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

Mārupē svētkos
godina savas zvaigznes
tās pasākuma organizatori – mūsu
lielie darbi un panākumi sastāv no
ikdienas darbiņiem, un katrs cilvēks,
kurš atbildīgi dara savu darbu, ir
pelnījis atzinību. “Un tā es sapratu,
kas atšķir Mārupi no lielām pilsētu
pašvaldībām – tā ir iespēja pateikt
šo paldies, tas ir tas, ka jūs to darāt!”
teica Andris Ābelīte, izskanot kon
certam, kas bija skaista un atbilstoša
dāvana svinīgā sarīkojuma viesiem,
jo radīja gaišu un optimistisku no
skaņu valsts dzimšanas dienā, kam
būtu jābūt īstai svētku dienai katrā
Latvijas ģimenē.
Paldies visiem svētku radītā
jiem un Jaunmārupes sākumsko
las, Mūzikas un mākslas skolas, PII
“Lienīte” un Mārupes pamatsko
las audzēkņiem par izstādi “Mūsu
Latvija”, kas bija izvietota kultūras
nama vestibilā.
Zanda Melkina

No "Lienītes" audzēkņiem noteikti izaugs jaunas Mārupes zvaigznes.”

Andris Ābelīte: "Cik labi, ka jūs sakāt paldies saviem cilvēkiem!
16. novembrī svētku noskaņu
ieskandināja pasākumi Mārupes
pagasta izglītības iestādēs, bet va
karā notika valsts svētku svinīgais
sarīkojums Mārupes pagasta pado
mes un tās iestāžu darbiniekiem,
sadarbības partneriem, bijušajiem
darbiniekiem un citiem aicināta
jiem viesiem Mārupes kultūras
namā.
Šis pirmssvētku mirklis vien
mēr tiek veltīts aizejošā gada iz
vērtēšanai, un tā arī šogad vārdos
tika pāršķirtas zīmīgākās 2007.
gada lappuses pagasta vēsturē, kas
nav atdalāmas no vērtībām, kuras
visu šo gadu bijušas pašvaldības
Rīgas Apriņķa Avīze
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degpunktā – cilvēkiem.
Tāpēc apsveikumi, ziedi un
aplausi tika veltīti vispirms Māru
pes vidusskolas direktoram Jānim
Lagzdkalnam, kurš augustā saņēma
LR Izglītības un zinātnes ministrijas
Goda rakstu, un Mārupes pagasta
padomes grāmatvedei Ritai Kausi
niecei, kura par ilggadēju profesio
nālu ieguldījumu finanšu plānošanā
valsts svētku priekšvakarā saņēma
Rīgas rajona Atzinības rakstu.
Izvērtējot 2007. gada notikumus
un ikdienas darbu, Mārupes pagas
ta padomes pateicība tika izteikta
Jaunmārupes sākumskolas direk
torei Ivetai Timulei un Mārupes

mūzikas un mākslas skolas direkto
rei Dacei Štrodahai par skolu veik
smīgu sagatavošanu akreditācijām,
būvvaldes vadītājai Aidai Lismanei
par ieguldījumu Mārupes pagasta
teritorijas attīstības plāna realizā
cijā, trenerim Vitālijam Lepinam
Žagaram par audzēkņu profesio
nālu sagatavošanu veiksmīgiem
startiem starptautiskās teikvondo
sacensībās, Mārupes policijas noda
ļas priekšniekam Jurim Jēkabsonam
par ieguldījumu Mārupes policijas
nodaļas izveidē, Ārijai Šenbergai,
Brigitai Cimanskai un Jānim Ozo
lam par veiksmīgu sabiedrisko or
ganizāciju vadīšanu 2007. gadā, kā
arī tika apsveiktas trīs PII “Lienīte”
darbinieces, kurām pēc kolektīva
ierosinājuma 14. novembra pa
gasta padomes sēdē tika piešķirti
Mārupes pagasta Atzinības raks
ti – skolotāja Rita Gazina, auklīte
Emīlija Vovere un medmāsa Sandra
Liepiņa (Atzinības rakstus pasniedza “Lienītes” 35 gadu jubilejā 30.
novembrī – lasiet 6. lpp.).
Pasākumu ar dažādu laikmetu
un pasaules daļu skaņdarbiem pa
pildināja Andris Ābelīte ar Latvijas
Filharmonijas kamerorķestra grupu.
Koncerts izdevās ne tikai muzikāli
profesionāls, bet arī ļoti sirsnīgs, jo
arī mūziķi bija sajutuši to svarīgo
dvēseles stīgu, kuru uztaustīt cen

Šajā numurā
m Mārupes pagasta padomes
sēdes Nr. 17 – 2007. gada
14. novembrī un Nr. 18 –
2007. gada 28. novembrī

m Aktuāli: Mārupes vidussko
las vecāku padome par gājēju
drošību
m Nelaime nenāk brēkdama –
kā klājas Zeltrītu 12. namam pēc
ugunsgrēka

m Informācija iedzīvotājiem par
ielu plāksnītēm, bērnu rotaļu
laukumiem un kapu vietām

m Bērnības zemi meklējot –
“Lienīte” svin 35 gadu jubileju

m Gada sporta svētki Mārupē –
“Mārupes sporta laureāts 2007”

m Ceturto gadu izcīna Volde
māra Lībera ceļojošo kausu
m Meitenes no Mārupes vidus
skolas piedalās Eiropas parla
menta modeļa veidošanā

m Mārtiņš Sirmais Jaunmārupes
sākumskolā māca cept maizīti

m Lāčplēša dienā Mārupes
barikāžu dalībnieku biedrība
viesojas Liepājā

m Iesvētīta totalitāro režīmu
upuru piemiņas vieta –
Akmens, kāp debesīs!

Rīgas rajona atzinība
grāmatvedei
15. novembrī Mā
rupes pagasta gal
venā grāmatvede
Rita Kausiniece sa
ņēma Rīgas rajona
goda rakstu par ie
guldījumu finanšu
plānošanā Mārupes
pagastā.
Mārupes pagasta
Ritu Kausinieci sveic kolēģi no Mārupes un citām
padomes priekšsē
pašvaldībām.
dētāja Līga Kadiģe:
“Ikdienā pašvaldībā ir daudz tādu laikā naudas plūsma 2006. gadā
darbu, kuru rezultātu nevar uzreiz sastādīja 24 miljonus latu. Līdz šim
ieraudzīt – tie uzreiz neatspogu viss grāmatvedības uzskaites darbs
ļojas ne padarītajos darbos, pie kā no revidentiem, tā Valsts kon
mēram, noasfaltētā ielā, ne kādā troles ir novērtēts bez iebildēm.
pašvaldības konkrētā pakalpojumā,
Ņemot vērā, ka pašvaldībā
bet šie darbi un cilvēki, kas tos pēdējā laikā ir ļoti strauji auguši
veic, dod pamatu visai pašvaldī ienākumi un palielinājusies saim
bas darbībai. Viens no tādiem ir nieciskā darbība, vēl jo augstāk ir
grāmatvedības darbs, un Mārupes vērtējama galvenās grāmatvedes
pagastā to jau 15 gadus vada gal precizitāte un lielās darba spējas.
venā grāmatvede Rita Kausiniece, Rita Kausiniece ir ieguvusi auto
kura ir izveidojusi varošu, precīzu ritāti un cieņu Mārupes pagasta
kolektīvu. Viņu darba rezultāts ir padomes un tās iestāžu kolektīvos
gada budžets no tā sastādīšanas kā profesionāls finanšu plānoša
līdz izpildei un gada pārskatam. Tā nas speciālists, kā arī pieredzes
kā Mārupes pagastā ir centralizētā bagāts un atsaucīgs cilvēks, tāpēc
grāmatvedība, mūsu grāmatvedības vēl lielāks prieks, ka mūsu galve
kolektīvs piecu cilvēku sastāvā ap nā grāmatvede un viņas darbs ir
kalpo pašvaldību un visas septiņas novērtēts arī rajona līmenī. Ap
mūsu izglītības iestādes, un gada sveicam!”
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Mārupes pagasta padomē

SĒDE Nr. 17 – 2007. gada 14. novembrī
Darba kārtībā 27 jautājumi.
Nekustamā īpašuma un plānošanas
jautājumi
Mārupes pagasta padome no
lēma:
piekrist 1 nekustamā īpašuma
sadalīšanai divos atsevišķos zemes
gabalos ar platību ne mazāku par
1 ha katru;
piešķirt juridiskās adreses pēc
4 iesniegumiem, tai skaitā 3 dvīņu
mājām;
piekrist 1 Latvijas pastāvīgajam
iedzīvotājam nostiprināt zemesgrā
matā domājamo daļu no īpašuma;
apstiprināt zemes ierīcības pro
jektu kā galīgo Mārupes pagasta ne
kustamiem īpašumiem “Bigas” (ze
mes kadastra Nr. 8076–012–0121)
un “Lakumi” (zemes kadastra Nr.
8076–006–0124);
nodot sabiedriskajai apspriešanai
un atzinumu saņemšanai:
zemes gabala “Berķi”(zemes ka
dastra Nr. 8076–012–0024),
zemes gabala Lielā iela 88
(zemes kadastra Nr. 8076–003–
1159),
zemes gabala “Unguri–B” (zemes
kadastra Nr. 8076–003–0843),
zemes gabala “Lokmaliņas”
(zemes kadastra Nr. 8076–011–
0381),
zemes gabala “Straupes” (zemes
kadastra Nr. 8076–012–0070),
zemes gabala “Norītes” (zemes
kadastra Nr. 8076–012–0106),
zemes gabala “Misiņi–1” (zemes
kadastra Nr. 8076–012–0254)
detālplānojuma pirmo redakciju;

apstiprināt detālā plānojuma 1.
redakciju kā galīgo un pieņemt Mārupes pagasta saistošos noteikumus
Nr. 41 “Mārupes pagasta nekustamā
īpašuma “Kalmes” (zemes kadastra
Nr. 8076–012–0104) detālais plānojums”;
atteikties no pirmpirkuma tie
sībām uz 8 nekustamā īpašuma
objektiem;
atbalstīt multifunkcionālā kom
pleksa būvniecības ieceri zemesga
balā ar adresi “Lielā iela 23” (kad.
Nr. 8076–003–0652);
izbeigt zemes lietošanas tiesības
2 privātpersonām uz 2 zemes gaba
liem un SIA “Sabiedrība Mārupe” uz
2 zemes gabaliem ar 2006. gada 1.
septembri; slēgt zemes nomas līgu
mu par 4 zemes gabalu iznomāšanu
uz 10 gadiem;
mainīt 1 nekustamā īpašuma
telpu grupai 31 m2 platībā lieto
šanas mērķi no darījumu iestāžu
komerciāla rakstura apbūves (0801)
uz daudzdzīvokļu māju apbūvi
(0702);
mainīt 1 nekustamam īpašumam
zemes lietošanas mērķi no lauksaim
niecības (0101) uz individuālo dzī
vojamo māju apbūve (0601);
piekrist 1 personai zemes iz
pirkšanas maksas samazinājumam
uz izpērkamās zemes platību par
25 %, ņemot vērā zemes lietojuma
ilgumu.
Par Mārupes pagasta padomes Atzinības
raksta piešķiršanu
MPP nolēma piešķirt Mārupes
pagasta padomes Atzinības rakstus:

Nr. 27 pirmsskolas skolotājai
Ritai Gazinai par ilggadīgu radošu
pedagoģisko ieguldījumu Mārupes
pagasta pirmsskolas vecuma bērnu
izglītošanā PII “Lienīte”;
Nr. 28 vecākajai medmāsai
Sandrai Liepiņai par ilggadīgu
profesionālu ieguldījumu Mārupes
pagasta pirmsskolas vecuma bērnu
veselīga dzīvesveida veidošanā un
nodrošināšanā PII “Lienīte”;
Nr. 29 ilggadējai darbiniecei
Emīlijai Voverei par ilggadīgu atbil
dīgu ieguldījumu Mārupes pagasta
pirmsskolas vecuma bērnu izglīto
šanā PII “Lienīte”.
Dažādi
Uzdot padomes priekšsēdētājai
Līgai Kadiģei slēgt Uzņēmuma
līgumu ar pilnsabiedrību “ARMT”
par Mārupes pamatskolas ēkas
piebūves – sporta halles – būv
niecību par summu Ls 2 547 089,88
ar PVN 18%.
Noteikt nomas maksu par telpas
nomu PII “Tīraine” – aktu zāles no
mai – Ls 16.96 + Ls 3,04 (PVN) līdz
2008. gada 31. decembrim.
Slēgt ar SIA “Tele2”, reģ. Nr.
40003272854, nomas līgumus uz
10 gadiem par Jaunmārupes ūdens
torņa Mazcenu alejā 1 daļas un
ūdenstorņa Skultes ielā 21 daļas
iznomāšanu.
Slēgt ar futbola treneri M.
Zeinalovu nomas līgumu par Mā
rupes vidusskolas sporta zāles izno
māšanu. Noteikt nomas maksu mē
nesī – Ls 10,00 + 18% PVN. Noteikt
līguma termiņu līdz 29.02.2008.

Organizēt atklātu konkursu –
“Mārupes mūzikas un mākslas sko
las caurbrauktuves pārbūve”.
Organizēt cenu aptauju – “Sko
lēnu pārvadāšana 2008. gadā”.
Organizēt iepirkumu – Biroja
tehnikas iegāde – Mārupes pagas
ta padomes darbiniekiem un ie
stādēm.
Ievietot 1 iedzīvotāju ilgstošās
Sociālās aprūpes centrā, aprūpes
pakalpojuma izmaksas segt no
Mārupes pagasta padomes budžeta
līdzekļiem.
Par izcenojumu “Par ģeodēziskās,
kartogrāfiskās, topogrāfiskās un
inženierkomunikāciju informācijas
uzturēšanu un izmantošanu”
apstiprināšanu
1. Noteikt sekojošus izcenoju
mus par ģeodēziskās, kartogrāfiskās,
topogrāfiskās un inženierkomuni
kāciju informācijas uzturēšanu un
izmantošanu:
1.1. par topogrāfiskās informā
cijas (galēji saskaņotu materiālu)
pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu
datu planšetēs, ievadīšanu datubāzē,
saskaņošanu un nosūtīšanu pagasta
pašvaldībai:
pie objekta platības līdz 0.3 ha
(ieskaitot), viens objekts Ls 15.00;
pie objekta platības virs 0.3 ha
līdz 0.5 ha (ieskaitot), viens objekts
Ls 17.00;
pie objekta platības virs 0.5 ha
līdz 1.0 ha (ieskaitot), viens objekts
Ls 22.00;
pie objekta platības virs 1.0 ha,
papildus par katru nākamo ha – Ls

7.50;
objektos, kuros ir 2 (divas) vai
mazāk apakšzemes komunikācijas,
tāmei tiek piemērots koeficients
0.8;
1.2. par izpilddokumentācijas
(izpildshēmu) pieņemšanu, pārbau
di, ievadīšanu datu planšetēs, ieva
dīšanu datubāzē, saskaņošanu un
nosūtīšanu pagasta pašvaldībai:
pie trases garuma līdz 300 m,
viens objekts Ls 7.50;
pie trases garuma virs 300 m,
papildus par katriem nākamajiem
100 m – Ls 2.50;
1.3. par galveno būvasu ieneša
nu datu bāzē un nosūtīšanu pagasta
pašvaldībai:
viens objekts – Ls 8.50;
1.4. par vienas būves novietnes
pārbaudes ienešanu datu bāzē un
nosūtīšanu pagasta pašvaldībai:
viens objekts – Ls 8.50;
1.5. par detālo plānojumu ielu
sarkano līniju teritoriju pārbaudi
(digitālā veidā), ievadīšanu datu bāzē
un nosūtīšanu pagasta pašvaldībai,
noteikt:
par vienu sarkanās līnijas pirmrei
zēji koordinētu punktu – Ls 2.80;
1.6. par zemes sadalījuma
projekta saskaņošanu, ievadīšanu
datubāzē un nosūtīšanu pagasta
pašvaldībai:
viens objekts – Ls 8.50;
1.7. pakalpojumu izmaksās nav
ietverts pievienotās vērtības nodok
lis.
2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās
brīdi spēku zaudē 2006. gada 24.
jūlija sēdes prot. Nr. 8.

SĒDE Nr. 18 – 2007. gada 28. novembrī
dakciju sabiedriskajai apspriešanai
un atzinumu saņemšanai;
apstiprināt detālā plānojuma 1. re
Nekustamā īpašuma un plānošanas
dakciju kā galīgo un pieņemt Mārupes
jautājumi
pagasta saistošos noteikumus:
Mārupes pagasta padome
Nr. 42 “Mārupes pagasta nekus
nolēma:
tamā īpašuma Meldriņu iela 20 (ze
nepiekrist nekustamā īpašuma
mes kadastra Nr. 8076–003–1362)
Stīpnieku ceļš 34 sadalīšanai
detālais plānojums”;
divos atsevišķos zemes gabalos,
Nr. 43 “Mārupes pagasta nekus
jo saskaņā ar 2003. gada 10.
tamā īpašuma “Vanagi” (zemes ka
septembrī apstiprināto Mārupes
dastra Nr. 8076–003–0133) detālais
pagasta teritorijas plānojumu
plānojums”;
2002. – 2014. gadam zemes gabals
atstāt negrozītu Mārupes pagasta
atrodas mazsaimniecību teritorijā
būvvaldes 2007. gada 5. jūlija akcep
un minimālā zemes gabala platība
tu Nr. 6110 būvprojektam “Mazstā
ir noteikta 0.6 ha;
piekrist no 1 nekustamā īpašu
vu daudzdzīvokļu māja Mārupes
pagastā, Druvas ielā 38 “0 cikls””;
ma atdalīt divus zemes gabalus ne
precizēt vienu lēmumu par ze
mazākus par 0.12 ha;
mes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā
uzsākt detālā plānojuma
ar lietošanas tiesību pāreju citām
izstrādi
personām;
Darba
Nosaukums
Teritorijas robežas
Platība Detālplānojuma
atteikties no
uzd. Nr.
mērķis
Nr.
saimniecības “Ainavas”
Dzirnieku iela – pašvaldības ceļš C – apmēram sadalīt zemes gabalu ne pirmpirkuma tie
2007/55 teritorijai
19 – sauszemes robeža starp saim 3.73 ha mazāku par 1.0 ha un mai
sībām uz 2 ne
niecību “Ainavas” un saimniecībām
nīt zemes izmantošanas
“Ainavas–2”, “Ainavas–1”, “Ainavas–3”,
veidu no lauksaimniecības kustamā īpašuma
“Ošlejas”, “Valteri” un “Cildas–1
zemes uz komercdarbības objektiem.
Darba kārtībā 19 jautājumi.

piešķirt juridiskās adreses pēc
22 iesniegumiem, tai skaitā 2 dvīņu
mājām;
piekrist, ka 5 Latvijas pastāvīgie
iedzīvotāji nostiprina zemesgrāmatā
nekustamo īpašumu vai tā
domājamās daļas;
apstiprināt zemes ierīcības
projektu kā galīgo Mārupes pagasta
nekustamiem īpašumiem:
“Upaiņi” (zemes kadastra Nr.
8076–003–0202),
“Brieži” (zemes kadastra Nr.
8076–003–0039),
“Rutki” (zemes kadastra Nr.
8076–003–0108) 1. zemes vienī
bai;
nodot zemes gabala “Krūkas”
(zemes kadastra Nr. 8076–011–
1031) detālplānojuma pirmo re

Nr.
2007/56
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nekustamo īpašumu “Mazcīruļi”, K. Ulmaņa gatve – sauszemes robeža apmēram
“Vidzemes nams”, “Kazaki–1”, starp nekustamo īpašumu “Kurpnieki” 14.1842
ha
“Jaunvārnas”, “Branguļi”, “Jaun un “K.Ulmaņa gatve 101” – sauszemes
branguļi”, “Kazāki”, “Kuģenieki”, robeža starp nekustamo īpašumu “La
“Vilki”, “Vārnas–A”, “Mazcīruļi–B”, cumi–1” un “K. Ulmaņa gatve 101”,
“Lacumi–1”, “Vārnas”, “Vārnas–1” “Upesgrīvas iela 3” un “Zemnieki” –
teritorijai
Daibes iela – Lielā iela

objektu apbūvi
sadalīt zemes gabalu ne
mazāku par 1.0 ha un mai
nīt zemes izmantošanas
veidu no lauksaimniecības
zemes uz komercdarbības
objektu apbūvi

Par dāvinājumu
pieņemšanu
Pieņemt dāvi
nājumā Sabiedrī
bas ar ierobežotu

atbildību “WHITE STAR”, vienotais
reģistrācijas numurs 50003706751,
īpašumā esošās inženierkomunikā
cijas – ūdensvada un kanalizācijas
ārējos tīklus 2948,93 m garumā,
tajā skaitā ūdensvada ārējie tīkli –
1409,00 m, kanalizācijas ārējie tīk
li – 1197,18 m, kanalizācijas spied
vads – 342,75m par kopējo summu
Ls 176 000,00, kas ir izbūvēti Mazās
Spulgas ielas, Mazās Zemturu ie
las, Zemturu ielas un projektēja
mās Mauriņu ielas sarkano līniju
robežās.
Pieņemt dāvinājumā SIA “STO
NE DEVELOPMENT”, vienotais
reģistrācijas numurs 40003644568,
īpašumā esošās inženierkomunikā
cijas – ūdensvada un kanalizācijas
ārējos tīklus 890.00 m garumā, tajā
skaitā ūdensvada ārējie tīkli – 450,00
m, kanalizācijas ārējie tīkli – 440,00
m par kopējo summu Ls 90 000,00,
kas ir izbūvēti Braslas ielas un Kur
males ielas sarkano līniju robežās,
Mārupes pagastā.
Dažādi
Atbalstīt SIA “Mārupe 182”
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
būvniecības ieceri zemes gabalā ar
adresi Lielā iela 115, Lielā iela 117,
slēgt līgumu ar SIA “Mārupe 182”

par ieguldījumu Mārupes pagasta
infrastruktūras attīstībā.
Apstiprināt iesniegto saistošo no
teikumu Nr. 44 projektu “Grozījumi
Mārupes pagasta 29.03.2006. saisto
šajos noteikumos Nr. 13/2006 “Par
sociālās palīdzības pabalstiem un ma
teriālās palīdzības pabalstiem Mārupes
pagastā””. Saistošie noteikumi stājas
spēkā ar 2008. gada 1. janvāri. Saistošo noteikumu Grozījumi tiks publicēti
nākamajās “Mārupes Vēstīs”.
Piekrist medību tiesību nomas
līguma noslēgšanai ar biedrību me
dību klubu “Mārupes bebrs” par ie
sniegumā norādītajām pašvaldībai
piederošajām zemes platībām.
Par Mārupes pagasta privatizā
cijas komisijas priekšsēdētāju iecelt
Mārupes pagasta padomes priekš
sēdētāja vietnieku Ivaru Punculi.
Pārējais komisijas sastāvs paliek
nemainīgs: komisijas locekļi: depu
tāti – Anita Grope, Līga Laupere,
galvenā grāmatvede Rita Kausi
niece, komisijas sekretāre – Alda
Bērziņa.
Piekrist izņemt reģistrācijas
apliecību 2 privātpersonām uz in
dividuālo darbu – dziednieka eks
trasensa pakalpojumiem Latvijas
teritorijā un pirmsskolas vecuma
bērnu auklītei.
Rīgas Apriņķa Avīze
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Aktuāli: gājēju drošība
29. novembrī Mārupes pagasta
padomē notika diskusija starp Mā
rupes vidusskolas vecāku komiteju
un pašvaldības darbiniekiem un de
putātiem par jautājumiem, kurus
bija ierosinājusi Mārupes vidusskolas
vecāku padomes locekle Gunita Lo
gina, kuru ļoti satrauc bērnu drošība
uz ceļiem.
Tā kā iesniegumā bija minētas
trīs pagasta teritorijā esošās ielas –
Daugavas, Kantora un Lielā iela,
vispirms Mārupes pagasta padomes
priekšsēdētāja Līga Kadiģe izskaidro
ja šo ielu statusu, darbības, kas veik
tas, lai sakārtotu šīs ielas, un citus
ar to saistītos jautājumus. Daugavas
un Kantora iela ir valsts nozīmes ie
las, kuru rekonstrukcija, uzlabošana
un labiekārtošana neietilpst pagasta
padomes kompetencē. Iepriekšējos
gados ir izdevies ierosināt sakārtot
Kantora ielas posmu no Rīgas ro
bežas līdz Mārupes vidusskolai, ir
izstrādāts jauns projekts tālākai ceļa
rekonstrukcijai.
Daugavas ielai ir izstrādāts pro
jekts, kura realizācija tika solīta jau
2006. gadā, bet uz Mārupes pagas
ta padomes vēstuli 20.07.2007. tika
saņemta LR Satiksmes ministrijas
valsts sekretāra J. Maršāna parakstīta

atbilde par autoceļa P–132 Rīga –
Mārupe rekonstrukciju, kurā rakstīts
sekojošais: “Arī Satiksmes ministri
ja ir ieinteresēta sakārtot autoceļu
P–132 Rīga – Mārupe, lai posmu
no Rīgas pilsētas robežas līdz au
tobusu pieturai “Senči” padarītu
par drošu visiem satiksmes dalīb
niekiem – autobraucējiem, gājējiem
un velosipēdistiem. Diemžēl ceļu
nozares nepietiekamais finansē
jums to neļāva izdarīt jau 2006. un
2007. gadā. 2008. gadā atjaunosim
agrāk izstrādāto būvprojektu. Par
rekonstrukcijas būvdarbu iespējamo
veikšanas laiku (2009. vai – 2009.
un 2010. gadā) varēsim spriest pēc
informācijas saņemšanas par sagai
dāmajām būvdarbu izmaksām.” Mā
rupes vidusskolas vecāku komiteja
nolēma nosūtīt LR Satiksmes minis
trijai vēstuli, kurā vēlreiz uzsvērtu
nepieciešamību pēc šī ceļa posma
sakārtošanas.
Mārupes pagasta Lielai ielai arī
ir izstrādāts ielas izbūves projekts,
kas paredz ietves, apgaismojumu,
lietusūdeņu novades sistēmu un
asfaltēšanas darbus. Šī projekta
provizoriskās izmaksas jau tā iz
strādes gaitā pārsniedza miljonu
latu. Mārupes pagasta padome ir

vairākas reizes startējusi konkursos
uz Eiropas Savienības līdzekļu pie
saisti, taču nav saņēmusi līdzekļus
šim projektam. Tā kā pilna projek
ta veikšana nebūtu lietderīga pirms
pilnīgas komunikāciju izbūves, jo
Lielās ielas sarkanajās līnijās pare
dzēti maģistrālie vadi, pašvaldība
ir radusi iespēju Lielās ielas sakār
tošanai piesaistīt vietējos investorus
un 2007. gadā noslēgusi vairākus
sadarbības līgumus par šīs ielas daļu
asfaltēšanu ar bindara slāni. Pirma
jiem līgumiem bija jābūt izpildītiem
šā gada oktobra beigās, diemžēl tas
nav noticis.
Mārupes pagasta padomes de
putāti izskaidroja vecāku padomes
locekļiem arī ar budžeta veidošanu
saistītus jautājumus. Mārupes vi
dusskolas vecāki uzdeva daudzus
jautājumus, kā arī ierosināja aktīvāk
aicināt iedzīvotājus maksāt nodokļus
savā pašvaldībā.
Mārupes pagasta padome sa
vukārt aicina iedzīvotājus uz kons
truktīvu sadarbību, sekojot līdzi
aktualitātēm, kuras tiek publicētas
pagasta informatīvajā izdevumā,
kurš izlasāms arī mājas lapā www.
marupe.lv.
Z. Melkina

Nelaime nenāk brēkdama
22. novembrī jaunajā dzīvo
jamā rajonā Vecozolu namos,
Zeltrītu ielā 12, izcēlās uguns
grēks, kurā cieta 23 dzīvokļu
nams. Diemžēl nodega praktiski
viss mājas jumts, pilnībā izdega 8
dzīvokļi, vēl 8 ļoti būtiski cietuši
dzēšanas procesā, pārējie daļēji
bojāti. Par laimi, lielajā nelaimē
nav cietuši cilvēki.
Tai pašā dienā cietušie vērsās
Mārupes pagasta padomē, uz ār
kārtas sanāksmi tika uzaicināti
būvvaldes, bāriņtiesas, sociālā die
nesta, policijas pārstāvji. Piedalījās
arī nama apsaimniekotāju firmas
“3x” pārstāvji. Būtiskākais jautā
jums bija: kāda palīdzība nepiecie
šama. Sociālais dienests piedāvāja
vienreizējo ārkārtas finansiālo pa
balstu bez apstākļu izvērtēšanas,
no kura sākotnēji cietušie attei
cās, taču vēlāk vairāki pabalsti tika
izmaksāti. Izmitināšana pirmajās
dienās nevienai ģimenei nebija
vajadzīga.
Iedzīvotāji tika informēti par
iespēju individuālā kārtā vērsties
pēc palīdzības sociālajā dienestā.
Diemžēl nelaime nenāk brēkdama,
un izrādījās, ka 6 nama dzīvokļos
neviens nav deklarējis dzīvesvie
tu, tātad var veidoties situācija,
ka vietējā pašvaldība pēc likuma
nevar piešķirt pabalstu, bet pēc

m Lai orientētos pagasta ie
lās, to krustojumos nepieciešams
izvietot ielu nosaukumu plāksnes.
Izvērtējot iepriekšējo pieredzi, ma
zāk sabojātas tiek tās nosaukumu
plāksnes, kuras piestiprinātas pie
sētām. Tāpēc jaunās ielu nosau
kumu plāksnes, kur vien tas būs

6 gadiem) rotaļām nākamgad tiks
rekonstruēti rotaļu laukumi daudz
dzīvokļu namu iekšpagalmos. Tā
dējādi katram būs vecumam atbils
tošas rotaļu ierīces un, atbilstoši tās
lietojot, pagarināsies to mūžs.
Arī Skultē un Tīrainē tiks re
konstruēti rotaļu laukumi.

iespējams, tiks stiprinātas pie sētām,
jo tās sētas nebojā. Sētu īpašnieki,
lūdzu, esiet saprotoši. Vēlreiz vēlos
atgādināt visiem dzīvžogu īpašnie
kiem pārliecināties, vai jūsu dzīv
žogi un citi stādījumi neierobežo
redzamību uz ielas vai ceļa.
Tikai sadarbojoties, iespējams
izveidot patīkamu un ērtu dzīves
vidi pagastā.
m Nupat Jaunmārupes bērnu,
kuri vecāki par 6 gadiem, rotaļām
nodota jauna spēļu ierīce. Tas ir sā
kums lielo bērnu rotaļu komplek
sam, jo nākamajā gadā turpat tiks
uzstādītas vēl citas ierīces, soliņi,
atkritumu urnas un laukuma nožo
gojums, lai spēles būtu interesantas
un drošas.
Mazo bērnu (vecumā no 2 līdz

m Atgādinām – jau vairāk nekā
pusgadu ir spēkā Mārupes pagasta
padomes Saistošie noteikumi Nr.
14 “Mārupes pagasta kapsētu uz
turēšanas noteikumi”, kas nosaka
vietu piešķiršanas kārtību kapos.
Mārupes kapos apbedīšana notiek
tikai esošajās kapu vietās atbilstoši
noteikumiem. Par jaunu kapa vietu
ierādīšanu Mazcenu kapos līgumu
slēdz tikai ar Mārupes pagastā dek
larētiem iedzīvotājiem. Līgumu par
kapa vietu sagatavo Mārupes dzimt
sarakstu nodaļa. Ar Saistošajiem
noteikumiem Nr. 14 var iepazīties
2007. gada 22. maija “Mārupes Vēs
tīs”, www.marupe.lv vai uz vietas
Mārupes pagasta padomē.
Mārupes pagasta
labiekārtošanas dienests

Ātri, gardi, daudzveidīgi!
Laipni gaidīti

jaunatvērtajā kafejnīcā

”Ezīšos” –

Mārupes – Jaunmārupes ceļa
labajā pusē, netālu no viadukta.

deklarētās adreses nav iemesla to
darīt!
Sestdien pēc nelaimes notika
mājas iedzīvotāju sapulce, kurā
piedalījās arī projekta attīstītājs
SIA “Vecozolu nami”, kurš līdz
ekspertīzes lēmuma saņemšanai
segs jumta un komunikāciju at
jaunošanas izmaksas.
5. decembrī “3x” valdes locekle
Līga Puriņa paziņoja, ka piektdien,
1. decembrī, ir pieņemts lēmums,
kura firma atjaunos Zeltrītu ielas
12 nama jumtu, jumts šobrīd ir
pārklāts, ir pasūtītas visas tā atjau
nošanai nepieciešamās konstrukci
jas, pēc kuru saņemšanas sāksies
jumta demontāža un montāža.

Mārupes pag. zemes gab. “Meldriņu iela 20” (kadastra Nr. 8076–003–
1362, platība 1.51 ha) ir apstiprināta detālplānojuma gala redakcija –
Saistošie noteikumi Nr. 42, protokols Nr. 18, lēmums Nr. 7.1.
Ar detālplānojuma gala redakciju ir iespēja iepazīties Mārupes
pagasta būvvaldē, Daugavas ielā 29, Mārupē, Rīgas rajonā, darba
dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.
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Informācija iedzīvotājiem

Apsaimniekotājs pēc Vecozolu
ciemata iedzīvotāju ierosinājuma ir
atvēris Ziedojumu kontu, uz kuru
var pārskaitīt naudiņu ugunsgrē
kā cietušās Zeltrītu ielas 12. mājas
iedzīvotājiem!
KONTA Nr.
LV76HABA0551018963992,
SIA “3X”, reģ. Nr. 40003646395,
kods HABALV2X – ziedojumiem.
Par naudas izlietošanu lems paši
12. mājas iedzīvotāji, apsaimniekotājs
ir tikai starpnieks, kurš nokārtoja šo
formalitāti. Ja ir vēl kādi ierosinājumi,
kuru realizācijā apsaimniekotājs var
palīdzēt, droši zvaniet vai rakstiet –
SIA “3X”, tālr. 27022450, 67294739,
e–pasts: 3x@3x.lv.

Kārtīga latviešu ģimene
ņemtu mūža apgādībā
vientuļu cilvēku atlīdzībā
pret dzīvojamo platību.
Tālr. 29238556.

Piedāvājam galdu klāšanu:
• kāzās un svinībās;
• jubilejās;
• prezentācijās;
• bērēs, piemiņas dienās;
• dārza, sporta svētkos.

Tālr. 29475077
SIA “Harissa Alba”,
www.harissaalba.lv

Andris Lībers aicina
izvēlēties savu
Ziemassvētku eglīti z/s
“Mārtiņi” mežā.
Ja gribat eglītes
izvēlēšanos pārvērst
par jauku piedzīvojumu
bērniem vai vienkārši
iegādāties svaigu eglīti,
zvaniet – 29142465.

Mārupes pagasta
labiekārtošanas dienests

aicina darbā
sētnieku

darbam Mārupītes gatvē ar
2008. gada janvāri.

Privātais bērnudārzs
Ansītis un Grietiņa

Tālrunis 7149876.

Rīgā, Bauskas ielā 88,

SIA “Sheidija”
kafejnīca

uzņem jaunus
audzēkņus no 1,5
gadu vecuma.

Jaunmārupē, Mazcenu alejā 3,

Tālrunis 29259578.

Tālr. 28660004, Baiba

rīko banketus un bēru mielastus
(līdz 45 personām).
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Bērnības zemi meklējot jeb “Lienītei” – 35

Pasaku feja Iveta aicina Madaru, Mārci un mūzikas skolotāju Martu
meklēt bērnības zemi.

Senu atmiņu takās visus aizved Evita, Santa un Guntis.

Mārupes pagasta padomes Atzinības rakstus saņēma (no kreisās) Emīlija
Vovere, Rita Gazina un Sandra Liepiņa.

Paldies par ilggadīgu darbu Maijai Laiviņai, Ritai Guščikai, Aijai Sīlei un
Dainai Konušai.
“Pirms 35 gadiem šeit pavisam
netālu kuploja varens ābeļdārzs, kas
pavasaros apkārtni piepildīja ar ziedu
gaišumu un smaržu gluži kā pasakā.
Kāds cilvēks šo pasaku dārzu spēja
pārvērst par īstu pasaku zemi, kurā
ir sava pils, uzticami galma ļaudis un
daudz mazu Ziedu pumpuriņu, kuri
jāsargā, par kuriem jārūpējas. Tā radās
Bērnības zeme Mārupītes krastā.” Šādi

6

vārdi skanēja pirmsskolas izglītības
iestādes “Lienīte” 35 gadu jubilejas ie
vadā, kad divi mazi mārupēni kopā ar
savu muzikālo audzinātāju Martu un
pasaku feju jeb skolotāju Ivetu devās
meklēt bērnības zemi.
Jaukā muzikālā kompozīcijā, kurā
piedalījās nu jau pavisam pieaugu
ši bērnudārza absolventi (Zigmārs
Kristsons no pirmā – 1973. gada iz

laiduma, Indra Priede (Zeiza), Evita
Vovere (Beča), Santa Ruska (Berg
mane), Guntis Ruskis, Elīna Grāve),
gan tagadējie skolēni (Evelīna, Arta,
Kārlis u. c), ar labi pazīstamām bērnu
dziesmiņām, seniem un ne tik veciem
fotoattēliem tika atsaukts atmiņā “Lie
nītē” piedzīvotais.
PII “Lienīte” dibināta kā kolho
za “Mārupe” apvienotā pirmsskolas
iestāde un tika atvērta 1972. gada
20. jūlijā. Visas grupas toreiz bija
diennakts, no tām viena mazbērnu
grupa, kurā bērnu vecums 1 – 2
gadiņi. Bērnus bērnudārzā uzņēma
divas reizes mēnesī ar kolhoza val
des sēdes lēmumu, no 147 bērniem
103 bija kolhoznieku, 44 – ciema
padomes iedzīvotāju bērni. 1981.
gada 6. janvārī kolhoza “Mārupe”
bērnudārzs – mazbērnu novietne
pārgāja Rīgas rajona Tautas izglītības
nodaļas pakļautībā un ieguva savu
tagadējo nosaukumu “Lienīte”. Lai arī
daudziem labi zināmā Mārupes bēr
nudārza muzikālā audzinātāja Liene
Lūse teic, ka dārziņš vārdu ieguvis
par godu čaklajai un spriganajai Lie
nītei no pasakas par Sprīdīti, dau
dziem tas asociējas tieši ar krustmāti
Lienīti, kura daudzu gadu garumā ar
televīzijas starpniecību veidoja mazo
mārupiešu un visas Latvijas bērnu
dziedātprasmi. 1991. gada vasarā bēr
nudārzs “Lienīte” kļuva par Mārupes
pagasta izglītības iestādi.
Kad bērnības zemes takas bija
izstaigātas, pirmo paldies par bērnu
dārza izveidošanu un tam veltītajiem
gadiem, protams, saņēma tā pirmā
vadītāja Laimdota Gludmane, tad tika
suminātas bijušās darbinieces – pirmā
metodiķe, vēlāk arī dārziņa vadītāja
Daina Erdmane, mūzikas skolotāja
Liene Lūse, pirmā vecākā medmāsa
Māra Liepiņa, saimniecības pārzine
Ausma Auniņa, šuvēja Ludmila Bo
jatjuka, naktsauklīte Inta Krusta (An
dersone), grāmatvede Velta Švetere,
pirmsskolas skolotājas Zigna Staņko,
Zinaida Spāde, Nadīna Erdmane, dak
tere Ārija Strazdiņa.
“Kādu dienu pilī ieradās cilvēks,
kurš to spēja padarīt vēl plašāku,
bagātīgāku un krāšņāku. Pils dārzā
uzziedēja daudz skaistu, vēl neredzētu
ziedu. Uzziedēja arī “Vēja magones””.
Par to paldies vadītājai, kas “Lienī
tes” kolektīvu vadīja 13 gadus – Līgai
Kadiģei.
Mārupes pagasta padomes augstā
kais apbalvojums – Atzinības raksts –
tika pasniegts trim ilggadējām PII
“Lienīte” darbiniecēm – pirmssko
las skolotājai Ritai Gazinai, auklītei
Emīlijai Voverei un medmāsai Sandrai
Liepiņai. Zīmīgi, ka 2002. gadā pašus
pirmos Atzinības rakstus Nr. 1 un Nr.
2 saņēma tieši “Lienītes” skolotājas
Maija Laiviņa un Zigna Staņko.
PII darbinieku ansamblis “Vēja
magones” sveica visus ar dziesmām,
bet “Lienītes” vadītāja Biruta Antone
viča un metodiķe Sarmīte Egle katram
bijušajam un esošajam darbiniekam
dāvināja ziedus un apgleznotu vāzīti.
Savukārt Līga Kadiģe, sveicot vi
sus Mārupes pagasta padomes vārdā,
teica: ““Lienīte” ir viena no septiņām
mūsu izglītības iestādēm. Bet kas gan
ir iestāde bez cilvēkiem? Tieši jūs esat
tie, kas piepilda šo brīnišķo pasaku
zemi ar to, kas to padara par vienu
vienīgo – vismīļāko jau vairākām mā

rupiešu paaudzēm. Jūs darāt darbu, kas
veltīts cilvēkam – bērnam, kuru vecāki
pirmoreiz izlaiž lielajā pasaulē, kur viņš
daudz ko mācās pirmo reiz.”
Paldies par ilggadīgu darbu vēlreiz
tika teikts Maijai Laiviņai, kura jopro
jām ar visu sirdi un dvēseli ik dienu
audzina mazos Mārupes ziķerus, kā
arī pavārītei Ritai Guščikai, kura jau
21 gadu trīsreiz dienā gardi pabaro
daudzgalvaino bērnudārza saimi,
skolotājai Aijai Sīlei (20 nostrādāti
gadi), pirmsskolas skolotāja palīdzei
Dainai Konušai (19 nostrādāti gadi)
un PII “Lienīte” ilggadējai metodiķei,
tagadējai vadītājai Birutai Antonevi
čai. Vairāk nekā 10 gadus “Lienītei”
uzticīgas bijušas skolotājas Kristīne
Ermuiža un Nataļja Andrianova,
muzikālā audzinātāja Marta Bērziņa,
sargs Andris Erdmanis un pavāra pa
līdze Inta Vanaga.
Mārupes pagasta padome, ņemot
vērā joprojām labi koptās muzikālās
tradīcijas, dāvināja savai lielākajai

pirmsskolas izglītības iestādei jaunu
modernu sintezatoru, apsveikumus
jubilejā “Lienītes” kolektīvs saņēma
no Mārupes vidusskolas, kurā šobrīd
mācās 151 PII absolvents, no Mārupes
un Skultes pamatskolām, no Jaunmā
rupes sākumskolas. “Lienītes” kolektī
vu sveica arī kultūras nama direktore
Ira Dūduma, sakot lielu paldies par
burvīgiem dziedātājiem, par skaistiem
svētkiem, par gardajiem sautētajiem
kāpostiem, bez kuriem nav iedomā
jama Miķeļdiena, par visu, kas dau
dziem dod iedvesmu arvien jaunām
iecerēm.
Rīgas rajona izglītības un kultūras
pārvaldes priekšnieks Oļģerts Lejnieks
sacīja: ““Lienīte” vienmēr bijusi viena
no tām izglītības iestādēm, uz kurām
mēs sūtām ciemiņus vai kolēģus pie
redzes apmaiņā. Un ciemiņus jau sūta
pie labākajiem, kādi jūs arī esat!” un
novēlēja arī turpmāk būt tikpat ra
došiem.
Nobeigumu lasiet 6. lpp.

Mārupes bērnudārza pirmā vadītāja un veidotāja Laimdota Gludmane.

Mārupes pagasta padomes priekšsēdētāja Līga Kadiģe no sirds sveica
savas bijušās kolēģes.

“Vēja magones”, pirmajā rindā otrā no labās “Lienītes” vadītāja Biruta Antoneviča.
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Meitenes no Mārupes vidusskolas Mārtiņš Sirmais
Jaunmārupes sākumskolā
piedalās Eiropas parlamenta
modeļa veidošanā

Nedēļa pirms 10. oktobra pa
gāja, lasot materiālus par Eiropas
ārlietu attiecībām, trenējot savu an
gļu valodu un sarunās ar iepriekšē
jo gadu “Model European Parlia
ment – Baltic Sea Region” (MEP)
dalībniecēm, cenšoties izprast, kas
tad īsti ir šis pasākums, kurā man
būs jāpiedalās.
Tagad par MEP es un mana kla
sesbiedrene Ilze Laizāne varam stās
tīt droši, jo no 10. līdz 14. oktob
rim piedalījāmies “Model European
Parliament – Baltic Sea Region” jeb
kopā ar vēl daudziem jauniešiem
veidojām Eiropas parlamenta mo
deli. Šogad šis pasākums, kurā pie
dalījās 65 jaunieši no Baltijas jūras
reģiona valstīm, notika Rīgā. Piecas
dienas jaunieši no Latvijas, Vāci
jas, Somijas, Igaunijas, Zviedrijas,
Austrijas un Dānijas meklēja risi
nājumus dažādiem Eiropas politikas

Kultūras
pasākumu afiša
9. decembrī plkst. 13.00 Mu
zikālās Adventes koncertcikla
bērnu koncerts Mārupes kultūras
namā.
12. decembrī Mārupes pagasta
padome suminās šā gada otrajā
pusē 80., 85. un 90. dzīves gadu
slieksni pārkāpušos mārupiešus.
14. decembrī Mārupes mūzi
kas un mākslas skolas audzēkņi
sniegs Ziemassvētku ieskaņas kon
certu kaimiņiem – Jaunmārupes
sākumskolas audzēkņiem.
21. decembrī Mārupes kultū
ras namā labdarības eglīte mazno
drošinātajām ģimenēm, vientuļa
jiem pensionāriem un cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām. Tuvāka
informācija Sociālajā dienestā vai
pa tālruni 7149869.
Mārupes Mūzikas un mākslas
skola aicina visus uz pūtēju, stī
gu un klavieru nodaļu audzēkņu
koncertiem decembrī. Tuvāka
informācija skolā vai pa tālruni
26556692.
23. decembrī plkst. 16.00
Muzikālās Adventes koncertcikla
noslēgums – “Baltais koncerts”
Mārupes kultūras namā.
Rīgas Apriņķa Avīze
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jautājumiem.
Kas tad īsti notiek šajā skolēnu
Eiroparlamentā? Delegāti no kat
ras valsts izvēlas vienu no piecām
komitejām, kurā vēlētos strādāt šīs
dienas. Es izvēlējos strādāt Eiropas
ārlietu komitejā, bet Ilze bija komi
tejā, kura strādāja ar konstitucionā
lajām attiecībām. No Latvijas šogad
piedalījās astoņi dalībnieki: mēs ar
Ilzi no Mārupes vidusskolas, divi
puiši no Gulbenes ģimnāzijas, divas
meitenes no Dagdas vidusskolas,
kā arī puisis un meitene no Rīgas
Angļu ģimnāzijas. Divas dienas no
tika komiteju sanāksmes. Tajās tika
izrunātas problēmas saistībā ar ko
mitejas tēmu un izstrādāti problēmu
risinājumi. Beigās tika apkopotas
rezolūcijas. Pēdējā dienā notika,
manuprāt, visinteresantākais – ģe
nerālā asambleja. Tajā katrai komi
tejai bija jāaizstāv sava rezolūcija,

jāvada runas un jāpārliecina pārējie
parlamentārieši balsot par šo rezolū
ciju. Pēc katras aizstāvēšanas notika
balsu saskaitīšana. Rezolūcijas, kuras
ieguvušas lielāko balsu skaitu, tiek
nosūtītas Eiropas parlamentam. Tās
tiek iesniegtas kā jauniešu ieteiku
mi problēmu risināšanai Eiropas
Savienībā.
Komiteju darbs prasīja lielu at
devi. Katru dienu no astoņiem rītā
līdz sešiem vakarā notika komiteju
sanāksmes, taču pēc tām bija laba,
padarīta darba sajūta. Prieks, ka
šogad starp trim rezolūcijām, kuras
nosūtīja Eiroparlamentam, bija arī
manas un Ilzes komiteju rezolūcijas.
Vislielākais gandarījums bija par
to, ka paši Eiropas jaunieši mūsu
rezolūcijas atzina par labākajām.
Skolēnu parlaments nav ti
kai kopīga oficiālās angļu valodas
pielietošana. Tā ir iepazīšanās ar
dažādām kultūrām, ko vislabāk iz
juta tie, kuri uzņēma un izmitināja
savās mājās kādas citas valsts
delegātu. Mārupes vidusskolas
skolēni pie sevis pieņēma lielākoties
somu delegācijas jauniešus. Šo pie
cu dienu laikā mēs ieguvām daudz
jaunu draugu gan no visas Eiropas,
gan arī no Latvijas!
Liels paldies par šādu iespēju,
protams, jāsaka mūsu, Mārupes
vidusskolas, direktoram Jānim
Lagzdkalnam un Mārupes pagasta
valdei. Novēlu ikvienam kaut reizi
dzīvē uzdrīkstēties un iegūt tikpat
labu pieredzi, kādu ieguvām mēs
ar Ilzi!
Edīte Garjāne

Bērnības zemi meklējot jeb
“Lienītei” – 35
Nobeigums. Sākumu lasiet 7. lpp.

Pašreizējo audzēkņu vecāku ap
sveikums sākās ar mūziķa Gvido
Lingas un viņa dēla Svena enerģiski
izpildītu dziesmu, bet vecāku pārstāv
ji teica paldies par to, ka viss bērnu
dārza kolektīvs dod iespēju bērniem
baudīt bērnību, par to, ka palīdz arī
vecākiem izprast un audzināt savus
bērnus, un vēlēja svinēt daudz skaistu
gadskārtu.
Saviesīgajā daļā turpinājās atmi
ņas, muzikālu pārsteigumu un dāvanu

bija sagatavojušas piecas no pirmajām
bērnudārza darbiniecēm, bet fotogrāfi
jās uz ekrāna varēja redzēt, cik skaisti
nosvinēta dārziņa jubileja ar audzēk
ņiem. Katrs viesis labākajā jubilejas
laikrakstā “Lienītes raibās dieniņas”
varēja iepazīties arī ar mazo māru
piešu jautriem teicieniem, vēlējumiem
savai “Lienītei” jubilejā vai atbildēm
uz jautājumu “Ko es darītu, ja būtu
Latvijas prezidents?” Paldies visiem,
kas radīja šos svētkus!
Zanda Melkina

RP SIA “Primārās veselības aprūpes centrs
Ziepniekkalns”
sniedz pakalpojumus visiem Latvijas
iedzīvotājiem:
- ar ģimenes ārsta norīkojumiem;
- bez ģimenes ārsta norīkojuma par maksu;
- ar apdrošināšanas polisēm.
s Pacienti var saņemt augsti kvalificētu speciālistu konsultācijas: endokrinoloģijā, ginekoloģijā, ķirurģijā, proktoloģijā, dematoveneroloģijā, neiroloģijā,
zobārstniecībā;
s veselības centrā veic izmeklējumus: digitālajā rentgenā, ultrasonogrāfijā,
laboratorijā, elektrokardiogrāfijā;
s sniedz kvalificētus rehabilitācijas pakalpojumus: ārstnieciskā vingrošana, fizikālā terapija, zemūdens masāža, vispārējā ķermeņa masāža, masāža bērniem;
s ir logopēda, rehabilitologa un ergoterapeita pakalpojumi.
Valdeķu iela 57, Rīga, tālr. 67677515, 67677516, 67677671; zobārstniecība:
tālr. 7674136, darba laiks: plkst. 8.00 – 20.00; dežūrārsts plkst. 15.00 – 21.00

15. novembrī mūsu skolā pie
3. klašu skolēniem viesojās pavārs
Mārtiņš Sirmais. Starp Mārtiņu
un skolēniem notika saruna par
veselīgu uzturu. Uz tāfeles tika iz

maizītes cepšanas.
Viņi paši iejauca, samīcīja un
skolas ēdnīcā izcepa garšīgu maizī
ti, kuru nogaršot deva arī pārējiem
skolas bērniem.

veidots veselīgo produktu saraksts.
Bērni nosauca ikdienā biežāk lie
totos produktus: pienu, krējumu,
burkānus, bietes, augļus, dabīgi
spiestās sulas u. c.
Sarunas gaitā noskaidrojās arī
to produktu klāsts, kuri ir nevese
līgi cilvēka uzturam. Tad prasmī
gā pavāra vadībā skolēni ķērās pie

Tā bija ļoti laba audzināšanas
stunda. Mārtiņš prasmīgi node
monstrēja garo maizītes tapšanas
ceļu. Protams, pašu ceptā maizīte
likās daudz gardāka nekā parasti, jo
tajā tika ielikta daļa mīlestības.
Jaunmārupes sākumskolas
3.b klases audzinātāja
U.  Moiseja

Pensionāru un lauksaimnieku
Ziemassvētku eglīte

16. decembrī plkst. 13.00 Mārupes kultūras namā.
Dziedās “Noktirne”, balli spēlēs Guntis.
Autobuss kursēs 12.00
no Skultes – Jaunmārupe – Dzimtene – Tīraine – Mārupes k/n
Sīkāka informācija pa tālruni 29397747 (Brigita).

2008. gada 19. janvārī

- plkst. 12.00 atceres brīdis pie
Roberta Mūrnieka kapa
Mārupes kapos;
- plkst. 17.00 Mārupes kultūras
namā notiks 1991. gada barikāžu
17. gadskārtas atcerei veltīts svinīgs
pasākums. Ieeja ar ielūgumiem.
1991. gada barikāžu dalībnieku
Mārupes biedrības valde

Kā eglītes zaļumu – veselību,
Kā eglītes mirdzumu – mīlestību,
Kā eglītes gaišumu – dzīvesprieku!

Mārupes pagasta represētie!
Būsiet laipni gaidīti pie
Jaungada eglītes 12.01.2008.
plkst. 13.00 Mārupes kultūras namā.
Autobuss no Jaunmārupes kantora
plkst. 12.30.
Represēto apvienības valde

Decembrī

SVEICAM

75 – Antonam Siliniekam, Ivanam Terehovam, Klementīnei Vasiļevskai,

Ausami Grosbergai, Birutai Kalvānei, Andrejam Ivanovam, Lilijai Borisovai,
Aleksandrai Mahotkinai,

80 – Valentīnai Markovskai, Annai Bērzei,
Broņislavam Puškelam, Maigai Rubulei

85 – Alidai Runcei, Marijai Prauliņai,
94 – Ērikai Križmanei!
Novembrī Mārupes dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 10 jaundzimušie:
Sabīne Caunīte (dzimusi 18.10.), Henrijs Keiseļs (dzimis 18.10.),
Made Kraukle (dzimusi 26.10.), Daniels Kristofers Danilāns (dzimis
31.10.), Kristiāns Šīmanis (dzimis 31.10.),
Anita Veita (dzimusi 26.09.), Sīmanis Gordins (dzimis 14.11.),
Roberts Ašmanis (dzimis 31.10.), Annija Meldere (dzimusi 18.11.),
Roberts Lauks (dzimis 15.11.)!
Novembrī noslēgtas 3 laulības.

Novembrī uz mūžu no mums šķīrušies:
Aigars Priede (1972.), Anna Kveska (1927.),
Jeļena Ivanova (1925.), Elza Bojāre (1921.),
Arturs Repše (1964.), Nikolajs Aglišs (1924.),
Monika Armanova (1918.).
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sports

Gada sporta svētki Mārupē

Ira Dūduma un Silvija Bartuševiča: “Šovs var sākties!”

Mazajiem laureātiem vēlam nākamgad sasniegt augstākās virsotnes.
Diplomi, goda raksti, kausi,
medaļas un balvas visdažādākajos
sporta veidos 23. novembrī rotāja
Mārupes kultūras nama vestibi
lu. Uz gada nozīmīgāko pagas
ta sporta pasākumu “Mārupes
sporta laureāts 2007” bija aici
nāti sportisti, sporta atbalstītāji
un organizētāji, lai novērtētu gan
sportā padarīto, gan suminātu
tos, kuriem 2007. gadā vislabāk
veicies sacensībās, gan it īpaši
izceltu jaunos talantus. Gada
balvai tika nominēti sportisti,
kuri piedalījušies starptautiska
mēroga sacensībās, pārstāvējuši
Latviju pasaules un Eiropas sa
censībās gan kā Latvijas valsts
jauniešu, junioru un pieaugušo
izlašu dalībnieki un kandidāti,
gan individuāli. Vērtējot sasnie
gumus, tika izveidotas divas
nominācijas – Mārupes sporta
laureāts 2007 un otra – Mazais
laureāts – par veiksmīgiem star
tiem pēdējā gada laikā.
Pasākumu, kurš notika pir
mo reizi, vadīja Mārupes pagas
ta sporta daļas vadītāja Silvija
Bartuševiča un kultūras nama
direktore Ira Krauja − Dūdu
ma. Svētkus atklāja deju grupa
“Savanna” ar speciāli Mārupei
iestudētu deju kompozīciju ar
mākslas vingrošanas elementiem.
Atklāšana noslēdzās ar simbolis
kas sporta lāpas iedegšanu, kuras
liesmu aizdedza sporta entuziaste
un veterāne Olga Utkina.

Mazā laureāta balvas
saņēma
jātnieku sportā: Santa Šteinberga, Krista Kristiāna Alksne;
velosportā: Guntis Liepa, Māris
Gūtmanis; ūdensslēpošanā: Gundars Ruņģis; orientēšanās: Egīls
Puriņš; kroskartos (jeb mazie ba
giji): Jānis Baumanis; badmin
tonā: Ieva Pope; kalnu slēpoša
nā un skrituļslalomā: Kristaps
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Tiesneši Andrejs Lasis, Aleksandrs Briedis, Anzelms Buls sportam veltījuši
vairāk nekā 50 gadus.

Viens no populārākajiem sporta veidiem Mārupē ir futbols. Pirmajā rindā
treneri Agris Kokorevičs un Viktors Družinins.
Blūms; golfā: Elīna Streļuka; vo
lejbolā un orientēšanās: Elizabete
Zīlišķe; hokejā: Renārs Seiksts;
autosportā: Ainārs Kalniņš.

Mārupes sporta laureāts
2007
Volejbolā: Līga Miķelsone un
Dita Lagzdkalne (treneris Andris
Vitauts Kļaviņš); futbolā: Kristaps Antoņēvičs, Kaspars Žurovs, Valērijs Urigajevs, Sandis
Antoņēvičs, Andrejs Jušmanovs,
Artūrs Veismanis (treneri Agris
Kokorevičs, Viktors Družiņins);

hokejā: Mārtiņš Skuška, Jānis
Ozoliņš, Roberts Rēboks, Armands Komandieris; taekvondo:
Artūrs Mihējevs, Kārlis Orleāns,
Pēteris Kotāns, Gints Ginters
(treneris Vitālijs Lepins Žagars);
motosportā: Armands Leitāns
(treneris Egīls Agarskis); riteņ
braukšanā: Rihards Bartuševičs
(treneris Mečislavs Bartuševičs);
kroskarti: Artis Baumanis; skri
tuļslalomā: Kristaps Zvejnieks
un Miks Zvejnieks (trenere Jana
Zvejniece); badmintonā: Aija
Pope (treneris Arnis Šefers); airē
šanā: Andrejs Kostenko (trenere

Arī Karlīne Štāla – 2007. gada atklātā Beļģijas čempionāta uzvarētāja, –
pirmā sieviete, kas uzvarējusi kādā formulas klasē, ir mārupiete.

Jaunākajam “lielajam” laureātam Artūram Mihejevam, kurš nodarbojas ar teikvondo, ir tikai 6 gadi! No kreisās: Kālis Orleāns, treneris Vitālijs
Lepins Žagars, Artūrs, Silvija Bartuševiča, Pēteris Kotāns un Gints Ginters.
Rīgas Apriņķa Avīze
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No kreisās: Sigita Krūmiņa, Aija Pope, treneris Arnis Šefers, Andrejs Kostenko, trenere Ludmila Lazdeniece, Jānis Smons.

Velo–moto–auto sportisti: priekšplānā riteņbraukšanas treneris Mečislavs
Bartuševičs, no kreisās – riteņbraucējs Rihards Bartuševičs, kroskartists
Artis Baumanis, motobraucējs Armands Leitāns.

Ludmila Lazdeniece); vieglatlēti
kā: Jānis Smons (trenere Mārīte
Lūse); roku cīņā: Sigita Krūmiņa
(treneris Jānis Amoliņš); orien
tēšanās: Jānis Ozoliņš; jātnieku
sportā: Airisa Penele; autosportā:
Karlīne Štāla un Ivars Vasaraudzis.
Sporta svētkus krāšņus un
skanīgus darīja jaunie māksli
nieki un kolektīvi, kas ar saviem
priekšnesumiem piedalījušies Mā
rupes sporta pasākumos: grupa
“Keen”, Arta Jēkabsone, Rihards
Bērziņš, kā arī pirmo reizi uz
stājās Mārupes kultūras nama
hip−hop dejotāji. Ar muzikāli
sportiskiem numuriem uzstājās
Mārupes vidusskolas aerobikas

Ceturto gadu izcīna Voldemāra Lībera
ceļojošo kausu
Ar sauli, sniegu un trauksmainu
vēju iesākās pirmās novembra die
nas, likās, ka rudens un ziema cīnās
par savu ietekmi dabā. Satraukumu
par dabas kaprīzēm visvairāk pār
dzīvoja riteņbraucēji, jo 4. novembrī
bija jānotiek pēdējām šīs sezonas sa
censībām − Mārupes pagasta MTB
sacensībām un ceļojošā Voldemāra
Lībera kausa izcīņai riteņbraukšanā.
Svētdienas rīts atnāca ar skaidrām
debesīm, bez neviena mākonīša, un
vēlāk pat saulīte lutināja visus spor
tistus, kuri kuplā pulkā bija sabrau
kuši no tuviem un tāliem rajoniem.
Sacensību jaunākie dalībnieki − 1.
un 2. grupa – pēc sacensību galve
nā tiesneša Andreja Laša svilpiena
devās trasē, kura šoreiz bija izvei
dota pa pastaigu takām z/s “Mār
tiņi” piederošajā meža audzē. Šajās
grupās cīnījās gan par godalgotām
vietām, gan par V. Lībera ceļojoša
jiem kausiem, kurus uz gadu savā
īpašumā iegūst labākie mārupie
ši. Andris Lībers uzmanīgi sekoja
sacensību gaitai, jo bija jāizvērtē,
kuri mārupieši būs cienīgi ceļojošā
kausa īpašnieki. Un par tādiem 1.
grupā kļuva Oskars Šķēle, bet par
2. grupas uzvarētāju − Nikoleta
Proskoviča. Pasniedzot kausus un
diplomus, vēl katram tika naudas
Rīgas Apriņķa Avīze
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Andris Lībers ar V. Lībera kausa ieguvējiem Oskaru Šķēli un Nikoletu Proskoviču.

prēmija, par ko it sevišķi liels prieks
bija mazajiem sportistiem. Nākama
jām vecuma grupām starts tika dots
pēc handikapa principa: vispirms
tie, kam jāveic 12 apļi, un tad pa
mazām viņu pulkam pievienojās
tie, kam jābrauc 9, 6, un 3 apļi.
Vairākiem sportistiem riteņi trasē
niķojās un nācās vai nu steidzami
mainīt pret citu, vai izstāties. Sa
censībās vecākajās grupās piedalījās
mārupietis Nauris Kalniņš, kurš, kā
izrādījās, ir trenera Mečislava Bar
tuševiča bijušais audzēknis, diemžēl

sacensībās viņš ieguva tikai 30. vie
tu, tātad jātiekas kopējos treniņos
pie bijušā trenera, lai varētu uzlabot
sportisko formu.
Par trešo V. Lībera kausa īpaš
nieku, neskatoties uz to, ka riteni
sacensībās mainīja 3 reizes, kļuva
Rihards Bartuševičs, kura īpašumā
tas nonāk jau ceturto gadu. Sacen
sību noslēgumā tiesneši, sportisti
un to atbalstītāji izteica atzinību par
labo sacensību norisi un vēlmi tajās
atkal piedalīties nākamgad.
Silvija Bartuševiča

grupas un deju grupa “Savanna”,
kā viesi bija uzaicināti Ogres
blūza brāļi un jaunā zvaigzne
Marcus Riva, kurš pats mācījies
Mārupes vidusskolā.
Paldies par lielo darbu, ko
viņi iegulda jaunās paaudzes
fiziskajā audzināšanā, saņēma
Mārupes skolu sporta skolotāji:
Ruta Ļesņičija, Marina Ļeņičen
ko Gints Gaiķens no Jaunmā
rupes sākumskolas, Jana Zvej
niece, Sandra Kuļikovska, Jānis
Lagzdkalns un Jānis Vilkaušs no
Mārupes vidusskolas, Ludmila
Jurģīte no Skultes pamatskolas
un Jurijs Kriščenko no Mārupes
pamatskolas.
Noslēgumā Silvija Bartuševiča
sacīja: “Mums ļoti daudz nozīmē
vienkārša sastapšanās, kas reizē
pārvēršas brīnišķos svētkos, un,
lai svētki rastos, to veidošanā ir
iesaistīti ļoti daudzi sporta pasā
kuma atbalstītāji.” Paldies tiesne
šiem Andrejam Lasim, Aleksand
ram Briedim, Anzelmam Bulam,
mediķei Maijai Baudai, Jaunmā
rupes sporta kompleksa vadītā
jam Gunāram Svētiņam, Mārupes
policijas nodaļas priekšniekam
Jurim Jēkabsonam par drošības
un kārtības nodrošināšanu sa
censībās, Arnoldam Grosbergam
un Jolantai Grosbergai – par
neizsīkstošu ilggadēju palīdzību
sporta sacensību organizatoris
kajā darbā.
Mārupes pagasta padomes
priekšsēdētāja Līga Kadiģe no
vēlēja, lai “Sporta laureāts” kļūst
par vēl vienu labu Mārupes tra
dīciju, jo pagasta sporta dzīve
ar katru gadu kļūst aktīvāka un

daudzveidīgāka, kas dod iespē
ju vairākiem simtiem bērnu un
jauniešu lietderīgi pavadīt savu
brīvo laiku un ne vienam vien
jau sasniegt teicamus rezultātus,
kas nākotnē varbūt pārvērtīsies
startos pasaules līmeņa sacensī
bās. Sports nostājas līdzās kultū
rai – dziedošiem un dejojošiem
kolektīviem, ar kuriem esam le
pojušies jau sen.
Pirmais solis uz Mārupes
sporta saimes saliedēšanu izde
vās tāds pamatīgs un stingrs, jo
kultūras nama zāle bija pārpil
dīta, un vislielākais prieks, ka
liela daļa no svinīgā pasākuma
dalībniekiem bija bērni un jau
nieši, kuri gan saņēma atzinību
par saviem startiem, gan redzēja
jau augstas sporta virsotnes ieka
rojušus mārupiešus dzīvē. Iespē
jams, ka ne vienam vien Mārupes
pagastā dzīvojošajam sportistam
šī bija pirmā reize, kad viņš pa
īstam jutās piederīgs savai dzī
vesvietai ne tikai juridiski, bet
emocionāli.
Šie svētki bija veltīti māru
piešu sasniegumiem sportā 2007.
gadā, bet to organizēšanas proce
sā veidojās daudz jaunu kontaktu
kā ar šobrīd aktīviem sportistiem,
tā sporta atbalstītājiem un sporta
veterāniem, kaut gan ir pilnīgi
skaidrs, ka vēl vismaz tikpat
entuziastu ir pagaidām palikuši
“aiz kadra”. Mārupes sporta daļa
joprojām aicina atsaukties visus,
kas jūtas vai vēlas būt piederīgi
mūsu sporta saimei, lai kopīgi
veidotu Mārupes sporta vēsturi.
Uz tikšanos “Mārupes sporta
laureātā 2008”!

Svētku noskaņā
Tuvojoties 18. novembrim, mēs
valsts svētkus sagaidījām ar paci
lātu garastāvokli. Cilvēki pieraduši
sūdzēties, valda neapmierinātība
par straujo nodokļu augšanu, kur
katrs santīms tiek skaitīts, negāciju
daudz. Bet, neskatoties uz to, pie
mums Skultē jau 11. novembrī –
Lāčplēša dienā – bija liela rosība.
Mārupes pagasta Sociālais dienests
tieši šajā dienā bija noorganizējis
pensionāriem un maznodrošināta
jiem burkānu un kartupeļu piegādi.
Tos saņēma vairāk nekā 70 cilvēku.
Daži no pensionāriem bija ļoti izbrī
nīti, ka tas par velti, jo pirmo reizi
savā mūžā piedzīvoja ko tādu.
Un ne tik tas vien! Vasarā mums
bija divas ekskursijas pa Latviju
(Ventspils un Zemgales pilis). Pie
dalījās 14 pensionāri. Vēl bija brau
ciens ar kuģīti pa Daugavu. Arī tas
pensionāriem neizmaksāja nevienu
santīmu. Tāpat pirms gadu mijas
tiek izsniegtas saldumu paciņas,
t. sk. daudzbērnu ģimenēm un in
valīdiem. Tāpat svinīgā atmosfērā ar
koncertu un mazu cienastu divreiz
gadā tiek sveikti jubilāri, kas sasnie
guši cienījamu vecumu. Pēdīgi esam
atmodušies no “dziļā miega”.
Gribas arī atzīmēt, ka “Mārupes
komunālie pakalpojumi” maznodro
šinātajiem ir atvēlējuši bezmaksas
pirts apmeklējumus. Pirts mums

ir ļoti laba, strādā regulāri. Tāpat
ūdens kvalitāte ir augsta – ar labu
garšu un tīrību. Tagad sākusies ap
kures sezona – dzīvokļos ir silti,
dažreiz pat karsti. Vietējie ceļi un
ietves tiek tīrītas ar traktoru. Ko
munālo pakalpojumu darbinieki ir
atsaucīgi jebkurā jautājumā.
Gribam teikt paldies, ka ar Mā
rupes pagasta padomes palīdzību
netika slēgta mūsu pasta nodaļa.
Vienīgais, ko mēs, ne tikai pensio
nāri, bet visi iedzīvotāji, vēlētos, lai
Skultes ciematā būtu aptieka (kaut
neliels stūrītis), stomatologs un pēc
iespējas salabotu ietves.
Pensionāru vārdā izsakām lielu
pateicību par izrādīto uzmanību un
gādību pagasta un sociālā dienesta
vadībai un paliekam cerībā uz tā
lāku sadarbību un sapratni. Visiem
sveiciens svētkos!
Dz. Briškoite

Laba ziņa

Rīgas rajona mācību iestāžu āra
sporta bāžu konkursā vidusskolu
grupā Mārupes vidusskolai (22
vidusskolu vidū) piešķirta 2. vieta
un 900 latu naudas prēmija spor
ta inventāra iegādei, sākumskolu
grupā – Jaunmārupes sākumsko
lai 1. vieta. Mārupes pamatskola
23 skolu konkurencē salīdzināju
mā ar 2006. gadu pacēlusies no
15. vietas uz 10. vietu.
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IESVĒTĪTA PIEMIŅAS VIETA
2. decembrī pie Mārupes ka
piem atklāts Totalitāro režīmu upu
ru piemiņas ansamblis, kas iecerēta
kā vieta, kurā pieminēt savu senču
paaudzes, cilvēkus, kuru kapavieta
ir svešumā vai nezināma, vieta, kurā
mirkli gremdēties atmiņās un mācīt
savas zemes vēsturi nākamajām pa
audzēm, jo jau tās nosaukums atgādi
na, ka mūsu zeme un šeit dzīvojošās
tautas cietušas no dažādu lielvalstu
okupācijas garu gadu garumā. Šai
atceres vietai jābūt cieņas apliecinā
jumam gan bez vainas cietušiem kā
tālos moku ceļos vai no morāliem
pazemojumiem pašiem savā dzim
tenē, tā mūžu nodzīvojušiem svešā
zemē bez dzimtās zemes smilts un
saknēm, gan cīnītājiem par Latvijas
neatkarību visos laikmetu griežos –
līdz pat 1991. gada notikumiem.
2004. gadā pēc Mārupes pagasta
politiski represēto biedrības ierosi
nājuma Mārupes pagasta padome
organizēja konkursu piemiņas zīmes
idejām. Konkursā piedalījās Mārupes
vidusskolas skolēni un mākslinieki.
Par labāko tika atzīta mākslinieka
Arvja Sproģa ideja. 2005. gadā A.
Sproģis izstrādāja piemiņas vietas
tehnisko projektu, kura izstrāde tika
veikta par Mārupes pagasta pado
mes saņemto mērķdotāciju 3700
Ls apmērā saskaņā ar grozījumiem
likumā “Par valsts budžetu 2005.
gadam”. Mārupes pagasta padome
piemiņas vietas izveidei piešķīra
zemes gabalu Kantora un Meldri
ņu ielas krustojumā (pie Mārupes
kapiem), kā arī uzņemsies tālāko
objekta apsaimniekošanu.
2007. gadā Mārupes pagasta pa
dome rada iespēju piemiņas vietas
izveidei no budžeta atvēlēt 70 000
latu. Šā gada decembrī tika pabeigti
piemiņas vietas izveides 1. kārtas
darbi un piemineklis iesvētīts.
Katram mārupietim ir tiesības
šai vietā izsāpēt savas dzimtas sāpi,
nolikt ziedus vai svecīti mūsu valsts
oficiālajās sēru un piemiņas dienās
vai savai ģimenei nozīmīgā dienā,

katram ir tiesības ieraudzīt piemiņas
zīmē sev tuvu simbolu.
Zanda Melkina

Akmens, kāp debesīs!
...Mēmie akmens stabi pamazām
slīgst decembra krēslā. Klusēdami
nāk ļaudis, nolikdami svecītes. Pe
lēkie granīta stabi izgaismojas, un
tos sarausta ēnas – kā sakropļotus
cilvēku augumus... Un tad es viņus
ieraugu.

mīļos no dzīvām dvēselēm centās
pārvērst nejutīgos akmeņos, tas ne
izdevās, un viņus paņēma Aizsaule,
kas bija žēlīgāka par okupantu varu.
Nu cērtam akmenī savu mīļo neiz
dzīvotos mūžus, sāpes, kas nebei
dzas. Akmens, kāp debesīs!
Joprojām sāp katrai ģimenei, ku
ras dzīvi izpostījusi okupācija. Kā
Mārupes totalitāro režīmu upuru
piemiņas vietas iesvētīšanā 2. de
cembrī teica Lutera draudzes mā
cītājs Kaspars Simanovičs − tās sā

Priekšplānā no kreisās mācītājs Kaspars Simanovičs un mākslinieks Arvis Sproģis.

“Paaudžu paaudzēs atmiņas dzīvos…” – vēsta uzraksts piemiņas vietā.

...Jānis Štauers, Mārupes aizsar
gu priekšnieks un kārtībnieks. Stalts
un iznesīgs. Pie krūtīm mirgo Trīs
zvaigžņu ordenis, aizsargu “Nopelnu
krusts”.
...Juris Meiris, mana vectēva
brālēns, Mārupes pagastvaldes lo
ceklis un pagastvecākais, mārupiešu
pārstāvis Brīvības pieminekļa ko
mitejā.
...Jānis Rozenbergs, “Lieldzin
taru” saimnieks, aizsargu vada ko
mandieris, viņa sievas vecāki Anna
un Juris Mizoņi.
...Arnolds Siliņš, mans mātes
brālis, lidotājs. Pasē, ko atradu ar
hīvā, viņš vienmēr paliks 28 gadus
jauns.
...Tie ir tikai daži, kuru tēli man
šķiet pazīstami, jo vecvecāki Frīdrihs
un Paulīna Siliņi viņus allaž piemi
nēja. Bet svecīšu liesmās plaiksnī,
tuvojas un atkal dziest miglas stāvi,
kuru sāpes nekad nebeigsies. Mūsu

Bojārs mudināja sagatavot grāmatu
par represētajiem mārupiešiem. Man
uzticēja godu to sastādīt, strādājot
kopā ar skolotājām Annu Ozoli
ņu un Guntu Lielkāju. Varam būt
gandarīti, ka šis izdevums − “Lāsta
atburšana” − tapa, jo, kaut pagājuši
tikai seši gadi, jau daudzu represēto
stāstītais pieder vēsturei.
Doma par šādu piemiņas vietu
jau sen tika izauklēta, ilgi apspriesta,
bet tagad var priecāties visi – pret
latviešu tautu vērstā totalitārā režīma
genocīda upuru piemiņas dienā, kas
sakrīt ar pirmo Adventa svētdienu,
ievadot Ziemassvētku laiku, ir pa
veikts svētīgs darbs. Vienlaikus ar
piemiņas zīmi – granīta kompozī
ciju – kaltiem akmeņiem un metāla
sveces liesmu izveidota apkārtne ar
bruģētiem celiņiem, vietām puķu
dobēm, ko rudenīgi ziemīgā laikā
vēl grūti novērtēt. Uz piemiņas
vietas atklāšanu pelēkajā svētdienas

pēcpusdienā bija ieradušies necerēti
daudzi, to vidū jauni cilvēki.
Zīmīgi, ka arī piemiņas vietas
idejas autors – Arvis Sproģis ir ga
dos jauns mārupietis. Mākslinieks
pauda gandarījumu, ka viņa iecere
realizēta, un pateicās visiem, kas pa
līdzējuši piemiņas vietas tapšanā.
Mārupes pagasta politiski repre
sēto vārdā prieku, ka iecere tapusi
par īstenību, izteica Anna Ozoliņa,
svinīgajā brīdī klāt bija Mārupes
pensionāru biedrības un 1991. gada
barikāžu aizstāvju Mārupes bied
rības pārstāvji. Pagasta padomes
priekšsēdētāja Līga Kadiģe novēlē
ja mārupiešiem, lai ne tikai svētkos
un piemiņas reizēs, bet arī ikdienā
katrs te varētu pakavēties apceres
brīdī. Noslēgumā kopā ar sieviešu
vokālo ansambli “Dzelde” izskanēja
visu iemīļotā Tirzmalietes dziesma
“Es dziedāšu par tevi, Tēvu zeme”.
Ilze Būmane

kums – visur skolēni, studenti, visu
gadagājumu iedzīvotāji, tas apliecina
mūsu tautas vienotību.
Parādei beidzoties, visi kārto
jamies lāpu gājienam uz Ziemeļu
kapiem. Par organizatorisko dar
bu – kustību un drošību – gādā Lie
pājas 1991. gada barikāžu biedrības
priekšsēdētājs Juris Raķis, kurš ir visu
Liepājas pilsētas Nacionāli patriotis
ko organizāciju koordinators un arī
sertificēts Liepājas gids.
Lāpu gājiena priekšgalā, protams,
ir Jūras spēku pūtēju orķestris, aiz
tā – meitenes un puiši tautas tērpos
ar Latvijas valsts karogiem. Netālu
no viņiem soļojam arī mēs – zem
mūsu sarkanbaltsarkanā un Mārupes

barikāžu biedrības karogiem.
Soļojot līdz Ziemeļu kapiem, re
dzam, kā visas ielas pilnas ar cilvē
kiem, ģimenēm ar maziem bērniem,
visi sanākuši skatīties lāpu gājienu,
daudzi vēl tam pievienojas.
Ziemeļu kapos pie brīvības cī
nītāju pieminekļa gājienu sagaida
goda sardze. Lāčplēša dienai veltītu
svinīgu uzrunu saka mācītājs. Pēc
uzrunas – ziedu un svecīšu nolikšana
pie cīnītāju atdusas vietām.
Sešos vakarā Liepājas muzejā no
tiek svētku koncerts, dzied kamerko
ris “Intis”, dziedātājs Andris Ērglis,
kinoteātrī – filma “Rīgas sargi”.
Bet mums – tālā ceļa mērotā
jiem – jāsāk atpakaļceļš uz mājām.

pes un ciešanas, ko izjutuši un izjūt
nobendēto un pazemoto tuvinieki,
nebeidzas nekad. “Vardarbība un
ļaunums arvien izlaužas, lai remdētu
savu izsalkumu. Arī tagad mēs bieži
redzam, kā tas notiek,” viņš atgādi
nāja svētvārdos. Tālab visā Latvi
jā tagadējās paaudzes, kam lemta
brīva valsts, ceļ pieminekļus, ierīko
piemiņas vietas. Ne tikai tāpēc, lai
godinātu tos, kas cieta un gāja bojā,
bet lai dotu cerību, ka tauta neļaus
tādam postam atkārtoties.
Mārupes pagasta padome ir ie
dibinājusi svētīgu tradīciju – vākt un
saglabāt pagasta vēsturi, celt godā
priekšteču piemiņu, stiprināt tautas
garu. Kad Rita Kristsone bija uzraks
tījusi manuskriptu, savākusi vērtīgas
fotogrāfijas un dokumentus, 1999.
gadā pašvaldība izdeva pirmo grā
matu – “Līdumnieku zeme Mārupe”.
Pēc diviem gadiem toreizējais pagas
ta padomes priekšsēdētājs Mārtiņš

Lāčplēša dienu atceroties
Tuvojoties valsts gadskārtai un
pieminot Latvijas brīvības cīņas,
mēs – Mārupes 1991. gada barikāžu
dalībnieku biedrība – pēc Liepājas
barikāžu aizstāvju priekšsēdētāja Jura
Raķa uzaicinājuma Lāčplēša dienā
devāmies uz Liepāju, lai piedalītos
svētku manifestācijā, kura sākās Rožu
laukumā un noslēdzās Ziemeļu kapos
pie brīvības cīnītāju atdusas vietas.
11. novembra rītā, mērojot tālo
ceļu līdz vēju pilsētai, emocionāli
un patriotiski noskaņotiem sarunas
ievirzās par Latvijas valsts aizstāv
jiem un viņu godināšanu. Tuvojoties
Saldus pilsētai, atceramies 1919. gada
3. martu, kad tieši no šejienes pulk
veža Kalpaka vadībā sākās Latvijas
atbrīvošana. Tieši pie Saldus jauniz
veidotā Latvijas armija pārgāja pret
uzbrukumā, pēc kura sekoja Rīgas
atbrīvošana no lieliniekiem. Ļoti žēl,
ka jau pēc trim dienām, kļūmīgas
pārskatīšanās dēļ sākoties apšaudei
ar tā brīža sabiedroto vācu Borha ba
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taljonu, pats pulkvedis Kalpaks un
vēl trīs virsnieki krita. Tā no 1919.
gada janvāra Rudbāržu pils iegāju
si vēsturē kā Latvijas valsts armijas
šūpulis, Kalpaka bataljona galveno
spēku mītne. To apliecina piemiņas
zīme pie pils.
Uzmanīgi vērojot, Liepājas – Rī
gas šosejas malā vietām var sazīmēt
ozolu pudurus, kas pirms 88 gadiem
ik pa kilometram stādīti, godinot
četrus marta kaujās kritušos virs
niekus.
Saldus rajona Zirņu pagastā
atvērts muzejs par godu leģendāra
jam Latvijas armijas virspavēlniekam
Oskaram Kalpakam. Rudbāržu mui
žas pilī tagad ir pamatskola.
Un tā, šoferītim un priekšsēdē
tājam vienā personā Jānim Ozolam
veikli vadot automašīnu, šķiet, pa
visam drīz esam ieradušies Liepājā.
Dodamies uz izstādes “No barikādēm
līdz miera misijām” atklāšanu Liepā
jas muzeja nodaļā “Liepāja okupācijas

režīmos”. Mūs sagaida Liepājas Poli
tiski represēto biedrības priekšsēdē
tājs Arnolds Treide ar muzeja vadī
bu un Juris Raķis. Tiekam aicināti
muzeja 2. stāvā pie siltas tējas tases
aprunāties par piedalīšanos svētku
pasākumos.
Sarunās uzzinām, ka Liepājā ar
87 tūkstošiem iedzīvotāju ir 701 po
litiski represētais. Tā kā atrodamies
Liepājas informatīvajā centrā, iede
ras arī politiski represēto biedrības
priekšsēdētāja stāstījums par Briseles
informācijas centrā apkopotajām kat
ra ES dalībnieka pamattiesībām –
likuma pantiem, kas izdoti mazā,
baltā minigrāmatiņā, ko var paņemt
saujā un kuras nosaukums “Manas
pamattiesības Eiropas kopienā”. Vienu
grāmatiņu saņemam dāvanā.
Trijos dienā visi esam Lielā ielā
pie Liepājas Pedagoģijas akadēmijas,
sākas NBS Liepājas garnizona militā
rā parāde, svinīga svētku atklāšanas
uzruna. Abas ielas malas, Rožu lau
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