2006. GADA APRĪLIS

Nostrādāts vesels gads
Apritējis 2005. gada 12. martā
ievēlētā Mārupes pagasta padomes sasaukuma pirmais darba
gads. Par padomes priekšsēdētāju kļuva iepriekš sešus gadus par
pagasta izpilddirektoru strādājušais Normunds Orleāns, pagasta
padomē atkārtoti tika ievēlēti
trīs deputāti: Līga Kadiģe, Jānis
Lagzdkalns un Līga Laupere. Par
deputātiem ievēlēti: Anita Grope,
Dzintra Poiša, Inese Tone, Andris
Belousovs, Ivars Punculis, Eduards
Gribovskis un Modris Spuģis. Par
pagasta padomes izpilddirektoru
iecelts Raitis Jirgensons.
Šajā “Mārupes Vēstu” numurā
piedāvājam pagasta padomes priekšsēdētāja vietnieka Andra Belousova
(attēlā) skatījumu uz aktuālākajām
problēmām pašvaldībā:
“S t a r t ē ju vēlēšanās,
draugu pamudināts, gribējām apzināt
pagastā esošo
situāciju “no
i e k š p u s e s”,
saprast, kur
paliek līdzekļi. Priekšvēlēšanu vārdus
necitēšu, bet
laikam jau visiem galamērķis bija viens: padarīt Mārupi skaistāku, sakārtotāku un drošāku. Arī tagad
domāju un darbojos tā, lai pagasta
iedzīvotājiem ar katru mūsu lēmumu
dzīves apstākļi uzlabotos. Lai arī it
kā esmu par daudziem jautājumiem
balsojis pret, varu teikt, ka kopīgiem
spēkiem daudz ir padarīts: apzinātas
problēmas, kuras vajag un gribam
risināt, vairāku būtisku pagasta infrastruktūras jautājumu (īpaši sāpīga
problēma ir kanalizācijas novadīšana)

risināšana virzījusies uz priekšu. Ar
dažu deputātu uzsvaru panākts, ka
detālplānojumos (tur, kur tas tehniski
iespējams) īpašniekam tiek pieprasīts
ne tikai ierīkot ceļu un elektroapgādi,
bet centralizēti izbūvēt ūdensvada un
kanalizācijas tīklus, ieteikts risināt arī
ielu apgaismojumu. Šīs prasības tiek
uzstādītas pēdējā gada laikā. Vairāki
Mārupes pagasta padomes deputāti
aktīvi iesaistās cenu aptauju un konkursu komisiju darbā.
Uzskatu, ka pagastam tomēr nav
īstas programmas. Attīstības plāns
iezīmē vēlamo nākotnē – vīziju, bet
neredzu, kā to sasniegt. Tāpēc man
patīk, ka komisijās jeb darba grupās, kas veidos ciematu attīstības
mērķprogrammas, paredzēts iesaistīt sabiedrisko organizāciju un citus
iedzīvotāju pārstāvjus. Šī plānošana
taču domāta visu labā. Es redzu, ka
mums trūkst vasaras estrādes, varbūt vēl citu atpūtas objektu. Kaut arī
pagastā ir daudz sporta nodarbību
bērniem un jauniešiem, to joprojām
trūkst, īpaši pieaugušajiem.
Domājot par to, lai neizšķērdētu pagasta mantu (ne tikai budžeta
līdzekļus, bet zemi un īpašumus),
esam apsekojuši vairākus objektus.
Tiek domāts, ko ar tiem darīt – tieši šīm mērķprogrammām vajadzētu palīdzēt izvērtēt, vai un kādiem
mērķiem izīrēt pašvaldības zemi, kā
varbūt izmantot esošās būves.
Tiek domāts par skolām un bērnudārziem, neviens neliek šķēršļus
izglītības iestāžu attīstībai un paplašināšanai, bet diemžēl pagasta
padomei vairs nav iespēju atbilstoši
iedzīvotāju pieauguma tempam būvēt jaunas izglītības iestādes. Šeit ir
darba lauks privātajām struktūrām.
Daudzdzīvokļu māju vai privātmāju
ciematu būvētājiem jau laikus būtu
jādomā par bērnudārzu būvniecību, un pašvaldība ir gatava iznomāt
zemi šim mērķim. Protams, konkursa

kārtībā, saņemot nopietnus biznesa projektus. Šajā gadījumā privātā
bērnudārzā priekšroka noteikti būtu
mārupiešu bērniem.
Protams, no iekšpuses esmu sapratis, ka naudas pagasta budžetā ir
tik, cik ir, bet prasības ir ļoti augstas
un daudz – visam nepietiek. Ir lietas,
ko budžetā, manuprāt, varēja plānot
citādāk, kā arī nedrīkstēja pieņemt
budžetu ar negatīvu rezultātu, jo
šobrīd reāli budžetā trūkst 100 000
latu, ko plānots iegūt no nekustamā
īpašuma pārdošanas, tāpēc balsoju
pret šāda budžeta pieņemšanu, bet
kopumā pagasta padomes 2006. gada
budžets bija ilga un pamatīga kopīga
darba rezultāts.
Esmu sapratis, ka pagasta padomē pārsvarā strādā zinoši un profesionāli darbinieki, tajā pašā laikā vēl
pietrūkst kontrolējošās sistēmas. Bieži
mums, deputātiem, trūkst ziņu par
mūsu nolemto un labi iesākto darbu rezultātu, kā arī ieteiktu pagasta
vadībai vairāk ieklausīties deputātu
ieteikumos.
Kopš esmu ievēlēts par pagasta
padomes deputātu, pie manis nāk
daudz cilvēku ar jautājumiem, savām domām, arī sūdzībām. Daudz
kas var būt subjektīvs, bet arī tas
veido sabiedrības viedokli. Ieklausos,
cenšos noskaidrot, atbildēt vai izvirzīt
problēmu padomes līmenī. Piemēram,
ļoti kritiska situācija ir ar sabiedrisko
kārtību – kā zināms, šajā ziņā Mārupes pagastā ir viena no sliktākajām situācijām Pierīgas pašvaldībās.
Skaidrs, ka tas, pirmkārt, saistīts arī
ar daudzajām jaunbūvēm, bet līdzīgā
pagastā – Babītē – ļoti labi darbojas
kārtības dienests, kurā ir 15 kārtībnieki, kas diennakti patrulē pašvaldības
teritorijā. Mums vajadzētu izpētīt šo
pieredzi un veidot ko līdzīgu.
Darāmā pietiks arī turpmākajiem
gadiem.”
Zanda Melkina

Lielas dienas rītiņā
Agri gāju šūpoties,
Lai redzēju koku galus
Zelta sauli margojam.
Priecīgas, saulainas un bagātas Lieldienas visiem Mārupes pagasta iedzīvotājiem
vēl Mārupes pagasta padome!

Mārupes pagasta
būvvaldes darbs skaitļos
2006. gada pirmajos trīs mēnešos:
saņemti un izskatīti 194
būvniecības pieteikumi,
sagatavoti un iesniegti 175
plānošanas un arhitektūras uzdevumi,
izskatīti un saskaņoti 260
būvprojekti dažādām ēkām un
inženiertehniskām būvēm,
izdotas būvatļaujas 71 objekta būvniecībai,
pieņemtas ekspluatācijā 53
ēkas un būves,
par nelegālu būvniecību izteikts brīdinājums piecām
personām un sastādīti četri protokoli,
izskatīts un saskaņots 41
zemes sadalījuma projekts un
21 detālplānojums,
sagatavotas 229 uzziņas,
sagatavotas un izsniegtas 83
uzziņas par teritorijas zonējumu
un būvniecību,
datu bāzē ievadīti 100 plāni,
veikta daudzdzīvokļu būvniecības ieceres publiskā apspriešana.

ŠAJĀ NUMURĀ:
 Mārupes pagasta padomes 2006. gada 29. marta sēde
Nr. 4 – tiek veidotas darba grupas ciematu attīstības mērķprogrammas izveidei.
 Kur ir bērna vieta ģimenē? Tikšanās ar Bērnu tiesību
aizsardzības inspekcijas speciālisti Lailu Riekstu-Riekstiņu.
 Mārupes vidusskolai –
35.
 Daži vārdi par Nepālu –
vidējās paaudzes deju kolektīvs
“Mārupieši” atgriezies no festivāla.
 Sestdienas rītā dziedama
dziesmiņa. Kā noritēja tradicionālais Mārupes pagasta konkurss
“Cālis 2006”.
 Volejbums Mārupē.
 Pavasarī Skultē sporto lieli
un mazi. Ģimeņu sporta diena.
 Fizisko testu diena Jaunmārupē.
 Rīgas rajona policijas pārvalde informē.
 Informē Iekšlietu ministrijas Preses centrs. Sāks darbu
kūlas dedzināšanas novēršanas
patruļas.

Būvvaldes uzdevums: būvniecības un zemes ierīcības koordinēšana

Būvvaldes vadītāja Aida Lismane.
Likumdošana paredz, ka katrā
administratīvajā teritorijā pašvaldībai
jāveido būvvalde. Ja attīstības temps
ir neliels, var veidot rajona būvvaldi vai apvienotu būvvaldi vairākām
pašvaldībām kopā. Mārupes pagastā
būvvalde darbojas jau desmito gadu,
un pēc pieredzes pie mārupiešiem
braukuši ciemiņi no daudzām Latvijas pašvaldībām.
Mārupes pagasts nereti tiek minēts kā pozitīvs piemērs attīstības
plānošanas jautājumos, jo pagastam
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ir izstrādāts attīstības plāns un teritorijas plānojums 2002. – 2014. gadam, kuru šā sasaukuma deputātu
padome atstāja spēkā negrozītu. Šā
plāna izstrādi vairāku gadu garumā
koordinēja pagasta būvvalde, bet
tagad tas palīdz pagasta padomei,
ieskaitot tās struktūrvienības, strādāt, jo, pieaugot zemes tirgus aktivitātēm un būvniecības apjomam,
pieaug arī prasības pagasta teritorijas
plānošanai. Mārupes pagastā pārsvarā
izdevies izvairīties no lielām kļūdām
zemes ierīcībā.
Kā skaidro būvvaldes vadītāja
Aida Lismane, Mārupes būvvaldes
darbības principi un struktūra veidota pēc LR MK 1997. gada 25. jūnija ieteikumiem Nr. 2 “Būvvaldes
paraugnolikums”. Būvvalde:
· pārzina un koordinē teritorijas
robežās būvniecību un zemes ierīcību, ievērojot teritoriālplānošanas,
sociālās un ekonomiskās prasības,
vides aizsardzības, kultūrvēstures
pieminekļu aizsardzības un vides
vizuālās kvalitātes prasības;
· izskata fizisko un juridisko
personu iesniegumus, būvniecības
pieteikumus, izsniedz pasūtītājam
būvprojektēšanai pieprasītos dokumentus, kā arī plānošanas un arhitektūras uzdevumus saskaņā ar
vispārīgo būvnoteikumu 39. punktā

minētajiem nosacījumiem;
· izskata un akceptē iesniegtos
būvprojektus, izsniedz būvatļaujas,
pārrauga būvniecības procesu un
veic vēl daudz funkciju, kas saistītas ar vides veidošanas un attīstības
procesu.
Mārupes pagasta apbūves noteikumi, kas ir attīstības plāna sastāvdaļa, nosaka: “Zemes gabalus
drīkst sadalīt vai apvienot ar kādu
citu zemes gabalu, tikai izstrādājot
detālplānojumu normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā vai, vienkāršākā
situācijā, ja zemes gabali atrodas pie
esošā piebraucamā ceļa un nav sadalāmi vairāk nekā trīs dalās, ar Mārupes pagasta padomes lēmumu.”
Visbiežāk gadījumos, kad īpašnieks vēlas sadalīt apbūves gabalos
lauksaimniecības vai cita mērķa lielāku teritoriju, zemes sadalīšana tiek
atļauta, tikai un vienīgi izstrādājot
detālplānojumu, kura mērķis nav
tikai esošās zemes sadalīšana mazākos zemes gabalos plānā uz papīra,
bet apbūves zemes izveidošana dabā,
tas ir, reāla lauksaimniecības zemes
transformēšana, veicot ceļu, ārējo inženiertehnisko tīklu, elektroapgādes
izbūvi. Tas nepieciešams, lai visiem
plānotajiem zemes gabaliem nodrošinātu piekļūšanu, lai risinātu ne tikai
iedzīvotāju komforta problēmas, bet

arī nodrošinātu vides prasības – notekūdeņu novadīšanu u.tml.
Lai izstrādātu detālplānojumu,
- īpašniekam jāraksta pieteikums
par zemes sadali (veidlapas pieejams
būvvaldē vai mājaslapā www.marupe.lv);
- pagasta padomes Attīstības komiteja izskata, un būvvalde sagatavo
lēmumu par detālplānojuma izstrādi
atbilstoši pagasta teritorijas plānojumam;
- pēc atbilstoša Mārupes pagasta
padomes lēmuma pagasta padomes
sekretāre izsniedz attiecīgo lēmumu
kopā ar darba uzdevumu;
- īpašnieks izvēlas plānotāju un
slēdz trīspusēju līgumu ar pagasta
padomi par detālplānojuma izstrādi;
- plānotājs izstrādā detālplānojumu atbilstoši LR MK noteikumiem
Nr. 883. “Vietējas pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (4. 11.
2004.).
Detālplānojuma izstrādes laikā
tajā tiek iekļauta ar zemes īpašnieka
personīgo parakstu apliecināta realizācijas kārtība.
Aida Lismane: “Gribētos uzsvērt,
ka detālplānojums ir sarežģīts dokumentu kopums, kas ir saskaņots
ar atbilstošām valsts iestādēm un
ﬁrmām, kas apsaimnieko inženier-

tīklus. Jebkuram pircējam ir tiesības
prasīt pārdevējam uzrādīt visu detālplānojumu, kurā būs norādīts, ko
un kā var būvēt attiecīgajā teritorijā, kādas komunikācijas pieejamas,
un pārdevējam jāgarantē – vienmēr
tā būs ceļa izbūve vismaz šķembu
seguma līmenī, elektroapgāde, ja iespējams, ūdensvada un kanalizācijas
tīklu izbūve. Pēdējā laikā no pagasta
padomes puses tiek ieteikts risināt arī
ielu apgaismojuma ierīkošanu.”
Diemžēl ne reti cilvēki, pērkot
zemi vai jaunbūvējamos dzīvokļus,
tiek maldināti, piemēram, solot tuvumā bērnudārzu, kuros šobrīd
nepietiek vietas jau pirms diviem
trim gadiem Mārupē reģistrētajiem
iedzīvotājiem, kur nu vēl potenciālo
pircēju jaunajai paaudzei. Tāpat bieži dzirdētas frāzes ir: “Mums teica,
ka nākamgad te vilks gāzes vadu
un šī iela divu gadu laikā tiks noasfaltēta…” Ar visiem jautājumiem,
neskaidrībām, kas rodas nekustamā
īpašuma iegādes procesā (par īpašumam uzliktiem apgrūtinājumiem,
apbūves noteikumiem u.c.), var vērsties pagasta padomē vai būvvaldē.
Būvvaldē pieejamas visu detālplānojumu kopijas.
Aida Lismane
Zanda Melkina
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Mārupes vidusskolai – 35
Atkal pagājuši pieci gadi, un
Mārupes vidusskola aicina savus
gājputnus atgriezties, lai vienu
dienu, vienu vakaru un vienu
nakti pavadītu kopīgās atmiņās,
dziesmās un dejās.
Ja skolas mūžu pielīdzinātu
cilvēka dzīves attīstības posmiem,
tad 35 gadus jaunai skolai pašreiz
ir skaistais jaunības laiks. Neticiet? Varu saderēt, ka visi sirmot
sākušie kungi savas klases biedrenes mīļi sauks par meitenēm, bet
viņas lepni sacīs: “Mūsu zēni!”
Pirms pieciem gadiem skolas
trīsdesmitgadei veltītajā bukletā
viena topošā absolvente rakstīja:
“Man nekur, nekad, nevienam
nebūs kauns rādīt savu atestātu
ar manas skolas vārdu.” Vai vēl
skaistāk var pateikt par savu
skolu?
Ikvienā jubilejā pieņemts paraudzīties atpakaļ. Patiesībā vidusskolas vēsture ir samērā īsa,
toties priekšvēsturei jau gadu
simts. 1911. gadā barons Rautenfelds izrentē vecās Bieriņu muižas
medību pili (celta 1824. gadā) ar
18 ha zemes skolotājai Melānijai
Šmīdbergai skolas ierīkošanai. Tas
ir sākums, un šajā vecajā ēkā joprojām mācās gan mārupiešu, gan
rīdzinieku bērni. Ja tolaik skolā
mācījās daži desmiti, tad šodien
– pāri 700. Vidusskolas statusā
esam kopš 1971. gada, bet pirmā vidusskolas izlaiduma balle
tika izdejota 1974. gada jūnijā,

kad skolu beidza 21 absolvents
(audzinātājas Svetlanas Piontekas
klase). Pašreiz beigšanas eksāmeniem gatavojas jau 32. izlaiduma
jaunieši.
Mārupītē daudz ūdeņu aiztecējis pa šo laiku, un skola piedzīvojusi lielas pārmaiņas – trīs
reizes ir kapitāli celta, būvēta un
pārbūvēta. Pirmo reizi Almas Liepas laikā 70. gadu sākumā, bet
pie 2000. un 2004. gada lielajām
pārbūvēm vainojams pašreizējais
direktors Jānis Lagzdkalns. Taču
joprojām mums ir par šauru.
Mārupes vidusskola ir viena no
tām laimīgajām valstī, kur skolēnu skaits ar katru gadu stabili
pieaug. Tagad tiek veikti priekšdarbi vēl vienai lielai piebūvei,
kur nākamajā absolventu salidojumā pulcēties.
Vidusskolas 35 gadu jubilejā
es sirsnīgi sveicu visus pašreizējos
skolotājus, darbiniekus, skolēnus,
bērnu vecākus! Bet īpašs paldies
un sveiciens tiem cilvēkiem, kuri
ilgus gadus bijuši uzticīgi šai vietai. Vissirsnīgākie sveicieni Annai
Bērzei, Almai Liepai, Janīnai Beiziķei, Annai Ozoliņai, Viesturam
Ķipuram, Kārlim Dzenim, Ritai
Švanbergai, Martai Līcītei, Veronikai Grāverei, Ērikai Paeglei,
Viktorijai Tabūnai! Piedodiet,
ja esmu piemirsusi kādu saukt
vārdā. Ilgus gadus strādājuši un
joprojām strādā Gunārs Beiziķis,
Skaidrīte Katiša (abi no vidussko-

las pirmās dienas), Aija Savicka,
Biruta Babauska, Janīna Vanaga,
Anita Apine, Rita Muceniece, Aija
Munkevica, Vineta Ūdre, lietvede Mirdza Reņģīte. Ar gaišām
atmiņām vienmēr atceros kolēģi
Ilzi Veidi – šo stingro, bet ļoti
labestīgo skolotāju. Ja vēl liktu
klāt padsmitniekus, tad uzskaitījumu varētu turpināt, jo galu
galā arī man pašai Mārupē rit 14.
darba gads.
Skolai vienmēr ir prieks par
tiem absolventiem, kuri pēc studijām atgriežas. Pašreiz mums
viņu ir veseli septiņi – direktors
Jānis Lagzdkalns, sākumskolas skolotājas Maruta Grava un
Elita Taimiņa, sporta skolotāja
Jana Zvejniece, logopēde Linda
Meiersone, vācu valodas skolotāja
Ingrīda Ļaudama un matemātikas skolotāja Lidija Lipaja-Ļaudama.
Mēs esam dziedoša skola. Šo
Viktora Mihejeva garu un sparu
pēdējos 13 gadus uztur mūzikas
skolotāja Sarmīte Šulce. Arī jubilejas reizē mēs izdziedāsim savus
skolas gadus. Gaidām jūs visus –
Mārupes vidusskolai piederīgos,
lai 29. aprīlī skaisti nosvinētu
savu 35 gadu jubileju.
Mārupes vidusskolas
direktora vietniece
audzināšanas darbā
Ruta Straume

Informācija par svētku
norises gaitu 29. aprīlī
14.00 – 15.00 reģistrēšanās
skolas bijušajiem, esošajiem darbiniekiem un viesiem.
15.00 – 16.30 skolas jubilejas
svinīgais pasākums.
30.30 izbraukšana uz Mārupes un Mazcenu kapiem, lai
pieminētu aizsaulē aizgājušos
kolēģus.
17.00 – 19.00 absolventu reģistrācija.
No 19.00 dalīsimies atmiņās
un pārdomās, skanēs deju mūzika, karaoke

Par piedalīšanos lūdzam
informēt pa tālruni 7934372
vai elektroniski pa e-pastu:
marupejanis@navigator.lv līdz
26. aprīlim.
Plkst. 23.00 un 2.00 kursēs
autobuss pa maršrutu Skola–
Rīgas Centrālā stacija–Jaunmārupe.
Uz tikšanos, sadziedāšanos
un sadejošanos!
Mīļš paldies L. Glūdmanes
kundzei par ziedotajām grāmatām Mārupes vidusskolas
bibliotēkai!
Mārupes vidusskola

Pavasarī Skultē sporto lieli un mazi
Skultes pamatskola nevar lepoties ar skaistu, lielu zāli, bet ar
sportiskiem bērniem gan. 1. aprīlī ikviens – liels un mazs – tika
aicināts uz tradicionālo ģimeņu
sporta dienu. Tā kā sportisti ir dažāda vecuma, komandas tika sadalītas divās grupās: 1. grupā bija
komandas ar pieredzi šāda veida
sacensībās un arī tādā vecumā, lai
veiktu uzdevumus bez pieaugušo
palīdzības, 2. grupā – mazākie un
jaunākie, no kuriem daudzi šādā
pasākumā piedalījās pirmo reizi.
Kad komandas bija sadalītas grupās, izdomāti to nosaukumi un
tiesneši Ludmila Jurģīte, Valērijs
Vareškins un Jolanta Grosberga
ieņēma savas vietas, sacensības
varēja sākties. Sacensības notika
septiņās disciplīnās, kā rezultātā
katra no komandām varēja iegūt
kādu no godalgotajām vietām.
Jāatzīmē, ka abās vecuma grupās
vairākās disciplīnās laika un skaita
ziņā bija vienādi rezultāti.
Skriešanā ap šķēršļiem – (driblējot, lecot, nesot utt.) – 1. vieta
“Trio+” un “Rūķīši”.
1. vietas ieguvēju “Trio+” (vecākajā grupā) rezultāts bija 25:00,
bet 4. vietas ieguvēju “Vilkaču”
rezultāts 33:92, jauniešu grupā
1. vietas ieguvēju “Rūķīšu” rezul-
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Nadežda Medovščikova ar
mazdēlu Sergeju.
tāts 28:15, bet 4. vietas ieguvējiem
“Ķepiņas” rezultāts 51:73.
Basketbola soda metienos –
1. vieta “Rolton” un “Rūķīši”.
Lēcieni pāri solam (30 sekundes) – 1. vieta “Rolton” un “Rūķīši”.
Vecākajā grupā lēcienus veica divi
sportisti, kā rezultātā 1. vietas ieguvēji “Rolton” pārlēca 109 reizes,
bet 4. vietas ieguvēji “Vilkači” – 76

reizes, savukārt jauniešu grupā
lēca viens sportists, un 1. vietas
ieguvēji “Rūķīši” to veica 25 reizes,
bet 4. vietas ieguvēji “Ķepiņas” –
14 reizes.
Šautriņu mešanā – 1. vieta “Vilkačiem” un komandai
“3 Lāči”.
Veiklības stafetē – 1. vieta
“Trio+” un “Rolton”, bet jauniešu
grupā “Rūķīšiem”.
Precīzie metieni – 1. vieta “Rolton” un “3 Lāčiem”.
Lēcieni ar lecamauklu (30 sekundes) – 1. vieta “Trio+” un
“Rūķīši”.
Vecākajā grupā komanda
“Trio+” 30 sekundēs veica 170 lēcienus, bet 4. vietas ieguvēji “Vilkači” – 110 reizes. Jauniešu grupā
komanda “Rūķīši” veica 72 lēcienus, bet 4. vietas ieguvēji “3 Lāči” –
42 reizes.
Sīva cīņa notika par katru
punktu, un tiesnešiem arī dažu
brīdi gāja “karsti”, jo strīdu un
protestu bija daudz un bija jātiek
galā ar to, beigās pat tika vairākkārt pārskaitīti kopvērtējuma rezultāti, bet viss beidzās labi, un visi
bija apmierināti ar paveikto.
KOPVĒRTĒJUMĀ:
1. grupā
1. vieta “Rolton” – Viktors, Ed-

Pa labi – Grizānu ģimenes komanda, pa kreisi – “Makaroni”, aizmugurē
sacensības vēro “Trio+” tētis.
gars, Deniss, Nataša un Daša.
2. vieta “Trio+” – Svetlana,
Nastja, Jevgenijs, Andrejs un
Dana.
3. vieta “Makaroni” – Artjoms,
Ņikita, Romāns, Anatolijs un Konstantīns.
4. vieta “Vilkači” – Grizānu
ģimene.
2. grupā
1. vieta “Rūķīši” – Jurģīšu ģimene.
2. vieta “Tu un Es” – Angelina
(4 gadi) un Toma.

3. vieta “3 Lāči” – Raimonds,
Sabīne un Raisa.
4. vieta “Ķepiņas” – Medovščikovu ģimene.
Pārsteiguma balvas tika pašiem mazākajiem sportistiem,
no kuriem pati jaunākā sportiste
Dana, pēc lielajām sporta kaislībām nesagaidījusi apbalvošanas
ceremoniju, saldi čučēja māmiņas
Svetlanas klēpī. Sacensībās šogad
piedalījās kopā astoņas komandas,
kas pārstāvēja tikai Skultes ciema
iedzīvotājus.
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Daži vārdi par Nepālu
Mēs, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Mārupieši”, sveiki un puslīdz
veseli esam atgriezušies dzimtenē.
Mūsu ceļojums uz tālo, Dieva izredzēto zemi Nepālu ilga 17 dienas.
Ceļā no Vīnes līdz Nepālas galvaspilsētai Katmandū pavadījām astoņas ar pusi stundas. Sagaidīja mūs
ar skaistām samteņu ziedu virtenēm,
kuras katram tika uzliktas kaklā, un
iekrāsoja pierē sarkanu punktu, kas
ir cieņas un viesmīlības apliecinājums. Pirmais šoks iestājās mirklī,
kad mūsu čemodānus nesēji sāka
novietot uz autobusa jumta. Viesnīcā, kurā gulējām, bija katram sava
gultiņa un viss pārējais, kas nepieciešams, lai labi justos. 17. martā notika festivāla atklāšanas ceremonija
Katmandū universitātes zālē, tur arī
dejojām savu pirmo koncertu. 18.
martā notika gājiens un trīs koncerti pilsētas centrālajā laukumā
Durbarskvērā. 19. martā sniedzām
koncertu veco ļaužu pansionātā, kur
bija iespēja vērot nepāliešu apbedīšanas tradīcijas, un dienas otrajā pusē
braucām uz nelielu senu pilsētiņu
Baktapuru (gājiens un koncerts).
“Mārupiešiem” šis koncerts patika
vislabāk, bija ļoti patīkama un atsaucīga publika. No 20. līdz 22. martam
laiku pavadījām tūristu iemīļotajā
Pokarā. Vērojām saullēktu, salauzām skatuvi un atpakaļ ceļu (200
kilometru – septiņu stundu brauciens) uz Katmandū pavadījām, uz
autobusa jumta vērojot skaisto dabu,
kalnus un nelielos ciematiņus ceļa
malās. 23. martā brīnišķīgs lidojums
ar lidmašīnu un iespēja vērot snie-

ĪSUMĀ

“Mārupieši” Nepālā.
gotās Everesta virsotnes. 24. martā
brauciens uz pilsētu Tirsuli – bezceļš
ietves platumā bez iespējas samainīties ar pretim braucošo automašīnu
un aizām abās ceļa pusēs. Koncerts
kalnu ielokā, sporta laukumā, bez
nevienas vēja pūsmiņas, jutāmies
kā olas uz sakarsētas pannas. Mārupieši joprojām smaidīgi un ar labu
humora izjūtu, lai arī sāka parādīties
pirmās veselības problēmas – slikta
dūša, pat temperatūra. 25. martā pēdējā festivāla diena – no rīta gājiens
un koncerts nelielā pilsētiņā Patenā, pēcpusdienā noslēguma koncerts
Katmandū stadionā. Kopā sniedzām
10 koncertus un gājām četros gājienos. No 26. līdz 30. martam mums
bija iespēja vēl vairāk iepazīt Ne-

pālu – Čitvanas dabas parks, ziloņu safari, ziloņu mazgāšana, saules
aptumsums un saullēkts. Ceļojums
bija ļoti skaists, pārdzīvojumiem un
kontrastiem bagāts. Es novēlu katram izbaudīt šādu iespēju un būt
Nepālā.
“Mārupieši” saka lielu paldies
Mārupes pagasta padomei par finansiālu atbalstu. Kā saka viens no
mūsu dejotājiem Bruno Lielkāja:
“Esmu gatavs dejot uz pagasta jumta, ja man to lūgs. Mēs apzināmies,
ka mūs ļoti lutina un mīl. Paldies
arī atbalstītājiem – SIA “ED Nami”,
SIA “Vecozolu nami”, a/s “Laima”,
SIA “Robert Bosch”.

18. martā, saulainā, bet vēl ziemīgā sestdienā,
Mārupes kultūras nams zumēja no mazu balstiņu
skanīguma. Ar jauko dziesmiņu “Karnevāls” pašus
mazākos Mārupes dziedātājus, kas piedalās mazo
vokālistu konkursā “Cālis 2006” pagasta kārtā, sveica
Mārupes kultūras nama direktore Ira Krauja-Dūduma.
Mūsu pagasts ir tik liels, un dziedāt gribētāju
tik daudz, ka jau vairākus gadus pēc kārtas “Cālis”
pagastā notiek divās kārtās. Šogad nu jau trijās
pirmsskolas izglītības iestādēs pirmajā atlasē startēja
60 (!) mazie dziedātāji līdz piecu gadu vecumam.
Nākamajā kārtā Mārupes kultūras namā piedalīties
tika aicināti 19 no viņiem, diemžēl uz skatuves kāpa
tikai 16, jo trīs bija pievārējuši nejaukie vīrusi.
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Uz skatuves kāpa Keita Pētersone, Elīza Čaklā,
Patrīcija Vecvagare, Samanta Ozola, Daniela Kuzņecova, Katrīna Paula Kaņepe, Annija Porša, Anna
Orleāne, Luīze Lūse, Anastasija Pančenko, Artis
Āboltiņš, Eduards Putniņš, Valters Dzelme, kā arī
Elīza Stražinska, Lauma Eglīte un Marta Būmane,
kas pagasta konkursa ﬁnālā piedalījās arī pērn.
Dziedāja gan par diviem lāčiem un zaķēnu
(Elīza Čaklā), vāverīti (Anna) un simtkāji (Lauma), gan “Mīļdziesmiņu” (Annija) un dziesmas no
“Mūzikas skaņām” (Elīza Stražinska), gan “Es bij’
puika” (Artis), “Mīļa, mīļa māmiņa” (Anastasija) un
citas jaukas dziesmiņas.
Žūrijai, kurā bija dziedātāja un komponiste
Madara Celma, ritmikas pasniedzēja Dace Skeranska, Mārupes mūzikas skolas pasniedzēja, vokālā
ansambļa “Dzelde” vadītāja Sandra Gaide un “Mazās
sirds” soliste Elīna Grāve, bija ļoti grūti piešķirt
nominācijas, jo šogad “Cālis 2006” noritēja reti skanīgi un raiti – neviens mazais skatuves mākslinieks
neapjuka, nenobijās vai citādi nesarūgtināja savus
līdzjutējus – vecākus un skolotājus. Balstiņas skanēja
droši, vairāki dziedātāji arī dejoja (Lauma, Luīze un
citi) vai spēlēja kādu nelielu instrumentu (Samanta,
Daniela). Ja kādam aizmirsās vārdi, viņš zināja, ka
var taču nodungot aizmirsto vietu! Patīkami, ka
skaisti izskatījās ne tikai jauki sapostās jaunkundzes,
bet arī visi trīs puiši, no kuriem Eduards izpelnījās
īpašus aplausus – visilgāk pacietīgi gaidīja savu
uzstāšanos, jo noslēdza konkursu.
Noslēgumā katram dziedātājam tika mīļmantiņa
un košs diploms ar jauku titulu. Bija stilīgākais,
mīlīgākais, dejiskākais, kautrīgākais, drosmīgākais,
skanīgākais cālis, bet titulu “Mārupes Cālis 2006”
ieguva Marta Būmane (skolotāja Diāna Kravale).
Paldies par lielo darbu bērnu sagatavošanā
skolotājai Martai Bērziņai, Diānai Kravalei, Ilzei
Dūzelei, Sarmītei Sedliņai un bērnu vecākiem.
Zanda Melkina

rezultāti bija vienkārši lieliski, jo uz
Zemgales novada konkursu tika
izvirzīts gan ansamblis “Mārupēni”
(Arta, Kārlis un Katrīna), gan
Mārupes vidusskolas duets. 8. aprīlī
Dobelē Zemgales novada muzikālajā
konkursā “DO-RE-MI” Rūta Dūduma
un Elīna Grāve saņēma I pakāpes,
bet “Mārupēni” – II pakāpes diplomu.
Sveicam!
 19. aprīlī Rīgas rajona koru
kopmēģinājums.

22. aprīlī plkst. 13.00 Mārupē konkurss “Jaunās zvaigznes”.
Šogad dziedāsim Imanta Kalniņa
dziesmas.
 6. maijā savu radošo darba
jubileju atzīmēs pogrupa “Mazā sirds”
un vadītāja – dziedātāja Ira Krauja
(vairāk lasiet maija avīzē).
 14. maijā plkst. 15.00, atzīmējot Ģimeņu dienu, Mārupes kultūras namā Rīgas tehniskās jaunrades
nama “Annas 2” teātra studijas “Kas
meklē, tas ...” izrāde. Aktieri – burvīgi
jaunieši. Režisore Ārija Stūrniece-Liepiņa. Sekojiet reklāmai!
Ira Krauja-Dūduma
(tālr. 7149864)

Redzobam, Jevgēņijam
75 Jānim
Divram, Arnoldam Upītim,
Jeļenai Kudrjavcevai, Pavelam
Kondrašovam, Emmai Balodei
Lidijai Staņevičai,
Leontīnei Rukmanei

80
85 Žanim Baronam
Mildai Elvīrai
95 Lilijai
Pētersonei!

Ar mīlestību, Gunta Skuja

Sestdienas rītā dziedama dziesmiņa

“Mārupes Cālis 2006” Marta Būmane (centrā).

 Esat laipni gaidīti pie mums
ŠONA deju studijas “Groove Club 54”
ﬁliālē. Nodarbības notiks Mārupes
pagasta kultūras namā. Mūsu adrese:
Mārupe, Daugavas iela 29. Zvaniet un
piesakieties – Ilze (tālr. 6564006) un
Santa (tālr. 6425715).
 Turpinās salsas deju kursi
– ceturtdienās no plkst. 18.30 līdz
20.30. Sīkāka informācija – Agnese
(tālr. 6725609).
 Jau 8. aprīlī sākās Rīgas rajona koru skates. Turēsim īkšķus par
senioru kori “Noktirne” (diriģente
Ilga Bērziņa) un jaukto kori “Mārupe” (diriģents Kalvis Ozoliņš un Inga
Voroņenko).
 LIELDIENU SARĪKOJUMS
16. aprīlī plkst. 14.00 Mārupes pagasta kultūras namā.
 Līksmosim, pavasari sagaidot, kopā ar leļļu teātra “Tims” aktieriem ZIGURDU SEILU un JURI
BABRI. Protams, līdzi jāņem skaistās Lieldienu olas – gan dāvināšanai, gan ripināšanai. Gaidīsim!
 Pagājušajā “Mārupes Vēstu”
numurā jau lasījāt par Rīgas rajona
konkursu “DO-RE-MI”. Mārupiešiem

MARTĀ NOSLĒGTAS PIECAS LAULĪBAS
FEBRUĀRĪ MĀRUPES DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ REĢISTRĒTI PIECI JAUNDZIMUŠIE: TĪNA
TAIGA TĪDENBERGA (dzimusi 13. 01.), EVELĪNA
UNDA (dzimusi 28. 01.), IVANS MJATEŽS (dzimis
29. 01.), MARKUSS ADRICKIS (dzimis 11. 02.) un
RIČARDS BRENČS (dzimis 22. 02.).
MARTĀ REĢISTRĒTI 12 JAUNDZIMUŠIE: ALEKSANDRS TRIFONOVS (dzimis 1. 03.), DANIELS KIRJANOVS (dzimis 2. 03.), LUKASS ĻAUDAMS-LIPAJS (dzimis 3. 03.), EMĪLS
RIHARDS GUDRUPS (dzimis 9. 02.), TEO MARIJA ZAĻMEŽA-GRĪNVALDE (dzimusi 10. 03.), LILITA MENCE (dzimusi 12. 03.), ŅIKITA GOĻASS
(dzimis 13. 03.), TOMS UN LĪVA BISTERI (dzimuši 14. 03.), GABRIELA
LIEPIŅA-ZARIŅA (dzimusi 14. 03.), RIČARDS JANKOVSKIS (dzimis 20.
03.), ADRIANA LUĪZE SALGUS (dzimusi 22. 03.).

Martā miruši: Ēriks Bācs
(1917.), Andrejs Hofeins (1942.),
Īrisa Kalniņa (1962.), Vladimirs
Andrejevs (1932.), Jevgeņijs
Jemeļjanovs (1930.).
ATVAINOŠANĀS
“Mārupes Vēstu” redaktore Zanda
Melkina atvainojas mazā Markusa
Adricka vecākiem par kļūdaini publicēto bērniņa vārdu un dzimšanas
datumu avīzes marta numurā.

Pavasaris durvis vēra,
Lieldieniņas gaidīdams.
Visa balta pasaulīte
Atmirdz jaunā godībā.
Sirsnīgi sveicam Mārupes pagasta iedzīvotājus
saulainajos pavasara
svētkos – Lieldienās!
1991. gada barikāžu
dalībnieku Mārupes
biedrības valde

Ekskavatora, buldozera,
frontālā iekrāvēja, augsnes
frēzes pakalpojumi. (Z/s “Zālītes”, Ls 2,83. Nr. 23057) Tālr.
6467917.
----------------------------------Apbedīšanas piederumu veikals Rīgā, Slokas ielā 76.
Viss bērēm. Arī morga un
transporta pakalpojumi. Tālr.
7471444, 6881082.
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PAGASTA PADOMĒ

Mārupes pagasta padomes 2006. gada 29. marta sēde Nr. 4
Darba kārtībā
46 jautājumi.
Mārupes pagasta padome apstiprināja pagasta padomes 2005.
gada pārskatu par laika periodu no
1. 01. 2005. līdz 31. 12. 2005., pieņēma zināšanai SIA “Rīgas revidentu
birojs” iesniegto zvērināto revidentu
ziņojumu.

Nekustamā īpašuma
jautājumi
Mārupes pagasta padome nolēma:
· izveidot Mārupes pagasta Mārupes ciema teritorijā šādas ielas:
Meiju iela (no Vienības gatves līdz
dzelzceļam Rīga–Jelgava) – 0,3 km
garumā un 12 m platumā sarkanajās līnijās; Strautu iela (no pašvaldības ceļa C-6 līdz saimniecībai
“Krāces”) – 0,45 km garumā un
12 m platumā sarkanajās līnijās; Laipu iela (no Strautu ielas līdz saimniecībai “Cīrulīši”) – 0,3 km garumā un
12 m platumā sarkanajās līnijās;
· sākt detālā plānojuma izstrādi
saimniecības “Unguri-B” teritorijai
apmēram 2,55 ha kopplatībā, saimniecības “Cepļi” teritorijai apmēram
2,868 ha kopplatībā, saimniecības
“Granduļi” teritorijai apmēram 2,865
ha kopplatībā, saimniecības “Rožukrūmi” teritorijai apmēram 1,0 ha
kopplatībā, saimniecības “Spilvas”
teritorijai apmēram 2,17 ha kopplatībā, saimniecības “Jaunvītoli-2”
teritorijai apmēram 4,73 ha kopplatībā, saimniecības “Jaunvītoli-A” teritorijai apmēram 1,0 ha kopplatībā,
saimniecības “Ezerkrasti” teritorijai
apmēram 30,63 ha kopplatībā, saimniecības “Rudzrogas” teritorijas daļai
apmēram 3,87 ha kopplatībā;
· nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai zemes
gabala Jelgavas ceļš 44 detālplānojuma pirmo redakciju;
· apstiprināt izstrādāto detālo
plānojumu 1. redakciju kā galīgo un
pieņemt Mārupes pagasta padomes
saistošos noteikumus Nr. 6 “Mārupes
pagasta saimniecības “Lati” detālais
plānojums”, Nr. 7 “Mārupes pagasta
saimniecības “Rudzrogas” detālais
plānojums”, Nr. 8 “Mārupes pagasta saimniecības “Zeltrīti-1” detālais
plānojums”, Nr. 9 “Mārupes pagasta saimniecības “Lapenieki” detālais
plānojums”, Nr. 10 “Mārupes pagasta
saimniecības “Baltlāči” detālais plānojums”, Nr. 11 “Mārupes pagasta
saimniecības “Meldriņi-1” detālais
plānojums”;
· piekrist zemes gabalu atdalīšanai no saimniecības vai saimniecību
sadalīšanai vairākos zemes gabalos
12 gadījumos;
· piešķirt juridiskās adreses no
35 īpašumiem atdalītiem zemes gabaliem;
· izskatīja jautājumus par zemes
lietošanas tiesību pāreju, zemes izmantošanas mērķu noteikšanu, pastāvīgā lietošanā piešķirtās zemes
platības precizēšanu, zemes piešķiršanu lietošanā;
· atcēla Mārupes pagasta padomes 26. 02. 2003. lēmumu Nr. 2,
3§1, par zemes ieskaitīšanu brīvajās
valsts zemēs;
· piešķīra 50% atlaidi 2006. gada
nekustamā īpašuma nodoklim par
nekustamo īpašumu trīs īpašniekiem; atteica viena iesnieguma
iesniedzējam piešķirt nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumus, jo
nekustamais īpašums nav reģistrēts
uz iesniedzēja vārda.
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Infrastruktūras jautājumi
· Nodeva apsaimniekošanā a/s
“Mārupes komunālie pakalpojumi”
Mārupes pagasta padomes īpašumā
esošo privātmāju ciemata “Mārasciems” infrastruktūru: bioloģiskās
attīrīšanas iekārtas – 73 m3/dnn ar
zemes gabalu 1347 m2 platībā; kanalizācijas ārējos tīklus – 1180 m,
tostarp maģistrālie cauruļvadi –
900 m; vietējos cauruļvadus – 280
m; ūdensapgādes ārējos tīklus 1140
m, tostarp maģistrālos cauruļvadus –
860 m; vietējos cauruļvadus – 280 m;
ielu apgaismošanas instalācijas.
· Ņemot vērā nepieciešamību risināt jautājumu par Mārupes pagasta
ielu apgaismojumu un pamatojoties
uz izpilddirektora sagatavotajiem
projektiem, Mārupes pagasta padome nolēma uzdot izpilddirektoram
organizēt cenu aptauju par šādu ielu
apgaismojumu izbūvi:
1) Mēmeles iela līdz Kokles ielai,
2) Druvas ielas gaisvada līnijas iznešana no ielas vidus,
3) Ošu ielas apgaismojuma sakārtošana,
4) Ievu ielas apgaismojuma izbūve,
5) elektriskās enerģijas uzskaite Neriņas ielā,
6) apgaismojuma izbūve Egļu ielā,
posmā no Ozolu līdz Pīlādžu ielai),
7) apgaismojuma izbūve Neļķu ielā,
8) apgaismojuma izbūve Meldriņu
ielā.
Noteikt cenu aptaujas komisiju:
iepirkuma komisijas priekšsēdētājs –
izpilddirektors R. Jirgensons, komisijas locekļi: M. Spuģis, A. Belousovs,
I. Punculis, U. Zvirgzds, komisijas
sekretāre – I. Ķemere.

Par cenu aptauju
organizēšanu un konkursa
izsludināšanu
Atbilstoši LR likumam “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” Mārupes pagasta padome nolemj uzdot izpilddirektoram
R. Jirgensonam organizēt:
· cenu aptauju “Žoga un vārtu
uzstādīšana Mārupes vidusskolas
teritorijai 340 m garumā” (noteikt
cenu aptaujas komisiju šādā sastāvā:
R. Jirgensons – iepirkumu komisijas priekšsēdētājs, komisijas locekļi:
A. Lismane – būvvaldes vadītāja,
J. Lagzdkalns – Mārupes vidusskolas direktors, I. Punculis – deputāts,
A. Belousovs – deputāts, komisijas
sekretāre – I. Ķemere);
· cenu aptauju “Mārupes vidusskolas pirmā un otrā stāva gaiteņu
un skolas vecā korpusa klašu telpu
remonts” (noteikt cenu aptaujas komisiju: R. Jirgensons – iepirkumu komisijas priekšsēdētājs, komisijas locekļi:
J. Lagzdkalns – Mārupes vidusskolas
direktors, A. Lismane – būvvaldes
vadītāja, A. Belousovs – deputāts,
komisijas sekretāre – I. Ķemere);
· organizēt cenu aptauju “Remontdarbi bērnudārzā “Lienīte”” (noteikt
cenu aptaujas komisiju: R. Jirgensons – iepirkumu komisijas priekšsēdētājs, komisijas locekļi: L. Kadiģe,
M. Spuģis, komisijas sekretāre –
I. Ķemere);
· organizēt cenu aptauju par topogrāﬁsko uzmērīšanu pašvaldības
zemēm “Tīraines dārzi” (noteikt cenu
aptaujas komisiju: R. Jirgensons – iepirkumu komisijas priekšsēdētājs, komisijas locekļi: A. Lismane, L. Erdmane, M. Spuģis, komisijas sekretāre – I.
Ķemere).
· Pamatojoties uz likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”

8. p. 4. d., likuma “Par pašvaldībām”
21. panta 1. daļas 8. punktu un 9.
punktu un sakarā ar priekšsēdētāja
pilnvaru termiņa beigšanos šā gada
13. martā un to, ka miris viens no
Regulatora locekļiem, Mārupes pagasta padome nolemj izsludināt konkursu Olaines pilsētas, Olaines pagasta,
Mārupes pagasta un Salaspils pilsētas
ar lauku teritoriju kopīgā Sabiedrisko
pakalpojumu regulatora priekšsēdētāja, viena locekļa un trīs locekļu
kandidātu pretendentu atlasei.
· Izvirzīt konkursa komisijas sastāvā no Mārupes pagasta padomes
puses N. Orleānu un R. Jirgensonu,
izvirzīt padomes priekšsēdētāju N.
Orleānu, padomes izpilddirektoru
R. Jirgensonu par Mārupes pagasta
padomes pārstāvjiem kopīgo regulatoru izveidojušo pašvaldību pārstāvju
sapulcei Regulatora priekšsēdētāja,
locekļu un locekļu kandidātu iecelšanai.

Dažādi
Mārupes pagasta padome nolēma:
· piešķirt Mārupes pagasta padomes atzinības rakstus: Nr. 21 Janīnai
Beiziķei par augsti profesionālu darbību, ilggadīgu un teicamu izglītības
darbu jaunatnes audzināšanā Mārupes pagastā; Nr. 22 Gunāram Beiziķim par augsti profesionālu darbību,
ilggadīgu un teicamu izglītības darbu
jaunatnes audzināšanā Mārupes pagastā; Nr. 23 Skaidrītei Katišai par
augsti profesionālu darbību, ilggadīgu
un teicamu izglītības darbu jaunatnes
audzināšanā Mārupes pagastā;
· piekrita izņemt reģistrācijas apliecību uz individuālo darbu – lietišķās mākslas izstrādājumu izgatavošana Mārupes pagastā, kravas
pārvadājumiem ar kravas furgonu
Rīgas rajonā, masiera pakalpojumi
pēc pieprasījuma Latvijas teritorijā, juvelierizstrādājumu izgatavošanu un realizāciju Rīgā, juridiskiem
pakalpojumiem un konsultācijām
darba aizsardzības jautājumos Rīgas
rajonā; SIA “MULTIAUTO” (reģ. Nr.
40003529638, Rožu iela 8-3, Babītes
pagasts) izņemt tirdzniecības karti
mazumtirdzniecībai ar mehāniskiem
transporta līdzekļiem, to piekabēm
un numurētiem agregātiem Vienības gatvē 127a, Mārupes pagastā,
no 2006. gada 1. aprīļa līdz 31. decembrim.

Par darba grupu izveidi
Mārupes pagasta padome nolēma:
· organizēt darba grupu Skultes
pamatskolas turpmākās darbības iespēju izvērtēšanai līdz 3. aprīlim, piesaistīt darba grupā speciālistus – skolas direktori, grāmatvedi u.c. Darba
grupai apkopot iegūtos rezultātus un
sagatavot priekšlikumus līdz Mārupes
pagasta padome sēdei, kas notiks 26.
04. 2006.;
· organizēt darba grupu izveidi
Mārupes ciematu attīstības mērķprogrammu izstrādei līdz 6. 04.
2006., par mērķi izvirzot Skultes
ciemata, Jaunmārupes ciemata, Tīraines ciemata un Mārupes ciemata
attīstības mērķprogrammu izstrādi
2007. – 2014. gadam; piesaistīt darba grupā speciālistus un sabiedrības
pārstāvjus no katra ciemata, NVO un
citus; izvirzīt darba grupas sastāvā
šādus padomes deputātus: I. Tone,
L. Laupere, A. Grope, E. Gribovskis,
N. Orleāns, Dz. Poiša, L. Kadiģe,
M. Spuģis, J. Lagzdkalns, I. Punculis,
A. Belousovs; sagatavot darba grupu
darbības plānu līdz 1. 07. 2006.

Tiek veidotas darba
grupas ciematu attīstības
mērķprogrammas izveidei
Sociālo, izglītības, kultūras un
sporta komitejas priekšsēdētāja Inese
Tone: “Ir apstiprināts Mārupes pagasta attīstības plāns 2002. – 2014.
gadam, kurā formulēts rezultāts, bet
ne vienmēr skaidri redzams ceļš, kā
to sasniegt. Tā kā ciematos kopš šā
dokumenta izstrādes notikušas lielas
izmaiņas – aktīvās celtniecības un
dzīvokļu rekonstrukcijas u.c. rezultātā
pieaudzis iedzīvotāju skaits, nepieciešams izvērtēt sociālo infrastruktūru
katrā ciematā. Šobrīd zināmas pagastam piederošās neiznomātās zemes,
tāpēc būtu jānosaka mērķis katra
zemes gabala apbūvei vai nomai, lai
tas nenotiek haotiski un atbilst iedzīvotāju vajadzībām. Katram ciematam
svarīga attīstība gan kultūrā, gan izglītībā, komunikāciju izveidē, tāpēc
darba grupās piedalīsies kā Attīstības, tā Sociālo, izglītības, kultūras un
sporta komiteja. Aicinām katrā ciemā
piedalīties pa vienam pārstāvim no
skolām, arī skolēnu padomes pārstāvi,
no kultūras iestādēm, sabiedriskajām
organizācijām un apvienībām, lielajām SIA, sporta organizācijām, ārstu
privātprakses u.c. Grupai nevajadzētu
būt lielākai par 15 cilvēkiem. Svarīgi
apzināt jau esošos resursus un tad
plānot jaunus pakalpojumus. Pirmais
darbs būs iepazīties ar pārskatu par
katru ciemu – iedzīvotāju skaitu,
bērnu skaitu līdz pieciem gadiem
(kas stāv rindā uz PII), skolas vecuma bērnus, pensionārus, bērnus
invalīdus un citu statistiku. Pagaidām
darba grupu darbs tiek plānots līdz
šā gada 1. jūlijam.”

Sociālie jautājumi
· Apstiprināja izmaksātos vienreizējos sociālos pabalstus laika periodā
no 1. 02. 2006. līdz 28. 02. 2006. par
summu Ls 7919,26.
- Pēc pašvaldības sociālās palīdzības nolikuma 10 cilvēkiem –
Ls 1002,00.
- Kurināmā iegādei četriem cilvēkiem par kopējo summu Ls 260.
- Apbedīšanas pabalsti 10 cilvēkiem par kopējo summu Ls 720.
- Skolas un bērnudārza pusdienām 114 bērniem par kopējo summu
Ls 1559,40.
- Medicīnai – medikamentiem
26 cilvēkiem par kopējo summu
Ls 499,86.
- Medicīnai – ārstēšanai vienam
cilvēkam par kopējo summu Ls 30.
- Medicīnai – stomatoloģijai vienam cilvēkam par kopējo summu
Ls 30.
- Dzīvokļa pabalstiem vienam
cilvēkam par kopējo summu Ls 70.
- Uztura pabalstiem 18 cilvēkiem
par kopējo summu Ls 908.
- Piedzimšanas pabalstiem astoņiem cilvēkiem par kopējo summu
Ls 800.
- Rehabilitācijas pabalstiem cilvēkam par kopējo summu Ls 50.
- Aprūpes pabalstiem 33 cilvēkiem par kopējo summu Ls 1990.
· Pieņēma iesniegto saistošo noteikumu Nr. 12 projektu “Par sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu samaksu Mārupes pagastā”.
· Pieņēma iesniegto saistošo noteikumu Nr. 13 projektu “Par sociālās
palīdzības pabalstiem un materiālās
palīdzības pabalstiem Mārupes pagastā”.
· Pamatojoties uz Sociālā dienesta

nolikuma 4.1. punktu, kurā noteikts,
ka Sociālā dienesta vadītāju ieceļ
amatā un atbrīvo no amata Mārupes
pagasta padome, Mārupes pagasta
padome nolēma iecelt par Mārupes
pagasta Sociālā dienesta vadītāju Anitu Gropi ar 1. 04. 2006.
· Piekrita Mārupes pagasta pašvaldībai piederošās dzīvojamās platības maiņai divām personām; nolēma uzdot izzpilddirektoram slēgt
īres līgumu par viena pašvaldības
dzīvokļa īri.
· Nolēma piešķirt maznodrošinātā
statusu vienai personai, atteica piešķirt maznodrošinātā statusu vienai
personai.
· Nolēma nenodot privatizācijai
un saglabāt pašvaldības īpašumā trīs
dzīvokļus.
· Anulēja ziņas par trīs iedzīvotāju deklarēto dzīvesvietu Mārupes
pagastā.

Izglītības jautājumi:
· Apstiprināja Jaunmārupes sākumskolas nolikumu jaunā redakcijā un saskaņoja šādas Jaunmārupes sākumskolas interešu izglītības
programmas 2005./2006. mācību
gadam:
1. Angļu valodas kursa pirmsskolas vecuma bērnu programma.
2. Interešu izglītības programma
“Datorapmācība”.
3. Interešu izglītības programma
“Peldēšana”.
4. Interešu izglītības programma
“Koris”.
5. Interešu izglītības programma
“Folklora”.
· Apstiprināja Mārupes pamatskolas nolikumu.

Sporta un kultūras
jautājumi
· Nolēma apmaksāt dalības maksu Ls 1000 apmērā par Mārupes zēnu
Mamedkerima Zeinalova futbola
kluba “Baloži” sastāvā braucienu uz
turnīru Somijas galvaspilsētā Helsinkos, kas notika no šā gada 17. līdz
23. februārim.
· Segt dalības maksu Ls 6685
apmērā Mārupes pagasta kultūras
nama jauktajam korim “Mārupe”
izdevumu segšanai braucienam uz
Spāniju, Kantonigrosu, laikā no 2006.
gada 9. līdz 23. jūlijam, lai piedalītos
XXIV internacionālā kora mūzikas
konkursā festivālā. Finansējums paredzēts no kultūras namam piešķirtā
budžeta.
Nākamā pagasta padomes sēde
notiks 2006. gada 26. aprīlī.

MĀRUPES PAGASTA PADOME AICINA UZ TIKŠANOS VISUS
SKULTES CIEMATA BĒRNU VECĀKUS UN VECĀKUS, KURUS
INTERESĒ SKULTES PAMATSKOLAS TĀLĀKĀ DARBĪBA
20. aprīlī
Skultes pamatskolas zālē
plkst. 18.00 – pirmsskolas
vecuma bērnu (līdz 6 gadiem)
vecākus;
plkst. 19.00 – 1. – 4. klašu
skolēnu vecākus;
plkst. 20.00 – 5. – 9.klašu
skolēnu vecākus.
Par pagasta veterinārārstu sāk
strādāt licencēta veterinārārste
DAIGA BIRKMANE.
Rīgas rajona Mārupes pagasta
“Namiķi 1”, mob. 9412655.
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SPORTS

Volejbums Mārupē Fizisko testu diena Jaunmārupē
Sporta pasākumā tika aicināti visi tie audzēkņi,
kuri apmeklē sporta nodarbības. Šādas sacensības
notika pirmo reizi, un interesanti bija gan audzēkņiem, gan vecākiem, kuri bija ieradušies. Septiņās
sporta disciplīnās zēni un meitenes pārbaudīja savas
spējas, treneri, kuri piedalījās sacensību tiesāšanā,
varēja izvērtēt katra sava audzēkņa spējas un uzzināt,
pie kā vēl papildus jāpiestrādā. Sacensībās piedalījās
audzēkņi, kuri apmeklē volejbola, futbola, teikvando,
boksa nodarbības. Jaunmārupes sākumskolas skolotāja Aiga Bērziņa bija atvedusi arī savus piecgadīgos
un sešgadīgos audzēkņus. Sacensībās piedalījās arī
daži zēni, kuri apmeklē sporta nodarbības Rīgā. Par
sacensību uzvarētājiem kļuva:
ZĒNU GRUPĀ

Roku saliekšana un iztaisnošana

Volejbola sacensību “Mārupes kauss 2006” 1. un 2. vietas ieguvēji. Pirmais
no labās – labākais turnīra spēlētājs Jānis Paspārne.
Pavasara ieskaņas iespaidā sportot gribošo ir tik daudz, ka katru nedēļas nogali katrs var piedalīties vai
vienkārši morāli atbalstīt tos, kas grib
piedalīties sportiskajās aktivitātēs.
Katru nedēļu Mārupes pagasta
volejbola komandas sevi pilnveido un
cenšas pierādīt savu varēšanu sacensībās. Rīgas rajona vīriešu komandas
tika sadalītas A, B, C, D grupā – katrā pa četrām komandām. Mārupieši
sacensībās piedalās ar divām vīriešu
un vienu sieviešu komandu. Vīriešu komandu pirmā spēle notika 27.
janvārī, kad Mārupes komanda tikās
ar “Siguldu 3” un tika pirmoreiz tā
pa īstam iepazīta Jaunmārupes sākumskolas jaunā zāle, jo līdz šim
Rīgas rajona čempionāti tika spēlēti
Mārupes vidusskolas zālē. Spēle beidzās ar 2:3 “Siguldas 3” uzvaru. Un tā
katru nedēļu pa spēlei, kuru rezultāti
ir šādi:
Mārupe/Lidosta–Inčukalns 1 – 0:3
Sēja–Mārupe – 3:0
Mārupe/Lidosta–Ropaži 1 – 0:3
Stopiņi 1–Mārupe – 3:0
Sigulda 4–Mārupe/Lidosta – 3:0
Sieviešu komanda šajās sacensībās vecuma ziņā ir viena no jaunākajām, tāpēc rezultāti nav tik spīdoši,
bet, kā saka treneris Andris Vitauts
Kļaviņš, “mēs pagaidām apgūstam
spēļu pieredzi un no savām kļūdām
mācāmies, bet nākotnē jūs noteikti
redzēsiet, ka arī mēs protam uzvarēt”.
23. aprīlī plkst. 10.00 Jaunmārupes
sākumskolas sporta zālē notiks Rīgas
rajona volejbola sacensību ¼ un ½
ﬁnāli sievietēm. Turēsim īkšķus, lai
mūsu meitenēm veicas. Volejbolistiem
atlikušas vien pāris spēles, kurās jācīnās par 13. – 16. vietu, un sezona jau
būs noslēgusies. Un tāpēc tradicionāli
jau trešo gadu sezonas noslēgumā
notiek volejbola turnīrs “Mārupes
kauss”. Šoreiz pirmo reizi sacensības
notika vienlaikus divās zālēs – piecas
sieviešu komandas par kausu sacentās Mārupes vidusskolas sporta zālē,
bet sešas vīriešu komandas – Jaunmārupes sākumskolas zālē. Pirmās
spēles sākās jau plkst. 10.00 no rīta,
kā rezultātā vistālāk esošajām turnīra
komandām no Talsiem bija ļoti agri
jādodas ceļā, kas neatstāja iespaidu, jo
Talsu sieviešu komanda kopvērtējumā
izcīnīja 2. vietu, bet vīriešu komanda
ierindojās 5. vietā. Vēlā vakara stundā
spēļu turnīra tabulas izskatījās šādi:
SIEVIEŠU KOMANDAS
Ulbroka–Mārupe ..................... 2:1
Talsi–Ropaži............................... 2:0
RVS–Ulbroka ............................. 2:1
Mārupe–Talsi ............................. 0:2
Ropaži–RVS ............................... 0:2
Talsi–Ulbroka ............................ 2:0
Ropaži–Mārupe......................... 1:2
RVS–Talsi ................................... 2:0
Ulbroka–Ropaži ........................ 2:0
Mārupe–RVS ............................. 0:2
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1. vieta
2. vieta
3. vieta
4. vieta
5. vieta

– RVS
Talsi
– Ulbroka
– Mārupe
– Ropaži

VĪRIEŠU KOMANDAS
Mārupe 2–Bulduri ................... 2:1
Ulbroka–Mārupe/Lidosta ............ 0:2
Bulduri–Mārupe 1 ................... 1:2
Mārupe/Lidosta–Talsi ............. 2:0
Mārupe 1–Mārupe 2 ............... 0:2
Talsi–Ulbroka............................ 1:2
Bulduri–Talsi............................. 0:2
Mārupe 1–Ulbroka .................. 1:2
Mārupe 2–Mārupe/Lidosta ......... 2:1
1. vieta – Mārupe 2
2. vieta – Mārupe/Lidosta
3. vieta – Ulbroka
4. vieta – Mārupe 1
5. vieta – Talsi
6. vieta – Bulduri
Sacensības beidzās, bet turpinājums sekoja Mārupes kultūras namā,
kur notika uzvarētājkomadu svinīgā
sumināšana. Vakara gaitā sacensību
galvenais tiesnesis Rolands ZaļmežsGrīnvalds veica vēl pēdējo darbiņu –
apkopoja informāciju par turnīru
labāko spēlētāju. Sieviešu un vīriešu
komandu vidū kā labākais spēlētājs
tika atzīts Jānis Paspārne no Mārupes
komandas, labākās spēlētājas titulu
ieguva volejboliste Inga Greiškāne no
RVS. Tad apstājas laiks un atnāk mīlestība – to var attiecināt uz visiem,
kas nodarbojas ar volejbolu, jo, izejot
spēļu laukumā, laiks patiešām apstājas un lielā mīlestību uz volejbolu
pārņem ikvienu. Mūsu vidū ir vairāki
cilvēki, kuri daudz no savas dzīves
ziedojuši tieši volejbolam, tāpēc Mārupes pagasta padome par atsaucību
un lielo darbu, kas ieguldīts sporta
attīstībā Mārupes pagastā, apbalvoja
ar pateicības rakstu Anzelmu Bulu
un Andri Vitautu Kļaviņu.
Lai volejbola sacensības notiktu vairākus mēnešus un noslēguma
sporta pasākums noritētu trīs dažādās vietās, bija jāiegulda liels darbs.
Par atsaucību tā organizēšanā visu
pasākuma dalībnieku vārdā gribu
teikt paldies sacensību galvenajam
tiesnesim Rolandam Zaļmežam-Grīnvaldam, sieviešu komandu turnīra
tiesnesim Anzelmam Bulam, pasākuma “Mārupes kauss” iniciatoram
Jurim Kajakam, Mārupes pagasta izpilddirektoram Raitim Jirgensonam
par atbalstu pasākuma organizēšanā,
sacensību sekretārēm, mediķēm Ilgai Baibai Ivbulei un Maijai Baudai,
kuras visu trīs mēnešu garumā ir
kopā ar mūsu volejbolistiem, Gunāram Svētiņam un viņa komandai, lai
sacensības noritētu bez problēmām,
un Mārupes kultūras nama direktorei
Irai Kraujai-Dūdumai ar popgrupu
“Mazās sirdis” par svētku noskaņas
radīšanu noslēguma pasākumā.
Silvija Bartuševiča

1. vieta – Kristaps Spuģis (1987. – 1989. gads),
2. vieta – Edgars Lācis, 3. vieta – Lauris Bārtulis.
1. vieta – Kārlis Orleāns (1990. – 1991. gads), 2. vieta – Reinis Millers, 3. vieta – Kaspars Žurovs.
1. vieta – Ritvars Krustkalns (1992. – 1993. gads),
2. vieta – Raivis Purgailis, 3. vieta – Nauris Igaunis.
1. vieta – Kristofers Melderis (1994. – 1995. gads),
2. vieta – Armands Jurģītis, 3. vieta – Ģirts Vārpa.
1. vieta – Klāss Reinis Dzirkalis (1996. – 1997. gads),
2. vieta – Ričards Bērziņš, 3. vieta – Kaspars Vešters.
1. vieta – Dāvids Bērziņš (1998. – 1999. gads),
2. vieta – Rainers Veide, 3. vieta – Edgars Svarups.

Lēcieni ar lecamauklu (1 minūte)
1. vieta – Edgars Lācis (1987. – 1989. gads), 2. vieta – Kristaps Spuģis, 3. vieta – Andrejs Jušmanovs.
1. vieta – Emīls Slišāns (1990. – 1991. gads), 2. vieta – Kārlis Orleāns, 3. vieta – Reinis Millers.
1. vieta – Nauris Igaunis (1992. – 1993. gads),
2. vieta – Raivis Purgailis, 3. vieta – Kaspars Vārpa.
1. vieta – Armands Jurģītis (1994. – 1995. gads),
2. vieta – Kristofers Melderis, 3. vieta – Ģirts Vārpa.
1. vieta – Kaspars Vešters (1996. – 1997. gads), 2. vieta – Klāss Reinis Dzirkalis, 3. vieta – Ričards Bērziņš.
1. vieta – Rainers Veide (1998. – 1999. gads),
2. vieta – Dāvids Bērziņš, 3. vieta – Edgars Svarups.

Lēcieni uz sola (20 sekundes)
1. vieta – Kristaps Spuģis (1987. – 1989. gads),
2. vieta – Edgars Lācis, 3. vieta – Andrejs Jušmanovs.
1. vieta – Kārlis Orleāns (1990. – 1991. gads), 2. vieta – Emīls Slišāns, 3. vieta – Artūs Dumbrovskis.
1. vieta – Ritvars Krustkalns (1992. – 1993. gads),
2. vieta – Kaspars Vārpa, 3. vieta – Sandis Antoņēvičs.
1. vieta – Kristofers Melderis (1994. – 1995. gads),
2. vieta – Ģirts Vārpa, 3. vieta – Armands Jurģītis.
1. vieta – Kaspars Vešters(1996. – 1997. gads), 2. vieta – Ričards Bērziņš.

Pietupieni uz vienas kājas
1. vieta – Edgars Lācis (1987. – 1989. gads), 2. vieta – Kristaps Spuģis, 3. vieta – Andrejs Jušmanovs.
1. vieta – Kārlis Orleāns (1990. – 1991. gads), 2. vieta – Kristaps Antoņēvičs, 3. vieta – Emīls Slišāns.
1. vieta – Sandis Antoņēvičs (1992. – 1993. gads),
2. vieta – Pēteris Pabērzs, 3. vieta – Ģirts Vārpa.
1. vieta – Ģirts Vārpa (1994. – 1995. gads), 2. vieta – Armands Jurģītis, 3. vieta – Kristofers Melderis.
1. vieta – Ričards Bērziņš (1996. – 1997. gads),
2. vieta – Kaspars Vešters.

Ķermeņa augšdaļas pacelšana
(30 sekundes)
1. vieta – Kristaps Spuģis (1987. – 1989. gads),
2. vieta – Andrejs Jušmanovs, 3. vieta – Edgars Lācis.
1. vieta – Artūrs Dumbrovskis (1990. – 1991. gads),
2. vieta – Kārlis Orleāns, 3. vieta – Reinis Millers.
1. vieta – Ritvars Krustkalns (1992. – 1993. gads),
2. vieta – Kaspars Vārpa, 3. vieta – Pēteris Pabērzs.
1. vieta – Kristofers Melderis (1994. – 1995. gads),
2. vieta – Ģirts Vārpa, 3. vieta – Armands Jurģītis.
1. vieta – Ričards Bērziņš (1996. – 1997. gads),
2. vieta – Kaspars Vešters.

Latvijas slēpošanas čempionātā “Super gigantā Bad Gasteinā”
(Austrija) piedalījās trīs mārupieši: 4. vietā Roberts Rode, 18. vietā
Kristaps Zvejnieks, 32. vietā Miks
Zvejnieks.
Sakarā ar slikto ceļu segumu
riteņbraukšanas sacensības 16. 04.
2006. Jaunmārupē nenotiks.

Atspole ar klucīšiem (4x9 m)

1. vieta – Edgars Lācis (1987. – 1989. gads), 2. vieta – Kristaps Spuģis, 3. vieta – Andrejs Jušmanovs.
1. vieta – Gatis Graudiņš (1990. – 1991. gads),
2. vieta – Kārlis Orleāns, 3. vieta – Reinis Millers.
1. vieta – Ritvars Krustkalns (1992. – 1993. gads),
2. vieta – Toms Andrējevs, 3. vieta – Pēteris Pabērzs.
1. vieta – Ģirts Vārpa (1994. – 1995. gads), 2. vieta – Armands Jurģītis, 3. vieta – Kristofers Melderis.
1. vieta – Klāss Reinis Dzirkalis (1996. – 1997. gads),
2. vieta – Ričards Bērziņš, 3. vieta – Kaspars Vešters.
1. vieta – Rainers Veide (1998. – 1999. gads), 2. vieta – Tomass Drengers, 3. vieta – Dāvids Bērziņš.

Tāllēkšana no vietas
1. vieta – Lauris Bārtulis (1987. – 1989. gads),
2. vieta – Edgars Lācis, 3. vieta – Kristaps Spuģis.
1. vieta Kārlis Orleāns (1990. – 1991. gads), 2. vieta – Gatis Graudiņš, 3. vieta – Emīls Slišāns.
1. vieta – Toms Andrējevs (1992. – 1993. gads),
2. vieta – Nauris Igaunis, 3. vieta – Kaspars Vārpa.
1. vieta – Ģirts Vārpa (1994. – 1995. gads), 2. vieta – Kristofers Melderis, 3. vieta – Armands Jurģītis.
1. vieta – Ričards Bērziņš (1996. – 1997. gads), 2. vieta – Kaspars Vešters, 3. vieta – Klāss Reinis Dzirkalis.
1. vieta – Dāvids Bērziņš (1998. – 1999. gads),
2. vieta – Rainers Veide, 3. vieta – Tomass Drengers.
MEITEŅU GRUPĀ

Lēcieni ar lecamauklu (1 minūte)
1. vieta – Kristīne Lejiņa (1994. – 1995. gads),
2. vieta – Laima Ozola, 3. vieta – Luīze Zvejniece.
1. vieta – Monta Meijere (1991. – 1993. gads),
2. vieta – Lineta Līduma, 3. vieta – Līga Strautniece.
1. vieta – Elīna Strautniece (1988. – 1990. gads),
2. vieta – Līga Miķelsone.

Lēcieni uz sola (20 sekundes)
1. vieta – Ieva Bēržvalde, 2. vieta – Laima Ozola,
3. vieta – Katrīna Lejiņa.
1. vieta – Līga Strautniece (1991. – 1993. gads),
2. vieta – Zane Urtāne, 3. vieta – Kristiāna Sproģe.
1. vieta – Elīna Strautniece (1988. – 1990. gads),
2. vieta – Līga Miķelsone.

Ķermeņa augšdaļas pacelšana
(30 sekundes)
1. vieta – Indra Eniņa (1994. – 1995. gads), 2. vieta – Luīze Zvejniece, 3. vieta – Ieva Bēržvalde.
1. vieta – Madara Melece (1991. – 1993. gads),
2. vieta – Lineta Līduma, 3. vieta – Līga Strautniece.
1. vieta – Elīna Strautniece (1988. – 1990. gads),
2. vieta – Līga Miķelsone.

Atspole ar klucīšiem (4x9 m)
1. vieta – Kristīne Puniņa (1994. – 1995. gads),
2. vieta – Kristīne Lejiņa, 3. vieta – Ieva Bēržvalde.
1. vieta – Līga Strautniece (1991. – 1993. gads),
2. vieta – Linda Jakovele, 3. vieta – Lineta Līduma.
1. vieta – Līga Miķelsone (1988. – 1990. gads),
2. vieta – Elīna Strautniece.

Tāllēkšana no vietas
1. vieta – Ieva Bēržvalde (1994. – 1995. gads),
2. vieta – Annija Millere, 3. vieta – Luīze Zvejniece.
1. vieta – Linda Jakovele (1991. – 1993. gads),
2. vieta – Dita Lagzdkalne, 3. vieta – Zane Urtāne.
1. vieta – Līga Miķelsone (1988. – 1990. gads),
2. vieta – Elīna Strautniece.
Šāda veida sacensības turpmāk notiks divas reizes
gadā, jo tās labi parāda audzēkņu VFS – gan to, kas
tikai piedalījušies sporta stundās skolās, gan to, kuri jau
trenējas. Sacensību disciplīnas katru reizi būs atšķirīgas,
lai varētu labāk un pilnīgāk izvērtēt audzēkņu ﬁzisko
sagatavotību.
Mārupes pagasta sporta
un tūrisma darba organizatore S. Bartuševiča

Mārupes pagasta skrējieni
Jaunmārupes un Skultes stadionā
notiks saulainās dienās aprīlī. Sekojiet laika apstākļiem un paziņojumiem uz aﬁšu stabiem.
29.04. plkst.10.00 Jaunmārupes sākumskolā notiks sacensības
volejbolā meitenēm „Pie Mārupītes” – jaunākajai un vecākajai
grupai.

MAIJA
“Mārupes Vēstīs” lasiet:

· 2006. gada 15. – 19.
jūnijā Latvijā notiks
pasaules sadraudzības
skrējiens.
· Mārupieši spēlē
hokeju.
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Kur ir bērna vieta ģimenē?
Tikšanās ar BTAI speciālisti
Lailu Riekstu-Riekstiņu
28. martā Mārupes pagasta padomē uz tikšanos ar Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (BTAI)
speciālisti Lailu Riekstu-Riekstiņu
Mārupes pagasttiesas priekšsēdētāja Nadīna Millere bija aicinājusi
visu pagasta vispārizglītojošo skolu,
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogus, medicīnas iestāžu, policijas
pārstāvjus un sociālos darbiniekus. Diskusijas mērķis bija izveidot
pastāvīgu darba grupu bērniem
saistīto jautājumu un problēmu apzināšanai un risināšanai Mārupes
pagastā, jo, kā vienprātīgi atzina
klātesošie, bieži vien pietrūkst tieši
sadarbības.
Rieksta-Riekstiņa uzsvēra, ka
uz tikšanos nākusi nevis kā BTAI
speciāliste, bet kā cilvēks ar lielu
pieredzi bērnu tiesību aizsardzības jautājumos. Situāciju Latvijā
raksturo tas, ka skaitliski it kā nelabvēlīgo ģimeņu skaits samazinās,
bet problēmas kļūst dziļākas, darbs
nav sistemātisks. Nereti, ja ar bērnu
notikusi kāda nelaime, tiek uzdots
jautājums: vai ģimene bija reģistrēta kā nelabvēlīga? Atbilde skan,
piemēram, tā: jā, septiņus gadus.
Tad kāds no tā ir rezultāts? Ja jau
ģimene ir uzskaitē, atbildīgajiem
dienestiem būtu jādara viss, lai
nelaime nenotiktu. Arī žurnālisti
sensāciju kārē uzdod jautājumu:

kurš vainīgs? Kaut gan pareizi būtu
jautāt: kāpēc tā notika?
Vēl stereotipisks vērtējums:
ģimenē vecāki dzer – slikti, nedzer – viss kārtībā. Diemžēl viss
nav tik vienkārši un viennozīmīgi,
nevienam nav noslēpums, ka konstatēti gadījumi, kad ārēji labvēlīgā
ģimenē gadiem ilgusi vardarbība
pret bērniem. Te bērnudārzā ievērojuši zilumus, ārsts vairākkārt
sniedzis palīdzību pie nopietnākām traumām, vecāki attaisnojušies
ar kritieniem, bet, tā kā pietrūcis
kopīgas sadarbības, bērni ilgstoši
pakļauti vardarbībai.
Protams, lielajās pašvaldībās
nav iespējams apzināt, kas notiek
katrā ģimenē, tāpēc risinājums ir
komandas darbs un ar saistošajiem
noteikumiem vai citiem lēmumiem
noteikta iekšējā sistēma. Piemēram,
tiek noteikta kārtībā, kādā skolotājiem jāinformē skolas vadība,
sociālie pedagogi vai darbinieki,
(bāriņtiesa) pagasttiesa par skolēna
neattaisnoti kavētajām stundām.
Jāmaina arī sabiedrības attieksme:
nekādā gadījumā nedrīkst uzskatīt,
ka pilnīgi viss, kas notiek ģimenē, ir tās iekšēja lieta. Ja kaimiņi
redz, ka bērni pamesti novārtā vai
pret viņiem slikti izturas, nedrīkst
kavēties par to informēt vietējo
sociālo darbinieku, mediķi vai
pagasttiesu.
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija galvenokārt nodar-

bojas ar izglītošanu.
Jebkurš interesents – skola,
bērnudārzs, mediķi – var aicināt
inspekcijas darbiniekus sniegt
konsultācijas. Diemžēl šodienas
realitāte ir tāda, ka speciālistiem
darbs ar vecākiem bieži jāsāk jau
bērnu agrīnā vecumā – arī it kā
labās ģimenēs mūsdienu steidzīgajā
laikmetā bērni cieš no emocionālās vardarbības. Projekta “Bērniem
draudzīga skola” ietvaros tapusi ļoti
emocionāla ﬁlma, kurā par pusaudžu savstarpējām attiecībām runā
arī sabiedrībā pazīstami cilvēki. Šīs
ﬁlmas kopijas tiks nodotas katras
skolas bibliotēkai.
Lielākā nelaime šobrīd ir tā, ka
bieži sociālie dienesti konstatē, ka
situācija ir neapmierinoša (piemēram, jaunā māmiņa neprot kopt
savu bērniņu, veltīt nepieciešamo
laiku un izdomu viņa attīstībai),
bet neiemāca to darīt. Viena no
problēmām – vecāki nezina, neprot, sociālo darbinieku uzdevums
būtu iemācīt, kā to darīt. Arī bērniem jāmāca, ka katram cilvēkam
ir ne tikai tiesības, bet arī pienākumi. Pienākumus iemāca, ļaujot
uzņemties atbildību.
Tikšanās beigās klātesošie vienojās par nākamo kopā sanākšanas
reizi, lai jau konkrētāk runātu par
vienotas komandas darba principiem.
Par BTAI vairāk var uzzināt
mājaslapā www.bti.gov.lv.

INFORMĀCIJA

Cienījamie “Mārupes Vēstu” lasītāji!
Katru mēnesi jūsu pastkastītē jābūt mūsu pagasta padomes
informatīvajam izdevumam, kas
iznāk kā “Rīgas Apriņķa Avīzes”
ielikums. “Mārupes Vēstu” izdošanu
un izplatīšanu katrā pašvaldības
teritorijā esošajā privātajā pastkastītē ﬁnansiāli nodrošina Mārupes
pagasta padome no sava budžeta.
Tādējādi mēs, Mārupes pašvaldības darbinieki, esam pārliecināti,
ka katram iedzīvotājam, kuram nav
slinkums izlasīt publicēto, svarīgākajai informācijai un jaunumiem

vajadzētu būt zināmiem.
Ja jūs pēkšņi nesaņemat “Mārupes Vēstu” ikmēneša numuru
(orientējoši pēc mēneša otrās
otrdienas, ne vēlāk par 20. datumu), jums jāzvana uz savu pasta
nodaļu.
Mārupes pasta nodaļa: Daugavas iela 27, LV-2167, tālr. 7934440,
Jaunmārupes pasta nodaļa: Mazcenu aleja 15-14, LV-2166, tālr.
7933240, Tīraines pasta nodaļa:
Viršu iela 4, LV-2138, tālr. 7912485,
Skultes pasta nodaļa: Skultes iela

17-1, LV-2108, tālr. 7915376.
Mārupes pagasta pasta nodaļas lūdz visus iedzīvotājus sakārtot
savas pastkastītes un nodrošināt
pastniekiem pieeju tām. Iespējams,
jūs nesaņemt korespondenci tāpēc,
ka jūsu pastkastīte ir salauzta vai
jūsu mājas apkārtnē kāds suns pastāvīgi skraida savā vaļā.
Mārupes pasta nodaļa
AICINA DARBĀ pasta
operatoru un pastniekus.
Zvanīt pa tālruni 7934440.

Sāks darbu kūlas dedzināšanas novēršanas patruļas
Informē Iekšlietu ministrijas
Preses centrs
No aprīļa vidus Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Vides ministrju,
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienestu un apdrošināšanas sabiedrību “If Latvia” organizē kūlas dedzināšanas novēršanas patruļu darbu visā Latvijā. Šāda akcija notiek
jau otro gadu pēc kārtas, un tās
laikā brīvprātīgie vides aizsardzības
aktīvisti un VUGD darbinieki pārvietosies piecās speciāli marķētās
automašīnās, kas būs apdrukātas ar
aicinājumu nededzināt savu zemi
un pirmās palīdzības tālruņa numuriem.
Patruļu mērķis ir novērst ie-
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spējamos kūlas dedzināšanas
gadījumus Latvijā, kā arī izglītot
iedzīvotājus par kūlas dedzināšanas postošajām sekām un rīcību
kūlas degšanas novēršanai. Tāpēc
iedzīvotājiem tiks dalītas speciālas
pastkartes ar aicinājumu nededzināt pērnā gada zāli un informāciju
par pēdējo piecu gadu laikā kūlas
ugunsgrēkos nodarītajiem posta
darbiem. Pērn aprīlī patruļas veica
vairāk nekā 9000 kilometru, apsekojot Latvijas lauku rajonus un
piepilsētas.
Kūlas patruļas darbosies divas
nedēļas, īpašu uzmanību pievēršot
Lieldienu brīvdienām, kad vairums
iedzīvotāju dodas ārpus pilsētām.
2005. gadā kūlas degšanas gadī-

jumu skaits samazinājās trīs reizes,
salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem.
Ik gadu kūlas vieglprātīga dedzināšana, neuzmanība un vienaldzība
nodara lielu kaitējumu Latvijas
dabai, augu un kukaiņu pasaulei,
kā arī pašiem cilvēkiem – simtiem
dzīvojamo un saimniecības ēku,
daudzu hektāru platībā deg mežs,
bet paši iedzīvotāji gūst apdegumus
vai iet bojā. Savas zemes dedzināšana izvērtusies par dīvainu un
nesaprotamu jauno laiku paražu.
Visiem iespējamiem līdzekļiem un
resursiem jānovērš šis bezprāts un
tā radītās sekas.
Aicinām arī mārupiešus būt
uzmanīgiem ar uguni un nededzināt kūlu!

Rīgas rajona policijas
pārvalde informē
Laika posmā no 1. 03. 2006. līdz
31. 03. 2006. Rīgas rajona Mārupes pagastā reģistrēti 74 krimināla rakstura
notikumi. No tiem 17 noziedzīgi nodarījumi pret personas īpašumu, 13 ceļu
satiksmes negadījumi, reģistrēti divi
ugunsgrēki.
1. martā Mārupē, Kokles ielā 2,
izcēlās ugunsgrēks – dega pirts 15 m2
platībā.
2. martā Skultē, Skultes ielā, 1960.
gadā dzimusi sieviete nodarbojās ar
nelegālu alkohola tirdzniecību. Pārbaudes laikā izņemti trīs litri bezkrāsaina
šķidruma ar alkohola smaku.
4. martā Tīrainē, uzlaužot pagrabtelpas durvis, nozagts velosipēds.
Lietas apstākļi un vainīgās personas
tiek noskaidrotas.
4. martā Lībiešu ielā 8, no jaunceltnes teritorijas, tika nozagtas 70 OSB
loksnes. Lietas apstākļi un zaudējumi
tiek noskaidroti.
5. martā no Mārupes P. Stradiņa
slimnīcā tika nogādāts apmēram 30
gadus vecs nezināms vīrietis, kurš
slimnīcā nomira. Lietas apstākļi tiek
noskaidroti.
6. martā a/c Salaspils–Babīte 25.
kilometrā transportlīdzekļa “Audi A4”
vadītāja, dzimusi 1982. gadā, neņemot
vērā ceļa un meteoroloģiskos apstākļus,
nepareiza ātruma izvēles dēļ nobrauca
no ceļa braucamās daļas un iebrauca
grāvī.
6. martā a/c Mārupe–Jaunmārupe
4. kilometrā, pie pagrieziena uz Stīpniekiem, notika sadursme starp automašīnu “Mazda” (vadītājs dzimis 1969.
gadā) un “Hyundai Terracan” (vadītājs
dzimis 1970. gadā). Ceļu satiksmes rezultātā šoferi un pasažieri guva dažādas
traumas.
7. martā Mārupē, izsitot automašīnas “Mitsubishi Eclipse” stiklu, nozagts
CD atskaņotājs.
7. martā Mārupes pagastā transportlīdzekļa “Volvo 740” vadītāja (dzimusi 1980. gadā), apbraucot stāvošu
satiksmes autobusu “Solaris Urbino 12”
(vadītājs dzimis 1966. gadā), izraisīja
sadursmi.
8. martā ceļa Stīpnieki–Jaunmārupe
2. kilometrā auto “Honda CRV” vadītājs nobrauca no braucamās daļas un
iebrauca kokā. Materiāli nodoti Rīgas
rajona Ceļu policijā.
8. martā lidostā “Rīga” automašīnas “VW Golf ” vadītājs (dzimis 1977.
gadā) nobrauca no braucamās daļas un
uzbrauca betona sētai. Materiāli nodoti
Rīgas rajona Ceļu policijā.
9. martā Mārupē no būvvietas
nozagts alumīnija tornis “Altrex 51005200”.
9. martā Mārupē no mājas nozagts
mobilais telefons “Siemens C55”.
9. martā Stīpnieku ceļā, pretī namam Nr. 24, nezināma automašīna
notrieca gājēju – ap 50 gadu vecu
sievieti un no notikuma vietas aizbrauca. Vēlāk uz ceļa braucamās daļas
guļošajai sievietei pāri kājām pārbrauca
automašīna “VW Passat Variant” (1973.
gadā dzimis vadītājs). Gājēja notikuma vietā no gūtajām traumām mira.
Lūdzam atsaukties šā notikuma lieciniekus – tālr. 7219761, 7219702 (visu
diennakti).
9. martā Jaunmārupē no mājas pagalma tika nozagta automašīna “BMV
X5” zilā krāsā. Mašīna ir atrasta.
10. martā Mārupē, Sauliešu ielā 19,
no jaunbūves nozagti jumta segumi.
13. martā Jaunmārupē, Mazcenu
alejā 15, notikusi mantas tīša iznīcināšana vai bojāšana – automašīnai
“BMV-320” izsists logs un bojātas trīs
slēdzenes.
13. martā lidostā “Rīga”, lidostas
ielidošanas zonā, atrasta mape ar dokumentu kopijām. Izbeigta lietvedība.
15. martā no Mārupītes gatves, 25.
autobusa galapunkta, Rīgas bērnu slim-

nīcā vērsās 1988. gadā dzimis jaunietis
ar diagnozi: galvas sasitums, smadzeņu satricinājums. Lietas apstākļi tiek
noskaidroti.
15. martā pie Mārupes vidusskolas
divi nenoskaidroti jaunieši iesita citam
jaunietim vairākas reizes pa seju un
ķermeni, nodarot miesas bojājumus.
16. martā Mārupē, Vecozolu ielā,
1976. gadā dzimis vīrietis vadīja auto
alkohola reibumā bez vadīšanas tiesībām. Līdz ar to viņa rīcībā saskatāmas Krimināllikuma 262. panta
2. daļā paredzētās noziedzīga nodarījuma pazīmes.
“262. pants. Transportlīdzekļa vadīšana alkoholisko dzērienu, narkotisko,
psihotropo un citu apreibinošu vielu
iespaidā. Par transportlīdzekļa vadīšanu,
kā arī par transportlīdzekļa praktiskās vadīšanas apmācību alkoholisko
dzērienu, narkotisko, psihotropo vai
citu apreibinošu vielu iespaidā, ja tas
izdarīts atkārtoti gada laikā, soda ar
brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz
piecdesmit minimālajām mēnešalgām,
atņemot transportlīdzekļa vadīšanas
tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem.”
Materiāli nodoti Valsts policijas Rīgas
rajona policijas pārvaldei.
17. martā Skultē, Skultes ielā, ārste Putniņa ziņoja, ka Bērnu klīniskajā
slimnīcā nogādāts 1988. gadā dzimis
jaunietis ar diagnozi: deguna sasitums,
iespējams lūzums.
Laikā no 18. līdz 20. martam Mārupē, Liliju ielā, nenoskaidrotas personas, brīvi piekļūstot, no jaunbūves nozaga 200 m2 ﬂīzes, santehniku (piecus
jaucējkrānus), gāzes plīti, cepeškrāsni
un mikroviļņu krāsni “Gorenje”, četras
lustras, sešus krēslus.
20. martā Mārupē, Sniķeru ielā, nenoskaidrotas personas, atlaužot durvis,
no celtniecības vagoniņa (konteinera)
nozaga celtniecības instrumentus. Zaudējums tiek noskaidrots.
20. martā no Mārupes pagasta
Rīgas 1. slimnīcā nogādāts 1954. gadā
dzimis vīrietis ar diagnozi: smadzeņu
satricinājums, plēstas brūces galvā, muguras smadzeņu satricinājums. Lietas
apstākļi tiek noskaidroti.
21. martā Mārupē, K. Ulmaņa
gatvē, automašīna “Toyota Avensis”
uzbrauca gājējam, kurš šķērsoja braucamo daļu no labās uz kreiso pusi.
Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā
cieta 1961. gadā dzimis vīrietis, kurš
nogādāts slimnīcā un pēc palīdzības
sniegšanas atlaists mājās.
23. martā ceļa Salaspils–Babīte
27. kilometrā notika sadursme starp
auto “VW Passat” (vadītājs dzimis
1980. gadā) un “VW Passat” (vadītājs dzimis 1933. gadā, kas cietis un
ievietots 1. slimnīcas 26. nodaļā).
25. martā a/c Salaspils–Babīte 30. kilometrā automašīnas “VW Passat Variant”
vadītājs (dzimis 1965. gadā), šķērsojot
regulējamu (ar ceļa zīmēm) krustojumu, izraisīja sadursmi ar auto “Opel
Vectra” (1983. gadā dzimis vadītājs).
Negadījuma rezultātā cieta “VW Passat
Variant” pasažiere.
26. martā Mārupē nodega dzīvojamais vagoniņš 15 m2 platībā. Ugunsgrēka iemesls – neuzmanīga rīcība ar
uguni.
Laikā no 20. līdz 27. martam Mārupē, Ventas ielas jaunbūvē, izsists logs
un nozagti radiatori.
29. martā Mārupē, Plieņciema ielas
jaunbūvē, konstatēts, ka no telpas, kurā
atrodas apģērbs, nozagta nauda – 60
latu. Otram iesniedzējam nozagta pase
un četri lati.
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