kuru var ņemt visur līdzi un 
kurš nesagādās nekādas problēmas.

Taču dzīvē bieži vien viss nav tik 
vienkārši. Suni ir nepieciešams apmācīt, 
un ja jūs neesat profesionāls kinologs, bez 
speciālistu palīdzības tas diez vai izdosies. 

Lai skolotu  suni, nav jādodas uz 
Rīgu, to var darīt tepat, Jaunmārupē. Z/s 

Kur Mārupē izskolot suni

„Jaunmārtiņi” vairākas reizes nedēļā 
pulcējas ap desmit dažādu šķirņu suņu ar 
saviem saimniekiem, lai sertificētu instruk-
toru vadībā apgūtu vispārējās paklausības 
vai glābējsuņu apmācību. 

Šim nolūkam zemnieku saimniecībā 
ir izveidots speciāls slēgts laukums suņu 
dresūrai, kurā ir gan vieta, kur suņiem 
padzerties, gan pieejama ēna, kur saulainā 
laikā patverties no saules. Turpat blakus 
esošajā ezerā  četrkājainie draugi apgūst  
glābējsuņu iemaņas. 

Instruktore Maija Sila uzsver, ka suni 

būtu jāsāk trenēt jau no 4 mēnešu ve-
cuma, taču to, protams, var sākt darīt 
jebkurā vecumā, tikai tad jārēķinās, ka 
treniņlaukumā apmācība tik viegli vis 
neies. Suņu skolā instruktori strādā ne ti-
kai ar suņiem, bet arī ar viņu saimniekiem, 
lai iemācītu pašu saimnieku pareizi izprast 
savu suni,  apmācīt to,  adekvāti reaģējot 
uz visdažādākā rakstura suņa „darbiem un 
nedarbiem”.  

Jautāta par to, kā suņiem padodas 
apmācība, instruktore stāsta, ka  „katram 
sunim ir savs raksturs, tāpat kā katram 
cilvēkam. To var labi redzēt laukumā – 
viens ienāk nedrošs un bailīgs, cits jau 
pirmajā reizē labi iejūtas. Daži suņi labprāt 
klausa, cits jāieinteresē”.  Treniņi suņiem 
nepieciešami arī, lai iemācītos socializēties 
– sadzīvot gan ar apkārtējiem cilvēkiem, 
gan citiem dzīvniekiem.

Taču, kā uzsver instruktore,  ar apmācību 
laukumā skološanās nebeidzas. „La-
bas uzvedības ābece” ir jānostiprina arī 
ikdienā, tā ir nepārtraukta darbība, kas 
noris ik mirkli, kad esat kopā ar savu suni.  

Vairāk informācijas par iespējām skolot 
suņus: vispārējās paklausības apmācība, 
Maija Sila, tālr. 29116857, glābējsuņu 
apmācība, Inguna Tihomirova, tālr. 
26052365

Uva Bērziņa

Suņu apmācība z/s “Jaunmārtiņi” Jaunmārupē
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Latvijas Televīzija 2013. gada 9. jūlijā 
uzsāk seriāla „Eņģeļu iela 9” filmēšanu 
Mārupē un Jaunmārupē.

Šajā priekšpilsētas saliņā dzīve rit ļoti 
pilnasinīgi. Attiecību krustugunīs spilgti 
parādās gan labais, gan sliktais, bet 
pamatā vispārcilvēciskais. Būs iespēja 
gan pasmieties, gan līdzpārdzīvot. Seriālu 
caurstrāvos daudzi spilgti tipāži, kas 
notikumu gaitu gan ietekmēs, gan padarīs 
kolorītāku. Reizēm šķietami nenozīmīgi 
notikumi var izmanīt cilvēku likteņus. Arī 
mūsu seriāla varoņi pat nenojauš, kādi 
pavērsieni viņus gaida. Tēlu un raksturu 
dažādība ļaus ikvienam skatītājam sevi 
identificēt ar kādu no varoņiem, vienlaicīgi 
iedvesmojoties un mācoties no labā un 
pārdomājot kļūdas, kādas varbūt nepieļaut.

Lomās: Ivars Kalniņš, Regīna Razuma, 
Normunds Laizāns, Kristīne Nevarauska, 
Guntis Skrastiņš, Aija Dzērve, Sanita 
Pušpure, Edgars Pujāts, Kaspars Zāle, Kri-
staps Ķeselis un citi dažādu Latvijas teātru 
aktieri.

Seriāla režisore Virdžīnija Lejiņa. Vi-
ens no spilgtākajiem režisores darbiem 
ir tautā iemīlēta vēsturiskā sāga „Likteņa 
līdumnieki”.

„Man gribas jautāt, kāpēc man 
atņēma tēvu, kāpēc man atņēma māti 
uz tik ilgiem gadiem, un arī man pašai 
ir reabilitācijas apliecība?” retoriski 
jautā mārupiete ilze Krūmiņa, dzimusi 
Broka.

1941.gada 1. maijā Ilzei palika četri 
gadi, bet jau 14.jūnijā visu ģimeni izsūtīja. 
Ģimene bija tikko, šī paša gada pavasarī, 
ieradusies savās dzimtas mājās „Salasz-
virgzdos”, Valkas pusē. Tēvs, Latvijas 
armijas pulkvežleitnants Kārlis Broks, bija 
demobilizējies, nevēloties dienēt Staļina 
armijā un nodot savu valsti, kurai bija 
zvērējis, un nolēmis pārcelties uz sava tēva 
māju. Liktenīgais rīts sākās ar balsīm un 
pavēlēm krievu valodā, un uztraucošu ska-
tu – sēž tēvs ar sasietām rokām uz mugu-
ras, kāds vīrietis sit viņam pa seju ar ieroci. 
Mamma Vera jau saiņoja mantas, māsa Inta 
aizgūtnēm raudāja, bet Ilze, pamodusies no 
jezgas, nesaprata, kas īsti notiek. Pēdējo 
reizi viņi visi redzējās Cēsu stacijā, kad 
vīriešus aizveda uz citu pusi, bet sievietes 
ar bērniem un vecīšiem karavīri jau bija 
sadzinuši vagonos. Tēvu viņi tā arī vairs 
nesatika. Kāds vīrs no Valkas bija redzējis, 

Spītējot liktenim
kā tēvs 1942.gada 26.maijā tika nosists ar 
gulsni, tās bija vienīgās ziņas par tēva lik-
teni. Viņš palika tur, Turinskā, Sverdlovs-
kas apgabalā. Tēva reabilitācijas apliecībā 
stāv rakstīts - atbrīvots, par sadarbību ar 
starptautisko buržuāziju, nāves cēlonis 
-kolīts un pelagra.

 „Ir ļoti grūti izdzēst no atmiņas visus tos 
pāridarījuma mirkļus, kurus nācās pārciest, 
kad mūsu radi, draugi un kaimiņi tika 
sagrūsti vagonos un aizsūtīti uz nekurieni,” 
Ilzes kundze stāsta, atceroties, ka būdama 
tik maza, nemaz neapjauta situācijas 
nopietnību, taču drīz vien tukšums vēderā 
lika saprast, ka būs jācīnās. 

Jācīnās bija visu laiku - par ēdienu, 
par siltumu, par dzīvību. Pavadītais laiks 
Sibīrijā bija grūts un atstāja savas rētas 
gan mammai, gan meitenēm. Mitino-
ties pirmos gadus taigā, viņām nebija pat 
cirvja, lai varētu sev sagādāt malku. Mājup 
tika vilkts garš baļķis, kura vienu galu pa 
bišķim bāza krāsns mutē un pieskatīja, lai 
nenodedzinātu baraku. Kad mēslainē tika 
izmestas kartupeļu mizas, tās tika salasītas 
un apēstas kā lielākais gardums, bet arī 
šī iespēja drīz tika liegta – ciema ļaudis 
ātri to uzķēra un mizas meta cūkām, lai 
tās nevarētu dabūt latviešu noziedznieki. 
„Kādā brīdī mammas spēki bija izsīkuši 
un viņa, uzvedot mūs abas ar māsu uz 
upes laipas, gribēja atvieglot savas un 
mūsu ciešanas, ielecot upē no sašūpotās 
laipas. Mazā māsiņa viņu apturēja, sakot: 
„Māmulīt, nevajag, mēs gribam dzīvot!”” 
ar sāpēm atceras Ilzes kundze.

Ilze ar māsu bija no tiem bērniem, ku-
rus 1946.gadā vienas pašas, bez mam-
mas, atļāva sūtīt uz mājām. Māsām bija 
deviņi un divpadsmit gadi, kad viņas, bada 
un ceļa novārdzinātas, atgriezās Latvijā, 
un tika ievietotas bērnunamā, kā bērni 
bez vecākiem, jo mammai Sibīrijā bija 
jāparaksta dokuments, ka viņa no bērniem 

atsakās. 
Brauciens uz Latviju ilga veselu mēnesi, 

meiteņu mazās biželes stāvēja stāvus no 
utīm, kuras tika iegūtas garajā ceļā. Viss 
ceļš tika pavadīts badā, kaut arī mamma 
līdzi bija sagatavojusi medus burciņu. 
Pa kādai maizes šķēlītei viņas dabūja no 
lielākiem bērniem, bet arī tas nebija pi-
etiekami, lai varētu remdēt mūžīgo izsalku-
mu. Arī nonākot bērnunamā, ticība par to, 
ka ēdiens tagad būs katru dienu, īsti nebija, 
meitenes krāja maizīti no ēdienreizēm un 
gāja laukā lasīt kastaņus nebaltai dienai.

Bērnunamā pavadītais laiks nebija ilgs. 
Mammas māsa, sarunājot ar tā laika direk-
toru Dēliņu un izliekoties, ka viņa meitenes 
nepazīst, brauca māsasmeitas adoptēt, lai 
tālāk dotos uz Cēsu pusi, Veselavu. 

Sibīrija norūdīja Ilzi un viņas māsu, 
meitenes agri kļuva patstāvīgas un 
mērķtiecīgas. Kad vidusskola bija pabeig-
ta, nebija ne mazāko šaubu par to, ka jāiet 
mācīties tālāk. Studēt jurispridenci ar šādu 
biogrāfiju nebija ļauts, tāpēc Ilze izskolo-
jusies par ekonomisti. Studiju laikā satikts 
vīrs, tad piedzimušas divas meitas un nu 
jau ir arī mazbērni. Ilzes kundzes un viņas 
vīra ceļi gan šķīrušies, jo vīrs nespējis savi-
enot savu ideoloģiju ar dzīvi pie sievietes 
sāniem, kura savulaik bijusi izsūtīta. Viņš 
aizgāja, lai par savu līdzgaitnieci padarītu 
padomju valsts iekārtu.

Ilzes kundze, spītīgi, kā piemiņu par tēvu 
un tiem laikiem, no jauna cēlusi saulītē 
savas dzimtas Salaszvirgzdu mājas. No 
mājām pāri bija palikušas tikai trepītes, 
uz kurām katru gadu 26.maijā viņa nolika 
svecīti par piemiņu savam tētim. Pirmais 
gads pēc atgriešanās tēva mājās bija grūts, 
bet viņa to paveica, bez elektrības pirmajā 
laikā dzīvojot vagoniņā un kopjot savas 
divas kaziņas. Palīdzēja jau sen mirušā 
tēta jūtamā klātbūtne un uzmundrinājums 
grūtajās dienās. Arī tad, kad viņa smagi 

nokrita pie strauta, jo vajadzēja atnest 
ūdeni draugu dāvinātajai brūnaļai, tēva 
balss klusi teica: „Celies augšā, meit, tu 
vari!”. Un viņa cēlās, kaut arī likās, ka bei-
gas klāt. 

„Laikam mani Dievs sargā,” nosaka 
Ilzes kundze, jo kāds atgadījums ir tam 
liecinieks. Kādu vasaru viņai ienāk prātā 
izcirst alkšņus, kuri traucē piekļūt pie 
strautiņa, tā viņa darbojas līdz izmūk no 
kāta cirvītis. Lai dabūtu to atpakaļ, viņa 
uzsit uz kāda spīdīga akmens, kas guļ 
strautiņa malā. Kaimiņš, kurš tajā brīdī 
iet garām, pamana, ka cirvīti viņa dauza 
pret mīnu. Nekavējoties tikuši izsaukti 
robežsargi, kuri palīdzējuši mīnu izcelt un 
drošā vietā uzspridzināt. 

Tā pamazām tika iekopta maza, bet sava 
saimniecība, kurā varēja rast mierinājumu 
un laimes sajūtu. Deviņus gadus Ilzes 
kundze nodzīvoja sava tēva mājās, līdz 
veselība lika atgriezties pilsētā.

Latviešu sieviešu un bērnu sāpju ceļi, 
tai skaitā arī Ilzes Krūmiņas liktenis, ir 
aprakstīti grāmatā „Veļupes krastā” (autore 
Melānija Vanaga) un šobrīd tiek veidota 
filma pēc grāmatas. 

Kad jautāju Ilzes kundzei, kā būtu bijis, 
ja nebūtu kara, viņa atbild, ka tad iespējams 
viņa būtu izaugusi par smalku dāmu, jo 
viņām bija franču guvernante. Ja tēvs būtu 
laicīgi padomājis, tad varbūt viņi ar ģimeni 
būtu devušies bēgļu gaitās, kā to gribēja 
izdarīt tēva brālis, kurš pēdējā mirklī pirms 
aizbraukšanas tomēr tika aizturēts savā 
dzīvoklī, jo bija atgriezies, lai paņemtu 
kādu aizmirstu mantu. Sieva ar dēlu Juri 
paspējuši aizbraukt.

„Kas to zin, kā būtu, ja būtu...” nosaka 
Ilzes kundze, kura tagad dzīvo pie savas 
meitas Mārupē un cer, ka viņas mazbērniem 
nekas tāds nekad nebūs jāpiedzīvo.

Lai Ilzes kundzei veselība un izturība!

Simona Gaisa

LTV filmēs 
seriālu 

Mārupē

2013. gada 3. jūlijā Mārupes Kultūras 
namā notika Mārupes novada Domes 
organizēts seminārs uzņēmējiem un 
pašvaldību darbiniekiem par eiro 
ieviešanas jautājumiem „Kā praktiski 
sagatavoties eiro ieviešanai?”.

Semināru atklāja Finanšu ministrijas Eiro 
projekta vadītāja Dace Kalsone, informējot 
vairāk kā 40 klātesošos Rīgas reģiona 
uzņēmējus un pašvaldību pārstāvjus par 
eiro ieviešanas progresu un aktualitātēm. 
Semināra turpinājumā Latvijas Bankas, 
Finanšu ministrijas, Ekonomikas minis-

Mārupes uzņēmēji skaidro sev interesējošus 
jautājumus par pāreju uz eiro

Mārupē noticis seminārs par eiro ieviešanas 
praktiskajiem aspektiem

trijas un Valsts 
ieņēmumu dienes-
ta pārstāvji stāstīja 
par tādiem eiro 
ieviešanas praktis-
kajiem aspektiem 
kā grāmatvedības 
un valūtas kursu 
p i e m ē r o š a n a , 
nodokļu atskaites 
un maksājumi, 
pareiza cenu 
a t s p o g u ļ o š a n a 
un kases aparātu 
pielāgošana dar-
bam ar eiro.

S e m i n ā r a 
noslēgumā Swedbank Valsts un pašvaldību 
klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja 
Ilze Kukute sniedza praktiskus padomus 
uzņēmējiem par pārejas no latiem uz eiro 
plānošanu un īstenošanu, lai nodrošinātu 
uzņēmuma saimnieciskās darbības 
nepārtrauktību 2013. gada noslēgumā un 
2014. gada pirmajās nedēļās.

Mārupes novada Domes Finanšu un 
grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima 
Levanoviča uzsver, ka Dome, rūpējoties 
gan par saviem iedzīvotājiem, gan 
uzņēmējiem pieaicināja ekspertu kom-

VAS „Latvijas dzelzceļš” 
informē

Sliežu ceļu remonta dēļ no 22.07.2013. 
plkst. 9.00 līdz 26.07.2013. plkst. 16.00 
autotransporta kustībai tik slēgta dzelzceļa 
pārbrauktuve Mārupes novadā, autoceļā 
V13 Tīraine-Jaunolaine. Tālr. 67236551

andu, kura bez maksas sniedza praktisku 
informāciju par veicamajiem darbiem 
uzņēmumos un iestādēs.  „Darba devēji 
un uzņēmēji, kuri apmeklēja semināru, 
ieguva informāciju, ka uzņēmumam 
pāreja uz eiro nozīmēs ne tikai izmaiņas 
grāmatvedības un IT jomā, tā sevī iet-
vers arī plašākus procesus. Tirdzniecības 
un pakalpojumu sniegšanas uzņēmumi, 
kā arī finanšu iestādes valūtas nomaiņas 
procesā būs iesaistītas vistiešākajā veidā. 
Būt informētam nozīmē būt soli priekšā 
pārējiem,” uzskata L. Levanoviča. 

Semināra dalībnieki bija patiesi priecīgi 
par iespēju apmeklēt un nepastarpināti 
no vadošiem speciālistiem noskaidrot 
tieši savam uzņēmumam nepieciešamos 
jautājumus. Uzņēmēji arī atzina, ka tikai 
tagad pa īstam sapratuši, ka jau šobrīd ir 
jāveic sagatavošanās darbi un laika ir pa-
tiesi maz. Uva Bērziņa
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10.jūnijs Mārupē tika izsludināts par 
Rīgas reģiona vizītes dienu – Mārupē 
norisinājās Latvijas Darba devēju 
konfederācijas (LDDK) reģionālā vizīte, 
tikšanās ar Rīgas reģiona uzņēmējiem 
un šī gada labākā darba devēja 
apbalvošana. 

Vizītes laikā LDDK viesojās pie di-
viem biedrības „Mārupes uzņēmēji” 
dalībniekiem – SIA „ALSO Latvia” un 
SIA „Beweship Latvia” / SIA „BEWE 
RIX”, kas tika arī atzīti par savas nozares 
līderiem Rīgas reģionā. Uzņēmumi vizītes 
laikā ļāva ieskatīties savas darba ikdienas 
ritmā un informēja par notiekošajiem pro-
cesiem uzņēmumā.  

Mārupē apbalvoti labākie Rīgas reģiona darba devēji
K o m e n t ē j o t 

saņemto apbalvo-
jumu, SIA „Be-
weship Latvia” 
/ SIA „BEWE 
RIX” vadītāja 
Iluta Grebska-
Lonnberga stāsta:  
”Vēlētos pateikties 
Mārupes uzņēmēju 
biedrībai par 
aktīvo darbošanos, 
kā arī doto iespēju 
SIA ”Bewe-
ship Latvia”/SIA 
”BEWE RIX” 
iepazīties ar LDDK 
pārstāvjiem. Patei-
camies par mūsu 
uzņēmumu augsto 

novērtējumu! Mēs turpināsim iesākto! ”
Turpina otra savas nozares līdera Rīgas 

reģionā - SIA „ALSO Latvia” - pārstāvis 
Viesturs Kalniņš: „SIA „ALSO Latvia” pa-
teicas par izrādīto atzinību un līdzšinējās 
darbības novērtējumu. Ceram, ka tas 
būs labs piemērs un stimuls arī citiem 
uzņēmumiem gan savas tiešās darbības 
uzlabošanā, gan iesaistoties dažādās 
sociālajās aktivitātēs, darbojoties gan savu 
nozari pārstāvošajās, gan reģionālajās 
sabiedriskajās organizācijās, kur ir iespējas 
dalīties ar savu pieredzi, apzināt problēmas 
un mācīties no citiem. SIA „ALSO Lat-
via” savu darbību Mārupes novadā uzsāka 
2003.gadā. Šo 10 gadu laikā mums ir bijusi 

iespēja redzēt, kā mums apkārt attīstījies 
novads un esam pārliecināti, ka veiksmīgi 
iesāktā sadarbība nākotnē turpināsies jaunā 
kvalitātē.”

Tituls „Labākais darba devējs Rīgā” 
šogad tika piešķirts AS „Aldaris”, savukārt 
„Labākais darba devējs Rīgas reģionā” – 
AS „Olainfarm” un SIA „Telms”. Labāko 
darba devēju noteica pēc sekojošiem 
kritērijiem: 
•	Uzņēmums ievieš labu pārvaldību, kas 

definēta Labas pārvaldības principos;
•	Uzņēmums savā darbībā apliecina 

korporatīvo sociālo atbildību;
•	Uzņēmums aktīvi līdzdarbojas vietējās 

vai nacionālā līmeņa uzņēmēju biedrībās 
vai darba devēju organizācijās, stipri-
not sociālo dialogu un veicinot labāku 
pārvaldību noteiktā teritorijā;

•	Uzņēmumam nav pārkāpumu darba tie-
sisko attiecību un darba aizsardzības 
jomā;

•	Uzņēmumam nav nodokļu parādu.
Kritēriji tika izvērtēti, balstoties uz Lat-

vijas Brīvo arodbiedrību savienības, Lat-
vijas informācijas tehnoloģiju uzņēmuma 
„Lursoft”, Valsts ieņēmumu dienesta un 
Valsts darba inspekcijas sniegtajiem da-
tiem par katru konkrētu uzņēmumu, kā arī 
nozaru un reģionālo uzņēmēju biedrību 
un darba devēju organizāciju sniegto 
vērtējumu par uzņēmumu līdzdalību 
organizētās pilsoniskās sabiedrības darbā, 
stiprinot sociālo dialogu un veicinot labāku 
pārvaldību noteiktā nozarē vai teritorijā.

Līdztekus uzņēmumu apbalvošanai 

Arī šogad gribētājiem iespējas 
atpūsties biedrības „S.T.A.R.S.” 
organizētajā bērnu nometnē „Vasaras 
brīnumi – 2013”  jau  labu laiciņu iepriekš 
bija praktiski izsmeltas.  Meitenes un 
puikas no Mārupes novada no 3. jūnija līdz  
21. jūnijam  savas pirmās vasaras brīvdienu 
nedēļas  vadīja Mārupes novada Skultes 
sākumskolā iekārtotajā nometnē, par kuras  
sekmīgu norisi kā parasti  virsvadību bija 
uzņēmies  biedrības „S.T.A.R.S.”  valdes 
priekšsēdētājs Jevgēnijs Sidorovs. 

Tagad, kad nometne beigusies, uz 
nelielu sarunu aicināti sapulcējās skulte-
nieki Ričards Baublis  un  Markuss Pupiņš 
(abi mācās Babītes vidusskolā), Artūrs 
Pļavnieks (mācās  Mārupes novada Skultes 
sākumskolā) un Rihards  Gaveiks (mācās 
Mārupes vidusskolā). Vēlāk sarunai pie-
biedrojas arī Skultes sākumskolas šīgada 
absolvente Anastasija Rjazanova. 

Viņus vieno ne tikai labas, draudzīgas 
attiecības, bet arī šajā nometnē pavadīto 
vasaru pieredze. Vislielākā pieredze ir 
Anastasijai ( 4 gadi), vairumam puiku – 3 
gadi. Visi vienprātīgi atzīst, ka šovasar no 
plkst. 9.00 līdz 17.00 kopā pavadītās di-
enas ir vislabākās. 

Uzklausot zēnu un Anastasijas atbil-

Radoši izpausties nometnes dalībnieki varēja Modes 
dienā, kuru organizēja skolotāja Irina Nikolajeva (vidū)

Indiāņu dienā “mazie indiāņi”
iepazīstas ar zirgiem

Lai  katram būtu savs vasaras brīnums!
des uz pavisam 
v i e n k ā r š i e m 
jautājumiem, var 
pārliecināties, cik 
dažāda mums ka-
tram atklājas  pas-
aule, cik daudz ko 
mēs spējam uztvert 
īpaši un  bieži vien 
neaizmirstami uz 
visu mūžu. 

Nu, kaut vai 
pavisam vienkāršs 
jautājums par 
i e s p a i d i e m 
ekskursijā uz Rīgas 
Zooloģisko dārzu.

Ričards: - At-
ceros skaisto pāva asti, pirajas  baseinā (bet 
bail no viņām nebija!), žirafes skatienu, 
tādu mīlīgu …

Markuss:   Kāds balts papagailis uz mani 
briesmīgi bļāva. Atceros, bruņurupučus, 
kas spēlēja ķerenes.  

Artūrs: Krokodils, izrādās,  ne tikai  visu 
laiku guļ, bet prot arī peldēt. 

Par iespaidiem ekskursijā uz Botānisko 
dārzu, puikām iespaidi nav pārāk iekrituši 
prātā, toties  te vietā ir plašāk minēt  An-
astasijas pastāstīto. Ekskursija iekrita 
dienās, kad visi cerēja ieraudzīt atvērušos 
Viktorijas brīnumziedu, taču  atvēršanās  
brīdis  bērniem gāja secen. Toties daudz 
interesanta viņi uzzināja palmu mājā, kurā 
viņiem pat atļāva  salasīt nokritušās palmu 
lapas, lai mājās varētu ar tām darboties. 
Interesants bija avokado koks, un  Anas-
tasija, paklausīdama  dārza darbinieces 
padomam, tagad mājās ir iestādījusi savu 
avokado koka  sēkliņu (cik tā liela, to mēs 
visi labi  zinām)  un gaida, kas no tās izdīgs. 

Interesanti pārgājieni nometnes 
dalībniekiem notika arī  pašā Skultē un 
tās apkārtnē.  Uz labiekārtoto stadionu, 
uz  vietu pie paša Starptautiskās lidostas 
„Rīga” lidlauka robežas, no kuras var vērot 
elpu aizraujošas lielu un mazu lidmašīnu 

pacelšanās un nolaišanās. 
Par Sporta dienas pasākumiem vaicāti, 

zēni piemin skriešanu, florbolu. Izrādās, 
ka vislabākais rezultāts 30 m skriešanā  
bija Markusam, kurš šo  distanci noskrēja 
tāpat kā pirmie olimpieši… basām 
kājām.  Savukārt  Anastasija sevišķi  izceļ  
apļošanas sacensības, kurās uzvarētājai 
izdevās noturēt apli uz sava vidukļa pat 
5 minūtes. Interesanti bija arī uzdevumi, 
kurus vajadzēja izpildīt ar aizvērtām acīm, 
reizēm stāvot uz vienas kājas. 

Nav palikusi bez ievērības arī Modes di-
ena.

Ričards: Es biju ģērbies kā boss. 
Mēģināju iejusties Džeimsa Bonda  tēlā. 

Artūrs:  Es  izrādīju  savu kaklasaiti.
Markuss: Es biju  melnais zēns,   viss 

biju ģērbies melnā. 
Zēniem atmiņā palikuši arī   Angelīnas 

vēdeklis un skaistais melnais tērps,  frizūras, 
kuras sev bija  veidojušas meitenes. Bet 
pašiem  zēniem  skolotājas mācīja darināt  
īpašus galvas apsējus  - „bandānus”. 

Nometnes pēdējā nedēļā bija vēl divi 
ārkārtīgi interesanti  notikumi:  izjādes uz  
zirgiem un brauciens  uz Jūrmalu pie jūras. 

Jau minētie notikumi nometnes dzīvē, 
protams, neaizstāj īstas nometnes dienas 
kārtības nemainīgās lietas: rīta rosmi (kas 
puikām, saprotams, nepatīk), rīta apli, 
pusdienas, launagu, vakara apli. Un tām 
pa starpu vēl dažādas radošas darbošanās 
iespējas nodarbībās un darbnīcās kādam 
kontinentam - Āfrikai, Āzijai, Amerikai – 
veltītajās nedēļās, kuras caurvija Latvijas 
tēma.   

Tomēr par galveno šīs vasaras nometnē 
ir jāuzskata iespēju tās dalībniekiem būt 
ārā,  kustēties, darboties pēc sirds patikas, 
draudzēties  savā starpā, neraugoties uz 
valodu atšķirībām. Par to  runāja  visi mani 
sarunas dalībnieki. Un, lūk, kādas bija 
viņu vēlmes  nākamajai  vasaras nometnei: 
Ričards un Rihards gribētu aizbraukt  uz 
Tarzāna parku un iziet tur visas šķēršļu jos-
las, Artūram patiktu  pavadīt dažas stundas 

Līvu akvaparkā, bet Markuss  atkal gribētu 
aizbraukt uz Jūrmalu.

Lai nometnē pavadītajās dienās katram 
atklātos savs vasaras brīnums, tās dzīvi caur 
savām rokām un sirdīm izlaida kvalificēti 
Mārupes novada Skultes sākumskolas 
pedagogi ar radošu potenciālu - Irina Niko-
lajeva un Irina Troņenkova. Pateicības 
vārdi pienākas arī Mārupes novada 
Skultes sākumskolas direktores vietnie-
cei izglītības jomā un nometnes vadītājai  
Ludmilai Čaupenokai un  medmāsai Zo-
jai Platonovai. Par garšīgajām pusdienām 
jāpateicas firmai „Aniva” un  skolas 
pavārei Klaudijai Baņņikovai, kā arī SIA 
„LIDO”  un Kasparam  Pētersonam. Par 
sponsorētajiem jogurtiem un piena produk-
tiem paldies  SIA „ELPA”  un Ritvaram 
Rogam, bet par  nodrošināšanu ar trans-
portu daudzajās interesantajās ekskursijās  
-  firmai „VITA-2” un Pēterim Vukulovam. 
Īpaši jāpiemin Mārupes novada Domes 
atsaucība, kas allaž veltī lielu uzmanību 
bērniem, drošai viņu atpūtai un nežēlo tam 
līdzekļus. 

Nometnes programmas mērķi un 
uzdevumi ir sasniegti un izpildīti. Par to, 
ka tas tiešām tā, varēja pārliecināties no-
metnes dalībnieku vecāki, kas ar īpašiem 
bērnu pašdarinātiem ielūgumiem tika 
aicināti uz nometnes noslēguma pasākumu 
ar koncertu.  

Valdis Čeičs

notika arī diskusija par uzņēmējiem 
aktuālajiem jautājumiem un Mārupes 
Kultūras nama mazajā zālē norisinājās arī 
bezmaksas seminārs, kurā tika prezentēta 
darba vides risku vērtēšanas programma. 
LDDK Darba tiesību eksperts Andris Alk-
snis un darba aizsardzības eksperte Laima 
Beroza informēja uzņēmējus par iespējām 
saņemt ES un LDDK līdzfinansētās 
konsultācijas un juridisko palīdzību darba 
aizsardzības un tiesību jautājumos.

Apbalvojumu saņem SIA “Also Lat-
vija” pārstāvis Viesturs Kalniņš

Par nozares līderi atzītā SIA “Beweship Latvia” / SIA 
“BeweRIx” vadītāja Iluta Grebska-Lonnberga 

saņem apbalvojumu

Biedrība „Mārupes uzņēmēji” vēlas pa-
teikties SIA „ALSO Latvia” un SIA „Be-
weship Latvia” / SIA „BEWE RIX” par 
LDDK vizītes uzņemšanu!

Ilona Šeršņova, Biedrības “Mārupes 
uzņēmēji” koordinatore
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Golfa klubā „Viesturi” 16.jūnijā no-
tika tradicionālais labdarības golfa 
turnīrs „Līgo kauss”, kura laikā tika 
saziedoti 5184 lati desmit mēnešus 
jaunās Anetes Boļšakas ārstēšanai un 
rehabilitācijai.

Pie katras golfa bedrītes izspēles 
sacensību dalībnieki varēja ziedot līdzekļus 
desmit mēnešus jaunajai Anetei Boļšakai, 
kurai ir noteikta diagnoze – Dauna sin-
droms. Tā kā Anetei ir nepieciešamas 
dārgas rehabilitācijas procedūras un diēta 
ar specializētiem produktiem, kas var 
novērst slimības simptomu saasināšanos, 
izmantojot šajā turnīrā iegūtos līdzekļus, 
būs iespējams būtiski uzlabot bērna 
attīstību un dzīves kvalitāti.

Sacensību dalībniekiem bija iespēja ne 
tikai papildināt ziedojumu vācelītes, bet 
arī saņemt visdažādākās balvas. Katras 
bedrītes izspēlē bija paredzēta īpaša bal-
va no „Līgo kausa 2013” sponsoriem un 
galveno balvu ieguva turnīra uzvarētājs – 
Aldis Puisītis, kurš izgāja laukumu ar 32 
sitieniem, savukārt Daiga Puisīte palika 
nepārspēta dāmu konkurencē.

Garlaicīgi nebija arī tiem, kam zināšanas 
par golfu ir tikai teorētiskas. Viesiem 
tika sniegta iespēja piedalīties labdarības 
akcijā, izmēģināt pirmos sitienus un 
piedalīties dažādās atrakcijās, baudīt 
muzikālu priekšnesumu Ievas Kerēvicas 
izpildījumā, darināt Jāņu vainadziņus un 
ļaut sevi iemūžināt karikatūrā. Mazos golfa 
turnīra dalībniekus priecēja Šreks un Fio-
na, bērnu laukumā ciemojās kamielis ar di-
viem zirdziņiem, un priekšnesumus sniedza 
Mārupes „Namiņa” un Mārupes Mūzikas 
un mākslas skolas audzēkņi. Pēc golfa 
spēles naudu ziedot varēja arī piedaloties 
izsolē, kuras vadītāja pienākumus spoži 
un radoši veica pats golfa kluba „Viesturi” 
īpašnieks Igors Mališkovs. 

Kā stāsta golfa kluba „Viesturi” iz-
pilddirektore Kristīne Mamontova, šāds 
labdarības turnīrs notiek jau sesto gadu 
pēc kārtas ar mērķi palīdzēt kādam 
bērnam no Mārupes novada, kuram 
nepieciešama finansiāla palīdzība. Viņa 
pateicas pasākuma dalībniekiem par 
atsaucību un dāsni ziedoto naudu mazās 
Anetes ārstēšanai. „Domāju, ka pasākuma 
dalībniekiem šis bija arī labi kopā pavadīts 
laiks. Daudziem atmiņā paliks Sieviešu 
golfa kluba ielīgošana, skaistie Jāņu vain-
agi un Suitu sievu dziesmas. Un pasākuma 
kulminācijā – aizraujoša Mališkova kunga 
vadītā izsole.”

Turpinot pērn aizsākto, golfa kluba 
īpašnieks ar četriem cipariem rakstāmu 
skaitli kā papildu ziedojumu atvēlēja arī 
Annai Timofejevai, kurai Līgo kausa 
dalībnieki palīdzēja jau pērn. “Viesturu” 
īpašniekam atradās arī sekotāji, kas ļaus 
mazās Annas vecākiem rēķināties ar kri-
etni vairāk nekā diviem tūkstošiem latu.

Labdarības golfa 
turnīrā „Līgo kauss” 

saziedoti līdzekļi mazās 
mārupietes ārstēšanai

No Latvijas Jaunatnes vasaras 
olimpiādes, kas jūnija vidū četras di-
enas norisinājās Ventspilī un vairākās 
citās Kurzemes pilsētās, Mārupes jaunie 
sportisti atgriezušies ar zelta, sudraba 
un bronzas medaļām.

Mārupi olimpiādē pārstāvēja novada  
talantīgākie jaunie sportisti kopumā 
piecos sporta veidos – grieķu-romiešu 
cīņā, jātnieku sportā, peldēšanā, bmx 
riteņbraukšanā, taekvondo un volejbolā. Pa 
vienai zelta un sudraba medaļai izcīnījuši 

Mārupei piecas medaļas 2013.gada 
Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiādē

taekvando sportisti Magdalēna Vilciņa 
un Maksims Pripoteņs, kuri jau iepriekš 
zināmi kā Latvijas čempionātu un dažādu 
starptautisko sacensību godalgoto vietu 
ieguvēji.

Viena sudraba un divas bronzas medaļas 
Mārupes novadam gūtas peldēšanas 
sacensībās. Sudrabs un bronza ir Ok-
sanai Lisjukai, kura uzrādījusi otro 
labāko rezultātu 200 metru kompleksajā 
peldējumā un trešo labāko laiku 100 met-
ros brasā. Otru bronzas medaļu 100 metros 

25. augustā 
norisināsies SMS-
credit.lv Mārupes 
MTB maratons, 
kas šogad ir 
Latvijā vienīgās 
s t a r p t a u t i s k ā s 
kalnu divriteņu 

sacensības. Sportisti varēs startēt 80-
94 km garajā distancē, bet tautas dis-
tance būs 40-47 km gara. Savukārt 
bērni varēs izmēģināt spēkus 500m-1km 
garajā Favorit bērnu distancē. Starta 
un finiša vieta sacensībām paredzēta pie 
Jaunmārupes ūdens torņa. 

SMScredit.lv Mārupes MTB mara-
tona 80-94 km sporta distance ir iekļauta 
Starptautiskās riteņbraukšanas savienības 
(UCI) kalendāra XCMS augstajā 
kategorijā, līdz ar to tās šogad būs Latvijā 
vienīgās starptautiskās kalnu divriteņu 
sacensības. Sporta distancei Starptautiskā 
Riteņbraukšanas savienība ir piešķīrusi 
augstāko starptautisko kategoriju – XCMS.

SMScredit.lv Mārupes MTB maratona or-
ganizators Kaspars Tupiņš ar gandarījumu 
atzīst: „XCMS kategorijas iegūšana ir liels 
sasniegums Latvijas velosportā. Tik aug-
sta līmeņa kalnu velosipēdu sacensībās 
Latvijā rīkosim jau otro gadu. Pērn šīs 
sacensības norisinājās Jūrmalā. Ņemot 
vērā faktu, ka 30% no šī MTB maratona 
tautas distances dalībniekiem ir Mārupes 
novada iedzīvotāji, sadarbībā ar Mārupes 
novada Sporta centru un Mārupes novada 
domi tika panākta ilgtermiņa vienošanās 
par šī projekta attīstību un norisi Mārupes 
novadā. Vienojāmies šo projektu vei-
dot kā lielāko starptautisko MTB mara-
tonu Latvijā, uzsverot tā ideālo norises 
vietu, jo tas ir tuvākais MTB maratons 
galvaspilsētai.”

Mārupē notiks Latvijā šogad vienīgās 
starptautiskās kalnu divriteņu sacensības

Mārupes MTB maratona trase būs 
tehniski sarežģītāka nekā Jūrmalā, tajā 
tiks samazināts asfalta un grants segumu 
apjoms, vairāk izmantojot meža takas un 
paugurus.

Visas dienas garumā sporta svētki 
Mārupes novada iedzīvotājiem un viesiem

Arī tie, kas būs atnākuši kā līdzjutēji, 
varēs iesaistīties dažādās aktivitātēs un 
baudīt plašu izklaides programmu. 

SMScredit.lv Mārupes MTB maratonā 
kā viena no atrakcijām būs Ruļļu cīņas 
jeb fiksēto velosipēdu sacensības, kurās 
būs iespēja laimēt pilsētas divriteni ar 
slavenā latviešu BMX riteņbraucēja Māra 
Štromberga autogrāfu.

Savukārt bērniem starta/ finiša zonā ir 
paredzētas gan piepūšamās atrakcijas, gan 
dažādi konkursi. Būs iespēja arī saņemt 
autogrāfus no pasaules riteņbraukšanas 
zvaigznēm, kas būs ieradušās uz 
sacensībām.  Pasākuma dienā DJ rūpēsies 

brīvajā stilā guvis Valts Feldbergs, kam 
pietrūka pavisam nedaudz vēl vienai bron-
zai 100 metros brasā. 

Kopvērtējumā ierindojoties ceturtajās 
vietās, par medaļām cīnījās arī Kitija El-
ste BMX riteņbraukšanā un Mārupes 
volejbolistes.

2013.gada Latvijas Jaunatnes vasaras 
olimpiādē Latvijas labākie jaunie sportisti 
sacentās par 236 medaļu komplektiem 26 
olimpiskajos sporta veidos. Mārupe ko-
mandu kopvērtējumā ar gūtajām piecām 
medaļām starp Pierīgas novadiem ierindo-
jusies ceturtajā vietā.

Kate Nītiņa

par jautru un uzmundrinošu muzikālo 
programmu. Skatītājiem tiks izdalīti īpaši 
atribūti, kurus varēs izmantot, lai atbalstītu 
savus sacensību favorītus.

PiETEiKŠANāS SACENSīBāM
Dalībai SMScredit.lv Mārupes 

MTB maratonā iespējams pieteikties, 
reģistrējoties oficiālajā mājas lapā www.
maratoni.lv, City Fitness sporta klu-
bos vai veikalu tīkla Fans veikalos līdz 
21. augustam. Ja dalībnieki vecumā līdz 
12 gadu vecumam tiks pieteikti  līdz 
norādītajam datumam, tad Favorit bērnu 
distancē būs iespēja startēt bez maksas. 
Par īpaši izdevīgām cenām Mārupes MTB 
maratonam var pieteikties līdz 28. jūlijam, 
kad dalības maksa   80-94 km sporta 
distancē - 12 lati, 40-47 km tautas distancē 
– 8 lati. 

Daina Saliņa 
SIA Alpha Baltic sabiedrisko attiecību 

projektu vadītāja, tālr.:67898632 

Taekvondo sportisti no kreisās: 
Maksims Pripoteņs (sudrabs), 

olimpiādes treneris Kārlis Orleāns 
un Magdalēna Vilciņa (zelts)

Mārupes delegācija olimpiādes gājienā Ventspilī

Golfa kluba īpašnieks Igors 
Mališkovs pasniedz saziedotos 

līdzekļus mazās Anetes ārstēšanai

foto: Zigismunds Zālmanis (Nikon)
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Laikraksts “Mārupes Vēstis”. Reģ. nr. 000702131
Iznāk vienu reizi mēnesī. 

Tirāža - 7000 eksemplāru. Bezmaksas.
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, 

Mārupes novads, LV-2167
Izdevumu sagatavoja: Uva Bērziņa, 

Jolanta Grosberga - Gernere un Kate Nītiņa
Tālrunis: 67149868, fakss: 67149858

e-pasta adrese: marupesvestis@marupe.lv
Avīze pieejama elektroniskā veidā:

www.marupe.lv/lv/marup/aktuali/marupes-vestis/
izdevumā “Mārupes Vēstis” publicētie materiāli 
ne vienmēr atspoguļo Mārupes novada Domes 
viedokli. Par faktu un skaitļu pareizību atbild 

rakstu autori.

Jūnijā
 Mārupes novada 

Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti jaundzimušie

Anete Vaivade (dzimusi 25.05.2013)
Artēmijs Koševojs (dzimis 24.05.2013)
Taisija Konstantinova 

(dzimusi 26.05.2013)
Emīls Bērziņš (dzimis 31.05.2013)
Rolands Novaks (dzimis 23.05.2013)
Nellija Ēce (dzimusi 31.05.2013)
Kristers Krūmiņš (dzimis 03.06.2013)
Ingeborga Oše (dzimusi 03.06.2013)
Patriks  Strapcāns (dzimis 17.05.2013)
Gabriela Zvirgzdiņa 

(dzimusi 28.05.2013)
Darja Sofija Taraņenko 

(dzimusi 09.06.2013)
Kate Dumberga (dzimusi 10.06.2013)
Rihards Magone (dzimis 21.05.2013)
Sofija Točko (dzimusi 13.06.2013)
Teodors Jēkabs Krastkalns 

(dzimis 15.06.2013)
Jasmīna Zavicka (dzimusi 09.06.2013)
Gerda Pabērza (dzimusi 17.06.2013) 
Kārlis Reidzāns (dzimis 21.06.2013)
Patriks Kanģīzeris (dzimis 18.06.2013)
Ralfs Īvāns (dzimis 16.06.2013)

Jūnijā
mūžībā aizgājuši

Pēteris Dālbergs (1939)
Elza Keistere (1944)
Eleonora Valujeva (1926)
Aina Zvaigzne (1932)
Aleksandrs Kondratskis (1949)

Jūnijā
 Mārupes novada 

Dzimtsarakstu nodaļā 
noslēgtas laulības

05.06.2013 
Sergejs Čirva un Gaļina Dubkova
Valdis Blūms un Anda Visone

07.06.2013 
Kaspars Jurjāns  un Aina Silova

14.06.2013 
Ingus Bērziņš un Dina Skreitule
Aivars Baļčūns un Kristīne Kaktiņa
Gints Lākutis un Inta Ziemele  

29.06.2013
Juris Zvīnis un Mairita Krievāne
Aleksandrs Daņilovs un Olga Astratova 
Aleksandrs Āboliņš un Tatjana Jēzerska

LĪDZJŪTĪBA

Kas smagāks vēl var būt, 
pa dzīves taku ejot,
Kā atdot zemei to, 
kas sirdij tuvs un dārgs...

Izsakām līdzjūtību Evijai Kiršholcei un 
Edgaram Jakobovičam dēlu Sandi pāragri 
zaudējot.

Mārupes novada bāriņtiesa

19.jūnijā Jaunmārupes moto centrā 
„Vilciņi” tika atklāta jaunizveidotā 
bērnu un jauniešu „Mini motokrosa” 
sezona, kas šajā trasē turpināsies visas 
vasaras garumā.

Uz pirmā posma sacensībām bija 
sabraukuši bērni un jaunieši no visiem Lat-
vijas novadiem – gan Latvijas čempionāta 
dalībnieki, gan arī tādi, kas motokrosa 
sacensībās piedalījās pirmo reizi. „Pirmā 
posma sacensībās kopumā nostartēja 
vairāk kā 40 jaunie sportisti dažādās moto-
ciklu un kvadraciklu klasēs vecuma grupās 
no 3 līdz 15 gadiem. Tas ir krietni vairāk, 
nekā bijām plānojuši sākumā,” gandarīts 
par aizvadītajām sacensībām stāsta to 
organizētājs, Mārupes Auto Moto kluba 
„Bieriņi” vadītājs, Aivars Ābols.

Visplašāk sacensībās bija pārstāvētas 
65cm3 un 85cm3 klases, kur uz starta 
stājās vairāk kā desmit sportistu katrā 
klasē. Mārupes sportisti panākumus guvuši 
kvadriem junioros, kur uzvaru izcīnīja 
Mārtiņš - Toms Puķītis, un mazākajā solo 
motociklu klasē MX50, kur trešo vietu 
guva mārupietis Edvards Bidzāns.

Ar trešo vietu mazākajā solo motociklu klasē Mx50 sveicam mārupieti 
edvardu Bidzānu (trešais no kreisās puses)

Liela bērnu un jauniešu atsaucība 
„Mini motokrosam” Jaunmārupē

Vērot „Mini motokrosa” pirmā pos-
ma noslēgumu bija ieradušies arī Lat-
vijas Motosporta federācijas vicepre-
zidents F.Kempelis un motokrosa 
komisijas vadītājs A.Baltiņš, kas ļoti 
pozitīvi novērtēja motokrosa sacensību 
rīkošanu tikai bērniem un jauniešiem, 
kā arī izteica cerību, ka šādas sacensības 
varētu veicināt jauno motosportistu skaita 
pieaugumu. Kā stāsta A.Ābols, tad ideja 
organizēt „Mini motokrosu”, lai mazajiem 
motosportistiem dotu iespēju piedalīties 
atsevišķā bērniem un jauniešiem domātā 
motokrosa seriālā, aizgūta no Latvijas 
bērnu motosporta kustības pirmsākumiem 
1960.gados, kad tika rīkotas sacensības 
„Zelta mopēds”.

Tie, kuri pirmo posmu dažādu iemeslu 
dēļ palaida garām, aicināti piedalīties 
ikvienā no nākamajiem, jo sacensības 
paredzētas gan bērniem, kas ar moto-
sportu nodarbojas jau ilgāku laiku, gan 
iesācējiem. Nākamās „Mini motokrosa” 
sacensības moto centrā „Vilciņi” notiks 
17.jūlijā, 7.augustā un 21.augustā. Plašāka 
informācija par tālruni 29430707.

2013.gada 21.jūlijā plkst. 14 00
Mārupes novada Mūzikas un mākslas 

skolas zālē
(Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes novads)

notiks 
Katoļu Baznīcas dievkalpojums, 

kuru svinēs 
priesteris Renārs Birkovs.

Visi laipni aicināti!

Pateicība uzņēmējiem 
V.Rotbergam, L.Dravniecei 

un J.Bērziņam 
par nesavtīgo atbalstu plānotās baznīcas 

teritorijas sakārtošanā.
Visiem kopā mums tas izdosies! 

Topošā draudze

Mārupes hokeja komanda šajā sezonā 
godam pārstāvējusi savu novadu. Pēc 
pagājušogad iegūtās uzvaras Zemgales 
Amatieru Hokeja Līgas 1.līgā, šogad 
Mārupes hokejisti var lepoties ar iegūto 
kausu augstākajā līgā.

Mārupes hokeja komandas menedžeris 
Māris Skuška ir lepns par saviem puišiem: 
„Uzvara nenāca viegli, tāpēc jo vairāk 
esmu gandarīts par šīs sezonas rezultātiem. 
Pretinieki bija ļoti līdzvērtīgi, spēcīgi un 
bija interesantas spēles. Rezultatīvākais 
spēlētājs komandā ir Mārtiņš Skuška, no-
teikti jāpiemin arī komandas kapteinis 
Roberts Rēboks, Viesturs Rauza un ko-
mandas jaunieguvums aizsargs Andrejs 
Skroderis. Mūsu komandā spēlē arī tādas 
publiskas „sejas” kā „Dinamo Rīga” tehni-
skais direktors Armands Simsons un sporta 
žurnālists Armands Tripāns.”

Izšķirošā spēle, kas ļāva iekļūt kausa 
izcīņas finālā, bijusi spēle ar hokeja kom-
andu „Karāts”, kurus mārupiešiem izdevās 

Mārupes hokejisti svin uzvaru

vinnēt ar 6:3. „Likās, ja jau esam vinnējuši 
„Karātu”, tad nākošā spēle ar hokeja ko-
mandu „Tērvete” grūtības nesagādās. 
Taču nebija tik viegli. Spēle noslēdzās ar 
rezultātu 2:0 mārupiešu labā, gūtos vārtus 
izcīnot smagā cīņā. Rezultātā uzvaras 
kauss nu atrodas Mārupes hokeja kom-
andas īpašumā,” smaidot saka M.Skuška, 
norādot uz iespaidīgu ceļojošo kausu, uz 
kura nu ir arī plāksnīte ar Mārupes vārdu. 
Turpat blakus redzams arī tāds hokeja 
pasaulē zināms vārds kā Artis Ābols.

Iegūtā uzvara tika nosvinēta ar plašu 
vērienu, sarīkojot ne tikai svinības, bet 
arī spēka sacensības trīs disciplīnās – 
pievilkšanās, stieņa spiešana guļus un 
tālums no vietas. Pamatbalvu kategorijā 
vīriešiem līdz 40 ieguva hokejists Viesturs 
Rauza, iegūstot dāvanā ķiveri no hokejista 
Jura Opuļska. Kategorijā „40+” uzvarētājs 
ir Artūrs Cjunskis.

Sieviešu grupā vinnēja Kristīne Bitļana 
un Inga Rēboka. Uva Bērziņa

Maijā 
Mārupes novada 

Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti jaundzimušie

Jānis Upmalis (dzimis 26.04.2013)
Renats Petrovs (dzimis 17.04.2013)

papildināts

28.jūlijā kapusvētki 
Mārupes novada kapsētās 
Mazcenas kapsētā plkst. 14.00
Mārupes kapsētā plkst. 16.00

Dievkalpojumus vadīs Rīgas Lutera 
evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs 

Kaspars Simanovičs.

LĪDZJŪTĪBA

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
saimniecības “Mārupe” ilggadīgajam val-
des priekšsēdētājam Jānim Zvaigznem 
dzives biedri Ainu aizsaulē aizvadot.

1991.gada barikāžu dalībnieku Mārupes 
biedrības valde

LĪDZJŪTĪBA

Izsakām visdziļāko līdzjūtību juristam 
Jānim Buzam, vecmāmiņu Ainu Zvaigzni 
aizsaulē aizvadot.

Mārupes novada Domes kolēģi

Ikkatram dzīvē ir 
savs stikla kalns,
Kāds sapnis, kuram 
visu mūžu velta,
Spožs vara zirgs, vai 
sudrabaini salns,
No īsta - vai no 
izdomāta zelta...

Sveicam 
Mārupes Kultūras nama 

vadītāju Iru Dūdumu 
skaistajā, apaļajā jubilejā!

Mārupes novada Domes kolektīvs


