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2007. gada aprīlis
Mārupes pagasta padomes informatīvais tālrunis 7934695, www.marupe.lv

Miljonu saņemam, miljonu atņem
Mārupes pagasta pašvaldības budžets, salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, ir pieaudzis
apmēram par miljonu latu. Tā
ieņēmumu lielāko daļu – vairāk
nekā 50% – veido iedzīvotāju
ienākuma nodoklis. 2006. gadā
Mārupes pagastā iedzīvotāju
skaits palielinājies par 1295
cilvēkiem. Iepriecina, ka reģistrēts rekordliels jaundzimušo
skaits – 131, kā arī ir noslēgtas
49 laulības.
“Mārupes Vēstis” jau iepriekš
informēja: plānojot 2007. gada
budžetu, par vienu no priori
tātēm tika izvirzīti cilvēki – kā

pāri par 300 pašvaldības iestādēs
strādājošo, tā arī jaunā paaudze
un pēc iespējas katrs iedzīvotājs.
Līdz ar valstī noteiktās minimālās
algas palielināšanu ne tikai pār
skatīti dažādu sociālo pabalstu un
atvieglojumu apmēri mazaizsar
gātai iedzīvotāju daļai – ģimenēm
ar bērniem, vientuļiem pensio
nāriem, invalīdiem u.c., bet arī
plānota katra Mārupes pagasta
ciemata attīstība, lai radītu pozitī
vu un sakārtotu vidi, kurā jebku
ra vecuma mārupietim gribētos
pavadīt savu brīvo laiku.
Tā kā Mārupes pašvaldība
jau ilgus gadus lielus līdzekļus
iegulda izglītības iestāžu attīstībā,
budžeta izdevumu lielāko daļu
(42% jeb 3083673 latus) arī 2007.
gadā veido izdevumi izglītībai. Šo
summu, kas pieaugusi gandrīz
divkārt, sastāda ne tikai kārtējie
uzturēšanas un remonta izmaksas
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un iespēja pedagogiem daļēji segt
ceļa izdevumus proporcionāli no
strādātajam laikam, apmaksāt ve
selības apdrošināšana polises un
materiālajai stimulēšanai paredzē
tais algu fonds katrai izglītības
iestādei, bet galvenokārt līdzekļi
kapitālieguldījumiem – Mārupes
pamatskolas piebūves būvniecībai
atvēlēti vairāk nekā 600 tūkstoši
latu un valsts budžeta program
mas “Mērķdotācijas investīcijām
pašvaldībām” ietvaros 2007. gadā
piešķirti 150 tūkstoši latu, pare
dzēti līdzekļi trešās pirmssko
las izglītības grupas atvēršanai
Skultes pamatskolā, ķīmijas ka
bineta rekonstrukcijai Mārupes

vidusskolā u.c. darbiem, kā arī
līdzmaksājumam 80 latu apmērā
bērniem, kas apmeklē privātās
pirmsskolas izglītības iestādes.
2007. gadā atkal tāpat kā
2005. gadā nozīmīgi līdzekļi
atvēlēti ceļu uzturēšanai un uz
labošanai (300 tūkstoši no pa
matbudžeta un 170 tūkstoši latu
no speclīdzekļu budžeta autoceļu
fonda), otro gadu pēc kārtas –
ielu apgaismojuma ierīkošanai un
uzlabošanai (120 tūkstoši latu).
Turpinās darbs pie ūdens
saimniecības attīstības, t.s. COWI
projekta, kas tiks realizēts par
Kohēzijas fonda līdzekļiem: Mā
rupes pagasta padome ir ap
stiprinājusi svarīgākos darbus
šā projekta īstermiņa komuni
kāciju būvniecības programmā
(ar kopējām izmaksām Ls 6 813
639 ar PVN), ir precizēts finan
siālais apjoms, ko pašvaldība un

AS “MKP” līdz 2010. gadam va
rēs apgūt un līdzfinansēt. Šogad,
saskaņojot ar Vides ministriju,
tiks izstrādāti projektēšanas plā
nošanas uzdevumi, kuru līdzfi
nansēšanai budžetā paredzēti 120
tūkstoši latu.
20 tūkstoši latu budžetā tika
iekļauti totalitāro režīmu upuru
piemiņas vietas pirmās kārtas
realizācijai pie Mārupes kapiem,
kura ietver monumenta izveidi,
par ko ar pieminekļa projekta
autoru jau noslēgts līgums. Pie
miņas vietas otrajā kārtā pare
dzēti labiekārtošanas darbi, kuru
veikšanā acīmredzot tiks ieguldīti
saziedotie līdzekļi. Gatavību pie

dalīties izteikuši vairāki ar vides
labiekārtošanu saistīti Mārupes
uzņēmumi.
Būtiski palielināts finansējums
sabiedriskās kārtības un drošības
nodrošināšanai (no 58509 līdz
129025 latiem), tomēr šobrīd bū
tiskākais ir uzsāktās pārrunas ar
Valsts policijas vadību par polici
jas iecirkņa izveidošanu Mārupē,
no kā būs atkarīgs pārējais paš
valdības darbs šajā jomā.
Budžetā paredzēti 60 tūkstoši
latu kapitālieguldījumiem Maz
cenu bibliotēkai. Aprīļa sākumā,
apsekojot vienu no vecākajām
pagasta ēkām, konstatēts: nams
ir kritiskā stāvoklī, vēsturiskā
elpa saglabājusies tikai tā ārējā
veidolā, ēka neatbilst sabiedriskas
ēkas prasībām, tādēļ tiks pasūtīti
ekspertu atzinumi par tās faktis
ko stāvokli. Pēc to saņemšanas
pašvaldība meklēs ekonomiski

izdevīgāko risinājumu bibliotēkas
ēkas rekonstrukcijai, kā rezultā
tā Jaunmārupei vajadzētu iegūt
plašu, mūsdienīgu un ērtu celtni,
kurā izvietotu ne tikai bibliotēku
ar publisko interneta pieslēgumu,
bet arī dienas centru.
Sporta jomā pagasta algotie
treneri volejbolā, futbolā, basket
bolā, teikvando un boksā turpi
nās darbu ar Mārupes bērniem
un jauniešiem. Jaunums – pagasta
padome šā gada sākumā ir izvei
dojusi sporta struktūrvienību, ap
stiprinājusi tās nolikumu, treneru
padomes nolikumu, instrukciju,
kas paredz sporta treneru dar
bības obligāto dokumentāciju,
labāko sportistu “Gada balvas”
vērtēšanas nolikumu un noliku
mu par Mārupes pagasta pašval
dības sporta organizāciju un indi
viduālo sportistu atbalstu. Mūsu
audzēkņi gūst pieredzi daudzos
turnīros, ir izveidojušās pagasta
organizēto sacensību tradīcijas,
atsevišķi sportisti iekļauti Latvi
jas jauniešu izlasēs (L. Miķelsone,
D. Lagzdkalne, L. Strautniece, E.
Streļuka, R. Rode, R. Bartuševičs,
S. Krūmiņa), kā arī guvuši labus
panākumus Latvijas un starptau
tiskajās sacensībās – E. Kļava, R.
Nigolass, G. Ginters un K. Orle
āns teikvando, S. Krūmiņa roku
cīņā, R. Rode kalnu slēpošanā
un K. Zvejnieks skrituļslalomā,
E. Streļuka golfā, R. Bartuševičs
riteņbraukšanā.
Kultūras nams reizē ar pagas
ta padomes ēkas rekonstrukciju
arī ieguvis jaunas telpas – ģērb
tuves ar dušām, kā arī jauku
vietu aktivitātēm svaigā gai
sā – mūsu namiņa pagalmu, kas
ar diviem pasākumiem – bērnu
jampadraci un humoristiskā deju
festivāla “Mārupes Gurķis” gājie
nu – tika iesvētīts Lieldienās. Šajā
gadā Mārupes pagasta pašdarbī
bas kolektīviem ieplānota aktīva
koncertdarbība, jau sākusies ga
tavošanās 2008. gada dziesmu un
deju svētkiem.
Kā parasti gada sākumā,
analizējot pašvaldības budžetu,
atkārtoti gribētos paskaidrot, ka
saskaņā ar mūsu likumdošanu
nauda – iedzīvotāju ienākuma
nodoklis – seko iedzīvotājam uz
viņa deklarēto dzīvesvietu pēc
apmēram diviem gadiem: iedzī
votāju skaits pašvaldību finanšu
nepieciešamībai tiek pārrēķināts
vienu reizi gadā – uz 31. decem
bri, nākamā gada valsts budžeta
plānošana tiks uzsākta gada vidū,
ņemot vērā pagājušā gada noga
les skaitļus.
Nobeigumu lasiet 11. lpp.

Šajā numurā:
m Mārupes pagasta padomes sēde Nr. 4 – 2007. gada
28. martā
m Mārupes pagasta padomes
sēde Nr. 5 – 2007. gada 11.
aprīlī
m Putnu gripas uzliesmojuma
draudu novēršanas kārtība
m Mārupes pagasta padome
atgādina: nededziniet kūlu!
m Par PII “Lienīte” vadītāju apstiprināta Biruta Antoneviča
m Ēnu dienā Eiroparlamentā
piedalās Mārupes vidusskolas
skolniece
m Mārupes pagastā izveidota
vienota PII rinda
m Lielā diena Jaunmārupes
sākumskolā
m 1991. gada barikāžu
dalībnieku Mārupes biedrībai – divi gadi
m Kā mārupieši mesiju
redzēja
m Zemgales novada “Balsis”
pieskandina Mārupi
m “Jaunās zvaigznes”
m Lieldienu jampadracis jaunajā pagalmā
m “Mārupes gurķis”
m Ģimeņu sporta diena
Skultē
m Testi parāda sportistu
izaugsmi
m Deju virpuļos

Mārupes pagasta padome
APMEKLĒTĀJUS PIEŅEM
pirmdienās un ceturtdienās
plkst. 9.00 – 13.00 un
14.00 – 18.00
Parakstu vākšana tautas
nobalsošanas ierosināšanai
par apturētajiem likumiem
“Grozījumi Nacionālās
drošības likumā” un
“Grozījumi Valsts drošības
iestāžu likumā”
Mārupes pagasta padome
28.03.2007. sēdē Nr. 4 par
parakstu vākšanas vietu
apstiprināja Mārupes pagasta
padomi Daugavas ielā 29,
Mārupē.
Parakstu vākšana notiek no
3.04.2007. līdz 2.05.2007.
Mārupes pagasta vēlēšanu
komisija noteica šādus
parakstu vākšanas laikus
(četras stundas dienā):
• plkst. 9.00 – 13.00
3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11.,
13., 14., 15., 17., 18., 20.,
21., 22., 24., 25., 27., 28.,
29., 30. aprīlī, 1. un 2.
maijā
• plkst. 14.00 – 18.00
5., 12., 16., 19., 23., 26.
aprīlī
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MĀRUPES PAGASTA PADOMĒ

Sēde Nr. 4 – 2007. gada 28. martā
Darba kārtībā 45 jautājumi.

Nekustamā īpašuma
jautājumi
Mārupes pagasta padome
(MPP) nolēma
• izveidot Mārupes ciema te
ritorijā
Mežgravu ielu (no Mārupītes
gatves līdz Silāju ielai) – 0,2 km
garumā un 12 m platumā sarka
najās līnijās;
Sauleslīču ielu (no Liliju ielas
līdz Liliju ielai) – 0,3 km garumā
un 12 m platumā sarkanajās līni
jās.
• piekrist zemes gabalu atdalī
šanai vai saimniecību sadalīšanai
vairākos zemes gabalos septiņos
gadījumos un atteikt vienā ga
dījumā, jo saskaņā ar 2003. gada
10. septembrī apstiprināto Māru
pes pagasta teritorijas plānojumu
2002. – 2014. gadam zemes gabals
atrodas lauksaimniecības zemes te
ritorijā, kur minimālā zemes gabalu
platība ir 2,0 ha.
• piekrist zemes sadalīšanai ar
detālā plānojuma palīdzību

mācijai zem ēkām divos nekusta
majos īpašumos.
• precizēt viena nekustamā īpa
šuma zemes gabala platību.
• atteikties no pirmpirkuma tie
sībām uz 17 nekustamā īpašuma
objektiem.
• apstiprināt zemes ierīcības
projektu kā galīgo nekustamiem
īpašumiem: “Unnes”, “Zemgaļi-1”,
“Puķītes-1”, Tīraines iela 19 un Tī
raines iela 19A, Sēļu iela 35, Sēļu
iela 37, Sēļu iela 39 un Sēļu iela 41,
“Kadiķu iela 7”, “Biķerīši”, “Palejas-2”,
“Laumiņas”, “Silvas” 2. zemes vienī
bai, “Vecliepas” 1. zemes vienībai.
• nodot detālplānojuma pirmo
redakciju sabiedriskajai apspriešanai
un atzinumu saņemšanai
zemes gabalam “Lauki”,
zemes gabala “Kārkliņi” 1. zemes
vienības un 2. zemes vienības
• apstiprināt izstrādātā detālā
plānojuma 1. redakciju kā galīgo un
pieņemt Mārupes pagasta saistošos
noteikumus
Nr. 9 “Mārupes pagasta saim
niecības “Gruntes” detālais plāno
jums”
Nr. 10 “Mārupes pagasta saim

Darba
Īpašuma
uzdevums nosauNr.
kums

Teritorija

Platība

Nr. 2007/9 Saimniecības
“Šteinerti”
2. zemes
vienības
teritorijai

Sauszemes robeža starp saimniecību
“Šteinerti” 2. zemes vienība un nekustamo īpašumu Daugavas iela 23, Daugavas
iela 21, Daugavas iela 19, Daugavas iela
17, Avotu iela 37, Avotu iela 35, Avotu
iela 42, Krones iela, Konrādu iela 17 un
Daugavas iela 27/1

Apmēram
0,57
ha

Nr.
2007/10

Saimniecības
“Krūkas”
teritorijai

Sauszemes robeža starp saimniecībām Apmē“Krūkas” un “Lietavas”, “Garaiņi”, “Lapsi- ram
ņas” – meliorācijas novadgrāvis N - 62 8,0 ha

• atteikt detālplānojuma uzsāk
šanu saimniecībai “Vecmūrnieki”,
mainot Mārupes pagasta teritorijas
plānojuma 2002. – 2014. gadam, pa
matojoties uz MK noteikumu Nr.
883 “Vietējās pašvaldības teritorijas
plānošanas noteikumi” 7. pantu.
• piešķirt pēc 35 iesniegumiem
juridiskās adreses 45 atsevišķiem
nekustamajiem īpašumiem un
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
telpu grupām (dzīvokļiem) Zeltrītu
ielā 2, 4, 6, 8, 10, 12, Gaujas ielā 43,
45, Vecozolu ielā 13.
• koriģēt zemes robežu diviem
nekustamajiem īpašumiem.
• piekrist meža zemes transfor

niecību “Silkalni-1” un “Silkani-2”
detālais plānojums”.
Nr. 11 projektu “Mārupes pa
gasta saimniecības “Gaidžūnas - C”
detālais plānojums”.
Nr. 12 projektu “Mārupes pa
gasta saimniecības “Pogas” detālais
plānojums”.
Nr. 13 projektu “Mārupes pagas
ta saimniecības “Mežāres ” 1. zemes
vienības un 2. zemes vienības de
tālais plānojums”.
Neapstiprināt Mārupes pagasta
saimniecības “Dienvidnieki” izstrā
dātā detālā plānojuma 1. redakciju
kā galīgo, atgriežot detālplānojumu
tā izstrādātājam. Detālplānojuma

Darba kārtībā 18 jautājumi.

• piešķirt pēc 10 iesniegumiem
20 juridiskās adreses, tai skaitā
nekustamā īpašuma Lielā iela 160
daudzdzīvokļu dzīvojamās telpu
grupām.
• atteikties no pirmpirkuma
tiesībām uz astoņiem nekustamā
īpašuma objektiem.
• apstiprināt zemes ierīcības
projektu kā galīgo nekustamajiem
īpašumiem: “Vecliepas” , “Veckļa
vas” un “Uguntiņas”.

“Dienvidnieki” izstrādātājam preci
zēt detālplānojuma paskaidrojuma
rakstu, sniedzot inženiertīklu risinā
jumu atbilstoši plānotajai apbūvei.

Attīstības un darba
organizācijas jautājumi
MPP apstiprināja
• attīstības komitejas iesniegto
noteikumu projektu “Būves publis
kās apspriešanas noteikumi”.
• saistošo noteikumu Nr. 14
“Mārupes pagasta kapsētu uzturē
šanas noteikumi”.
• attīstības komitejas iesniegtos
saistošos noteikumus Nr. 15 “Grozījumi Mārupes pagasta 2005. gada
30. augusta saistošajos noteikumos
Nr. 18 “Mārupes pagasta pašvaldības
nolikums””.
• saistošos noteikumus Nr. 16
“Grozījumi Mārupes pagasta 2006.
gada 29. marta saistošajos noteikumos Nr. 12 “Par sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksu Mārupes pagastā”.
• saistošos noteikumus Nr. 17
“Grozījumi Mārupes pagasta 2006.
gada 29. marta saistošajos noteiku
mos Nr. 13 “Par sociālās palīdzības
pabalstiem un materiālās palīdzības
pabalstiem Mārupes pagastā”.
• Mārupes pagasta padomes
2006. gada pārskatu par laika periodu no 01.01.2006. līdz 31.12.2006.
Pieņēma zināšanai SIA “Rīgas Revidentu birojs” iesniegto zvērināto
revidentu ziņojumu.
MPP nolēma
• pārtraukt līgumsoda piemē
rošanu ar 02.02.2007., ņemot vērā
21.03.2007. finanšu komitejas at
zinumu.
• palielināt AS “Mārupes komu
nālie pakalpojumi” pamatkapitālu
par Ls 120 000.

Par iepirkuma procedūru
organizēšanu
MPP nolēma organizēt
• atklātu konkursu “Mārupes
pamatskolas piebūves (sporta halle)
būvniecība”; konkursa komisija: M.
Zavadskis – iepirkumu komisijas
priekšsēdētājs, komisijas locekļi: R.
Kausiniece, J. Lībietis, A. Lismane,
I. Punculis, N. Orleāns, M. Spuģis,
komisijas sekretāre: I. Ķemere; uz
dot komisijai konkursa noteikumu

un iesniegto pieteikumu izvērtēša
nai pieaicināt sertificētu ekspertu
būvinženieri.
• cenu aptauju “Zālienu pļau
šana Mārupes pagastā 2007. gadā”;
cenu aptaujas komisija: M. Za
vadskis – iepirkumu komisijas
priekšsēdētājs, komisijas locekļi: R.
Kausiniece, Z. Lapiņa, I. Punculis,
komisijas sekretāre: I. Ķemere.
• cenu aptauju “Mārupes vidus
skolas ķīmijas kabineta remonts”;
cenu aptaujas komisija: M. Za
vadskis – iepirkumu komisijas
priekšsēdētājs, komisijas locekļi: R.
Kausiniece, J. Lagzdkalns, I. Vovers,
J. Lībietis, I. Punculis, komisijas sek
retāre: I. Ķemere.
• cenu aptauju “Remontdarbi
Mārupes pamatskolā Tīrainē” cenu
aptaujas komisija: M. Zavadskis –
iepirkumu komisijas priekšsēdētājs,
komisijas locekļi: R. Kausiniece, S.
Sakoviča, I. Vovers, J. Lībietis, I.
Punculis, komisijas sekretāre: I.
Ķemere.
• cenu aptauju “Veselības ap
drošināšanas polišu iegāde Mārupes
pagasta padomes administrācijas
un pašvaldības iestāžu darbinie
kiem”; cenu aptaujas komisija: M.
Zavadskis – iepirkumu komisijas
priekšsēdētājs, komisijas locekļi: R.
Kausiniece, J. Lagzdkalns, A. Grope,
I. Punculis, D. Poiša, komisijas sek
retāre: I. Ķemere.
• cenu aptauju “Ventas, Amatas,
Gaujas un Vaidavas ielu apgaismo
juma rekonstrukcija”; cenu aptaujas
komisija: M. Zavadskis – iepirkumu
komisijas priekšsēdētājs, komisijas
locekļi: R. Kausiniece, J. Lībietis,
U. Zvirgzds, I. Punculis, komisijas
sekretāre: I. Ķemere.
• cenu aptauju “Dažādu komu
nālās saimniecības (remonta un
labiekārtošanas) darbu veikšana
Mārupes pagastā”; cenu aptaujas
komisija: M. Zavadskis – iepirkumu
komisijas priekšsēdētājs, komisijas
locekļi: R. Kausiniece, Z. Lapiņa, I.
Vovers, I. Punculis, komisijas sek
retāre: I. Ķemere.
• iepirkuma veikšanu “Jumta
remontdarbi Mārupes pirmsskolas
izglītības iestādē “Tīraine””; cenu ap
taujas komisija: M. Zavadskis – iepir
kumu komisijas priekšsēdētājs, komi
sijas locekļi: R. Kausiniece, I. Vovers,
J. Lībietis, J. Lagzdkalns, I. Punculis,
komisijas sekretāre: I. Ķemere.

Sēde Nr. 5 – 2007. gada 11. aprīlī
Nekustamā īpašuma
jautājumi
Mārupes pagasta padome no
lēma
• piekrist zemes sadalīšanai di
vos atsevišķos zemes gabalos trīs
gadījumos.
• piekrist zemes sadalīšanai ar
detālā plānojuma palīdzību.
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Dažādi jautājumi
MPP
• nolēma slēgt līgumu par pie
minekļa totalitārisma režīmos cietu
šajiem 1. kārtas būvniecību ar teh
niskā projekta autoru firmu “Ekstra
999” par summu Ls 20 000.
• piešķīra trim personām 50%
atlaidi 2007. gada nekustamā īpa
šuma nodoklim.
• piekrita septiņām privātperso
nām izņemt reģistrācijas apliecību
individuālā darba veikšanai – adī
jumu un dzintaru izstrādājumu
izgatavošanai un realizācijai, apavu
remontam, ēku būvdarbu vadīšanai,
ēku būvuzraudzībai, ekspertīzei un
konsultācijām, tulkošanas pakalpoju
miem no un uz angļu valodu, mani
kīra un pedikīra pakalpojumiem.

Sporta jautājumi
MPP nolēma
• segt ceļa izdevumus Latvijas
minikadetu izlases sastāvā iekļauta
jām Mārupes pagasta sporta noda
ļas volejbolistēm Līgai Strautniecei
un Ditai Lagzdkalnei, kā arī mi
nikadetu izlases trenerim Andrim
Kļaviņam par piedalīšanos Starp
tautiskajā volejbola turnīrā Mas
kavā, kas notiks no šā gada 5. līdz
10. maijam. Līdzekļus piešķirt no
sportam paredzētā budžeta.
• Ņemot vērā 21.03.2007. Soci
ālās, izglītības, kultūras un sporta
jautājuma komitejas atzinumu, kā
arī sporta struktūrvienības trene
ru padomes 28.02.2007. sēdes lē
mumu, un saskaņā ar apstiprināto
2007. gada budžetu nolēma akceptēt
dalības maksas apmaksu kalnu slē
potājam Robertam Rodem, roku
cīņas sportistei Sigitai Krūmiņai,
brīvās cīņas sportistam Ivaram Ar
bačevskim un vieglatlētam Jānim
Smonam.

Izglītības jautājumi
MPP nolēma
• iecelt par PII “Lienīte” vadī
tāju Birutu Antoneviču (skatiet 9.
lpp).
• pieņemt izmaiņas Mārupes
mūzikas un mākslas skolas noli
kumā un audzēkņu uzņemšanas
noteikumos.

Darba uzdevums Nr.

Īpašuma
nosaukums

Teritorija

Platība

Nr. 2007/11

Saimniecības
“Lapiņas-2” teritorijai

Sauszemes robeža starp saimniecībām “Lapiņas-2” un “Gobas- Apmēram
3” – meliorācijas novadgrāvis N-2 – sauszemes robeža starp saim- 2,779 ha
niecībām “Lapiņas-3” un “Lapiņas-1” – Mārupīte upe

Nr. 2007/12

Nekustamā īpašuma Daugava
iela 16 “Druvas”
teritorijai

Sauszemes robeža starp nekustamo īpašumu Daugavas iela 16 Apmēram
“Druvas” un “Kursīšu iela 30” – sauszemes robeža starp nekustamo 0,4 ha
īpašumu Daugavas iela 16 “Druvas” un “Daugavas iela 14” – Daugavas iela – Kursīšu iela – sauszemes robeža starp nekustamo īpašumu
Daugavas iela 16 “Druvas” un saimniecību “Veczilgalvji”

Nr. 2007/13

Pašvaldības ceļš C-6 – meliorācijas novadgrāvis N-22 – meliorācijas Apmēram
Saimniecības
5,8 ha
novadgrāvis N-8 – meliorācijas novadgrāvis N-21
“Roņi” 2. zemes
vienības teritorijai
Rīgas Apriņķa Avīze
ceturtdiena, 19. aprīlis, 2007

• nodot detālplānojuma pirmo
redakciju sabiedriskajai apsprieša
nai un atzinumu saņemšanai
zemes gabalam “Mākoņi”,
zemes gabalam Meldriņu iela 18,
zemes gabalam Tīraines dārzi-3,
zemes gabala “Bērzkalni” un
“Bērzkalni-1”.
• apstiprināt izstrādātā detālā
plānojuma 1. redakciju kā galīgo
un pieņemt Mārupes pagasta sais
tošos noteikumus
Nr. 18 “Mārupes pagasta
saimniecības “Meži” detālais plā
nojums”.

• noteikt vienam nekustama
jam īpašumam apgrūtinājumu.

Par iepirkuma procedūru
organizēšanu
MPP nolēma organizēt
• cenu aptauju “Tehniskā pro
jekta izstrāde Mārupes pagasta ielu
un ceļu apgaismojuma būvniecī
bai”; cenu aptaujas komisija: M.
Zavadskis – iepirkumu komisijas
priekšsēdētājs, komisijas locekļi: U.
Zvirgzds, J. Lībietis, I. Punculis, A.
Belousovs, A. Lismane, komisijas

sekretāre: I. Ķemere.
• iepirkumu par “Mārupes
mūzikas un mākslas skolas caur
brauktuves pārbūves projekta izs
trādi” Publisko iepirkumu likuma
8. panta 9. daļā paredzētā kārtībā,
nosakot, ka viena no caurbrauk
tuvēm projektējama kā “Dienas
centrs”, bet otra, apvienojot to ar
apsardzes telpām, pārbūvējama
par piecām sabiedriskai lietošanai
paredzētām telpām; iepirkuma
komisija: M. Zavadskis – iepir
kumu komisijas priekšsēdētājs,
komisijas locekļi: I. Punculis, A.

UZMANĪBU!

Ministru kabineta noteikumi Nr. 181
Rīgā 2007. gada 13. martā
(prot. Nr. 18, § 31)

Putnu gripas
uzliesmojuma draudu
novēršanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Veteri
nārmedicīnas likuma 26. panta
pirmo daļu
1. Noteikumi nosaka drošī
bas pasākumus mājputnu no
vietnēs, lai novērstu putnu gri
pas uzliesmojuma draudus.
2. Dzīvnieku īpašnieks (tu
rētājs) vai jebkura cita perso
na, kurai ir kontakts ar māj
putniem vai savvaļas putniem,
nekavējoties ziņo Pārtikas un
veterinārā dienesta inspekto
ram (turpmāk – inspektors) vai
Pārtikas un veterinārā dienesta
teritoriālajai struktūrvienībai
(turpmāk – teritoriālā struk
tūrvienība), ja rodas aizdomas
par mājputnu vai savvaļas putnu
saslimšanu ar putnu gripu.
3. Ja mājputnu novietnē au
dzētie mājputni paredzēti dzīv
nieku izcelsmes pārtikas pro
duktu iegūšanai un izplatīšanai
vai mājputnu pavairošanai un

izplatīšanai, novietnes īpašnieks
(turētājs) nekavējoties informē
inspektoru vai teritoriālo struk
tūrvienību šādos gadījumos:
3.1. mājputniem vairāk nekā
par 20% samazinājies barības
vai ūdens patēriņš;
3.2. vairāk nekā divas dienas
dējība samazinājusies par 5%
un vairāk;
3.3. mājputnu mirstība vie
nas nedēļas laikā pārsniedz
3%.
4. Noteikumu uzraudzību un
kontroli veic Pārtikas un vete
rinārais dienests.
5. Dzīvnieku īpašnieks (turē
tājs) nepieļauj tiešu vai netiešu
mājputnu kontaktu ar savva
ļā mītošajiem putniem, īpaši
ūdensputniem.
6. Dzīvnieku īpašnieks (turē
tājs) mājputnus tur slēgtā telpā,
nožogotā platībā vai nojumē,
kur novērsta iespēja iekļūt sav
vaļas putniem un to ekskremen
tiem, kā arī novērš iespēju:
6.1. savvaļas putniem piekļūt
barībai, kas paredzēta mājputnu
barošanai;
6.2. mājputnus dzirdīt ar
ūdeni no vaļējām ūdenstilpēm,

“ACO” ir pasaules līderis kanālu drenāžas tehnoloģijā, piedāvājot
modernus ūdens drenāžu sistēmu risinājumus. “Aco” grupai ir pārstāvniecības 24 pasaules valstīs ar rūpnīcām Ziemeļamerikā, Eiropā,
Ķīnā un Austrālijā, kuras specializējas polimērbetona, nerūsējošā
tērauda un plastikāta ražošanā.
Piedāvājam darbu NOLIKTAVAS DARBINIEKIEM
Darba apraksts:
* Preču izkraušana, izkraušana un
izvietošana noliktavā.
* Preču pieņemšana un
marķēšana pēc kompānijas
standartiem.
* Preču pasūtījumu
komplektēšana un izsniegšana.
* Piedalīšanās inventarizācijās.
* Noliktavas uzturēšana atbilstīgā
kārtībā.

Prasības kandidātiem:
* Iegūta pamatizglītība.
* Atbildības sajūta un
precizitāte.
* Pozitīva attieksme pret darbu,
klientiem un kolēģiem.
* Labas latviešu un krievu
valodas zināšanas.
* Atbilstoša veselība.

Uzņēmums piedāvā:
* Darbu starptautiskā uzņēmumā.
* Nepieciešamo apmācību.
* Konkurēt spējīgu atalgojumu.
* Priekšroka kandidātiem ar elektroiekrāvēja sertifikātu.
Darba vieta – Jaunmārupe.
Lūgums CV sūtīt uz e-pastu: ig@aco-plastmo.lv
vai zvanīt pa tālr. 29244443
Rīgas Apriņķa Avīze
ceturtdiena, 19. aprīlis, 2007

kas pieejamas savvaļas put
niem.
7. Tirgus (arī izbraukuma
tirgus), izstādes, skates, gada
tirgus, sacensības un citu veidu
pasākumus ar mājputnu vai sav
vaļas putnu piedalīšanos atļauts
organizēt slēgtās telpās un nor
matīvajos aktos par dzīvnieku
sacensību, tirgu, izsoļu, izstāžu
un citu pasākumu organizēšanu
noteiktajā kārtībā.
8. Noteikumi ir spēkā līdz
2007. gada 15. maijam.
Ministru prezidents A. Kalvītis,
Zemkopības ministrs
M. Roze

Mārupes pagasta
padome atgādina:
nededziniet kūlu!
Kūlas ugunsgrēki ik gadus
izposta laukus, mežmalas, koku
stādījumus laukmalēs, sējumus,
iznīcinot tikko pamodušos ku
kaiņus, ligzdot sākušus putnus,
kā arī nodedzina pašu dedzi
nātāju un kaimiņu mājas un
līdz paņem pat cilvēku dzīvī
bas!
Par kūlas dedzināšanu var
sodīt ne tikai dedzinātāju, bet
arī zemes īpašnieku, kura īpa
šumā izcēlies ugunsgrēks!
Katram zemes īpašniekam
jāveic visi pasākumi, lai viņa
īpašumā kūlu nededzinātu:
- jau rudenī jānopļauj zāle,
un jāsakopj īpašums,
- jāaizvāc visi degt spējīgie
atkritumi no īpašuma,
- ap ēkām josla 10 metru
platumā jāattīra no sausas zā
les.
Lauku atbalsta dienests
veiks Eiropas Savienības sub
sīdiju maksājumu samazinā
jumu lauksaimniecības zemes
apsaimniekotājiem, kuru īpašu
mos notikuši kūlas ugunsgrē
ki vai īpašums vispār netiek
kopts!
Ja īpašums būs sakopts, ne
vienam huligānam, neuzmanī
gam smēķētājam vai blēņdarim
neizdosies nodarīt kaitējumu
jūsu zemei, īpašumam vai nau
das makam!

Lismane, komisijas sekretāre: I.
Ķemere.

Dažādi
MPP nolēma
• atbalstīt Mārupes novada iz
veidi pašreizējās Mārupes pagasta
teritorijas administratīvajās robežās,
neapvienojoties ar blakus esošajām
pašvaldībām.
• segt Mārupes mūzikas un
mākslas skolas audzēkņiem un
pedagogiem naktsmītņu apmaksu
pieredzes apmaiņas braucienam uz

Lietuvu, kas notiks no šā gada 25.
līdz 27. aprīlim.
• piešķirt astoņām personām
vienreizēju materiālo pabalstu.
• ievietot vienu personu ilgsto
šās sociālās aprūpes centrā; sociālās
aprūpes pakalpojuma izmaksas segt
no Mārupes pagasta padomes bu
džeta līdzekļiem.
• anulēt ziņas par septiņu ie
dzīvotāju deklarēto dzīvesvietu
Mārupes pagastā.
Nākamā pagasta padomes sēde
25. aprīlī plkst. 15.00.

Mārupes pagasta padomes budžets
2007. gadam
2006. gada 2007. gada

faktiskā
izpilde
Ieņēmumi
6223615
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
3297049
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm 550634
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
355168
Azartspēļu nodoklis
6434
Valsts nodevas un maksājumi
1333
Pašvaldību nodevas
52955
Ieņēmumi no pakalpojumiem
70906
Sodi un sankcijas
14703
Pārējie nenodokļi
37581
Ieņēmumi no pašvaldību īpašumu pārdošanas
9990
Norēķini ar citu pašvaldību budžetiem
11961
No valsts budžeta iestādēm pašvaldībai
Mērķdotācijas pedagogu darba algām
485710
k/n algām
1985
no Kultūras Ministrijas mūzikas skolai
6401
Pārējās mērķdotācijas
59197
no valsts budžeta iestādēm
Līdzekļu atlikums uz gada sākumu
1201608
Izdevumi
Izglītība
Mārupes vidusskola
Mārupes pamatskola
Skultes pamatskola
Jaunmārupes sākumskola un PII
Mārupes mūzikas un mākslas skola
PII “Lienīte”
Tīraines PII
Kultūra, sports, brīvais laiks
Kultūras nams
Bibliotēka
Pagasta sporta pasākumi
Sociālā nodrošināšana
Bāriņtiesa		
Sabiedriskā kārtība un drošība
Izpildvaras institūcijas
Tautsaimniecība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Vides saimniecība
Ceļu uzturēšana un būvniecība
Būvvalde
Ūdenssaimniecības projekts		
MPP piebūve
Elektromontāžas darbi
Totalitārisma upuru piemiņas piemineklim
Aizdevuma procentu maksājumi
Kredītu atmaksa
Veselības aizsardzība
Arodbiedrība
Pašvaldību izlīdzināšanas fonds
Norēķini par citu pašvaldību sniegtajiem izglītības
pakalpojumiem
Atlikums gada beigās

plāns

7304397
4233132
367110
325798
6000
1500
52000
70000
15000
85500
300000
12000
612347
4152
70158
1149700

6223615
1871013
638295
130635
151763
442923
142596
195117
169684
176899
94586
15882
66431
179438
64770
58509
281269
1151386
161738
30412
137989
89465
120000
698642
33140
20000
113930
216616
8863
20000
869126
126866

7304397
3083673
796025
845782
275505
496490
216840
275061
177970
347140
156640
80630
109870
295080
64770
129025
462740
1391910
298085
50000
300000
165955
120000
315970
121900
20000
113930
216620
14380
27985
1020144
127000

1149700

10000
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IZGLĪTĪBA

Ēnu diena Eiroparlamentā Briselē
No 19. līdz 22. martam Bri
selē norisinājās “Junior Achieve
ment – Latvija” (JAL) Starptau
tiskā Ēnu diena, kuras ietvaros
septiņi jaunieši no dažādām Lat
vijas skolām iepazinās ar mūsu
valsts pārstāvju darbu Eiropas
Parlamentā.
Šajā gadā uz Eiropas Parla
mentu devās un deputāta Gun
tara Krasta ēna bija Uldis Ville
rušs no Rīgas Komercģimnāzijas,
Ģirta Valda Kristovska ēna bija
Aiga Goša no Rīgas Imantas vi
dusskolas un Austra Mangusa no
Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas, Ineses
Vaideres ēna – Māra Laizāne no
Mārupes vidusskolas un Lelde
Meļķe no Cēsu pilsētas ģimnā
zijas, Roberta Zīles ēna – Jānis
Strazdiņš no Cēsu Draudzīgā
aicinājuma Valsts ģimnāzijas,
savukārt Valdi Dombrovski ēnoja Mārtiņš Dambergs no Talsu
Valsts ģimnāzijas.

Māra Laizāne stāsta:

“Agrs rīts, kņudoņa pakrūtē,
un balss skaļruņos jau aicina pie
sprādzēties, jo lidmašīna uzsāk
pacelšanos. Abas ar Leldi brī
žiem pārmijam priecīga nemie
ra pilnus skatienus un vērojam
kā lidmašīna atraujas no zemes
– brauciens nu ir pilnīgi oficiāli
sācies.
Šodien mēs ēnosim Eiropar
lamenta deputāti Inesi Vaideri,
tāpēc arī satraukums un nemiers.
Visu vēl neparastāku padara, ka
šī ir pirmā reize, kad lidojam, tā
pēc aizkritušās ausis šķiet tikai
pieder pie lietas.
Briseles lidostā mūs sagaida
Vaideres asistents Mikolajs, kurš
mūs arī pavada līdz Eiroparla
menta ēkai, izvadā ekskursijā pa
gigantisko celtni, kurā neskaitāmo
gaiteņu un zāļu dēļ apmaldīties ir
vieglāk par vieglu. Vēlāk viņš arī
izrāda Briseles vecpilsētu.
Pirmoreiz tiekoties, Vaidere
mūs samulsināja, jo, neskatoties
uz sava amata nopietnību, viņa

bija ļoti atvērta un jauka. Ar Vai
deres kundzi pļāpājām gan par
nenopietnām lietām, gan pār
runājām dažādus viņu un mūs
interesējošus nopietnus jautā
jumus. Deputāte iztaujāja par
mūsu nākotnes plāniem, daudz
runājām par dažādām norisēm
pasaulē. Viņa bija tikpat ieinte
resēta uzzināt vairāk par mums
un mūsu dzīvi kā mēs par viņu
un viņas darbu.
Vakariņās, sēžot kolosālā in
diešu restorānā, deputāte bija
tik draudzīga, ka pēc kāda laika
šķita: ja arī Vaideres amats ir pa
augstinājums, uz kura viņa stāv,
tad tai pat laikā deputāte noteik
ti ir gatava sniegt pretī roku, lai
palīdzētu saskatīt to, ko viņa var
redzēt no savas vietas.
Uzskatu, ka brauciens ir de
vis daudz – jaunus kontaktus
un pārliecību par to, ka, lai kur
cilvēki strādātu, galvenais ir mī
lēt to, ko dari, kā arī sajūtu, ka
pasaulē notiekošos procesus va

ram ietekmēt vairāk, nekā mums
varbūt šobrīd šķiet.
Lidmašīnai nolaižoties Rīgas
lidostā, ir tāda karuseļa sajūta.
Iespaidu gamma ir tik liela, ka
vēl visu dienu negribas runāt,
jo ir ko domāt, ko atcerēties no
notikumiem pārbagātās, spilgtās
dienas Briselē, ēnojot Eiroparla
mentā.”

No JAL preses relīzes:

Ineses Vaideres ēna Māra
Laizāne pēc atgriešanās atzina:
“Braucu un domāju, ka redzēšu
sausu un formālu vidi, kurā zem
birokrātijas un papīru kaudzes
ķepurojas cilvēki, bet ieraudzīju
spēku. Vaidere mani pārliecināja,
ka arī Latvija ir redzama Eiropas
debesīs, ka Latvija patiešām spēj
ietekmēt pasaulē notiekošos pro
cesus, ka sievišķību var un vajag
saglabāt arī spēka un varas pil
nā vidē.” Māra arī piebilda, ka ir
jau domājusi par karjeru Eiropas
Parlamentā un šis brauciens tikai

vēl vairāk apliecināja to, ka tas
būtu ļoti interesanti.
“Tāpat kā pērn man bija grū
ti izvēlēties ēnas kandidātu, jo
visi jaunieši, kuru CV bija izde
vība pārlūkot, ir mērķtiecīgi un
zinoši,” atzina Eiropas Parlamenta
deputāte Inese Vaidere. “Esmu
ļoti gandarīta, ka manas šā gada
viešņas – Māra Laizāne un Lelde
Meļķe – ir meitenes, kurām jau
tagad ir skaidrs mērķis, kā arī
izvēlētā profesija. Šķiet, ka šāds
brauciens uz Briseli ir ne tikai
zināma balva jauniešiem, kuri
kādā jomā guvuši izcilus sa
sniegumus, bet vienlaikus tā ir
arī mūsu bagātināšanās iespēja.
Meitenes ēnoja mani, bet tajā
pašā laikā arī es ēnoju šīs jau
kās meitenes, gūstot iespaidu par
jauniešu interesēm, vēlmēm un
spējām. Ceru, ka šāda sadarbība
jauniešiem palīdzēs nostiprināt
pārliecību par nākotnē darāmo
un sasniedzamo,” norādīja Vai
deres kundze.

Mārupes pagastā izveidota vienota pirmsskolas izglītības
iestāžu rinda
No 2007. gada 1. aprīļa rindā
uz jebkuru no Mārupes pagas
ta pirmsskolas izglītības iestādi
(PII) jāreģistrējas Mārupes pagasta padomē. PII rindā saskaņā
ar instrukciju “Kārtībā, kādā tiek
veidota izglītojamo rinda un uz
ņemšana Mārupes pašvaldības
izglītības iestādēs”, kas pieņem
ta 2005. gada 15. jūnijā, uzņem
tikai Mārupē deklarētos bērnus,
kuriem vismaz viens no vecā
kiem arī ir deklarēts Mārupes
pagastā.
Lai reģistrētos PII rindā, ne
pieciešams:
- iesniegt iesniegumu (viens
no vecākiem vai aizbildnis aiz
pilda uz vietas, vēlams norādīt
konkrētu PII),
- uzrādīt bērna dzimšanas
apliecības oriģinālu,
- pievienot izziņu par dekla
rēto dzīvesvietu (saņemama uz
vietas pie reģistratores).

Uz Mārupes pagasta iedzīvotājiem neattiecas pārreģistrācija PII aprīlī, par ko plaši
ziņo plašsaziņas līdzekļi – tā
attiecas tikai uz Rīgu vai citām
pašvaldībām, ja tajās pieņemti
šādi noteikumi.
Izņēmums – līdz 1. jūnijam
Mārupes pagasta padomē jā
piesakās arī tiem vecākiem, kas
pieteikuši savas atvases uz PII
no 2007. gada rudens (pārsvarā
2004. gadā dzimušos), lai pārbau
dītu vai bērns atbilst uzņemšanas
noteikumiem Mārupes pagasta
PII, jo viņi ir pieteikuši bērnus
pārejas periodā, kad vēl doku
mentiem nebija jāpievieno izziņa
par deklarēto dzīvesvietu.
Vietu skaitu jaunajam mā
cību gadam visas Mārupes PII
Mārupes pagasta padomei da
rīs zināmu līdz 1. jūnijam, bet
līdz 20. jūnijam vecākiem tiks
izsūtīti paziņojumi par bērnu

uzņemšanu.
Tā kā ir pilnīgi skaidrs, ka

PII “Lienīte” izsludina konkursu uz metodiķa amatu

Pretendentam izvirzītās pamatprasības:
• Zinātņu maģistrs pedagoģijā
• Augstākā izglītība pirmsskolas pedagoģijā vai augstākā pedagoģiskā izglītība ar
pirmsskolas izglītības kvalifikācijas celšanas kursiem B1, B2 (sertifikāts)
• Piecu gadu praktiskā darba pieredze pirmsskolas izglītības iestādē visās pirmsskolas
vecuma grupās
Konkursam iesniedzamie dokumenti:
• Izglītību apliecinoši dokumenti
• CV
• Motivācijas vēstule
Dokumenti jāiesniedz PII “Lienīte”, Amatas ielā 2, Mārupē no sludinājuma publicēšanas dienas
(19.04.2007.) līdz 15.05.2007. Pārrunas 2007. gada 21. maijā. Tālr. 7934459.
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visiem rindā stāvētājiem vietas
pašvaldības PII nav iespējams
nodrošināt, aicinām izmantot
pašvaldības sniegto iespēju mak
sāt par 80 latiem mazāk privātajā
PII, ja bērns un viens no vecā
kiem deklarēti Mārupē ne mazāk
kā gadu un privātā PII noslēgusi
ar Mārupes pagasta padomi sa
darbības līgumu (šobrīd tādas ir
trīs – “Mazulītis Rū”, “Patnis” un
“Varavīksne”).
Attiecībā uz bērnu sagatavo
šanu skolai no piecu gadu vecu
ma paskaidrojam, ka pašvaldībai
jānodrošina obligātā piecus līdz
sešus gadus veco bērnu izglītības programmas apguve, kas
aizņem 3,5 stundas dienā. Paš

valdībā obligāto apmācību realizē
pilnas dienas (12 stundu) grupās
(“Lienītē”, “Tīrainē”, Jaunmārupes
sākumskolā un Skultes pamat
skolā), nepilnas dienas (septiņu
stundu) grupās (“Lienītē” un
Jaunmārupes sākumskolā), kā
arī darbojas 3,5 stundu grupas
Mārupes vidusskolā un Mārupes
mūzikas un mākslas skolā.
Brīvas vietas ir tikai 3,5 stun
du grupās. Ja ir vēlme vest bērnu
uz šādu pirmsskolas sagatavo
šanas grupu, kas realizē valsts
noteikto mācību programmu, lū
dzam pieteikties Mārupes pagasta
padomē, lai speciālisti zinātu, kur
un cik grupas nepieciešams vei
dot jaunajam mācību gadam.
Rīgas Apriņķa Avīze
ceturtdiena, 19. aprīlis, 2007

No pedagoģiskās
Lielā diena Jaunmā- skolas absolventes
rupes sākumskolā
līdz PII vadītājai
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

•••
* No 19. līdz 22. martam
Briselē norisinājās “Junior Ac
hievement – Latvija” Starptau
tiskā Ēnu diena, kuras ietvaros
septiņi jaunieši no dažādām
Latvijas skolām iepazinās ar
mūsu valsts pārstāvju darbu
Eiropas Parlamentā. Viena
no Ineses Vaideres ēnām bija
Mārupes vidusskolas skolniece
Māra Laizāne.
•••
* Mārupes vidusskola 31.
martā saņēma UNICEF Latvi
jas Nacionālās komitejas patei
cību par īpašu ieguldījumu un
aktīvu piedalīšanos 2006. gada
UNICEF Ziemassvētku akcijā
“Esi labais un palīdzi”, kurā
Mārupes vidusskolas skolēni
pārdeva visvairāk Ziemassvēt
ku atklātņu.
UNICEF iestājas par bēr
nu tiesībām un cīnās par viņu
labklājību, realizējot projektus
un programmas, kas palīdz
bērniem izdzīvot un attīstī
ties. Jau 60 gadu UNICEF ir
pasaules vadošā organizācija,
kas strādā bērnu labā 155 pa
saules valstīs un teritorijās, lai
palīdzētu viņiem izdzīvot un
attīstīties no agrīnas bērnības
līdz pieaugušo vecumam. UNI
CEF ir pasaulē lielākais vak
cīnu piegādātājs nabadzīgajām
valstīm. Organizācija atbalsta
rūpes par bērnu veselību un
piemērotu uzturu, drošu ūdeni
un sanitāriju, kvalitatīvu pa
mata izglītību gan zēniem,
gan meitenēm un bērnu aiz
sardzību no vardarbības, iz
mantošanas un AIDS. UNI
CEF finansējumu veido tikai
brīvprātīgi ziedojumi, kurus
veic indivīdi, uzņēmumi, fon
di un valstu valdības, kā arī
UNICEF atklātņu un dāvanu
tirdzniecība.
•••
* 26. martā notika Māru
pes mūzikas un mākslas sko
las akreditācija, kurā augstu
novērtēts skolā veiktais peda
goģiskais process un mācību
sasniegumi.
•••
* 11. un 12. aprīlī Jaun
mārupes sākumskolā noritēja
izglītības iestādes akreditācija.
Vērtēšanas komisija divas die
nas iepazinās ar skolas darbu.
Gaidām vērtējumu.
•••
* 12. – 13. aprīlī Mārupes
mūzikas un mākslas skolā
notika otrais atklātais mazās
kamermūzikas konkurss, kurā
piedalījās arī viesi no Krievi
jas. Tas noslēdzās ar laureātu
koncertu, kurā uzstājās Latvi
jas un ārvalstu klavieru dueti,
kameransambļi un goda vie
si – klavieru duets Nora Novi
ka un Rafi Haradžanjans.

Rīgas Apriņķa Avīze
ceturtdiena, 19. aprīlis, 2007

Kas par krāsām – košas, košas!
Kas par olām – raibas, raibas!
Kas par dienām – lielas, lielas!

izmantojot latviešu tautas orna
mentus, vajadzēja izkrāsot savu
Lieldienu olu. Visus viņu dar

Lieldienas!

Senie latvieši savu prie
ku par atnākušo pavasari un
gaismas uzvaru pār tumsu
apliecināja un izteica Lieldie
nu norisēs. Arī mēs, Jaunmā
rupes sākumskolas 1. klases
skolēni un skolotājas bib
liotekāres Z. Spādes vadībā,
ieskandinājām šos saulgriežu
svētkus kopīgā pasākumā –
viktorīnā “Oliņ, boliņ…”,
kura norisinājās 27. un 28.
martā. Tika pārrunātas un
uzsvērtas svētku tradīcijas,
skandētas tautasdziesmas par
Lieldienām, minētas mīklas
un ticējumi.
Skolēni par Lieldienu izda
rībām atcerējās: kā jākrāso olas,
kāpēc tās nedrīkst ēst bez sāls,
kāpēc ir jākar šūpoles un jāšū
pojas, kas jādara Lieldienu rītā,
lai visu gadu būtu skaists, vesels

bus – vislatviskākās un oliskākās
olas – var apskatīt radošo darbu
izstādē skolas pirmā stāva ves
tibilā.
Par Lieldienu pārsteigumu
bija parūpējies Lieldienu zaķis,

Jaunmārupes sākumskolas akreditācijas komisija tikās arī ar pašvaldības
pārstāvjiem – otrā no kreisās skolas direktore Iveta Timule, blakus – pagasta padomes pr-ja Līga Kadiģe un bāriņtiesas pr-ja Nadīna Millere.
un neaizgulētos, kāpēc nav labi,
ja Lieldienās vardes lec pāri ce
ļam (kā zināms, tad būs lietaina
vasara). Vislielāko jautrību guva
rotaļa “Šikutēni, šekutēni…”, kuras
laikā bija jābūt uzmanīgiem un
veikliem.
Skolēni noklausījās bibliote
kāres stāstījumu par Lieldienu
simboliem (piemēram, sauli),
teiku par olu un iemācījās skai
tāmpantu “Oliņ, boliņ…”, kuru
noskaitot, varēja uzsākt rotaļu
“Kur snīpis?”.
Pēc Lieldienu tradīciju pārru
nāšanas sekoja arī olu ripināšana,
kurā tika izmantotas speciāli šim
nolūkam ļoti rūpīgi un skaisti iz
gatavotās olu renītes. Par to lielu
paldies sakām mūsu remontstrād
niekam Aleksandram Bataram.
Pasākuma noslēgumā norisi
nājās konkurss par vislatviskākās
olas izveidošanu, kurā skolēniem,

kurš iepriecināja visus ar nelielu
cienastu – saldumiem. Par pieda
līšanos konkursā skolēni saņēma
atzinības rakstu.
Ar gandarījumu un svētku
sajūtu audzēkņi devās uz savām
klasēm, jo īstā Lieldienu svinēša
na šogad iekrita skolēnu pavasa
ra brīvlaikā, kad kopā ar ģimeni
varēja priecāties un izbaudīt šos
skaistos pavasara saulgriežu svēt
kus.
Cerams, ka šis laiks katram
no mums ļāva ieskatīties pa
šam sevī un ieklausīties savos
bērnos, parunājoties ar viņiem
un uzklausot viņus. Neļausimies
dusmām un pārmetumiem, bet
padomāsim par vērtībām, kas ir
visam pamatā – ģimeni, bērniem,
mīlestību, jaukām attiecībām, cil
vēcību!
Sagatavoja bibliotekāre
Z. Spāde

28. marta Mārupes pagasta
padomes sēdē par pirmsskolas
izglītības iestādes (PII) “Lienīte” vadītāju tika apstiprināta
ilggadējā PII metodiķe Biruta
Antoneviča.

jot par metodiķi, sapratu, ka atkal
nepieciešams papildināt zināšanas,
tādēļ esmu beigusi maģistrantūru
Latvijas Universitātes Pedagoģijas
fakultātē, kas daudz palīdzējis tieši
plānošanā.

Biruta Antoneviča Mārupē
nonāca tieši pirms 30 gadiem, kad
1977. gada janvārī trīs pedagoģis
kās skolas absolventes pēc sada
les tika norīkotas darbā Mārupes
bērnudārzā. Jaunās audzinātājas,
uzsākot darba gaitas, saprata: ar
vidējo speciālo izglītību ir par
maz, tādēļ iestājās Liepājas (toreiz
V. Lāča) pedagoģiskajā institūtā
(LPI), bet izvēlējās ne to vieglāko
ceļu: visām interesēja papildināt
zināšanas diezgan sarežģītā spe
cialitātē – defektoloģijā. Strādā
jot PII nācās sastapties ar to, ka
daudziem mazuļiem ir dažādas
problēmas, kuras, rīkojoties laicīgi,
iespējams labot.
Antoneviča pabeigusi LPI
un gandrīz 10 gadus (līdz 1986.
gadam) nostrādājusi par audzi
nātāju savā pirmajā darbavietā.
Kad izglītības sistēmas reformas
rezultātā vienu periodu bērniem
skolas gaitas bija jāuzsāk sešu
gadu vecumā (sākumā t.s. 0-kla
sē, vēlāk no tā paša vecuma jau 1.
klasē; mācību laiks tika palielināts
līdz 12. klasēm), Antoneviča aiz
gāja uz Mārupes vidusskolu, kur
strādāja tikai 1. klasītēs – tātad
ar tiem pašiem sešgadniekiem,
ar kuriem līdz tam darbs saistīja
bērnudārzā.
1993. gada decembrī viņa at
griezās darbā PII “Lienīte” jau kā
metodiķe. Sākumā, kamēr abi dēli
bija mazi, strādāja pusslodzi, bet
drīz jau ķērās pie darba ar lielu
sparu, jo pārkārtošanās laikā pe
dagoģiskā darba plānošana daļē
ji bija aizmirsta. Tika izstrādātas
pirmsskolas izglītības program
mas, sakārtota pedagoģiskā darba
organizācija.
Biruta Antoneviča: “Pati esmu
izgājusi cauri visiem pirmsskolas
izglītības darba posmiem. Strādā

Stāties jaunā amatā ir gan
viegli – viss savā darbavietā labi
zināms, gan grūti, jo mainās at
tiecības – neesmu vairs tikai pe
dagoģiskā procesa vadītāja, bet
jāpārzina pilnīgi visa saimniecība.
Jūtu, ka dažreiz daudz precīzāk
jāizskaidro prasības.
Šobrīd mūsu kolektīvam ļoti
svarīgi ir atrast labu metodiķi, kas
pārņemtu manu iepriekšējo darbu
un ar kuru mums veidotos laba
komanda. Kā jau konkursa slu
dinājumā (skat. 8. lpp.) redzams,
meklējam zinošu speciālistu ar
pieredzi visās vecuma grupās, jo
darbs ar trīs līdz četrus gadus ve
cajiem bērniem ļoti atšķiras no
piecgadīgo un sešgadīgo apmā
cības. Mūsu metodiķim jābūt ar
maģistra grādu, jo jau daudzas
audzinātājas ir beigušas vai mā
cās maģistrantūrā. Šobrīd mums
ir ļoti labi kadri, daudzus esam
izaudzinājuši tepat “Lienītē”, jo
augstskolas diemžēl sagatavo teo
rētiski – bieži audzinātājas, kas
atnāk darbā pēc vidusskolas un
reizē strādā, ir ieguvējas – viņas
prot teoriju pielietot praksē un ar
savu darba pieredzi labāk izprast
teoriju.”
Reizē ar mazo mārupiešu iz
glītošanu Antoneviča audzina di
vus dēlus, kas šobrīd mācās 7. un
9. klasē. Puikas aktīvi nodarbojas
ar futbolu, kas palīdz organizēt
viņu laiku. PII vadītāja atzīst:
“Labi, ka mani puikas ir jau tik
lieli un patstāvīgi, jo man šobrīd
ļoti daudz laika aizņem darbs.”
Līga Kadiģe: “Novēlu Birutai
Antonevičai un PII “Lienīte” ko
lektīvam saglabāt radošo dzirk
stelīti, sirds siltumu, labestību un
gaišumu, ko jūs līdz šim sniedzāt
mazajiem mārupiešiem.”
Zanda Melkina
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Kā mārupieši mesiju redzēja
Savu glābēju skatīt vaigā
izdevās izredzētajiem – SIA
“Sabiedrība Mārupe” mazajiem
kapitālistiem, kuri bija sanākuši
uz ikgadējo kopsapulci. Taču tā
vietā, lai svaidītu mesijas kājas
ar prieka asarām, ļaujot sevi
atpestīt no pasaulīgās mantas,
ko rūsa un kodes maitā, šie
nepateicīgie ļaudis atnācēju
padzina.
Par tādu zaimošanu mesija,
vārdā Jānis, tā noskaitās, ka plaš
saziņas līdzekļos izplatīja draudī
gu vēstījumu par SIA “Sabiedrība
Mārupe” valdes patvaļa jeb, pēc
valdes domām, likumi ir priekš
kaķiem. Vēl aizvien nespēdams
samierināties ar vienbalsīgo izrai
dīšanu no iekārotās 700 hektārus
platās Ēdenes jeb Mārupes dārga
jām zemēm, Jānis Aukstars sevi
turpina dēvēt par SIA “Sabiedrība
Mārupe” dalībnieku interešu aiz
stāvības grupas vadītāju. Aicina
mazos akcionārus cīnīties pret
“alkatīgās valdes autoritatīvo un
demagoģisko vadības stilu.”
Jā, grūti tam kungam samie
rināties ar patiesību, ka pilnīgi
visi 84,3% sapulcē savu viedokli
paudušie kapitāldaļu īpašnieki ir
viņa pretinieki, nejūtas vardarbīgi
apspiesti un tātad – ieskaitāmi
patvaļas grupā.

175:0 nepiekāpības labā
Tāds bija saimniecības ka
pitāldaļu īpašnieku vienprātīgs
balsojums pret sveša ekonomis
kā grupējuma ienākšanu slēgta
jā komercsabiedrībā. Lai gan vēl

pārreģistrēšanu uz Jāņa Aukstara
dibinātās SIA “Investīcijas” vārda,
kā arī nolēma viņu pašu no slēg
tās sapulces izraidīt.
Ņemot vērā, ka starpsapulču
laikā Ildze Krūmiņa un Laimonis
Melderis ir prettiesiski nodevuši
sekmīgi strādājošās slēgtās ko
mercsabiedrības intereses treša
jām personām, kapitāldaļu īpaš
nieki nolēma abus no sabiedrības
dalībnieku skaita izslēgt. Līdz ar
to atņēma arī balsstiesības viņu
pilnvarotajiem advokātiem – Ola
vam Ceram un Ievai Ļeņovai,
kā arī palūdza zāli atstāt līdzi
paņemtajam tiesu izpildītājam
Ģirtam Dmitrijevam.
Klātesošie plašsaziņas līdzekļu
pārstāvji varēja pārliecināties, ka
balsojumi notika ar lielu pašap
ziņu un apbrīnojamā vienprātībā,
apzinoties, ka nevis valdei jeb kā
saka tas kungs Aukstars – “patva
ļas grupai”, bet tieši kopsapulcei
pieder īstā teikšana. To kopsapulce
izmantoja arī savas vadības vēlēša
nās – nedaudz pamainīja valdi, bet
par priekšsēdētāju (ar 171 balsi
“Par” un nevienu “Pret”) atkārtoti
ievēlēja savu Modri Spuģi.

Glābējgrupas
aptaustījums
Taisnības labad jāteic, ka
mesija, nolaižoties līdz tēvzemes
lauksaimniecības aizstāvjiem, pie
ļāva būtisku kļūdu. Nebija prāta
darbs šajā nesavtīgās glābšanas
misijā ņemt līdzi savu miesassar
gu. Arī mesijas mācekļi bija ne
veiksmīgi izvēlēti – divi advokāti,
viens zvērināts tiesu izpildītājs ar

SIA “Sabiedrība Mārupe” skaitļos un faktos
• Pamatlīdzekļu pieaugums, salīdzinot 2003. un 2006. gadu, no
Ls 1 247 690 līdz 3 470 040 jeb par 278%.
• Apgrozāmo līdzekļu pieaugums šajā laika posmā – no
Ls 1 166 537 līdz 2 390 403 jeb par 187%.
• Kopā aktīvu pieaugums no Ls 2 414 217 līdz 5 860 443 jeb
par 243%.
• Neto apgrozījums, rēķinot uz vienu strādājošo, pieaudzis no
Ls 6372 līdz 13716 jeb par 215%.
• Peļņa 2006. gadā, salīdzinot ar 2005. gadu, pieaugusi par
59% jeb no Ls 155 970 līdz 247 770.
• Dividendēs izmaksās Ls 0,25 par kapitāldaļu.

pitāldaļu izsolē.
Būtu gan labāk ņēmis līdzi
kādu zinošu agronomu, zooteh

maksāt nespējīgajos uzņēmumos.
Visilgāk un ienesīgāk likvidējis
Rīgas alus darītavu “Vārpa”. Viņa

valdes apspiestos, to darīja tikai
savas cilvēkmīlestības dēļ. Jo ne
viens taču neticēs, ka vēl divi

niķi vai enerģētiķi – vismaz sā
kumam iznāktu dialogs par me
nedžmentu nākotnei. Bet tagad
nekā! Šie, savā starpā saliedētie,
kapitālisti prasa tam kungam
Aukstaram – kas tu tāds? Esi
vai neesi vairs skandalozā “Vent
bunkera” valdes loceklis? Cik un
kādos projektos investējušas tavas
“Investīcijas”? Kādu galu ņēmušas
tevis pārņemtās SIA? Ar ko īsti
pelni sev maizīti?
Neliek miera arī mācekļiem.
Par advokātu Olavu Ceru dabū
juši zināt, ka viņš kļuvis piere
dzes bagāts administrators n-tajos

kolēģei Ievai Ļeņovai pieredze
mazāka, bet tomēr – tāda likvi
dēšanas procedūrās roku iesitušo
apvienība taču dara uzmanīgus
pat pelnošās “Mārupes” ļaudis.
Taču aizstāvības labad jāteic,
ka abi advokāti uzrāda arī lielu
nesavtību – tas nekas, ka pastāv
viņu amatbrāļu takse no 100 līdz
200 eiro par stundu darba. Pie
mēram, SIA “Sabiedrība Mārupe”
dalībnieku kopsapulces dienā Il
dzes Krūmiņas un Laimoņa Mel
dera pilnvarotie Olavs Cers un
Ieva Ļeņova sausām mutēm no
plkst. 10.00 līdz 19.00 aizstāvēja

dendes nesaņēmusī pensionāre I.
Krūmiņa un nopietnu strādāšanu
ne sevišķi cienošais L. Melderis
būtu spējīgi katrs par nolīgta ad
vokāta pakalpojumiem samaksāt
ap 900 latiem dienā. Vismaz Mel
dera kunga pilnvarotajai advo
kātei taču bija jāsaprot, ka viņš
šādu maksājumu nebūtu varējis
garantēt pat ar visām savām 97
kapitāldaļām, lai gan tagad kapi
tāldaļas vērtība tika palielināta uz
septiņiem latiem.
Silvija Veckalne,
SIA “Sabiedrība Mārupe” sabiedrisko attiecību speciāliste

Aprīlis – talku mēnesis

Piemērs. Ja I. Krūmiņa nerīkotos pret sabiedrības interesēm,
viņa par 2006. gada rezultātiem dividendēs saņemtu: Ls 0,25 x
3274 kapitāldaļas = Ls 818,5.
paredzama ilgstoša tiesāšanās,
mārupieši izrāda gatavību aiz
stāvēt savas tiesības nodarboties
ar lauksaimniecības produktu ra
žošanu, lemt par iegūtās peļņas
sadali un pašiem plānot attīstības
stratēģiju, nevis lētticīgi ļaut savu
kopkapitālu pārņemt cilvēkiem
no malas ar apšaubāmā ceļā ie
gūtiem līdzekļiem.
Tāpēc kapitāldaļu īpašnieki un
viņu pilnvarotie nobalsoja pret
nelikumīgi no Ārijas Apolonijas
Lizanderes iegūto 83 kapitāldaļu
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veselu kavalkādi reprezentablu
automašīnu.
Pērn tas kungs Aukstars, vei
cot izmēģinājuma atnākšanu, pie
kopsapulces dalībniekiem ieradās
viens – tikai ar 3274 kapitāldaļu
īpašnieces Ildzes Krūmiņas piln
varu palmas zara vietā. Šoreiz kā
visu mazo, kā kapitālistu aizstā
vim, protams, tik liela pilnvara
nederēja. Tāpēc to uzticēja tā
kunga māceklim Olavam Ceram,
kurš jau paspējis piedalīties arī
Ārijas Apolonijas Lizanderes ka

Paldies Mārupes pagasta pensionāru biedrības aktīvajiem dalībniekiem par paveikto pagasta teritorijas
sakopšanā. Pieliksim katrs savu roku, lai mūsu pagasts taptu tīrāks!

Rīgas Apriņķa Avīze
ceturtdiena, 19. aprīlis, 2007

Miljonu saņemam,
miljonu atņem
Nobeigums. Sākumu lasiet 5. lpp.

Pašvaldību finanšu izlīdzi
nāšanas sistēma balstās uz divu
nodokļu – iedzīvotāju ienāku
ma un nekustamā īpašuma no
dokļa – ieņēmumu aprēķiniem
un katras pašvaldības finanšu
nepieciešamību, kuru nosaka,
ņemot vērā pašvaldības kate
goriju, iedzīvotāju skaitu un
sastāvu pēc vecuma, sociālās
aprūpes iestādēs atrodošos ie
dzīvotāju skaitu un citus kritē
rijus. Mārupes pašvaldība ir to
pašvaldību skaitā, kuru ieņēmu
mu bāze pārsniedz aprēķināto
finanšu nepieciešamību, tāpēc
katru gadu Mārupes pašvaldī
ba iegulda līdzekļus pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas sistēmā.
Šogad pašvaldību izlīdzināšanas fondā iemaksājamā summa pārsniedz miljonu latu, tai
pašā laikā pašvaldība atmaksā
kredītu par Mārupes ūdenstorni un Jaunmārupes sākumskolu (aizdevumu procentu un

kredīta atmaksa kopā sastāda
ap 330 tūkstošiem latu).
Šogad vēl jānorēķinās par
mūsu ēkas rekonstrukciju, kas
noslēgusies ar jaunām, gaišām
telpām bāriņtiesai, nodokļu in
spektorēm, iedzīvotāju reģistra
speciālistei, juristiem un sociā
lajam dienestam, un plašu tel
pu kompleksu būvvaldei, līdz
ar to Mārupes pagasta pado
mes speciālisti ieguvuši arvien
pieaugošajam darba apjomam
atbilstošus darba apstākļus, kas
dod iespēju kvalitatīvāk sniegt
pakalpojumus pagasta iedzīvo
tājiem un citiem apmeklētājiem.
Atvēlētas telpas arī sabiedrisko
organizāciju aktivitātēm, radī
ta ērta pieejamība cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām. Ceram, ka
mūsu darba vides sakārtošana
veicinās pozitīvu sadarbību
starp pašvaldības administrāciju
un iedzīvotājiem.
Mārupes pagasta padomes
priekšsēdētāja Līga Kadiģe

Testi parāda
sportistu izaugsmi
Mārupes pagasta sportisko ak
tivitāšu rezumējums pēc astoņu
mēnešu intensīva treniņu darba
notika pēdējā marta dienā Jaun
mārupes sākumskolas sporta zālē.
Pusotra simta jauno sportistu savas
spējas pārbaudīja septiņos fiziskajos
vingrinājumos, kas ietvēra izturību,
lokanību, veiklību, ātrumu.
Mārupes pagasta sporta treneri,
veicot tiesnešu darbu, varēja pārlie
cināties par sportistu sagatavotību.
Jāatzīmē, ka sporta darba kvalitā
tes kritēriji ir nevis komandu, in
dividuālo sporta veidu sportistu
izcīnītās vietas, kas, protams, nav
mazsvarīgi, bet gan pilnīga kon
krētā sporta veida programmas
materiāla apgūšana un sportistu
sagatavotības izaugsme gada bei
gās, salīdzinot ar iepriekšējā gada
pārbaudes rezultātiem.
Mārupes pagasta sporta trene
ru treniņu darba uzdevumi sevī
ietver:
• audzēkņu organisma un veselības
nostiprināšanu;
• teicamu fizisko attīstību un atbil
stošu VFS nodrošināšanu;
• speciālo fizisko īpašību attīstī
šanu;

• sportistu funkciju noteikšanu kat
ram audzēknim, izvērtējot viņu in
dividuālās iespējas un īpatnības;
• sportisko iemaņu un pašanalīzes
attīstīšanu;
• sportistu audzināšanu atbilsto
ši sporta ētikas kodeksam, kā arī
pakāpenisku katra sportista apmā
cību attiecīgajā sporta veidā un tā
pilnveidošanu.
Rezumējot VFS testu rezultā
tus, redzams, ka tie, kas nopietni
apmeklē treniņus, piedalās sacen
sībās, arī parādīja labus rezultātus
kopvērtējumā.
Zēni
1990. gadā dzimušie
1. vietā Dāvids Saakjans
2. vietā Klāvs Grieze
3. vietā Artjoms Bambans
1991. – 1992. gadā dzimušie
1. vietā Kārlis Orleāns
2. vietā Valērijs Urigajevs
3. vietā Toms Andrējevs
1993. – 1995. gadā dzimušie
1. vietā Toms Segliņš
2. vietā Mārtiņš Jugans
3. vietā Jānis Jirgensons
1996. – 1997. gadā dzimušie
1. vietā Raimonds Cenkus
2. vietā Aigars Reiziņš
3. vietā Oskars Liepiņš

1991. gada barikāžu dalībnieku Mārupes biedrībai
divu gadu jubileja
2007. gada 9. martā notika
1991. gada barikāžu dalībnieku
Mārupes biedrības valdes sēde.
Tieši šajā datumā 2005. gadā mūsu
biedrība tika oficiāli reģistrēta kā
sabiedriskā organizācija Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistrā
(UR).
Valdes sēdē pārskatījām biedrī
bas darbības rezultātus, kā veicies
šajos divos gados. Ar 2005. gadu
sākās barikāžu dalībnieku pārreģis
trācija, iepazīšanās ar statūtiem, ie
sniegumu rakstīšana un iestāšanās
biedrībā. Līdz šim laikam iesniegti
152 iesniegumi, par Mārupes ba
rikāžu biedrības goda biedriem
uzņemti 16 cilvēki.
Atskatoties vēsturē, atcerējā
mies, ka jau 2003. gada 17. jan
vārī pie improvizēta ugunskura
un svecēm Latvijas karoga krāsās
Mārupes kultūras namā pirmo rei
zi pēc 12 gadiem tikās Mārupes
pagastā dzīvojošie 1991. gada ba
rikāžu dalībnieki. Līdz 2003. gada
janvārim Barikāžu atbalsta fondā
bija reģistrēti tikai 30 mārupieši,
2004. gadā anketas aizpildīja vēl 45
un tā ar katru gadu vairāk.
Mārupes biedrības darbības
uzsākšanai 2004. gada 24. no
vembrī Mārupes kultūras namā
norisinājās 1991. gada barikāžu
aizstāvju Mārupes biedrības dibi

nāšanas sapulce, atklātā balsošanā
tika ievēlēta valde piecu cilvēku
sastāvā uz trim gadiem.
Par valdes priekšsēdētāju ievē
lēja zemessargu Jāni Ozolu, kurš
jau septīto gadu cenšas apzināt
visus mārupiešus, kas 1991. gadā
bija uz barikādēm, lai visi šie cil
vēki tiktu apbalvoti ar piemiņas
zīmi par piedalīšanos Latvijas ne
atkarības aizstāvēšanā 1991. gada
janvārī – augustā.
Līdz šim brīdim ar šo piemiņas
zīmi apbalvoti 302 mārupieši.
Tā kā Saeimā iesniegts likum
projekts, kurā valsts apbalvojumus
paredzēts apvienot, iespējams, ka
2007. gads ir pēdējais, kad bari
kāžu dalībniekus var izvirzīt ap
balvošanai tieši ar šo 1991. gada
barikāžu dalībnieku piemiņas zīmi.
Tādēļ aicinām cilvēkus, kas pirms
16 gadiem aizstāvēja savu valsti,
pieteikties arī pašiem, jo šis ap
balvojums ir unikāls un tiek pie
šķirts tikai dažām paaudzēm visā
Latvijas vēsturē.
1991. gada barikāžu dalībnieki
var pieteikties pie Jāņa Ozola pa
tālruni 7933175 vai 29819766 un
saņemt anketas.
Ar Mārupes pagasta padomes
atbalstu katru janvāri rīkojam
barikāžu atmiņu vakarus un pie
miņas pasākumus. Paldies visiem,

kuri atrod laiku un piedalās gan
svinīgajos pasākumos kultūras
namā, gan atceres brīžos pie Ro
berta Mūrnieka atdusas vietas
Mārupes kapsētā.
Pateicoties mūsu barikāžu
biedrības valdes priekšsēdētājam
Jāņa Ozola neatlaidībai un uzņē
mībai, ar šā gada 16. janvāri bied
rībai ir savs karogs un piemiņas
medaļa.
Lai palīdzētu savākt līdzekļus
totalitāro režīmu upuru pieminek
ļa izgatavošanai un uzstādīšanai
pie Mārupes kapiem, barikāžu
Mārupes biedrība atvēra kontu
ziedojumu vākšanai (šādu kontu
var atvērt tikai juridiska persona,
kura ir oficiāli reģistrēta UR . Tā
ir arī šī biedrība).
Ja vēlaties un varat
sniegt savu materiālo
atbalstu šīs piemiņas
vietas izveidei pie
Mārupes kapiem,
naudu varat ieskaitīt:
AS “Baltic Trust Bank”
LV26BATR0051J02184601
1991. gada barikāžu dalībnieku
Mārupes biedrība
Reģ. Nr. 40008089018
Ziedojums totalitāro režīmu
upuru piemineklim
1991. gada barikāžu dalībnieku
Mārupes biedrības valde
3. vieta Elīna Strautniece
1991. – 1993. gadā dzimušās
1. vieta Līga Strautniece
2. vieta Lineta Līduma
3. vieta Zane Baļuka
1994. – 1995. gadā dzimušās
1. vieta Laura Smaile
2. vieta Indra Eniņa
3. vieta Lolita Viša
1996. – 1997. gadā dzimušās
1. vieta Madara Buka
2. vieta Alise Lukina
3. vieta Agnese Šmēmane
1998. gadā dzimušās un jaunākas
1. vieta Nikola Alise Cīrule
2. vieta Madara Ilzāne
3. vieta Laima Nameda Lazda

1998. – 1999. gadā dzimušie
1. vietā Eižens Baliņš
2. vietā Rolands Jurģītis
3. vietā Mikus Jupiņš
2000. – 2002. gadā dzimušie
1. vietā Artūrs Mihējevs
2. vietā Rūdolfs Polcs
3. vietā Toms Andriņš

Teikvando trenera Vitālija Lepi
na Žagara audzēknis Kārlis Orleāns
vingrinājumu roku saliekšana un
iztaisnošana 2006. gada veica 46,
bet 2007. gadā gandrīz divas rei
zes vairāk – 90 reižu, pietupienus
uz vienas kājas pērn – 70, bet šo
gad – 90 reižu. Labākais rezultāts
lēcienos ar lecamauklu VFS testos
ir Artjomam Bambanam – 174 rei

zes vienā minūtē. Nākamo vietu
ieguvējiem – 157 un 149 reizes.
Futbola trenera Agra Kokorēviča
audzēknim Kristapam Antoņēvi
čam izaugsme, salīdzinot ar 2006.
gadu, ir liela. Piemēram, vingrinā
jumu roku saliekšanā un iztaisno
šanā 2006. gadā viņš veica tikai 17
reizes, bet 2007. gadā – 41 reizi,
pietupienos uz vienas kājas – 40
reižu, bet šogad – 60 reizes. Kop
vērtējumā Kristaps diemžēl netika
godalgotā vietā, jo rezultāti šajā ve
cuma grupā bija ļoti blīvi.
Meitenes

1988. – 1990. gadā dzimušās
1. vieta Elizabete Zīlišķe
2. vieta Līga Miķelsone

Ja salīdzina rezultātus, piemē
ram, lēcienos ar lecamauklu, Indra
Eniņa 2006. gadā tos izpildīja 92,
bet šogad jau 123 reizes.
Sporta daļas vadītāja
Silvija Bartuševiča
• 21. aprīlī plkst. 10.00
Jaunmārupes stadionā bērnu un
jauniešu futbola turnīrs “Pavasara kauss” ar vieskomandu
piedalīšanos.
• 28. aprīlī Mārupes pagasta
volejbola sezonas noslēguma
sacensības Jaunmārupes sākumskolas un Mārupes vidusskolas
sporta zālē – ceļojošā kausa
izcīņa un labākā spēlētāja
un labākās spēlētājas titula
piešķiršana.
• 12. maijā Jaunmārupes sākumskolā notiks otrais starptautiskais
Mārupes pagasta bērnu un jauniešu turnīrs teikvando “Pirmais
solis”. Sākums plkst. 11.00.
Aicinām visus interesentus vērot,
kā izpilda
• sitienu ap-čagi lēcienā
• bamdal čagi sitienu uz laiku
• kerugi-sparingu

Rīgas Apriņķa Avīze
ceturtdiena, 19. aprīlis, 2007
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KULTŪRA

Zemgales novada “Balsis” pieskandina
Mārupi
31. martā Mārupes kultūras
namā notika Zemgales novada
vokālais konkurss “Balsis”, kuru
organizē Valsts jaunatnes inicia
tīvu centrs. Iepriekšējos gados lī
dzīgs konkurss bija “Do-Re-Mi”.
Jaunums, ka šogad tajā drīkstēja
uzstāties bez skaņu pastiprino
šām iekārtām, izmantot tikai
akustiskos instrumentus. Žūrijas
priekšsēdētāja bija Dace Poļevs
ka, kura pērn vokālā konkursa
organizēšanas stafeti pārņēma no
ilggadējās “Do-Re-Mi” dvēseles
Gunāra Jēkabsona.
Zemgales novada konkursā
piedalījās labākie skolu vokālie
ansambļi un solisti no Rīgas,
Ogres, Aizkraukles, Bauskas, Jel
gavas un Dobeles rajona un Jūr
malas. Darbs ritēja ļoti intensīvi,
bet raiti, žūrija apkopoja rezul
tātus operatīvi. Mūsu kultūras
nama gaišās sienas arī pašiem
konkursantiem palīdzēja justies
smaidīgiem un atraisītiem, viņu
dziedājums bija gaišs un tīrska
nīgs, par ko liecināja arī žūrijas
vērtējums – konkursanti ieguva
tikai I un II pakāpes diplomus.
Rīgas rajonu pārstāvēja arī
divas Mārupes vidusskolas mū
zikas skolotājas Sarmītes Šulces
audzēknes – Anete Maže un Rūta

1. aprīlī notika vēl viens pavi
sam nopietns sarīkojums dziedo
šiem jauniešiem – 6. jauno vokā
listu konkurss “Jaunās zvaigznes”,
kurā šogad tika izpildītas Latvi
jas roka leģendu (“Credo”, “Līvi”,
“Zodiaks”, “Jumprava”, “Modo”,
“Eolika”) dziesmas. Mārupē ar
Rīgas rajona padomes un Mā
rupes pagasta padomes atbalstu
notika Rīgas rajona konkurss,
kuram bija pieteicies rekordliels
dalībnieku skaits – žūrija visā
dienas garumā noklausījās 70
priekšnesumus.
No Mārupes startēja Iras
Kraujas audzēknes Rūta Dūdu
ma ar “Opus pro” dziesmu “Lai
lietus līst” un Elīna Grāve ar
“Modo” dziesmu “Spēle”. Abas
jaunietes apvienojās arī duetā ar
“Modo” dziesmu “Ar tevi kopā”.

Visi trīs priekšnesumi bija gana
iespaidīgi, atraktīvi, skanīgi un
meistarīgi, lai saņemtu augstu
profesionālās žūrijas vērtējumu.
Jaunos dziedātājus vērtēja roka
leģendas – dziedātāja un kom
poniste Maija Lūsēna, “Credo”
solists Guntis Veits, “Opus pro”
vadītājs Harijs Zariņš un kon
kursa direktore – dziedātāja un
komponiste Ilze Laila Purma
liete.
Konkurss ieilga līdz vēlam
vakaram, jo bez dziedošajiem
konkursantiem Mārupi pierībinā
ja 11 jauniešu grupas, kuru līme
nis, protams, bija ļoti atšķirīgs,
bet žūrija meistarīgi visu salika
pa plauktiņiem. Visus iepriecināja
spuraino tīņu vēlme izpaust sevi
mūzikā, nevis nekontrolētā laika
nosišanā.

Tradīcijas neizzūd
Dzied Anete Maže.
Dūduma. Viņas saņēma augstu
novērtējumu un I pakāpes dip
lomu.
Pasākuma kulminācija bija
mīlas balāde, ko oriģinālā izpilda
dziedātājs Gunārs Kalniņš – vel

tījums žūrijai brīnišķīga kopkora
izpildījumā, kurā bērniem un jau
niešiem pievienojās arī pedagogi
un pati žūrija.
Šogad konkursa “Balsis” fināls
notiks Latviešu biedrības namā.

Lieldienu jampadracis jaunajā
pagalmā
Pavasarīgā, bet vēsā 8. aprīļa
rītā Mārupes pagasta padomes un
kultūras nama pagalmā pulcējās
mārupieši ar savām ģimenēm, lai
noskatītos mazo Mārupes dziedā
tāju un dejotāju priekšnesumus
un jauku Jelgavas teātra aktieru

“Jaunās zvaigznes”

uzvedumu, kurā Lieldienu zaķis,
pelīte un pingvīns mācījās sagai
dīt Lieldienas un rotaļājās kopā
ar svētku dalībniekiem.
Lieldienas skanīgi iešūpoja
deju ansamblis “Māriņa” Sar
mītes Eņģeles vadībā, konkursa
“Mārupes Cālis” laureāti: Elīza
Stražinska, Elīza Čaklā, Rolands
Baltmanis un Paula Keita Trei
lona, Samanta Ozola un Vendija

Belousova, trio – Keita Bērziņa,
Gints Bērziņš un Elīna Krava
le, savukārt apsveikuma vārdus
teica Mārupes pagasta padomes
priekšsēdētāja Līga Kadiģe.
Svētku noslēgumā uzstājās
jauktais koris “Mārupe”. Ceram,
ka jauki pasākumi mūsu nami
ņa pagalmā kļūs par tradīciju
un pulcēs arvien vairāk māru
piešu.

Kā katru gadu aprīļa sākumā
Mārupes kultūras namā norisi
nājās konkurss “Mārupes gurķis”,
kura otrais nosaukums šogad
bija – “Dejo ar gurķi”. Mūsu vi
dējās paaudzes deju kolektīvs
“Mārupieši” aicināja ciemos sa
vus draugus no visas Latvijas.
Lieldienu brīvdienas un vēsais
laiks daudziem lika izšķirties
par labu palikšanai mājās, bet
atbrauca azartiskākie un aktī
vākie – “Jumis” no Priekuļiem
un “Ritums” no Jelgavas.
Šā gada tēma bija krāšņais
Latīņamerikas karnevāls. Kopā
savijās gan olu ripināšana, gan
tekilas un bērzu sulu dzeršana.
Tika izpildīti latviešu danči

domes priekšsēdētājas vietnieka
Ivara Puncuļa – arī ilggadēja
“Mārupiešu” dejotāja – svinī
go uzrunu no pagasta mājas
jaunās terases visi uzņēma ar
ovācijām.
Dejas un uzvedumus vērtēja
un komentēja žūrija, kurā šoreiz
bija draiskais Playboy zaķis, pla
kanās pēdas pingvīns un spēka
vīra Bergmaņa kluba soliste.
Asprātīgi, jautri un krāšņi
pagāja trīs stundas. Tikpat azar
tiski viss turpinājās ballē, kur
spēlēja grupa no Mārupes jeb
“Fantastiskais četrinieks” (Ira
Krauja, Gints Hartmanis, Valdis
Blaubuks, Ivars Kalniņš).
Liels un sirsnīgs paldies SIA

Vakarā tai pašā pagalmā plandīja krāšņie lielo dejotāju tērpi.

Pelēns kopā ar deju kolektīvu “Māriņa” iesaistīja dejās lielus un mazus Lieldienu svinētājus.
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un mājās sagatavotais pārstei
gums – karstasinīga karnevāla
deja. Katrs kolektīvs rādīja arī
nelielu seriālu “Vienkārši Ma
rija” stilā.
Šogad veiksmīga izrādījās
iecere par gājienu ap kultūras
namu. Saltais vējš plandīja mei
teņu īsos bruncīšus un saldēja
plikos vēderus, bet pagasta pa

“Sabiedrība Mārupe” siltumnīcu
kombināta kolektīvam un perso
nīgi vadītājam Jānim Bērziņam
par sadarbību un atbalstu kon
kursa “Mārupes Gurķis” organi
zēšanā jau sešu gadu garumā!
• 14. aprīlī Mārupes kul
tūras namā notika “Olgas
disenīte”.

Rīgas Apriņķa Avīze
ceturtdiena, 19. aprīlis, 2007

sports

Ģimeņu sporta diena Skultē

Ar pavasara iesākšanos arī
sporta karuselis sāk griezties
straujāk: kaut volejbols jau tiek
spēlēts no pirmajām janvāra dienām, pārējie sporta veidi vēl nedaudz nogaidīja.
17. marts Skultē notika ikgadē
jā ģimeņu sporta diena. Dažādas
paaudzes pulcējās Skultes pamat
skolas mazajā sporta zālē. Kopu

mā šogad iesaistījās 12 komandu,
uzsvēra dalībnieks, kurš piedalījies
visās sacensībās – Valērijs Grizāns
(seniors). Šoreiz konkurence pa
tiešām bija ļoti liela – tik daudz
dalībnieku nekad vēl Skultē nav
bijis. Pirms uzsākt sportošanu sep
tiņās disciplīnās, katrai komandai
bija jāizvēlas sev nosaukums, kad
tas tika fiksēts sacensību protokolā,
viss varēja sākties.
Pirmā disciplī
na – skriešana ap
šķēršļiem. Par uzva
rētājiem kļuva ko
manda “Kirifani”, 2.
vietas ieguvēji “IN”,
bet 3. vietā – “3
Lāči” un “Vilkači”.
Basketbola soda
metienos precīzā
kā bija komanda
“Jurgišs”, 2. vie
tā – “Vilkači”, bet
3. vietā – komanda
“Tu un Es”.
Lēcienos pāri
solam (30 sek.) par
līderiem izvirzījās
“Skorpions” ar re

zultātu 31 reize, atstājot aiz sevis
komandu “Kirifani” (28 reizes) un
komandu “IN” (27 reizes). Neparasti
līdzīgi rezultāti bija ķegļos, kā rezul
tātā sešām komandām bija jāmet
vēlreiz. Par uzvarētājām kļuva divas
komandas ar vienādiem rezultātiem:
“Kirifani” un “Jurgišs”, 2. vietā – “3
Lāči”, bet 3. vietā pat trīs komandas:
“Tu un Es”, “Vilkači”, “Skorpions”.
Veiklības stafete uz laiku ar se

šiem dažādiem elementiem bija at
raktīvākā un spraigākā, kas prasīja
lielu koncentrēšanos, lai katru no
elementiem veiktu nesajaucot un
pēc iespējas ātrāk. Par nepārspē
tiem uzvarētājiem ar rezultātu 0,53
minūtes kļuva “Kirifani”. Intriga ap
vienu minūti bija visu laiku, jo re
zultāti bija ļoti blīvi. Par 2. vietas
ieguvējiem kļuva komanda “Pandi”,
bet trešie – “Jurgišs”.
Lēcienos ar lecamauklu (30
sek.) uz laiku 95 reizes veica ko
mandas “Skeiteri” pārstāvis, 92
reizes – “Jurgišu” pārstāvis, bet 3.
vietā, krietni atpaliekot no uzvarē
tājiem, ar 77 lēcieniem – komanda
“Kirifani”.
Pēdējā disciplīnā – precīzajos
metienos lauvas mutē – no 12 ko
mandām par uzvarētājiem kļuva
“Pandi” un “IN”, 2. vietā – “Cappy”,
bet trešie palika “Skorpions”. Šāds
vietu sadalījums izveidojās pēc sep
tiņu komandu atkārtota pārmetie
na. Kopvērtējumā komandas tika
izdalītas pēc vecumiem, jo gadu
starpība bija diezgan liela, sākot
no piecu (Artūrs Jurģītis) līdz pat
pāri 60 gadu vecumam (Raisa
Proņina).

Kopvērtējums
vecākajā grupā:

1. vietā komanda “Kirifani” –
Edgars Kļimenko, Artūrs Vetjakovs,

Romans Jevtušenko
2. vietā komanda “Vilka
či” – Valērijs (seniors), Valērijs,
Aija Grizāni
3. vietā komanda “Skorpi
ons” – Ellana Seļivanova, Diāna
Mazure, Anastasija Kļimenko

jaunākajā grupā:

1. vietā komanda “Jurgišs” –
Artūrs, Armands, Rolands, Ģirts,
Ludmila Jurģīši
2. vietā komanda “3 Lāči” –
Rašida Proņina, Raimonds Cen
kus, Sabīne Cenkus
3. vietā komanda “Tu un Es” –
Tamāra un Angelīna Jakovļevi
Pēc sacensībām no dalībnie
kiem izskanēja vēlme, lai sporta
diena notiktu arī rudenī. Ja būs
iespējams, tad tiksimies jaunā
mācību gada sākumā

SVEICAM

75 – Zinaidai Risevai,

Anastasijai Smonai,
Maigai Kozlovskai.

80 – Lonijai Klūgai,

Fricim Sprūdam,
Annai Kveskai,
Ermanim Zikmanim,
Visvaldim Bebrim,
Genovefai Rukmanei.

85 – Irinai Astaņinai,

Segejam Kaņšinam.

Martā Mārupes pagasta
dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēti 10
jaundzimušie:
Roberts Ēriks Millers
(dzimis (23.02.),
Marija Naida
(dzimusi 14.02.),
Anrijs Vadzinskis
(dzimis 09.02.),
Sandija Šūba
(dzimusi 05.02.),
Daniels Līvmanis
(dzimis 08.03.),
Marsels Zemturis
(dzimis 04.03.),
Pēteris Palameiks
(dzimis 19.03.),
Eleonora Kargina
(dzimusi 18.03.),
Dina Kristiāna Račkovska
(dzimusi 28.02.),
Ričards Kārklinš
(dzimis 20.03.).
Martā noslēgtas četras
laulības.
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Martā mūžībā
aizgājis
Jānis Ķešāns (1942.).
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Aprīlis –
Spodrības
mēnesis
Rīkojot lielo pavasara tīrīšanu,
izmēžot putekļus, tramdot zirnekļus un pārbaudot pažobeles, ne
reti nospriežam:
arī grāmatu plauktos sakrājušās grāmatas, kuras nekad vairs
nelasīsim. Kur tās likt?
Mazcenu bibliotēka aprīlī izsludina novecojušās un mazvērtīgās
literatūras nodošanas akciju. Lūgums grāmatu un preses saiņus
pirms piegādes kārtīgi sasiet.
Bibliotēkas darba laiks: pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās no
plkst. 13.00 līdz 18.00, piektdienās no 10.00 līdz 15.00.
Tālrunis 7933422.
MANIKĪRS:
• Klasiskais manikīrs
• SPA manikīrs
• Parafīna vanniņas
• Nagu pieaudzēšana ar gēlu
FRIZIERIS:
Friziera pakalpojumi sievietēm un vīriešiem
KOSMETOLOGS:
• Sejas procedūras
• Relaksējošas un ārstnieciskas maskās
• Procedūras ar skābēm, kaviāru līnija
• Skropstu pieaudzēšana
• Vaksācija
MASIERIS:
Tālr. 67810669, 28341318.
Plašs masāžu piedāvājums
Adrese: Daugavas iela 29/1 (otrajā stāvā),
Mārupe, Rīgas rajons, LV- 2167,
e-pasts: orhideja-l@inbox.lv.

SIA “Primārās veselības aprūpes centrs
Ziepniekkalns”
sniedz pakalpojumus visiem Latvijas
iedzīvotājiem:
- ar ģimenes ārsta norīkojumu;
- bez ģimenes ārsta norīkojuma par maksu;
- ar apdrošināšanas polisēm.
Pacienti var saņemt augsti kvalificētu speciālistu konsultācijas
endokrinoloģijā, ginekoloģijā, ķirurģijā, proktoloģijā, dematoveneroloģijā, neiroloģijā, zobārstniecībā.
Veselības centrā veic izmeklējumus digitālajā rentgenā, ultrasonogrāfijā, laboratorijā, elektrokardiogrāfijā.
Sniedz kvalificētus rehabilitācijas pakalpojumus: ārstnieciskā
vingrošana, fizikālā terapija, zemūdens masāža, vispārējā ķermeņa
masāža, masāža bērniem;
kā arī logopēda, rehabilitologa un ergoterapeita pakalpojumus.
Adrese: Valdeķu iela 57, Rīga, tālr. 7677515, 7677516, 7677671.
Zobārstniecība, tālr. 7674136. Darba laiks plkst. 8.00 – 20.00;
dežūrārsts plkst. 15.00 – 21.00.

Apsveicam Mārupes vidusskolas 9. klases
skolnieci un jauniešu
popgrupas “Keen” dalībnieci Rūtu Dūdumu,
kura 12. maijā piedalīsies Latvijas skolu jaunatnes vokālā konkursa
“Balsis” noslēgumā Latviešu biedrības namā kā vienīgā soliste no
Zemgales novada un ir iekļuvusi konkursa “Jaunās zvaigznes” 10
jauniešu finālistu vidū, kā arī “Olgas disenītes” finālā!
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Deju virpuļos
2007. gada 25. februāri BJSC
“Daugavas sporta nams” norisinājās sporta deju sacensības
“Dzintarjūra”, kuru ietvaros notika deju skate bērniem, kas ar
dejošanu nodarbojas pavisam
neilgu laiku.
Šajās sacensībās Jaunmāru

Nemiro vadībā. Kamēr mazie
mārupieši gūst pirmo sacensību
pieredzi, viņu skolotājs ar savu
partneri Santu Dmitrijevu kļuvuši par Latvijas čempioniem 10
dejās un vicečempioniem standarta dejās!
Roberts Nemiro: “Šodien, at

Daugavas sporta namā, izcīnījām
2. vietu un kļuvām par valsts vice
čempioniem, piekāpjoties tikai Val
dim Škutānam un Laurai Kosītei,
kas ir pazīstami arī kā šova “Dejo
ar zvaigzni” dalībnieki.
Iegūtie tituli nodrošina iespēju
pārstāvēt valsti pasaules un Eiropas

pes sākumskolu pārstāvēja paši
jaunākie dejotāji, t.i. pirmsskolas
vecuma bērni. Tā viņiem bija de
bija, varētu teikt, ka spīdoša – 1.
vietu izcīnīja Roberts Mūrnieks
un Kristiāna Lavrinoviča, 1. vieta
– Pēteris Priekulis un Dina Bud
kēviča, 1. vieta – Arturs Mihejevs
un Katrīna Kaņepe!
Pirmo klašu grupā 2. vietu izcī
nīja Bruno Birkmanis un Kristīne
Tihunova! Šīs sacensības jaunajiem
dejotājiem bija liels pārdzīvojums
un interesanta pieredze, kas dos
viņiem stimulu un prieku turpināt
savas sportiskās gaitas un tiekties
pēc jauniem panākumiem!

skatoties uz 2006./2007. gada deju
sezonu, varu droši teikt: tā bijusi
ļoti veiksmīga. Kopā dejojam ne
pilnus 10 mēnešus, šajā laikā esam
sasnieguši ļoti augstus rezultātus
gan Latvijas, gan arī starptautiskajā
mērogā. Kā spilgtākos rezultātus
varu minēt Ziemeļeiropas kausā
izcīnīto 5. vietu, starptautiskajās
sporta deju sacensībās “Rīga open”
IDSF rīkotajās pasaules reitinga sa
censībās izcīnīto 4. vietu, bet Lietu
vā IDSF sacensībās iegūta 7. vieta.
IDSF sacensībās parasti piedalās
apmēram 70 – 80 pāru. Šā gada
Latvijas čempionātā 10 dejās, kas
norisinājās 20. janvārī Talsos, iz
cīnījām 1. vietu, kļūstot par valsts
čempioniem! Latvijas čempionātā
standarta dejās (lēnais valsis, tan
go, vīnes valsis, lēnais fokstrots,
kviksteps), kas notika 17. martā

čempionātos, jo no katras valsts
tiek deleģēti tikai divi labākie pāri.
Tagad intensīvi gatavojamies sa
censībām Slovēnijā, Baltkrievijā,
Austrijā, Japānā, Krievijā, Itālijā,
Vācijā, kā arī daudzām svarīgām
sacīkstēm Latvijā.
Papildu dejošanas kvalitātes
uzlabošanai regulāri apmeklējam
arī trenažieru zāli, lai visu sezonu
būtu labā fiziskā formā, jo vēla
mies, lai skatītājs redzētu tikai
vieglo un patīkamo dejas daļu. Tas
prasa tiešām daudz spēka. Mūsu
nākotnes mērķis ir iekļūt pasau
les čempionāta finālā, t.i. labāko
sešiniekā, un ar laiku kļūt arī par
pasaules čempioniem. Kā jebkurš
sporta veids, kas tiek darīts augstā
līmenī, arī šis ir diezgan dārgs, tā
pēc intensīvi meklējam sponsorus
un cenšamies piesaistīt arī valsts
atbalstu mūsu mērķu īstenošanai,
jo pagaidām visu sanāk apmak
sāt pašiem ar saviem līdzekļiem.
Tādēļ esam priecīgi par jebkuru
atbalstu!”

Jaunmārupes sākumskolā
bērniem ir iespēja nodarboties
ar sporta dejām “Rihtera deju
skolas” pasniedzēja Roberta

Paziņojam, ka no 26.03.2007. līdz 27.04.2007. tiek veikta būvniecības sabiedriskā apspriešana. Apspriešanas objekts – mazstāvu
īres ēkas celtniecība Rīgas rajonā, Mārupes pagastā, Daugavas
ielā 33 (kadastra Nr. 8076-007-1371) un Daugavas 35 (kadastra
Nr. 8076-007-1851). Sabiedriskās apspriešanas vieta: Rīgas rajons,
Mārupes pagasts, Daugavas iela 29, Mārupes pagasta būvvaldes
pirmā stāva vestibils. Atsauksmes var iesniegt rakstiski Mārupes
pagasta būvvaldē, Daugavas iela 29 katru darbadienu no plkst.
9.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 17.00.
Sabiedriskās apspriešanas rezultāti tiks izskatīti Mārupes pagasta
2007. gada 27. aprīlī vestibilā plkst. 16.00.

Marta sākumā Pārdaugavā
noklīdusi vilku sugas
kucīte (četrus gadus veca)
bez kakla siksnas. Ir ziņas,
ka redzēta Mārupē un
Jaunmārupē.
Atradējam atlīdzība –
300 latu.
Tālrunis 26196722.

Ekskavatora,
buldozera, frontālā
iekrāvēja pakalpojumi.

Tālr. 26467917.

LAUKSAIMNIEKIEM
25. aprīlī plkst. 10.00 Mārupes
kultūras nama zālē
SEMINĀRS
“Normatīvo aktu skaidrojums
vides aizsardzības jautājumos
lauksaimniekiem”

Skaistumkopšanas salons
aicina darbā FRIZIERUS.
Tālr. 26547785.

Laikraksts “Mārupes Vēstis”.
Reg. Nr. 000702131. Iznāk vienu reizi mēnesī.
Tirāža – 4200 eksemplāru. Bezmaksas.
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Rīgas rajons, LV-2167.
Redaktore Zanda Melkina.
Tālrunis 7149868, fakss 7149858, e-pasts: marupe@marupe.lv
Rīgas Apriņķa Avīze
ceturtdiena, 19. aprīlis, 2007

