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ATZINĪBA

Rīgas rajons novērtē ieguldījumu vidē

16. novembrī Mālpilī notika
Latvijas valsts proklamēšanas dienai veltīts Rīgas rajona svinīgais
pasākums, kurā uzstājās Babītes
kamerkoris “Maska”, Rīgas rajona
mūzikas skolu audzēkņu simfoniskais orķestris, kā arī saksofonistu kvartets no Ropažiem. Plašajā Mālpils kultūras nama zālē
bija apskatāma rajona mākslas
skolu diplomdarbu izstāde (Mārupi pārstāvēja seši darbi), arī
prezentēts Rīgas rajona kultūras
katalogs.
Pasākumā kā katru gadu pasniegti rajona atzinības raksti, no
kuriem vienu – par nozīmīgu
darbu meliorācijas nozarē un ie-

guldījumu Mārupes pagasta vides
infrastruktūras attīstībā – saņēma
arī mārupiete – Mārupes pagasta
vides inženiere Marija Ivdre.
Marija Ivdre savas darba
gaitas Mārupes pagastā sākusi
1971. gadā kolhozā “Pionieris”,
kuru vēlāk apvienoja ar kolhozu
“Mārupe”, par hidromeliorātori.
1974. gadā pārgājusi darbā uz
toreizējo Rīgas rajona lauksaimniecības pārvaldi. Viņas enerģiskās rīcības dēļ valsts finansējumu
meliorācijas darbiem saņēma ne
tikai kolhozs “Mārupe”, bet daudzi objekti visā Rīgas rajonā. Par
valsts fondu naudu toreiz notika
Mārupes zemes kaļķošana, ganī-

bu, laistāmo sistēmu 380 hektāru
platībā, kā arī grantētu, ar šķembām klātu ceļu un ūdenskrātuvju
ierīkošana, sākta Bieriņu purva
apgūšana kūdras ieguvei un lauksaimnieciskai izmantošanai.
Pēc aiziešanas pensijā Marija
Ivdre darbu turpināja Mārupes
pagasta meliorācijas sabiedrībā,
kur, neatlaidīgi darbojoties, trīs
reizes saņēmusi subsīdijas vairāku desmitu tūkstošu latu apmērā
Neriņas, Dzilnupītes renovācijai,
meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai, Mārupītes upes augšgala no
Lapiņām līdz Mārupes vidusskolai caur purvu ierīkošanai.
Mārupes pagastam, piedaloties
konkursā par sakoptāko Latvijas
pagastu, divas reizes – 2001. un
2003. gadā – Satiksmes ministrija ar 10 000 latu balvu atzīmēja arī pašvaldības ieguldījumu
ceļu attīstībā un uzturēšanā, ko
būtiski sekmēja arī meliorācijas
biedrības un personīgi Marijas
Ivdres darbs.
2004. gadā Marija Ivdre atgriezās darbā Mārupes pašvaldībā
kā vides inženiere. Pēdējo divu
gadu laikā pie nemitīgi augošajiem būvniecības apjomiem, M.
Ivdre ir atbildīgi uzraudzījusi
zemes transformācijas un meliorācijas sistēmu pārkārtošanas un
ceļu apsaimniekošanas procesus,
kas ļauj saglabāt nepārpurvotas
Mārupes zemes, veidot un kon-

trolēt infrastruktūras attīstību
atbilstoši Mārupes pagasta attīstības programmai un teritoriālajam plānojumam 2002. – 2014.
gadam.
M. Ivdre savu plašo zināšanu
dēļ joprojām tiek aicināta konsultēt un apsekot arī citu Rīgas
rajona pašvaldību meliorācijas
objektus.
Marija Ivdre: “Man šis apbalvojums bija negaidīts pārsteigums.
Esmu aizkustināta par šādu darba
novērtējumu, jo pie mūsu pagasta
attīstības tempiem infrastruktūras, kas ietver gan komunikāciju izveidi, gan vides jautājumus,
sakārtošana un uzturēšana ir ļoti
komplicēta. Godīgi sakot, varu
tikai priecāties, ka esam panākuši
progresu, ceļi ir labāk vai sliktāk izbraucami, novadošais tīkls
nav avārijas stāvoklī. Lielākā daļa
iedzīvotāju saprot, ka jārespektē
arī tas, ko ar acīm nevar redzēt,
ka dažādi meliorācijas sistēmu
bojājumi var pat iznīcināt būves,
tādēļ ievēro mūsu ieteikumus un
prasības. Diemžēl dažu negodprātīga rīcība sabojā visus labos
centienus un rada iespaidu, ka
problēmu ir vairāk nekā pozitīvo
risinājumu. Darba ir ļoti daudz,
tāpēc ceru, ka atbildīgu un saprotošu cilvēku mūsu pagastā kļūs
arvien vairāk un kopīgi veidosim
sakārtotu vidi ap sevi.”
Zanda Melkina

Šajā numurā:
l MPP sēde Nr. 12
l Intervija ar Mārupes pagasta
padomes priekšsēdētāja vietnieku Ivaru Punculi
l Neaizmirstiet nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli!
l Dzīvesvietu varēs deklarēt
pa pastu
l Sociālais dienests aicina
l Tikšanās ar Haraldu Medni
l Valsts svētku pasākumi:
- Mārupes pagasta padomē
- Mārupes vidusskolā
- Jaunmārupes sākumskolā
- PII “Lienīte”
- Mūzikas un mākslas skolā
l Vai Tīrainei būs sava “Gaismas pils”?
l Ziemassvētku pasākumu
afiša
l Mārupiete Latvijas minikadetu volejbola izlasē
l Kā izaudzēt lielo kartupeli?
l Apsveikumi
l Sludinājumi

Pārsteigums
mārupiešiem – divi
“Mārupes Vēstu”
numuri decembrī!
Papildu “Mārupes Vēstu”
izlaidums tika ieplānots, jo novembrī
Mārupes pagastā notikuši tik daudz
jauku notikumu, ka tos visus nevarētu
atspoguļot pēdējā gada numurā.

IZGLĪTĪBA

MEP “Baltic Sea Region Bremen 2006”
MEP ir Eiropas Parlamenta
modelis – parlamenta simulācija, spēle, kurā jaunieši diskutē
par politiku, pasauli un pieņem
nopietnus lēmumus, kurā ģērbjas
lietišķos apģērbos un dodas vizītē pie uzņēmējvalsts prezidenta,
kuras daļa ir vakariņas ar savas
valsts vēstnieku, kurā ir jārunā
angliski un ir jāprot būt diplomātam. MEP ir spēle, kas liek
noticēt, ka ikviens var ietekmēt
Eiropas Savienībā notiekošo.
Daļa no jauniešiem, kuri tur
piedalās, stāsta, ka vēlas kļūt par
deputātiem, kad izaugs lieli. Zinu,
ka viņus arī redzēšu televizora
ekrānā runājam par globālām
lietām, jo veselu nedēļu esmu ar
viņiem diskutējusi par šiem jautājumiem. Ticu, ka viņi to var.
No Latvijas uz Vāciju devās
astoņu cilvēku delegācija – divas
Rīgas Apriņķa Avīze
sestdiena, 9. decembris, 2006

Līgas, Santa un skolotāja Biruta no Gulbenes, Elza no Rīgas
Angļu ģimnāzijas, Dārta un es,
Māra Laizāne, no Mārupes vidusskolas un mūsu delegācijas
vienīgais puisis – Zigmunds no
Liepājas. Braucām uz Baltijas jūras reģiona Model European Parliament. Tajā piedalījās visas ES
valstis, kuras ir ap Baltijas jūru,
un viesdelegācijas no Spānijas,
Itālijas, Krievijas un Nīderlandes.
4. novembra rītā devāmies
braucienā, kas ilga 27 stundas.
Godīgi varu teikt, ka līdzcilvēku labā MEP dalībniekiem vajadzētu braukt atsevišķi, jo mēs
nerimāmies runāt gandrīz visu
nakti – skaļi un dedzīgi diskutējām par politiku, to, ko esam
nolēmuši ierosināt izskatīšanai
savai komitejai, par to, ko darī-

tu mēs, ja tiktu pie varas u.tml.
Lietuvā iekāpušās sievietes uz
brauciena beigām mūs iesauca
par zažigalkām.
Brēmenē ieradāmies ap vienpadsmitiem no rīta, saņēmām
savas autobusa kartiņas un bagāžu, veltījuši viens otram uzmundrinošus skatienus, devāmies
prom kopā ar savām viesģimenēm uz viņu mājām. Mēs katrs
dzīvojām dažādos Brēmenes
nostūros un arī ļoti atšķirīgās
ģimenēs. Mitinājos Baumaņu
ģimenē, septiņu minūšu gājienā līdz stacijai. Izrādījās, ka viņi
gribējuši pieņemt viesbērnu tieši
no Latvijas, jo ģimenes tēvam
Harijam Baumanim vecāki bijuši
baltvācieši un labu laiku dzīvojuši Latvijā. Jāsaka gan, ka vācu
ģimenēs pavadījām visai maz
laika, jo dienas mums bija ļoti

piepildītas, tāpēc mājās bijām
agrākais ap desmitiem, kad viņi
jau devās pie miera.
Pirmā dienas daļa bija atvēlēta, lai iepazītos ar ģimenēm.
Baumaņu ģimene mani aizveda
uz ķīniešu restorānu un viņu
meita Nele izvadāja pa Brēmenes
vecpilsētu. Tajā brīdī vēl nespēju
aptvert tās mērogus, un šķita, ka
nemitīgi apmaldīšos, kaut gan
nedēļas beigās klīdām pa Brēmeni jau pilnīgi droši, jo izrādījās,
ka tās centrs ir diezgan mazs un
vienkāršs.
Ap 18.00 mēs ieradāmies
vienā no rīkotājskolām uz komandas veidošanas spēlēm – tas
nozīmē iepazīšanos ar savas
komitejas biedriem utt. Sākumā bija neoficiālā atklāšanas
ceremonija, tad sākās aktivitātes. Spēlējām bumbu, sitām

plaukstas, skrējām stafetes un
centāmies iemācīties viens otra
vārdu. Savā komitejā uzreiz sadraudzējos ar krievu Artjomu,
jo viņš bija sajūsmā, ka runāju
krieviski. Viņš nemitīgi centās
mani piespiest runāt krieviski,
kas nebija viegli, jo, pastāvīgi
esot vidē, kur jārunā angliski,
pat domāt sāc angliski, tāpēc
grūti pārslēgties vēl uz trešo
valodu.
Diemžēl pirmais vakars iesākās ar nepatīkamu notikumu –
tika nozagtas vairākas somas,
mobilie telefoni, kameras, maki
un vēl dažādas lietas. Pirmā, kas
atklāja, ka ir notikusi zādzība,
bija mūsu delegāte Līga, tad
vienu pēc otra redzējām arvien
vairāk satrauktu cilvēku, kuri
meklēja savas lietas.
Nobeigums 9. lpp.
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MĀRUPES PAGASTA PADOMĒ

Mārupes pagasta padomes sēde
Nr. 12 – 2006. gada 22. novembrī
Darba kārtībā 33 jautājumi.
Nekustamā īpašuma
jautājumi
Mārupes pagasta padome (MPP)
nolēma:
R Izveidot Mārupes pagasta
Jaunmārupes ciema teritorijā
Mežrozīšu ielu (no valsts autoceļa Loka ceļš V-121 līdz nekustamajam īpašumam “Pogas” 1.
z.v.) – 0,3 km garumā un 12 m
platumā sarkanajās līnijās.
R Piekrist zemes gabalu atdalīšanai vai saimniecību sadalīšanai
četros gadījumos.
R Uzsākt detālplānojuma iz‑
strādi:
Detālplāno- Detālplānojujuma darba ma teritorijas
uzdevums Nr. nosaukums

Projektu virzība
MPP nolēma virzīt tālākai realizācijai 2007. – 2009. gadā projektus:
R “Mārupes vidusskolas rekonstrukcija”. Tehniskais projekts izstrādāts 2006. gadā, rekonstrukcijai paredzamā summa atbilstoši
projektētāja SIA “Eja” izstrādātajai tāmei ir Ls 2635868,2 (2006.
gada cenās).
R “Tīraines skolas piebūves
(sporta halle) būvniecība”. Tehniskais projekts izstrādāts 2005.

attīrīšanas iekārtām un ar tām
funkcionāli saistītiem kanalizācijas un elektroenerģijas padeves
tīkliem; trīs kanalizācijas sūkņu
stacijas akas ar zviedru firmas
“Flygt” fekālijas sūkņiem katrā
akā;
R Jaunmārupes ciemata siltumsaimniecību, kas sastāv
no cauruļvadiem, kuri izvietoti siltumtīklu pirmajā posmā – 1636 m; cauruļvadiem,
kuri izvietoti siltumtīklu otrajā
posmā – 1202 m; cauruļvadiem,
kuri izvietoti siltumtīkla trešajā
posmā – 1212 m; ar siltumizolāciju renovētie virszemes siltumtīkli – 1700 m; karstā ūdens

TERITORIJAS ROBEŽAS

Platība

2006/58

Sauszemes robeža starp saimniecību “Kārkliņi-1” un “Virši” – starp saimniecību “Kārkliņi-1” un “Kārkliņi” pirmo
Saimniecībai
Apmēram
zemes vienību – sauszemes robeža starp saimniecību
“Kārkliņi-1”
3,8 ha
“Kārkliņi-1” un “Kārkliņi” otro zemes vienību un “Zaļakmentiņi-1” – meliorācijas novadgrāvis K-61

2006/59

Pašvaldības ceļš C-20 – meliorācijas novadgrāvis
Saimniecībai N-8 – meliorācijas novadgrāvis N-24 – sauszemes robeža
“Berķi”
starp saimniecību “Berķi” un “Zandeļi” – meliorācijas
novadgrāvis N-51

Apmēram
9,5 ha

2006/60

Saimniecībai
“Norītes”

Valsts autoceļš P-132 – sauszemes robeža starp saimniecību “Norītes” un “Gercīši-1” – meliorācijas novadgrāvis
N-2 – sauszemes robeža starp saimniecību “Norītes” un
“Mežgaļi-2”

Apmēram
4,4 ha

Saimniecībai
“Lukstenieki-1”

Sauszemes robeža starp saimniecību “Lukstenieki-1” un
saimniecību “Veinbergi”, “Mākoņi”, “Ķurbes-1” – meliorācijas novadgrāvis N-5 – sauszemes robeža starp saimniecību “Lukstenieki-1” un “Jaungraviņas”, “Lukstenieki”,
“Cielavas”, “Lielcielavas” un “Cielavas-B” – meliorācijas
novadgrāvis N-5

Apmēram
9,0 ha

2006/61

R Atteikt detālplānojuma uzsākšanu saimniecībai “Lielezeri”
un “Zemieši”, mainot Mārupes
pagasta teritorijas plānojumu
2002. –2014. gadam, pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 883
“Vietējās pašvaldības teritorijas
plānošanas noteikumi” 7. pantu.
R Piešķirt 48 juridiskās adreses, pamatojoties uz 19 iesniegumiem.
R Noteikt apgrūtinājumus 26
nekustamajiem īpašumiem.
R Nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
zemes gabalam “Jaunsaulītes-1”,
“Jaunsaulītes-2”, “Jaunsaulītes” un
“Sauleslīči” (kadastra Nr. 8076003-0417) detālplānojuma pirmo redakciju un zemes gabala
“Mazsaulītes” un “Lūki” otrajai
zemes vienības detālplānojuma
pirmo redakciju.
R Noraidīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JAUNĪTES
ĪPAŠUMI” privatizācijas ierosinājumu par zemes gabala “Zieduklēpji-1”, Mārupes pagastā un
atteikt nodot privatizācijai pašvaldībai piederošo minēto zemes
gabalu 0,0866 ha platībā, jo tas
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nepieciešamas Mārupes pagasta
administratīvajā teritorijā esošās
Doņu ielas uzturēšanai.

gadā, būvniecībai paredzamā
summa atbilstoši projektētāja
SIA “Eja” izstrādātajai tāmei ir
Ls 1728738 (2005. gada cenās).
R “Piemineklis totalitārisma režīmos cietušajiem”. Tehniskais
projekts izstrādāts 2005. gadā,
būvniecībai paredzamā summa
atbilstoši projektētāja dizaina
grupas SIA “Extra 999” izstrādātajai tāmei ir Ls 39967,78 (2005.
gada cenās).
Gatavot projekta pieteikumu
iesniegšanai valsts investīciju
programmu vai Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma iegūšanai. Pašvaldībai nodrošināt
līdzfinansējumu atbilstoši valsts
institūcijā pieņemtajam lēmumam par atbalstu minētajam
projektam noteiktā finansējuma
apmērā.
Komunālā saimniecība
MPP atļāva AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” slēgt līgumus ar SIA “Sabiedrība Mārupe”
par:
R Jaunmārupes ciemata kanalizācijas sūkņu stacijām, Jaunmārupes ciemata tehnoloģiskās kanalizācijas notekūdeņu

skaitītājiem – 766 gab.; siltummezgliem – 22 gab.;
R Jaunmārupes ciemata ūdenstorņa, kas atrodas Mārupes pagasta Mazcenu alejā 1, izmantošanu komunālo pakalpojumu
sniegšanai Jaunmārupes ciematā.
Pagasta padomes
jautājumi
R Atbilstoši Mārupes pagasta
pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr. 18 “Mārupes pagasta
pašvaldības nolikums” 9. un 10.
punkta, MPP apstiprināja iepirkuma komisijas nolikumu.
R MPP apstiprināja finanšu komitejas iesniegto saistošo noteikumu Nr. 38 projektu “Grozījumi
2006. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par Mārupes pagasta pašvaldības 2006.
gada budžetu”” pielikumā Nr. 1
(pamatbudžets).
R Pamatojoties uz pieņemtajiem MPP saistošajiem noteikumiem Nr. 39 “Grozījumi
Mārupes pagasta 2005. gada
30. augusta saistošajos noteikumos Nr. 18 “Mārupes pagasta
pašvaldības nolikums””, aizklāti

balsojot, MPP nolēma par Mārupes pagasta padomes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēt Ivaru
Punculi.
Dažādi
R Dzēst bankrotējušā SIA
“Būvmontāžgrupa BMG” (reģ.
Nr. 40003519080), SIA “ER un
SA” (reģ. Nr. 40003342526), SIA
“Būvuzņēmums “Kontinents A””
(reģ. Nr. 40003559416) pašvaldības budžetā ieskaitāmā iedzīvotāju ienākuma nodokļa parāda
summu.
R Piekrist privātpersonām izņemt reģistrācijas apliecību uz
individuālo darbu – pirts pakalpojumiem Mārupes pagastā,
slēpošanas instruktora darbam
Latvijas teritorijā, reitterapijas
instruktora darbam Latvijas teritorijā, apsardzes pakalpojumu
sniegšanai Rīgā, galdniecības izstrādājumu izgatavošanu Mārupes pagastā.
R Piekrist vienai personai uzlikto iedzīvotāju ienākuma nodokļa
summu nomaksāt vienādās daļās
uz divpadsmit mēnešiem līdz
katra mēneša 15. datumam.
R Anulēt ziņas par viena iedzīvotāja deklarēto dzīvesvietu.

Par grozījumiem
instrukcijā
“Kārtība, kādā tiek veidota izglītojamo rinda un uzņemšana
Mārupes pašvaldības izglītības
iestādēs”
MPP nolēma izteikt Mārupes
pagasta padomes 2005. gada
15. jūnija sēdes Nr. 5 20. punktā apstiprinātās instrukcijas
“Kārtība, kādā tiek veidota izglītojamo rinda un uzņemšana
Mārupes pašvaldības izglītības
iestādēs”:
1. 1.2. punktu šādā redakcijā:
“piecgadīgo un sešgadīgo bērnu uzņemšana obligātajā sagatavošanā pamatizglītības programmas apguvei tiek noteikta
saskaņā ar Izglītības likuma 17.
panta pirmajā daļā un Vispārējās izglītības likuma 21.¹ panta
otrajā daļā un 26. panta pirmajā
un ceturtajā daļā noteikto”;
2. 3.3.1.3. punktu šādā redakcijā:
“profesionālā dienesta karavīru bērnus saskaņā ar Militārā
dienesta likuma 53. panta divpadsmitajā daļā noteiktajām
sociālajām garantijām.”
Nākamā Mārupes pagasta padomes sēde notiks 2006. gada
20. decembrī.

Mārupes pagasta SOCIĀLAIS DIENESTS
lūdz pārreģistrēties vai pieteikties:
l cilvēkus ar īpašām vajadzībām,
l bērnu invalīdu vecākus,
l vientuļos pensionārus,
l politiski represētās personas
l Černobiļas avārijas seku likvidācijas dalībniekus,
l Afganistānas kara dalībniekus.
Šie dati nepieciešams datu bāzes izveidei, lai maksimāli operatīvi
sniegtu informāciju, palīdzību un varētu plānot sociālās sfēras
attīstību, ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības.
Esiet atsaucīgi – dzīves kvalitāti nevar uzlabot, slēpjoties no savām problēmām. Bieži pietiek ar niecīgu atbalstu, lai apkārt atkal
iemirdzētos košas krāsas.
Mārupes sociālais dienests atrodas Mārupes pagasta padomē (10.
kab.), Daugavas ielā 29, tālrunis 7149869.

Mārupes pagasta pašvaldības SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Mārupē Nr. 39 (prot. Nr. 12, § 21)
Grozījumi Mārupes pagasta pašvaldības 30.08.2005. saistošajos
noteikumos Nr. 18 “Mārupes pagasta pašvaldības nolikums”
1. Izteikt Mārupes pagasta pašvaldības 30.08.2005. saistošo noteikumu Nr. 18 “Mārupes pagasta pašvaldības nolikums” 15. punktu
šādā redakcijā:
“15. punkts. Padomes priekšsēdētājam ir vietnieks, kura amats ir
algots. Priekšsēdētāja vietnieks saņem darba samaksu par savu
pienākumu pildīšanu.”
2. Izteikt šo noteikumu 16. punktu šādā redakcijā:
“16. punkts. Padomes priekšsēdētājs ar rīkojumu nosaka padomes
priekšsēdētāja vietnieka atbildību par pašvaldības funkciju izpildi
nozaru vadošajās iestādēs.
Priekšsēdētāja vietnieks:
16.1. pilda padomes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes
laikā vai viņa uzdevumā, kā arī citos likumā paredzētajos gadījumos,
16.2. koordinē komiteju un darba grupu darbību,
16.3. iesniedz padomes priekšsēdētājam priekšlikumus dibināt darba
grupas un komitejas savu pienākumu un tiesību realizācijai, iesaistot
tajā pašvaldības administrācijas, iestāžu un uzaicinātos speciālistus
un pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotājus,
16.4. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv padomi tiesā,
16.5. veic citus padomes priekšsēdētāja uzdotos uzdevumus,
16.6. darbojas padomes pretkorupcijas pasākumu un pašvaldības
darba atklātības pilnveidošanas jomā.”

Rīgas Apriņķa Avīze
sestdiena, 9. decembris, 2006

Pašvaldības darbā ar pilnu atdevi
22. novembra Mārupes pagasta
padomes sēdē tika izdarīti grozījumi
pašvaldības nolikumā, kas paredz,
ka priekšsēdētāja vietnieks turpmāk
būs pastāvīgs algots amats. Ar balsu
vairākumu šajā amatā tika ievēlēts
Ivars Punculis, kurš jau trešo mēnesi
rūpīgi iedziļinās mūsu pagasta sazarotajā saimniecībā.
– Kādēļ bija nepieciešams izveidot šādu pastāvīgu darba vietu
Mārupes pagasta padomē?
– Pašvaldības priekšsēdētāja
vietnieks kā algots amats pastāv
daudzās lielās pašvaldībās. Acīmredzot citviet jau ātrāk ir nonākuši
pie secinājuma, ka priekšsēdētājs
nespēj viens aptvert visu prioritāro nozaru plānošanu, kā arī visus
citus pienākumus.
Vairumam deputātu pastāvīgā
darba vieta ir citur, tāpēc, sanākot
tikai vairākas reizes mēnesī uz komiteju un padomes sēdēm, kurās
jāizskata konkrēti speciālistu sagatavoti lēmumu projekti, ir grūti gūt
pilnīgu priekšstatu par visu darbu
apjomu.
– Kādi būs tieši jūsu pienākumi?
– Mans pienākums būs domāt
par attīstību kopumā, lai tā notiktu plānveidīgi, nevis šodien darām
vienu, rīt pieķeramies kam citam,
bet parīt atgriežamies pie pirmā.
Pagasta administrācijas speciālisti
labi veic savus pienākumus, bet
bieži sastopamies, ka nav stratēģijas. Īpaši tas jūtams infrastruktūras jautājumos, piemēram, ceļu
sakārtošanā, lāpot asfalta bedrītes,
regulāri pielabojot šķembu segumu,
tērējam diezgan lielus līdzekļus, bet
attīstība nenotiek. Mans uzskats:
kvalitatīvs asfalta segums mūsu teritorijā pie intensīvās ceļu slodzes
vairs nav nākotne, tam jākļūst par

Mārupes pagasta padomes priekšsēdētāja vietnieks Ivars Punculis: “Mans
pienākums būs veidot pagasta attīstības stratēģiju.”
šodienu. Viens no svarīgākajiem
faktoriem līdzsvarotai ekonomiskai
un sociālai attīstībai ir augstas vides kvalitātes nodrošināšana, kurā
investējot tiek uzlabota iedzīvotāju
dzīves kvalitāte. Pagastā nav sakārtota ūdensapgādes un notekūdeņu
savākšanas un attīrīšanas sistēma,
tādējādi lielai daļai pagasta pamatiedzīvotāju līdz šim brīdim nav
bijusi iespēja saņemt kvalitatīvu
dzeramo ūdeni un novadīt sadzīves
notekūdeņus centralizētos tīklos.
Ilggadējie veco apbūves teritoriju iedzīvotāji netiek pie centralizēta ūdensvada, jo tā ievilkšana
vidusmēra ģimenei ir pārāk dārgs
pakalpojums. Pašlaik jauni tīkli tiek
vilkti pārsvarā tur, kur veidojas
jaunie ciemati, jo tas ir izdevīgāk.
Šobrīd nevaru pateikt, tieši kā, bet
šis jautājums padomei būtu jārisina
par labu esošajiem mārupiešiem.
– Vai tas nedublē pagasta
padomes izpilddirektora funkcijas?
– Nē, vēlreiz atkārtoju, ka
priekšsēdētāja, viņa vietnieka un
padomes deputātu uzdevums ir

izlemt, kādā virzienā attiecīgā laika
periodā virzīt budžeta līdzekļus,
izstrādāt noteikumus un pieņemt
lēmumus, kā organizēt pagasta attīstību un dzīvi, bet izpilddirektora
un speciālistu darbs – realizēt šo
lēmumu izpildi.
Atgriežoties pie stratēģijas, ir
Mārupes pagasta attīstības plāns
2002. – 2014. gadam, un tas ļauj
mums ierobežot haotisku apbūvi, bet pagasta attīstība līdz ar
to notiek daudz straujāk, nekā
jebkurš attīstības plāna izstrādes
laikā spēja prognozēt. Šis plāns
neparedz katra ciemata kultūras,
sporta, izglītības un sociālās sfēras izaugsmi, nenosaka, piemēram, kādam mērķim izmantot
konkrētas pašvaldībai piederošās
zemes.
Nepieciešami īstermiņa rīcības
plāni katram ciematam, to izstrādāšanai jau pavasarī tika izveidota darba grupa, kuras koordinēšana arī ir viens no priekšsēdētāja
vietnieka pienākumiem.
– Jūs jau minējāt dažus konkrētus virzienus, kuru sakārto-

Vai Tīrainei būs sava “Gaismas pils”?
Kaut arī 1. septembra zvani
jau sen kā apklusuši un pirmais
mācību pusgads straujiem soļiem
ieiet finiša taisnē, uz jaunā gada
sliekšņa gribu dalīties pārdomās
par skolu tās vislabākajā, izaugsmi
un attīstību veicinošajā izpratnē.
Šogad, lai arī ne pašos labākajos studenta gados, sāku mācības
BA “Turība” Sabiedrisko attiecību
fakultātes neklātienes nodaļā. Pirmajos mēnešos, šķirojot iespaidus,
lekciju pierakstus, bezgala garo obligātās literatūras sarakstu un paralēli cenšoties apzinīgi veikt darba
pienākumus un būt mamma diviem bērniem, esmu sapratusi, cik
liela nozīme ir sakārtotai videi ap
sevi. Mēs nenovērtējam, kas mums
dots, čīkstam par sīkām sadzīviskām nebūšanām. Tāpēc ir gandarījums, zinot, ka ir cilvēki, kas izprot
dzīves patiesās vērtības, neieslīgst
pesimismā, bet ar vēl lielāku sparu
dodas uz priekšu.
Jau ilgus gadus ar ģimeni dzīvojām Tīrainē un likumsakarīgi
Rīgas Apriņķa Avīze
sestdiena, 9. decembris, 2006

esam iesaistīti arī Tīraines sabiedriskās dzīves norisēs. Tā kā mana
meita mācās Mārupes (Tīraines)
pamatskolā, un pati esmu ievēlēta
skolas padomē, mani galvenokārt
interesē skolas dzīve, attīstības plāni
un to īstenošana.
Kārtējās skolas padomes sēdes
laikā, klausoties direktores Sigitas
Sakovičas optimistiskajā nākotnes
redzējumā, mani pārņēma patīkama apziņa, ka skola kā mazs
kuģītis lielos viļņos neatlaidīgi iet
pāri grūtībām un bērni, kas šeit
mācās, var būt lepni par saviem
pedagogiem. Kāpēc mazs kuģītis?
Skola taču vairākumam asociējas ar
tādiem jēdzieniem kā “liels, balts,
plašs”. Bet vai ērtums, plašums ir
galvenais, ko meklējam skolā? Jā,
Tīraines pamatskola nevar lepoties
ar plašām telpām un koridoru labirintiem. Skolas ēka celta 1963.
gadā, pēdējos gados mūsdienīgi izremontēta un iekārtota, tomēr šeit
nav pietiekami daudz vietas ērtai
sporta zālei, modernai bibliotēkai,

arī ēdamzāle neatrodas pašā skolā.
Telpu nepietiekamības dēļ jaunāko
klašu skolēniem mācības notiek
bērnudārzā. Skolā mācās 85 skolēni
un strādā 18 pedagogu.
Pērn skolas āra sporta laukums
tika pie jauna, skaista pārklājuma,
skolā iekārtota arī neliela bibliotēka, kas aicina skolniekus iepazīt
latviešu un citu tautu autoru darbus, pārlapot jaunākos žurnālus.
Neskatoties uz sadzīviskām problēmām, skolas kolektīvs ir saliedēts
un draudzīgs. Pateicoties nelielajam
bērnu skaitam (8 – 12) klasēs, pedagogu attieksme ir īpaši uzmanīga, ar individuālu pieeju katram
bērnam. Šāds modelis raksturīgs
privātajām skolām un noteikti nav
iespējams lielajās skolās, kur bērnu
skaits klasē pārsniedz 30. Tīraines
pamatskola turpretī ir kā liela ģimene, bērni šeit jūtas labi, kāds var
būt pat labāk nekā savā ģimenē.
2005. gada rudenī izstrādāts
un apstiprināts ilgi gaidītais skolas
piebūves projekts, kas izmaksāja

šana būs prioritāte. Kādas vēl
problēmas saskatāt?
– Viens no aktuālākajiem un
sāpīgākajiem jautājumiem ir drošība. Pagastā ir skaudra situācija – iedzīvotāji jūtas neaizsargāti. Uzskatu,
ka primāri drošības nodrošinātājai
pagastā jābūt Valsts policijai. Decembra sākumā notika tikšanās ar
iekšlietu ministru, mūsu pašvaldības problēma tika aktualizēta. Savukārt pagasta līmenī esam gatavi
veidot vietējo kārtības dienestu kā
atbalstu Valsts policijai un padomes pieņemto saistošo noteikumu
izpildes kontrolei.
Nav atrisināts jautājums par
Skultes un Tīraines iedzīvotāju
nokļūšanu uz pagastmāju pieņemšanas dienās. Šajā sakarā un
arī kultūras, sporta un sociālajām
vajadzībām, izmantojot valsts piešķirtās mērķdotācijas, pagasta padome iegādāsies mikroautobusu.
Tiks izveidots maršruts pagasta
robežās, kas dos iespēju iedzīvotājiem nokļūt līdz pagasta padomei
pirmdienās un ceturtdienās.
– Vai pašvaldībai ir instrumenti, ar kuru palīdzību cīnīties pret dažādām nelikumībām
infrastruktūras, vides un sabiedriskās kārtības jomā? Piemēram,
no iedzīvotājiem regulāri tiek saņemtas sūdzības par sabojātiem
ceļiem.
– Domāju: dokumenti – saistošie noteikumi – mums ir pietiekami un kvalitatīvi. Dažādu komunikāciju ievilkšanai jāsaskaņo
projekts, jāizņem rakšanas atļauja,
taču ne vienmēr tas tiek izdarīts.
Padomes speciālisti dzen pēdas šā-

diem darba darītājiem, tērējot plānotajiem darbiem paredzēto laiku.
Te arī būtu darbs kārtības sargiem.
Diemžēl daudzi cilvēki respektē attiecīgās teritorijas noteikumus tikai
tad, kad sastopas ar reālu sodu vai
darbības aizliegumu.
– Pirms vairāk nekā pusotra
gada jūs pirmo reizi kļuvāt par
Mārupes pagasta padomes deputātu, mēnesi pildot priekšsēdētāja
pienākumu izpildītāja funkcijas,
ļoti rūpīgi iepazināties ar katra
speciālista pienākumiem. Kā tas
mainījis jūsu priekšstatu par pašvaldības darbu?
– Vispirms secināju, ka vajadzīgs apmēram pusgads, lai
daudzmaz saprastu padomes darba
procesu, tas ir, tieši deputāta pienākumus un iespējas – ko drīkstu
ieteikt, ko varu izdarīt, kā tas viss
darbojas. Tikai pēc tam saproti,
vai esi īstajā vietā un spēj veikt
šo darbu. Tagad domāju, ka arī
viss deputātu pilnvaru laiks – četri
gadi – ir ļoti maz.
Arī ar šiem pēdējiem mēnešiem ir daudz par maz, lai aptvertu
tieši vadības uzdevumus, bet pietiekami, lai rastos vēlēšanās šajā darbā
piedalīties uz pilnu slodzi. Esmu
pieradis strādāt ar pilnu atdevi.
– Tuvojas gadu mija. Ko jūs
gribētu vēlēt mārupiešiem?
– Aicinu mārupiešus būt tieši
savas dzīvesvietas aktīviem veidotājiem – ar ieinteresētu attieksmi
pret visu notiekošo – vienalga, vai
tas būtu kultūras pasākums, kāda
objekta sabiedriskā apspriešana vai
aicinājums izteikt idejas aktuālas
problēmas risinājumam. Vēlu visiem veiksmi ikdienas gaitās, lai
katru dienu varētu sagaidīt un pavadīt ar prieku un gandarījumu!
Zanda Melkina

P.S. Ieteikumus un idejas par pagasta attīstību, kā arī pretenzijas
Mārupes pagasta padomes priekšsēdētāja vietniekam Ivaram
Punculim var sūtīt uz e-pastu: ivars.punculis@e-apollo.lv.

aptuveni 20 000 latu. Plānotas piecas speciāli aprīkotas klašu telpas,
ēdamzāle un sporta komplekss ar
dušām, kā arī plaša, mūsdienīga
bibliotēka ar lasītavu.
Viena no Mārupes pagasta
padomes prioritātēm ir izglītība.
Tai ik gadu tiek atvēlēti 40 – 60%
pašvaldības budžeta līdzekļu. Mārupes pagasts aug un attīstās, jauni
privātmāju ciemati ap Tīraini saradušies kā sēnes pēc rudens lietus.
Vai bērniem, kas šeit dzīvos, būs
jāmēro garais ceļš uz Rīgas centra
skolām, vai viņi varēs izvēlēties
dažu minūšu pastaigu līdz skolai
līdzās mājai? Protams, ērtības nav
galvenais, diemžēl dzīvojam laikmetā, kas sniedz plašas izvēles iespējas.
Daudzi vecāki dos priekšroku lielajām, modernajām skolām. Kāpēc
gan Tīraines pamatskola nevarētu
kļūt par vienu no tām? Skolas piebūve, kas ir moderni projektēta,
dotu praktisku labumu ne tikai tās
pamatiedzīvotājiem. Tā noderētu
dažādu privātu maksas nodarbību
un citu pasākumu rīkošanai.
Tīraines pamatskolas piebūves
būvniecībai nepieciešams vairāk

nekā viens miljons latu. Tā, protams, ir liela nauda, bet vai bērnu
izglītībā ieguldītais nav perspektīvākais ieguldījuma veids? Šo
piebūvi gaida jau paaudžu paaudzes. Katrs jauns gads sākas ar
cerībām – varbūt šogad, beidzot!?
Gan neatlaidīgie skolas pedagogi,
gan bērni to ir pelnījuši. Tā nav
kaprīze, bet nepieciešamība.
Pēc vecāku iniciatīvas skolas
piebūves celtniecības atbalstam
šoruden tika savākti pāri par 60
parakstu no Tīraines iedzīvotājiem. Tie tika iesniegti Mārupes
pagasta padomē ar mērķi dot kaut
niecīgu grūdienu projekta iekustināšanai.
Mēs visi ceram un ticam, ka
beidzot tiksim uzklausīti, jo Ziemassvētku gaišais dāvināšanas
laiks ir sācies. Tīraines pamatskolas pedagogiem un viņu audzēkņiem novēlu izturību un ticību
Ziemassvētku brīnumam!
Raksta tapšanā pateicos par
atsaucību Mārupes pamatskolas
direktorei Sigitai Sakovičai.
Agnija Straume, Mārupes
pamatskolas vecāku padome
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NO VALSTS GADADIENAS LĪDZ ZIEMASSVĒTKIEM
Šā gada 31. oktobrī Mārupes vidusskolas 10. klases skolniece Ieva
Zilaisgaile ar pašas sacerētu dzejoli piedalījās Latvijas Republikas 88.
gadadienai veltītā, radošā konkursā Rīgas Vēstures un kuģniecības
muzejā. Ieva saņēma atzinību.
Te Rīga pie viena, te atkal cita,
RĪGAS LAIKS
Līdz Daugavas abās malās
Katrs no mums savā laikā, savā
Notiek sirdspukstu sasaukšanās.
pasaulē un savā pilsētā dzīvo,
Elpojot vēju no jūras, vēju brīvo.
Kas Rīgas torņos un zīriņu ligzdās Mums katram savs laiks, sava
vieta,
dzīro.
Savs krusts nesams, sava sirdsapziņa –
Katrs no mums savā laikā pieKā Rīgas Melnajam runcim un
dzimst,
jumta – vienam
Dzīvo un izdzīvo, dzīvo un pārBez savas piena bļodas, bez sava
dzīvo, un paliek,
deķa.
Kā Rīga astoņsimtgades kliņģerī.
Un tās sveces – svētku un atmiņu
rota –,
Uz šo brīdi vai mūžību dotas,
Rīgu izgaismo gadu no gada.
Marta un jūnija naktīs tās saplūst
Ar dzelzceļa sudraba skavu,
Sažņaudz latvieša sirdi un roku
Un nelaiž vaļā, tur ciet līdz rītiem,
Līdz Rīgas gaiļi pilsētai apjož
Tautisko dziesmu rotu.

Viss mainās un arī ne –
Vējš Rīgā tāpat spēlē paslēpes,
Smaržo maize, dip pakavi, un,
Ja laimējas, reizēm var sastapt
Pat melno skursteņslauķi,
Un redzēt visskaistāko
varavīksni –
Tā vieno, paceļ un palaiž pa
vējam
Kā sīknaudu, rudens lapu mesto.

Katram no mums savs liktenis,
sava laime –
Tā šūpulī likta, pārmantota,
Vien Rīgai, Lielā Kristapa dota,
Hanza tīkota, nepārdota.
Gadsimtiem ilgi, svaru kausos
likta,

Mums katram savā laikā, savā
kliņģerī
Iedegt sveces un dzīvot, un palikt
Par dziesmu vai zvaigzni, vai
puķi –
Vienalga, bet kopā ar Rīgu būt.
(Ieva Zilaisgaile)

Valsts svētki Mārupes vidusskolā

Mārupes vidusskolas skolēni pie Brāļu kapu mūžīgās uguns.
17. novembrī, kā ierasts, Mārupes vidusskolas skolēni un darbinieki atzīmēja Latvijas gadadienu. Pērn tika apmeklēts Vēstures
un Kara muzejs, un nolikti ziedi
pie Brīvības pieminekļa. Zinot, ka
Latvijas neatkarības izcīnīšanas
un nacionālās pašapziņas simbols
ir Brīvības piemineklis un Rīgas
Brāļu kapi. Šogad 5. – 12. klases
skolēni un viņu skolotāji brauca
uz Rīgas Brāļu kapiem.
Pa aptuveni 200 metru garo
liepu gatvi ar Mārupes vidusskolas
karogu rokās gājām uz kapu ansambļa centrā esošo mūžīgās uguns
altāri, kur klātienē varējām vērot,
kā AS “Latvijas gāze” prezidents
Adrians Dāvis svinīgi nodeva lietošanā jaunuzbūvēto centrālo gāzes
vada pievadu mūžīgajai ugunij. Šis
pievads ir “Latvijas gāzes” dāvinājums Rīgas Brāļu kapiem – kopš
kapu svinīgās iesvētes 1936. gadā
mūs šķir jau 70 gadu. Svētku uzrunu sacīja arī Rīgas Pieminekļu
aģentūras direktors Guntis Gailītis,
LR Saeimas priekšsēdētājs Indulis
Emsis, kā arī mūsu skolas direktors
Jānis Lagzdkalns.
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Izstaigājot kapu ansambli, nolikām ziedus un svecītes pie Mātes Latvijas tēla un Jāņa Čakstes
pieminekļa. Pakavējāmies pie Lāč‑
plēša ordeņa kavalieru piemiņai
veltītā restaurētā monumentālā
pieminekļa.
Savukārt sākumskolas bērni
Mārupes vidusskolas sporta zālē
jau pašā rīta agrumā piedalījās
pašu iestudētā uzvedumā. Uz grīdas tika izveidota Latvijas kontūra
no mazām degošām svecītēm un
ābolos saspraustiem sarkanbaltsarkaniem karodziņiem. Visapkārt
kontūrai bija nostājušies visi 1. – 4.
klases skolēni, kuri pauda patriotiskus apcerējumus par Latvijas valsti,
dziedāja dziesmas un skaitīja dzejoļus par katru no mūsu četriem
novadiem.
Domāju, ka katram – gan lielam, gan mazam – sirdī palika
kāds iespaids no Latvijas dzimšanas dienas svinībām un noteikti
arī skolā kļūs par tradīciju sirsnīgi
un gaiši atzīmēt šos mums tik ļoti
nozīmīgos valsts svētkus.
Līga Miķelsone

Mārupes mūzikas un mākslas skola
gatavojas semestra noslēgumam
Straujiem soļiem uz beigām
virzās pirmais semestris skolās. Arī
Mārupes mūzikas un mākslas skola
gatavojas koncertiem, eksāmeniem
un skatēm, tādēļ gan pasniedzēju,
gan audzēkņu skatieni un domas
virzītas uz nākotnes notikumiem
un pienākumiem. Gribētos pieminēt arī paveikto, kas atstājis daudz
pozitīvu emociju un atmiņu.
Kā stimulējošs un mācībām uzlādējošs pasākums visiem mūsu
mīļajiem pedagogiem bija šā gada
skolotāju dienas svinības. Mūsu
skola un personīgi skolas direktore Dace Štrodaha atsāka tradīciju,
ka šo pasākumu organizē un šeit
uzņem kolēģus kāda no Mārupes
pagasta izglītības iestādēm, kuras
jau mums ir septiņas. Gan pasākuma organizēšana, telpu pušķošana
un ciemiņu gaidīšana, gan arī pašu
svētku svinēšana bija neaizmirstams un īstu svētku sajūtu raisošs
notikums. Kā apsveikums mūsu
pedagogiem bija izklaidējoša, humoristiska teātra izrāde, kurai sekoja atpūta mūzikas pavadījumā. Lai
arī skolotāji gandrīz katru dienu
viens otru satiek, maz ir tādu brīžu, kad var brīvi nodoties kopīgām
sarunām, smiekliem un atpūtai. Tādēļ mēs – pedagogi – ceram, ka šī
tradīcija turpināsies.
Mūzikas nodaļas audzēkņi un
pedagogi šogad vairāk pievēršas
lielajiem mākslas žanriem: operai
un baletam. Diemžēl mūsu telpās
nav iespējams baudīt šāda mēroga
izrādes, tādēļ skola organizē kolektīvos izrāžu apmeklējumus. Jau
redzēta opera “Aīda” un “Figaro
kāzas”. 10. decembrī vairāk nekā
50 cilvēku grupa dosies uz baletu
“Riekstkodis”.
Skolas direktore Dace Štrodaha
nesen piedalījās 31. Eiropas mūzi-

Mūzikas skolas ansamblis.
kas skolu apvienības (EMU) Ģenerālajā asamblejā Somijas pilsētā
Kuopio. Daudzajās konferencēs,
lekcijās tika gūta jauna pieredze
un vērtīgi padomi no kaimiņvalstu
izglītības sistēmas specifikas.
Dace Štrodaha: “Esmu ļoti apmierināta ar braucienu un gūtajiem
iespaidiem. Daudzas lietas Somijas
izglītības sistēmā ir līdzīgas mūsējām, bet citas rosināja dažādas
idejas, kā veicināt mūsu audzēkņu
izaugsmi. Patīkami priecēja, ka viņu
gan mākslas, gan mūzikas apmācības galvenais mērķis ir katra bērna
harmoniskas personības veidošana.
Nebūt ne visi vēlāk izveidojas par
profesionāļiem, bet ikvienam ir iespēja apgūt kādu mākslas veidu un
attīstīt savu radošo garu, fantāziju.
Šādu apmācību piedāvājam mazākajiem bērniem arī mūsu skolā.”
Ar mūziku un krāsām mūsu
skolas audzēkņi sagaidīja Latvijas
valsts dzimšanas dienu un šo noskaņu dāvāja arī citiem. Mūzikas
nodaļas audzēkņi uzstājās Jaunmārupes sākumskolas zālē ar koncer-

tu, bet mākslas nodaļas audzēkņi
noformēja savas skolas telpas ar
lieliem, krāsainiem Latvijas valsts
ģerboņiem.
Pēc nepilna mēneša noslēgsies
šis mācību pusgads. Drīz jau sāks
darboties Ziemassvētku darbnīca,
kurā taps rūķi, adventes vainagi un
nu jau par mūsu skolas tradīciju
kļuvusī sveču taisīšana. Šie un citi
bērnu taisītie darbi veidos svētku
izstādi, kuru apmeklēt aicināts ikviens interesents.
Audzēkņu skaita pieauguma
dēļ mūziķi izlēma nerīkot vienu
kopēju koncertu, bet katra nodaļa
veidot savu uzstāšanos. Pie pašiem
mazākajiem – rotaļniekiem – 19.
decembrī uz Ziemassvētku eglīti
ciemos nāks meža iemītnieki.
Ziemassvētku noskaņā Mārupes mūzikas un mākslas skola
vēlas dāvāt Ziemassvētku koncertu arī pagasta iedzīvotājiem. Tajā
plāno uzstāties gan audzēkņi, gan
pasniedzēji. Visi būsiet mīļi gaidīti
17. decembrī plkst. 12.00!
Jolanta Grosberga

“Mārtiņa gailīši danci veda”
10. novembrī Jaunmārupes
sākumskolas audzēkņi svinēja
Mārtiņdienu, kura latviešu tautas
folklorā iezīmē rudens beigas un
ziemas sākumu.
Latviešiem nevieni svētki netika svinēti bez mājas tīrīšanas
un pušķošanas. Arī mūsu bērni
kopā ar skolotājām bija saposuši
savas grupiņas, klases telpas un
skolas gaiteņus. Otrajā stāvā varēja apskatīt skolēnu radošo darbu
izstādi “Mārtiņš brauca ziemas
ceļu…”, “Mārtiņa gailīši dancīti
veda” un skaistos Mārtiņdienas
gaiļus, kas priecēja ar savu košumu un izdomu, jo bija darināti
no dabas materiāliem un dažādām ikdienā lietojamām lietām.
1.a klasē varēja apskatīt dūraiņu
un zeķu izstādi, kurā bija redzami
vecmāmiņu un vecvecmāmiņu
adījumi. Visjautrākā un skaistākā

Mārtiņu ieraža ir masku darināšana un ķekatās iešana. Ar vecāku
gādību ķekatnieki bija pārģērbušies par dažādiem dzīvniekiem,
mistiskiem tēliem un čigāniem.
Senie latvieši ticēja, ka maskas
palīdz atvairīt ļaunos spēkus un
piesaistīt labo, dod svētību.
Mūzikas skolotāja Vineta
Elksne un Sindija Tropa iejutās saimnieču lomā un kopā ar
Mārtiņgaili – skolotāju Artūru
Romanovu – un ķekatniekiem,
dziesmām skanot un rotaļās ejot,
ieskandināja šos skaistos svētkus.
Bērni bija iemācījušies tautasdziesmas un ticējumus, piemēram: “Ja Mārtiņdiena ir jauka un
skaidra, tad ziemā būs liels sals”.
“Ja jumti ir sniegā, tad būs gara
ziema.” Kāda ziema būs šogad,
to mēs vēl redzēsim! Neizpalika
arī mīklu minēšana, kuras uzdeva

gan paši bērni, gan Mārtiņgailis.
Mārtiņi ir rudens darbu
beigšanas laiks, tāpēc atzīmēti
ar bagātu mielastu – garšīgiem
pīrāgiem, āboliem, pupām un zirņiem. Bērni cienāja viens otru
un arī sanākušos ciemiņus. Īstu
jautrību un rosību ieviesa Mārtiņdienas gadatirgus, kurā piedalījās 1. un 2. klases skolēni un
viņu vecāki. Bērni varēja iejusties
gan pārdevēju, gan pircēju lomās
un iegādāties dažādus pašceptus
gardumus un suvenīrus – krelles,
lellītes, glezniņas no dabas materiāliem, ziemai domātus krājumus
un citas lietas.
Paldies gan pedagogiem, gan
vecākiem, kuri līdzdarbojās Mārtiņdienas pasākumā.
Jaunmārupes sākumskolas
bibliotekāre Zinaīda Spāde
Rīgas Apriņķa Avīze
sestdiena, 9. decembris, 2006

NO VALSTS GADADIENAS LĪDZ ZIEMASSVĒTKIEM

Latvijas neatkarības 88. gadadiena
Jaunmārupes sākumskolā

Mārtiņdienas gadatirgū bērni varēja iejusties gan pārdevēju, gan pircēju
lomās. Pie sienas – Mārtiņu gaiļi.
Sagaidot valsts svētkus, Jaunmārupes sākumskolas audzēkņi
sagatavoja vairākas izstādes, kuras
bija apskatāmas skolas vestibilos.
1. klašu skolēnu un viņu vecāku
radošo darbu izstādē “Mana Latvija” bija apskatāmas izdomas bagātas
Latvijas kartes, kurās neparastiem
materiāliem raksturots katrs novads. Izgatavojot šīs neparastās
kartes, bija izmantoti dažādi dabas materiāli: akmeņi, gliemežvāki,
ķērpji un koku mizas, ziedi, lapas,
arī grūbas, griķi, rīsi, lauru lapas
un ķimenes, pupas, zirņi, popkorns
vai Kellog’s pārslas, dzija u.c. Izstādē
piedalījās 34 darbiņi.
Otrā stāva vestibilā bija izvietota 2. klašu skolēnu radošo darbu izstāde “Manas ģimenes ģerbonis”. Tā kā tā ir īpašuma zīme,
katrs centās atklāt ko būtisku par
savu ģimeni. Ģerboni varēja dalīt
četrās daļās jeb kvadrantos, kur
katrā skolēni izvietoja lietas, kas
raksturo viņu ģimeni – ko dara
brīvajā laikā, kas visvairāk patīk,
ko gribētu darīt, kad izaugs liels,
zīmēja dzimtas koku. Gatavojot tos,
skolēni arī bija izmantojuši dabas
materiālus, foto no ģimenes arhīva
un savu izdomu.

Izstādēs piedalījās arī pirmsskolas grupiņu bērni ar darbiņiem,
kuros attēlota Rīga, svētku salūts,
Latvijas karogs, karte un citas ar
Latviju saistītas lietas.
Otrajā stāvā pie aktu zāles
bija redzama izstāde “Manai Latvijai – 88” – gan pirmo, gan otro
klašu skolēni bija uzrakstījuši savus
vēlējumus Latvijai dzimšanas dienā.
Tie bija ļoti dažādi: lai mūsu valsts
vienmēr būtu skaista, sakopta, lai
tā būtu zaļa, brīva, lai bērni būtu
laimīgi, lai valdītu miers un saticība ģimenē, lai visi būtu smaidīgi
un priecīgi.
Pie skolas bibliotēkas varēja
apskatīt izstādi, kurā atspoguļoti
svarīgākie un nozīmīgākie notikumi Latvijā.
Mūsu skola bija gatava godam sagaidīt Latvijas neatkarības
88. gadadienu. Prieks par vecāku
atsaucību un piedalīšanos skolas
noformēšanā un izstāžu veidošanā, jo brīvlaikā gatavotās 1. klašu
skolēnu un viņu vecāku Latvijas
kartes priecēja ne tikai mūsu, bet
arī ciemiņu acis un sirdis.
16. novembrī Jaunmārupes
sākumskolā notika svētku ieskaņas koncerts. To sniedza Mārupes

Svētki “Lienītē”
Novembrī – vilku mēnesī – sākās tumšais rudens laiks:
vakari gari, dienas īsas. Rudens
tumšajā laikā mums pašiem ir
jācenšas būt gaišākiem, dzīvespriecīgākiem, tāpēc mūsu pirmsskolas izglītības iestādē “Lienīte”
šis mēnesis ir bijis bagāts ar dažādiem pasākumiem.
8. novembrī ar skaistu koncertu “Es eju bērnudārzā” mūs
priecēja komponists Didzis Rijnieks. Komponists visiem dāvāja skaistas dziesmas par bērnu
dienas ciklu un arī audzinātāju
Smaidu, kura katru dienu sagaida bērnus ar smaidu sejā.
10. novembris – Mārtiņdiena.
Mūsu izglītības iestādē šo dieRīgas Apriņķa Avīze
sestdiena, 9. decembris, 2006

nu bērni sagaidīja, maskojušies
gaiļu, cāļu, lāču, sivēnu tērpos,
jo ar Mārtiņiem sākas budēļos
iešana, kas turpinās līdz pat Meteņiem. Šo svētku dienu bērni
svinēja kopā ar folkloras kopu
“LAIVA”. Viņu vadītāja Anda
Ābele iepazīstināja audzēkņus ar
Mārtiņdienas tradīcijām, rotaļām,
dziesmām un teiku par Mārtiņu,
Katri, Andreju un Bārbalu. Par
šo pasākumu lielu paldies sakām
Elīzas Čaklās vecākiem, kuri
sniedza finansiālo atbalstu.
Latvijas dzimšanas diena
pie mums tika atzīmēta 17.
novembrī. Šogad svētku pasākuma pamattēma – mana un
manu vecāku dzimtā vieta.

Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi. Šī skaistā sadarbība starp abām
skolām izveidojusies jau pagājušajā
mācību gadā un sekmīgi turpinās. Koncertu uzmanīgi klausījās
pirmsskolas audzēkņi, skolēni un
visi skolas darbinieki.
Koncertu atklāja skolas direktore I. Timule, pēc tam skanēja
Latvijas himna. Mūzikas skolotāja
Sindija Tropa un Vineta Elksne nodziedāja dziesmu par Latviju:
Maza mana tēvu zeme
Divu roku platumā,
Maza mana tēvu zeme
Divu roku siltumā,
Dziļa mana tēvu zeme
Visa mūža garumā.
(K. Skujenieks)
Ar lielu pacietību un atsaucību mazie skatītāji uzņēma jaunos
māksliniekus. Koncertā spēlēja dažāda vecuma bērni, bet vislielāko
prieku sagādāja mūsu skolas skolēni, kas reizē mācās arī mūzikas
skolā. Patrīcija Lipaja no 2.b klases
spēlēja flautu, bet Agnese Reveliņa
atskaņoja skaņdarbu uz klavierēm.
Bruno Brikmanis no l.a klases visus iepriecināja ar ksilofona spēli.
Koncerta nobeigumā skanēja dziesma par Latviju mūzikas skolas ansambļa izpildījumā.
Mazie skatītāji devās uz savām
grupiņām, kurās viņus gaidīja svētku kliņģeris, bet skolēni cienājās
skolas ēdnīcā. Par svētku cienastu
bija parūpējušies “Amica Fazer”
darbinieki.
17. novembrī skolas aktu zāle
notika svinīgā svētku līnija sākumskolas skolēniem. Skolas direktore
Iveta Timule uzrunāja klātesošos:
“Mēs visi augam un veidojamies
kopā. Apgūstam zinības, prasmes
un iemaņas. Mēs veidosim Latvijas
tautu, un tā šobrīd veido mūs. Mēs
katrs varam būt noderīgs Latvijai,
pierādot sevi ar labu uzvedību,
Gatavojoties šim pasākumam,
grupās tika veikta aptauja par
izvirzīto tēmu. Tā tika noskaidrots, ka Mārupē visvairāk dzīvo
kādreizējo rīdzinieku, nedaudz
mazāk kurzemnieku, vidzemnieku, zemgaliešu, latgaliešu, kā
arī ģimenes, kuru saknes meklējamas kaimiņvalstīs – Vācijā,
Igaunijā, Krievijā, Baltkrievijā,
Ukrainā.
Pasākuma dienā zāli rotāja
Latvijas karte, kurā bija atainoti aptaujas rezultāti. Šajā svētku dienā iestādes darbiniekus,
bērnus un ciemiņus ar svētku
koncertu sveica vecāko grupu
audzēkņi un darbinieku ansamblis. Bērni un viņu audzinātājas dziedāja jaukas, domājams,
arī pašiem mazākajiem saprotamas dziesmas par Latviju, topošie skolēni skaitīja dzejoļus un
dejoja. Mūsu valsts himna tika

Latvijas karte no dabas materiāliem.
sekmēm mācībās, darbu, godināt
savu valsti, mācoties tās vēsturi,
valodu. Novēlu visiem ieaugt savā
dzimtenē, palikt savā tautā un būt
uzticīgiem Latvijai.”
Skanēja Latvijas himna. Mūzikas skolotāja Sindija Tropa un
Vineta Elksne ar dziesmu “Tik
un tā” sāka svētku koncertu. Katra klase bija sagatavojusi montāžu,
skandētas tautasdziesmas, dzejoļi
par Latviju, dziedāja koris un ansamblis. Savu sniegumu parādīja
folkloras kopa skolotājas Vinetas
Elksnes vadībā.
2.a klases skolnieks Edgars Svārups noskaitīja savas mammas sarakstīto dzejoli, bet noslēgumā 2.b
klases skolnieks Edvarts Indārs nodziedāja dziesmu “Es dziedāšu par
tevi, tēvu zeme”, kura aizkustināja
un iepriecināja visus klātesošos.
Skolas direktore Iveta Timule un
direktores vietniece mācību darbā
Anita Līdaka apbalvoja divus labākos skolēnus no katras klases par
priekšzīmīgu uzvedību un apzinīgu attieksmi pret saviem pienākumiem. Tie bija: 1.a klasē – Elizabete
Kristapsone un Dāvids Bērziņš, l.b
klasē – Emīlija Tamane un Marta
Nikola Zīle, 2.a klasē – Patrīcija
Lidere un Alise Linda Vijuma, 2.b
klasē – Annija Hanzovska un Edvarts Indārs.
Skolas bibliotekāre Zinaīda Spāde ar atzinības rakstiem pateicās

2. klašu audzēkņi veidoja savas
ģimenes ģerboņus.
visiem, kas atbalstīja un piedalījās
radošo darbu izstādēs, kas veltītas
Latvijas gadadienai – “Mana Latvija” un “Manas ģimenes ģerbonis”.
Arī klašu kolektīvi saņēma balvas –
galda spēles brīviem brīžiem, kā
arī galda futbolu, ar kuru spēlēties
pagarinātās grupas laikā.
Pasākuma mērķis bija ne tikai
atzīmēt valsts 88. gadskārtu, bet
pašiem veidot svētkus, aktīvi tajos
piedalīties, saņemt novērtējumu par
priekšzīmīgu uzvedību un apzinīgu
attieksmi pret darbu, lai veidotos
par pilsoņiem, kuri rūpēsies par
savu valodu, vēsturi un tautu.
Sagatavots pēc Jaunmārupes
sākumskolas bibliotekāres
Zinaīdas Spādes informācijas

“Lienītes” kolektīvu valsts svētkos sveica ilggadējā PII vadītāja, tagadējā
Mārupes pagasta padomes priekšsēdētāja Līga Kadiģe.
dziedāta koncerta kulminācijā,
un bija patiess prieks vērot, kā
paši mazākie dārziņa apmeklētāji, izdzirdot vārdiņu “himna”,
ceļas kājās. Svētku turpinājumā

bērnus grupiņās sagaidīja svētku
kliņģeri un salūts.
PII ”Lienīte” vadītājas p.i.
Biruta Antoneviča, mūzikas
skolotāja Marta Bērziņa
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KULTŪRA

Skaists pirmssvētku mirklis

AFIŠA
Klāt Adventes laiks
10. decembrī plkst. 13.00 Mārupes kultūras namā, Daugavas
ielā 29 mīļi gaidīsim visus uz tradicionālo Mārupes pagasta bērnu
un jauniešu Otrās Adventes ieskaņas koncertu ar moto “Tā ir
sirdsbalss, kas dziedāt liek, tā ir
mīlestība un prieks.” Ieeja brīva.
]

J. Mediņa mūzikas skolas jauniešu simfoniskais orķestris Mārupē.
17. novembrī ar brīnišķīgu
muzikālu pārsteigumu tika iepriecināti Mārupes pagasta padomes
darbinieki, izglītības iestāžu pārstāvji, bijušie pašvaldības darboņi
un pašdarbības kolektīvu vadītāji,
kas bija aicināti Mārupes kultūras
namā uz svētku sarīkojumu.
Valsts svētkiem veltītajā koncertā uzstājās Jāzepa Mediņa mūzikas skolas jauniešu simfoniskais
orķestris Pētera Plūmes vadībā.
Johana Štrausa Imperatora valsis,

Brāmsa Ungāru dejas, Emīla Dārziņa Melanholiskais valsis ir tikai
daži skaņdarbi no nepilnu stundu
garās programmas.
Pēc koncerta svētku viesus
sveica Mārupes pagasta padomes priekšsēdētāja Līga Kadiģe
un pagasta izpilddirektors Raitis
Jirgensons. Svētku sarīkojuma noslēgumā visi klātesošie Iras Kraujas-Dūdumas un Martas Bērziņas
vadībā dziedāja neoficiālo Mārupes himnu.

Tikšanās ar Haraldu Medni
24. novembrī Mārupes kultūras
namā izskanēja leģendārā kordiriģenta Haralda Medņa simtgadei
veltīts koncerts, kura iedvesmotājs
bija profesors un dziesmu svētku virsdiriģents Arvīds Platpers,
kā arī Rīgas rajona Izglītības un
kultūras pārvaldes galvenā speciāliste kultūras jautājumos Biruta Grīnfelde un diriģents Artūrs
Ancāns.
Haralds Mednis bija ne tikai
11 lielo dziesmu svētku virsdiriģents un vairāku slavenu vīru

roja Haraldu Medni, citējot gan
viņa izteiktās atziņas, gan pazīstamu mūziķu izteikumus par Maestro. Emocionāli spilgti bija atmiņu
vakarā iekļautie video fragmenti
no 1996. gada Rīgas rajona dziesmu svētkiem ar Haralda Medņa
piedalīšanos un ierakstu no 1985.
gada dziesmu svētkiem, kad diriģents oficiāli tika atstumts no
dziesmu svētku kopkora vadības,
bet svētku noslēgumā dziedātāji
viņu izsauca diriģēt “Gaismas pili”.
Ar šo izcilo, latviešiem nozīmīgo

]

]

]

]

24. decembrī plkst. 15.00 Mārupes kultūras namā visus
mīļi aicinām uz Ceturtās Adventes – Ziemassvētku vakara
ieskaņas – koncertu. Piedalīsies
Rīgas Lutera evaņģēliski luteris-

kās draudzes mācītājs Kaspars
Simanovičs. Ieeja brīva.
]

]

]

]

]

17. decembrī plkst. 12.00 Ziemassvētku noskaņā Mārupes
mūzikas un mākslas skola vēlas dāvāt Ziemassvētku koncertu
Mārupes pagasta iedzīvotājiem.
Uzstāsies skolas audzēkņi un pasniedzēji. Ieeja brīva.

Labdarības pasākumi
Uz Ziemassvētku pasākumiem
ar ielūgumiem mīļi tiks aicināti
Mārupes pagasta vientuļie pensionāri un invalīdi:

16. decembrī plkst. 12.00 Mārupes kultūras namā mārupieši
un tīrainieši (būs autobuss no
Tīraines, sīkāka informācija ielūgumos);
17. decembrī plkst. 12.00 Skultē,
Skultes pamatskolā;
17. decembrī plkst. 14.30 Jaunmārupē, Mārupes mūzikas un
mākslas skolā.
Lūdzam iedzīvotājus pieteikties
vai paziņot par jums kaimiņos
dzīvojošiem vientuļiem pensionāriem un invalīdiem sociālajam
dienestam Mārupes pagasta padomē (10. kab.) vai pa tālruni
7149869.

SABIEDRISKAJĀS ORGANIZĀCIJĀS

Barikāžu dalībnieku piemiņas
zīmi saņems 30 mārupieši
Mārupes kultūras namā 2. novembrī notika 1991. gada barikāžu
dalībnieku Mārupes biedrības sapulce. Galvenais bija apbalvojuma
lietu izskatīšana un dažādi organizatoriski jautājumi – gatavošanās
barikāžu 16 gadu atceres pasākumiem, 2007. gada darba plāna un
izdevumu tāmes apstiprināšana,
biedrības statūtu pārskatīšana.
Šogad iesniegumus par iestāšanos biedrībā uzrakstījuši 30 mā-

rupieši, pavisam biedrībā ir 140
dalībnieku.
Apbalvošanai ar 1991. gada
barikāžu dalībnieku piemiņas zīmi
šajā gadā apstiprināti 30 cilvēki,
kuri to saņems nākamā gada sākumā, kad notiks ikgadējā barikāžu dalībnieku tikšanās.
2007. gada 19. janvārī plkst.
19.00 Mārupes kultūras namā notiks 1991. gada barikāžu dienām
veltīts svinīgs sarīkojums.

Mārupes Pensionāru biedrība rīko
Ziemassvētku eglīti
Mārupes kultūras namā
16. decembrī plkst. 12.00.
Dziedās senioru koris “Noktirne”,
ballē spēlēs Ēriks.
No Jaunmārupes plkst. 11.00
kursēs autobuss.

Mārupes represēto valde sirsnīgi ielūdz
2007. gada 13. janvārī plkst. 13.00 Mārupes
kultūras namā uz Jaungada sarīkojumu:
satiksimies, padiskutēsim, paklausīsimies
priekšnesumus. Līdzi jāņem labs garastāvoklis,
var arī nelielu groziņu.
Autobuss brauks no Jaunmārupes
gar vidusskolu plkst. 12.00.
Vēlams laikus pieteikties pa tālruni 7934468
(Ozoliņi) vai 7934625 (Šēnberga).

SVEICAM
Decembrī
75 – Ausmim Melderim, Herbertam Vilciņam, Annai Laiviņai, Antoņinai
Vinokurovai, Ksenijai Tihovai, Anastasijai Ločmelei, Marijai Juhņēvičai.

80 – Nikolajam Vasiļjevam, Janinai Apanovičai, Austrai Baltiņai.
85 – Olgai Pecjukevičai, Filicijai Jurkevičai.
93 – Ērikai Križmanei.

Dzied vīru koris “Ķekava” Arvīda Platpera vadībā.
koru (“Dziedonis”, LU vīru koris,
“Tēvzeme”) diriģents, operas un
baleta teātra kormeistars, bet lielu daļu sava mūža strādāja arī ar
Latvijas novadu pašdarbniekiem,
tai skaitā Rīgas rajona koriem.
Koncertā piedalījās Babītes
jauniešu kamerkoris “Maska” (diriģents Jānis Ozols), vīru koris “Ķekava” (diriģents Arvīds Platpers
un Edgars Briņķis) un Saulkrastu
jauktais koris “Anima” (diriģents
Artūrs Ancāns). Vakara vadītājs
Arvīds Platpers ļoti izjusti rakstu-
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J. Vītola kora dziesmu, ko visi trīs
kori un skatītāji, stāvot kājās, izpildīja, sekojot paša Haralda Medņa
roku vēzieniem no melnbaltā
ekrāna. Tā noslēdzās nelielais, bet
sirsnīgais piemiņas pasākums, kas
bija kā vēl viena tikšanās ar pašu
Maestro, kas uz mums noraugās
no mākoņa maliņas.
Žēl tikai, ka tik maz Rīgas rajona diriģentu un koru dalībnieku
bija atraduši laiku apmeklēt šo
vakaru Mārupē.
Zanda Melkina

Novembrī Mārupes dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 12 jaundzimušie:
Elfa Bīriņa (dzimusi 24.10.), Alekss Jasaitis (dzimis 02.10.), Marta un Rihards Knostenbergi (dzimuši 31.10.), Hugo Šapis (dzimis 02.11), Marta Liepa (dzimusi 05.11.), Kitija Ziemele
(dzimusi 03.11.), Kate Patrīcija Krastiņa (dzimusi 31.10.), Klāvs Kokins (dzimis 10.11), Everita
Klīmane (dzimusi 18.11.), Anna Meikšāne (dzimusi 19.11), Markus Račko (dzimis 24.11.).
Sveicam Mārupes pagasta teikvando treneri Vitāliju Lepinu Žagaru un
viņa sieviņu Darju, kopīgu dzīves ceļu uzsākot!

Atvainošanās
Novembra laikraksta “Mārupes
Vēstis” numurā nepareizi tika
publicēts jubilāres uzvārds.
Atvainojos Jeļenai Rācenei par
sagādātajiem nepatīkamajiem
mirkļiem pieļautās kļūdas dēļ.
Redaktore Zanda Melkina

Novembrī aizgājuši mūžībā:
Mihails Pečatnovs (1933.),
Anna Anufrijeva (1923.)
un Mārtiņš Kopmanis (1908.)

Rīgas Apriņķa Avīze
sestdiena, 9. decembris, 2006

IZGLĪTĪBA

MEP “Baltic Sea Region Bremen 2006”
Sākums 3. lpp.

Beidzās viss puslīdz laimīgi,
jo MEP un Brēmenes pašvaldība ļoti operatīvi izmaksāja kompensācijas apzagtajiem. Īstenībā
beigās stāsts ir par to, kā Līga
tika pie jaunas somas, maka un
fotokameras.
Nākamajā dienā bija MEP
oficiālā atklāšana ar Eiroparlamenta deputātu, Brēmenes izglītības ministra un MEP Brēmenes sesijas galveno prezidentu
runām. Arī pārstāvis no katras
valsts delegācijas teica runu.
Mūsu delegāciju pārstāvēja Santa
no Gulbenes. Viņas dienas kārtība vispār atšķīrās no mūsējās,
jo viņa bija arī komitejas prezidente, tādēļ Santai bija daudz
citu pienākumu.
No 6. novembra pēcpusdienas līdz 8. novembra pēcpusdienai noritēja komiteju darbs
– tas notika Brēmenes parlamenta ēkā. Sākām pulksten deviņos
no rīta un ar stundu pusdienu
pauzei beidzām septiņos vakarā.
Katrai komitejai bija sava tēma,
piemēram, mana tēma bija par
Izraēlas un Palestīnas konfliktu,
kādai būtu jābūt EU lomai un
rīcībai tajā. Komiteju darbs nozīmē nemitīgas diskusijas, kuru
mērķis ir uzrakstīt rezolūciju. Tās
raksta konkrētas problēmas un

Dārta, Māra un Līga (no Gulbenes) Brēmenes parlamenta ēkā.
to risinājumus, kuri, mūsuprāt,
neitralizētu problēmu. Lēmumu
pieņemšana komitejā (arī par kādas problēmas aktualitāti, risinājuma iespējamību u.tml.) notiek

pēc demokrātijas pamatprincipa
– katram ir iespēja izteikt savas
domas un pēc tam balsot. Piektajā MEP dienā notika lobēšana
un papildinājumu/labojumu raks-

tīšana. Lobēšana izpaužas mēģinājumā pārliecināt savu delegāciju, ka tavas komitejas izstrādātā
rezolūcija ir laba, ka tai nevajag
papildinājumus vai labojumus. Ja
kāds nepiekrīt kaut kam vai vēlas
to izmainīt, viņam ir jāuzraksta
labojums un jāsavāc vairāk nekā
30 tāpat domājošu MEP sesijas
dalībnieku parakstu.
MEP sesijas kulminācija ir
Ģenerālā asambleja, kas notika
Brēmenes parlamenta ēkas sēžu
zālē. Tajā piedalās pilnīgi visi
MEP dalībnieki. Darba kārtība
bija šāda – tika reizē izskatīta
tikai viena rezolūcija, noturētas
runas par un pret rezolūciju,
izskatīti papildinājumi, notika
balsošana, tika uzdoti jautājumi komitejai, bija diskusijas, tad
arī balsošana par rezolūciju. Ja tā
tiek pieņemta, tad tiek nosūtīta
uz īsto Eiroparlamentu izskatīšanai reālajai komitejai.
Nedēļas laikā mums bija tikšanās arī ar InfoBalt radio, piedalījāmies viena raidījuma ierakstā.
Bijām Universumā – interaktīvā
zinātnes muzejā. Par MEP sesiju aktīvi rakstīja visi Brēmenes
laikraksti, tāpēc uz ielām mūs
atpazina, kas gan nebija grūti, jo
mums visiem bija vienādas MEP
somas. Vakaros rīkojām neoficiālas komitejas tikšanās un kopā

gājām uz kādu kafejnīcu vai klubu, jo viena no MEP lielajām bagātībām ir tieši iespēja iepazīties
ar citu valstu jauniešiem, tāpēc
gribējās šo nedēļu pēc iespējas
vairāk pavadīt kopā.
MEP ir iespēja – redzēt to,
kāda ir citu valstu izglītības sistēma, par kādiem cilvēkiem tā
audzina mūsu vienaudžus. Viņi
prot izteikties, uzskata, ka tas ir
viņu pienākums paust savu viedokli un runāt par lietām, kas ir
svarīgas visur pasaulē. Piemēram,
Nīderlande ir valsts, kurā sākusies šī MEP kustība, nīderlandieši
ir ļoti pārliecināti, zinoši un dzimuši politiķi.
Ir tik daudz, ko gūt, un tik
daudz var saprast. Šis pasākums
palīdz, jo sanāk iepazīt dažādas
kultūras, reliģijas un tradīcijas. Ir
interesanti sēdēt pie viena galda
ar meiteni, kura neēd cūkgaļu, jo
ir musulmane, otrā pusē redzēt
vācieti, kurš ēd savu cūkgaļas
desu. Viņi spēj pieņemt viens
otru. Tā bija iespēja novērtēt arī
krievu valodas zināšanas un saprast, ka arī sarežģītās attiecības
mums daudz māca un dod.
Paldies Mārupes pagasta pašvaldībai par to, ka atbalstījāt mūs
un ļāvāt redzēt un mācīties!
Mārupes vidusskolas
skolniece Māra Laizāne

PAGASTA PADOMĒ

Atgādinājums nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem
1. Par atvieglojumiem
politiski represētajām
personām
Politiski represētajām personām, kurām pēc LR likuma “Par
nekustamā īpašuma nodokli” 5.
panta 2. punktu ir tiesības uz
atvieglojumiem (ja nekustamais
īpašums ir šo personu īpašumā
vai valdījumā vismaz piecus gadus), līdz 2007. gada 1. februārim
jāiesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, iesniegums par
nodokļa atvieglojuma piemērošanu
un ar politiski represētās personas
parakstu apstiprināts rakstisks apliecinājums, ka zeme un/vai individuālās dzīvojamās mājas netiek
izmantotas saimnieciskajā darbībā.
Ja nekustamais īpašums daļēji tiek
izmantots saimnieciskajā darbībā,
šai daļai nodokļa samazinājums
netiek piemērots.
Ja augšminētie dokumenti iesniegti pēc 1. februāra:
- līdz taksācijas gada 30. jūnijam
nodokļa atvieglojums piemēro
jams ar taksācijas gada otro
pusi;
Rīgas Apriņķa Avīze
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- pēc taksācijas gada 30. jūnija
nodokļa atvieglojums piemērojams
ar nākamo taksācijas gadu.
2. Nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem
Saskaņā ar LR likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” ir šādas
izmaiņas attiecībā par ēkām:
1. Nekustamā īpašuma nodokļa objekts – zeme un ēkas (turpmāk – nekustamais īpašums) no
2007. gada 1. janvāra. No 2007.
gada 1. janvāra nekustamā īpašuma nodokli par ēkām aprēķina
pašvaldība un līdz 2007. gada 15.
februārim piesūta maksāšanas paziņojumu nodokļa maksātājiem.
2. Lūdzam visas juridiskās
un fiziskās personas, kuru īpašumā iegādāts nekustamais īpašums, t.sk. ēkas, mēneša laikā no
īpašuma tiesību vai valdījuma
tiesību, kā arī valsts nekustamā
īpašuma lietošanas vai nomas
tiesību rašanās dienas pieteikties
pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais
īpašums vai tā daļa (likuma “Par
nekustamā īpašuma nodokli”
7. pants).

3. Ja nodokļa maksātājs par
ēkām līdz 2007. gada 15. februārim nav saņēmis nodokļa maksāšanas paziņojumu par 2007. gadā
maksājamo nodokli un mēneša
laikā nav par to rakstveidā informējis pašvaldību pēc ēku atrašanās vietas, viņam aprēķina
un par labu budžetam piedzen
par attiecīgo 2007. gada periodu
nesamaksātā nodokļa summu un
soda naudu 30 procentu apmērā
no nesamaksātās nodokļa summas.
(likuma “Par nekustamā īpašuma
nodokli” pārejas noteikumi – 11.1
punkts).
4. Tas pats attiecas uz nekustamā īpašuma – zemes iegādi.
Par savlaicīgu nepieteikšanos
pašvaldībā saskaņā ar šā likuma
7. panta otro un 2.1 daļu no nodokļa maksātāja piedzen nekustamā īpašuma nodokļa summu,
kas maksājama par periodu no
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās dienas,
un soda naudu 30 procentu apmērā no nodokļa summas.
Nodokļu inspektore
Mārīte Šaurele

Dzīvesvietu varēs deklarēt pa pastu

No 2007. gada 1. janvāra dzīvesvietu varēs deklarēt arī pa pastu, taču
pievērsiet uzmanību šā procesa norisei un nepieciešamības gadījumā
izvērtējiet, vai jums ir izdevīgāk izmantot šo pakalpojumu vai arī
ierasties deklarēt dzīvesvietu personīgi Mārupes pagasta padomē.
Lai dzīvesvietu deklarētu pa pastu:
1) jums jānosūta iesniegums par dzīvesvietas deklarāciju uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (PMLP) Rīgā, Raiņa bulvārī 5;
2) PMLP nosūtīs jums deklarāciju parakstīšanai;
3) jums jānosūta parakstītā deklarācija atpakaļ PMLP;
4) tikai pēc tam PMLP iekļaus ziņas iedzīvotāju reģistrā un personas
parakstīto deklarāciju nosūtīs pašvaldībai.
Vairāk lasiet mājas lapā: www.pmlp.gov.lv.
Mārupes pagasta padomē dzīvesvietu var deklarēt pieņemšanas
dienās: pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 un no
14.00 līdz 18.00.
Ja maināt dzīvesvietu uz citu pašvaldību, lai jūsu maksātie nodokļi
nonāktu attiecīgās pašvaldības budžetā, pēc reģistrētās dzīvesvietas
maiņas jums jāgriežas VID, lai nodokļu grāmatiņā ierakstītu pašvaldības teritoriālo kodu, pēc kura jūsu darbavietas grāmatvedība
pārskaita nodokļus.
Šo ierakstu nodokļu grāmatiņā, ja būsiet to paņēmis līdzi, reizē
ar dzīvesvietas deklarēšanu var izdarīt arī iedzīvotāju reģistra speciālists.
Iedzīvotāju reģistra speciāliste Alda Bērziņa

Ziemassvētku kaujām – 90!
2007. gada 6. janvārī Ložmetējkalnā notiks svinīgi pasākumi, kuri
veltīti Ziemassvētku kauju atcerei. Mārupes vidusskolas skolēni,
kas no 1989. gada piedalījušies tradicionālajos lāpu skrējienos,
tiek aicināti šajās janvāra dienās uz kopīgu tikšanos pie atceres
ugunskura.
Pieteikties pie Mārupes vidusskolas direktora Jāņa Lagzdkalna
pa tālr. 29481045 vai e-pastu: marupejanis@inbox.lv.
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SPORTS

Mārupiete Līga
Strautniece – Latvijas izlasē
Kad Līga paziņoja, ka viņa
esot uzaicināta uz Latvijas minikadetu volejbola izlases kandidātu
pārbaudi, ienāca prātā Aleksandra
Kublinska dziesmiņa ar žurnālista
un dzejnieka Jura Brežģa vārdiem
“Minikleitiņa”, kas vēl šodien nereti dzirdama pa radio:
Tad, kad mazā Jana
pretī nāk,
Tā kā jautra melodija
viņas soļi skan,
Jaunā minikleita vējā pland.
Dzejnieks teiktu: runa nav par
kleitiņām, bet par meitiņām, jo
sporta funkcionāru izdomātajos
minikadetos (lai tos atšķirtu no
kadetiem, kas ir pāris gadus vecāki ) var spēlēt 1992. gadā un
vēlāk dzimušās meitenes – tātad
13 un 14 gadus vecas meitenes.
Tas ir vienīgais, kas saistās ar vārdu “mini”, jo mūsdienu volejbols
valstu izlašu līmenī jau šāda vecuma komandās pulcē spēlētājas,
kuras augumā sasniedz 180 – 190
cm. Līga Strautniece no Mārupes volejbola komandas ne tikai
atbilstoša auguma, bet arī ar atzīstamu spēles prasmi, neskatoties
uz nelielo pieredzi, – viņa šogad
uzsāka tikai ceturto treniņu se-

zonu. Līga Latvijas izlases tērpu
pirmo reizi uzvilka oktobrī Baltijas kausa izcīņā Vīlandē, kur tika
uzvarētas Igaunijas un Lietuvas
vienaudzes, bet nācās piekāpties
starptautiskās cīņās rūdītajām somietēm. Novembrī ļoti spēcīgā
konkurencē Baranoviči pilsētā
Baltkrievijā Austrumeiropas volejbola asociācijas meistarsacīkstēs pretī stājās mājinieces un
Krievijas izlase, kuras pamatsastāvā visas spēlētājas ir augumā
ap 190 cm, Polijas, Lietuvas un
Igaunijas volejbolistes. Latvijas
izlase pirmajām trim zaudēja, uzvarot abas tuvākās kaimiņienes.
Tomēr visās sacensībās mūsējās
bija līdzvērtīgas pretinieces, nācās
zaudēt setu galotnēs. Mārupietei
bija uzticēts viens no grūtākajiem
uzdevumiem – pretinieču servju
uzņemšana –, ar ko viņa godam
tika galā. Līga bija vienīgā no
visām dalībniecēm, kas servēja
gremdservi.
Līgas iekļūšana izlases pamatsastāvā jāuzskata par viņas
lielu panākumu, jo viņas treniņu
stāžs ir salīdzinoši īss. Tas ir tikai ceļa sākums, mārupietes Līgas
Strautnieces ieceru mini.

Sekojiet Līgai!

Līga, trenējoties Mārupes volejbola komandā, trīs gadu laikā sasniegusi to, par ko daudzas meitenes sporta skolās un volejbola klubos
sapņo – iekļūt Latvijas izlases komandā un pārstāvēt mūsu valsti
starptautiskās sacensībās. Sekojiet Līgai, nāciet mūsu pulkā!
1997./96. gadā dzimušas meitenes – pirmdienās, otrdienās plkst.
14.30.
1994./95. gadā dzimušas meitenes – pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās plkst. 15.30.
1990./93. gadā dzimuša meitenes – pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās 17.30.
Jūs gaida treneris Andris Kļaviņš (tālr. 29134367)
Mārupes vidusskolā, Kantora ielā 97

lielā Ziemassvētku
būvmateriālu un dārza
preču izpārdošana!
Līdz 20% atlaide vai īpašas akcijas cenas vairāk nekā
3000 preču vienībām no 9.12.2006 līdz 23.12.2006.
Atlaide līdz 20% neattiecas uz precēm, kuras marķētas ar
uzrakstu “akcijas prece”.
Preces par akcijas cenām un ar atlaidi līdz 20% var iegādāties, veicot apmaksu uzreiz,
bez atliktā maksājuma.
Kantora iela, “Sniķeri”, tālr. 7611999, 7611872.
Darba laiki: darba dienās plkst. 9.00 – 18.00, sestdienās
plkst. 9.00 – 15.00, svētdiena – brīvdiena

NOPIETNI VAI PA JOKAM?

Kā izaudzēt lielo kartupeli?
Nobeigums. Sākumu skatīt oktobra “Mārupes Vēstīs”.
Tātad – pie lietas! Rīkojieties
šādi:
1. Janvāra vai februāra bezmēness naktī, kad sals ir vismaz
mīnus 15 oC (jo zemāka temperatūra, jo labāki rezultāti), jāuzrāpjas uz jumta korē un jāizklāj
3 m2 liels, balts auduma gabals.
Pēc sešām stundām tas uzmanīgi jāsaloka ar ārpusi uz iekšpusi
un stundas laikā labi jāizskalo.
Skalojamais ūdens jāizfiltrē, un
filtrpapīrā uztvertie kosmiskie
putekļi ieslēdzami hermētiskā
traukā (kopā ar filtrpapīru). Nepieciešamas septiņas šādas procedūras.

2. Nopietns darbs veicams
pēc 20. aprīļa un līdz 10. jūnijam.
Šajā laikā jāsagatavo dārza zemīte dobēm: jārušina zeme, jāsavāc
daudzgadīgo nezāļu saknes, jāiestrādā mazsvarīgie, tradicionālie
mēslošanas līdzekļi. Kad zemīte
sagatavota, sējam, stādām, pārstādām un turpinām dīgstošo un
augošo augu čubināšanu.
3. Pēc Jāņiem un jūlijā ir
pats atbildīgākais brīnumaugu
audzēšanas laiks. Regulāri naktīs
starp divpadsmitiem un vieniem
(mēness fāzes nav jāievēro) ļoti
uzmanīgi (vēlams mīkstās čībās)
jāstaigā pa dārzu un jāklausās
augu balsīs. Ja dzirdēsiet, ka kāds
augs čukst: “Spēku, spēku” – jāsāk

PAZIŅOJUMI un sludinājumi
Mārupes pagasta zemes gabalam “Spilvas” (kadastra Nr. 8076003-0247, platība 2,17 ha) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde. Detālplānojuma sabiedriskā apspriešana tiek sākta 2006. gada 20.
decembrī. Detālplānojumu izstrādā SIA “Sava Arhitektūra” (reģ.
Nr. 50003768431).
Projekts tiks izstādīts Mārupes pagasta padomes telpās, Daugavas
ielā 29, Mārupē, Rīgas rajonā.
Projektējamai teritorijai ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis – savrupmāju, jaukta dzīvojamā un darījumu teritorijas
apbūve.
Priekšlikumus par detālplānojuma izstrādi var izteikt Mārupes pagasta būvvaldē līdz 2007. gada 20. janvārim.
Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, priekšlikums jānosūta Mārupes pagasta padomei, Daugavas ielā 29,
Mārupē, Rīgas rajonā, LV-2167, norādot:
• fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, personas kodu, pastāvīgās
dzīvesvietas adresi;
• juridiskām personām – uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi.
SIA “Daugavas 31 centrs” (reģ. Nr. 40003799092) informē, ka no
20.11.2006 līdz 20.12.2006 notiks sabiedriskā apspriešana apbūves
priekšlikumam “Tirdzniecības komplekss”, kas atrodas Rīgas rajonā,
Mārupes pagastā, Daugavas ielā 31. Apbūves priekšlikuma var
apskatīt Mārupes pagasta būvvaldē, Daugavas ielā 29, Mārupes
pagastā, Rīgas rajonā. Tālrunis uzziņām 26007788.
Neskatoties uz to, ka Lībera kungs reizēm uzraksta
pa kādam jokam mūsu avīzītei, z/s “Mārtiņi” saimnieks
pavisam nopietni piedāvā katram pašam izvēlēties savu
Ziemassvētku eglīti no viņa īpašuma.
Eglīšu garums no 0,5 līdz 2 metriem,
cena – 0,02 Ls par centimetru.
Tālrunis 29142465.

Rīgas komercfirma SIA “S&G” aicina darbā:

y
y
y
y

Projektu vadītājus
Iespiedējus
Pēcapstrādes darbiniekus
Palīgstrādniekus

Gaidīsim jūsu CV līdz 2006. gada 22. decembrim pa faksu:
7815609 vai e-pastu: birojs@sgprint.lv, papildu
informācija pa tālr. 7455655.
Adrese: Priekuļu iela 7, Mārupes pagasts,
Rīgas rajons, LV-2167.

Meklējam mīļu auklīti
puisītim Mārasciemā,
Mārupē.
Tālr. 29406830.
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darboties. Ņemiet ūdensnecaurlaidīgo maisu un dodaties uz jūras
krastu (var arī jūras līča krastu),
lai reizē ar saullēktu tajā iegrābtu
jūras gaisu un ar maisu atvestu
mājās. Tajā pievienojiet ziemā
sagatavotos kosmosa putekļus
ar aprēķinu, lai maisā būtu koncentrācija 1:0,01. Iegūto maisījumu lejiet viena litra lejkannā
un aplaistiet lūdzošo augu! Šo
darbu jāpaspēj izpildīt līdz rasas
nožūšanai. Vēlu veiksmi!
P.S. Kādā no nākamajiem
“Mārupes Vēstu” numuriem varam apspriest problēmu par gājputnu barošanu ziemā un barības
sagatavošanu tiem.
Andris Lībers

Mārupes pagasta zemes gabalam “Tulpes” (kadastra Nr. 8076008-0006, platība 3,66 ha) un
“Vazdiķi-B” (kadastra Nr. 8076008-0067, platība 4,24 ha) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde.
Detālplānojuma sabiedriskā apspriešana tiek sākta 2006. gada
20. decembrī. Detālplānojumu
izstrādā SIA “Sava Arhitektūra”
(reģ. Nr. 50003768431).
Projekts tiks izstādīts Mārupes
pagasta padomes telpās, Daugavas ielā 29, Mārupē, Rīgas
rajonā.
Projektējamai teritorijai ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – mazstāvu dzīvojamās teritorijas apbūve.
Priekšlikumus par detālplānojuma izstrādi var izteikt Mārupes
pagasta būvvaldē līdz 2007.
gada 20. janvārim.
Ja priekšlikuma iesniedzējs
vēlas saņemt rakstisku atbildi,
priekšlikumus jānosūta Mārupes
pagasta padomei, Daugavas ielā
29, Mārupē, Rīgas rajonā, LV2167, norādot:
• fiziskām personām – vārdu,
uzvārdu, personas kodu, pastāvīgās dzīvesvietas adresi;
• juridiskām personām – uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas
numuru, juridisko adresi.
Antikvariāts
“Zelta ābele”,
izbraucot uz
vietām, iepērk:
gleznas, monētas,
porcelānu, stiklu,
kartiņas, grāmatas
un citas
kolekcionējamas
lietas.
Tālr. 29250249.

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
sestdiena, 9. decembris, 2006

