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2009. gada aprīlis
Mārupes pagasta padomes informatīvais tālrunis 67934695, www.marupe.lv

APRĪLIS – SPODRĪBAS MĒNESIS

Talka Mārupes pagastā ir izdevusies!
18. aprīlī starp Latvijas Lielās talkas
vairāk nekā 110 tūkstoši brīvprātīgo,
kas savāca aptuveni 340 tūkstošiem
60 litru ietilpīgo maisu ar atkritumiem,
bija arī vairāki simti mārupiešu. Mārupē sestdien Mārupes atkritumu
šķirošanas pārkraušanas stacijā tika
ievesti 144 m3 talkas laikā savākto
atkritumu.
Mārupes pašvaldības teritorijā
18. aprīļa talka bija pieteikta 16 vietās,
bet individuāli lielākos un mazākos
pulciņos mārupieši strādāja vēl daudzās vietās.
Mārupes pagasta teritorijā pirmās
talkas jau notika 4. un 9. aprīlī. Šo talku iniciatori un strādātāji bija bērni un
jaunieši. Aktīvi darbi notika jau visu
iepriekšējo nedēļu. Tika zāģēti krūmi,
vākti lūžņi un līdzinātas bedres “Bērzciema” ūdenskrātuves apkārtnē. Visas
talkai pieteiktās vietas ir sakoptas un
čaklie talcinieki paši atrada un sakopa
vēl citas piemēslotas vietas.
Talkotāju vecuma amplitūda bija
ļoti plaša – no nesen staigāt prasmi
apguvušiem līdz cienījama vecuma
sirmgalvjiem. Priecē, ka talkotāji nāca

arī ar saviem maisiem, cimdiem,
darbarīkiem un tehniku, savāktos
atkritumu maisus kārtīgi novietoja
ceļmalā un paziņoja par to pagasta
koordinatoram.
Talkotāji strādāšanu papildina
ar jaukām aktivitātēm – vieni darbu
beidz ar pikniku, citiem kopīgs darbs
palīdz iepazīties ar kaimiņiem, kādai
grupai vakarā paredzēta kopīga zupas
vārīšana un ēšana, vēl citi katram talciniekam piešķir savu numuriņu lai
talkas beigās rīkotu loteriju, neizpalika
arī politisko partiju reklāmas.
Talkas laikā ir savākts ievērojams
daudzums atkritumu un izdarīti labi
darbi – iztīrīta Mārupīte visā tās garumā pagasta teritorijā, sakoptas ceļmalas
un grāvji, meža teritorijas, ūdenskrātuvju krasti, labiekārtota sabiedrisko
objektu apkārtne.
Neatkarīgi no tā, kādas motivācijas vadīti bija pulcējušies talcinieki,
ieguvums ir mūsu krietni tīrāka un
gaišāka kļuvusī Mārupe! Paldies visiem, kas jau līdz talkai bez skaļiem
uzaicinājumiem bija sakopuši savus
īpašumus un piegulošās teritorijas.

 Katram cilvēkam kaut reizi
dzīvē būtu jāpiedalās svešu atkritumu savākšanā, un vislabāk to darīt
jau bērnībā, jo tā uz savas ādas var
pārliecināties, cik nepatīkami ir vākt
svešus mēslus.
 Savākt aiz sevis vienu atkritumu
maisiņu ir daudz vieglāk nekā pēc
gada vākt divas kravas mašīnas ar
mēsliem.
 Tas, ka kāds atvedīs izgāzt atkritumus uz mežu, nebūt nenozīmē, ka
viņš no tiem ir atbrīvojies – šie mēsli
palikuši uz tā cilvēka sirdsapziņas.
 Savulaik, kad tikko sāku tīrīt
mežu, pie kura dzīvoju, domāju, ka
mežā atkritumus izgāž nabadzīgi cilvēki, kuri nevar atļauties tos nodot
izgāztuvē. Bet, atkritumus kopā vācot,
nācies secināt, ka izgāzēji bieži ir turīgi ļaudis. Patiešām grūti iedomāties,
kā viņi atbrauc ģimeniski pastaigāties
uz mežu, papriecājas par putniņiem,
sūnām un kociņiem... un atver bagāžnieku, un visi draudzīgi kopīgiem
spēkiem izlādē meža celiņā savu veco
ledusskapi.
 Nekad vairs nemetīšu zemē
čipsu pakas un citas nederīgas lietas

un teikšu draugiem, lai tā nedara, lai
pēc tam nav jāvāc.
 Cilvēku “fantāzijai” nav robežu – nu kā var iedomāties, ka talka
paredzēta savu atkritumu izmešanai
ceļmalā – ar domu: gan jau kāds kopā
ar visu pārējo savāks.
 Taisni vai jābrīnās, kur tas viss,
ko savācām, ceļa malā uzradies. Kā
izteicās viena no mūsu talciniecēm –
“es piecos mūžos nevarētu tik daudz
atkritumu saražot, kā šodien esmu
savākusi”!
 Kāds vienmēr mēģinās Latviju
sakopt, jo, kamēr cilvēkiem būs svarīgi nedzīvot kā izgāztuvē, tikmēr viņi
to darīs.
 Ceru, ka pienāks tāds brīdis,
kad Lielās talkas, lai cik laba būtu
ideja, nebūs jārīko!

Dažas talcinieku atziņas

Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 21. aprīlis, 2009

4.aprīlī Jaunmārupē notika Jaunmārupes sākumskolas 4a klases skolnieku organizētā talka apkārtnes sakārtošanai, kuras laikā tika sakopti Jaunmārupes stadions,
mežiņš pie ciemata, kā arī teritorija ap dīķi. Šīs talkas ideja bija radusies mācību
stundā, bet padarītais ir artava lielajā kopdarbā – savākti 12 maisi atkritumu.

 Mārupes pagasta padomes
sēde nr. 6 – 2009. gada 25. martā
 Mārupes pagasta padomes
sēde nr. 7 – 2009. gada 8. aprīlī
 Mārupes teritorijas plānojuma
2002.–2014. gadam grozījumu
izstrāde tuvojas noslēgumam
 Tīrainieši rada Lieldienu prieku
 PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS
 Rīgas Rajona Jauniešu
Orķestrim zelts
 Resono – sudrabs
 Skolu ziņas
 Velo tiesības var iegūt Tīrainē
 Veiksmīgi noslēgusies volejbola
sezona
 Mārupietes cīnās Mārupē un
Latvijā
 Prāta spēles
 Minifutbols minifutbiolistiem
 Tīraines “Cāļi ” triumfē Rīgā
 “Ačgārnās modes” svētki
Tīraines bērnudārzā
 Sporta svētki Skultē

1. maijā – Darba svētkos
Mārupes pagasta padome
atkal laukumā pie pagastmājas,
Daugavas ielā 29 no 9.00

aicina uz tirdziņu!
Šoreiz piedāvājumā
stādi un pārtika.
Lieli un mazi talcinieki strādāja Mazajā Spulgu ielā pie daudzdzīvokļu mājām.
Mārupes kultūras namā

8.maijā plkst. 18.00
leļļu teātra „TIMS”
aktieri Juris un Zigis
piedāvā koncertprogrammu
visai ģimenei
ar aktīvu iesaistīšanos
un līdzdarbošanos

„Šis un tas
par vilcieniņu”.
Zaļajā ceturtdienā 9. aprīlī pēc jauniešu iniciatīvas bērnu un jauniešu dienas
centrs “Švarcenieki” rīkoja talku ar mērķi sakopt jaunizveidoto skeitparku un
teritoriju ap to. 25 Jaunmārupes jaunieši un bērni iebetonēja ar Mārupes pagasta padomes gādību sarūpētos atpūtas soliņus, uzstādīja atkritumu urnas.

Lappuses sagatavošanā piedalījās
Ziedīte Lapiņa, Jolanta Grosberga,
Jānis Lagzdkalns, Daniels Šķuburs,
Andris Belousovs, Silvija Veckalne,
Sandra Zaiceva, Elīna Avota.
Plašāku ieskatu par talku varēsiet
gūt www.marupe.lv.

Šajā numurā

Autoceļa P132 nomales no Lielās ielas līdz Jaunmārupei līdz vēlai pēcpusdienai kopa SIA “Witraktor” kolektīvs.

Ieeja: 1 lats.
Info un biļešu rezervācija:
29211645.

Mārupes pagasta padome
saka paldies visiem talciniekiem un SIA “Meliorators J”,
SIA “Vērsis Ro”, SIA “GSK”, a/s
“Mārupes komunālie pakalpojumi” par tehnisko atbalstu.
Īpašs paldies firmai “Witraktor”,
kuri ne tikai paši nogādāja visu
savu savākto uz atkritumu savākšanas staciju, bet bija gatavi
atbalstīt talku ar nepieciešamo
tehniku.
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Pagasta padomē

Mārupes pagasta padomes sēde nr. 6 – 2009. gada 25. martā
Darba kārtībā 21 jautājums.
Mārupes pagasta padome lēmumi

Attīstības komitejas jautājumi

 Apstiprināt zemes ierīcības
projektu kā galīgo Mārupes pagasta
nekustamam īpašumam “Strautmaļi”
(kad. nr. 8076-011-0112) un Mārupes pagasta nekustamiem īpašumiem
Puķu iela 18 (kad. nr. 8076-003-0789)
un Puķu iela 20 (kad. nr. 8076-0030396) zemes ierīcības projektu kā
galīgo.
 Piešķirt juridiskās adreses pēc
4 iesniegumiem.
 Noteikt 1 no nekustamā īpašuma atdalītajam un jaunizveidotajam
zemesgabalam 6 ha platībā lietošanas
mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir lauksaimniecība
(kods – 0101); mainīt 1 nekustamam
īpašumam lietošanas mērķi uz Komercdarbības objektu apbūves zeme
(kods – 0801).
 Uzsākt detālplānojuma izstrādi
nekustamā īpašuma “Jaunburtnieki-1”
teritorijai, kuru ietver sauszemes robeža starp nekustamo īpašumu “Jaunburtnieki-1” un Laivu iela 13, Laivu

iela 11, Laivu iela 9, Sauleslīču iela 7,
Sauleslīču iela 5, Sauleslīču iela 3,
“Jaunburtnieki”, Jaunburtnieku iela 9,
Jaunburtnieku iela 7, Jaunburtnieku
iela 5, Jaunburtnieku iela 3, Pededzes
iela 40, apmēram 2,91 ha kopplatībā.
Nekustamā īpašuma “Jaunburtnieki-1”
detālā plānojuma izstrādes mērķis ir
sadalīt zemes gabalu apbūves gabalos
atbilstoši Mārupes pagasta apbūves
noteikumiem. Detālā plānojuma darba
uzdevums Nr. 2009/4.
 Atteikt 1 nekustamā īpašuma
sadalīšanu 3 atsevišķos zemes gabalos,
izdalot zemesgabalu zem mājas, jo
saskaņā ar 2003. gada 10. septembrī
apstiprināto Mārupes pagasta teritorijas plānojuma 2002.–2014. gadam
zemes gabals atrodas savrupmāju
teritorijā un minimālā zemes gabala
platība ir noteikta 0,12 ha.
 Uzsākt apkalpes objekta – autostāvvietas – Gaujas ielā 110, Mārupē
būvniecības ieceres publisko apspriešanu, nosakot publiskas apspriešanas
uz laiku ne mazāku par četrām nedēļām, skaitot no publiskās apspriešanas uzsākšanas dienas atbilstoši MK
22. 05. 2007. noteikumu Nr. 331 “Paredzētās būves publiskās apspriešanas

kārtība” 17. punktam.
 Atstāt Mārupes pagasta būvvaldes 2009. gada 17. februāra lēmumu Nr. 2.2., prot. nr. 3, “Par bieži
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves
atļauju nekustamā īpašumā “Ošupes””
negrozītu.
 Slēgt ar SIA “Reklāmas nams”,
reģ. nr. 40003847814, līgumu par reklāmas nesēja uzstādīšanu uz Mārupes
pagasta pašvaldības piederošā zemes
gabala Čiekuru ielā 1, kad. nr. 8076011-0771.
 Anulēt ziņas par 4 iedzīvotāju
deklarēto dzīvesvietu Mārupes pagastā.
 Apstiprināt Mārupes pašvaldības autoceļu sarakstu ar noteiktām
uzturēšanas klasēm 2009. gada vasaras
sezonai.
 Nodot zemes gabala “Ķinupi”
(kad. nr. 8076-012-0110) detālplānojuma 1. redakciju sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Finanšu komitejas jautājumi

 Piešķirt 13 īpašniekiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus
par nekustamo īpašumu. Atteikt piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa

atvieglojumu par 3 nekustamiem
īpašumiem.
 Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 1 nekustamo īpašumu.
 Piedzīt bezstrīdus kārtībā no
2 īpašniekiem termiņos nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli un
nokavējuma naudu par nekustamo
īpašumu.
 Pagarināt nekustamo īpašumu nodokļa maksājuma 2009. gada
1. ceturkšņa samaksas termiņu līdz
2009. gada 15. maijam 3 īpašniekiem.

Padomes priekšsēdētājas
jautājumi

 Ar 1. 04. 2009. Mārupes pagasta sporta struktūrvienībā tiek likvidēta darbavieta boksa treneris. Ar
1. 04. 2009. izveidot jaunu darbavietu
Mārupes pagasta sporta struktūrvienībā – sporta speciālists (klasifikatora
kods 3475 13).
 Apstiprināt viena izglītojamā
uzturēšanas izmaksas Mārupes pagasta pašvaldības izglītības iestādēs
2009 gadā:
1.1. viena izglītojamā izmaksas
mēnesī PII “Tīraine” 2009.gadam:

LVL 141,43;
1.2. viena izglītojamā izmaksas
mēnesī PII “Lienīte” 2009. gadam:
LVL 140,60;
1.3. viena izglītojamā izmaksas
mēnesī Jaunmārupes sākumskolā:
LVL 154,78;
1.4. viena izglītojamā izmaksas
Mārupes vidusskolā 2009. gadam:
LVL 48,38;
1.5. viena izglītojamā izmaksas
mēnesī Mārupes pamatskolā 2009. gadam: LVL 118,14;
1.6. viena izglītojamā izmaksas
mēnesī Skultes pamatskolā 2009. gadam: LVL 175,31.
 Apstiprināt Mārupes pagasta
ceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas.
 Saskaņot Jaunmārupes sākumskolas interešu izglītības programmu
“Matemātikas pulciņš sākumskolā
1.–4. klasei 2009.–2013. gadam.

Sociālās, izglītības, kultūras
un sporta jautājumu
komitejas jautājumi

 Izīrēt dzīvojamo telpu pašvaldībai piederošā īpašumā 1 maznodrošinātam iedzīvotājam.

Mārupes pagasta padomes sēde nr. 7 – 2009. gada 8. aprīlī
Darba kārtībā 25 jautājumi.
Mārupes pagasta padome lēmumi

Attīstības komitejas
jautājumi

 Apstiprināt Mārupes pagasta
nekustamā īpašuma Pededzes ielā
32 (kad. nr. 8076-003-0935) zemes
ierīcības projektu kā galīgo.
 Piešķirt juridiskās adreses pēc
8 iesniegumiem.
 Atcelt 19. 12. 2007 Mārupes
pagasta padomes sēdes lēmumu nr.
2.7, “Par nekustamā īpašuma “Klagatiņas” (kad. nr. 8076-0030-193)
sadalīšanu”.
 Piekrist
 no 1 nekustamā īpašuma atdalīt
188 m2 un pievienot šo platību blakus
esošam nekustamam īpašumam,
 nekustamā īpašuma “Klagatiņas”
(kad. nr. 8076-003-0193) sadalīšanai
četros atsevišķos zemes gabalos, ar
platību ne mazāku par 0,12 ha,
 nekustamā īpašuma “Pakulas”
(kad. nr. 8076-012-0029) sadalīšanai
trijos atsevišķos zemes gabalos ar platību ne mazāku par 0,12 ha.
 Noteikt 1 atdalītajam un jaunizveidotajam zemesgabalam lietošanas
mērķi Individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme (kods – 0601).
 Atteikt mainīt 11 īpašumu lietošanas mērķi; atteikt piešķirt 1 ne-

6

kustamajam īpašumam papildus
lietošanas mērķi – lauksaimniecības
zeme; atteikt mainīt 1 nekustamajam
īpašuma lietošanas mērķi uz lauksaimniecības zeme.
 Piekrist, ka 1 iedzīvotājs nostiprina zemesgrāmatā nekustamo
īpašumu – dzīvokli – un pie tā piederošo kopīpašuma dom. daļas no
daudzdzīvokļu mājas un zemes.

Finanšu komitejas jautājumi

 Pagarināt nekustamā īpašuma
nodokļa 2009. gada 2. ceturkšņa samaksas termiņu par 1 nekustamo īpašumu līdz 2009. gada 15. augustam.
 Slēgt ar a/s “Trimen Tractor”,
reģ. nr. 40003638330, līgumu par reklāmas nesēja uzstādīšanu uz Mārupes
pagasta pašvaldības piederošā zemes
gabala Bebru ielā 10.
 Uzdot izpilddirektoram Ivaram
Punculim organizēt iepirkumu –
“Skultes pamatskolas telpu renovācija”. Noteikt iepirkuma komisiju šādā
sastāvā: komisijas priekšsēdētājs – Ivars Punculis; komisijas locekļi – Ivars
Vovers, Aida Lismane, Jānis Lībietis,
Anita Grope. Komisijas sekretāre –
Ināra Maļinovska;
 Atteikties no pirmpirkuma
tiesībām uz 6 nekustamā īpašuma
objektiem.
 Piešķirt 3 īpašniekiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu

par īpašumā piederošo nekustamo
īpašumu ar 2009. gada 1. aprīli.
 Piedzīt bezstrīdus kārtībā no
2 īpašniekiem termiņos nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli un
nokavējuma naudu par nekustamo
īpašumu.
 Pieņemt dāvinājumā zemes
gabalu Gaiziņa ielas daļa, kad. nr.
8076-007-0068, 0,0102 ha platībā,
kas atrodas Rīgas rajona Mārupes
pagastā.
 Atbalstīt konceptuāli lēmumprojektu “Par kompensācijas mehānismu saistībā ar Teritorijas plānojuma
grozījumu galīgās redakcijas apstiprināšanu”.
 Noteikt Mārupes pagasta teritorijas plānojuma 2002.–2014. gadam
grozījumu 1. pilnveidoto redakciju
par galīgo redakciju un nosūtīt Mārupes pagasta teritorijas plānojuma
2002.–2014. gadam grozījumu galīgo
redakciju Rīgas plānošanas reģionam
atzinuma saņemšanai.

Sociālās, izglītības, kultūras
un sporta jautājumu
komitejas jautājumi

 Uzņemt 1 iedzīvotāju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta
reģistrā.
 Izīrēt 2 iedzīvotājiem dzīvojamo telpu pašvaldībai piederošā
īpašumā.

 Apstiprināt Jaunmārupes sākumskolas nolikumu jaunā redakcijā.
Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi,
spēku zaudē Jaunmārupes sākumskolas nolikums, kas Mārupes pagasta padomē apstiprināts 2007. gada 21. februārī (prot. nr. 2, lēmums Nr. 33).

Padomes priekšsēdētājas
jautājumi

 Apstiprināt detālā plānojuma
1. redakciju kā galīgo un pieņemt
Mārupes pagasta saistošos noteikumus Nr. 12 “Mārupes pagasta
nekustamo īpašumu “Lielā iela 94”
(kadastra nr. 8076-003-0286), “Ziemcieši” (kadastra nr. 8076-003-0855),
“Mežavēji” (kadastra nr. 8076-0030493) detālais plānojums”.
 Nodot zemes gabala “Ķeizari”
(kadastra nr. 8076-012-0202) detālplānojuma 1. redakciju sabiedriskai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
 Piedalīties Bērnu, ģimenes un
sabiedrības integrācijas lietu ministrijas izsludinātajā projektu konkursā
“Atbalsts jauniešu centru darbības
nodrošināšanai pašvaldībā” ar 15 %
līdzfinansējumu, līdzekļus paredzot
no sociālā dienesta budžeta līdzekļiem.
 Uzdot projektu vadītājai Ingai
Krieviņai un Mārupes pagasta dienas
centru vadītājiem sagatavot projekta

dalībai nepieciešamo dokumentāciju
un līdz 2009. gada 23. aprīlim iesniegt
Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijā.
 Nosūtīt komandējumā uz inovācijas nometni Somijā, laika posmā
no 2009. gada 15. līdz 17. aprīlim
Mārupes vidusskolas skolotāju Līgu
Lagzdkalni.
 Veikt 2009. gada 25. marta
Mārupes pagasta padomes lēmumā
Nr. 7, prot. nr. 6 labojumus.

MPP noteica nomas maksu
par pašvaldības iestāžu telpu
iznomāšanu priekšvēlēšanu
aģitācijai

1.1. Mārupes kultūras nama lielā
zāle – LVL 20 + PVN stundā;
1.2. Mārupes vidusskolas aktu
zāle – LVL 15 + PVN stundā;
1.3. Jaunmārupes sākumskolas
aktu zāle – LVL 15 + PVN stundā;
1.4. Mārupes mūzikas un mākslas
skolas zāle – LVL 20 + PVN stundā;
1.5. Tīraines pirmsskolas izglītības iestādes aktu zāli LVL 10 + PVN
stundā;
1.6. Skultes pamatskolas aktu zāle
– LVL 10 + PVN stundā.
Nākamā Mārupes pagasta padomes sēde notiks š. g. 29. aprīlī
plkst. 15.00.
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 21. aprīlis, 2009

Mārupes teritorijas plānojuma 2002.–2014. gadam grozījumu izstrāde tuvojas noslēgumam
Mārupes pagasta padomes
sēdē nr. 7 š. g. 8. aprīlī vienbalsīgi (par L. Kadiģe, A. Belousovs, A. Bormeisters, A. Grope,
E. Gribovskis, J. Lagzdkalns,
L. Laupere, N. Orleāns, M. Spuģis, I. Tone, sēdē nepiedalījās
Dz. Poiša) noteica Mārupes
pagasta teritorijas plānojuma
2002.–2014. gadam grozījumu
1. pilnveidoto redakciju kā galīgo un nolēma nosūtīt grozījumu galīgo redakciju Rīgas
plānošanas reģionam atzinuma
saņemšanai.
8. aprīlī pie Mārupes pagasta
padomes notika pikets, kura dalībnieki protestēja pret Ulmaņa
gatvi un Jelgavas šoseju savienojošās ceļa trases 4. variantu. Piketā
tika izvirzītas vairākas pretenzijas.
“Mārupes Vēstis” šos jautājumus
uzdod Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba grupai un
speciālistiem.
Vai Mārupes pagasta Teritorijas plānojuma 2002.–2014. gadam grozījumu izstrāde notiek
sasteigti?
Aida Lismane, Mārupes būvvaldes vadītāja: Mārupes pagasta
teritorijas plānojuma grozījumu
pieņemšana nav sasteigta, jo darbs
pie to izstrādes notiek jau kopš pagajušā gada jūnija. Pārāk steidzamies – gandrīz gadu, neuzskatu,
ka tas ir steigā, esam rūpīgi organizējuši sabiedrisko apspriešanu,
nodrošinājuši iespēju iepazīties ar
galīgo redakciju, papildus organizējuši sēdes ar konkrētiem īpašniekiem – pilnveidotās redakcijas
apspriešanas gaitā ar klātpiegulošo
īpašumu īpašniekiem tika organizētas 4 tikšanās, uz kurām viņi tika
aicināti pa grupām, lai būtu vieglāk
izrunāties, apzināt konkrētos iebildumus vai priekšlikumus.
Līga Kadiģe, Mārupes pagasta
padomes priekšsēdētāja: Par grozījumu izstrādes nepieciešamību un
gaitu informējām iedzīvotājus ilgstoši. Turklāt LR Ministru kabineta
noteikumi Nr. 185 no 2009. gada
24. februāra “Noteikumi par valsts
akciju sabiedrības “Starptautiskā
lidosta “Rīga”” lidlauka statusu,
lidlauka teritorijas robežām un
lidlauka teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu” mums uzliek par
pienākumu 4 mēnešu laikā no to
spēkā stāšanās brīža koriģēt pašvaldības teritorijas plānojumu atbilstoši lidostas vajadzībām. Mums
šis process nav jāuzsāk atsevišķi, jo
tas jau ir paveikts. Arguments, ka
padome nepamatoti steidzina procesu, lai pašreizējā sastāvā apstiprinātu teritorijas plānojuma grozījumus, neiztur kritiku, jo uzskatām,
Rīgas Apriņķa Avīze
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ka iesāktie darbi ir jāpabeidz un
nav loģiski sarežģītu darbu, kas visos likumā noteiktajos termiņos
tuvojas noslēgumam, atstāt jaunajam deputātu sasaukumam.
Kāpēc, neraugoties uz iedzīvotāju protestu, tiek pieņemti
grozījumi?
Aida Lismane: Pirmkārt, ne
visi iedzīvotāji ir sapratuši teritorijas plānojuma grozījumu būtību, jo
teritorijas plānojums, kas ir ilgtermiņa teritorijas plānošanas dokuments, sastāv no 3 vienlīdz svarīgām daļām – teritorijas plānojuma
(grafiskās daļas un paskaidrojuma
raksta), apbūves noteikumiem un
attīstības programmas. Ulmaņa
gatvi un Jelgavas šoseju savienojoša ceļa trases iezīmēšana bija tikai
viens no daudzajiem grozījumos
risināmajiem jautājumiem, kā arī
tikai daļa no transporta infrastruktūras optimizēšanas jautājumiem.
Līga Kadiģe: Otrkārt, grozījumi nav pieņemti – Mārupes
pagasta padome ir noteikusi to
galīgo redakciju un nosūtījusi izvērtēšanai uz Rīgas attīstības reģionu. Kā saistošie noteikumi teritorijas plānojuma grozījumi tiks
apstiprināti un stāsies spēkā tikai
pēc visu nepieciešamo atzinumu
saņemšanas.
Aida Lismane: Treškārt, vai
dažu Mārupes iedzīvotāju dēļ, kuri
te dzīvo vien neilgu laiku, ir jāatsakās no attīstības visiem Mārupes
iedzīvotājiem? Mārupes pagasta
teritorijā atrodas starptautiskā lidosta “Rīga” un nav dzirdēts, ka tā
kaut kur pārceltos. Tad jau jāsāk
protestēt arī pret zemu lidojošām
lidmašīnām, jo tas rada troksni, tādējādi samazinot dzīves kvalitāti.
Vai iedzīvotāji tika pietiekami informēti par grozījumu
izstrādi?
Māra Kalvāne, projekta vadītāja, SIA “Metrum”: Mārupes pagasta padome ir izdarījusi ne tikai
visu likumā noteikto iedzīvotāju
informēšanai, bet arī daudzko papildus – izdodot speciālu izdevumu
un izsūtot vēstules iedzīvotājiem,
kuru īpašumus tieši skar grozījumi,
kā arī pašvaldības informatīvajos
izdevumos informējot par darba
gaitu. Turklāt viss tika savstarpēji
saskaņots, lai iedzīvotāji laikus saņemtu informāciju.
Kā var pieņemt grozījumus,
ja nav izvērtējuma par ietekmi
uz vidi?
Aida Lismane: Mārupes pagasta teritorijas plānojuma 2002.–
2014. gadam grozījumu Vides
pārskata atkārtotā sabiedriskā apspriešana notika no 4. 03. 2009.
līdz 14. 04. 2009. Šis darbs notiek
paralēli un ietekmes uz vidi vēr-

tējumā ietverts ceļa trases 4. variants.
Iedzīvotāji nevēlas, lai pagastu
šķērsotu 4 vai 6 joslu maģistrāle.
Māra Kalvāne: Sabiedriskās
apspriešanas sākumā (pagājušā
gada novembrī) mēs tiešām uzrādījām arī maksimālo – pilno
šķērsprofilu ar 40 m nodalījuma
joslu, bet, tā kā no Valsts autoceļu direkcijas saņemtajā tehniskajā
uzdevumā netika pieprasīts veidot
valsts 1. šķiras autoceļu, šī trase
teritorijas plānojuma grozījumos
iekļauta kā 2 joslu labiekārtota iela
7 m platumā ar melno segumu,
kas atbilst pašvaldības un 2. šķiras
valsts autoceļam. Apbūves noteikumu pielikumā nr. 2 “Ielu un ceļu
šķērsprofili” redzams, ka nodalījuma josla šādam ceļam ir 22 m,
šādā statusā jau šobrīd ir t. s. Bašēnu ceļš, kura rekonstrukcija ir
viens no jaunā ceļa izveidošanas
posmiem. Tas viss jau no janvāra
redzams grozījumu pilnveidotajā
redakcijā.
Kā un kad tiks būvēts ceļš, vai
tiks kaut kas darīts, lai mazinātu
kaitīgo ietekmi uz vidi?
Māra Kalvāne: Ja tiek būvēts
jauns autoceļš, skiču vai projektēšanas stadijā jāveic konkrētā objekta
ietekmes uz vidi novērtējums, kā
arī sabiedriskā apspriešana, kurā
iedzīvotājiem būs iespēja izvirzīt
prasības vides jomā. To, kad šis
ceļš tiks būvēts, šobrīd diezvai
kāds ir spējīgs prognozēt. Plānotā
attīstība paredzēta 3 kārtās (Paskaidrojuma raksts 3.2.2.).
Kur ir garantija, ka pēkšņi
2 joslu ielas vietā atkal neparādīsies maģistrāle?
Māra Kalvāne: Pašvaldībā
neviens vienpersonīgi vai slepus
neko nevar mainīt – tikai teritori-

jas plānojuma grozījumu vai jauna
teritorijas plānojuma izstrādāšanas
ceļā. Tāpēc arī visi dokumenti tiek
publicēti un ir sabiedrībai pieejami.
Pašvaldības dokuments ir saistošs
VAD un Satiksmes ministrijai,
kuras ir devušas tehniskos uzdevumus un atzinumus.
Nav izvērtēta īpašumu vērtības samazināšanās.
Māra Kalvāne: Trase ir nepieciešama, lai ar nokļūšanu uz
Jelgavas šosejas A8 atslogotu pašreizējos transporta mezglus, kas
ļauj izkļūt no Mārupes, nevis kā
kļūdaini plašsaziņas līdzekļos tiražēts uzskats “lidostas vajadzībām”,
jo plūsma no lidostas Zemgales–
Lietuvas virzienā ir neliela.
Ivars Punculis, Mārupes pagast apdomes izpilddirektors:
Labiekārtotas asfaltētas ielas ar
gājēju un velosipēdistu celiņiem
blīvi apbūvējamās teritorijās, kuras
ir piegulošas esošā 2. šķiras valsts
autoceļa V22 (Stīpnieku ceļš–Bašēni) un pašvaldības ceļa C30 (Jaunmārupes šoseja–Vecais Mārupes
ceļš), kur vienā pusē ir jaukta darījumu un savrupmāju, bet otrā
pusē – darījumu teritorijas, var
tikai palielināt īpašuma vērtību.
Tādas pašas ielas ir, piemēram,
Liliju iela, Vecozolu iela, plānota
Lielā iela, ar laiku veidosies Rožu
iela. Loģiski strukturēts ielu tīkls
vienmērīgāk sadalīs autotransporta
plūsmu, kas būtu ieguvums visiem
iedzīvotājiem.
8. aprīļa sēdē Mārupes pagasta
padomes deputāti pieņēma lēmumu “Par kompensācijas mehānismu saistībā ar Teritorijas plānojuma grozījumu galīgās redakcijas
apstiprināšanu”, iekļaujot to Teritorijas plānojuma 202.–2014. gadam galīgās redakcijas sastāvā.

Kāpēc tas bija nepieciešams?
Gaļina Nicberga, Mārupes
pagasta padomes juriste: Tā kā
Rīgas rajona Teritorijas plānojumā 2008.–2020. gadam iestrādātais
priekšlikums perspektīvā autoceļa
trases rezervācijai ir obligāts Mārupes pagasta pašvaldībai, Mārupes pagasta Teritorijas plānojuma
2002.–2014. gadam grozījumu galīgajā redakcijā tika ietverts plānojamā publiskās lietošanas satiksmes
infrastruktūras objekta izvietojuma
koridors. Minētais koridors nosakāms, nomainot zemju atļauto
izmantošanu no apbūves zemes uz
citu, ar apbūvi nesaistītu atļauto
(plānoto) izmantošanu, kas turpmāk būs saukta par Turpmākās
izpētes un plānošanas teritoriju.
Demokrātiskā valstī tiesiskās paļāvības princips prasa, lai, izdarot
grozījumus normatīvajos aktos,
likumdevējs paredzētu “saudzējošu” pāreju uz jauno regulējumu.
Šādos gadījumos ir jānosaka saprātīgi termiņi vai jāparedz zaudējumu kompensēšana. Ņemot vērā,
ka Mārupes pagasta padome pati
bija piešķīrusi atsevišķām personām tiesības būvēt ar 2003. gada
10. septembrī apstiprinātajiem
saistošajiem noteikumiem “Mārupes pagasta Teritorijas plānojums
2002.–2014. gadam”, secināms, ka,
lai nodrošinātu pieņemamo Teritorijas plānojuma 2002.–2014. gadam
grozījumu galīgās redakcijas atbilstību tiesiskās paļāvības principam
atbilstoši LR Satversmes tiesas un
Eiropas kopienas tiesas atzinumiem, atsevišķām personu kategorijām ir jānodrošina to likumīgi
iegūto tiesību būvēt saglabāšana,
paredzot pārējas periodu vai arī
nosakot kompensācijas mehānismu.
Nobeigums 12. lpp.
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Tīrainieši rada Lieldienu prieku
Mārupes pamatskolā 1. aprīlī notika Lieldienu ieskandināšanas pēcpusdiena, kurā bērni darbojās dažādās
radošajās darbnīcās, šūpojās, ripināja
olas, piedalījās tautasdziesmu karos un
tirgojās Lieldienu tirdziņā.
Pasākuma iesākumā Lieldienu
zaķis – sākumskolas skolotāja Inese
Sīle – iepazīstināja ar radošajām darbnīcām, sadalīja bērnus grupās, un tā
pusotras stundas ilgā darbošanās varēja
sākties.
Viena no radošajām darbnīcām
piedāvāja atjautības uzdevuma risināšanu, kur bērniem vajadzēja sakoncentrēt uzmanību ne tikai praktiskām
nodarbēm. Ar bērniem darbojās sākumskolas skolotāja Sandra Nastaja.
Visapmeklētākā darbnīca bija masku izgatavošana un seju apgleznošana, kurā aktīvi piedalījās arī vecāko
klašu skolēni, sākumskolas skolotājas
Ineses Damulas vadībā. Paldies arī
pagarinātās dienas grupas skolotājai
Tatjanai Trušelei par palīdzību masku
gatavošanā.
Olu krāsošanas darbnīcā kā galvenie darbojās divi Lieldienu zaķi:
mūzikas skolotāja Arta Juška un direktores vietniece audzināšanas darbā
Sarmīte Ruģēna. Bērni olas krāsoja ar
dabīgiem materiāliem: sīpolu mizās un
biešu novārījumā.
Vizuālās mākslas skolotājas Lauma
Vītoliņa un krievu valodas skolotāja
Natālija Martina piedāvāja veidot tauriņus un apgleznot akmeņus. Šajā darbnīcā arī es iemēģināju savu roku.
Īpaši zēniem piemērota bija radošā
darbnīca, kurā mājturības un tehnoloģiju skolotājs zēniem piedāvāja darboties kokapstrādes darbnīcā, veidojot
putnu būrīšus.
Latviešu valodas skolotāja Gunita Privka palīdzēja skolēniem veidot
dekorus Lieldienām no aplikācijas
papīra.

Angļu valodas un informātikas
skolotāja vadībā tapa datorgrafika un
tika apzīmēti kompaktdiski.
Pēc darbošanās radošajās darbnīcās notika lielā tirgošanās ar pašu
sagatavotām precēm Lieldienu tirdziņā.
Kārtības sargs tirdziņā bija direktores
vietnieks mācību darbā Juris Sniķeris.
Bērni kopā ar vecākiem bija izgatavojuši dažādus kārumus, kā arī dekorus

Lieldienām.
Protams, neiztikām arī bez šūpošanās skolas pagalmā, olu ripināšanas
un sišanās ar olām.
Gandarīti par pasākumu bija
gan tā organizētāji – skolotāji –, gan
dalībnieki – mūsu skolas skolēni un
vecāki.
Mārupes pamatskolas direktore
Sigita Sakoviča

Kā Zaķis olas dēja
Kā parasti ar kādu pārsteigumu
svētkus sagaidīja Jaunmārupes sākumskolā – šoreiz jauku izrādi par Lieldienu zaķa piedzīvojumiem skolas darbiniekiem, vecākiem un skolasbiedriem
dāvināja 3. klašu teātra pulciņš. Pēcsvētku nedēļā pulciņa dalībnieki ar
savu priekšnesumu iepriecināja savas
skolas mazākos audzēkņus, Mārupes
pagasta padomes kolektīvu un viesojās PII “Lienīte” un Tīrainē sagādājot
visiem jauku noskaņojumu.

Aicinām uz izstādēm
No 6. aprīļa Mārupes pagasta padomes vecajā vestibilā aplūkojamas
2 izstādes:
• Latvijas Dabas fonda fotoizstāde.
Dažādu augu, dzīvnieku, kukaiņu un
putnu fotogrāfijas, kas tapušas Cenu
tīrelī, Stiklu purvā, Klāņu purvā un
Vesetas palienes purvā;

• Mārupes bērnu vizuāli plastiskās
mākslas darbu izstāde “Zaķi sanesa
raibas oliņas” – katru skatītāju priecēs
košas olas un draiski zaķi – ar lielu
izdomu un aizrautību tapušie darbiņi
par Lieldienu tēmu.
Izstādes būs apskatāmas līdz
24. aprīlim.

Kad miegs nemaz nenāk
Otrajās Lieldienās Mārupes kultūras namā uz tradicionālo olu ripināšanu un rotaļām ar Lieldienu zaķi un
Čučumuižas rūķiem bija aicināti lieli
un mazi mārupieši. Protams, jaukās
dziesmu spēles, kas pavadīja stāstījumu
par Lieldienu svinēšanu, visjaukākās

šķita pirmsskolas un jaunāko klašu
vecuma bērniem, bet labu garastāvokli
radīja visiem. Pie mārupiešiem ciemojās gan rūķis Taustiņš (Atvars Sirmais)
un Rūķu krustmāmiņa (Dina Kristīne
Bitēna-Sirmā), gan Lieldienu Zaķis,
rūķis Kikī un rūķīte Bučiņa.

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS
17. aprīlī sākās sarakstu
iesniegšana pašvaldību
vēlēšanām

Saskaņā ar “Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes
vēlēšanu likuma” 2. pantu, kas nosaka, ka novada domē ievēlējamo
deputātu skaitu nosaka atbilstoši
iedzīvotāju skaitam, kāds attiecīgās
pašvaldības administratīvajā teritorijā vēlēšanu izsludināšanas dienā ir
reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā, Mārupes novada domē jāievēl 15 deputāti.
Saskaņā ar minētā likuma
15. pantu “novada domes deputātu
kandidātu sarakstus novados, kuros
iedzīvotāju skaits vēlēšanu izsludināšanas dienā ir lielāks par 5000”,
var iesniegt reģistrēta politiskā par-
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tija vai reģistrētu politisko partiju
reģistrēta apvienība, vai divas vai
vairākas reģistrētas politiskās partijas, kuras nav apvienojušās reģistrētā
politisko partiju apvienībā.
“Mārupes Vēstu” numurs, kurā
varēsiet iepazīties ar Mārupes novada pašvaldības vēlēšanām pieteiktajiem deputātu sarakstiem, iznāks
š. g. 8. maijā.

Kur jābalso?

Saskaņā ar Vēlētāju reģistra likumu no 23. līdz 28. martam Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
katram vēlētājam uz viņa deklarētās
dzīvesvietas adresi pa pastu izsūtīja paziņojumu par to, kura iecirkņa sarakstā vēlētājs ir reģistrēts.
Ja paziņojums nav saņemts vai ir

nozaudēts, to, kurā vēlēšanu iecirknī
jābalso, var noskaidrot, piezvanot uz
Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālruni 67049999, vai internetā
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vietnē www.pmlp.gov.lv.
MĀRUPIEŠI! Lūgums rūpīgi
izlasīt šo paziņojumu, lai aiztaupītu
pārsteigumus sev vēlēšanu dienā. Tā
kā pēdējos četros gados ir būtiski
mainījies Mārupes pagasta iedzīvotāju skaits un blīvums, ir mainītas
vēlēšanu iecirkņu robežas. Daļai vēlētāju, kuri līdz šim balsot devās uz
vēlēšanu iecirkni pagastmājā, balsot
jādodas uz Mārupes vidusskolu. Šādas izmaiņas veiktas, lai sabalansētu
vēlētāju skaitu visos iecirkņos un
tādējādi samazinātu balsotāju rindas
vēlēšanu dienā, padarot balsošanu

ātrāku un ērtāku. Ja vēlēšanu dienā
ieradīsieties iecirknī, kurā neesat
reģistrēts, jūs nevarēsiet tur nobalsot par Mārupes novada domi!

Iecirkņa maiņa

Līdz 12. maijam vēlētāji var
izmantot iespēju mainīt sākotnēji
reģistrēto vēlēšanu iecirkni uz citu.
Pašvaldību vēlēšanās iecirkni drīkst
mainīt tā vēlēšanu apgabala robežās,
kurā vēlētājam ir deklarētā dzīvesvieta vai pieder nekustamais īpašums.
EP vēlēšanās iecirkni drīkst mainīt uz
jebkuru vēlēšanu iecirkni Latvijā.
Lai nomainītu vēlēšanu iecirkni,
jāaizpilda iesniegums, kas jāiesniedz
jebkurā pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. Reģistrējot iecirkņa
maiņu, jāuzrāda pase. Ja vēlētājs mai-

na vēlēšanu iecirkni uz to pašvaldību,
kur viņam pieder nekustamais īpašums, jāuzrāda arī Zemesgrāmata vai
izziņa no Zemesgrāmatas.
Mārupes pagastā vēlēšanu iecirkni var mainīt Mārupes pagasta padomē pie iedzīvotāju reģistra
speciālistes A. Bērziņas 2. stāvā,
10. kab. apmeklētāju pieņemšanas
laikā – pirmdienās un ceturtdienās
no 9.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz
18.00, tālr. 67149871. Iesniegumu
var saņemt uz vietas dzīvesvietas
deklarēšanas iestādē vai izprintēt
no interneta vietnes.
Turpiniet lasīt informāciju par
vēlēšanām Mārupes pagastā www.
marupe.lv > sadaļā Jaunumi > Vēlēšanas.
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 21. aprīlis, 2009

kultūra

Rīgas rajona Jauniešu orķestrim zelts

Ar spožiem panākumiem no
Starptautiskā jauniešu koru un orķestru festivāla “young2009prague”
atgriezušies Rīgas rajona Jauniešu orķestra (RRJO) mūziķi. Šajā konkursā,
kas norisinājās no 26. līdz 29. martam Čehijas galvaspilsētā Prāgā,
RRJO simfonisko un stīgu orķestru
kategorijā ieguva zelta diplomu (gold
level), kā arī žūrijas speciālbalvu par
konkursa obligātā skaņdarba Josefa
Vejvodas (Josef Vejvoda) “Adulthood”
no svītas “Celebration” vislabāko interpretāciju. Konkursa žūrijā bija arī
pats komponists J. Vejvoda, kurš pēc
mūsu kolektīva uzstāšanās neskopojās ar uzslavām un uzdāvināja RRJO
diriģentam Pēterim Plūmem divus
kompaktdiskus, kuros citu starpā bija
arī svīta “Celebration” paša Vejvodas trio izpildījumā kopā ar Teplices
Ziemeļčehijas filharmonijas orķestri.
Iespējams, RRJO nākotnē ar šo komponistu izveidosies radoša sadarbība,
jo viņš solījās nosūtīt visu svītas partitūru, kuru plānots iestudēt.
Lai arī RRJO spēlēja pārliecinoši,
par galveno uzvarētāju žūrija atzina
pašmāju orķestri no Prāgas “Filharmonie mladych” (arī zelta diploms).
Tas bija visādā ziņā labi nokomplektēts, profesionāls kolektīvs, ko atšķirībā no RRJO nekādi nevarēja nosaukt
par bērnu orķestri. Tāpēc arī pelnīta
uzvara. Bet arī mēs esam lepni par
saviem panākumiem, jo RRJO, kā

Kultūras ziņas

jau to norāda pats nosaukums, spēlē talantīgākie bērni un jaunieši no
Rīgas rajona mūzikas skolām, kuru
vidējais vecums ir 12–17 gadu.
Nobeigumā pretēji dažu valsts
amatpersonu apgalvojumiem gribētu
vērst uzmanību uz mūsu profesionālās izglītības sistēmas konkurētspēju
Eiropas līmenī, jo regulāri kāds no
jauniešu kolektīviem vai solistiem
iegūst godalgotas vietas konkursos
un festivālos. Mūsu sistēma ir izturējusi kvalitātes pārbaudi. Tādu sistēmu sagraut ir viegli, bet no jauna
uzbūvēt – neiespējami.

Par konkursu

Jauniešu koru un orķestru festivāls notiek jau septīto reizi un šogad
pulcēja 26 jauno mūziķu kolektīvus
no 11 valstīm. “young2009prague”
dalībnieki simfonisko un stīgu orķestru kategorijā bija Violin Ensemble
“Capriccio” (Krievija, Ņižņijnovgoroda), Pražsky filmovy orchestr (Čehija),
Aurehoej Orchestra (Dānija, Kopenhāgena), Fingal County Youth Orchestra (Īrija, Dublina), Filharmonie
mladych Praha (Čehija, Prāga) un
Riga District Youth Orchestra (Latvija) – RRJO.

Rīgas rajona Jauniešu
orķestris

RRJO izveidojās 2003. gadā pēc
muzikāli radošās vasaras nomet-

nes “Muzicēsim kopā” Krimuldā.
Orķestrī apvienojušies jaunieši no
daudzām Rīgas rajona mūzikas skolām – Krimuldas, Siguldas, Ķekavas,
Babītes, Mārupes, Olaines, Ropažiem,
Inčukalna, Ulbrokas un pat Līgatnes
un Ozolniekiem. Orķestra dibinātājs
2003. gadā bija Krimuldas MMS direktors Aivars Buņķis, bet diriģents
un mākslinieciskais vadītājs nu jau
pēdējos piecus gadus ir Pēteris Plūme. 2006. gadā Rīgas skaņu ierakstu
studijā orķestris ieskaņoja gan akadēmiskās, gan arī mūsdienu mūzikas
skaņdarbus, kas izdoti CD formātā.
2007. gada jūlijā Rīgas rajona Jauniešu orķestris piedalījās prestižajā
36. starptautiskajā orķestru mūzikas
konkursā “Youth & Music in Vienna”,

kurā ieguva godalgoto otro vietu, bet
2008. gada jūnijā orķestris sniedza
vairākus koncertus Siguldas sadraudzības pilsētā Štūrē Vācijā kopā ar
Zīkes (Vācija) Mūzikas skolas simfonisko orķestri.
Šobrīd RRJO vadītājs ir Pēteris
Plūme, grupu koncertmeistari – Dace
Štrodaha (Mārupe), Elmārs Rudzītis
(Ropaži), Anita Roze (Babīte), Zane
Baltalksne, Igors Doriņš un Maija
Liepiņa (Sigulda), Daiga Rozentāle
(Ķekava, Krimulda).
Ropažu un Mālpils mūzikas
skolu saksofona spēles skolotājs Elmārs Rudzītis un Mārupes mūzikas
un mākslas skolas direktore Dace
Štrodaha

Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 21. aprīlis, 2009

40 dziedātājiem, kuri kaut gan bija
jaunieši, tomēr bija gados vecāki un
ar lielu pieredzi. Arī šai ziņā mums
viss vēl priekšā.
Konkurss bija labi organizēts,
viesnīcas diezgan labas, bija iespēja
mēģināt. Vienīgi savā pieredzē nebijām piedzīvojušas, ka jādzied tik
aukstā telpā – baznīcā, kur notika
konkurss, bija nežēlīgi auksts. Pirms
konkursa balsis sildījām ārā, jo Čehijā jau bija vairāk nekā +20 ºC,
visapkārt pavasara vēsmas, sajūta,
ka tūlīt viss būs vienos ziedos.”
Uz Čehiju devās 18 meitenes,
starp tām arī dažas, kas 2004. gadā
piedalījās līdzīgā konkursā Grieķijā, kur arī kolektīvs ieguva sudraba
godalgu. Kora vēsturē ir arī turnejas
pa Austrāliju un Japānu, tikai žēl,
ka jauniešu kora dziedātāja mūžs ir
tikai kādi pieci gadi.
Ar Mārupes vārdu korim šis
bija pirmais starptautiskais izgājiens. Pagājušajā vasarā koris kopā
ar pārējiem dziedošajiem un dejojošajiem mārupiešiem piedalījās lielajos
Dziesmu svētkos, bet nupat noslē-

Jaunākā ziņa: 18. un 19. aprīlī Jaunmārupē un Kuldīgā
norisinājās spraiga cīņa par 3.
vietu čempionātā. Mārupes komanda abas spēles uzvarēja ar
3:0, iegūstot bronzas godalgas!
Sveicam, un gaidiet plašāku reportāžu nākamajā “Mārupes
Vēstu” numurā.

SVEICAM Aprīlī

“Resono” – sudrabs

Aprīļa sākumā ar sudraba medaļu no sakrālās mūzikas konkursa
Olomoucā (Čehija) atgriezās Mārupes kultūras nama meiteņu koris
“Resono”.
Par gatavošanos un pašu konkursu “Mārupes Vēstīm” pastāstīja
kora vadītāja un diriģente Irēna
Račevska: “Konkursā pavisam piedalījās kolektīvi no 5 valstīm – Polijas, Slovēnijas, Igaunijas, Čehijas un
Latvijas, sudraba medaļu izcīnījām
13 koru konkurencē.
Kamerkoru grupā, kurā piedalās kolektīvi līdz 24 dalībniekiem,
zelta medaļu neieguva neviens. Šim
sasniegumam vērtējumā vajadzēja nopelnīt vismaz 90 punktu, bet
maksimālais punktu skaits, ko ieguva uzvarētāji – jauktais koris no
Slovēnijas –, bija 96. Mūsu sniegums
tika novērtēts ar 88 punktiem. Saku
tāpat, kā teicu meitenēm: tas ir liels
sasniegums, bet ir, uz ko tiekties.
Nav taču pat interesanti, aizbraukt,
saņemt visaugstāko novērtējumu un
pēc tam gulēt uz lauriem. Uzvarētāji bija jauktais koris ar vairāk nekā

• Rīgas rajona bērnu deju kolektīvu skatē Mārupes vidusskolas
1. klašu dejotāji ieguva 1. pakāpes
diplomu.
• 23. maijā plkst. 16.00 Mārupes kultūras nama iekšpagalmā
vidējās paaudzes deju kolektīva
“Mārupieši” 20 gadu jubilejas
koncerts “Visa dzīve paiet dejā...”.
Ieeja par ziedojumiem jaunu deju
kurpju iegādei.
• 25. maijā Mārupes bērnu
deju kolektīvi “Pērlītes” un “Māriņa” dodas uz Rīgas rajona pirmsskolas vecuma bērnu sadancošanas
svētkiem Salaspilī.
• 24. aprīlī Mārupes kultūras
namā notiks Latvijas jauno vokālistu konkurss, kuru organizē Noras
Bumbieres fonds. Nolikumu skat.
interneta vietnē www.marupe.lv sadaļā Kultūra.
• 15. maijā Mārupes pamatskolas 60. jubilejas salidojums.

75 – Valentinai Afanasjevai, Dzidrai

Velgai Aleksei, Ērikai Bērziņai,
Fedosijai Lipskai,
80 – Anastasijai Jēkabsonei, Klaudijai
Rutkovskai, Alimpiadai Tamanskai,
85 – Adelei Baranovskai, Tamārai
Berezņakai, Veronikai Grāverei,
91 – Pēterim Kazradzim!

gušās arī kārtējās Rīgas rajona koru
skates, kurās “Resono” starp sieviešu,
jauktajiem un vīru koriem ieguva
46,67 punktus no 47 iespējamiem!
Gatavojoties konkursam, “Resono” sniedza divus koncertus Mārupes kultūras namā 27. martā un
Torņakalna baznīcā 29. martā, kur
atskaņoja Pergolēzī “Stabat mater” –
solistes Zanda Ozoliņa un Baiba
Zandere. Koncertos klausītāji saziedoja 285 latus, kuri tika izmantoti
braucienam uz Olomoucu. I. Račevska atzīst, ka arī šis ir viens no veidiem, kā mākslinieciskās pašdarbības

kolektīviem izdzīvot šajos laikos, un
no sirds pateicas visiem kora atbalstītājiem. Paldies kora dalībnieču vecākiem, kas atbalstīja savas meitas.
Dalības maksu konkursā sponsorēja
Kristīnes Mēneses ģimene, par ko
viņiem īpašs paldies.
Pēc koncerta Rīgas Lutera draudzei “Resono” meitenes ir uzaicinātas
piedalīties Muzeju naktī 16. maijā
dziedāt J. Akuratera muzejā – nāciet,
klausieties! Vai pievienojieties skanīgajam kolektīvam – jaunas dziedātājas vienmēr laipni gaidītas.
Zanda Melkina

Martā Mārupes dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēti 16 jaundzimušie:
Tīna Tāluma (dzimusi 23. 02.),
Elizabete Kalnmeiere (dzimusi
25. 02.), Mihails Mustermans (dzimis
7. 03.), Marta Jeske (dzimusi 10. 03.),
Anna Marta Rubule (dzimusi 12. 03.),
Emīls Miķelsons (dzimis 7. 03.), Martins Irklis (dzimis 8. 03.), Madara Bukava (dzimusi 13. 03.), Tomass Pauls
Kantiševs (dzimis 4. 03.), Lilija Tihanova (dzimusi 17. 03.), Magdalena
Tomingasa (dzimusi 19. 03.), Rolands
Slavinskis (dzimis 15. 03.), Evelīna Sirsniņa (dzimusi 21. 03.), Luīze Zaķīte
(dzimusi 20. 03.), Keitija Čuprinska
(dzimusi 23. 03.), Agnese Šmite (dzimusi 24. 03.).
Noslēgtas 3 laulības.
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Izglītība

Skolu ziņas

• 6. martā Skultes pamatskolas
3. klases skolniece Jevgenija Lisaka
piedalījas muzikālājā konkursā “Balsis”, kur saņēma Atzinības rakstu.
Skolnieci gatavoja mūzikas skolotāja
Jeļena Mieze.
• 20. martā Skultes pamatskolas
1.–9. klašu skolēni apmeklēja Rīgas
muzejus: 1., 2., 3. klases apmeklēja
Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju,
5., 6., 7. klases apmeklēja Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, bet 9. klase
apmeklēja Rīgas centra vidējās un
arodskolas.
• Mārupes pamatskolas 1.–4. klases bērni 25. 03. piedalījās preventīvi
izglītojošas, interaktīvas programmas
“Džimbas drošības ceļojums” nodarbībā. Programmas mērķis ir mācīt
bērniem personiskās drošības iemaņas
saskarsmē ar citiem cilvēkiem – pazīstamiem, svešiem, vienaudžiem un
pieaugušajiem. Nodarbības notika
centrā “Dardedze” (skat. foto).
• 25. martā Jaunmārupes sākumskolā notika skatuves runas konkurss
“Zvirbulis 2009” pirmsskolas vecuma bērniem, tēma – “Mana drošība”.
Bērnu sagatavošanā un atbalstīšanā
tika aicināti piedalīties un savstarpēji
sadarboties grupu skolotāji un bērnu
vecāki.
• Februārī uz VI Pasaules bērnu
mākslas izstādi – konkursu Es esmu
mākslinieks – Berlīnē no Mārupes mūzikas un mākslas skolas (MMMS) tika
nosūtīti 8 darbi. Audzēkņus izstādei

Uzvara konkursā
sagatavoja skolotāja Ieva Markēviča.
• 23. februārī Valsts konkursa un
festivāla II kārtā Jūrmalas mūzikas
vidusskolā piedalījās MMMS 4. klases akordeona klases audzēkne Anna
Žaka, ped. Pāvels Ignatjevs.
• 13.–15. februārī XIV Starptautiskajā klavieransambļu festivālā Valgas
mūzikas skolā Igaunijā piedalījās trīs
MMMS klavieru ansambļi. Atzinības
rakstu ieguva Ieva Silkāne un Linda
Liepiņa, ped. Dace Akmentiņa.
• Martā uz 37. Starptautiskā bērnu mākslas izstādi Lidice 2009 Čehijā
tika nosūtīti 24 jauno Mārupes mākslinieku darbi.
• 7.–8. martā J. Vītola I Latvijas
mūzikas skolu koru un ansambļu
konkursā LAI SKAN... piedalījās
Mārupes mūzikas un mākslas skolas
vokālais ansamblis, kurš ieguva Atzinības rakstu (diriģente Inga Graumane,
koncertmeistare Sandra Gaide).
• 26. martā XII Mazo mūzikas
skolu konkursā par Emīla Dārziņa
prēmiju pūšaminstrumentu spēles specialitātē Vangažu mūzikas un mākslas
skolā 3. vietu un naudas balvu ieguva
Rūta Sīpola, ped. Vita Zemturs, koncertmeistare Aija Linde.
• 6.aprīlī Klavierspēles audzēkņu klavieru duetu konkursa finālā
Jūrmalas MVS reģionā uz konkursa
finālu tika izvirzītas Ieva Silkāne un
Linda Liepiņa, ped. Dace Akmentiņa
(Atzinības raksts), un 3. vietu ieguva
Jūlija Poliektova un Katrīna Majenie-

ce, ped. Baiba Niedriņa
.• Atskatoties uz paveikto mācību gada otrajā pusgadā, Jaunmārupes
sākumskola var būt gandarīta par sasniegto ne tikai skolas līmenī, bet arī
ārpusskolas aktivitātēs.
Ir iegūta 1.vieta Rīgas rajona vides izziņas spēļu konkursā „Iepazīsti
vidi”(skolotāja Z. Spāde), saņemts I
pakāpes diploms Rīgas rajona 2.-4.
klašu koru skatē Vangažos, (mūzikas
skolotāja S.Ceļmalniece). Gūti panākumi un novērtētas skolēnu zināšanas
mācību darbā: 26.martā Vangažu vidusskolā notika Rīgas rajona 3.klašu
kombinētā un 4.klašu latviešu valodas
olimpiāde, kurā 4.b klases skolniece
Agnese Katrīna Reveliņa ieguva 1.vietu (skolotāja T. Reņģe), bet Patrīcija
Lidere saņēma atzinības rakstu (skolotāja A. Zviedre). Apsveicam un sakām
paldies visiem par ieguldījumu darbā!
Vēlam veiksmi, izturību un optimismu mācību gada nogalē!

19. marts – Jaunmārupes sākumskolai ļoti nozīmīga diena! Pirmo reizi piedalījāmies Rīgas rajona
vides izziņas spēļu konkursā “Izzini
vidi” un ieguvām 1. vietu, kas deva
iespēju startēt uz valsts konkursu
Rīgā 24. aprīlī. Konkursā piedalījās
17 komandas no dažādām Rīgas rajona skolām. Īpaši novērtējam savu
uzvaru tāpēc, ka starp dalībniekiem
bijām paši jaunākie. Konkursā piedalījās 4. klašu skolnieki Monta Bubuce, Patrīcija Lidere, Patrīcija Lipaja,
Annija Hanzovska, Jānis Lejnieks un
Edvarts Indārs.
Skolēni prezentēja lomu spēli
“Purvs ir dzīvs” un galda spēli “Cenas tīreļa purva laipas atklājējs”.
Kopā ar skolas bibliotekāri Zinaidu
Spādi skolēni apkopoja idejas, veidoja
prezentāciju un vizuālās mākslas skolotājas Ēvijas Drengeres vadībā pagarinātās grupas laikā izgatavoja maketu

par Cenas tīreli. Rudenī skolēni bija
devušies ekskursijā uz purvu, iepazinušies ar purva augiem, dzīvniekiem,
ar noteikumiem, ko drīkst un ko nedrīkst darīt purvā, un to visu iekļāvuši
šajās izzinošajās spēlēs.
Atzinības raksti no Rīgas rajona
Izglītības un kultūras pārvaldes par
audzēkņu sagatavošanu konkursam
tika piešķirti Zinaidai Spādei, Anitai
Līdakai, Ēvijai Drengerei, Andai Vīksnai un Laurai Buravcovai.
Jaunmārupes sākumskolas
direktora vietniece izglītības
jautājumos Anita Līdaka

Skultes pamatskola aicina ciemata iedzīvotājus piedalīties
“Veselības grupas” bezmaksas nodarbībās
Grupu darba laiks:
pirmdienā –
1.grupa - bērniem no 6 līdz 10 gadiem
2.grupa – bērniem ar speciālām vajadzībām
otrdienā – pensionāriem
trešdienā – skolas darbiniekiem
ceturtdienā – sievietēm (vingrošana)
piektdienā – vīriešiem (galda teniss)
Nodarbību sākums: plkst. 17.00
Vadītāja: J.Martjanova, tālrunis informācijai: 29331829
Nodarbības finansē Mārupes pagasta padome

dienas centrā

Velo tiesības var iegūt Tīrainē

Tuvojoties siltajam laikam, uz
ceļiem kā zirņi no pākstīm izbirst
mazie riteņbraucēji. Jau visu mācību
gadu Valsts policijas inspektore Jeļena
Prišpetjeva Mārupes skolās skaidrojusi bērniem, ka līdz 12 gadu vecumam viņi bez pieaugušo pavadības
nedrīkst braukt pa ielām un ceļiem,
bet no 12 gadu vecuma nepieciešamas
velosipēda vadīšanas tiesības.
Kā tās iegūt? Šāds jautājums radās arī dienas centra (DC) “Tīraine”
jaunajiem apmeklētājiem, un ar Igora
Rjabkova palīdzību tika rasts risinājums. Vairākas nedēļas Igora vadībā
DC visi interesenti, ne tikai dienas
centra pastāvīgie apmeklētāji, varēja
apgūt ceļu satiksmes noteikumus, bet
9. aprīlī Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) pārstāvja Jura Čakāna
klātbūtnē kārtot ceļu satiksmes noteikumu eksāmenu velo tiesību iegūšanai.
Pārbaudījumu kārtoja 20 riteņbraucēji.
Izcili – 10 pareizas atbildes uz 10 testa
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jautājumiem – to nokārtoja Nikolajs
Stepanovs, Polina Koreckaja, Dace
Veze, sekmīgi eksāmenu nokārtoja
arī Amanda Kuprijanova, Normunds
Liuķis, Eva Deņisova, Oskars Zariņš,
Jūlija Denisova un Vitālijs Rekšens.
Tā kā velotiesību iegūšanai pareizi jāatbild vismaz uz 8 no 10 jautājumiem, pēc eksāmena J. Čakāns ne
tikai paziņoja rezultātus, bet izanalizēja
katra pielaistās kļūdas un izskaidroja jaunajiem satiksmes dalībniekiem
dažādas situācijas, kas var rasties uz
ceļa.
Tiem, kam ir “augstākas” kategorijas transportlīdzekļa vadītāja tiesības
(mopēds, motocikls, automašīna), lai
brauktu ar velosipēdu, nav jākārto velo
braukšanas tiesības. Bet, ja nolemts,
ka tās nepieciešamas – ir cilvēki, kas
izvēlas braucienos ar riteni neņemt
līdzi autovadītāja apliecību, jo nozaudēšanas gadījumā tās atjaunošana būs
sarežģītāka, – eksāmens jākārto. Un tā

izrādās laba CSN zināšanu pārbaude.
(Pačukstēšu, ka šajā reizē neviens no
trim pieaugušajiem eksāmenu nenokārtoja.)
CSDD darbinieks Juris Čakāns
ieteica mācīties CSN no grāmatiņas
un tikai pēc tam pārbaudīt savas zināšanas CSDD interneta vietnē atrodamajā eksāmena interneta versijā. Tā
veidosies labāka izpratne par noteikumiem, nekā ar redzes atmiņu ielāgojot
pareizās atbildes.
Noteikumi, protams, jāzina, bet uz
ielām un ceļiem velosipēdistam vienalga jābūt īpaši uzmanīgam, jo diemžēl
daži autovadītāji nerēķinās ar gājējiem
un riteņbraucējiem, un sekas tam var
būt traģiskas. Ir arī zināms, ka riteņbraucēji bez tiesībām izraisa daudzus
negadījumus, kuros cieš automašīnas
un to vadītāji un pasažieri, bet velobraucējs jau sen pazudis no notikuma vietas, nereti pat neapzinoties, ka
viņa vieglprātīgās rīcības dēļ izraisīta

avārijas situācija. Jaunie tīrainieši, kas
ieguva velo tiesības, noteikti vairs nebūs šo jauniešu vidū.
Jaunie riteņbraucēji saņēma suvenīrus – atstarotājus, blociņus un pildspalvas arī no Valsts policijas. Tos ar
laba vēlējumiem un diplomiem par
aktīvu dalību satiksmes noteikumu
apgūšanā pasniedza J. Prišpetjeva, kura
kopš pagājušā gadā uzsāktā projekta

“Policija–skola–sabiedrība–pašvaldība”
ir aktīva drošības pasākumu atbalstītāja
Mārupes izglītības iestādēs.
J. Čakāns apliecināja, ka arī
turpmāk būs iespējams šādi nokārtot velosipēda vadītāja tiesības, ja
būs pietiekami daudz interesentu.
17. aprīlī ejksāmens notika arī VC
Švarcenieki.
Zanda Melkina
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 21. aprīlis, 2009

sports

Veiksmīgi noslēgusies volejbola sezona
Mārupes volejbolistiem sezonas
noslēguma pasākums kļuvis par tradīciju – sesto gadu Mārupes pagasta
komandas un uzaicinātie viesi izspēlē
turnīru un vakarā pulcējas Mārupes
kultūras namā, lai suminātu veiksmīgākos spēlētājus.
Šogad sacensībās piedalījās 8 vīriešu un 4 sieviešu komandas. Mārupi
pārstāvēja 3 vīriešu – Mārupe 1 (kapteinis Armands Namiķis), Mārupe 2
(kapteinis Oskars Puga), “Lidosta
“Rīga”” (kapteinis Juris Štekelis) un
trenera Andris Kļaviņa trenētā sieviešu komanda. Spēles norisinājās
Jaunmārupes sporta kompleksa abos
laukumos no 9.00 līdz 18.00.
Šī pasākuma iniciators un organizators ir Juris Kajaks, kurš pats ir
volejbola spēlētājs, treneris un tiesnesis.
Laureātu apbalvošana ar pagasta
vadības atbalstu kā vienmēr norisi-

nājās kultūras namā. Tika apbalvoti
uzvarētāji: vīriešu konkurencē, var
teikt, mājinieki – “Lidostas “Rīga””
komanda – un starp sievietēm – Talsu
komanda. Turnīra labākie spēlētāji
bija Jānis Zingniks no Dundagas un
talseniece Inga Frīdenberga.

Uzvarētāji

Vīrieši
1. vieta “Lidosta “Rīga””
2. vieta Dundaga
3. vieta Talsi
Sievietes
1. vieta Talsi
2. vieta Jelgava
3. vieta Mārupe

Dalībnieki gan ar turnīru, gan
otro daļu ar svinīgo apbalvošanu (visus veiksmīgi izklaidēja muzikanti ar
galīgi nesportisku nosaukumu “6 promiles”) bija ļoti apmierināti un izteica

vēlmi nākamajā gadā tikties atkal.
Šī sezona veiksmīgi izvērtusies
amatieru līgas volejbola komandai,
par ko liela daļa pateicības jāvelta
komandas menedžerim un spēlētājam Armandam Namiķim. Mārupes
komanda Latvijas čempionātā vīriešiem amatieru līgā 2008./2009. gada
sezonā veiksmīgi cīnījās līdz pat pusfinālam.

Mārupietes cīnās Mārupē un Latvijā
4. un 5. aprīlī Mārupes
1994./95. gadā dzimušo meiteņu komanda piedalījās Latvijas čempionātā
volejbolā. Pēc priekšsacīkstēm Mārupe
bija iekļuvusi otrajā finālgrupā, kurā
cīnījās par 6.–10. vietu. Mārupietes
zaudēja Kuldīgas RBSS ar 2:3, uzvarēja Cēsu Sporta skolu ar 3:0, Gulbenes RBJSS ar 3:1 un Rīgas Volejbola
skolu ar 3:1. Tā kā Kuldīgas RBSS
zaudēja Cēsu pilsētas sporta skolas
komandai ar 3:0, mārupietes izcīnīja
Latvijas čempionātā C1 grupā 6. vietu.
Komandā spēlēja Indra Eniņa, Laima
Ozola, Katrīna Lejiņa, Luīze Zvejniece, Anete Briņķe, Terēze Šmēmane,

Simona Janeka, Anda Kreile, Anna
Rubule, Inese Gusta, Annija Millere
un Agnese Kajaka. Tā kā komandas
galvenais vilcējspēks ir gadu jaunākas
meitenes par šajā grupā spēlējošajām,
sestā vieta Latvijā ir labs sasniegums,
jo pagājušajā sezona bijām desmitās.
Sacensībās jaunos talantus meklēja Latvijas minikadetu izlases trenere
Ingūna Mīnusa.
Tūlīt pēc sacensībām ar vecāku
finansiālu atbalstu uz Latvijas minikadetu treniņnometni Murjāņos
devās mārupietes Luīze Zvejniece un
Laima Ozola.
Mārupes sieviešu komanda sezo-

nas noslēguma tradicionālajās Mārupes kausa sacensībās Jaunmārupē
izcīnīja trešo vietu, spēcīgajā konkurencē uzvarot Dundagu ar 2:0, bet
piekāpjoties Jelgavai ar 1:2 un Talsu
komandai ar 0:2. Kausa ieguvējas
talsinieces savas rindas bija pastiprinājušas ar šīs sezonas Latvijas sieviešu čempionvienības “Jelgava/US”
spēlētājām. Mārupiešu rindās spēlēja Iveta Jirgensone, Līga Miķelsone,
Dita Lagzdkalne, māsas Līga un Elīna
Strautnieces, Maija Teimane un Maruta Teilāne.
Treneris
Andris Vitauts Kļaviņš

Minifutbols minifutbiolistiem
28. martā Tīraines sporta zālē
pirmo reizi norisinājās Mārupes
pagasta sacensības minifutbolā
pašiem jaunākajiem censoņiem,
kuri dzimuši 2000.–2001. gadā un
2002.–2004. gadā. Šoreiz sacensības
notika starp Mārupes pagasta futbola
komandām, kas trenējas Tīrainē (treneris Viktors Družiņins), Jaunmārupē
(treneris Agris Kokarevičs) un Mārupē (treneris Jānis Vilkaušs).
Liels prieks bija redzēt jauno
futbolistu atdevi, cīņassparu un lielo
prieku par gūtajiem vārtiem. To no
viņiem varētu pamācīties pat daudzi
profesionālie futbola spēlētāji. Prieks
bija arī par lielo līdzjutēju skaitu – par
vecākiem, radiniekiem un draugiem,
kuri bija ieradušies, lai atbalstītu jaunos futbolistus. Skatītāju tribīnes bija
aizpildītas, un līdzjutēji aktīvi atbalstīja
jaunos futbolistus.
Apsveicam visas komandas ar iegūtajām vietām, kas tika izcīnītas ar
lielu pašatdevi un cīņassparu. Novēlam šīs īpašības saglabāt arī visā turpmākajā dzīvē, jo tajā nāksies izcīnīt
daudz spilgtu uzvaru un piedzīvot

smagus zaudējumus, bet, ja sirdī ir
uzvarētāja gars, tad nekas jūs neapturēs sasniegt pašas augstākās virsotnes,
lai kur arī jūs būtu – futbolā, skolā,
darbā vai biznesā.
Uz tikšanos nākamajā turnīrā Tīraines sporta zālē, uz kuru tiks uzaicināti viesi, lai pārbaudītu spēkus jau
plašākā mērogā!
Vēlot veiksmi,
treneris Jānis Vilkaušs

1. grupa

Multibanka–Mārupe 12:0
Jaunmārupe–Mārupe 16:0
Finālā Multibanka–Jaunmārupe 4:1
Labākie spēlētāji: Dāvis Vilcāns (Jaunmārupe), Daniels Aleksašins (Mārupe), Santis Takins (Multibanka)

2. grupa

Mārupe 1–Jaunmārupe 2:1
Mārupe 1–Mārupe 2:0
Jaunmārupe–Mārupe 2 9:0
Labākie spēlētāji: Ralfs Namiķis un
Gintars Taube (Jaunmārupe), Ralfs
Litaunieks (Mārupe 1), Henrijs Pravdivecs (Mārupe 2)

Prāta spēles
Šī gada 4. aprīlī Mārupes
mūzikas un mākslas skolā notika
2. Mārupes kauss sporta bridžā,
kas bija arī 3. posms 2009. gada
Latvijas tūrē.
Par uzvarētājiem kļuva mārupieši Pēteris Bethers un Adriāns
Imša, arī pārējie Mārupes dalībnieki spēja rādīt cienīgu sniegumu, ierindojoties 5. un 6. vietā.
Kopumā sacensībās piedalījās 32

pāri no visas Latvijas, un priecēja
lielais jauniešu skaits, kas ieradās
uz turnīru.

Rezultāti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

P. Bethers, A. Imša
J. Romanovskis, J. Ozols
M. Matisons, J. Alfejeva
U. Jansons, I. Rubenis
J. Bethers, K. Rubīns
U. Bethers, L. Beķere

Joprojām aicinām pieteikt sevi, savu radinieku, draugu, kaimiņu foto seriālam

“Mārupes mākslinieki”.

Visu 2009. gadu fotogrāfijās ar nelieliem aprakstiem centīsimies atspoguļot gan tradicionālu
vai neparastu mākslas darbu tapšanas procesu, gan rezultātu.
Nekautrējieties un parādiet savu talantu neatkarīgi no tā, vai tas, kas priecē citus, ir jūsu iztikas
avots, hobijs vai atpūtas veids pēc darba dienas!
Pieteikties pie Mārupes pagasta mākslinieces Jolantas Grosbergas
tālrunis 67149868, mob. tālr. 29857620, e-pasts: jolanta.grosberga@marupe.lv.
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 21. aprīlis, 2009

Lielās talkas dienā Mārupes jaunie futbolisti sakopa Mārupītes krastus.

Sporta ziņas
 Aprīlī Rīgas rajona 2009. gada sporta spēlēs telpu futbolā C grupā
Mārupes komanda starp 6 komandām ieguva 4. vietu.
 30. maijā Tīraines sporta kompleksā notiks Starptautiskais teikvondo turnīrs “Mārupes kauss 2009”. Nolikums atrodams www.marupe.lv.
 26. aprīlī Jaunmārupes stadionā futbola sezona tiks uzsākta ar
tradicionālajām sezonas atklāšanas sacensībām.
 Šajā mācību gadā pēc vecāku ierosinājuma mazajiem futbolistiem – 2002. g. dzim un jaunākiem – Tīraines sporta kompleksā notiks
vēl viens sadraudzības turnīrs.
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Mārupes teritorijas plānojuma 2002.–2014. gadam
grozījumu izstrāde tuvojas noslēgumam
Nobeigums. Sākumu lasiet 7. lpp.

Savukārt, ņemot vērā, ka pieņemamo Teritorijas plānojuma
grozījumu mērķis bija noteikt no
apbūves brīvas teritorijas, būtu absurdi piešķirt tām personām, kuras
nekustamos īpašumus iegādājušas
pirms attiecīgu grozījumu spēkā
stāšanas, tiesības arī turpmāk izmantot savus zemesgabalus atbilstoši tai atļautajai izmantošanai, kāda
ir bijusi nekustamā īpašuma iegādes
brīdī, jeb piešķirt t. s. “neatbilstošas izmantošanas” tiesības, jo nav
pieļaujama situācija, kad publiskās
lietošanas satiksmes infrastruktūras
objekta izvietošanai rezervēto zemju
koridorā tiktu atļauta jebkāda veida
kapitāla būvniecība vai cita veida
ilgtermiņa attīstība. Pie šādiem
apstākļiem nav atrodami tiesiskie
šķēršļi, lai atsevišķām Mārupes pagasta iedzīvotāju kategorijām, kuru
privātīpašumā esošo zemesgabalu
atļautā (plānotā) izmantošana tiek
mainīta no apbūves zemes uz Turpmākās izpētes un plānošanas teritoriju un līdz ar to kuru likumīgi,
t. i. ar Mārupes pagasta padomes

2003. gada 10. septembrī apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem
“Mārupes pagasta teritorijas plānojums 2002.–2014. gadam”, iegūtās
tiesības apbūvēt savā privātīpašumā
esošos zemesgabalus ir tikušas būtiski ierobežotas Mārupes pagasta
Teritorijas plānojuma grozījumu
galīgās redakcijas apstiprināšanas
rezultātā, piešķirt tiesības vērsties
Mārupes pagasta padomē ar lūgumu apmainīt zemesgabalu pret
līdzvērtīgu pašvaldības zemi nolūkā
saglabāt un realizēt reiz iegūtas apbūves tiesības. Minētais risinājums
veicinās vislielāko visas sabiedrības,
atsevišķu Mārupes pagasta iedzīvotāju kategoriju un pašvaldības
interešu samērīgumu, radot iespēju,
ka, nodrošinot katram konkrētam
indivīdam arī pēc Teritorijas plānojuma grozījumu spēkā stāšanās realizēt likumīgi iegūtas tiesības būvēt,
ar normatīvā akta palīdzību tomēr
tiks iegūts arī tāds satiksmes infrastruktūras objekta izvietojums, kāds
ir nepieciešams visai sabiedrībai.
8. aprīļa sēdē deputāti pieņēma lēmumu “Par kompensācijas
mehānismu saistībā ar Teritorijas

plānojuma grozījumu galīgās redakcijas apstiprināšanu”, iekļaujot
to Teritorijas plānojuma 2002.–
2014. gadam galīgās redakcijas
sastāvā. Šajā lēmumā deputāti
konceptuāli atbalstīja kompensācijas mehānismu, piešķirot tiesības
atsevišķām personu kategorijām
vērsties Mārupes pagasta padomē
ar lūgumu apmainīt zemesgabalu
pret līdzvērtīgu pašvaldības zemi
nolūkā saglabāt un realizēt reiz
iegūtas apbūves tiesības, kuras ir
tikušas ierobežotas Mārupes pagasta padomes pieņemamo Teritorijas
plānojuma grozījumu rezultātā, kā
arī ir iezīmējuši pamatprasības tam,
kā šis mehānisms varētu tikt realizēts dzīvē, taču sīkāk iedzīvotājiem
piešķirto tiesību realizācijas kārtība,
tostarp iesniegumu iesniegšanas, izskatīšanas un individuālo lēmumu
pieņemšanas kārtība, tiks atrunāta
speciāli pieņemamajos saistošajos
noteikumos, kuru izstrādāšana
tika uzsākta pēc tam, kad teritorijas plānojuma grozījumi stāsies
spēkā LR normatīvo aktu noteiktajā
kārtībā.
Sagatavoja Zanda Melkina

Tīraines “Cāļi ” triumfē Rīgā
Kā jau katru pavasari, arī šogad – vispirms bērnudārzos, pēc
tam uz kultūras centru skatuvēm –
savas balsis vingrināja vismazākie
dziedātāji (bērni vecumā no 3 līdz
5 gadiem).
Mārupes pagasta PII “Tīraine”
šogad lepojas ar 12 mazajiem solistiem, no kuriem divi – Adele Sakoviča un Pauls Pakalniņš – ieguva
titulu “Mārupes Cālis 2009”.
Tā kā šogad, pamatojoties uz
ekonomisko krīzi valstī, Latvijas
televīzija konkursu “Cālis” neorganizē, labākie Rīgas rajona dziedātāji sniedza brīnišķīgu koncertu
Salaspils kultūras namā “Rīgava”.
Mārupes pagastu šajā “Cāļu” koncertā pārstāvēja Adele Sakoviča un
Pauls Pakalniņš (mūzikas skolotāja Ilze Dūzele). Visi Rīgas rajona

“cālīši” pārsteidza klausītājus ar
ļoti kvalitatīviem priekšnesumiem,
kas liecina par Rīgas rajona mūzikas skolotāju augstu profesionālo līmeni. Šo pasākumu vadīja
sirsnīgā un atraktīvā dziedātāja,
Mārupes kultūras nama vadītāja –
Ira Krauja.
Kaut arī konkurss “Cālis” Rīgas
rajona mērogā jau bija noslēdzies,
skolotāja Ilze Dūzele nolēma savus
“cāļus” aizvest arī uz Rīgu, kur 5
mazie Tīraines dziedātāji piedalījās konkursa “Rīgas Cālis 2009”
pusfinālā kultūras centrā “Imanta”.
Konkursa gaitā nopietna un kompetenta žūrija no 45 dziedātājiem
izvēlējās 7 labākos “cāļus ” finālam. Par lielu prieku mazajiem,
viņu vecākiem, skolotājai Ilzei un,
protams, visiem tīrainiešiem un

mārupiešiem, uz “Rīgas Cāļa 2009”
finālu tika izvirzīti 3 bērni no Tīraines bērnudārza – Kriss Kristers
Zaļmežs (3 gadi), Adele Sakoviča (5 gadi) un Pauls Pakalniņš
(5 gadi).
Konkursa “Rīgas Cālis 2009”
fināla koncerts notiks 10. maijā,
Mātes dienā, plkst. 12.00 kultūras
un atpūtas centrā “Imanta”. Šo
koncertu filmēs Latvijas televīzija
ar mērķi “cālīšu” priekšnesumus
iekļaut bērniem veltītajos televīzijas
raidījumos.
Novēlēsim brašajiem Tīraines
“cāļiem” – lai skan, lai skan, lai
“cāļu” dziesmas skan, un Mātes
dienā brauksim uz Rīgu klausīties
koncertu!
PII “Tīraine”metodiķe
Gita Miķelsone

sports

Sporta svētki Skultē
4. aprīlis – ģimeņu sporta diena
Skultē notiek jau piekto gadu, un tik
daudz gribētāju sportot, cik šoreiz, nebija redzēts: 12 komandas, kas Skultes
pamatskolas mazajā sporta zālē knapi
varēja apgriezties. 6 disciplīnās ikkatra
komanda varēja parādīt savas spējas
un izjust sportisko azartisku.

Sacensību programmā
labākie rezultāti

Skriešanā ap šķēršļiem – 1. v. –
Jurģīši, 2. v. – MAILO, 3. v. – Loolzeri,
4. v. – Bumba, 5. v. – Zaķi.
Basketbola soda metieni – 1. v. –
Zaķi, 2. v. – MAILO, Jurģīši, 3. v. –
Loolzeri, X–MASS, Pandi, 50 cent.,
Bumba, Pirāti.
Lēcieni pāri solam – 1. v. – Jurģīši, 2. v. – Olimpieši, 3. v. – X–MASS,
4. v. – MAILO, 5. v. – Bumba.
Frisbijs – 1. v. – Jurģīši, 2. v. – 50
cent., 3. v. – X–MASS, MAILO, 4. v. –
Bumba, Pirāti, Mārītes, 5. v. – Zaķi.
Veiklības stafete – 1. v. – Olimpieši, 2. v. – MAILO, 3. v. – Loolzeri,
4. v. – Zaķi, 5. v. – Olimpieši.
Lēcieni ar lecamauklu– 1. v. –
........, 2. v. – Jurģiši, 3. v. – Loolzeri,
4. v.– MAILO, 5. v. – X–MASS.
Kopvērtējumā: 1. vieta – Jurģīši (Armands, Rolands, Artūrs ),
2. vieta – MAILO (Madara, Zane,
un Vēsma Bukas), 3. vietā – Loolzeri

(Raimonds Cenkus, Artūrs Votjakovs,
Vladislavs Kuhiks), 4. vietā – Bumba (Mārtiņš, Artūrs un Edvīns Rupeiki), 5. vieta – X–MASS (Valērijs,
Aija un Jana Grizāni), 6. vieta – Zaķi
(Jevgēnijs un Tatjana Lisaki, Nataļja
Šuskova), 7. vieta – 50 cent.(Maksims
Maksūrovs, Aleksejs Ivanovs, Germans
Novičīhovs, Alīna Gasjūna), 8. vieta– 3+2 (Medovščikovu ģimene)
un Pandi – (Jeļena Aļimočikina, Iļja
Avdējevs, Sabīne Cenkus), 9. vieta –
Pirāti (Marija, Gļebs un Sofija Lisaki),
10. vieta –Mārītes (Jeļena, Alīna un
Vladļena Boles). Ārpus konkurences –
Olimpiešu komanda, kuru pārstāvēja
Murjāņu sporta ģimnāzijas audzēknis – airētājs Andrejs Kostenko ar
māsām Natāliju, Bogdanu un Sofiju.
Par sporta pasākuma paraugstundu
izvērtās sportista Andreja Kostenko
lēcieni ar lecamauklu, kur lielā klusumā visi centās saskaitīt, cik reizes
lēcienus veic Andrejs, kas notika tik
zibenīgi, ka gandrīz katram iznāca cits
skaits. Ģimeņu sporta diena izvērtās
par skaistu, atraktīvu un sportiskām
emocijām pilnu pasākumu, par ko lielu paldies jāsaka Skultes pamatskolas
skolotājai Ludmilai Jurģītei un atsaucīgajiem skolas darbiniekiem, it sevišķi
dežurantam Vladimiram Platonovam
par atbalstu pasākuma laikā.
Silvija Batuševiča

LĪDZJŪTĪBAs
Martā mūžībā aizgājuši

“Ačgārnās modes” svētki Tīraines bērnudārzā
Vai jūs zināt, kas ir ačgārnā
mode? Nezināt? Kā tad tā?
Mazie jokdari no PII “Tīraine”
gan varētu pastāstīt par ačgārno
modi, jo 1. aprīlī, joku dienā, bērnudārzā “Tīraine” tika demonstrēti ļoti oriģināli tērpi, kuru autori
prata atraktīvi dejot un grozīties
uz skatuves.
Ciemos bija ieradušies arī Ač-
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gārnais pelikāns (mūzikas skolotāja Ilze Dūzele) un Ačgārnais lauva
(sporta skolotāja Aija Rutkovska),
visdažādākie klauniņi un ākstiņi
(bērnudārza administrācija, skolotājas un tehniskie darbinieki).
Tika stāstītas anekdotes, dziedātas ačgārnas dziesmas un ačgārnie
zvēri visus joku dienas dalībniekus
iesaistīja jautrajā disenītē.

Šis 1. aprīļa jampadracis bērnudārza zālē beidzās tikai tad,
kad bērni bija no sirds izsmējušies, izdancojušies un tā noguruši,
ka diendusā stāstīto pasaciņu līdz
galam nav varējuši noklausīties,
jo – aizmiguši.
PII “Tīraine”mūzikas
skolotāja Ilze Dūzele

Heinrihs Norkevičs-Moskevičs (1964), Brita Muhina (1931),
Agnis Čauns (1944), Rihards Stumburs (1944), Svetlana Portniha (1956),
Jānis Krukovskis (1940), Jeva Egle (1923).

Tuvs cilvēks nemirst,
tikai pārstāj blakus būt...
Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu kolēģei
Baibai Liepiņai-Zariņai, tēvu kapu kalniņā guldot.
SIA “Unimotors Latvia” kolektīvs
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 21. aprīlis, 2009

