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2008. gada decembris
Mārupes pagasta padomes informatīvais tālrunis 7934695, www.marupe.lv

Ziemas glezna
Ziemas svētku vakars.
Mēness smaida, zvaigznes mirgo.
Zilibalts sniegs un sals.
Mēness gaismā – ēnas.
Māja meža malā.
Gaiši logi spīd.
Dūmu strēle debesīs.
Mājā siltums un miers.
Mājā egles svaigums.
Sveču liesmas un pīrāgu smarža.
Bērni svinīgās gaidās, - Ziemsvētku vecītis nāk!
Andris Lībers
2008. gads Mārupes pagasta
vēsturē paliks ar skaistiem un nozīmīgiem darbiem:
 pirmo reizi Jaunmārupes
stadionā tika sarīkoti plaši un skanīgi
bērnu svētki;
 jaunajiem tīrainiešiem uzcelta brīnišķīga skolas piebūve un
sporta halle pie Mārupes pamatskolas, kas izmaksāja 2,5 miljonus latu;
 iesākta Mārupes vidusskolas
jaunā korpusa būvniecība;
 ceļu uzlabošanā ieguldīts 1,7
miljoni latu. Izbūvēti gājēju un riteņbraucēju celiņi pa Vecozolu un Rožu
ielu, noasfaltēta un labiekārtota Liliju
iela, noasfaltēti vairāki km ceļu un
ielu, 11 ielās ierīkots apgaismojums;

Šajā numurā
Pateiksim paldies
visiem, kas to pelnījuši,
ar savu smaidu
padarīsim svētkus gaišus,
ar sirdi ticēsim
labajam!
Mīlēsim savus
tuvākos, godāsim darbu,
būsim sīksti, izturīgi un
vienoti
Ziemassvētkos un
Jaunajā – 2009. gadā!
Mārupes pagasta padomes
priekšsēdētāja Līga Kadiģe

 atvērti 2 dienas centri bērniem un jauniešiem Jaunmārupē un
Tīrainē;
 4 mārupiešu pašdarbības
kolektīvi piedalījušies XXIV dziesmu
un deju svētkos;
 atvērta pirmsskolas izglītības grupiņa PII “Tīraine”, dotēta
pirmsskolas vecuma bērnu apmācība
licenzētās privātajās PII, apstiprināta
dalība privātās publiskās partnerības
pilotprojektā kopā ar Ķekavas, Ogres
un Tukuma pašvaldībām bērnudārza
būvniecībai;
 uzsākts pilotprojekts sadarbībā ar Valsts policiju “Policija-skolasabiedrība-pašvaldība”.
2008. gada budžets gada sākumā

 15.janvārī sākas uzņemšana
1.klasē
 Turpinās teritorijas plāna
grozījumu izstrāde
 Izmaiņas sabiedriskā
transporta kustībā
LATVIJAI 90
 Tā manī sākās LATVIJA
 Kā Latvijas dzimšanas dienu
svinēja „Lienītē”, Mārupes
vidusskolā un Skultes pamatskolā
 Konkursa „Manai Latvijai 90
gadi!” uzvarētāji
 PROJEKTS „POLICIJA-SKOLASABIEDRĪBA-PAŠVALDĪBA” Tīrainē
 Esmu drošībā
 POLICIJAS NODAĻA informē
un
 Katram bērnam ir tiesības
uzaugt savā ģimenē
 Ekstrēmais ceļotājs Bruno
Šulcs Mārupes vidusskolā
 Muzikāls našķis - Cukurpopiela
 Sportam liela diena – par
„Sporta laureātu 2008”
 „Musturs” atrod mājvietu
Mārupē – par radošo adītāju
klubiņu

tika nosaukts par attīstības budžetu, un
visi paredzētie darbi tā ietvaros ir veikti. Diemžēl jau tagad paredzams, ka
2009. gads pašvaldībām būs smags, jo
būtiski samazināsies budžeta ieņēmumi
un būs apdraudētas iespējas uzņemties
ilgtermiņa kredītsaistības, kas nepieciešamas iesākto darbu veikšanai.
Sīkāk par nākamā gada plāniem
un iespējām lasiet janvārī.

LATVIJAI 90

Mēs esam daļa Latvijas
15. novembrī notika Mārupes
pagasta padomes svinīgais Latvijas
proklamēšanas 90. gadskārtas sarīkojums. Mārupes pagasta padomes
priekšsēdētāja Līga Kadiģe svētku
uzrunā teica: “Mēs šogad esam padarījuši daudz labus darbus, bet
kā vienmēr – jau kopš purvu un
mežu zemju iekopšanas – mārupiešiem nekas nav nācis viegli.
Katrs veikums ir prasījis ļoti smagu darbu. Un to veiksmīgi var padarīt tikai spēcīga komanda, kāda
mums arī ir,” – svētku sarīkojumā
Mārupes kultūras nama pašdarbības kolektīvu priekšnesumi mijās
ar paldies par labajiem darbiem,
ko mārupieši paveikuši.
Mārupes pagasta padomes Atzinības raksts šogad tika pasniegts
Rīgas Apriņķa Avīze
piektdiena, 19. decembris, 2008

žurnālistei Olgai Utkinai, kuras
šūpulis kārts Kurzemē, Aizputes
pusē tad, kad Latvijas valstij bija
vien daži gadiņi, bet dzīves ceļi
jau tuvu 40 gadiem viņas likteni
sasējuši ciešā mezglā ar Mārupes
pagastu. Olgas kundze gan kā
žurnāliste nesusi Latvijā Mārupes
vārdu, gan bijusi ciema padomes
izpildkomitejas priekšsēdētāja, gan
joprojām ir aktīva sabiedrisko norišu atbalstītāja kā pensionāru, tā
sportistu un barikāžu aizstāvju
biedrības pulkā.
Pagasta Pateicības rakstus saņēma Uģis Sproģis (pilnsabiedrība
ARMT) – par Mārupes pamatskolas
piebūves un sporta halles būvniecību, Rolands Orlovskis (“Mārtiņmuiža”) un Egils Janisels (SBC

Metāla konstrukcijas) par jaunu
darbavietu un veiksmīga arhitektoniskā risinājuma biroju ēkas ar
labiekārtotu apkārtējo vidi radīšanu
Mārupes pagastā, Māris Millers,
Guntars Kramēns un Raimonds
Kreišs (SIA “Vecozolu nami”) –
par jaunu iedzīvotāju piesaistīšanu
pašvaldībā un ieguldījumu infrastruktūras, labiekārtotas vides un
Mārupes vizuālā tēla veidošanā.
Rīgas rajona Atzinības rakstu
14. novembrī Salaspilī par aktīvu
pilsonisko nostāju un ilggadēju
ieguldījumu Mārupes pagasta
tautsaimniecības attīstībā saņēma
SIA “Sabiedrība Mārupe” valdes
priekšsēdētājs Modris Spuģis, kurš
jau līdz 2005. gadam, nebūdams
Mārupes pagasta deputāts, bijis

viens no ideju autoriem un realizētājiem, lai jau kopš 1994. gada
pagastā sāktos infrastruktūras
sakārtošana atbilstoši mūsdienu
vajadzībām un prasībām. Ar ak-

tīvu M. Spuģa līdzdalību no 1994.
līdz 2000. gadam Mārupes pagastā
tika realizēti daudzi projekti, kuru
darbība jūtama vēl arvien.
Nobeigums 8. lpp.
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Mārupes pagasta padomes sēde Nr. 18 – 12. 11. 2008.
Darba kārtībā 20 jautājumi.

Mārupes pagasta padomes
lēmumi

Izveidot Mārupes pagasta Mārupes ciema teritorijā Ziedoņkalnu
ielu (no pašvaldības autoceļa C11
līdz pašvaldības autoceļam C7).
Piešķirt juridiskās adreses pēc 3
iesniegumiem.
Piekrist, ka 6 īpašnieki nostiprina
zemesgrāmatā nekustamo īpašumu
vai domājamās daļas no nekustamā
īpašuma.
Izteikt 26. 06. 2008. Mārupes pagasta padomes lēmumu (prot. Nr. 12,
p. 1.1) un 27. 08. 2008. Mārupes pagasta padomes lēmumu (prot. Nr. 14,
p. 1.4) jaunā redakcijā.
Pieņemt dāvinājumā SIA “MID
BALTIC REALTY LIMITED filiāle”, reģ. nr. 40003406579, īpašumā
esošos elektroapgādes tīklus, kas ir
izbūvēti nekustamajos īpašumos “Zīraki–2”, kad. nr. 8076-007-0381 un
“Zīraki–4”, kad. nr. 8076-007-0598,
Mārupes pagastā, par kopējo summu
LVL 19 383,01. Padomes priekšsēdētājai noslēgt dāvinājuma līgumu un pieņemt objekta izpilddokumentāciju.
Nodot apsaimniekošanā a/s “Mārupes komunālie pakalpojumi”, reģ.

nr. 40103111018, Mārupes pagasta
padomes īpašumā esošās inženierkomunikācijas – ūdensvada un kanalizācijas ārējos tīklus 2948,93 m
garumā, tostarp: ūdensvada ārēji
tīkli – 1409,00 m, kanalizācijas ārējie tīkli – 1197,18 m, kanalizācijas
spiedvads – 342,75 m, par kopējo
summu LVL 176 000, kas izbūvēti
Mazās Spulgas ielas, Mazās Zemturu
ielas, Zemturu ielas un proj. Mauriņu
ielas sarkano līniju robežās, Mārupes pagastā. Padomes priekšsēdētājas
vietniekam organizēt minēto objektu
nodošanu un pieņemšanu.
Nodot apsaimniekošanā a/s “Mārupes komunālie pakalpojumi”, reģ.
nr. 40103111018, Mārupes pagasta
padomes īpašumā esošās inženierkomunikācijas – ūdensapgādes ārējos
tīklus 990 m garumā, kas izbūvēti
nekustamajā īpašumā “Pīlādži–B”,
kad. nr. 8076-003-0763, Mārupes
pagastā, par kopējo summu LVL
119 000. Izpilddirektoram organizēt
minēto objektu nodošanu un pieņemšanu.
Daļēji apmierināt 4 informācijas
pieprasījumus.
Uzdot izpilddirektoram I. Punculim organizēt iepirkumus:
“Transporta pakalpojumi skolēnu

pārvadāšanai 2009. gadā”,
“Mārupes pagasta Gaujas ielas
rekonstrukcijas tehniskā projekta
izstrāde un ielas izbūve”.
Mārupes pagasta padomes
priekšsēdētājai L. Kadiģei slēgt ar
N. Milleri, M. Millerui un G. Kramēnu vienošanos par grozījumiem
19. 05. 2008. dāvinājuma līgumā
Nr. 43/2008 un ar SIA “AR.4”, reģ.
nr. LV40003632107, vienošanos par
grozījumiem 07. 08. 2008. dāvinājuma līgumā Nr. 56/2008.
Atzīt Mārupes pagasta padomes
29. 10. 2003. lēmuma Nr. 5, § 20
(protokols Nr. 13 pielikums 5, § 20)
3.2. punktu par spēkā neesošo no tā
pieņemšanas brīža.
Atteikties no pirmpirkumu tiesībām uz 2 nekustamā īpašuma objektiem.

īpašniekiem termiņos nenomaksāto
nekustamā īpašuma nodokli un nokavējuma naudu.
Piekrist, ka 3 nepilsoņi nostiprina
zemesgrāmatā 1/3 dom. daļu no nekustamā īpašuma.
Atteikties no pirmpirkumu tiesībām uz 1 nekustamo īpašumu.
Apstiprināt nolikumu “Mārupes pagasta sporta struktūrdaļas
nolikums”. Ar šī lēmuma spēkā
stāšanās brīdi atzīt par spēku
zaudējušu Mārupes pagasta sporta struktūrdaļas nolikumu, kas
apstiprināts ar Mārupes pagasta
padomes 2007. gada 24. janvāra
lēmumu Nr. 37.
Atļaut veikt dzīvojamās mājas

un siltumnīcas rekonstrukciju 1 gadījumā.

Par īpašumā esošās zemes
sadalīšanu

Uzsākt detālā plānojuma izstrādi nekustamā īpašuma “Vējiņu iela
47” un “Vējiņu iela 49” teritorijai,
kuru ietver sauszemes robeža starp
nekustamo īpašumu “Vējiņu iela 47”
un “Dārzmalas”, “Vējiņu iela 45”,
“Vējiņu iela 43”, sauszemes robeža
starp nekustamo īpašumu “Vējiņu

iela 49” un “Vējiņu iela 41”, “Vējiņu
iela 39”, “Tiesneši”, “Vējiņu iela 51”
un “Dārzmalas” – apmēram 0,4958
ha kopplatībā. Nekustamā īpašuma
“Vējiņu iela 47” un “Vējiņu iela 49”
detālā plānojuma izstrādes mērķis
ir sadalīt zemes gabalus ar platību
ne mazāku par 0,12 ha katru. Detālā plānojuma darba uzdevums
Nr. 2008/23.
Uzsākt detālā plānojuma izstrādi
nekustamā īpašuma “Vecais kapteinis” teritorijai, kuru ietver sauszemes
robeža starp nekustamo īpašumu
“Vecais kapteinis” un “Plieņciema iela
35”, “Eriņi–1”, “Plieņciema iela 41”,
“Saltupi”, “Silnieku iela 9”, “Dakstiņi” un “Pienenes” – apmēram 2,614
ha kopplatībā. Nekustamā īpašuma
“Vecais kapteinis” detālā plānojuma
izstrādes mērķis ir sadalīt zemes gabalus ar platību ne mazāku par 0,12
ha katru. Detālā plānojuma darba
uzdevums Nr. 2008/24.

Par sarkano līniju koriģēšanu

Uzsākt detālā plānojuma izstrādi
Lielās ielas sarkano līniju koriģēšanai no Rožu ielas līdz Narcišu ielas
atzarojumam uzskaitīto nekustamo
īpašumu robežās”: “Jaunvītoli” – Lielā iela 126, Dīķu iela 1, “Aigas–C”,

“Oskari”, Narcišu iela 4, Narcišu iela
2 un Rožu iela 21. Detālā plānojuma
darba uzdevums Nr. 2008/25.

Par Mārupes pagasta
padomes pārstāvēšanu
centralizētajā iepirkumu
komisijā

Uzdot Mārupes pagasta padomes
priekšsēdētājai L. Kadiģei slēgt ar Tukuma pilsētas domi, Ogres pilsētas
domi un Ķekavas pagasta padomi
Sadarbības līgumu “PAR ATKLĀTA KONKURSA ORGANIZĒŠANU
ČETRU JAUNU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU PROJEKTĒŠANAI, BŪVNIECĪBAI UN APSAIMNIEKOŠANAI TUKUMA PILSĒTĀ,
OGRES PILSĒTĀ, ĶEKAVAS PAGASTĀ UN MĀRUPES PAGASTĀ”.
Uzdot Mārupes pagasta padomes juristei Gaļinai Nicbergai un Mārupes
pagasta padomes būvvaldes vadītājai
Aidai Lismanei pārstāvēt Mārupes
pagasta padomi Ķekavas pagasta
padomes organizētajā centralizētajā
Atklātā konkursa “Par tiesībām veikt
četru jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu projektēšanu, būvniecību un apsaimniekošanu Tukuma pilsētā, Ogres
pilsētā, Ķekavas pagastā un Mārupes
pagastā” Iepirkumu komisijā.

Mārupes pagasta padomes sēde Nr. 19 – 26. 11. 2008.
Darba kārtībā 13 jautājumi.

Mārupes pagasta padomes
lēmumi

Apstiprināt Mārupes pagasta nekustamo īpašumu “Mēnesgaismas”
(kad. nr. 8076-012-0044) un “Bērzlapas–5” (kad. nr. 8076-012-0134), nekustamā īpašuma “Dārzābeles” (kad.
nr. 8076-012-0065) zemes ierīcības
projektu kā galīgo.
Piešķirt juridiskās adreses pēc 8
iesniegumiem.
Piekrist zemes sadalīšanai 2 nekustamajos īpašumos.
Anulēt ziņas par 5 Mārupes pagasta iedzīvotāju deklarēto dzīvesvietu.
Piedzīt bezstrīdus kārtībā no 3

Par detālplānojuma izstrādi

Uzsākt detālā plānojuma izstrādi
nekustamā īpašuma “Rīgas pilsētas
mežu fonds” (zemes kadastra nr.
8076-006-0116), “Akācijas–5” (zemes
kadastra nr. 8076-006-0142), “Akācijas–6” (zemes kadastra nr. 8076-0060146) teritorijai, kuru ietver sauszemes
robeža starp nekustamo īpašumu
“Akācijas–5” un “Starptautiskā lidosta “Rīga”” , “Svēte” 1 z. v., “Lilastes”,
“Jurģi”, “Akācijas–3”, sauszemes robeža
starp nekustamo īpašumu “Rīgas pilsētas mežu fonds” un “Akācijas–3”,
“Akācijas”, “Svēte” 2. z. g., “Akācijas–4”,
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Jaunmārupes sākumskolā –
pirmdienās un ceturtdienās no
plkst. 9.00 līdz 17.00 (no 13.00
līdz 13.30 pārtraukums). Informācija pa tālruni 67933594, e-pasts:
jmsk@inbox.lv.
Mārupes vidusskolā – otrdienās no 12.00 līdz 16.00 un ceturtdienās no 8.30 līdz 13.30, tālrunis
67934372, e-pasts: marupesvskola@
parks.lv, www.marupe.edu.lv.

Par autoceļa P132 Rīga–
Mārupe rekonstrukcijai

nepieciešamā pašvaldības
zemes īpašuma
atsavināšanu valstij

1. Nodot Latvijas Valstij VAS
“Latvijas Valsts ceļi” personā bez
atlīdzības zemes gabala Daugavas
iela 29, kad. nr. 8076-007-0824 daļu,
aptuveni 531,4 m2 platībā autoceļa
P132 Rīga–Mārupe rekonstrukcijas
projekta realizācijai, saskaņā ar pielikumu nr. 1.
2. Nodot Latvijas Valstij VAS “Latvijas Valsts ceļi” personā bez atlīdzības
zemes gabala Bebru iela 10, kad. nr.
8076-007-1021, daļu aptuveni 59,2 m2
platībā autoceļa P132 Rīga–Mārupe
rekonstrukcijas projekta realizācijai
saskaņā ar pielikumu nr. 2.

sludinājumi

15. janvārī sākas uzņemšana 1. klasē
Mārupes pagasta izglītības iestādēs uzņemšanas kārtību 1. klasē
nosaka instrukcija “Kārtība bērnu uzņemšanai 1. klasē Mārupes
pašvaldības vispārējās izglītības
iestādēs”, kas pieņemta Mārupes pagasta padomes 2006. gada
20. decembra sēdē.
Dokumentus uz 1. klasi
2009./2010. m. g. var iesniegt no
15. 01. 09. līdz 31. 03. 09.

“Veldzes”, “Alpi”, “Kalnozoli”, “Silindriķi–1”, “Eņģeļspārni”, “Lūši”, “Purenes”,
“Lācēni–1”, “Kaspari”, “Gaidžūnas–B”,
sauszemes robeža starp nekustamo
īpašumu “Akācijas–6”, “Ulmaņi” un
“Starptautiskā lidosta “Rīga”” apmēram 54,35 ha kopplatībā.
2. Nekustamā īpašuma “Rīgas pilsētas mežu fonds”, “Akācijas–5”, “Akācijas–6” detālā plānojuma izstrādes
mērķis ir detalizēt plānoto teritorijas
izmantošanu teritorijai, kur paredzēts
izbūvēt gaisa kuģu tehnisko parku.
3. Apstiprināt detālā plānojuma
darba uzdevumu Nr. 2008/25.

Par uzņemšanu Mārupes pagasta pamatskolu 1. klasēs lūdzam
sazināties ar izglītības iestādēm:
Mārupes pamatskola – tālrunis
67148306, e-pasts: skola@marupespamatsk.lv, www.marupespamatsk.lv.
Skultes pamatskola:
tālrunis 67915276,
e-pasts: skultesskola@one.lv.

Piedāvāju privātmājas uzkopšanas pakalpojumus.
T. 29355199
Labprāt pieskatīšu Jūsu mazuli kopā ar savu 1,9 g. v. meitiņu.
Kopā rotaļāsimies, iesim pastaigā utt. Ir 2 gadu pieredze darbā
ar bērniem. Dzīvoju Mārupē, Gaujas ielā. Par cenu varam vienoties. Tālr. 28354834.
Vēlos strādāt par apkopēju Mārupē Jūsu privātmājā vai dzīvoklī.
Esmu 19 g. v. medicīnas koledžas studente. Kārtīga, atbildīga,
strādīga. Ir pieredze šāda veida darbā. Labprāt izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālr. 29382489.
Rīgas Apriņķa Avīze
piektdiena, 19. decembris, 2008

Turpinās teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde
Mārupes pagasta teritorijas plānojuma 2002.–2014. gadam grozījumu 1. redakcijas sabiedriskā apspriešana notiks no 10. 11. 2008. līdz
02. 01. 2009. Interesenti ar izstrādāto
Rīgas rajona Mārupes pagasta teritorijas plānojuma 2002.–2014. gadam
grozījumu 1. redakciju var iepazīties
Rīgas rajona Mārupes pagasta padomes ēkas vestibilā, Daugavas ielā 29,
Mārupē, laikā no 10. 11. 2008. līdz
02. 01. 2009., un SIA “METRUM”
interneta vietnē – www.metrum.lv,
sadaļā Projekti, kā arī Mārupes pagasta padomes interneta vietnē www.
marupe.lv, kur ievietots “Mārupes
Vēstu” speciālizlaidums, kas iznāca
š. g. 11. novembrī.
Rakstiskus ierosinājumus un
priekšlikumus par izstrādāto redakciju
var iesniegt līdz 02. 01. 2009. Mārupes
pagasta pašvaldībā, Mārupē, Daugavas
ielā 29.
Visas ieinteresētās personas var
saņemt nepieciešamos paskaidrojumus par Rīgas rajona Mārupes
pagasta Teritorijas plānojuma 2002.–
2014. gadam pirmo redakciju Māru-

Izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā
Rīgas domes Satiksmes departaments un RP SIA „Rīgas
satiksme” informē, ka no 01.01.2009. sabiedriskā transporta satiksme Rīgas pilsētas pamata maršrutu tīklā
virzienā uz Mārupes pagastu tiks organizēta šādi:
-

pes pagasta būvvaldē, Daugavas ielā
29, Mārupē. Apmeklētāju pieņemšana
notiek katru pirmdienu un ceturtdienu no plkst. 9.00 līdz 13.00 un no
14.00 līdz 18.00.
Mārupes pagasta teritorijas plānojuma 2002.–2014. gadam grozījumu 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notika 25. novembrī
Mārupes pagasta kultūras nama zālē,
Daugavas ielā 29 un 2. decembrī Skul-

tes pamatskolas zālē, Skultes ielā 25.
Pēc sabiedriskās apspriešanas 25. novembra sēdes tika ņemti vērā iedzīvotāju ieteikumi detalizēt Dienvidu tilta
un lidostas “Rīga” savienojošās ceļa
trases 3. variantu un izskatīt iespēju
ceļu atvirzīt tālāk no Mārupes ciema.
Darba grupa, izvērtējot priekšlikumus,
joprojām strādā pie minētās trases
izvietojuma, izmantojot valsts 2. šķiras
autoceļu V122 Bašēni–Mežgaļi.

-

853.autobusa maršruta nosaukums un maršruta
Nr. tiks mainīts attiecīgi uz maršrutu Nr.55 „Abrenes iela – Jaunmārupe”
854.autobusa maršruts tiks slēgts
pagarināts 10.autobusa maršruts ar nosaukumu
„Abrenes iela-Brūkleņu iela – Jaunmārupe”
863.autobusa maršruts tiks slēgts
izveidots 43.autobusa maršruts ar nosaukumu
„Abrenes iela- Skulte”
7. un 25.autobusa maršrutu shēmas netiks mainītas.

Ar izmaiņām drīzumā varēs iepazīties mājas lapā www.
rigassatiksme.lv vai zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80001919. Tāpat jaunie kustību grafiki tiks izvietoti
pieturvietās šā mēneša beigās.
„Mārupes Vēstis” janvārī informēs par autobusu kustības grafikiem.

sports

Sportam liela diena
Ārā valdīja rudenīga ziema, bet
zālē sporta nozīmīgākais pasākums –
“Sporta laureāts 2008”. Tas ir satraucošs ikvienam šī pasākuma dalībniekam – sportistam, viņu līdzjūtējiem,
pašiem tuvākajiem – ģimenei un,
protams, arī treneriem. Uz skatuves
zemeslode, kurā ar Mārupes ģerboni
atzīmētas vietas, kurās šogad bijuši
mūsu sportisti – no valsts II olimpiādes Ventspilī līdz pat Pekinai. Vēl tikai
mirklis, sāk skanēt mūzika un pirmie
sporta laureāti tiek sumināti.
Šogad “mazajā” nominācijā tiek
apsveikti 23 sportisti – tie, kuri uzvarējuši valsts mēroga sacensības vai
piedalījušies starptautiskos turnīros,
tie, kuri gada laikā strauji progresējuši,
tie, kuriem līdz augstākajām sporta
virsotnēm atlicis vēl solītis, ja pietiks
mērķtiecības.
Mārupes pagasta atzinību – Sporta
laureāta 2008 titulu par sportiskajiem
sasniegumiem augstā līmenī izpelnījušies: Latvijas olimpisko spēļu dalībnieki Airisa Penele (jātnieku sports), Jānis
Ozoliņš (orientēšanās), Kārlis Orleāns
(teikvondo, treneris Vitālijs Lepins-Žagars), Rihards Bartuševičs (riteņbraukšana, treneris Mečislavs Bartuševičs),
Andrejs Kostenko (airēšana, treneri
Konstantīns Kudrjašovs un Ludmila
Lazdeniece), Pekinas olimpisko spēļu
dalībnieks Māris Urtāns (vieglatlētika,
treneris Guntars Gailītis).
Veiksmīgs šis gads bijis arī jaunajiem hokejistiem – Jānim Ozoliņam,
Rīgas Apriņķa Avīze
piektdiena, 19. decembris, 2008

Mārtiņam Skuškam, Ralfam Freibergam, Agrim Ozoliņam, volejbolistiem
Andrejam Jakovičam, Andrim Pencelim, Josifam Galuzam un Jurim Štekelim, jaunajām volejbolistēm Līgai
Miķelsonei, Elizabetei Zīlišķei, Ditai
Lagzdkalnei (treneris Andris Vitauts
Kļaviņš).
Vēl tika sveikti Andris Ansabergs
(rogainings), Jānis Smons (vieglatlētika, trenere Mārīte Lūse), Kristaps
Blūms (skrituļslaloms), Terēze Aploka (skrituļslidošana, treneris Andris
Krauja), Kristaps un Miks Zvejnieki
(kalnu slēpošana, trenere Jana Zvejniece), Roberts Rode (kalnu slēpošana), Ivo Feldmanis (hokejs), Pēteris
Bethers (bridžs), Aivars Kārkliņš
(skeitbords, treneris Gints Gailītis),
Ivars Vasaraudzis (autosports), Edgars Šumskis (vieglatlētika, treneris
Juris Beļinskis), Pāvels Gribovskis
(peldēšana, trenere Gaļina Broka),
Armands Leitāns (motosports, treneris Egīls Agarskis), Agnese Kukaine
(jātnieku sports), Artūrs Veismanis
(futbols, treneris Agris Kokorevičs).
Un mūsu lepnums – veterāni: Diāna
Vaišļa (kalnu slēpošana), Mečislavs
Bartuševičs (riteņbraukšana), Toms
Pikšēns (orientēšanās), kas izcīnījuši
uzvaras sava vecuma grupu sacensībās
šajā sezonā.
Kā ierasts apsveikumi mijās ar
priekšnesumiem – sportistus un viņu
līdzjutējus iepriecināja gan “mazie”
laureāti – sporta deju dejotāji Elgas

Dārznieces vadībā, gan kultūras nama
dejotāju apvienība “DANCE ATTAK”
Egila Misīša vadībā un Sigitas Vēveres
vēderdejotājas, Mārupes vidusskolas
aerobikas grupa (skolotāja Sandra
Kuļikovska) un jaunā dziedātāja no
Mārupes Lība Ēce. Īpašs pārsteigums
visiem bija populārās grupas “Opus
Pro” dalībnieku – Aleksa, Harija Zariņa un Jāņa Valtera uzstāšanās ar
tādām visiem labi pazīstamām dziesmām kā “Dzimene”, “Rozā lietus” un
“Es un tu”.
Izjust spēles prieku, sacensību
garu, asaras un iespēju sajusties
pārākiem. Es novēlu jums visu šo
izjūtu gammu piedzīvot atkal un
atkal. Lai pasaule par jums brīnās
un apbrīno. Ar šādiem vārdiem izskanēja gada nozīmīgākais pasākums
sportā.

Kamēr Armands Leitāns (no labās) atbild uz jautājumu, Ivars Vasaraudzis domā, kā izvairīties no tēmas: cik ātri braucat pa ielām

Svētki nāk, svētki nāk,
Eglīte, lai mirdz,
Spožas sveču liesmiņas
Silda mūsu sirsniņas. (Vita Siliņa)
Sporta draugiem un atbalstītājiem!
Lai labas domas palīdz jums ikvienam piepildīt nākamajā gadā iecerētos lielos darbus.
Silvija Bartuševiča
Paldies “Mārupes sporta laureāta”
galvenajai veidotājai un dvēselei – pagasta sporta struktūrdaļas vadītājai
Silvijai Bartuševičai un Irai KraujaiDūdumai ar grupas “Keen” solistēm

Andrim Vitautam Kļaviņam prieks par Mārupē augošo Latvijas sieviešu volejbola nākotni. no labās: Dita Lagzdkalne, Elizabete Zīlišķe un Līga Miķelsone.
par to, ka sportisko rezultātu kopsavilkums kļūst par tādu pašu notikumu sportiski aktīvajiem mārupiešiem,

kādi dziedošajiem un dejojošajiem
pašdarbniekiem ir Dziesmu svētki.
Z. Melkina
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Mēs esam daļa Latvijas

Kā svinējām valsts
dzimšanas dienu

Nobeigums. Sākumu lasiet 5. lpp.

Tā ir siltumskaitītāju uzstādīšana, katlu māju rekonstrukcija, siltumtīklu izbūve, siltummezglu uzstādīšana Jaunmārupē un Mārupē,
Jaunmārupes ūdenstorņa izbūve un
attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, kā
arī koģenerācijas stacijas uzstādīšana
Jaunmārupē. Modris Spuģis bijis aktīvs Trešās atmodas un 1991. gada

Olga Utkina.

Līga Kadiģe sveic Uģi Sproģi.

barikāžu dalībnieks. Viņš bija viens
no tiem cilvēkiem, kas 1991. gadā
slepus nogādāja Maskavā Latvijas
Tautas Frontes savāktos vairāk nekā
miljons parakstus pret jauno savienības līgumu.
Šie un daudzi citi mārupieši ir
tā komanda, ko savā uzrunā domāja
Līga Kadiģe – visi sociāli un pilsoniski

aktīvie pagasta iedzīvotāji, kas nāk uz
pašvaldību ar konstruktīviem aktuālo
jautājumu risinājumiem un priekšlikumiem, kas nesavtīgi dalās idejās un ir
gatavi palīdzēt, lai mēs visi kopā dzīvotu labāk. Skaistā, sakoptā un mājīgā
pagastā. Vienā nelielā Latvijas novadā
– mūsu kopīgā Mārupē.
Zanda Melkina

Tev mūžam dzīvot, Latvija!
Tev mūžam dzīvot, Latvija,
Kā saulei, kas mirdz debess
klajā!
Šim Viļa Plūdoņa savulaik
rakstītajam vēlējumam pievienojāmies arī mēs Mārupes vidusskolā,
svinot savas valsts 90. gadskārtu.
Svētku nedēļa iesākās ar vīru kopas “Vilki” koncertu pagasta kultūras namā, jo pašu zālē mums
grūti satilpt.
Skolēniem ļoti patika iespēja
skolā uz lielā ekrāna noskatīties
latviešu spēlfilmu “Rīgas sargi”. Par
to pateicamies kultūras nama direktorei Irai Kraujai, jo filmu noskatījās visi 5.–12. klašu skolēni.
Svētku kulminācija bija 14. novembra rītā, kad visi Mārupes
vidusskolas skolēni, skolotāji un
darbinieki sapulcējās sporta laukumā, izveidojot Latvijas kontūru un iedzīvinot to ar degošām
svecītēm. Tajā vietā, kur kartē at-
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rodama Rīga un Mārupe, plīvoja
valsts karogs un dega ugunskurs.
“Sadosimies rokās, būsim vienmēr
tā” – tāda bija šīs kopā sanākšanas devīze. Pats Dievs bija kopā
ar mums, jo mākoņi pašķīrās un
debesīs atspīdēja spoža saule, kas
novembrī tik bieži negadās.
Mūsu skolēni piedalījās arī
vairākās izstādēs. Pagasta kultūras
namā bija apskatāmi 29 mūsējo
darbi, kuri piedalījās Mārupes
pagasta izglītības iestāžu vizuāli
plastiskās mākslas izstādē konkursā “Manai Latvijai 90 gadi”.
Vizuālās mākslas skolotājas Indras
Puķes audzēkņi piedalījās arī Rīgas
Vēstures un kuģniecības muzeja
rīkotajā izstādē – akcijā “Sveicam
tevi, Latvija!”, iesniedzot 257 zīmējumus. Par to tika saņemta brīvbiļete uz muzeju neierobežotam
skolnieku skaitam vienā apmeklējuma reizē.

14. novembrī pie lielā valsts
karoga skolas direktors Jānis Lagzdkalns pasniedza apbalvojumus
vēl vairākiem skolēniem un skolotājiem, kuri bija iesaistījušies
dažādos jubilejas pasākumos. Rīgas rajona Izglītības un kultūras
pārvaldes Atzinības rakstu saņēma
9.B klases skolniece Anna Marija
Reidzāne par radošu sniegumu
Rīgas rajona skolu fotokonkursā
“Mans pagasta – manā Latvijā”
nominācijā “Neparastais manā
pagastā”.
Savukārt 12.A klases skolniece
Ieva Zilaisgaile saņēma Atzinības
rakstu par piedalīšanos eseju konkursā “Latvija un Jānis Čakste”.
10. novembrī laureātiem bija iespēja Kara muzejā tikties ar Jāņa
Čakstes dzimtas pārstāvjiem un
valsts prezidentu Valdi Zatleru.
Valsts jaunatnes iniciatīvu
centra Atzinības rakstus saņēma

“Mārupes Vēstu” novembra numurā varējāt lasīt, kā Latvijas 90. gadadienu sagaidīja Tīraines izglītības
iestāžu, Jaunmārupes sākumskolas un
Mārupes vidusskolas audzēkņi.
Šoreiz par svētku notikumiem
stāsta Skultes pamatskolas audzēkņi.
“4. novembrī piedalījāmies firmas
“Lāči” projektā “Maizes akadēmija”,
lai uzzinātu par vienu no Latvijas
svētumiem – maizi un arī ceptu paši
rupjmaizi.
15. oktobrī devāmies ekskursijā uz
Latvijas Bankas apmeklētāju centru
“Naudas pasaule”, lai gūtu informāciju
un iespaidus par vienu no Latvijas
valstiskajiem simboliem – latu, kā arī
iepazītos ar Latvijas Bankas darbu.
Skolā notika sākumskolas bērnu
zīmējumu konkurss par vēl vienu
Latvijas simbolu un svētumu – Valsts
karogu. Svinīgajam pasākumam un
koncertam skolas bērni sagatavoja
piecus metrus garu kolāžu, kurā ir
piecas daļas: Mēs zinām un atceramies, Mēs turpinām tradīcijas, Mēs
lepojamies, Mēs varam, Mēs ticam
un ceram. Kolāža ir novietota zālē
un tika izmantota kā vizuāls papildinājums svinīgā pasākuma norisei 14.
novembrī. Kolāžā ir akcentēti Latvijas
simboli: strēlnieki, Dziesmu un deju

svētki, olimpieši un paraolimpieši.”

PII “Lienīte”

“Turpinām pagājušajā mācību
gadā aizsāktās tēmas par Latviju. Katra grupa izvēlējās savu projekta tēmu
par Latviju, Rīgu, Mārupi. Sadarbībā
ar vecākiem tiek apkopoti materiāli, kopā ar bērniem pētīts paveiktais
darbs.
No 10. 11. līdz 14. 11. nedēļas
tēma – “Latvija, Rīga”, mazākiem bērniem – “Mana māja”. Izstādes “Dāvana
Latvijai” – katra grupa darina kolektīvos vai individuālos bērnu radošos
darbus, veltītus Latvijas dzimšanas
dienai, un “Ziedi Latvijai” – gaiteņos
pie abām centrālajām ieejas durvīm
izlikta Latvijas kontūra no rudensziediem. Piedalījās visu grupu bērni.
14. novembrī notika svinīgs koncerts par godu Latvijas 90. gadadienai
un cienāšanās ar svētku kliņģeri. Dāvinājām gaismiņu Latvijai – vakarā
aizdedzām sveces.
20. novembrī piedalījāmies Rīgas
rajona pirmsskolas izglītības iestāžu
bērnu zīmēšanas festivālā, “Es zīmēju
Latviju”. Uz izstādi vedām 10 darbus par Latvijas dabas skaistumu.
Festivālā, kas notika Baldones PII
“Vāverīte”, piedalījās 5 bērni no mūsu
iestādes.”

14.novembrī Jaunmārupes sākumskolā tika sveikti arī projekta „PSSP”
zīmējumu konkursa uzvarētāji. Policijas inspektore Jeļena Prišpetjeva
apbalvo Elzu Almu Graumani.
vizuālās mākslas skolotājas Indra
Puķe un Baiba Zvaune par veiksmīgu audzēkņu iesaistīšanu Latvijas Republikas 90. gadadienai
veltītajā pasākumu ciklā “Tu esi
Latvija”.
Latvijas 90. gadadienas jubilejas ietvaros skolas bibliotēka
sadarbībā ar latviešu valodas un
literatūras skolotājām organizēja
konkursu “Mana Latvija”. Skolēni
veidoja savus dzejoļu krājumus
par Latviju. Atsaucība bija liela.
Dzejoļu krājumu noformējumi bija visdažādākie – Latvijas

kontūras veidā, Latvijas karoga
krāsās, ar ilustrācijām un fotogrāfijām. Žūrija izvērtēja un labāko darbu autorus apbalvoja.
Skolēni saņēma Atzinības rakstus
un skaistas grāmatas. Skaistākos
dzejoļu krājumus “Mana Latvija”
var apskatīt Mārupes vidusskolas
bibliotēkā.
No savas puses saku lielu
PALDIES visiem, kuri iesaistījās
skolas ietērpšanā svētku rotā un
dažādo pasākumu sekmīgā norisē.
Paldies!
Ruta Straume
Rīgas Apriņķa Avīze
piektdiena, 19. decembris, 2008
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Tā manī sākās
Latvija
LATVIJAS jubilejas gaidīšanas
laikā bieži skanēja jautājums: “Kad
Tevī sākās LATVIJA? Kas Tev ir LATVIJA?” Lai atbildētu uz šiem jautājumiem, es aizdomājos, ieskatījos atmiņu apcirkņos, atcerējos dzirdēto.
Mana apzināšanās, ka LATVIJA ir mana valsts, sākās ar žurnālā
“Lāčplēsis” nodrukātiem stāstiem un
notikumu aprakstiem Brīvības cīņu
laikā. Šī žurnāla tekstus man, sešus vai
septiņus gadu vecam bērnam, lasīja
mamma. Tur bija kauju apraksti, varonības piemēri, vēstījumi par cilvēku
un ģimeņu likteņiem. Klausoties šos
stāstus, kaklā bija kamols un tirpas
kutināja muguru. Dzirdētie stāsti par
varoņiem, kuri cīnījās par LATVIJAS
brīvību, cīnījās pret pārspēku brīvības
idejas vārdā, iedvesmoja mani, un tā
manī sākās LATVIJA. Bija arī Brāļu
kapu apmeklējumi, un tur noliecām
galvas Brīvības cīnītāju priekšā.
Neatceros, kā tiku brīdināts, lai
skolā neizpļāpājos par žurnālu, kura
dēļ varēja dabūt ceļojumu pie “baltajiem lāčiem”. Bet no tā laika sapratu:
esmu latvietis, man ir LATVIJA ar
tās sarkanbaltsarkano karogu, un šī
apziņa iedegās manī uz visiem laikiem…
Andris Lībers

Konkursa “Manai Latvijai 90 gadi!” uzvarētāji
I Adventes koncertā tika apbalvoti konkursa “Manai Latvijai 90
gadi!” veiksmīgākie dalībnieki:
DIPLOMUS par labākajiem
darbiem saņēma
Betija Blomniece (4 gadi) no
PII “Lienīte” – zīmējums “Latvijas dzimšanas diena”, kolektīvs – jauktā grupa (5–7 g.) no
PII “Lienīte” – “Mārupe Latvijā”,
kolektīvs – 4. grupa no PII “Tīraine”: Nils Baumeisters, Kristaps
Briedis, Ginters Čekšs, Artūrs
Gubkins, Kristaps Projums, Kristaps Viljams Sproģis, Patrīcija
Nikola Spriņģe, Kristiāns Šneiders, Toms Šķerbergs, Markuss
Zemturs (5–6 g.) – “Mūsu ziedošā
Latvija”, kolektīvs – 5. grupa no
PII “Tīraine”: Karīna Kirša, Justīne Lazda, Asnāte Plēpe, Alise
Veldre, Nikola Elīna Sauja, Kristaps Meikšs, Linards Punenovs
(4 g.) – “Ki–ke–ri–gū” , Valentīns Ozerovs (6 g.) no PII “Tīraine” – “Latvija ūdeņos”, Paula
Bite (3. kurss, Mārupes mūzikas
un mākslas skola), Juris Ozerevs
(3. klase, Mārupes pamatskola),
Dāvis Barons (11 g.), Mārupes
vidusskola – “Latvijai auseklis”,
“Latvija var lepoties”, Anna Elīza
Zāģere (8 g.), Mārupes vidussko-

la – “Bagātā Latvija”, Paula Megija
Kārkliņa (9 g.), Mārupes vidusskola – “Latvijas vietas”.
Īpašs PALDIES no Mārupes
pagasta padomes Edijam Mitam
(6 g.) ar vecākiem no PII “Lienīte” par darbu “Mārupes pagasta
ģerbonis”.
PATEICĪBA Jaunmārupes sākumskolas pirmskolas grupiņām:

“Podziņas” un “Dzirkstelītes” – 3
gadi, “Pienenītes” – 4 gadi, “Bitītes” – 5 gadi, “Saulītes” – 6 gadi,
“Mārītes” – 4–6 gadi par kolektīvo darbu “MŪSU BĒRNUDĀRZS
Mārupes pagastā”; pateicība no
“Mārupes vēstīm” – Patrīcijai Liderei (Mārupes mūzikas un mākslas skola), Ralfam Ševļakovam ar
tēti (PII “Tīraine”) un Justīnei

Lazdai (PII “Tīraine”).
Paldies par piedalīšanos PII
“Lienīte” – Birutai Antonevičai,
Jaunmārupes sākumskola – Ivetai Timulei, PII “Tīraine” – Ivetai
Jirgensonei, Mārupes mūzikas un
mākslas skolai – Dacei Štrodahai,
Mārupes pamatskolai – Sigitai Sakovičai, Mārupes vidusskolai – Jānim Lagzdkalnam.

ar naudiņu, dāvanām utt., bet ļoti
būtiski ir būt redzīgiem un pamanīt
šīs problēmas “dzimšanas” momentu,
ceļot trauksmi un iesaistot apkārtējos,
kad pamanām, ka blakus ir vecāki,
kuri neuzņemas atbildību un neveido
drošu ģimeni saviem bērniem. Mums

šķiet, ka cīņa ar cēloni vienmēr nes labāku rezultātu nekā cīņa ar sekām.
Mēs ticam, ka projekts palīdzēs
jaunajiem vecākiem balsot par sava
tikko dzimušā bērna laimi,” uzskata
Vita.
Zanda Melkina

labi darbi

Katram bērnam ir tiesības
uzaugt savā ģimenē
“Latvijā šobrīd darbojas 42 bērnu nami – patversmes, 9 nevalstisko
organizāciju, 3 speciālie un 5 bērnu
bāreņu bērnu sociālās aprūpes centri, 5 ģimenes bērnu nami. Šajās
iestādēs uzturas 2625 bērni (dati uz
2008. gada 1. janvāri). Cik bieži mēs
par šīm iestādēm vispār atceramies?
Ko zinām par mūsu sabiedrības daļu,
kura uzaug, mācās, sapņo, priecājas
un bēdājas mākslīgos apstākļos? Vislabākie pedagogi un skaistākais bērnu
nams nespēj aizstāt ģimeni šo mazo
cilvēku sirdīs. Māmiņa un tētis – lūk,
atstāto bērnu lielākais sapnis,”– tā
sabiedrību uzrunāja sabiedriskais
projekts “Katram bērnam ir tiesības
uzaugt savā ģimenē”, ko organizēja
SIA “Time Forward” – programmas
“Vremja Rešeņij” dalībnieki sadarbībā
ar biedrību “Esi brīvs!”.
Mārupiete Vita Būde-Gaile “Mārupes Vēstīm” pastāstīja, kā norisinājās
projekts: “Novembrī Jelgavas bērnu
sociālās aprūpes centrā tika organizēts
bērnu zīmējumu konkurss, kurā bērniņi zīmēja savu sapni. Visbiežāk tā
Rīgas Apriņķa Avīze
piektdiena, 19. decembris, 2008

bija māja, ģimene, mamma un tētis...
Skumji un ļoti sāpīgi to redzēt un just.
Konkursa noslēgumā tika sarīkota
skaista balle ar dejām, košiem kostīmiem un priekšnesumiem. Bērniem
par viņu darbiem dāvājām 100 saziedotas dāvanas. Pasākumā iesaistījās
arī lielāki sponsori – piensaimnieku
kooperatīvs “Piena Ceļs” un “Laima”,
kas dāvināja bērniņiem saldumus, kā
arī veikals “Maxima”.
Tomēr tas nav galvenais... Iegūtie darbiņi tika ierāmēti, un šobrīd
1000 glīti noformētu reprodukciju
kā glezniņas no bērnu zīmējumiem
“atrod” savu vietu dzemdību namos,
slimnīcās, ārstu praksēs, pašvaldību
telpās un citur, piemēram, Daugavpilī zīmējumi tiek izvietoti autobusu
pieturvietu nojumēs.”
Projekts noslēdzās 2. decembrī,
par tā norisi informēja radio STAR
FM un SKONTO, kā arī žurnāls
“Ieva”. 14 bērnu zīmējumi ir atraduši
mājvietu arī Mārupes pagasta padomes vestibilā, kā arī ar mārupiešu
starpniecību nodoti Rīgas rajona paš-

valdību sociālajiem darbiniekiem.
“Mūsu sabiedrību nedaudz “jāparausta aiz piedurknes”. Mēs visi esam
atbildīgi par to mūsu sabiedrības daļu,
kura atrodas bērnu namos, un tie lielākoties ir dzīvu vecāku bāreņi! Svarīgi
ir ne vien atbalstīt šos bērnu namus
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IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

Muzikāls našķis

4. decembrī Mārupes vidusskolā bija muzikālā diena, kurā notika tradicionālā Popiela. Tas mūsu
skolā ir notikums, kuram skolēni
(un arī skolotāji) velta savu laiku
un cenšas izveidot pēc iespējas aizraujošākus priekšnesumus, kurus
parādīt saviem skolas biedriem.
Tā mēs cenšamies iedrošināt katru attīstīt savas prasmes, skatuves
mākslu, kā arī uzkāpt uz skatuves
un parādīt sevi plašākai publikai.
Šogad skolas parlaments rīkoja
vērienīgu pasākumu ar nosaukumu “Cukurpopiela-2” – balvas un
priekšnesumi bija gaidāmi saldi un

iepriecinoši.
Kā jau katrā šāda veida pasākumā mums bija kompetenta
žūrija 6 cilvēku sastāvā – Mārupes vidusskolas skolnieks Niklāvs
Sausiņš, sporta skolotājs Jānis Vilkaušs, kā arī speciālie viesi – Latvijā pazīstamie mūziķi Normunds
Rutulis, Liene Šomase, dziedātāja
Amber un Aivo. Žūrijas vērtējumā tika nodoti 10 īpaši sagatavoti priekšnesumi – skolēni tik
tiešām bija pacentušies. Savām
acīm redzējām atveidotas tādas
slavenības kā grupa ABBA, The
Pointer Sisters, Verka Serdučka,

amerikāņu reperi un vēl daudz dažādu dziedātāju. Kamēr žūrija gāja
apspriesties, mums savu talantu
rādīja Džanita Seile no 8. klases,
kura ne tikai visus pārsteidza ar
mirdzošo tērpu, bet arī ar fantastisko vēderdeju – viņa izpelnījās
milzīgas skatītāju ovācijas.
Žūrija lēma, ka uzvarētāji ir
11. klase ar īpaši izveidotu popūriju – balvā klase saņēma saldumus no a/c “Laima”, īpaši viņiem
parakstītu Lienes Šomases plakātu,
ceļojošo kausu un vēl daudz dažādu pārsteigumu.
Rūta Dūduma

Priekšnesumus vērtēja kompetenta žūrija: no labās Normunds Rutulis, Liene Šomase, Jānis Vilkaušs un Amber.

Mūsu mazais pārgājiens

Mēs esam no skolas, kas sevī
nes gan upes, gan visa pagasta
vārdu. Jau š. g. oktobra sākumā,
tiklīdz mežos iestājās ugunsdrošais periods, mēs devāmies talkā
uz Ložmetējkalnu, lai, izstaigājuši
strēlnieku nocietinājuma vaļņus,
ķertos pie svētīga darba, attīrot no
zariem, sprunguļiem un celmiem
latviešu strēlnieku apgādes ceļu.
Sausie koku zari ugunskura dejā
aizrāva arī visu piemirkušo, slapjo skuju masu. Labs darbs – balta
maize (dūmi).
Brīvlaikā mūs atkal pie sevis
aizvilināja Ložmetējkalns. Šoreiz,
lai piedalītos īpašā vēstures mācībstundā, lai vienu nakti izdzīvotu
strēlnieku gaitas.
Pēcpusdienā pastrādājot, sarūpējot malku, nakts tika pavadīta
bunkurā. Ar lepnumu vērts piebilst, ka to savām rokām Mārupes
vidusskolas direktora J. Lagzdkalna
vadībā būvējuši mūsu skolas puiši.
Bet tajā naktī, plkst. 5.20, atkārtojot
strēlnieku gaitas, lāpām rokās devā-
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mies 7 km tālā pārgājienā līdz vācu
valnim – aiz Mangaļu mājām, kur
latviešu strēlnieku pulki pārrāva
vācu aizsardzības līniju. Tas bijis
toreiz, Ziemsvētku kaujās.
Koku ēnas un, kā šķita, bezgalīgā tumsa agrajā stundā satuvināja
divus gadsimtus, citas paaudzes,
mūs un latviešu strēlniekus. Mazās
eglītes kā zaldātiņi meta spocīgas
ēnas. Tas bija piedzīvojums, kas
ļāva vien nojaust, cik sapņu un
cerību palika sniegā vai sārtās
dzērveņu krellēs, cik sāpju – akaču
bezdibeņos, cik ticības – sīkstajos
purva bērziņos.
Novembrī devāmies lūkot, kā
pārstrādā koksni. Starp Lībagiem
un Laucieni atrodas vienas no modernākajām kokmateriālu un zāģmateriālu ražotnēm Baltijā “Vika
Wood”. Tik gudru iekārtu, kas
šķiro kokmateriālus, redzam pirmo reizi. Šī kokzāģētava ir Latvijā
lielākā žāvētu un šķirotu zāģmateriālu ražotne. Blakus produkts,
skaidas un šķelda tiek pārvesta uz

aptuveni 1 km attālo koka granulu
ražotni SBE Latvia Ltd. Laucienes
pagasta “Griķos”.
Esam izsalkuši, tādēļ pankūku
mielasts pie varenajiem priedes koka

Ekstrēmais ceļotājs
Bruno Šulcs Mārupes
vidusskolā
25. novembrī Mārupes vidusskolā viesojās ekstrēmais ceļotājs Bruno
Šulcs. Tā jau ir mūsu skolas tradīcija –
Bruno Šulcs, atgriežoties no saviem
ceļojumiem, brauc pie mums ciemos,
stāsta un rāda redzēto, piedzīvoto un
sasniegto. Šajā reizē Latvijas augstkalnu riteņbraucējs Bruno Šulcs sasniedza jaunu Ginesa rekordu, nobraucot
ar divriteni no 7546 metrus augstā
Muztag Ata kalna Ķīnā. Mums pirmajiem bija tā iespēja skatīties 50 minūšu
garu filmu par Sindzjana reģionu, par
Muztag Ata kalnu, par alpīnistu nometnēm kalna pakājē, par fizisko un
psiholoģisko gatavošanos kāpt kalnā,
par pašu kāpšanu un visbeidzot – par

kalna virsotnes iekarošanu un nobraucienu ar divriteni lejā pa kalnu.
Ginesa rekordu uz Muztag Ata
kalna Ķīnā, Siņdzjana reģionā, B. Šulcs
mēģinājis iekarot vairākas reizes, taču
nepiemēroto laika apstākļu dēļ tas nebija izdevies.
B. Šulcam jau pieder viens pasaules rekords. Viņš ar divriteni nobraucis
no Eiropas augstākās virsotnes Elbrusa abām spicēm, kas atrodas attiecīgi
5621 un 5642 metru augstumā virs
jūras līmeņa. Bruno Šulcs ir virsotņu iekarotājs, un gribētos novēlēt, lai
viņam nepietrūkst enerģijas iekarot
arvien jaunas virsotnes
Bibliotekāre Evija Linga

galdiem dzirnavu kafejnīcā “Cope”
ir kaut kas īpašs. Ir pievakare. Mājās
tīkams nogurums ved sapņu valstībā. Vai skaists sapnis nav arī mūsu
Latvija ar savu meža rotu?

Pienākusi ziema. Bet mēs jau
pošamies nākamajiem darbiem –
meža stādīšanai pavasarī.
Ar cieņu, mēs – 5.a un 6.b klase
Mārupes vidusskolā
Rīgas Apriņķa Avīze
piektdiena, 19. decembris, 2008

PROJEKTS “POLICIJA–SKOLA–SABIEDRĪBA–PAŠVALDĪBA”

Esmu drošībā
Visdrošāk bērniņš jūtas pie savas māmiņas un tēta, bet, kamēr
vecāki strādā, par bērnu drošību
rūpējas pirmsskolas iestādes darbinieki: vadītāja, skolotājas, auklītes,
pat bērnudārza strādnieks, jo gan
jau “lielie” pratīs pasargāt no dažādiem negadījumiem. Bet ja nu
mazais palicis viens kaut tikai uz
vienu mirkli?
Oktobra beigās un novembra
sākumā mūsu iestādē notika dažādi drošības pasākumi. Skolotājas
kopīgi ar bērniem pārrunāja ne
tikai drošību uz ceļa, bet arī tādas
tēmas kā
“Drošība mācību un rotaļu
telpās”;
“Drošība pastaigu laukumos”;
“Ugunsdrošība”;
“Elektrodrošība”;

“Drošība uz ielas, ūdens un
ledus”.
Katra no šīm tēmām tika izskaidrota vienkāršā valodā un
atbilstoši bērnu vecumam.
Tā kā tuvojas ziemas tumšais
laiks, tad lielāku uzmanību veltījām ceļu satiksmes noteikumiem.
Šajā sakarā uz mūsu iestādi uzaicinājām policijas inspektori Jeļenu
Prišpetjevu. Viņa pie mums neieradās viena – ar viņu kopā atnāca
divi mīļi zvēriņi: runcis Rūdis un
inspektors Bebrs.
Inspektore darbojās katrā vecuma grupā: viņa skaidroja bērniem
ceļu satiksmes noteikumus, rādīja,
kā pareizi jānēsā atstarotāji, skaidroja, pie kuras gaismas drīkst pāriet ielu, kurās vietās vēl var šķērsot
ielu (“zebra”, tuneļi, gaisa tilti) utt.

Tad, kad bērni bija visu uzmanīgi
noklausījušies, sekoja pārsteigums:
kāds klauvēja pie durvīm – grupā ienāca runcis Rūdis un Bebrs.
Viņi, protams, bija ģērbušies policistu tērpos. Abi divi ceļu policisti rotaļu veidā pārbaudīja bērnu
zināšanas. Vislielākais prieks bija,
kad beigās katrs pirmsskolnieks
varēja paspiest ķepu gan runcim
Rūdim, gan Bebram. Arī paši mazākie bērniņi drosmīgi gāja abiem
zvēriņiem klāt un sasveicinājās.

Domājams, ka šis pasākums gan
pirmsskolniekiem, gan pašiem
mazākajiem būs palicis spilgtā
atmiņā. Bet ar inspektores apciemojumu vēl nebūt nebeidzās
mūsu iestādes drošības pasākumi:
5. novembrī mūsu iestādes bērni
piedalījās sporta pasākumā “Mans
drošais ceļš”, kurā ikviens varēja
parādīt iegūtās zināšanas. Šajā pasākumā piedalījās arī zvēriņi no
meža – alnēns un zaķēns. Arī viņi
gribēja iemācīties ceļu satiksmes

noteikumus.
Un Tīraines bērnudārza bērni parādīja zvēriņiem kā pareizi
jāšķērso iela, kādas krāsas ir luksoforam un ko tās nozīmē, kā
pareizi jānēsā atstarotājs, kā arī
atbildēja uz zvēriņu uzdotajiem
jautājumiem.
Domājams, ka mūsu mazie tīrainieši būs droši uz ceļa un varēs
pamācīt arī savus vecākus.
PII “Tīraine” metodiķe
Gita Miķelsone

kumu prasībām. Šīs negatīvās
tendences vairāk ir novērojamas
Jaunmārupes ciematā.
No 2007. gada septembra ir
spēkā Mārupes pagasta saistošo
noteikumu prasība par aizliegumu sabiedriskā vietā atrasties ar
atvēru alkoholisko dzērienu iepakojumu, tādēļ vēlos brīdināt, ka
policijas darbinieki turpinās tam
pievērst pastiprinātu uzmanību,
jo ar alkohola lietošanu ir saistīti

lielākā daļa sabiedriskās kārtības
pārkāpumu.
Cerot uz iedzīvotāju sapratni un atbalstu, tupināsim veidot
Mārupi par drošu un sakārtotu
pagastu!
Novēlu jums priecīgus un
gaišus Ziemassvētkus un laimīgu
Jauno 2009. gadu!

drošība

Labdien, “Mārupes Vēstis” lasītāji!
Ar avīzes starpniecību gribu
jūs iepazīstināt ar problēmām, ar
kurām ikdienā nākas saskarties
Mārupes policijas nodaļas darbiniekiem.
Viena no aktuālākajām problēmām ir brīvā laika pavadīšana jauniešiem vecumā no 12 līdz 16 gadiem. Ja agrāk bažas radīja nedēļas
nogales, tad tagad ir parādījušās
tendences, kas saistītas ar alkoholisko dzērienu (galvenokārt alus
un kokteiļi) lietošanu sabiedriskās
vietās darba dienās pēc mācībām.
Otra problēma ir šī vecuma jauniešu atrašanās uz ielas vakara un
nakts stundās, kur nereti notiek
smēķēšana un iedzeršana, kas rada
neadekvātu šo jauniešu uzvedību.
Lai vecākiem un sabiedrībai būtu
skaidrība, informējam, ka jaunieši
līdz 16 gadu vecumam pēc plkst.

Rīgas Apriņķa Avīze
piektdiena, 19. decembris, 2008

22.00 uz ielas bez vecāku pavadības nedrīkst atrasties. Mārupes
pagasta saistošajos noteikumos par
šo prasību neievērošanu ir paredzēts naudas sods līdz 40 latiem.
Man kā policijas priekšniekam ir
liels lūgums – godājamie vecāki, ar
pilnu atbildības sajūtu pavērojiet,
ar ko nodarbojas jūsu bērni brīvajā laikā: palīdzēsim viņiem, lai viņi
nekļūdītos. Mēs – policisti – savukārt apmeklējam skolas, tiekamies
ar jauniešiem uz ielas, runājam ar
viņiem, skaidrojam ar piemēriem,
lai viņi mācītos no citu kļūdām un
censtos atturēties no savējām. Ja
kādam no vecākiem ir vajadzīga
mūsu palīdzība, mēs atrodamies
Jaunmārupē – savas kompetences
robežās sniegsim atbalstu, kā arī
ieteiksim institūcijas, ja kādu no
jautājumiem nespēsim atrisināt

uz vietas.
Vēlos atgādināt un brīdināt
Mārupes pagasta iedzīvotājus,
māju un uzņēmumu īpašniekus
arī par pienākumu sakopt sev
apkārt esošo teritoriju – izvest
atkritumus, nopļaut veco zāli, lai
neveidotos kūla.
Saskaņā ar pagasta būvnoteikumiem pie ēkām ir jābūt piestiprinātām īpašuma adreses plāksnītēm, jo tas ir nepieciešams, lai
speciālie dienesti varētu operatīvi
reaģēt uz iedzīvotāju un uzņēmumu izsaukumiem.
Kā vēl vienu no problēmām,
kurai tiks pievērsta pastiprināta
uzmanība, ir transportlīdzekļu
novietošana zaļajā zonā, tādēļ lūgums transportlīdzekļu vadītājiem
novietot savus transportlīdzekļus
saskaņā ar ceļu satiksmes notei-

Mārupes policijas nodaļas
priekšnieks Juris Jēkabsons

MĀRUPES POLICIJAS NODAĻA
Jaunmārupē, Mazcenu alejā 39

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks:
Pirmdienās 9.00–13.00
Ceturtdienās 16.00–18.00
Tālr. 67933453; 67933454
Fakss 67913710
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“Musturs” atrod mājvietu Mārupē
Mārupes kultūras nama dziedošajiem un dejojošajiem radošajiem
kolektīviem piebiedrojies pirmais
praktisko vaļasprieku klubiņš – tas
ir radošo adītāju klubs, kas brīvā
un atraisītā gaisotnē veidojies ap
interneta vietni Musturs.lv.
Virtuālajās sarunās jau pavisam
ātri kļuva skaidrs, ka praktiskas lietas
reizēm vajag aptaustīt pavisam reāli,
tāpēc ceturto gadu Mustura dalībnieces tiekas arī klātienē un veido kopīgus projektus, kuros var iesaistīties
jebkura rokdarbniece.
Pēdējais lielākais Musturnotikums ir Burtnieku kultūras centrā
līdz 29. decembrim skatāmā Musturkluba rokdarbnieču izstāde “Lielo
meiteņu blēņas un pasakas” (Par šo
skaisto pasākumu vislielākais paldies
Ingai Sirmajai!), kuras ideja bija parādīt, kā ar nelieliem līdzekļiem var
radīt Ziemassvētku brīnumu – dāvanu
no sirds – pavisam modīgos toņos un
ar neparastiem knifiņiem – ne tikai
zeķes, cimdus un cepures, bet arī rotaļlietas, šalles, somiņas un daudz ko
citu. Šoreiz netika izstādīti “lielgabali”– tā musturotājas sauc džemperus,
jakas, kostīmus, kleitas. Bet musturdeķi
gan bija – tas ir vēl viens aizraujošs
pasākums, kurā katra dalībniece var
pieteikt tēmu, par kādu viņai citas
rada 20 cm lielus kvadrātiņus, kas
pēc tam tiek sašūti vienā pārklājā.
Ar Mustura.lv palīdzību iedzīvināta publiskās adīšanas diena arī Latvijā
– esam adījušas Bastejkalnā un Vērmanītī, žurnāliste Anitra Tooma radījusi vienu no saviem sirdsdarbiem –
Latvijas avīzes tematisko izdevumu
“Adīsim pašas”, ir notikušas vairākas
Mustura nometnes jeb “klosteri”(uz
tiem brauc bez vīriem un cenšas arī
bērnus atstāt mājās), kuros radušās
neskaitāmas jaunas idejas. Sākumā
lielāko popularitāti guvušajai pečvork
jeb mozaīktehnikai, ar ko vairumu
adītāju aizrāva Baiba Pilāne, pievienojies pērļošanas – rotu darināšanas
bums, esam apguvušas arī filcēšanu.
Ir paveikts daudz laba, www.musturs.lv reģistrējušās aptuveni 800 dalībnieces ne tikai no dažādām Latvijas
malām, bet arī no tuvām un tālām
ārzemēm. Jau 2006. gadā “Mārupes
Vēstis” rakstīja par Mustura labdarības
akciju – minizeķīšu, jaciņu un sedziņu
darināšanu Bērnu klīniskās slimnīcas

Decembrī

75

– Īrisai Treimanei-Freimanei, Josifam Lipskim, Staņislavai
Eižvertiņai

80

– Janīnai Balinskai, Edgaram Vēzītim, Dzidrai Ozolai, Verai
Čeļus, Valentīnai Zaņinai, Nikolajam Dementjevam

90 – Stefanijai Kažarnovičai,
96 – Ērikai Križmanei

priekšlaikus dzimušo bērniņu nodaļai – īpaši mazajiem bēbīšiem, kuriem
vajag siltumiņu – gan no zeķītēm un
sedziņām, gan mūsu labajām domām,
kas tajos adot ieliktas. Tādu pašu akciju organizēja arī Latvijas lauku sieviešu apvienība, un Valmieras adītājas
rūpējas par savas slimnīcas pašiem
mazākajiem pacientiem.
Bet Musturklubam pienācis laiks
atrast pastāvīgu mājvietu. Tā kā interneta vietnes un internetveikala saimnieču Baibas Andersones un Santas
Auziņas gaitas cieši saistītas ar Mārupi,
Musturkluba veidotājas apjautājās, vai
klubiņam pajumti nevarētu dot Mārupes kultūras nams. Direktorei Irai

Kraujai-Dūdumai nebija ilgi jādomā,
lai atbildētu: jā, jo viņu vienmēr sajūsminājuši rokdarbi, kas tāpat ir cilvēka
mākslinieciskās dvēseles izpausmes
veids kā mūzika, kuru liktenis ielicis
šūpulī Irai.
Tā nu Mārupē, kur pirms gadiem
pieciem notika pati pirmā musturmeiteņu klātienes tikšanās, katru otro
mēneša pirmdienu uz tikšanos aicinās
www.musturs.lv radītais “Musturklubs”,
kurā gaidīta katra rokdarbniece, gan
lai pētītu un apgūtu jaunas tehnikas,
gan palielītos ar saviem jaunākajiem
darinājumiem vai vienkārši rimti pavakarētu pēc steigā aizvadītas darbdienas krāsu pasaulē domubiedru vidū.

Nākamā Musturkluba tēma:
Tamborētais Hiperboliskais rifs Latvijā

“Nosaukums izklausās sarežģīti, bet ideja ir pavisam vienkārša. Visticamāk, katra no jums ir kaut reizi adījusi vai tamborējusi volāniņus, puķītes
ar krokotām malām vai kaut ko tamlīdzīgu.
Taču latviete Daina Taimina, kura ir matemātikas profesore vienā no
ASV universitātēm, ar tamborēšanu izdarīja apvērsumu – lai uzskatāmi
nodemonstrētu saviem studentiem, kā izskatās hiperboliskā plakne, viņa
izmantoja savas rokdarbu prasmes! Dažus gadus vēlāk par to uzzināja
Kristīne un Margareta Vertheimas no Institute For Figuring Ņujorkā, un
radās ideja veidot tamborētu koraļļu rifu. Pamatideja – atgādināt cilvēkiem,
ka pasaule nav tikai taisnlīnijaina, par kādu to padarījuši cilvēki, ka dabā
ir daudzumdaudz izliektu formu un līniju: salātlapu un kaktusu krokas,
koraļļu rišiņas utt., vērst uzmanību uz rifiem, kuru, tāpat kā daudzu citu
ekosistēmu, izdzīvošana ir apdraudēta.
Un, protams, arī parādīt visiem, kādi brīnišķīgi kopdarbi var tapt, apvienojot zinātni, rokdarbus un rūpes par vidi, kurā dzīvojam.
Rifi, adaptējoties mūsu platuma grādos, ir pārtapuši no koraļļiem par
pazīstamākiem un mīļākiem mūsu pašu Baltijas jūras viļņiem ar un bez
baltiem putu kruzuļiem, aļģēm, viļņainajiem gliemežvāciņiem utt. Zinot,
ka nekur citur nav tik daudz radošu un talantīgu rokdarbnieču kā Latvijā,
esmu pārliecināta, ka mēs varētu izveidot viskrāšņāko kopdarbu pasaulē!”
Tā Musturā raksta Consentio, jaunā projekta iedvesmotāja.
Aicinām visus interesentus uz tikšanos Mārupē 12. janvārī no plkst.
18.00 Mārupes kultūras nama mazajā zālē. Tālrunis 29605699.

Mirgo sveču liesmiņas siltas.
Ziemassvētki un Jaunais gads klāt:
Un mēs ejam pa cerību tiltu
Gadam nākamam spožumu krāt.
/K. Apškrūma/
Novēlam visiem Mārupes pagasta iedzīvotājiem priecīgus
un baltus Ziemassvētkus, laimi, veselību un gaišas domas
Jaunajā gadā!
1991. gada barikāžu dalībnieku Mārupes biedrības valde
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PAZIŅOJUMS
2009. gada 17. janvārī plkst.
17.00 Mārupes pagasta kultūras
namā Daugavas ielā 29 notiks
1991. gada barikāžu aizstāvju
atmiņu vakars.
Ieeja ar ielūgumiem.
1991. gada barikāžu dalībnieku
Mārupes biedrības valde

Sveicam Jāni Mežiņu, kurš novembrī svinēja 80. dzimšanas
dienu!
Atvainojamies par tehniskas kļūdas dēļ laikus nepublicēto
apsveikumu.
Novembrī Mārupes Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 12
jaundzimušie: Jūlija Ščeglova (dzimusi 8. 11.), Darja Alisa Sidorova
(dzimusi 12. 10.), Kate Estere Žīgure (dzimusi 28. 10.), Ronalds
Krūmiņš (dzimis 10. 11.), Kristaps Freimanis (15. 11.), Reinis Miklošonoks (dzimis 19. 11.), Madara Bērziņa (dzimusi 10. 11.), Annija
Neparte (dzimusi 19. 11.), Aļika Dmitričenoka (dzimusi 15. 11.),
Ņikita Bļinkovs (dzimis 17. 11.), Anete Ozoliņa (dzimusi 20. 11.),
Liāna Nikolajeva (dzimusi 20. 11.).
Novembrī noslēgtas 2 laulības.

līdzjūtības
Ai, cik grūti šobrīd ticēt,
Ka vairs nevarēšu rīt
Tevim labu dienu sacīt,
Mājās tevi sagaidīt.
Skumji brīdī esam kopā ar mūsu Līgu, māmiņu zaudējot.
Sieviešu vokālais ansamblis “Dzelde”
Šī diena pēdējā, šis stars,
Ko saule dala.
Ir rimis viss, un tecēt stājies laiks.
Tu gana steidzies, darbi
Nu ir galā,
Un rāmu mieru ieguvis tavs vaigs
/K. Apškrūma./
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Modra Feldmaņa ģimenei un
tuviniekiem, no viņa uz mūžu atvadoties.
1991. gada barikāžu dalībnieku Mārupes biedrības valde
Es tagad aizeju, bet ne jau tālu,
Es aizeju tepat – ar citu sauli,
Ar citu zemi parunāt...
/M. Zviedre/
Skumju brīdī esam kopā ar Grīnvaldu ģimeni, tuviniekiem,
Agri Grīnvaldu smiltainē pavadot.
1991. gada barikāžu dalībnieku Mārupes biedrības valde

Novembrī uz mūžu no mums šķīrušies:

Armands Ahuns (1960), Valentīns Slučaks (1949),
Modris Feldmanis (1941), Barbala Genovefa Bērziņa (1925), Jautrīte Pētersone (1942), Vladimirs
Nazarjevs (1932).
Rīgas Apriņķa Avīze
piektdiena, 19. decembris, 2008

