2006. gada JŪLIJS

Māmiņas ar lielo burtu
Pagājis maijs un jūnijs, kad at
zīmējam Mātes dienu un Bērnu
aizsardzības dienu. Mārupes pagast
tiesai un Sociālajam dienestam sava
darba specifikas dēļ ikdienas darbā
pārsvarā nākas saskarties ar nelabvē
līgām ģimenēm, ar tiem vecākiem,
kas nerūpējas par saviem bērniem,
tēviem, kuriem absolūti nerūp bēr
nu liktenis, un pat mātēm, kuras at
sakās no saviem jaundzimušajiem
bērniem. Šoreiz gribas pastāstīt par
tiem vecākiem, kuri tieši pretēji – sa
vu bērnu dēļ atsakās no savas privā
tās dzīves, ieradumiem un daudzām
iespējām, ko sniedz dzīve. Šie bērni
ir ar īpašām vajadzībām, un rūpes
par viņiem prasa neiedomājami lielu
pacietību, laiku un gribu.
Ar Intu Kozlovu no Jaunmār
upes iepazinos pagājušajā gadā tie
sā. Toreiz viņas meitai Ingai tikko
bija palikuši 18 gadi. Intas stāsts par
Ingu mani pārsteidza un lika aizdo
māties par dzīves jēgu, mīlestības
un laimes nozīmi. Sešu gadu laikā
kopš strādāju pagastā neko nebiju
dzirdējusi par šo ģimeni un viņu
problēmām. Mani pārsteidza Intas
pacietība, nesavtība un absolūta
samierināšanās ar savu likteni, ne
prasot nekādu palīdzību no citiem.
Intai ir divi bērni: dēls un meitiņa.
Dēls sekmīgi pabeidzis arodskolā,
taču meitenei ir neizārstējama sli
mība, kuras dēļ viņa nevar ilgstoši
atrasties ārpus mājas, laukā kopā ar
citiem bērniem, kur nu vēl braukt
kādā ekskursijā vai ceļojumā. Inga
nevar palikt bez pieauguša cilvēka
aprūpes. Cilvēks, kurš gandrīz 24

stundas dienā ir ar Ingu, ir viņas
vistuvākais – māte Inta.
Allas Ģermanes stāsts ir līdzīgs.
Allai ir vīrs un divi dēli. Vienam no
bērniem – sešpadsmitgadīgajam Ma
karijam arī ir smaga slimība, kuras
dēļ Makarijs nevar kontaktēties ar
bērniem no pagalma, bieži ir agre
sīvs. Taču ģimene ir pieņēmusi viņu
tādu, kāds viņš ir. Līdz piecu gadu
vecumam aizdomas par slimību ne
bija, taču vēlāk sāka parādīties tās
simptomi. Makarijam jau ir sešpa
dsmit gadi, un māte bez tēva palīdzī
bas nu jau vairs netiek galā.
Abas mātes Inta un Alla ir sav
starpēji pazīstamas un, kā viņas
saka, citreiz paraud viena otrai uz
pleca, jo problēma taču viena. Un
kurš gan cits viņas labāk sapratīs!
Abas māmiņas nodarbojas ar bēr
niem, cenšoties, cik tas vien iespē
jams, vest uz nodarbībām. Abiem
bērniem ir savas mīļākās nodarbes,
Ingai patīk, no rīta sēžot savā gul
tā, skatīties pa logu, bet Makarijam
patīk mūzika.
Uz jautājumu, kas palīdz ikdie
nā, kas motivē morāli nenogurt no
smagā vecāku darba, Alla atbild,
ka tā ir ticība Dievam. Savukārt
Intai – cerība. Vienlaicīgi māmiņas
pauda savu vēlmi saņemt no valsts
lielāku invaliditātes pensiju, jo pašas
taču nevar strādāt pilnvērtīgu algotu
darbu un līdz ar to arī invaliditātes
pensiju, ieskaitot ikmēneša medika
mentu iegādi, faktiski nākas iztikt
diviem cilvēkiem. Alla uzsvēra, ka
viņai ir nedaudz vieglāk, jo materiāli
palīdz vīrs un otrs dēls, kuri strādā

Šajā numurā:

Alla Ģermane (no labās), Inta Kozlova, Intas meita Inga sēž klēpī Mār
upes pagasttiesas priekšsēdētājai Nadīnai Millerei, Mārupes pagasta
padomes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas vadī
tāja Inese Tone, Mārupes Sociālā dienesta vadītāja Anita Grope.
algotu darbu un atvieglo ikdienas
rūpēs. Abas sievietes saka, ka šādām
ģimenēm būtu vajadzīgs psiholoģis
kais atbalsts, varētu veidot atbalsta
grupas, kas ļautu ne tikai izrunāt
savu sāpi, bet kopīgi risināt dažādus
sadzīves jautājumus, piemēram, Intai
reizēm ir problemātiski tikt pat līdz
veikalam pēc paša nepieciešamākā.
Šie stāsti aizkustināja un lika vai
rāk padomāt par šādām ģimenēm
arī Mārupes pagasta padomes depu
tātiem, kas, īpaši atzīmējot šīs māmi
ņas, Māmiņu dienā nolēma piešķirt
Intai Kozlovai un Allai Ģermanei
pateicības rakstus par pašaizliedzību
savu bērnu audzināšanu.
13. jūnijā pateicības rakstus un
materiālu atbalstu katrai ģimenei
pasniedza Sociālās, izglītības, kultū
ras un sporta jautājumu komitejas

priekšsēdētāja Inese Tone un Sociālā
dienesta vadītāja Anita Grope, savu
kārt muzikālo priekšnesumu veltīja
kultūras nama direktore Ira KraujaDūduma. Inga ar prieku noklausījās
koncertu, savukārt Makarijs bija ļoti
satraucies un nevarēja sagaidīt ap
sveikumu mammai, tāpēc ar tēvu
devās mājās. Abas māmiņas bija pār
steigtas un neizsakāmi aizkustinātas.
Novēlam viņām izturību, līdzcilvēku
atbalstu, kā arī lielāku valsts izpratni,
risinot cilvēku ar īpašām vajadzībām
problēmas.
Cerībā, ka liku Jums padomāt,
cik liela vērtība ir veselībai, bērniem
un ģimenei.

Ar cieņu,

Nadīna Millere,
Mārupes pagasttiesas
priekšsēdētāja

l Mārupes pagasta pado
mes sēde Nr. 7
l Darba piedāvājumi
l Mārupes pagasta vēlēšanu
komisija izsludina vēlēšanu iecir
kņa komisijas locekļu kandidātu
pieteikšanu
l Atgriežas dzeltenie kon
teineri
l Senioru koru sadziedāša
nās Salacgrīvā
l “Mārupe” piedalās Rīgas
rajona dziesmu svētkos
l Sveicam “Mārupiešu” va
dītāju!
l Jaunie dziedātāji labā omā
turpina sezonu
SPORTS:
l Jātnieku meistarība aug
un Speciālās olimpiskās sacen
sības – par jāšanas sacensībām
Tīrainē
l Senie spēkrati apceļo trīs
pašvaldības
l Sporta svētki Mārupes
pamatskolā
l Kas jauns futbolā?
l Piedāvā tenisa treniņus
bērniem
l Aicinām uz cirka izrādi!
l Mākslas terapijas nodar
bības Mārupes vidusskolā
l Rīgas rajona policijas
pārvalde informē
l 30. jūlijā Mārupes pagasta
kapusvētki
l Apsveikumi, pateicība,
sludinājumi u.c.

Par ūdenssaimniecības projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība 12 Zemgales reģiona pašvaldībās Latvijā”

UZMANĪBU!
Atvaļinājumi

Kopš 2004. gada Mārupes pašvaldī
ba ir iekļāvusies vērienīgā ūdenssaim
niecības projektā, kurš ietver mūsu
teritoriju – “Ūdenssaimniecības pakal
pojumu attīstība 12 Zemgales reģiona
pašvaldībās Latvijā”. Kopējās projekta
izmaksas Mārupes pašvaldības teri
torijā ir 4776759 lati (bez PVN), fi
nansējuma avots: Eiropas Savienības
Kohēzijas fonds, Mārupes pagasta
pašvaldības līdzfinansējums.
Projekta mērķis: nodrošināt iedzī
votājiem ūdensapgādes un kanalizāci
jas pakalpojuma pārklājumu, paaugsti
nāt ūdens kvalitāti, samazināt ūdens
zudumus, samazināt pārplūšanu, vei
cināt enerģijas ietaupījumus.
Īstermiņa programma līdz 2015.
gadam paredz četrus ūdenssaimniecī
bas un piecus kanalizācijas projektus
ūdens ieguvei, attīrīšanai, uzglabāša
nai, ūdensapgādes tīklu un kanalizā
cijas rekonstrukciju un paplašināšanu
Mārupes, Tīraines un Jaunmārupes
ciemos. Ilgtermiņa programma pēc
2015. gada - kanalizācijas spiedvadu
izbūvi, ūdens ieguvi, uzglabāšanu un
attīrīšanu Mārupes, Tīraines un Jaun
mārupes ciemos
Projekta pasūtītājs ir LR Vides
ministrija. 2005. gadā tika izstrādātas

Paziņojam, ka Mārupes
pagasta padomes darbinieki
no šā gada 11. jūlija līdz 18.
augustam dosies atvaļinājumā.
Darba laiks atvaļinājuma laikā
steidzamu jautājumu risināša
nai pirmdienās: 17., 24., 31. jū
lijā, 7. un 14. augustā no plkst.
9.00 līdz 13.00.

Rīgas Apriņķa Avīze
OTRdiena, 11. JŪLIJS, 2006

īstermiņa un ilgtermiņa prioritātes,
apstiprināts stratēģiskā plāna gala ziņo
jums, kura izstrādi veica AS “COWI”.
Šajā darbā ļoti aktīvi un profesionāli
iesaistījās Mārupes pagasta ūdenssaim
niecības speciālisti, kuru daudzi Mār
upes pagastam būtiski priekšlikumi
tika iekļauti gala ziņojumā. Šobrīd
notiek tehniski ekonomiskā pamatoju
ma izstrāde, ko veic A/S “COWI”. Tas
ietver ūdensapgādes modeļa izstrādi,
ko savukārt veic SIA “Firma L4”. 2007.
gadā paredzēts izstrādāt tehnisko pro
jektu un 2008. gada vidū – uzsākt šī
projekta realizāciju.
Mārupes un Tīraines ciemos
ūdensapgādes modeļi jau izstrādāti, un
īpašas problēmas plānošana nerada.
Sarežģītāk ir izstrādāt Jaunmārupes
ūdensapgādes modeli, jo pašreiz esošā
ūdenssaimniecības, konkrēti, ūdens
ņemšanas vietu un maģistrālo ūdens
vadu lielākā daļa pieder SIA “Sabied
rībai Mārupe”. SIA “Sabiedrība Mār
upe” ir arī komunālo pakalpojumu
sniedzējs šajā ciematā. Tā kā pašval
dība atbilstoši likumdošanai nedrīkst
ieguldīt līdzekļus citām personām pie
deroša īpašuma uzlabošanā, pārvei
došanā u. tml., Mārupes pašvaldībai
jāplāno, kā par Kohēzijas fonda līdzek

Tālruņi neatliekamiem gadī
jumiem: 26529532, 29486512.
ļiem, izbūvējot jaunus ūdensapgādes
tīklus Jaunmārupē, jaunajai sistēmai
saslēgties ar esošo ūdenssaimniecības
sistēmu un kā jaunajam apsaimnie
kotājam – AS “Mārupes komunālie
pakalpojumi” – sadarboties ar esošo
apsaimniekotāju, nodrošinot nepār
trauktu ūdenssaimniecības darbību, lai
neciestu ne pakalpojumu saņēmējs, ne
sniedzējs. Vai iespējams izveidot kop
sadarbības modeli, vai jaunā sistēma
jāveido pilnībā autonoma? Mārupes
pagasta pašvaldība, izvērtējot Jaun
mārupes ciemata perspektīvo attīstī
bu, ir iesniegusi savus priekšlikumus
ūdensapgādes modeļa izstrādei SIA

“Firmai L4”.
Redzot, cik strauji pieaug iedzīvo
tāju skaits mūsu pagastā, neapšaubāmi
šis ir viens no nozīmīgākajiem projek
tiem, kas jārealizē tuvākajā laikā, jo šo
pakalpojumu pieejamība un kvalitāte
ir viens no mūsu dzīves labklājības
pamatiem. Darbs pie šī projekta pa
tērē daudz laika un līdzekļu, bet tas
viennozīmīgi ir prioritārs attiecībā
pret citiem projektiem, kurus izstrā
dā vai kuros iesaistījusies Mārupes
pašvaldība.
Raitis Jirgensons,
Mārupes pagasta
padomes izpilddirektors

Miršanas reģistrācijai pā
rējās dienās zvanīt pa tālruni
7934385.

Paziņojums

Mārupes pagasta padome pazi
ņo, ka no 1. jūlija Mārupes pagas
ta iedzīvotāji Mazcenu bibliotēkā
un Mārupes pašvaldības ēkā var
iepazīties ar Mārupes pagasta pa
domes 2005. gada publisko pār
skatu. No 1. septembra Mārupes
pagasta padomes publiskais gada
pārskats būs pieejams arī pagasta
izglītības iestādēs.
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Mārupes pagasta padomes sēde Nr. 7 - 2006. gada 28. jūnijā
Darba kārtībā 29 jautājumi un informācija par Skultes pamatskolas darbības izvērtēšanu un Mārupes pagasta projektiem.

Nekustamā
īpašuma jautājumi

Mārupes pagasta padome no
lēma:
· Izveidot Mārupes pagastu Mār
upes ciema teritorijā.
Jaunatlantu ielu (no Lielās ielas
līdz saimniecībai “Sildegas”) – 0,4
km garumā un 12 m platumā sar
kanajās līnijās;
Mazo Gramzdas ielu (no P-133
līdz Rīgas pilsētas robežai) – 1,8
km garumā 25 m platumā sarka
najās līnijās.
l Piekrist zemes sadalīšanai
septiņos gadījumos;
l Sākt detālā plānojuma izstrā
di.
· saimniecībai “Gruntes” terito
rijai, apmēram 0,6651 ha koppla
tībā,
· saimniecībai “Lūki” otrajai ze
mes vienības teritorijai, apmēram
1,3672 ha kopplatībā,
· saimniecībai “Mežgaļi-2” terito
rijai, apmēram 3,3 ha kopplatībā,
· saimniecībai “Ošupes” teritori
jai, apmēram 10,98 ha kopplatībā,
· saimniecībai “Lauki” teritorijai,
apmēram 1,788 ha kopplatībā,
· saimniecībai “Ābelītes” terito
rijai, apmēram 0,5277 ha koppla
tībā;
l Apstiprināt izstrādātā detālāp
lānojuma pirmo redakciju kā galīgo
un pieņemt Mārupes pagasta sais
tošos noteikumus Nr. 21 “Mārupes
pagasta saimniecības “Loka ceļš 34”
detālais plānojums”.
l Piešķirt 43 juridiskās adre
ses atdalītiem nekustamajiem īpa
šumiem.
l Atteikties no pirmpirkuma
tiesībām 36 nekustamā īpašuma
objektiem.
l Piešķirt vienam īpašniekam
zemes gabalu 0,99 ha platībā, kas ie
skaitīts brīvajās valsts zemēs, pastā
vīgā lietošanā ar lietošanas tiesību
pāreju citām personām kā bijušā
zemes īpašnieka mantiniekam, kas
ir pieprasījis līdzvērtīgu zemi tam
zemes gabalam, uz kuru viņam liku
mā noteikto ierobežojumu dēļ nav
atjaunotas īpašuma tiesības, zemes
gabala izmantošanas mērķis – lauk
saimniecībai (kods-0102); nepiešķirt
pastāvīgā lietošanā ar lietošanas tie
sību pāreju citām personām zemes
gabalu, kas ieskaitīts brīvajās valsts
zemēs, 22 pretendentiem, kuriem

nav prioritāras tiesības uz šo zemes
gabalu; nepiešķirt diviem prasītā
jiem pastāvīgā lietošanā ar lietoša
nas tiesību pāreju citām personām
zemes gabalu, kurš nav brīvā, valstij
piekrītošā zeme.
Paskaidrojums: Saskaņā ar liku
ma “Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos” 2. panta pirmo daļu
pieprasījumi attiecībā uz zemes pie
šķiršanu pastāvīgā lietošanā, kuri
iesniegti pēc 1997. gada 9. septem
bra, tiek izskatīti tikai gadījumā, ja
tiek pieprasīta brīvā, valstij piekrī
tošā zeme. Pamatojoties uz minētā
likuma 2. panta otro daļu, zemes
pieprasījumi iesniedzami līdz 2006.
gada 1. jūnijam pagasta, pilsētas ar
lauku teritoriju, novada pašvaldībai,
kas pieņem lēmumu par zemes pie
šķiršanu pastāvīgā lietošanā.
Saskaņā ar likuma “Par zemes
reformas pabeigšanu lauku apvidos”
2. panta 2. daļas 2. punktu, ja at
tiecībā uz konkrēto zemes gabalu
saņemti vairāki pieprasījumi, tie
apmierināmi šādā secībā:
1) ēku un būvju īpašnieku pie
prasījumi attiecībā uz platību, kas
nepieciešama šo ēku un būvju uz
turēšanai;
2) bijušo zemes īpašnieku vai
viņu mantinieku pieprasījumi, ja
viņi pieprasa līdzvērtīgu zemi tai
zemei, uz kuru viņiem likumā pa
redzēto ierobežojumu dēļ netiek
atjaunotas īpašuma tiesības;
3) to zemes gabalu īpašnieku
(lietotāju) pieprasījumi, kuru zeme
robežojas ar pieprasāmo zemes ga
balu;
4) pieprasījumi attiecīgās paš
valdības teritorijā esošo zemnieku
vai piemājas saimniecību paplaši
nāšanai;
5) pieprasījumi jaunu zemnie
ku vai piemājas saimniecību izvei
došanai, ja uz pieprasāmā zemes
gabala atrodas zemes pieprasītāja
dzīvojamā māja un ražošanas ēkas
vai uzsākta to celtniecība;
6) pieprasījumi jaunu zemnieku
vai piemājas saimniecību izveidoša
nai, ja uz pieprasāmā zemes gabala
nav zemes pieprasītāja īpašumā eso
šas dzīvojamās mājas, priekšroku
dodot tām personām, kuru iemak
sātās iedzīvotāju ienākuma nodokļa
summas tiek ieskaitītas attiecīgās
pašvaldības budžetā;
7) pieprasījumi individuālo dzī
vojamo māju celtniecībai;
8) juridisko personu piepra

sījumi šā panta pirmās daļas 2.
punkta a apakšpunktā minētajām
vajadzībām;
9) pieprasījumi citām vajadzī
bām:
· noteikt nekustamam īpašu
mam “Radiopunkts 360” 1,1230 ha
platībā zemes lietošanas mērķi – da
rījumu iestāžu un komerciāla rak
stura apbūve (kods 0801);
· ņemot vērā Mārupes pagasta
padomē apstiprināto SIA “Vecozolu
nami” ūdensvadu un kanalizācijas
ārējo tīklu projektu un izbūvēto da
bā, noteikt vienam nekustamajam
īpašumam apgrūtinājumus – aizsar
gjoslu gar ūdensvadu (kods 020101)
0,02 ha platībā un aizsargjoslu gar
pašteces kanalizācijas vadu ( kods
020103) 0,04 ha platībā;
· noteikt deviņu pagastam pie
derošo infrastruktūras objektu
uzturēšanai juridiskās adreses un
platības;
· piešķirt vienam iedzīvotājam
50% atlaidi 2006. gada nekustamā
īpašuma nodoklim par nekusta
mo īpašumu kā Černobiļas AES
avārijas seku likvidēšanas dalībnie
kam.

Izglītības jautājumi
MPP nolēma:

l Atvērt papildus štata vietu
izglītības iestādēs:
· PII “Lienīte” ar 01. 09. 2006.:
pirmsskolas skolotājs 0,2 darba slo
dzi, pirmsskolas skolotāja palīgs
0,5 darba slodze, pavāra palīgs 0,5
darba slodzi;
· Jaunmārupes sākumskolā ar
21. 08. 2006.: pamatizglītības sko
lotājs 2 darba slodzes; ar 01. 09.
2006. pagarinātās dienas grupas
skolotājs 0,7 darba slodze, logopēds
0,5 darba slodze, pirmsskolas izglītī
bas skolotājs 0,2 darba slodze, sko
lotāja palīgs 1 darba slodze;
· PII “Tīraine” ar 01. 09. 2006.:
pirmsskolas skolotājs 1,1 darba slo
dzi, pirmsskolas skolotājas palīgs 1
darba slodze.
Finansējumu paredzēt no izglī
tības iestāžu budžeta.
· Atvērt jaunu 5 – 6 gadu ve
co bērnu bērnudārza grupu PII
“Tīraine”.
· Saskaņot šādas Mārupes pa
matskolas interešu izglītības prog
rammas 2006./2007. mācību ga
dam:
1. Kultūrizglītības program

ma;
2. Sporta izglītības program
ma;
3. Tehniskā programma.
· Grozīt Mārupes pagasta pa
domes 31. 05. 2006. lēmumu Nr.
19 “Par peldēt apmācību Jaunmār
upes sākumskolā”, izsakot to šādā
redakcijā:
1. Organizēt bezmaksas Mār
upes pašvaldības pirmsskolas izglītī
bas iestāžu audzēkņu no četru gadu
vecuma un vispārējo izglītības iestā
žu 1. un 2. klašu skolēnu peldēt
apmācību Jaunmārupes sākumskolā
2006./2007. mācību gadā.
2. Organizēt Mārupes pašval
dībā deklarēto, bet citu pašvaldību
pirmsskolas izglītības iestādes ap
meklējušo pirmsskolas izglītības
vecuma bērnu no četru gadu ve
cuma un vispārējās izglītības iestā
žu 1. un 2. klašu skolēnu peldēt
apmācību Jaunmārupes sākumskolā
2006./2007. mācību gadā.
2. Uzdot Mārupes skolu vadī
tājiem sagatavot tāmes par izdevu
miem, kas veidosies pedagogiem
pavadot bērnus uz peldēšanas no
darbībām Jaunmārupes sākumskolā
2006./2007. mācību gadā.

(trīs lati) + 18% PVN stundā (in
dividuāliem komersantiem); Ls
10 (desmit lati) + 18% PVN stun
dā – komersantiem;
7. Mazās zāles noma – Ls 5
(pieci lati) + 18% PVN stundā;
8. Īpašos gadījumos, vienojoties
ar pašvaldības vadītāju, nomāt zāli
bez samaksas (pašvaldības iestāžu,
uzņēmumu pasākumiem, sabiedris
kām organizācijām).

Mārupes kultūras nama
telpu nomas maksa

· Mārupes pagasta padomes So
ciālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Inese Tone informāja deputātus par
darba grupas “Par Skultes pamatsko
las darbības izvērtēšanu” padarīto:
darba grupa ir tikusies ar vairāk ne
kā 50 Skultes pamatskolas audzēk
ņu vecākiem, no kuriem lielākā
daļa atbalsta Skultes pirmsskolas
un sākumskolas izveidi, un veikusi
pārrunas ar skolas darbiniekiem,
kā arī saņēmusi dažādus vecāku ie
sniegumus. Nākamais gads Skultes
pamatskolai būs pārbaudes gads,
kura laikā tiks lemts par optimālā
izglītības iestādes modeļa izveidi.
· Projektu vadīšanas speciāliste
Inga Ķemere informēja deputātus
par projektiem, kuri ir uzsākti un
kuri ir paredzēti nākotnē. Šobrīd
prioritārais ir “Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība 12 Zemgales
reģiona pašvaldības Latvijā pro
jekts”, pasūtītājs – Vides ministri
ja, finansē Kohēzijas fonds (vairāk
lasiet 5. lpp.).

Noteica šādus nomas maksu
apmērus Mārupes kultūras nama
telpām:
1. Sarīkojumiem juridiskām
personām, kas nav reģistrējušās
Mārupes pagasta administratīvajā
teritorijā, fiziskām personām, kas
nav deklarējušas dzīvesvietu Mār
upes pagasta administratīvajā teri
torijā – Ls 12 (divpadsmit lati) +
18% PVN stundā;
2. Sarīkojumiem juridiskām per
sonām, kas ir reģistrējušās Mārupes
pagasta administratīvajā teritorijā,
fiziskām personām, kas ir deklarē
jušas dzīvesvietu Mārupes pagasta
administratīvajā teritorijā – Ls 10
(desmit lati) + 18% PVN stundā;
3. Partiju reklāmas un prezentā
cijas sarīkojumiem – Ls 20 (divdes
mit lati) + 18% PVN stundā;
4. Prezentācijas pasākumiem –
Ls 5 (pieci lati) + 18% PVN stun
dā;
5. Teātra, koncertu izrāžu rīko
šanai (ar rīkotāja biļetēm) – 15%
no pasākuma ienākuma summas;
6. Tirdzniecības vieta – Ls 3

Dažādi

· Pagarināja līgumus “Par Jaun
mārupes ciemata attīrīšanas iekār
tām”, “Par Jaunmārupes ciemata
siltumsaimniecību”, “Par Jaunmār
upes ūdenstorni” līdz 2006. gada
1. septembrim.
· Noraidīja SIA “Sabiedrība Mār
upe” iesniegto priekšlikumu “Par
īpašumtiesību strīda noregulējumu
ārpustiesas kārtībā” izskatīšanu.
· Anulēja ziņas par deviņu per
sonu deklarēto dzīvesvietu Mārupes
pagastā.
· Apstiprināja Mārupes pagas
ta padomes publisko 2005. gada
pārskatu.

Informācija

Nākamā pagasta
padomes sēde 2006. gada
24. jūlijā plkst. 14.00.

Atgriežas dzeltenie konteineri izlietotajam iepakojumam
Sadarbībā ar AS “Latvijas Zaļais
punkts” un SIA “EKO Reverss” Mār
upes pagasta teritorijā 2003. gadā
tika uzstādīti aptuveni 20 dzelteni
konteineri visa veida izlietotā iepa
kojuma izmešanai. Diemžēl laika
gaitā pierādījās, ka mūsu iedzīvotāji
ir visai nevērīgi pret labo nodomu
ieviest šķiroto atkritumu savākšanas
sistēmu un iepakojumam domātajos
konteineros tikai 30% atkritumu at
bilda nosacījumiem. Lielākoties pār
tikas atkritumi, izlietotās zīdaiņu
autiņbiksītes, logu stikli, būvgruži
u. c. padarīja pārstrādei nederīgu
arī izmesto iepakojumu, tādēļ dzel
tenie konteineri tika novākti.
Tomēr pēc vairāku iedzīvotāju
lūguma sadarbība tiek atjaunota,
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un Mārupes pagasta ciematos at
kal izvietoti dzeltenie konteineri
reciklējamo izejvielu (pārstrādājot
otrreiz izmantojamo materiālu) sa
vākšanai, un tajos drīkst mest visa
veida iepakojumu – kartonu, stiklu,
papīru, plastmasu u.c.
Cienījamie iedzīvotāji un veika
lu īpašnieki! Pagasta teritorijā izvie
toto dzelteno konteineru apkalpoša
nu finansē Latvijas Zaļais punkts
no preču ražotāja samaksas par
iepakojuma otrreizējo pārstrādi.
Konteineri domāti iepako
jumam:
· Plastmasas pudeles (dzērienu,
mazgāšanas līdzekļu u.c.).
· Sulu, piena pakas.

· Izskaloti jogurta, krējuma u.c.
trauciņi.
· Kartona kastes u.tml.
· Stikla burkas, pudeles.
· Iepakojumu plēve.
· Skārda konservu kārbas, dzē
rienu bundžas.
Dzeltenajos konteineros
nedrīkst mest:
· Logu stiklu.
· Keramiku – puķu podus u.c.
· Ēdiena atliekas (arī iepakoju
mos).
Lūdzam:
· Plastmasas pudeles, kartona
pakas un kastes saplacināt!
· Izmest tīru iepakojumu – jo,
piemēram, pusizlietota piena vai
sulas paka samērcēs citus iepakoju

mus, un tie visi nebūs izmantojami
pārstrādei.
· Nemest dzeltenajos konteine
ros citus sadzīves atkritumus: apģēr
bu, apavus, ēdiena atliekas, autiņbik
sītes, bīstamos atkritumus u.c.
Konteineri atrodas:
· Mārupē – Mārupītes gatvē 4/1
(aiz veikala “Grava”) un Gaujas ie
lā 17, SIA “Meliorators J”.
· Jaunmārupē – Mazcenu alejā 6
un Mazcenu alejā 17.
· Tīrainē – Viršu ielā 6 (pie vei
kala “Tīraine”).
· Skultē – Skultes ielā 13 un
Skultes ielā 17.
· Jūrmalas apvedceļa 23 km,
“Mārupes CSA šķirošanas-apstrā
des kompleksā”.

Konteinerus ikviens var izman
tot pilnīgi bez maksas. Piepildot
savu sadzīves atkritumu konteineru
ar iepakojumu, jūs maksājat par
atkritumu savākšanu divreiz! – no
pērkot preci un maksājot par atkri
tumu izvešanu. Izmantojiet piedā
vāto iespēju un nekādā gadījumā
nededziniet atkritumus – tā jūs
apdraudat savu un citu dzīvo būt
ņu dzīvību! Piemēram, dedzinot
mitrus atkritumus zemā tempera
tūrā (sadzīvē), notiek nepilnīga sa
degšana, un biezie dūmi satur ne
tikai oglekli, bet arī dioksīnus, kas
ir ļoti mutagēna genoma inde un
izraisa neatgriezeniskas izmaiņas
cilvēku un dzīvnieku ģenētiskajā
sistēmā.
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TUVOJAS VĒLĒŠANAS

Mārupes pagasta vēlēšanu ko
misija izsludina Mārupes pagasta
vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu
kandidātu pieteikšanu trīs Mārupes
pagasta vēlēšanu iecirkņiem Nr. 790
Mārupes pagasta padomē, Daugavas
ielā 29, Nr. 791 Mārupes Mūzikas
un mākslas skolā, Mazcenu alejā 39,
Nr. 956 Mārupes vidusskolā, Kanto
ra ielā 97.
Tiesības izvirzīt un pieteikt sa
vus pārstāvjus iecirkņa vēlēšanu
komisijā ir:
· Reģistrēto politisko organizā
ciju (partiju) vai to apvienību cen
trālajām pastāvīgi funkcionējošām
vadības institūcijām, kā arī katram
attiecīgās domes (padomes) deputā

tam, rajona padomes loceklim vai ne
mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas
pilsoņiem (vēlētāju grupai).
· Katras politiskās organizācijas
(partijas) vai politisko organizāciju
(partiju) apvienības, deputāta, rajo
na padomes locekļa vai vēlētāju gru
pas izvirzīto un pieteikto kandidātu
skaits nedrīkst būt lielāks par attie
cīgajā vēlēšanu komisijā ievēlamo
locekļu skaitu.
Par vēlēšanu iecirkņa komisijas
locekli var pieteikt ikvienu vēlētā
ju:
1) kurš prot latviešu valodu;
2) kuram ir vismaz vidējā izglī
tība;
3) kurš nav pieteikts par depu

Speciālās olimpiskās sacensības Tīrainē
tāta kandidātu, vai nav kandidātu
saraksta iesniedzējs;
4) kurš nav Eiropas Parlamenta,
Saeimas, attiecīgās pilsētas domes,
novada domes vai pagasta padomes
deputāts;
5) kurš nav citas iecirkņa komi
sijas loceklis vai vēlēšanu komisijas
loceklis.
Pieteikumi iesniedzami Mārupes
pagasta padomē, Daugavas ielā 29,
Mārupē līdz 2006. gada 11. jūlijam.
Tālrunis 7149868.
Pieteikuma veidlapas atrodamas
Centrālās vēlēšanu komisijas mājas
lapā http://www.cvk.lv/cvkserv/sa9/
kand_pieteik.pdf

Darba piedāvājumi
Mārupes pagasta padome
meklē juristu(-i)

Prasības:
- Augstākā juridiskā izglītība,
- Darba pieredze līdzīgā amatā – pašvaldībā,
- Komunikabilitāte, precizitāte darbā ar dokumentiem.
CV un pieteikuma vēstuli sūtīt līdz 20. 07. 2006. Mār
upes pagasta padomei, Daugavas ielā 29, Mārupē, LV-2167
vai pa faksu 7149858, vai uz e-pastu: inga@marupe.lv.

Pirmsskolas izglītības iestāde “Lienīte”
aicina darbā pirmsskolas skolotāju, pirms
skolas skolotāja palīgu.

Tālr. 7934459, mob. 9179975, e-pasts: mlienite@latnet.lv.
Adrese: Amatas iela 2, Mārupe.

***
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” ai
cina pastāvīgam darbam dažādu darbu
strādnieku. Tālr. 7915279, mob. 8346515.

Kultūra

Senioru koru sadziedāšanās
Katru gadu notiek Latvijas
senioru koru sadziedāšanās, kas
šogad notika Salacgrīvā, kurā
piedalījās vairāk nekā 30 jauk
tie un 10 sievu kori. Arī mūsu
pagasta senioru koris “Noktirne”
jau agrā 3. jūnija rītā iebrauca
Salacgrīvā. Lai arī laiks bija
saulains, tomēr lielais vējš ne
ļāva doties sākotnēji plānotajā
izbraucienā ar kuģīti pa jūru,

tā vietā kora dziedātājām bija
laiks apskatīt pasakaini skaisto
apkārtni, staigāt gar vējaino jū
ras krastu, paciemoties Ainažu
Jūrskolas muzejā. Pusdienās cie
miņiem bija iespēja nobaudīt
zivju zupu.
Šā pasākuma ietvaros no
tika grāmatas “Mūžs kopā ar
dziesmu” (par Latvijas senioru
koriem) prezentācija. Svētku es

trāde atradās pašā jūras krastā.
Žēl gan, ka pēc skanīgā koncer
ta neiznāca padancot, jo beidzot
sāka līt. Nogurušas, bet apņēmī
bas pilnas gatavojamies nāko
šā gada senioru koru svētkiem
Elejā, kur pirmoreiz piedalīsies
Latvijas senioru deju kolektīvi.
Tad mums arī būs mazie Dzies
mu svētki!
Dziedātāja Marga Siliņa

Pastāvēs, kas pārvērtīsies – tāds
ir dabas likums. Tam pakļaujamies arī
mēs – “Tīraines staļļi”. Un tāpēc cenšamies
nestāvēt uz vietas un radīt ko interesantu,
neparastu un aizraujošu. Piemēram, adap
tīvo jāšanas sportu, kas paver cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām iespēju nodarboties
ar iejādi – īpašu sporta veidu un īpašu
saskarsmi ar zirgu.
Jau pusgadu mūsu staļļos notiek
adaptīvās jāšanas nodarbības bērniem ar
īpašām vajadzībām. Tas kļuva iespējams,
pateicoties biedrībai “Latvijas bērniem ar
kustību traucējumiem” un tam atbalstam,
kas kā sabiedriskā labuma organizācija
ņēmusi savā paspārnē projektu “Adaptī
vais jāšanas sports”, un projekta sponso
riem – SIA “Alpha-Osta”, SIA “Eirokonsul
tants”, SIA “E. Gulbja Laboratorija”, ārstam
Didzim Gavaram un SIA “Virši”.
11. jūnijā biedrība “Latvijas bērniem
ar kustību traucējumiem” sadarbībā ar
“Tīraines staļļiem” un “Latvijas Speciālo
olimpiādi” pirmo reizi Latvijā rīkoja
adaptīvā jāšanas sporta sacensības pēc
Speciālās olimpiskās programmas. Mūsu
sportisti pirmo reizi bija sasparojušies no
aizkulisēm iziet uz skatuves un parādīt
savas prasmes sacensībās. Viņiem bija ko
parādīt, un tas lieliski izdevās – par spīti
milzīgajam uztraukumam, ko grūti saprast
veselam cilvēkam. Tā kā projekts vēl tikai
uzņem apgriezienus, un patlaban ir tikai
trīs startam gatavi sportisti, tad sacensī
bās simtprocentīgi piepildījās olimpiskais
princips par piedalīšanos, un visi dalīb
nieki – Anna Kenne, Oskars Lukauskis
un Andris Mazurs – ieņēma godalgotās
vietas.
Mači izdevās jautri un krāsaini, bēr
nu smaidu un sajūsmas pilni. Arī visiem

lūgtajiem un nelūgtajiem viesiem bija ie
spēja uzkāpt zirga mugurā, uzcienāties ar
“Aldara” bezalkoholiskajiem dzērieniem
un ēst “Margotas” saldējumu. Sportisti
saņēma arī dāvanas no zirgu barības
firmas “Eggersmann” – konfektes savam
zirdziņam: ne jau šādas tādas, bet īpašas
zirgu konfektes.

Varbūt kāds pirmo adaptīvā
jāšanas sporta sacensību dalīb
nieks pārstāvēs Latviju Speciālajā
olimpiādē
Pirmie mači bija pavisam mazi, un
tajos bija pārstāvēti tikai “Tīraines staļļos”
trenējošies sportisti, tomēr tas nav pamats
novērtēt mūsu projektu par zemu. Gluži ot
rādi – tas tikai lieku reizi pierāda, ka pēc
speciālās olimpiskās programmas apmācītu
jātnieku Latvijā līdz šim praktiski nekur
nav un ir pēdējais laiks aizpildīt šo balto
plankumu mūsu jaunajā Eiropas Savienī
bas valstī. Mēs ticam, ka tas ir sākums
lieliem un nopietniem panākumiem, ko
gūs mūsu sportisti turpmākajā karjerā.

Darja Tihomirova,
galvenā trenere

Jātnieku meistarība aug

“Mārupe” piedalās Rīgas rajona dziesmu svētkos
10. jūnijā Saulkrastos notika
Rīgas rajona koru mazie Dzies
mu svētki, kuros piedalījās arī
Mārupes kultūras nama jauktais
koris “Mārupe”. Koncertnumurus
diriģēja ne tikai abi Rīgas rajona
virsdiriģenti Arvīds Platpers un
Artūrs Ancāns, bet arī laikam
visu dziedātāju mīluļi – šā ga
da jubilārs Edgars Račevskis un

Imants Kokars, kā arī jaunie di
riģenti. Koncertā skanēja dzies
mas no 2008. gada Vispārējo
latviešu Dziesmu svētku repertu
āra. Dziedātājiem jaukus atelpas
brīžus un muzikālu baudījumu
sagādāja Nils Īle ar savu etno
grāfisko grupu “Saules un vēju
raksti” un koklētāju ansamblis
“Austriņa”. Skanēja burvīgas lat

viešu tautasdziesmu apdares.
Pēc koncerta dziedātāji pa
rādīja, ka var vienoties ne tikai
kopējā dziesmā, bet skaistā, emo
cionālā lāpu gājienā uz jūru.
Paldies Rīgas rajona padomes
organizatoriem (personīgi Biru
tai Grīnfeldei) par labi noorga
nizētajiem svētkiem.

Sveicam “Mārupiešu” vadītāju!
11. jūnijā Bauskas pilsētas
stadionā notika 6. Vislatvijas
vidējās paaudzes deju kolektī
vu deju svētki, kuros piedalījās
3600 dalībnieki jeb 178 vidējās
paaudzes deju kolektīvi no vi
sas Latvijas. Svētkos dejoja arī
mūsu “Mārupiešu” abi sastāvi.
Koncerta vadmotīvs bija apdzie

dāšanās dziesmas, kuras liecina
par mūsu tautas veselīgo humo
ra izjūtu un varenumu. Tas bija
īpašs koncerts “Mārupiešu” vadī
tājai Guntai Skujai, kura šogad
pabeidza maģistrantūru Latvijas
Kultūras akadēmijā, un bija gan
šo svētku režisore, gan māksli
nieciskā vadītāja. Tātad – pati

galvenā! Šķiet, ka nebūt ne visi
mākslinieciskās pašdarbības ko
lektīvi var lepoties ar tik izglī
totiem un radošiem vadītājiem.
Apsveicot Guntu Skuju, vēlam
viņai daudz labu dejotāju un
daudz radošu virsotņu – skais
tus deju un uzvedumu rakstus
veidojot!

Mārupes kultūras nama pop
grupa “Mazā sirds” pēc savas 10.
jubilejas koncerta atkal ir ceļā ar
savām burvīgajām dziesmām, ģi
tāru un labu omu:
· 1. jūlijā atklājām Rīgas rajo
na un Mārupes kausa izcīņas sa

censības jāšanas sportā Tīrainē.
· Jūlijā piedalīsimies koncertos
“Dziesma manai paaudzei”.
· 15. jūlijā paredzēta dalība
divos koncertos Kuldīgas pilsē
tas svētkos.
· 22. jūlijā kopā ar Iru Krauju-

Dūdumu un mūziķu grupu – fes
tivāls “Saldus saule”.
· 30. jūlijā “Mazā sirds” dzie
dās Mārupes kapusvētkos.
Ira Krauja-Dūduma,
Mārupes kultūras
nama direktore

Jaunie dziedātāji labā omā
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Atklāšanas mūzikas ritmos dalībnieki iepazina trasi.
1. jūlijā Tīrainē notika Rīgas rajona
un Mārupes kauss 2006 jāšanas sportā,
kura organizatori bija Rīgas rajona Sporta
iniciatīvu centrs un Mārupes pagasta pado
me kopā ar z/s “Tīraines staļļi”. Sakarā ar
to, ka šajā sestdienā arī mūsu kaimiņval
stīs – Igaunijā un Lietuvā – notika jāšanas
sacensības, Tīrainē bija nedaudz mazāk
dalībnieku kā citus gadus, un tas ļāva pa
vadīt sacensības omulīgā un nesteidzīgā
gaisotnē. Laiks bija jauks, un sportisko
notikumu kā ierasts atklāja Ira Krauja-Dū
duma ar “Mazās sirds” meitenēm.
Piedalījās apmēram 120 dalībnieki no
visas Latvijas (Liepājas, Lielvārdes, Jelga
vas, Valmieras, Talsiem, Priekules, Raunas,
Burtniekiem, Madonas u.c.). Sacensības
notika trīs maršrutos: šķēršļu augstums
no 1 m līdz 1,20 m. Par mūsu tradīciju
kļuvusi pirmo divu maršrutu vērtēšana
ar atzīmēm, lai jaunos sportistus radinātu
jāt skaisti un pareizi, nevis tikai pēc iespē
jas ātrāk veikt maršrutu. Otro gadu pēc
kārtas atzīmes lika galvenais tiesnesis Ivo
Miķelsons un tiesnesis no Vācijas Lotārs
Vells, kuram ir liela pieredze sacensību
tiesāšanā. Vellam šogad radās iespaids, ka
jātnieku meistarības līmenis cēlies, viņš
arī sacensību protokolā par katru zirgu
izdarīja piezīmes, ar kurām jātnieki varēja
iepazīties un konsultēties ar tiesnesi.
Pirmajos divos maršrutos atsevišķi ti

ka vērtēti jaunie zirgi un jaunie jātnieki.
1. maršrutā jauno jātnieku grupā uz
varēja Sintija Dzalbe ar zirgu Šanele (“Elī
nas staļļi”, Rīgas rajons). No mājiniekiem
labākā bija Rūta Rozenfelde ar Pasātu (z/s
“Tīraines staļļi”) – 5. vieta.
Jauno zirgu grupā – 1. vieta Mairai
Lejai ar Argentīnu (z/s “Tīraines staļļi”)
un 3. vietā Mairai Lejai ar Gringo.
2. maršrutā jauno jātnieku grupā 1.
vietu izcīnīja Kristīne Egle ar zirgu Lon
ga (“Latvijas profesionālo jātnieku sporta
klubs”, Lielvārde), labākā mājiniece – Da
nuta Zeltīte ar Smillas Jaunkundzi (z/s
“Tīraines staļļi”) 3. vietā.
Jauno zirgu konkurencē uzvarēja Tatja
na Koļako ar zirgu Onikss (“Mežstrazdiņi”,
Rīgas rajons), 4. vietā Daiga Gavere ar
zirgu Likums (z/s “Tīraines staļļi”)
3. maršrutā uzvarēja Krista Kliesmete
ar zirgu Motors no Burtniekiem.
Beigās arī mazajiem jātniekiem bija
iespēja piedalīties mazajā maršrutā ar šķēr
šļu augstumu līdz 80 cm. Uzvarēja Krista
Kristiāna Alksne ar zirgu Likums.
Paldies sacensību atbalstītājiem: Mār
upes pagasta padomei, personīgi Silvijai
Bartuševičai; Rīgas rajona Sporta iniciatīvu
centram; firmai “Eggersmann” un maizes
ceptuvei SIA “Lāči”, personīgi Jolantai La
piņai.

Anna Stafecka
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“Retro Mārupe 2006”
Pasākumā aktīvi piedalījās “Retro Mārupe” iniciators  Mārupes  pagasta padomes
priekšsēdētājs Normunds Orleāns ar savu 1938. gada “Mercedes Benz 320” un
Baložu pilsētas galva Andis Adats ar 1963. gada “JAWA-250”.

Pēteris Šmerlings visas dienas laikā ne reizi vien interesentiem ar lepnumu izrādī
ja savu 1938. gada “Mercedes Benz 320”, par kura restaurāciju saņēma balvu. Arī
ceļu policistiem interesē: kas lācītim vēderā.

Arkādijs Ivanovs uz sava 1977. gada “IŽ” salīmējis visu Mārupes pasākumu dalīb
nieka kartes.

Igaunis Heido Sona ar savu “DOSAAF Moskvič 408” bija tālāk braukušais rallija
dalībnieks. Mūzikas skaņas no auto līdz ar Igaunijas antīko auto kluba karogu
arī rallija dienā neļāva nepamanīt šo atraktīvo ekipāžu.

1931. gada “Opel” ir  lieliski  saglabāts, un visā auto 75 gadu mūžā tam ir 
tikai  piepumpēts gaiss riepās. Auto ir pilnā darba kārtībā, izņemot izdegušo
oriģinālo stopsignāla lampiņu.  
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Mūsdienās, kad ielas pilnas ar auto
mašīnām un ikdienas steigā tik reti ir
prieka un pārsteiguma momenti, šķiet,
gandrīz nevienu neatstāj vienaldzīgu
skaists retro auto. Biežāk tos redzam
vasarā vizinām kāziniekus, jo daudzi
no šiem spēkratiem ir kabrioleti, kas
pilnā mērā ļauj izbaudīt sauli un vēju.
Bet Latvijas siltajā sezonā vairākas
reizes šos skaistos tehnikas brīnumus
(daži no tiem ripo pa ceļiem jau vairāk
nekā 70 gadus!) lielākā skaitā vienko
pus var aplūkot dažādos seno spēkratu
pasākumos.
Viens no tādiem ir seno spēkratu ral
lijs – parāde “Retro Mārupe”, kas šogad
notika trešo gadu pēc kārtas. Pirmos divus
gadus tā organizatori bija Senās tehnikas
centrs un Mārupes pagasta padome, šo
gad – biedrība “Latvijas Antīko automobiļu
klubs” (LAAK), Mārupes un Babītes pagas
ta padome un Baložu pilsētas dome.
Ja pirmajā gadā Mārupes pasākuma
ietvaros retro automobiļu maršruts tika
veidots tikai pa Mārupes pagasta teritori
ju, tad pagājušajā gadā rallijs jau finišēja
ārpus tās – Babītes pagastā pie vidussko
las, sagādājot unikālu iespēju skolas ab
solventiem nofotografēties pie senajām
mašīnām. “Retro Mārupe 2006” maršruts
veda jau pa trīs pašvaldību ceļiem, neplā
noti vienu slaidu līkumu izmetot arī pa
Ziepniekkalnu.
Šajā gadā pasākumā piedalījās 49 auto
un 24 moto ekipāžas, tālākie braucēji bija
ieradušies no Igaunijas.
Starts tika dots 17. jūnijā plkst. 10.00
pie “Siemens” ledus halles Piņķos. Rīgas
rajona ceļu policijas pavadībā pirmie star
tēja motocikli, tad sekoja Mārupes pagasta
padomes priekšsēdētājs, Normunds Orle
āns ar savu eleganto sarkanmelno 1938.
gada “Mersedesu” un LAAK karogu un
pārējās mašīnas, kas ražotas no 1929. (I.
Krieviņa “Ford A”) līdz 1984. gadam. Jā,
arī šķietami tik jaunas mašīnas (22 gadi)
jau ierindojamas retro auto kategorijā.
Raibā un trokšņainā tehnikas kavalkāde
vispirms devās uz netālo Babītes vidus
skolu, kur LAAK padomes loceklis Jānis
Ange gan pastāstīja par pasākuma vēstu
ri, gan intervēja pasākuma organizatorus
un vairāku seno spēkratu īpašniekus. Visi
varēja fotografēties kopā ar trim mīmiem
no Anša Rūtentāla kustību teātra. Babī
tes pagasta padomes priekšsēdētājs An
drejs Ence ar interesi apskatīja tehniku,
toties braucienā, tāpat kā “Retro Mārupe”
iniciators  Mārupes  pašvaldības vadītājs
N. Orleāns, piedalījās Baložu pilsētas galva
Andis Adats (1963. gada “JAWA-250”) un
Rīgas rajona padomes un Siguldas novada
priekšsēdētājs Tālis Puķītis (1984. gada
“Cadillac”).
Dāvana pašiem pasākuma dalībnie
kiem bija nākamais pieturas punkts: “F.
Candera aviācijas tehnikas muzejs” pie
lidostas “Rīga”. Ar lielākā aviācijas uzņē
muma laipnu atļauju garā automašīnu un
motociklu kolona varēja izvietoties pie
muzeja, bet dalībnieki direktora Viktora
Talpas vadībā aplūkot 37 gadu laikā sa
vākto lidojošo padomju tehniku. Kā jau
ar tehniku un restaurāciju saistītiem cilvē
kiem “Retro Mārupe 2006” braucējiem bija
interesanti uzzināt dažādus skaitļus – lid
aparātu izmērus, kravnesību u. c. tehniskas
nianses, muzeja vēsturi. Ļoti lielu interesi
par šo vienreizējo kolekciju izrādīja igauņi,
it īpaši pēc tam, kad uzzināja, ka muzeja
liktenis ir neskaidrs, jo lidosta vēlas muze
jam atvēlētos 2 ha pievienot savai ikdienā
izmantojamajai teritorijai. Cerams, ka arī
šādā gadījumā tepat Latvijā atradīsies vieta

šim unikālajam muzejam.
Tālāk senie spēkrati devās uz Mār
upes pagasta padomi, kur tradicionāli
visus sagaidīja kultūras nama direktore
Ira Krauja-Dūduma, dziedoši un dejojoši
bērni. Uzstājās gan “Mārupēni”, deju kolek
tīvs “Māriņa” un “Mazās sirds” jaunākā
grupa, gan viesi – nu jau Imanta Kalniņa
konkursa “Jaunās zvaigznes” uzvarētāja
Arta Jēkabsone (Kandava) un konkursa
dalībnieks Andris Rihards Bērziņš (Rīga).
Apsveikumu autobraucējiem noslēdza
sieviešu vokālā ansambļa “Dzelde” mei
tenes. Dalībnieki ieturēja pusdienas un
pēc pusotras stundas devās tālāk – cie
mos pie baložniekiem. Ceļa seguma dēļ
tika nedaudz mainīts maršruts, un jauks
pārsteigums tika sagādāts arī dažiem rīdzi
niekiem – daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji
Ziepniekkalnā saulainajā dienā varēja vē
rot iespaidīgo seno spēkratu kolonu no
saviem balkoniem.
Ļoti jauka un plaša bija arī kultūras
programma Baložos, kur pilsētas kultūras
nama vadītājas Ilzes Reinholces vadībā
uzstājās ap 30 solisti, bērnu vokālais an
samblis “Balodīši”, vairākas estrādes deju
grupas un vēderdejotājas, kā arī koris
“Zemdega” un vidējās paaudzes deju kolek
tīvs “Trejdeviņi”. Pa vidu priekšnesumiem
Jānis Ange uz skatuves atkal aicināja brau
cējus pastāstīt par savu hobiju – retro au
to restaurēšanu. Galvenais, ko uzsvēra visi
retro auto entuziasti: šis hobijs piemērots
tikai pacietīgiem un rūpīgiem cilvēkiem.
Atceroties atraktīvākos pasākuma mo
mentus, nevar kārtējo reizi nepieminēt
Normundu Vānu padomju milicijas ma
jora formā ar dzeltenzilo “GAZ 69”, kurš
ne tikai piesaistīja skatītājus ar savu tērpu,
bet arī lomai atbilstošu uzvedību, šur tur
parādoties un cenšoties ievest kārtību,
teiksim stingri, bet laipni mierinot kādu
raudošu bērnu. Kā laikmetam atbilstošākās
ekipāžas balvas saņēma savai automašīnai
“Hanomag” pieskaņotajā karmīnsarkanajā
vestē un katliņā tērptais Vilnis Ogle un
tīrainietis Arkādijs Ivanovs lidotāja formā
ar 1977. gada “IŽ”. Igaunis Heido Sona
ar savu “DOSAAF Moskvič 408”, spēlē
jot vecās, labās krievu bērnu dziesmiņas
(Čunga-Čanga, Sienāzīti u.c.), pusi dienas
bija braucis no Igaunijas robežas līdz Rī
gai, izsaucot smaidu daudzās jo daudzās
sejās. Mūzikas skaņas no šīs ekipāžas auto
līdz ar Igaunijas antīko auto kluba karo
gu arī rallija dienā neļāva nepamanīt šo
atraktīvo braucēju.
“Retro Mārupe 2006” kā ik gadu star
tēja vairākas retro spēkratu entuziastu ģi
menes un paaudzes – Normunds, Diāna
(1968. gada “Triumpf TR 6”) un Kārlis
(1951. gada “BMV R-35”) Orleāni, Pēte
ris (1938. gada “Mercedes-Benz 320”) un
Pāvels (“GAZ 69”) Šmerlingi, Jānis (1939.
gada “Opel P-4”) un Ilmārs (1976. gada
“JEEP M38”) Šabaki. Vadītāju vidū šo
gad bija piecas daiļā dzimuma pārstāves,
jaunākajam dalībniekam bija 15, vecāka
jam – 72 gadi.
Pēteris Šmerlings, kas saņēma balvu
par oriģinālāko auto restaurāciju, visas
dienas laikā ne reizi vien interesentiem
ar lepnumu izrādīja savu veikumu, kolēģu
interesi izraisīja arī daudz jaunākais Andre
ja Inkuļa 1974. gada “Cadillac Eldorado”.
Šogad salīdzinājumā ar pagājušo gadu Mār
upes pasākumā lielie amerikāņu auto bija
kuplāk pārstāvēti, varbūt tā tikai izskatījās
tādēļ, ka šīs mašīnas ir tik garas?
Mazas ķibeles pēdējā pārbrauciena
laikā piemeklēja tikai divus auto, bet ar
vīru gudrajām galvām un prasmīgajām
rokām kļūmes tika ātri novērstas. Tomēr
pazīstamais seno spēkratu meistars Jānis
Padoms ar 1931. gada opelīti visu braucie

nu vadāja saudzējošā režīmā uz auto pie
kabes, jo šim senioram garais ceļš varēja
būt par grūtu. Jāatzīmē, ka  šis automo
bilis ir  lieliski saglabāts un visā auto
75 gadu mūžā tam ir  tikai piepumpēts
gaiss riepās. Auto ir pilnā darba  kārtībā,
izņemot izdegušo oriģinālo stopsignāla 
lampiņu.  
Kolonnas vidū līgoja arī 1973. gada
vasarnīca uz riteņiem – “Ford Tranzit”,
smaidu izraisīja Austin Mini, ko “vakarā
var pasists padusē un nolikt uz balkona,
lai nenosper”. Vidējai paaudze nostalģiskas
atmiņas uzvēdīja kādreiz vislepnākais kāzu
auto – 1955. gada “ZIMs”. Šogad diemžēl
neredzējām ne L. Kesmina pažarnieku ma
šīnu, ne radiomobili, toties lielos spēkratus
pirmo reizi pārstāvēja mārupieša Roberta
Bērziņa 1966. gadā ražotā ugunsdzēsēju
mašīna, kas pielāgota Cēsu alus un citu
atspirdzinājumu tirdzniecībai.
Vakarā noslēguma balli Baložu pilsē
tas kultūras namā atklāja LAAK valdes
priekšsēdētājs Agris Šmits kopā ar valdes
locekli – šā gada pasākuma lielāko rīko
tāju Gunti Meieru un Jāni Angi, apbalvo
jot dalībniekus 17 nominācijās. Paldies
vakara gaitā ar pateicības rakstiem un ar
pasākuma simboliku apgleznotiem pulkste
ņiem tika teikts deviņiem “Retro Mārupe
2006” atbalstītājiem un arī četrpadsmit
pasākuma organizatoriem. Baložu kultū
ras dvēseles māsas Ilze Reinholce un Aija
Pizāne tuvojošos svētku noskaņā visiem
veltīja skaitu līgodziesmu. Dejas pasākuma
noslēgumā spēlēja Ira Krauja-Dūduma ar
fantastisko četrinieku (Valdis Blaubuks,
Gints Hartmanis, Ivars Kalniņš, Ringolds
Piņķis).
Kā vakarā noskaidrojās, Andim Ada
tam pieder ne tikai viņa dzimšanai par
godu pirktais motocikls, ar kuru viņš pie
dalījās braucienā, bet arī vairāki citi moto
cikli un ļoti liela moto modeļu kolekcija.
Acīmredzot tas bija viens no iemesliem,
kāpēc arī Baložu pašvaldība ar lielu at
saucību iesaistījās “Retro Mārupe 2006”
organizēšanā. Nu jau šo jauko pasākumu
var nosaukt par tradicionālu! Cerēsim, ka
mārupieši un vēl kādu tuvējo pašvaldību
iedzīvotāji arī nākamgad varēs sastapties
ar jau pazīstamiem un vēl jauniem sena
jiem spēkratiem un to vadītājiem.

Nominācijas

Spēkrata laikmetam atbilstošākā eki
pāža auto klasē – Vilnis Ogle (“Hanomag
13”, 1939. gada).
Spēkrata laikmetam atbilstošākā eki
pāža moto klasē – Arkādijs Ivanovs (“IŽ”,
1977. gada).
Atraktīvākā ekipāža – Normunds
Vāns (milicijas ekipāža “GAZ 69”).
Par visoriģinālāko automašīnas res
taurāciju – Pēteris Šmerlings (“Mercedes
Benz 320”, 1938. gada).
Par visoriģinālāko motocikla restau
rāciju – Didzis Straupe (“BMV-35”, 1951.
gada).
“Juniors Retro Mārupe 2006” – Kārlis
Orleāns (15 gadi).
Tālākais rallija dalībnieks – Heido So
na (“Moskvičs 408”, 1966. gada).
Lielākā spēkrata vadītājs – Roberts
Bērziņš (Cēsu alus mašīna, “International
1600s” 1966. gada).
Mazākā spēkrata vadītājs – Boriss Po
rietis (“Suzuki 50”, 1983. gada).
Dalībnieks, kuru visi pamanīja – Mār
tiņš Indriksons (“GAZ-14” Čaika).
Organizatoru simpātija – Ēvalds La
beckis (“MC BK-350”) – debija moto
klasē.
Sponsoru simpātija – Gastons Neima
nis (“ZIM”, 1955. g.).
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Sporta svētki
Mārupes pamatskolā

Specbalva organizatoriem, kas startēja
kā dalībnieki – Andis Adatas un Normun
das Orleāns.
Par piedalīšanos – Tatjana Gaļijeva,
Tomass Arnis, Aleksandrs Vasiļjevs.

Paldies “Retro Mārupe 2006”
atbalstītājiem:
“Siemens” ledus hallei, personīgi Zig
māram Babčukam,
Lidosta “Rīga” Mār
ketinga departamenta direktora vietniecei
Ievai Veinbergai,
Aviācijas muzejam, personīgi Viktoram
Talpam,

Mazulītis Austin Mini šovasar vairākas reizes esot nonācis ceļu policistu redzeslo
kā par ātruma pārsniegšanu.

SIA “Arcus” Elek
tronika, personīgi Vitālijam Aišpuram,
SIA “Windmill”, personīgi Ingrīdai un
Armandam Simanovičiem,
SIA “Jaunais Averss”, personīgi Ērikai
Kvilei,
“Oskars Vodka”, per
sonīgi Egīlam Apsītim,
SIA “Servus Plus”, personīgi Ivaram
Igovenam,
Tipogrāfijai “Citrons”, personīgi Haral
dam Balodim.

Mācību gada noslēgumā, 29.
maijā, Mārupes pamatskolas sko
lēni mērojās spēkos sporta die
nas sacensībās skolas stadionā.
Devītajiem jau bija sācies ek
sāmenu drudzis, tāpēc astotie,
kā jau tobrīd vecākie, bija sešu
komandu kapteiņi. Katrs no kap
teiņiem izvēlējās sev komandu,
sākot no pašiem mazākajiem,
proti, pirmklasniekiem, līdz pat
septītās klases skolēniem.
Katra no komandām piedalī
jās dažnedažādās sporta aktivitā
tēs: lēca tālumā, lēca ar maisiem,
meta šautriņas, vilka virvi u.c.
Pati aizraujošākā, protams,
bija virves vilkšana, kuras laikā
atdzīvojās arī līdzjutēji: sportisti
vilka virvi, bet līdzjutēji kliedza,

Kas jauns futbolā?
Mīmu meitene piestāvēja Cēsu alus mašīnai – 1966. gada “International 1600s”.  

Paldies pašdarbības
kolektīviem

Babītē:
Anša Rūtentāla kustību teātra dalīb
niekiem.
Mārupē:
Mazajiem dziedātājiem no Tīraines Di
ānas Kravales vadībā.
Vokālajam ansambļa “Mārupēni”, du
etam Artai un Kārlim, Martai Bērziņai.
Bērnu deju kolektīvam “Māriņa” un
Sarmītei Eņģelei.
Artai Jēkabsonei no Kandavas un Rihar
dam Andrim Bērziņam no Rīgas.
Sieviešu vokālajam ansamblim “Dzelde”
ar vadītāju Sandru Gaidi.
Baložos:
Bērnu vokālajiem ansambļiem “Balodī
ši” un “Baltā dūja” Aijas Pizānes vadībā.
Deju grupai “Mirāža” (trīs vecuma gru
pās) un Zaigai Ošei.
Deju grupai no k/n “Altona” un Kris
tīnei Kešānei.
Vēderdejotājām Kristīnes Mackevičas
vadībā.
Jauktajam korim “Zemdega” ar Aldi
Andersonu un Vitoldu Rijnieku.
Vidējās paaudzes deju kolektīvam “Trej
deviņi” un Līgai Čornijai.
Solistiem Ilzes Reinholces, Aijas Pizā
nes un Ināras Laures vadībā.

Paldies par darbu:

Ceļu policistiem – Rīgas rajona Ceļu
policijas priekšniekam Valdim Kivkucānam,
RR CP 2. vada komandierim Jurim Jēkab
sonam, Raimondam Galviņam.
Babītes pagasta padomes priekšsēdētā
jam Andrejam Encem.
Mārupes pagasta padomes priekšsēdē
tājam Normundam Orleānam.
Mārupes pagasta padomes izpilddirek
toram Raitim Jirgensonam.
Baložu pilsētas domes priekšsēdētājam
Andim Adatam.
Baložu pilsētas kultūras nama direkto
rei Ilzei Reinholcai.
Mārupes pagasta sporta un tūrisma
darba organizatorei Silvijai Bartuševiča.
Mārupes kultūras nama direktorei Irai
Kraujai-Dūdumai.
“Mārupes Vēstu” redaktorei Zandai
Melkinai.
Māksliniecei Jolantai Grosbergai.
Skaņu operatoram Ringoldam Piņ
ķim.
AAK valdes loceklim Guntim
Meieram.

Pie Mārupes kultūras nama visus rallija dalībniekus sveica deju kolektīvs “Māriņa”
Sarmītes Enģeles vadībā.

Mārupes 14 – 15 gadu vecie
zēni piedalās Rīgas rajona pieau
gušo čempionātā futbolā. Mērķis
nav rezultāti, bet pieredzes gūša
na, tāpēc rezultāti pagaidām nav
iepriecinoši, jo jūtama liela atšķirī
ba starp zēnu un vīru spēles iema
ņām. Pirmajās trīs spēlēs jaunie
mārupieši zaudēja ar lielu vārtu
starpību (Garkalnes komandai
1:10, Olainei 2:10, Ādažiem 0:6),

taču ar katru spēli puiši vairāk
pierod pie pieaugušo futbola, un
rezultāti uzlabojas.
Kā labākos spēlētājus var mi
nēt Kasparu Žurovu, Kristapu An
toneviču, Rinaldu Jansonu, Matīsu
Magoni, Andreju Jušmanovu un
Mārtiņu Miezīts.
Šīs spēles dod zēniem pieredzi,
kas noder spēlēs ar vienaudžiem,
ko pierādīja Lukoil starptautiskais
turnīrs Balvos, kurā komanda iz
cīnīja kausu. Trenerim Agrim
Kokorevičam ir gandarījums, ka
nopietnie treniņi ziemā nesuši
augļus, jo līdz šim mārupieši Bal
vos, kurp zēni bieži dodas spēlēt,
pirmo vietu nebija izcīnījuši.
Pēdējā jūlija nedēļā Mārupes
jaunie futbolisti dosies uz nedēļu
ilgu nometni Balvos.

Pasākumi

Piedāvā tenisa treniņus bērniem
“Retro Mārupe 2006” organizatoru grupa: priekšplānā šā gada lielākais darba
rūķis AAK valdes loceklis Guntis Meiers, no labās – Mārupes pagasta padomes
sporta darba organizatore Silvija Bartuševiča, māksliniece Jolanta Grosberga,
AAK valdes priekšsēdētājs Agris Šmits, “Mārupes Vēstis” redaktore Zanda Melkina.

Zanda Melkina

Arī pavisam jauno paaudzi interesē senie spēkrati.
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cik spēja.
Sporta dienā katrs no
mums – gan sportisti, gan līdzju
tēji, gan tiesneši – guva pozitīvas
emocijas, lai veiksmīgi uzsāktu
vasaras brīvlaiku, atvadītos no
skolas un ar jauniem spēkiem
satiktos atkal septembrī.
Sporta dienas noslēgumā bija
apbalvošana, kurā katra koman
da par piedalīšanos saņēma gar
du kliņģeri, savukārt uzvarētāji
arī goda diplomus par iegūto
vietu.
Tomēr svarīgākā mums vi
siem bija šī iespēja pabūt kopā,
pasportot un iegūt daudz pozitī
vu emociju.
Skolas direktore
Sigita Sakoviča

Pieredzējis tenisa treneris Ivars
Zušs piedāvā 5 – 10 gadus veciem
bērniem regulāras nodarbības teni
sā, kas orientētas uz vispusīgu ko
ordinatīvu fizisko attīstību (viens
treniņš nedēļā paredzēts lēkšanai,
mešanai, ķeršanas spēlēm u.c. kus
tību aktivitātēm). Treneris aicina

pieteikties tieši mārupiešus, jo ir
iecere veidot tenisa kortus Mār
upē (Tīrainē), pagaidām treniņi
varētu notikt sporta klubā “Enri”
pie lidostas “Rīga”. Treniņu maksa:
Ls 10 – 30 mēnesī (atkarībā no
audzēkņu skaita).
Tālr. 29781229.

11. jūlijā plkst. 19.00 Jaun
mārupē notiks futbola spēle:
Mārupes zēnu komanda pret
Ropažu vīriem.
5. – 6. augustā plkst. 10.00
Jaunmārupē z/s “Lielceri”
atklātais čempionāts iejādē.
10. – 11. augustā Jaunmār
upes sākumskolas zālē – starptau
tiskās sacensības volejbolā meite
nēm, kurās piedalīsies komandas
no Latvijas (Rīgas volejbola sko
las un Mārupes jaunās volejbolis
tes) un Anglijas. Aicinām visus
interesentus apmeklēt sacensības
un atbalstīt mārupietes!
20. augustā golfa laukumā
“Viesturi” Rīgas rajona čempio
nāts golfā.
29. augustā “Viesturos” tra
dicionālais Mārupes kauss bēr
niem golfā.

13. jūlijā plkst. 18.00
Skultes stadionā

CEĻOJOŠAIS
CIRKS “ALLĒ”
Biļešu cenas Ls 2 – 4.
Sagatavoja Silvija Bartuševiča
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Mākslas terapijas nodarbības Mārupes
vidusskolas skolēniem ar vecākiem
Kopš 2006. gada marta Mārupes
vidusskolā tiek realizēts Ziemeļu Minis
tru padomes atbalstīts projekts, kura
galvenais mērķis ir organizēt mākslas
terapijas nodarbības Mārupes vidussko
las skolēniem un viņu vecākiem.
Doma par to, ka mākslai un mākslas
radīšanas procesam piemīt dziedinošs
spēks, ir pazīstama ļoti sen. A. Ozoli
ņa-Nucho un M. Vidnere savā grāma
tā “Māksla un pašatklāsme” raksta, ka
mākslas galvenās īpašības kā harmonija,
ritms, formas, krāsas, veido tās dziedi
nošo spēku.
Mākslas terapija palīdz klientam
atklāt savu unikalitāti, savu iekšējo po
tenciālu, apmierināt savu vajadzību pēc
pašaktualizācijas. Gertrūde Šotenloere
(Schottenloher) savā grāmatā “Zīmējums
un tēls geštaltterapijā” izdala trīs svarīgus
mērķus, kurus var sasniegt ar mākslas
terapijas palīdzību:
1. Prasme kaut ko atveidot ir viena
no brīvības, neatkarības formām. Mākslas
terapija sniedz klientam iespēju kļūt par
radītāju.
2. Jaunrades procesā cilvēks labāk un
dziļāk iepazīst pats sevi, vienlaicīgi tā ir
iespēja labāk izprast notikumus savā dzī

vē. Iznesot iekšējo pasauli ārējā pasaulē,
tiek mainīta iekšējā pasaule – tā tiek atbrī
vota no spriedzes, sastinguma un noslēgtī
bas, un tiek aktivizēta pārdomāta darbība.
Jaunrade veicina pašizveseļošanos.
3. Jaunrades procesā un tā gala iz
nākumā arī apkārtējie var ieraudzīt un
sākt saprast indivīda iekšējo pasauli. Tas
palīdz katram atrast savu īsto “Es”.
Mākslas terapija balstās uz uzskatu,
ka cilvēka priekšstati par pasauli iedalās
reālajā un tēlainajā pasaulē, no kurām
reālā pasaule ir objektīva, bet tēlainā
– subjektīva. Mākslas terapeits strādā ar
izmaiņām cilvēka tēlainajā pasaulē, jo
izmaiņas šajā subjektīvajā pasaulē ienes
izmaiņas reālajā pasaulē.
Mākslas terapija ir izmantojama dar
bā ar plašu klientu spektru, t. sk., bēr
niem un pusaudžiem, pieaugušiem un
veciem cilvēkiem.
Ziemeļu Ministru padomes atbalstīta
jā projektā paredzēts organizēt divus māk
slas terapijas nodarbību ciklus, no kuriem
pirmais jau veiksmīgi noslēdzies. Katrā
ciklā paredzētas 10 nodarbības. Pirmajā
grupā piedalījās pieci vecāki un deviņi
bērni (vecumā 6 – 11 gadi). Nodarbības
notika vecākiem kopā ar saviem bērniem.
Nodarbību laikā, izmantojot dažādus māk

slas materiālus (krāsainos zīmuļus, flomās
terus, guaša un akvareļa krāsas, krītiņus,
ogli, plastilīnu, foliju utt.) un dažādas teh
nikas (zīmēšanu, gleznošanu, veidošanu,
kolāžas, monotipijas, leļļu izgatavošanu
u. tml.), tika veicināta grupas dalībnieku
izpratne par sevi, savām stiprajām un vā
jajām pusēm, izpratne vienam par otru,
tika veicināta pozitīva saskarsme vecāku
un bērnu starpā. Nodarbības vadīja Mār
upes vidusskolas sociālā pedagoģe Ēstere
Zemīte un skolas psiholoģe Baiba Irbe.
Katras nodarbības beigās tika izda
rīts nodarbības novērtējums. Apkopojot
vērtējumus, varam secināt, ka mākslas
terapijas nodarbības gandrīz visiem gru
pas dalībniekiem ļoti patika. Īpaši patika
veidošana no plastilīna, kā arī neparastu
tehniku izmantošana, piemēram, zīmē
šana ar aizvērtām acīm vai gleznošana
uz stikla pa pāriem, vai gleznošana uz
rokām u. tml.
Otrs mākslas terapijas nodarbību
cikls tiks organizēta 2006. gada septem
brī – novembrī. Šajā grupā tiks aicināti
vecāki ar bērniem, kuru vecums ir 12
– 16 gadi.

4. maijā Mārupē, Mēmeles ielā nozag
ta automašīna “Ford Sierra” (1984. izlaidu
ma gads) un Jaunmārupē, Mazcenu alejā
nozagta automašīna “Audi A6” tumši zilā
krāsā ar tranzīta numuriem.
8. maijā Tīrainē, Jelgavas ceļā, veicot
rakšanas darbus, zemē atrasts lādiņam
līdzīgs priekšmets. Lādiņš nodots ZS 2.
brigādes atmīnētāju vienībai.
10. maijā pie lidostas “Rīga” neno
skaidrotas personas automašīna “Volvo
V40” noskrūvēja četrus riteņus un, iz
sitot vadītāja durvju stiklu, nozaga CD
magnetolu “Volvo”, disku mainītāju un
akumulatoru.
10. maijā Jaunmārupē nenoskaidrota
persona, brīvi piekļūstot neaizslēgtam šķū
nītim, nozaga kalnu velosipēdu “Altrix”
zilā krāsā. Zaudējums Ls 200.
12. maijā Jaunmārupē 1938. gadā
dzimušajai sievietei strīda laikā miesas
bojājumus nodarījis meitas 1970. gadā
dzimušais vīrs.
13. maijā Mārupē 1982. gadā dzimis
vīrietis vairākas reizes ar roku iesitis
1984. gadā dzimušajai personai.
Mārupē, Vecozolu ielā no mājas ti
ka nozagta nauda EUR 1150 un Ls 30.
Sakarā ar šo notikumu tiek pārbaudīts
1982. gadā dzimis vīrietis.
15. maijā Mārupē nenoskaidrota per
sona, izņemot kurtuves logu, no mājas
nozaga portatīvo datoru, vienu laulības
zelta gredzenu, vienu zelta gredzenu ar
dimantu, automašīnas reģistrācijas aplie
cību un apdrošināšanas polisi, “Nord LB”
un “Unibankas” kredītkartes.
16. maijā Mārupē, Jaunrožnieku ielā
nenoskaidrota persona nozaga 2005. gada
izlaiduma automašīnu “Toyota Land Crui
ser” tumši pelēkā krāsā, kas bija novietota
uz ielas pie mājas.
19. maijā Jaunmārupe, Pīlādžu ielā
nenoskaidrota persona, izkausējot mājas
pakešloga rāmi, iekļuva mājā un nozaga

10

naudu, digitālo kameru “Canon”, automa
šīnas reģistrācijas apliecību, automašīnas
atslēgas, kā arī no mājas pagalma tika
nozagta pati automašīna “Toyota Avensis”.
Veicot operatīvos meklēšanas pasākumus,
automašīna tika atrasta Lietuvā.
22. maijā Jaunmārupē, izlaužot gāz
betona sienu, no pagraba tika nozagtas
mantas: elektroinstrumenti, atslēdznieku
instrumenti, divi divriteņi un makšķerē
šanas piederumi.
25. maijā tika konstatēts, ka 1946.
gadā dzimusi sieviete savā dzīvokli Skul
tē glabāja un realizēja atšķaidīto spirtu.
Konfiscēti 5 litri.
25. maijā Mārupē, veicot pārbaudi
būvobjektā, uzņēmuma pārstāvis nevarēja
uzrādīt darba līgumu ar objektā nodarbi
nātajām personām.
25. maijā Jaunmārupē, Mazcenu ale
jā no kioska, izsitot stiklu, tika nozagtas
dažādas mantas. Sakarā ar šo notikumu
tiek pārbaudīti trīs 1989. gadā dzimuši
jaunieši.
27. maijā Mārupē, Brūkleņu ielā ne
noskaidrota persona strīda laikā iesita
cietušajam vairākas reizes pa seju, noda
rot miesas bojājumus, kā arī salauza dār
za vārtiņus un paņēma naudu Ls 20.
30. maijā Mārupē, Egļu ielā nozagts
ģenerators HX7500t, materiālais zaudē
jums Ls 791,64.
4. jūnijā Jaunmārupē, Lazdu un Go
bu ielas krustojumā 1999. gadā dzimu
šu nepilngadīgo sakoda nenoskaidrots
suns.
4. jūnijā Jaunmārupē, Meža ielā no
mājas pagalma nozagti trīs apvidus ve
losipēdi.
7. jūnijā īpašnieks konstatēja, ka no
mājas pagalma Mārupē, Mārupītes gatvē
ir nozagta automašīna “Audi 100” (1994.
izlaiduma gads).
Naktī no 12. uz 13. jūniju Jaunmār
upē, no mājas pagalma, tika nozagta au
tomašīna “VAZ 2103” (1977. izlaiduma
gads), kura pēc tam tika atrasta sadedzi
nāta un noslīcināta Jaunmārupes dīķī.
No 12. uz 13. jūniju Jaunmārupē,
Mazcenu alejā nenoskaidrota persona
nozaga automašīnu “Mersedes Benz 300”
(1993. izlaiduma gads) melnā un tumši
pelēkā krāsā.
13. jūnijā Jaunmārupē, Mazcenu ale

Jūlijā

75
80
85
92
94
95
96

– Staņislavam Mogiļņickim,
– Valerijai Siksnai,
- Jānim Trikunam,
– Viktoram Fedotovam,
- Konstancei Kalniņai,
- Emmai Krisbergai,
– Antoņinai Laganovskai!

Jūnijā Mārupes Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 12 jaundzimu
šie: Nikola Kukle (dzimusi 23. 05.), Kaspars Mūrnieks (dzimis 1.
06.), Mārcis Sproģis (dzimis 1. 06.), Elizabete Jākobsone (dzimusi
2. 06.), Miks Grigaļčiks (dzimis 2. 06.), Anna Jansone (dzimusi
5. 06.), Anete Evelīna Bambīte (dzimusi
5. 06.), Estere Alksne (dzimusi 9. 06.),
Amanda Podskočija (dzimusi
13. 06.), Emīls Vilciņš (dzi
mis 14. 06.), Rūdolfs Jā
nis Svirido (dzimis 17.
06.), Tīna Saleniece (dzi
musi 25. 06.).

Noslēgtas
piecas laulības

Ēstere Zemīte,
Mārupes vidusskolas sociālā pedagoģe

Rīgas rajona policijas pārvalde informē

Laika posmā no 01. 05. 2006. līdz
30. 06. 2006. Rīgas rajonā Mārupes
pagastā reģistrēti 102 krimināla rak
stura notikumi: no tiem 56 noziedzīgi
nodarījumi pret personas īpašumu,
22 ceļu satiksmes negadījumi, četri
no tiem ar cietušajiem, ugunsgrēki
nav reģistrēti.

SVEICAM

jā, atspiežot pirmā stāva dzīvokļa balkona
durvis, nozagtas mantas. Lietas apstākļi
un vainīgās personas tiek noskaidrotas.
19. jūnijā Mārupē konflikta laikā ar
savu vīru sieviete un viņas māte guva
traumas.
Naktī no 18. uz 19. jūniju Tīrainē,
Viršu ielā automašīnai “Mercedes Benz”
tika noņemti spoguļi, logu tīrītājs un de
koratīvie diski.
22. jūnijā personīgo nesaskaņu dēļ
1938. gadā dzimušu Tīraines iedzīvotāju
piekāva paziņa. Nodarījums kvalificējams
kā tīšs viegls miesas bojājums.
29. jūnijā no jaunbūves Tīrainē, Vec
ozolu ielā nozagti garāžas vārti un 50
šīfera loksnes.
Saņemts iesniegums, ka laikā no 15.
līdz 30. aprīlim Mārupē, Mēmeles ielā ne
noskaidrota persona no jaunbūves nozaga
20 gab. armatūras sietu.

Ceļu satiksmes pārkāpumi:
30. jūnijā 1990. gadā dzimis jaunietis,
braucot ar mopēdu uz karjeru peldēties,
nokritis un guvis kreisās kājas potītes sa
situmu, muguras, rokas, kājas ādas nobrā
zumu, pasažieris (1994. gadā dzimušais)
guvis galvas smadzeņu satricinājumu, sis
tu brūci kreisā ceļa rajonā, nobrāzumus.
Abi nogādāti Bērnu slimnīcā. Mopēda
otrais pasažieris (1993. gadā dzimušais)
guva kreisās rokas nobrāzumus un sasi
tumus. Materiāli nodoti RRPP KP ceļu
policijas nodaļai.
19. jūnijā Mārupē, Amatas ie
lā 1986. gadā dzimušais velosipē
da “Geminy” vadītājs uzbrauca
transportlīdzeklim “Opel
Astra”.
27. maijā Jaunmārupē pie “Imakām” vadī
tājs ar automašīnu “VW Golf” nobrauca
no ceļa braucamās daļas un uzbrauca
kokam. CSNG cieta 1982. gadā dzimis
vīrietis, kurš ievietots Rīgas 1. slimnīcā.
Diagnoze: politrauma.
Rīgas rajona policijas pārvaldes
uzticības telefons 7219799 (autoatbil
dētājs).

Marina Čapa,
Rīgas rajona policijas pārvaldes
priekšnieka palīdze

PATEICĪBA
Vēlamies izteikt pateicību par darbu organizāciju Mārupes
pagastā ārkārtas apstākļos naktī no 1. uz 2. jūliju, kad bija izcē
lies ugunsgrēks Vaidavas ielā. Gribam īpašu paldies teikt SIA
“Sabiedrība Mārupe” ugunsdzēsības mašīnas vadītājam
Viesturam Grīnusam par sava darba prasmi un spēju ope
ratīvi orientēties apstākļos, jo, pateicoties tam, no ugunsnelaimes
tika paglābtas kaimiņu mājas Ventas ielā.
Ar cieņu, Ventas ielas iedzīvotāji

Mīlestība mūžībā
Kapu baltajās smiltīs
Mūžībā gājušas mīlestības...
Katru, ko mīlam mēs pieminam,
Ziedu vai sveci tam veltījam.
Mīlēts tika bērns, mīlēta māte,
Sieva skumst domās par vīru,
Brālis atceras māsu savu,
Draugs draugu piemin arvien.
Raud māte, zemei dodot bērnu,
Bērni skumst par māti, tēvu,
Smagi vadīt sievu mūžībā,
Māsai ardievas teikt brālim.
Ļoti daudz skaisti sapņi
Baltajās smiltīs ir guldīti.
Lai arī kā mēs gribētu ļoti,
Likteņa grāmatu skatīt nav ļauts.
Visi, kas dzīves taku gāja pirms mums,
Pagātnes mīlestību mūžībā nes.
Kapos dusošās mīlestības pieminēsim,
Dzīves ceļu tālāk iesim!
		Andris Lībers

SLUDINĀJUMI
Īpašnieks pārdod zemi (43 ha)
Dobeles rajonā ainaviskā vietā ar
ūdenstilpni. Zvanīt 9137631.
-----------------------------Ekskavatora, buldozera, fron
tālā iekrāvēja pakalpojumi. Tālr.
6467917.
-----------------------------Amatas ielas rajonā pazudis
vidēja auguma, ruds, mīlīgs suns
ar tumšam acīm un pastrupu
purnu. Atradējus vai cilvēkus,
kam ir kāda informācija par su
nīti, ļoti lūdz zvanīt pa tālruni
7705667.

Jūnijā aizgājuši
mūžībā:

Baiba Paegle (1952.),
Līvija Bauga (1936.),
Baiba Stapāne (1942.),
Oskars Blūms (1930.).

Mārupes pagasta kapusvētki 30. jūlijā:

· Mārupes kapos – plkst. 16.00.
· Mazcenu kapos – plkst. 14.00.
Kapusvētku dievkalpojumus vada Rīgas Lutera drau
dzes mācītājs Kaspars Simanovičs.
Laikraksts “Mārupes Vēstis”.
Reg. Nr. 000702131. Iznāk vienu reizi mēnesī.
Tirāža – 4200 eksemplāru. Bezmaksas.
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Rīgas rajons, LV-2167.
Redaktore Zanda Melkina.
Tālrunis 7149868, fakss 7149858, e-pasts: marupe@marupe.lv
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