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IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

Raugos sveces liesmiņā
Visu gadu naudu krāju,
Sveču dienas gaidīdams;
Nu atnāca Sveču diena,
Nu naudiņa jātērē.
Vai jūs pazīstat meitiņu, kura
augtin aug tikai mazumā? Ja sēž
uz vietas, tad plok. Vēl neuzminējāt? Pateikšu priekšā: tā ir svece. Senāk daudzus darbus veica
pustumsā vai vājā skalu gaismā,
jo nebija izdomātas apgaismošanas ierīces. Tad cilvēki iemācījās
liet sveces – mājās tapa gaišāks.
Lai sveces būtu taisnas un gaiši
degtu, tās darināja Sveču dienā.
Tagad sveces gatavo rūpnīcās, tās
nedūmo, ir smaržīgas un krāsainas. Jāteic, kas tas sen vairs nav
vienīgais gaismas avots, bet gan
skaists un mīļš dekors, siltuma
un mājas svētības simbols.
Februārī Jaunmārupes sākumskolas bibliotēkā ar vecāku
atbalstu tika izveidota sveču un

to kompozīciju izstāde, kurā redzējām, cik tās var būt skaistas
un daudzveidīgas gan krāsu, gan
formas ziņā. Sveces – eglītes,
rūķīši, sniegavīri, sniega bumbas – atgādināja par pagājušajiem Ziemassvētkiem, jo tās ir
svinības, kuras visvairāk saistās
ar šiem mazajiem, degošajiem
brīnumiem. Sveces sirds veidolā
liecina par mīlestības svētkiem –
Valentīndienu, turklāt taurenīši,
bitītes – par pavasara tuvošanos.
Peldošo sveču kompozīcijas, kuras izstaro maigumu, vieglumu
un mīlestību, bija papildinātas ar
rožu ziedlapiņām.
Izstādē varēja apskatīt arī
bērnu lietās sveces, kuras bija
vienkāršākas, bet gatavotas ar
mīlestību un īpašu pacietību.
Svecēm ir arī savi stāsti, sava
gudrība. Ne velti cilvēki mēdz
teikt: neturi sveci zem pūra. Parasti tā bilsts, kad kāds kaut ko

zina vai prot
vairāk par citiem, bet negrib
dalīties pieredzē.
Svece ir saulei
rada, jo kliedē
tumsu un dod
siltumu, gaismu
cilvēkiem. Svecīte dzīvo, kamēr
deg. Mēs esam
tie, kas, skatoties
liesmiņā, sacer
un izdomā savus stāstus, dzejoļus, izsaka savas jūtas, pārdzīvojumus un lūgumus – tā skolas
otrā stāva vestibilā tapa radošo
darbu izstāde “Lūgums svecei”,
kurā katrs varēja līdzdarboties
ar savu dzejoli vai eseju, rakstīt
piecrindi, kas veltīta svecītei, kā
arī izteikt vēlējumus.
Paldies visiem, kas atbalstīja
un iesaistījās izstādes veidošanā.

Šajā numurā:
mMārupes pagasta padomes sēde
mKā norit darbs pie budžeta izstrādes
m2006. gads Mārupes
pagastā skaitļos
mDemokrātija nenozīmē
visatļautību – par vecāku
un bērnu pienākumiem
mVakcinēsim bērnus vai
arī nē?
mPaldies par barikāžu
piemiņas pasākumu
mKultūras īsziņas
mMārupē viesojas spāņu
mīms Karloss Martiness

Tas deva gandarījumu un prieku
gan lieliem, gan maziem, sniedza iespēju radoši paust savu
domu skolēniem, viņu vecākiem,
iepazīties ar jauniem talantiem,
veicināja uzdrīkstēšanos dalīties ar savām domām, jūtām,
vēlmēm.
Jaunmārupes sākumskolas
bibliotekāre Zinaīda Spāde

mJaunumi teikvando
klubā
mPagarināts 5345. mikroautobusa maršruts
mRīgas rajona policijas
pārvalde par notikumiem
decembrī un janvārī
mApsveikumi un sludinājumi

Kad uzvarēja gara un brīvības alku spēks
19. janvārī Mārupes pagastā
notika 1991. gada barikāžu piemiņas pasākumi.
Tā kā barikāžu pirmā upura Roberta Mūrnieka pēdējā
atdusas vieta ir Mārupes kapi,
ik gadu tur norisinās piemiņas
brīdis, kurā vienmēr klāt ir ne
tikai R. Mūrnieka tuvinieki,
1991. gada barikāžu fonda pārstāvji ar priekšsēdētāju Renāru
Zaļo, Mārupes pagasta vadība,
politiķi un 1991. gada barikāžu aizstāvju Mārupes biedrības
valde, bet arī Mārupes vidusskolas skolēni ar direktoru Jāni
Lagzdkalnu, kurš cenšas savos
audzēkņos ieaudzināt patiesu
patriotismu. Var redzēt, ka šie
jaunieši neierodas tikai tāpēc,
ka kāds to licis, bet nopietni
ieklausās savu vecāku un vecvecāku stāstītajā par barikāžu
notikumiem. Šogad baltu ziedu
vītni Robertam Mūrniekam bija
atveduši arī mazsalacieši, kuri
pirms 16 gadiem apsargāja Vecmīlgrāvja tiltu.
Kaut arī nereti kāds izsakās
skeptiski par 1991. gada barikāžu piemiņas zīmes vērti, jo
tie cilvēki, kas barikāžu dienās
visvairāk riskēja ar savām dzīvībām un veica tiešām nozīmīgus uzdevumus, šodien nevēlas
par to runāt, bet citi lepojas ar
svešām spalvām, pierakstīdami
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sev lielus nopelnus un atrašanos visnozīmīgākajos barikāžu
objektos. Mārupieši janvāra vidū
Mārupes kultūras namā uz 1991.
gada barikādēm veltīto atmiņu
vakaru, kurā tiek pasniegts arī
šis valsts apbalvojums, pulcējas katru gadu arvien kuplākā
skaitā.
Šogad pasākums notika jau
piekto reizi pēc kārtas. Ja pirmos
gadus kultūras nama zāle pulcēja
dažus desmitus cilvēku, tad jau
pagājušajā gadā barikāžu fonda
prezidents Renārs Zaļais teica,
ka mārupiešiem jābūvē lielāks
kultūras nams, jo svinīgajā daļā
cilvēki stāvēja kājās. Arī šogad
zāle bija ļaužu pilna. Atmiņu
ugunskurs tika iedegts ar emocionālu mirkli – pēc Latvijas
himnas atskaņošnas Rīgas Lutera draudzes mācītājs Kaspars
Simanovičs iesvētīja 1991. gada
barikāžu dalībnieku Mārupes
biedrības karogu. Zīmīgi, ka
simbola dzimšanas diena – 16.
janvāris – sakrīt ar barikāžu
pirmā upura tīrainieša Roberta
Mūrnieka nāves datumu.
Vakaru vēl iespaidīgāku un
saviļņojošāku tiem 35 barikāžu
aizstāvjiem, kas saņēma 1991.
gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīmi, darīja tas, ka apbalvojumus pasniedza Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājs,

1991. gada barikāžu dalībnieku
piemiņas zīmes valdes priekšsēdētājs Indulis Emsis, Barikāžu
muzeja direktors Renārs Zaļais
un Saeimas protokola nodaļas
vadītāja vietniece Zane Rukmane.
I. Emsis sacīja: “Laiks rit,
ar katru brīdi mums barikāžu
dienu notikumi atmiņā kļūst
bālāki, izplūdušāki kā jau viss
šai pasaulē, laikam ejot, bet barikāžu dienu un piemiņas zīmes
nozīme pieaug ar katru dienu.
Mainās paaudzes, mūsu vecuma ļaužu, kas bijām toreiz uz
barikādēm, kļūst mazāk, vietā
nāk jaunā paaudze. Viņi par barikādēm drīz vien varēs uzzināt
tikai no vēstures liecībām – filmām, fotogrāfijām, rakstiem.
Jūs, kas esat šai zālē, bijāt
tur klāt, redzējāt, kā tas notika. Mūsu pienākums ir savas
zināšanas nodot nākamajām
paaudzēm kā vēstījumu, kā leģendu par tādu brīnumu, kas
ir noticis Latvijā – barikādes
ne katru dienu tiek veidotas.
Zinām tikai dažus gadījumus,
piemēram, Parīzes barikādes,
kad dzima demokrātiskas iekārtas aizmetņi. Tagad pazīstam
arī savas 1991. gada barikādes,
kurās tika noturēta vārā, jaunā,
atjaunotā Latvijas valsts ar jūsu
spēku – cilvēku gara un brīvības

19. janvārī barikāžu piemiņas pasākumā iesvētīja 1991. gada barikāžu
aizstāvju Mārupes biedrības karoga
alkām, bez ieročiem.
Nekad neesmu juties tik
droši Rīgā, kā toreiz, iznākot
no Augstākās padomes un ejot
pāri Doma laukumam, kurā
dega ugunskuri. Visnedrošākajā laikā, kurā man bija tas gods
dzīvot, jutos visdrošāk. Vai tas
nav paradokss? Īstenībā to var
izskaidrot: ja cilvēku sirdis pukst vienotā ritmā gan tiem, kas
bija valdības namā, gan Augstākajā padomē, gan tiem, kas
bija pie ugunskuriem vai brauca
ar tehniku uz Rīgu, gan tiem,
kas aizstāvēja pozīcijas citos
Latvijas jutīgos punktos, ja tas

viss notiek unisonā, tā ir tāda
mūzika, kuru neviena pasaules
lielvara nevar salauzt. To nodemonstrējām pasaulei. Tagad
zinām, ko nozīmē nevardarbīga
pretošanās.
Šodien Latvija ir neatkarīga valsts, un šis ieguvums ir
tik liels, ka gribētu, lai mēs to
mācētu pateikt saviem bērniem,
kuriem reizēm šajā globālajā
pasaulē zūd orientieri, valsts
jēdziena svētums, nozīmīgums.
Aicinu mūs visus nodot tālāk šo
pieredzi, kā atgūt neatkarību ar
dziesmām, gribu un vienotību.”
Nobeigumu lasiet 8. lpp.
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MĀRUPES PAGASTA PADOMĒ

Mārupes pagasta padomes SĒDE Nr. 1 –
2007. gada 24. janvārī

Darba kārtībā 45 jautājumi.

Nekustamā īpašuma
jautājumi
Mārupes pagasta padome
(MPP)
• Atcēla 26.11.2006. Mārupes pagasta padomes Nr. 14.6
lēmuma 1.4. punktu par Akotu
iela (loks no pagasta ceļa C-18)
nodibināšanu 0,35 km garumā
un 12 m platumā sarkanajās līnijās sakarā ar vienotas adreses
piešķiršanu teritorijai.
• Piekrita saimniecību sadalīšanai atsevišķos zemes gabalos
vai zemes gabalu atdalīšanai no
saimniecībām deviņos gadījumos.
• Nolēma uzsākt detālplānojuma izstrādi:

− nekustamajam īpašumam
Braslas iela 1.
• Apstiprināja izstrādātā
detālplānojuma 1. redakciju kā
galīgo un pieņēma Mārupes pagasta saistošos noteikumus
Nr. 1 “Mārupes pagasta
saimniecības “Lieldzelves” detālais plānojums”,
Nr. 2 “Mārupes pagasta
saimniecības “Rūtiņas” detālais
plānojums”,
Nr. 3 “Mārupes pagasta
saimniecības “Jaunsaulītes-1”,
“Jaunsaulītes-2”, “Jaunsaulītes”
un “Sauleslīči” detālais plānojums”,
Nr. 4 “Mārupes pagasta
saimniecības “Mazsaulītes” un
“Lūki” 2. zemes vienības detālais
plānojums”.
• Mainīja vienam nekusta-

saskaņā ar to, ka Rīgas atkritumu apsaimniekošanas reģiona
atkritumu apsaimniekošanas plānā Mārupes pagasta administratīvajā teritorijā paredzēts viens
atkritumu pārstrādes centrs, kas
savu darbību ir uzsācis.
• Uzdeva padomes priekšsēdētājai L. Kadiģei slēgt zemes
nomas līgumu par Mārupes pagasta padomei piederošā zemes
gabala Sēļu ielā 4 iznomāšanu
SIA “ACB”, nosakot nomas maksu Ls 50 mēnesī + 18% PVN +
nekustamā īpašuma nodoklis,
līdz minētā zemes gabala privatizācijas beigām.
• Uzdeva padomes priekšsēdētājai L. Kadiģei pagarināt Mārupes pagasta padomes un SIA
“Sabiedrība Mārupe” 2001. gada
12. martā noslēgtos līgumus par

Darba uzdeNosaukums Teritorijas robežas
vums Nr.

2007/1

2007/2

Lielā iela – meliorācijas novadgrāvis N-7 – Liliju iela – sausSaimniecības zemes robežas starp saimniecību “Grūdupi” un nekustamo
apmēram
“Grūdupi”
īpašumu Liliju iela 5 – starp saimniecību “Grūdupi” un
5,8 ha
teritorijai
“Veccīruļi” – starp saimniecību “Grūdupi” un nekustamo
īpašumu Lielā iela 115
Braslas iela – sauszemes robežas starp saimniecību
Saimniecības “Jaunsproģi” un “Sproģi” – “Sproģi-1” – Braslas iela – sausapmēram
“Jaunsproģi” zemes robežas starp saimniecību “Jaunsproģi” un “Bērzkal3,7 ha
teritorijai
ni”, “Zālītes”, “Donavas” un nekustamo īpašumu Krones iela
50 – meliorācijas novadgrāvis N6

• Piešķīra juridiskās adreses
pēc 14 iesniegumiem.
• Atteicās no pirmpirkuma
tiesībām uz 45 nekustamā īpašuma objektiem.
• Atstāja spēkā esošos apgrūtinājumus vienam nekustamajam īpašumam. Noteica vienam nekustamajam īpašumam
apgrūtinājumu – ceļa servitūtu
par blakus esošam nekustamajam īpašumam.
• Nodeva sabiedriskajai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma pirmo
redakciju
− zemes gabalam “Pogas”,
− zemes gabalam “Spilvas”,
− zemes gabalam “Lejasgriezes”,
− zemes gabalam “Cepļi” un
saimniecībai “Granduļi” 2. zemes vienībai.
• Apstiprināja zemes ierīcības projektus Mārupes pagasta
− saimniecībai “Liniņi-1”,
− nekustamajam īpašumam
Ozolu iela 45, Ozolu iela 47,
Ozolu iela 49, Ozolu iela 51,
Ozolu iela 53, Ozolu iela 57,
Ozolu iela 59, Ozolu iela 47,
− nekustamajam īpašumam
Zeltiņu iela 82A un Zeltiņu
iela 84,
− nekustamajam īpašumam
Zeltiņu iela 76A un Zeltiņu
iela 78,
− saimniecībai “Vecozoli”,

6

Kopējā
platība

majam īpašumam zemes lietošanas mērķi 0,74 ha platībā
no sabiedrības nozīmes objekta
(kods 0910) uz vienģimeņu un
divģimeņu dzīvojamo māju apbūvi (kods 0601).
• Saskaņā ar LR likuma “Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2. pantu un “Par
valsts un pašvaldību īpašuma
tiesībām un to reģistrāciju zemesgrāmatā” nolēma noteikt pagastam piederošo infrastruktūras objektu uzturēšanai Tīraines
ciemā adresi un platību:
* zemes gabalam 0,1381 ha
platībā – Jelgavas ceļš 27, Tīraine, zemes lietošanas mērķis –
sabiedriskās nozīmes objekti
(kods 0909),
* zemes gabalam 0,7219
ha platībā – Jelgavas ceļš 26A,
Tīraine, zemes lietošanas mērķis – sabiedriskās nozīmes objekti (kods 0910).

Dažādi
MPP
• Neatbalstīja SIA “RAGNSELLS” ieceri zemes gabalā
“Melupi” veidot iepakojuma un
būvgružu šķirošanas bāzi un noliktavu, pamatojoties, ka minētās
plānotās darbības zemes gabalā
“Melupi” neatbilst Mārupes pagasta attīstības plānam, kā arī

komunālās infrastruktūras objektu iznomāšanu uz termiņu
līdz visu Administratīvajā rajona
tiesā SIA “Sabiedrība Mārupe”
ierosināto lietu par komunālās
infrastruktūras objektu privatizācijas atteikumiem pārsūdzēto
lēmumu izskatīšanai un spriedumu likumīgā spēkā stāšanās
brīdim, nosakot nomas maksu
500 lati + 18% PVN, kas kopā
sastāda Ls 590 gadā par katru
līgumā noteikto līguma priekšmetu neatkarīgi no to iznomāto
mēnešu skaita gadā.
• Nolēma slēgt vienošanos
starp Mārupes pagasta padomi
un SIA “Ledus halle” saskaņā ar
vienošanās projektu par zemes
nomas līgumā noteiktā ledus
halles celtniecības termiņa pagarināšanu līdz 2008. gada 31.
decembrim.

Apstiprināja

• Saskaņā ar Mārupes pagasta Attīstības programmu
2003. – 2014. gadam un, izvērtējot deputātu darba grupas
sagatavotās nozaru apakšprogrammas – Tīraines, Mārupes,
Skultes un Jaunmārupes nozaru
apakšprogrammas 2007. – 2010.
gadam.
• Mārupes pagasta labiekārtošanas dienesta nolikumu.
• Mārupes pagasta sporta

struktūrvienības nolikumu.
• Mārupes pagasta kultūras
nama nolikumu.
• Sociālo, izglītības, kultūras
un sporta jautājumu komitejas
iesniegto saistošo noteikumu Nr.
5 projektu “Par Mārupes pagasta padomes palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā”.
Izveidoja Mārupes pagasta
padomes ēkas piebūves pieņemšanas komisiju. Komisijas
priekšsēdētājs: Jānis Lībietis
(Mārupes pagasta padomes būvinspektors), komisijas locekļi:
Aida Lismane (Mārupes pagasta
būvvaldes vadītāja), Helēna Endriksone (Valsts būvinspekcijas
priekšnieka vietniece), Edgars
Dzenis (projektēšanas un būvniecības firmas SIA “EJA” arhitekts), Ivars Punculis (Mārupes
pagasta padomes priekšsēdētāja vietnieks), Raitis Jirgensons
(Mārupes pagasta padomes izpilddirektors), Anatolijs Latoškins (būvuzraugs).

Nolēma

• Apmaksāt daļu no Miķeļa Ļaksas ceļa izdevumiem (Ls
200) braucienam uz 51. kultūras
dienām Adelaidā, Sidnejā jauniešu kora “Balsis” sastāvā (no
kultūras nama budžeta).
• Segt izdevumus līdz Ls 300
par Mārupes mūzikas un mākslas skolas audzēkņu piedalīšanos
Valgas mūzikas skolas rīkotajā
starptautiskajā klavieransambļu
festivālā (no Mārupes mūzikas
un mākslas skolas budžeta).
• Daļēji segt izdevumus par
transporta pakalpojumiem (degvielu) braucienam uz volejbola
sacensībām Minskā, lai piedalītos Baltkrievijas Volejbola federācijas rīkotajā starptautiskajā
turnīrā (no sportam paredzētā
budžeta).
Atļāva izņemt reģistrācijas
apliecības individuālo darbu
veikšanai – ādas izstrādājumu
izgatavošanai, stikla apgleznošanai un floristikas pakalpojumiem, braukšanas apmācības
instruktora pakalpojumiem
Latvijas teritorijā, biroja tehnikas remontam, tirdzniecībai
un apkalpošanai, konsultanta
psihologa un repetitora pakalpojumiem, deju skolotājai bērnu
deju kolektīvā.
• Pamatojoties uz pilnveidoto un precizēto administrācijas
struktūras shēmu, izmaiņām
speciālistu amatu aprakstos atbilstoši darba apjoma pieaugumam, un saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 21. pantu apstiprināja Mārupes pagasta padomes
administrācijas un struktūrvie-

nību darbinieku amatu sarakstu
un darba algu likmes ar 2007.
gada 1. janvāri.
Apstiprināja Mārupes pagasta izglītības iestāžu tehniskā personāla un no pašvaldības finansēto izglītības iestāžu
vadītāju amatu algu sarakstu
un algu likmes ar 2007. gada
1. janvāri. Uzdeva pašvaldību
izglītības iestāžu vadītājiem
iesniegt amatu sarakstus ar
jaunajām darba algu likmēm
grāmatvedībā, padomes izpilddirektoram apstiprināt izglītības
iestāžu tehniskā personāla un
no pašvaldības finansēto izglītības iestāžu vadītāju amata algu
un piemaksu sarakstu.

Komentārs

Mārupes pagasta padomes
priekšsēdētāja Līga Kadiģe:
“Šajā gadā Mārupes pagasta
padome kā prioritāti izvirzījusi cilvēkus. Tas attiecas kā
uz iestādēs strādājošajiem, tā
uz ikvienu pašvaldības iedzīvotāju – vai tas būtu bērns
vai pensionārs, cilvēks ar
speciālām vajadzībām, sociāli mazaizsargāta ģimene ar
bērniem utt. Tādēļ tiek paplašināts sociālais dienests,
pieņemot darbā speciālistu
darbam ar invalīdiem, atvērta jauna jurista štata vieta,
meklēti risinājumi drošības
dienesta izveidei un citos tieši ar cilvēkresursiem saistītos
jautājumos.
Algas pašvaldības iestādēs
strādājošajiem apstiprinātas
neatkarīgi no februārī pieņemamā budžeta, tātad pārējais budžets tiek plānots,
izejot no šī pamatkritērija.
Pašvaldības iestāžu darbiniekiem tās tiek palielinātas ne tikai proporcionāli
minimālās algas palielinājumam, bet ņemot vērā arī
to, ka pēdējos gados liels
darbs ieguldīts pašvaldības
iestādēs strādājošo izglītībā,
līdz ar to izaudzinot augsta
līmeņa speciālistus, kuriem
jāsaņem atbilstoša samaksa,
lai viņi nepamestu darbu
labāka atalgojuma dēļ citās
līdzīgās iestādēs. Budžetā
katram darbiniekam darba
stimulēšanai tiek plānota
konkrēta summa, kuras izlietojumu varēs izvērtēt iestādes kolektīvs.”
• Anulēja ziņas par sešu
Mārupes pagasta iedzīvotāju
deklarēto dzīvesvietu.
• Piešķīra vienai personai
50% atlaidi 2007. gada nekustamā īpašuma nodoklim.
Rīgas Apriņķa Avīze
SESTDIENA, 17. FEBRUĀRIS, 2007

Atklātais konkurss un cenu
aptaujas
MPP uzdeva izpilddirektoram
R. Jirgensonam organizēt:
• atklātu konkursu “Mārupes
pašvaldības ielu un ceļu remonta
darbi 2007. gadā”. Konkursa komisija: R. Jirgensons – iepirkumu
komisijas priekšsēdētājs, komisijas
locekļi: R. Kausiniece, I. Punculis,
N. Orleāns, A. Belousovs, M. Spuģis, M. Ivdre; komisijas sekretāre – I. Ķemere.
• cenu aptauju “Satiksmes
organizācijas darbi uz Mārupes
pašvaldības ielām un ceļiem 2007.
gadā”. Cenu aptaujas komisija: R.
Jirgensons – iepirkumu komisijas
priekšsēdētājs, komisijas locekļi: R.
Kausiniece, N. Orleāns, M. Spuģis,
I. Punculis, A. Belousovs, M. Ivdre;
komisijas sekretāre – I. Ķemere.
• cenu aptauju “Mārupes pašvaldības ielu un ceļu klātnes kopšana 2007. gadā”. Cenu aptaujas
komisija: R. Jirgensons – iepirkumu
komisijas priekšsēdētājs, komisijas
locekļi: R. Kausiniece, N. Orleāns,
I. Punculis, A. Belousovs, M. Ivdre;
komisijas sekretāre – I. Ķemere.
• cenu aptauju “Mārupes pašvaldības tiltu un caurteku uztu-

rēšana 2007. gadā”. Cenu aptaujas
komisija: R. Jirgensons – iepirkumu
komisijas priekšsēdētājs, komisijas
locekļi: R. Kausiniece, N. Orleāns,
I. Punculis, A. Belousovs, M. Ivdre;
komisijas sekretāre – I. Ķemere.
• cenu aptauju “Mārupes pašvaldības ielu un ceļu pārraudzīšanas
darbi 2007. gadā”. Cenu aptaujas
komisija: R. Jirgensons – iepirkumu
komisijas priekšsēdētājs, komisijas
locekļi: R. Kausiniece, N. Orleāns,
I. Punculis, A. Belousovs, M. Ivdre;
komisijas sekretāre – I. Ķemere.

Par štata vietām

• Darba apjoma pieauguma dēļ,
kā arī, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 69. panta 1. daļu un
Mārupes pagasta padomes saistošajiem noteikumiem Nr. 18 “Mārupes
pagasta pašvaldības nolikums” 17.3
punktā noteikto, Mārupes pagasta
padome nolēma:
1. Ar 2007. gada 1. februāri izveidot Mārupes vidusskolā vienu
štata vietu: sētnieks, ar 1. aprīli
izveidot Mārupes vidusskolā otru
štata vietu: sētnieks 4. grupas atvēršanas dēļ, ar 2007. gada 1. janvāri palielināt PII “Tīraine” štata
vietas: metodiķis darba slodzi no
0,5 uz 0,75 un izveidot štata vietu:

Dažos teikumos
• Janvārī Mārupes pagasta padomes vadība un deputāti,
analizējot pašvaldības speciālistu
un iestāžu budžeta pieprasījumus,
intensīvi strādāja pie 2007. gada
budžeta sastādīšanas:
- kā vienu no galvenajām prioritātēm izvirzot cilvēkresursus;
- meklējot papildu līdzekļu –
valsts investīciju un privātās partnerības – piesaisti projektiem visās
jomās: Mārupes pagasta padome
Izglītības, Satiksmes un Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu
ministrijā aktualizējusi Tīraines
pamatskolas piebūves, Mārupes
vidusskolas piebūves un divus izstrādātos ceļu – Lielā iela un Vecozolu iela – projektus. Tiek izskatītas
visas valsts atbalsta programmas
ES struktūrfondu u.c. līdzekļu apguvei;
- tiek plānoti līdzekļi diennakts
patruļdienesta izveidei – šobrīd
meklēti sadarbības partneri, kuri
var sniegt šādu pakalpojumu pašvaldības teritorijā. Izstrādājot un
pieņemot saistošos noteikumus,
tiks noteiktas patruļdienesta funkcijas – profilaktiskais darbs, sadarbība
ar sociālo dienestu un bāriņtiesu,
izbraukumi uz iedzīvotāju izsaukumiem. Plānots, ka patruļdienests
mārupiešiem visu diennakti būs
pieejams jau no 1. aprīļa;
- pirmsskolas izglītības jautājumu risināšanā: 1) tiek izskatīta
privātās partnerības iesaistīšana
– plānots palielināt Mārupes pagasta līdzfinansējumu privātajām
PII, kuras apmeklē Mārupes pagastā deklarētie bērni, līdz 80 latiem
mēnesī (šobrīd privātās PII, kas
noslēgušas līgumu ar MPP, saņem
MK noteikumos noteikto līdzfinansējumu 33 latu apmērā), 2) notiek
pārrunas ar vairākiem interesentiem
par privātās partnerības veidošanu
arī pagasta teritorijā, 3) Skultes pamatskolā no 1. septembra plānots
Rīgas Apriņķa Avīze
SESTDIENA, 17. FEBRUĀRIS, 2007

atvērt trešo pirmsskolas apmācības
grupu.
• MPP speciālisti aktīvi seko
Rīgas rajona attīstības plāna izstrādes procesam, lai tajā tiktu iekļautas
visas intereses, kas iestrādātas Mārupes pagasta attīstības plānā un ir
aktuālas iedzīvotājiem: sabiedriskā
transporta attīstība (ko koordinē
Rīgas rajona padome), vienotais
ceļu tīkls, autostāvvietu būvniecība pie dzelzceļa stacijām (Tīraine),
izglītības attīstība kontekstā ar Rīgas
pilsētu.
• 12. janvārī SIA “Sabiedrība
Mārupe” Mārupes pagasta padomē prezentēja Jaunmārupes ciemata
siltumsistēmas analīzi. (Vairāk par
to lasiet marta “Mārupes Vēstu” numurā!).
• 26. janvārī Mārupes pagasta
padomes priekšsēdētāja Līga Kadiģe tikās ar Rīgas rajona Izglītības
un kultūras pārvaldes speciālistiem,
lai apspriestu Tīraines un Skultes
pamatskolas attīstības perspektīvas.
31. janvārī Mārupes pagasta padomē notika pašvaldības vadības
un visu izglītības iestāžu vadītāju
tikšanās, kurā spriests par pagasta skolu optimizāciju, attīstību un
cilvēkresursiem, aktualizējot arī
jautājumu par pedagogu ceļa izdevumu segšanu.
• RRP ar Rīgas taksometru
parku ir saskaņojusi 5435. mikroautobusa Rīga–Mārupe maršruta
pagarinājumu, izveidojot galapunktus Mārasciemā un pie Vecozolu
namiem. No 1. februāra dzeltenie
mikroautobusi kursē pēc jauna
saraksta (skat. 10. lpp.). Rīgas rajona padome izskata jautājumu par
mikroautobusa Rīga–Gaismas reisu
ietilpības palielināšanu.
• Janvārī turpinājās pagasta
padomes un kultūras nama ēkas
rekonstrukcijas darbi, kuri sagādāja
neērtības arī apmeklētājiem. Pateicamies par iedzīvotāju izpratni!

sporta skolotājs (pusslodze), finansējumu paredzot no PII “Tīraine”
budžeta;
2. Ar 2007. gada 1. janvāri izveidot Mazcenu bibliotēkā štata
vietu: apkopējs (kurinātājs);
3. Ar 2007. gada 1. janvāri Mārupes pagasta padomē izveidot štata
vietu: jurists (viena slodze), mikroautobusa vadītājs (viena slodze),
sociālais darbinieks (viena slodze),
sociālās palīdzības organizators
(pusslodze), apkopēja (viena slodze),
saimnieciskā darba vadītājs – atbildīgais par transportu (viena slodze),
arhitekts (viena slodze).
• Ievēlēja Elīnu Krastiņu par
Mārupes pagasta bāriņtiesas locekli
uz pieciem gadiem, t.i. līdz 2012.
gada 24. janvārim.
• Atbrīvoja Mārupes pagasta
būvvaldes vadītāju Aidu Lismani
no būvvaldes vadītājas amata pienākumu pildīšanas ar 01.02.2007.,
akceptēja A. Lismani pieņemt darbā par Mārupes pagasta būvvaldes
arhitekti.
• Atbrīvoja Mārupes pagasta būvinspektoru Jāni Lībieti no
būvinspektora amata pienākumu
pildīšanas ar 31.01.2007., iecēla J.
Lībieti par Mārupes pagasta būvvaldes vadītāju ar 01.02.2007.

Komentārs

Līga Kadiģe: “Atbalstu šo būvvaldes darbinieku lēmumu, jo uzskatu, ka rotācija nes pozitīvas iezīmes. Pamainot skatu punktu, bieži var
ieraudzīt kaut ko jaunu sen pierastā ainavā. Šāds princips pastāvēja
pirms vairākiem gadu desmitiem un ir nepelnīti aizmirsts. Kopumā
neko nezaudēsim, jo Lismanes kundze piekrita palikt strādāt par arhitekti. Gribu uzsvērt, ka tikai par sevi, savu varēšanu pārliecināts cilvēks,
kas tik ilgu laiku nostrādājis vadošā amatā, ir gatavs mainīties.
Noteikti būvvaldes vadītājai Aidai Lismanei jāsaka paldies par
viņas prasmi izveidot saliedētu būvvaldes kolektīvu un tās nemanāmu vadību. Tikai pateicoties viņas iniciatīvai un perspektīvajam
skatījumam, Mārupes pagastam vienam no pirmajiem tika izstrādāts
plašs attīstības plāns ar detalizētu teritorijas plānojumu un apbūves
noteikumiem, kas ir ļāvis veidot plānveidīgu apbūvi un attīstību.
Šobrīd, ja arī kaut kas mūsu plānā jau ir novecojis, jo tik strauju
attīstību neprognozēja neviens, jāatzīst, ka doma ir bijusi pareiza, jo
Mārupē ir izveidojusies netipiska situācija: detālplānojumus pārsvarā
izstrādā bijušie zemes īpašnieki un realizē sadalītos zemes gabalus
atsevišķi, nevis kopumā ciematu būvniecībai. Tas rada vēl lielāku atbildību, veidojot Mārupes seju ar katru individuāli. Lismanes kundzei
tas ir izdevies. Savā jaunajā amatā (ko faktiski viņa pildīja arī līdz
šim) viņa varēs vairāk laika veltīt tieši šim jautājumam.”

Par Mārupes vidusskolas aktu zāles un saunas izmantošanas
izmaksām
MPP nolēma

1. Apstiprināt maksu par Mārupes vidusskolas aktu zāles īri – Ls
17 + 18% PVN stundā.
2. Apstiprināt maksu par Mārupes vidusskolas saunas un ģērbtuves
īri – Ls 6 + 18% PVN stundā.

2006. gads Mārupes pagastā skaitļos
uz 31. decembri
Iedzīvotāju skaits
t.sk. pirmsskolas vecumā (0 – 6 gadi)
skolēni (7 – 18 gadi)
darbspējas vecumā
Bezdarbnieku skaits
Zemes īpašnieku skaits
Reģistrējušās juridiskās personas –
nodokļu maksātāji

2005. gadā
10345
880
1732
6671
191
8965

2006. gadā
11640
1125
1815
6708
204
9900

884

951

Būvvaldē
Izsniegtās būvatļaujas
Saskaņoti projekti
Ekspluatācijā nodotas ēkas
Apstiprināti detālplānojumi
Izsniegti darba uzdevumi
jaunu detālplānojumu izstrādei

2005. gadā
532
1195
152
52

2006. gadā
538
1395
248
42

90

65

Mārupes dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 2005. gadā
112
Dzimušie
39
Laulības
90
Mūžībā aizgājušie

2006. gadā*
131
49
82

* Reģistrēts lielākais jaundzimušo un laulību skaits pēdējo gadu laikā. Otro
gadu pēc kārtas pagasta iedzīvotāju dabiskais pieaugums ir pozitīvs.

PAZIŅOJUMS
Valsts atbalsta pasākumu ieviešanas ietvaros iespējams pretendēt
uz atbalstu viena īpašuma un
koplietošanas meliorāciju sistēmu rekonstrukcijai un valsts un
valsts nozīmes meliorācijas sistēmu būvniecībai. Pieteikumi līdz
2007. gada 1. martam iesniedzami Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības
pārvaldes zemes un ūdens resursu daļas Rīgas nodaļā, Peldu ielā
2, Ikšķilē, tālr. 5055241.

V

Janvārī
mūžībā aizgājuši

Anastasija Ločmele (1931.),
Guntars Kronbergs (1966.),
Vasilijs Musijenko (1942.),
Jeļena Kudrjavceva (1931.),
Olimpiāda Panova (1928.),
Irma Zvejniece (1922.).

SVEICAM
Lai saulīte gaiši spīd, Lai guntiņa silti silda,
Lai ir laba veselība, Sirdī prieka dzirkstelīte.

Mīļi sveicam Laimu Ozoliņu šūpuļsvētkos un vārdadienā 11. februārī!
Vīrs, meita, dēls un mazdēls

Februārī

75 – Valdim Imantam Pētersonam, Skaidrītei Rūtiņai, Eleonorai Regīnai Poikānei,
Jānim Krūmiņam, Jurijam Volkovam, Ņinai Spirinai.
80 – Alfonam Gremzem, Zinaidai Kolbinai, Vilmai Urtānei.
85 – Inesei Reišulei.
93 – Antoņinai Borovskai.
101 – Elzai Dimzai-Dimmei.

Janvārī Mārupes dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti deviņi jaundzimušie:

Anna Aleksa Širjajeva (dzimusi 20.12.2006.), Sofija Bērziņa (dzimusi 21.12.2006.),
Anna Šnore (dzimusi 26.12.2006.), Adelina Fursova (dzimusi 01.01.2007.),
Elza Jasinska (dzimusi 07.01.2007.), Agnese Balode (dzimusi 09.01.2007.),
Gustavs Pāvils Laizāns (dzimis 11.01.2007.), Jevdokija Romanova (dzimusi 19.01.2007.),
Emīlija Fricsone (23.01.2007.).

Reģistrētas piecas laulības.
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Nobeigums. Sākumu lasiet 5. lpp.

Pēc 1991. gada barikāžu
dalībnieku Mārupes biedrības
ierosinājuma, turpinot pagasta
padomes tradīciju apbalvot ar
atzinības rakstu mārupiešus,

kāžu piemiņas zīmes. Ar Mārupes pagasta padomes pateicības
rakstiem, ko pasniedza Mārupes
pagasta padomes priekšsēdētāja
Līga Kadiģe un priekšsēdētājas
vietnieks Ivars Punculis, teikts

Bērziņam, Sandrai Gaidei un
Dacei Štrodahai.
Mārupes biedrība nodibinājusi arī savu apbalvojumu – piemiņas medaļu, kura piešķirta
29 cilvēkiem. Sirsnīgo vakaru
skanīgu darīja Mārupes sieviešu
vokālais ansamblis “Dzelde” un
jauktais koris “Mārupe”, kuru
vairāki dalībnieki arī piedalījušies barikādēs un saņēmuši piemiņas zīmi. Pēc svinīgās daļas
atmiņu vakars turpinājās visiem
iemīļotu dziesmu pavadījumā,
ko izpildīja Kalvis Ozoliņš.
Zanda Melkina

Paldies!

Piemiņas brīdī pie Roberta Mūrnieka kapa piedalījās barikāžu aizstāvju
Mārupes biedrības valde priekšsēdētāja Jāņa Ozola vadībā (trešais no
kreisās), viesi no Mazsalacas (priekšplānā), Barikāžu muzeja direktors
Renārs Zaļais (trešais no labās), Mārupes pagasta vadība un Mārupes
vidusskolas skolēni.
kas devuši nozīmīgu ieguldījumu pagasta attīstībā un sabiedriskajā dzīvē, tika sveikts
biedrības valdes priekšsēdētājs
Jānis Ozols, bez kura iniciatīvas
nebūtu piešķirtas daudzās bari-

paldies cilvēkiem, kas ar savu
atbalstu Mārupes barikāžu biedrībai sekmējuši vēstures saglabāšanu – Tatjanai Liepkalnei,
Guntai Bogužai, Jurim Krāniņam, Dzintrai Bērziņai, Agrim

1991. gada barikāžu aizstāvju Mārupes biedrības valde saka
mīļu paldies Mārupes pagasta
padomei par atsaucību 1991.
gada barikāžu notikumu 16 gadu
atceres svinīgā pasākuma organizēšanā šā gada 19. janvārī.
Mīļš paldies Mārupes vidusskolas skolēniem par piedalīšanos atceres pasākumā Mārupes
kapos.
Sirsnīgs paldies Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājam,
1991. gada barikāžu dalībnieku
piemiņas zīmes valdes priekšsēdētājam Indulim Emsim, Barikāžu
muzeja direktoram Renāram Zaļajam un Saeimas protokola nodaļas

KULTŪRAS ZIŅAS
24. februārī VPDK “Mārupieši” dosies uz tradicionālo
vidējās paaudzes deju kolektīvu
festivālu “Salaspils kauss”, kas
šogad notiks Jēkabpilī, bet jauktais koris “Mārupe” – koncertēt
uz Ogri.
Rīgas rajonu koru kopmēģinājumi: 28. februārī jauktais
koris “Mārupe” dosies uz Ulbroku, bet 17. martā koris viesosies Mārupes kultūras namā.

Piektdien, 2. martā plkst.
17.00, Mārupes kultūras namā
ikgadējais mazo vokālistu konkurss “Mārupes Cālis 2007”,
kura uzvarētājs jau 11. martā
piedalīsies rajona konkursā Ķekavā. Pasākumā var iesaistīties
mazie mārupieši līdz piecu gadu
vecumam (ieskaitot).
4. martā – Rīgas rajona
vidējās paaudzes deju kolektīviem notiks 2008. gada Dziesmu

SPORTS

un deju svētku uzvedumu precizēšanas seminārs – starpskate.
24. martā – Latvijas senioru koru kopmēģinājums.
25. martā – Mārupes pagasta politiski represētie pulcēsies komunistiskā genocīda
upuru piemiņas sarīkojumā
Baldonē, kur notiks piemiņas
mirklis atceres vietā un kopīgs
atmiņu vakars.

Spāņu mīms Mārupē
No 2. līdz 11. februārim jau
piekto reizi Latvijā viesojās profesionāls mīms Karloss Martiness
no Spānijas, kura braucienus uz
Latviju organizē Šveices organizācija PROFILE Productions sadarbībā ar Rīgas Āgenskalna baptistu
draudzi.
Mākslinieks dzimis 1955. gadā
Spānijā. 1980. gadā uzsācis mācības pantomīmas skolā, vēlāk
studējis dramatisko mākslu, no
1982. līdz 1987. gadam turpinājis
skolojies pie profesoriem Manuela
Karlosa Lillo un Jorge Veras. Kopš
1986. gada strādā kā profesionāls
aktieris un mīms. Mīma valoda
ir ļoti personiska, bet galvenais
– tai nevajag tulka. Karloss Martiness uzstājies ne tikai Spānijā,
bet lielākajā daļā Eiropas valstu,
kā arī Kanādā un ASV. Viņš vada
arī seminārus aktieriem un mīmiem. Mākslinieks ir uzrakstījis
vairāk nekā 50 mīmu skeču, un
šobrīd strādā pie trešās grāmatas
par pantomīmas mākslu.
2004. gada jūlijā Karloss Mar-
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tiness uzvarēja prestižajā Eiropas
teātru festivālā “Almada” Portugālē.
2005. gada februārī notika Karlosa Martinesa jaunās programmas
“Cilvēktiesības” pirmizrāde. Tā veidota, attēlojot dažādas etīdes par
Cilvēktiesību deklarācijas pantiem.
Laikā, kad cilvēktiesību jautājumi
gan pasaulē, gan tepat Latvijā ir
tik saasināti un atkailināti, Karloss
Martiness ļauj mums katram palūkoties uz sevi, lai ieraudzītu, kādi
cilvēki esam.
Karlosa spāniskais šarms un
humors ļauj viņu saprast jebkurā
kultūrā un tautā. Mūsu sabiedrība
nav izņēmums. Mīma valodai nevajag skaidrojumu – tikai uzmanīgi
vērot, lai saprastu. Mākslinieks Latvijā uzstājies skolās, armijas daļās
un baznīcās, ticies ar Nacionālā teātra aktieriem, kā arī vadījis vairākus seminārus tiem, kurus interesē
pantomīma. Pārsteidzoši, ka Karloss
spēj uzrunāt jebkuru auditoriju,
nepasakot ne vārda. Grūti palikt
nopietnam, redzot, kā mākslinieks
attēlo mūsu ikdienu gan virtuvē,

vadītāja vietniecei
Zanei Rukmanei
par mārupiešiem
veltīto laiku.
Mīļš paldies
kultūras nama
direktorei Irai
Kraujai-Dūdumai par sirsnīgo
un iejūtīgo dzejas sniegumu un
svinīgā pasākuma organizēšanu,
avīzes “Mārupes
Vēstis” redaktorei
Zandai Melkinai
par sniegto atbalstu vakara
organizēšanā un
norisē, sieviešu
vokālajam ansamblim “Dzelde”
un tā vadītājai Svinīgā pasākuma dalībniekus uzrunāja Latvijas
Sandrai Gaidei, Republikas Saeimas priekšsēdētājs Indulis Emsis.
jauktajam korim
“Mārupe” un diriģentiem Ingai Vo- piemiņas medaļu zīmotņu izroņenko un Kalvim Ozoliņam, Ka- gatavošanu.
tei Krollei par kultūras nama zāles 1991. gada barikāžu aizstāvju
svinīgo svētku noformējumu.
Mārupes biedrības valde
Paldies par mūsu pasākuma
atbalstīšanu Aizsardzības mi- Kļūdas labojums:
nistrijas Jaunsardzes centram, “Mārupes Vēstu” 18. janvāra numu
kā arī Zemessardzes studentu rā kļūdaini minēts viena 1991.
gada barikāžu dalībnieka, piemibataljonam.
Paldies SIA “Daiļrade RC” ņas zīmes saņēmēja vārds – Juris
par karoga un SIA “Kalvis” par Raņķis. Pareizi jābūt: Juris Raķis.

gan uz ielas, jo ikvienā etīdē katrs
varam ieraudzīt sevi. Ieraudzīt un
pasmaidīt.
Gatavojoties piektajai vizītei
Latvijā, Karloss Martiness bija izveidojis jaunu programmu “Laiks
svinēt”, kurā apkopotas 25 gados
rādītās labākās etīdes, kā arī piecas
jaunas.
Slavenais spāņu mīms 8. februārī viesojās arī Mārupē un pārsteidza visus klātesošos, uzburot
veselu futbola stadionu uz mūsu
nelielās skatuves un izstāstot savu
dzīvesstāstu. Tā kā zālē bija daudz
bērnu, Karloss šova beigās vēl parādīja pasaku par Sarkangalvīti. Tas
viss bija patiesi, aizraujoši un profesionāli.
Paveroties savā plānotājā, kurā
brīvu vietu tikpat kā nav, Karloss
Martiness dāsni apsolīja jau šā
gada rudenī vēlreiz viesoties mūsu
kultūras namā, kur viņš esot sajutis
īpaši gaišu un sirsnīgu auru.
Ira Krauja-Dūduma
P. S. Pateicamies par informāciju
un sadarbību Edgaram Mažim.

Jaunumi teikvando
klubā
27. janvārī Mārupes teikvandisti trenera Vitālija Lepina vadībā piedalījās Lietuvas
atklātajā čempionātā, kas notika Viļņā. Spēkiem mērojās 170
sportistu no Lietuvas, Latvijas,
Igaunijas un Krievijas. Mūsējiem
zēniem tas bija pirmais nopiet-

3. vietu, zaudējot otrajā cīņā uzvarētājam. Gints Ginters svara
kategorijā līdz 45 kilogramiem
pārliecinoši uzvarēja pirmo cīņu
pret Lietuvas sportistu (4:1) un
pusfinālā spēkojās ar pieredzējušu
sportistu no Latvijas ar melno
jostu. Jāmin, ka tas zēns tāpat
kā Gints ir 12 gadus vecs, bet
līmenis atšķiras, jo Imants Kop-

nais turnīrs, un viņi pierādīja,
ka treniņos pavadītais laiks nav
izniekots.
Edvards Kļava vecuma grupā no 7 līdz 9 gadiem un svara
kategorijā līdz 40 kilogramiem
izcīnīja bronzas medaļu, Raivis
Nigolass vecuma grupā no 10
līdz 12 gadiem un svara kategorija līdz 50 kilogramiem ieguva

jevs teikvando trenējas no četru
gadu vecuma. Tā Gints izcīnīja
bronzas medaļu. Kā treneris šos
rezultātus uzskatu par ļoti labu
panākumu un lielisku pieredzi
zēniem. Redzēsim, kā viņi izaugs
līdz nākamajām sacensībām, kas
norisināsies Jaunmārupes skolā
5. maijā.
Treneris Vitālijs Lepins
Rīgas Apriņķa Avīze
SESTDIENA, 17. FEBRUĀRIS, 2007

Demokrātija nenozīmē visatļautību
Cienījamie vecāki, skolotāji
un jaunie mārupieši!
Pēdējos gados strauji aktualizējas jautājums par bērnu un
jauniešu pienākumiem sabiedrībā, jo skolā un plašsaziņas līdzekļos pārsvarā runāts par viņu
tiesībām. Protams, bērniem un
skolēniem jāieaudzina pašcieņa
un māka par sevi pastāvēt, bet
ne uz citu rēķina. Būtībā visu
dzīvi cilvēkam ir jāpilda dažādi
pienākumi, visbiežāk tikai pēc
to veikšanas iestājas tiesības uz
kaut ko.
Skolēni zina, ka vēlas mācīties sakārtotā, mūsdienīgā vidē.
Vecāki nereti grib, lai viņus mazāk traucē bērni un kur nu vēl
skolotāji. Savukārt pedagogi gaida, lai bērni uz skolu nāk iegūt
zināšanas, ir gatavi stundām un
prot uzvesties.
Taču pašlaik notiek kas neloģisks. Vecāki saviem bērniem
māca, kā atbildēt uz dažādiem
skolotāja jautājumiem, kā attaisnot savus pārkāpumus (kavējumus, nepadarītos darbus u.c.),
neapzināti bieži vien iemāca tiesības, bet nerunā par pienākumiem, neapzinoties, kādas sekas
tas var izraisīt. Mīļie vecāki, man
ļoti gribētos runāt konkrēti un
nosaukt vārdā tos vecākus, kuri
ar bērna mācībām un uzvedību
saistītas lietas atstājuši pašplūsmā, teikdami – “neko nevaru darīt, man ir jāpelna nauda!”, taču
šoreiz atturēšos. Uzmanības un
vērības trūkums no vecāku puses
parādās atvases uzvedībā, vēlāk
sekmēs un pēc tam bieži pāraug
konfliktā ar sabiedrību. Galu galā
cieš pats bērns un nereti arī visa
klase, kuru neapzinoties degradē
viens nekārtību izraisītājs. Bieži

vien skolās no bērnu un jauniešu
puses tiek pārprastas ļoti vienkāršas lietas. Demokrātija nenozīmē visatļautību! Tieši vecākiem
ir jāiemāca bērnam pieklājības
normas un pienākumi.
Gribu uzsvērt: lai panāktu
vislabāko rezultātu – labas sekmes mācībās, novērstu uzvedības
problēmas, vecākiem ir jābūt vienisprātis ar skolotājiem un jāizrāda interese par bērna mācībām
un ārpusskolas nodarbēm. Starp
skolotājiem, skolas administrāciju
un vecākiem ir jābūt atgriezeniskai saitei un sadarbībai nepilngadīgā interesēs.
Kā lielisku piemēru gribētu
minēt Jaunmārupes sākumskolu
un Mārupes vidusskolu, kurās
aktīvi vecāki ar savu ieinteresētību pret skolā notiekošo dod lielu
ieguldījumu skolas kvalitatīvai
darbībai – liels viņiem paldies
par to! Ceru, ka visu Mārupes
pagasta izglītības iestāžu darbinieki novērtēs, cik svarīga nozīme ir sadarbībai ar vecākiem.
Mārupes bāriņtiesa ir gatava
sniegt jebkādu palīdzību šādas
saiknes veidošanā.

Gribu atgādināt vecākiem
viņu pienākumus:
“..Bērna aprūpe nozīmē viņa
uzturēšanu, t.i., ēdiena, apģērba,
mājokļa un veselības aprūpes nodrošināšanu, bērna kopšanu un
viņa izglītošanu un audzināšanu (garīgās un fiziskās attīstības
nodrošināšana, pēc iespējas ievērojot viņa individualitāti, spējas
un intereses un sagatavojot bērnu
sabiedriski derīgam darbam).
Bērna uzraudzība nozīmē rūpes par bērna paša drošību un
trešās personas apdraudējuma

novēršanu…
Līdz pilngadības sasniegšanai
bērns ir vecāku aizgādībā.”
(Civillikuma 177. pants)

“Bērna vecāku (personu, kas
pilda aprūpes tiesības) pienākumi: [..]
− sadarboties ar izglītības
iestādi, kurā mācās bērns, un
bērna pedagogiem;
− bērna vecāki (personas, kas
pilda aprūpes tiesības) ir atbildīgi
par to, lai bērns iegūtu obligāto
izglītību.”
(Izglītības likuma 58. pants)
“Ja bērni neklausa vai nepakļaujas vecāku audzināšanai, vecāki var griezties pēc palīdzības
bāriņtiesā.”
(Civillikuma 185. pants)

…un bērniem:
“Bērns ir pilntiesīgs sabiedrības
loceklis. Viņa pienākumi pret sabiedrību pieaug atbilstoši vecumam.

Bērnam ir pienākums mācīties
atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai. Mācību laikā viņam jāievēro izglītības iestādes
iekšējās kārtības noteikumi.
Bērnam atkarībā no viņa vecuma un brieduma pakāpes ir
pienākums sargāt savu veselību.
Bērnam jāizturas ar cieņu
pret valsti, tās simboliem un jāievēro likumi.
Bērnam jāievēro sabiedrībā
pieņemtie uzvedības noteikumi.
Bērns nedrīkst, izmantojot savas
tiesības, aizskart citu bērnu un
pieaugušo tiesības un likumīgās
intereses.

Bērnam ir pienākums saudzīgi
izturēties pret apkārtējo vidi.”
(Bērnu tiesību aizsardzības
likuma 23. pants)

Nobeigumā vēlos pajautāt
jauniešiem: “Kāpēc mums jācīnās
un jāaizstāv jūsu tiesības, ja jūs
nepildāt savus pienākumus?”
Šis raksts tapa pateicoties
divu tēvu (no Jaunmārupes sākumskolas un Mārupes vidusskolas) aktīvai sadarbībai ar bāriņtiesu un izglītības iestādēm.
“Liels paldies, ka tik straujā un
aizņemtajā laikā neesat vienaldzīgi pret notiekošo un saviem
bērniem,” saka Mārupes pagasta
bāriņtiesas priekšsēdētāja Nadīna
Millere.

VESELĪBA

Vakcinēsim bērnus vai arī nē?
Izlasot 04.01.2007. laikrakstā
“Rīgas Balss” rakstu “Vakcinācija:
jā vai nē?”, radās vēlme uzrakstīt
arī savu viedokli, jo ar medicīnu
esmu saistīta jau pusgadsimtu.
Šobrīd bērnus vakcinē pēc
vakcinācijas kalendāra – pret
konkrētām slimībām noteiktā
vecumā.
Vakcinācijas kalendārs Latvijā
ir ļoti blīvs, bet profilakse ir svarīga, jo saslimstot ir jāpatērē liels
daudzums dažādu medikamentu,
kas izmaksā vairāk nekā attiecīgajā laikā aiziet pie ģimenes
ārsta un iepotēties.
Cilvēks, pārslimojot infekcijas slimību (protams, ne visas),
iegūst dabīgo imunitāti. Vakcinācijas rezultāts ir mākslīgi veidota imunitāte, ko iegūst, ievadot
organismā dzīvu novājinātu, arī
inaktivētu jeb nedzīvu izsaucēRīgas Apriņķa Avīze
SESTDIENA, 17. FEBRUĀRIS, 2007

ju, kas neizraisa slimību, nebojā
šūnas vai orgānus.
Vai tuberkuloze joprojām
nav izplatīta slimība, vai ar
vīrusu hepatīts B ir pilnīgi izslēgts, ka zīdainis saslimt? Vai,
pateicoties tūrisma attīstībai,
bērni nebrauc uz valstīm, kur
joprojām slimo ar poliomielītu
(bērnu trieka), ar bakām u.c.
slimībām?
Kāpēc vecāki uzskata, ka ērču
encefalīts ir smaga saslimšana un
bērnus pret to izpotē (tā ir par
maksu), bet aizmirst potēt pret
difteriju un stinguma krampjiem
(vakcinē par brīvu), kas arī ir
ļoti smagas slimības?!
Pēdējā laikā uzsvērts, ka pēc
vakcinēšanās rodas dažādas smagas blakusparādības. Vai, slimojot
ar smagām infekcijas slimībām,
nekad nerodas komplikācijas:

difterijas gadījumā – sirds muskulatūras iekaisums; pārslimojot
epidemisko parotītu (cūciņas),
zēniem vēlākos gados var būt
neauglība; pārslimojot poliomielītu, var palikt invalīds uz visu
mūžu! Bez tam ārstējoties jāsaņem antibiotikas un citi spēcīgi
medikamenti, kas var novājināt
organismu.
Nav divu vienādu cilvēku,
tāpēc bērna veselības stāvoklis
pirms vakcinācijas ir jāizvērtē – vai dienā, kad potē bērnu,
viņš ir pilnīgi vesels; ja nesen
slimojis, cik ilgs laiks pagājis
pēc saslimšanas; vai neslimo ar
kādu alerģisku slimību; vai pēc
pēdējās potes nav bijušas smagas blakusparādības u.c. Bērna
veselības stāvoklis pēc potes ir
pilnīgi individuāls.
Protams, ārstam vecāki ir

jābrīdina, ka var rasties reakcija pēc potes – paaugstināta
temperatūra, lokāls potes vietas
apsārtums, satūkums, bērns var
būt saguris utt.
Nepiekrītu homeopātei I. Vecvagarei, ka vecāki nezina savas
tiesības, bet tie, kas no potēm
atsakās, saskaras ar nelabvēlīgu
attieksmi no medicīniskā personāla puses. Nevienam vecākam
nav obligāti jāpotē savs bērns,
to var noskaidrot pie ģimenes
ārsta, līdz ar to daudzi vecāki
labi zina savas tiesības, bet ne
vienmēr vēlas ieklausīties tajā,
ko rekomendē ģimenes ārsts.
Pilnīgi piekrītu Infektoloģijas
centra direktorei B. Rozentālei:
“Vakcīnas, tāpat kā antibiotiku
izgudrošana, ir uzskatāmas par
20. gadsimta nozīmīgāko medicīnas sasniegumu.”

Šodien alerģijas, nervu sistēmas traucējumi, uzmanības deficīta sindroms, gastroenteroloģiskas saslimšanas izraisa nepareiza
bērnu pārtikas lietošana, skolēniem vispār ir nepareizs ēšanas
režīms (no rītiem bērni uz skolu
iet neēduši), pārspīlēta sadzīves
ķīmijas izmantošana, baktericīdo
tīrīšanas līdzekļu lietošana utt.
Domāju, ar laiku tiks pārskatīts
vakcinācijas kalendārs, bet šobrīd
esošais būtu jāpilda, par ko ir atbildīgi katra bērna vecāki.
Domāsim un rūpēsimies vairāk par saviem bērniem, lai viņi
izaug veseli un stipri.
No 2006. gada pusaudži, kas
sasnieguši 14 gadu vecumu, pie
ģimenes ārsta var potēties pret
vīrusu hepatītu B bez maksas.
Dr. Ilga Ivbule
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Pagarināts 5345. mikroautobusa
maršruts
No 2007. gada 1. februāra
5345. mikroautobuss Rīga–Mārupe kursē līdz Mārasciemam un
Vecozolu namiem
uz Rīgu

no Rīgas

Darbadienās
6:30 (M)
6:55 (V)
7:50 (M)
8:10 (V)
8:55 (M)
9:30 (V)
10:05 (M)
10:40 (V)
11:25 (M)
11:55 (V)
12:25 (M)
13:10 (V)
13:30 (M)
14:15 (V)
14:45 (M)
15:15 (V)
15:55 (M)
16:20 (V)
17:00 (M)
17:30 (V)
18:15 (M)
18:45 (V)
19:10 (M)
19:45 (V)
20:20 (M)
20:50 (V)
21:20 (M)
21:45 (V)
22:10 (M)

no Vecozolu namiem

Brīvdienās

Darbadienās

Brīvdienās

6:30 (M)
7:00 (V)
7:20 (M)
7:50 (V)
8:20 (M)
8:45 (V)
9:20 (M)
9:45 (V)
10:10 (M)
10:40 (V)
11:05 (M)
12:20 (M)
12:55 (V)
13:40 (M)
14:05 (V)
14:40(M)
15:10 (V)
15:55 (M)
16:25 (V)
17:10 (M)
17:40 (V)
18:20 (M)
18:50 (V)
19:30 (M)
20:00 (V)
20:55 (M)
21:20 (V)
22:10 (M)

6:25
7:25
8:45
10:05
11:10
12:25
13:45
14:45
15:50
16:55
18:10
19:15
20:20
21:20

7:25
8:20
9:20
10:15
11:10
12:25
13:20
14:40
15:40
17:00
18:20
19:25
20:35
21:40

uz Rīgu

no Mārasciema
Darbadienās
5:50
7:05
8:20
9:20
10:40
11:50
12:50
14:10
15:15
16:25
17:40
18:45
19:40
20:55
21:45

Brīvdienās

uz Rīgu

no Mārupītes gatves
(25. autobusa galapunkta)
Darbadienās

Brīvdienās

5:55
6:30
7:10
7:30
8:25
8:50
9:25
10:10
10:45
11:15
11:55
12:30
12:55
13:50
14:15
14:50
15:20
15:55
16:30
17:00
17:45
18:15
18:50
19:20
19:45
20:25
21:00
21:25
21:50

6:05
6:55
7:30
7:55
8:25
8:55
9:25
9:45
10:20
10:40
11:15
11:45
12:30
12:55
12:25
14:15
14:45
15:15
15:45
16:35
17:05
17:55
18:25
18:55
19:30
20:15
20:40
21:30
21:45

6:00
6:50
7:50
8:50
9:40
10:35
11:40
12:50
14:10
15:10
16:30
17:50
18:50
20:10
21:25
AS “Rīgas Taksometru parks”
Tālrunis informācijai 7289881, 7606509.
Administrācijas tālrunis 7606507, 7333920.

Darba apjoma pieauguma dēļ aicinām pievienoties komandai:
• Noliktavas strādniekus – preču komplektētājus
• Krāvējus – šķirotājus
Piedāvājam:
• Labu darba samaksu
• Darba apģērbu
• Nelaimes gadījumu apdrošināšanu
• Sociālās garantijas
Darbs noliktavā Ziepniekkalnā (Vienības gatve 204).
Darbs maiņās.
Adrese: A. Deglava iela 161, Rīga, LV-1021,
e-pasts: personals@baldis.lv, fakss 7045556, tālr. 7045582.
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Rīgas rajona policijas
pārvalde informē
Decembrī Mārupes pagastā
reģistrēti 90 krimināla rakstura
notikumi, no kuriem 19 noziegumi pret personas īpašumu;
15 ceļu satiksmes negadījumi
(pieci ar cietušajiem), viens
ugunsgrēks; mantu un dokumentu atrašana lidostā “Rīga”
36 gadījumos.
Naktī no 1. uz 2. decembri
Tīrainē, Viršu ielā, mājas pagalmā
automašīnai “Mitsubishi Carisma”
tika izsists aizmugurējo durvju
stikls.
5. decembrī Mārupē, veikalā
“Elvi”, aizturēts 1979. gadā dzimis
vīrietis, kurš mēģināja nozagt vīriešu parfimēriju.
5. decembrī Mārupē, Braslas
ielā, nenoskaidrota persona izsita
transportlīdzekļa “Ford Transit”
priekšējo loga stiklu.
9. decembrī Jaunmārupē,
Mazcenu alejā, pagaidām nenoskaidrota persona nozaga dārza
apgaismojuma lampu (lampas)
un vienu sabojāja.
9. decembrī Mārupē, Lielā
ielā, dega trīsstāvu privātmājas
trešais stāvs un pārsegums starp
otro un trešo stāvu 100 m2 platībā. Ugunsgrēka iemesls tiek
noskaidrots.
10. decembrī Jaunmārupē,
Mazcenu alejā, mājas pagalmā
automašīnai “Renault Megane”
tika sabojāts benzīntvertnes vāks
un antena. Atteikts uzsākt kriminālprocesu.
11. decembrī Mārupē “Brīv
zemniekos” tika nozagts transportlīdzeklis “Opel Astra Station
Wagon”, kurš pēc tam atrasts uz
ceļa.
17. decembrī lidostā “Rīga”
1979. gadā dzimis vīrietis izlidošanas terminālā nokārtoja dabiskās vajadzības tam nepiemērotā
vietā.
18. decembrī Mārupē, pie
Daugavas ielas 29/1 nama, automašīnas “VW Touareg” vadītāja
uzbrauca gājējam, kurš tika nogādāts Rīgas 2. slimnīcā.
Konstatēts, ka no 16. līdz
19. decembrim Mārupes pagastā, Daugavas un Pērses ielas krustojumā, pazudusi kabeļu akas lūka, kā arī Gaujas
ielā 24/1 bojāts sakaru sadales
skapis.
Meklējam auklīti
savam dēliņam (1,5 gadi) no februāra,
marta. Dzīvojam blakus Mārupes
vidusskolai. Auklīte būtu nepieciešama
darbadienās (8 – 10 stundas dienā).
Par samaksu vienosimies.
Zvaniet pa tālr. 29248473.
Meklējam kārtīgu, labsirdīgu
un mīļu auklīti jaukiem dvīņu
puikām (1,7 gadus veci).
Darbs Mārupē, no marta
vidus uz pilnu darba nedēļu.
Tālr. 29262529.

19. decembrī Mārupē transportlīdzekļa “KIA Sorento” vadītāja neizvēlējās atbilstošu braukšanas ātrumu un, novirzoties
no brauktuves, uzbrauca mājas
sētai.
20. decembrī Mārupē, Stīpnieku ceļa 2. km, transportlīdzekļa “Toyota” vadītājs uzbrauca gājējam. Cietušais nogādāts
slimnīcā.
21. decembrī Jaunmārupē,
Ošu ielā, izurbjot durvis, no mājas nozagtas mantas. Sākotnēji aprēķinātais materiālais zaudējums
virs 700 latiem.
21. decembrī Jaunmārupē,
Ozolu ielā, pagaidām nenoskaidrotas personas, izurbjot pakešdurvīm caurumus, nozaga mobilos
telefonus un naudu.
23. decembrī lidostas “Rīga”
ielidošanas zālē, atlidojot no Londonas ar aviokompānijas “Ryanair” avioreisu, pazudusi soma
ar personīgajām mantām.
23. decembrī Mārupē, Puķu
ielā, no neaizvērta celtniecības vagoniņa, brīvi piekļūstot, nozuduši
elektroinstrumenti un personīgās
mantas.
24. decembrī 1953. gadā
dzimis vīrietis lidostas “Rīga”
terminālā necenzētiem vārdiem
lamājās un mēģināja nokārtot
dabiskās vajadzības.
26. decembra naktī nenoskaidrota persona izsita veikala
“Elvi” durvju stiklu.
28. decembrī Tīrainē, uz šosejas Rīga–Jelgava 200 metrus aiz
zīmes “Rīga”, automašīnai “Mercedes Benz 812” ar akmeni tika
izsists priekšējais stikls.
30. decembrī Skultē dienas
laikā pagaidām nenoskaidrota
persona izsita logu stiklus dzīvoklim.
Janvārī Mārupes pagastā reģistrēti 97 krimināla rakstura notikumi, no kuriem divi noziedzīgi
nodarījumi pret personas veselību; 21 noziegums pret personas
īpašumu (viena laupīšana); 18
ceļu satiksmes negadījumi (četri
ar cietušajiem), četri ugunsgrēki;
mantu un dokumentu atrašana
lidostā “Rīga” 29 gadījumos.
1. janvārī Skultes ielā pie veikala nepazīstami vīrieši piekāva
1976. gadā dzimušu indivīdu.
7. janvārī Skultē transportlīdzeklim “Hyndai Getz” izsists
vadītāja durvju stikls.
9. janvārī Mārupē, Neļķu
ielā, nezināma persona sabojāja
pakešlogu.

No 9. uz 10. janvāri Mārupē no neapsargāta stāvlaukuma
nozagts spēkrats “BMV X5”, bet
Skultē no automašīnas “Opel
Calibra” nozudis CD atskaņotājs
“Blaupunkt”.
12. janvārī Skultē, brīvi piekļūstot, transportlīdzeklim “Mazda 628” izdauzīts logs vadītāja
puse.
No 13. līdz 14. janvārim Mārupē no celtniecības vagoniņa,
atspiežot pusatvērtu logu, nozagti
dažādi elektroinstrumenti.
14. janvārī Skultē, pielietojot
vardarbību, 1973. gadā dzimušam
vīrietim tika nolaupīts mobilais
telefons Nokia.
No 16. uz 17. janvāri Skultē
no automašīnas “Mercedes” nozuduši priekšējie lukturi.
17. janvārī Salaspils–Babītes
šosejas 25. km transportlīdzekļa
“Ford Mondeo” vadītājs uzbrauca gājējam, kurš dienas tumšajā
laikā bez gaismu atstarojošiem
elementiem izgāja uz brauktuves.
Gājējs ceļu satiksmes negadījumā
mira.
23. janvārī Jaunmārupē,
Mazcenu alejā, automašīnas
“Mitsubishi Lancer” vadītājs
izraisīja sadursmi ar transportlīdzekli “Mazda 323”, kā rezultātā cieta “Mazdas” vadītāja un
pasažieris.
24. janvārī Mārupītes gatvē
spēkrata “Mitsubishi Eclipse”
vadītājs uzbrauca gājējam, kurš
pēkšņi izskrēja uz ceļa braucamās
daļas, kā rezultātā cieta gājējs.
25. janvārī Tīrainē no transportlīdzekļa “BMV 725” nozagti
parkošanās sensori. Mārupē no
jaunbūves, uzlaužot piekaramo
slēdzeni, diviem vagoniņiem
nozagti dažādi elektriskie instrumenti.
No 27. uz 28. janvāri Mārupē, Lielā ielā, brīvi piekļūstot, no
automašīnas “Opel Astra Caravan” nozagtas abas valsts numura
zīmes.
27. janvārī lidostas “Rīga”
pasta nodaļas teritorijā transportlīdzekļa “Renault Master” vadītājs,
braucot atpakaļgaitā, izraisīja sadursmi ar citu “Renault Master”.
28. janvārī Jaunmārupē, Bērzu ielā, automašīnas “Mazda 3”
vadītājs uz slidenās brauktuves,
veicot pagriezienu uz Bērzu ielu,
netika galā ar transportlīdzekļa vadību, kā rezultātā iebrauca
krūmos.
Rīgas rajona policijas
pārvaldes priekšnieka palīdze
Inita Dzelme
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