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

Svētki un darbi 7. jūlijā

Skaistākajā šā gada datumā –
7. jūlijā Mārupes pagasta padomes
ēkā noritēja divi svarīgi notiku
mi – laulību reģistrācija un tautas
nobalsošana.
Trīs pāriem, kas šo dienu bija
izvēlējušies par savas kopdzīves
sākumu, oficiālo ceremoniju svi
nīgu un neaizmirstamu darīja tās
vadītāja Laima Zandreitere un Mā
rupes sieviešu vokālais ansamblis
“Dzelde”. Prieks, ka saulainajā dienā
visi kāzu viesi labprāt uzkavējās un
fotografējās mūsu jaunajā, skaistajā
pagalmā.
Savukārt trijos Mārupes pagasta
balsošanas iecirkņos visu dienu tika
gaidīti balsotāji, kuri kopumā izrā
dījās diezgan pasīvi un, kā zināms,
tautas nobalsošanā netika savākts
nepieciešamais balsu skaits.

Šajā numurā:
m Mārupes pagasta padomes
sēdes 13.06, 27.06., 9.07.

Tautas nobalsošanas rezultāti 2007. gada 7. jūlijā
Mārupes pagasta balsošanas iecirkņos
790. iecirknis
Mārupes
pagasta padomē

791. iecirknis
Mārupes mūzikas
un mākslas skolā

m Izdots Mārupes pašvaldī
bas publiskais pārskats

956. iecirknis
Mārupes
vidusskolā

Kopā

A

B

A

B

A

B

A

B

1377

1377

540

540

538

538

2455

2455

balsošanas zīmju skaits ar
atbildi “PAR”

1354

1355

523

523

530

528

2407

2406

balsošanas zīmju skaits ar
atbildi “PRET”

17

20

16

17

8

9

41

46

balsošanas zīmes, kurās bal
sotāja griba nav saprotama

6

2

1

0

0

1

7

3

balsotāju skaits

A – balsošanas zīmes par likuma “Grozījumi Nacionālās drošības likumā” atcelšanu,
B – balsošanas zīmes par likuma “Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā” atcelšanu.

m Olaines pilsētas, Olaines
pagasta, Salaspils novada,
Mārupes pagasta Sabiedris
ko pakalpojumu regulators
izsludina konkursu regulatora
rezerves locekļu atlasei
m Par darbiem Mārupītes
apvadā
m Golfa laukuma “Viesturi”
atdzimšana
m Jātnieku sports – Tīrainē
izcīna tradicionālo Mārupes
kausu, sveicam Airisu Peneli!
m Volejbols – vecāku tikša
nās ar treneri, lai pārrunātu
aizvadītajā sezonā paveikto,
un Mārupītes lakstīgalas sarīko
koncertu Lielplatonē
m BMK “Mārupe” motokrosa
amatieru līgā
m Mārupieši sekmīgi startē
orientēšanās sacensībās
m SIA “Sabiedrība Mārupe”
atklāj dienesta viesnīcu
m Latvijas Pasts maina mak
sājumu iekasēšanas tarifus
m Jaunums – bērnu un jau
natnes radošo spēju attīstības
centrs “Namiņš” Mārupē!

Jana Žvirble (pēc laulībām – Ivanova) un Vladimirs Ivanovs par savu
kāzu dienu bija izvēlējušies 7. jūliju.

790. iecirkņa komisijai Mārupes pagasta padomē tautas nobalsošanas
diena aizritēja spraigi, jo te savu viedokli par likumu grozījumiem izteica
gandrīz 1400 balsotāju.

m Aktīvo sieviešu forumā
apbalvo vēstuļu konkursa
“Laimes kalēja” uzvarētājas

Daudz baltu dieniņu!
Mārupes pagasta padomes
sociālais dienests sadarbībā ar
Mārupes kultūras namu aizsāka
jaunu, sirsnīgu tradīciju – ik
pusgadu – jūnijā un decem
brī – uz nelielu svētku brīdi

pašvaldības darbinieki aicinās
mārupiešus, kas iepriekšē
jā pusgadā svinējuši 80., 85.
vai 90. jubileju. Turpmāk šie
cienījamie pagasta iedzīvotā
ji dzimšanas dienā saņems ne

Jubilārus sveica Mārupes pagasta padomes priekšsēdētāja Līga Kadiģe, Sociālā dienesta vadītāja Anita Grope un priekšsēdētājas vietnieks Ivars Punculis.
Rīgas Apriņķa Avīze
sestdiena, 21. jūlijs, 2007

tikai nelielu naudas pabalstu,
bet arī iespēju dažus jaukus
mirkļus būt uzmanības centrā
un nesteidzīgā noskaņā satikt
savus vienaudžus.
Pirmā jubilāru godināšana
šā gada 15. jūnijā izvērtās tieši
šāda – klusa, sirsnīga un aizkusti
noša. Ne vienu vien no jubilāriem
mēs pazinām kā aktīvus sabied
risko organizāciju dalībniekus vai
ilggadējus pašdarbniekus, tomēr

Omītēm un opīšiem dzied Elīza ar skolotāju Martu.

daudzi bija arī no
tiem, kas reti saņe
mas lielākam gājie
nam ārpus mājas.
Krietni vairāk par
pusi no 42 pirmā
pusgada jubilāriem
bija mērojuši ceļu
līdz pagastmājai, un
viņus patiesi ieprie
cināja pagasta pado
mes priekšsēdētājas

Līgas Kadiģes apsveikums, sociālā
dienesta darbinieku sniegtie zie
di un Iras Kraujas – Dūdumas,
Rūtas Dūdumas un Elīnas Grā
ves skanīgā trio, Elīzas Čaklās un
viņas skolotājas Martas Bērziņas
un Elīna Kravales izpildītās mīļās
dziesmas.
Vēlam visiem jubilāriem vese
lību, dzīvesprieku un spēku turp
mākajiem dzīves gadiem!
Z. Melkina

5

Mārupes pagasta padomē

Sēde nr. 9 – 2007. gada 13. jūnijā
Darba kārtībā 31 jautājums.

Nekustamā īpašuma
jautājumi
Mārupes pagasta padome
(MPP):
• piešķīra juridiskās adreses pēc
9 ieniegumiem, t. sk. vienai dvīņu
mājai un vienai rindu mājai ar 3
telpu grupām (dzīvokļiem);
• atteicās no pirmpirkuma tie
sībām uz 10 nekustamā īpašuma
objektiem;
• nolēma mainīt nekustamam
īpašumam d/s “Stūnīši” zemes
lietošanas mērķi 0.0768 ha platībā
no lauksaimniecības zemes (kods
0101) uz individuālo dzīvojamo
māju apbūvi (kods 0601);
• piekrita Ziedleju ielas sarkano
līniju korekcijai posmā no Zemturu
ielas līdz Daibes ielai, nodrošinot
sarkano līniju platumu 18 m, sar
kano līniju korekcijas projektu
saskaņot ar visiem zemes gabalu
īpašniekiem koriģētajā sarkano
līniju posmā un Mārupes pagasta
būvvaldi;
• piekrita sešiem Latvijas
iedzīvotājiem
nostiprināt
zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz
domājamām daļām no nekustamā
īpašuma;
• piekrita saimniecības sadalīša
nai 2 zemes gabalos 1 gadījumā;
• nolēma uzsākt detālplānojuma
izstrādi:

tra nr. 8076 – 007 – 2114), “Lejas
zeltiņu iela 9” (zemes kadastra nr.
8076 – 007 – 2111), ar nosacījumu:
projektējot un izbūvējot ēku pare
dzēt telpas ar vismaz 500 kv. m. ko
pējo platību pirmsskolas izglītības
iestādes vajadzībām (pēc projekta
nodošanas ekspluatācijā nodrošināt
telpu izmantošanu atbilstoši projektā
paredzētajam mērķim);
• apstiprināja Mārupes pagasta
nekustamā īpašuma “Cieceri” (zemes
kadastra nr. 8076 – 012 – 0096) 1. zemes vienības un 2. zemes vienības
zemes ierīcības projektu kā galīgo.

tizācijas ierosinājumu un atteicās
nodot privatizācijai pašvaldībai pie
derošo minēto zemesgabalu 4.19 ha
platībā, jo tas nepieciešams izglītības
iestādes celšanai, lai nodrošinātu
Mārupes pagasta administratīvās
teritorijas iedzīvotāju bērnus ar ne
pieciešamo vietu skaitu izglītības
iestādēs.

Par sadarbības līgumiem un
nomas līgumu

• Pēc Administratīvajā tiesā un
Rīgas apgabaltiesā celto prasību at
saukšanas izbeigt 2001. gada 9. mar
Pašvaldībai piederošo
tā noslēgto līgumu par Jaunmārupes
zemesgabalu privatizācijas ūdenstorņa nomu, slēgt sadarbības
līgumu par ūdenssaimniecības in
ierosinājumi
frastruktūras attīstību, ūdensapgādes
pakalpojumu kvalitātes un pieejamī
MPP noraidīja:
bas uzlabošanu Jaunmārupes cie
• divus privatizācijas ierosināju
matā ar SIA “Sabiedrība Mārupe”,
mus par zemesgabala Skultes ielā 32,
izpilddirektoram M. Zavadskim
Skultē, Mārupes pagastā, daļas 1 ha
slēgt nomas līgumu par Jaunmā
platībā privatizāciju un atteicās no
rupes ūdenstorņa izmantošanu ar
dot privatizācijai pašvaldībai piede
SIA “Sabiedrība Mārupe” ar nomas
rošā minētā zemesgabala daļu 1 ha
maksu Ls 500,00 + PVN gadā.
platībā, jo minētais zemesgabals ar
• Atbalstīja SIA “Veckalni Real”
visu kopējo platību 18.73 ha ir ne
daudzdzīvokļu – biroja ēkas būv
pieciešamas Mārupes pagasta admi
niecības ieceri zemesgabalā ar ad
nistratīvās teritorijas labiekārtošanai
resi “Veckalni – B” (kad. nr. 8076 –
un sanitārajai tīrībai, lai uzturētu un
003 – 0847), nolēma slēgt līgumu ar
izveidotu zaļo zonu, proti, parku,
SIA “Veckalni Real” par ieguldījumu
uzbūvētu daudzfunkcionālu sporta
Mārupes pagasta infrastruktūras at
zāli, kā rezultātā šajā teritorijā vei
tīstībā:
dotos aktīvās atpūtas zona un tādē
1)Sabiedrība apņēmās līdz ēku
jādi pašvaldība veicinātu iedzīvotāju
nodošanai ekspluatācijā atbilstoši
esošajam projek
tam par saviem
Darba
Nosaukums
Teritorijas robežas
Platība
līdzekļiem veikt
uzd. nr.
asfalta pamata
2007/31 saimniecības
valsts autoceļš V – 115 – sauszemes robeža starp apmēram
seguma (binder
“Bišukoki”
saimniecībām “Bišukoki” un “Zuāvi” – meliorācijas 5.2 ha
kārtas) ieklāšanu
teritorijai
novadgrāvis N – 126
Lielajā ielā posmā
2007/32 saimniecības
Bebru iela – sauszemes robeža starp saimniecību apmēram
no Kantora ielas
“Bajāri”, nekustamā “Bajāri” un nekustamo īpašumu “Bebru iela 42”, 0.5881 ha
līdz Zeltiņu ielai,
īpašuma “Bebru iela saimniecību “Liepiņas”, nekustamo īpašumu “Braslas
kopējais garums
38” un nekustamā iela 33”, nekustamo īpašumu “Braslas iela 31”,
no ielas asīm
īpašuma “Bebru iela nekustamo īpašumu “Kurmales iela 53” un nekustamo
40” teritorijai
īpašumu “Bebru iela 34”
800 metri, kā
arī Zeltiņu ielas
2007/33 saimniecības
sauszemes robeža starp saimniecībām “Ķinupi” un apmēram
daļu īpašuma ro
“Ķinupi” teritorijai “Ķinupītes”, un “Mūsmājas” – sauszemes robeža starp 1.26 ha
bežās – aptuveni
saimniecībām “Ķinupi” un “Ķinupītes” – pašvaldības ceļš
C 30 – meliorācijas novadgrāvis N – 7 – sauszemes
100 metri;
robeža starp saimniecībām “Ķinupi” un “Namiķi”
2) Projektējot
un izbūvējot ēku
2007/34 nekustamā īpašu sauszemes robeža starp nekustamo īpašumu “Meld apmēram
paredzēt telpas
ma “Meldriņu iela riņu iela 20” un “Meldriņu iela 18” – meliorācijas no 1.51 ha
20” teritorijai
vadgrāvis N – 13 – sauszemes robeža starp nekus
ar vismaz 500 kv.
tamo īpašumu “Meldriņu iela 20” un saimniecībām
m. kopējo platību
“Bulduri – 1”, “Vīksnas” un “Meldriņu iela 35”
pirmsskolas iz
glītības iestādes
vajadzībām
(pēc
projekta
nodoša
• nolēma nodot detālplānojuma veselīgu dzīvesveidu;
nas
ekspluatācijā
nodrošināt
telpu
pirmo redakciju sabiedriskajai ap
• sabiedrības ar ierobežotu at
izmantošanu
atbilstoši
projektā
pa
spriešanai un atzinumu saņemšanai bildību “SABIEDRĪBA MĀRUPE”
redzētajam
mērķim).
zemes gabalam “Kārkliņi – 1” (ze zemesgabala “Jaungraviņas”, Māru
mes kadastra nr. 8076 – 011– 0310) pes pagastā, privatizācijas ierosinā
un zemes gabalam “Vīksnas – A” jumu un atteicās nodot privatizā Cenu aptaujas
(zemes kadastra nr. 8076 – 003 – cijai pašvaldībai piederošo minēto
1267); zemes gabaliem “Lejaszeltiņu zemesgabalu 8.635 ha platībā, jo tas
Uzdeva pagasta izpilddirektoram
iela 1” (zemes kadastra nr. 8076 – nepieciešams, lai gādātu par Mā Mārim Zavadskim organizēt cenu
007 – 2117), “Lejaszeltiņu iela 2” (ze rupes pagasta iedzīvotāju izglītību, aptaujas:
mes kadastra nr. 8076 – 007 – 2118), uzbūvējot plānoto izglītības iestādi,
• Tehniskā projekta izstrāde as
“Lejaszeltiņu iela 3” (zemes kadastra un radītu piemērotus apstākļus ie falta seguma ieklāšanai šādās ielās:
nr. 8076 – 007 – 2116), “Lejaszeltiņu dzīvotāju veselīga dzīvesveida veici 1.1. Liliju ielas posmā no Rožu
iela 4” (zemes kadastra nr. 8076 – nāšanai, nodarbojoties ar sportu, kas ielas līdz Kantora ielai – 2700 m;
007 – 2109), “Lejaszeltiņu iela 5” būtu iespējams plānotajā stadionā 1.2. Neļķu iela posmā no Rožu
(zemes kadastra nr. 8076 – 007 – un sporta zālē;
ielas līdz Gerberu ielai – 350 m;
2115), “Lejaszeltiņu iela 6” (zemes
• zemnieku saimniecības “Tī 1.3. Kabiles iela posmā no Sīpeles
kadastra nr. 8076 – 007 – 2110), raines staļļi” zemesgabala “Tīraines ielas līdz Bebru ielai – 830 m;
“Lejaszeltiņu iela 7” (zemes kadas dārzi – 2”, Mārupes pagastā, priva 1.4. Bebru iela posmā no Gaujas
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ielas līdz Dzelzceļa ielai – 1160 m;
1.5. Dāliju iela posmā no Neļķu
ielas līdz strupceļam – 200 m;
1.6. Pļavu iela posmā no Mazcenu
alejas līdz Čiekuru ielai – 290 m;
1.7. Krasta iela posmā no Mazcenu
alejas līdz īp. “Mūrnieki” – 345 m;
1.8. Neriņas iela posmā no Mazce
nu alejas līdz īp. “Vīnbergi” – 420
m;
1.9. Silinieku iela posmā no kan
tora ielas līdz pašvaldības ceļam
C 18 – 300m”;
1.10. Pašvaldības ceļā C 6 – 5.3
km;
1.11. Tīraines ielā – 0.85 km;
1.12. Cidoniju ielā – 0.0334 km;
1.13. Avotu iela posmā no Dauga
vas līdz Brūkleņu ielai – 0.51 km;
1.14. Šteinertu iela posmā no Dau
gavas līdz Krones ielai – 0.12 km;
1.15. Pašvaldības ceļā
C 30 – 0.54 km;
1.16. Pašvaldības ceļā C 13 – 0.53
km.
Cenu aptaujas komisija: M.
Zavadskis – iepirkumu komisijas
priekšsēdētājs, komisijas locekļi:
A. Lismane (būvvaldes vadītāja), I.
Punculis (pagasta padomes priekš
sēdētājas vietnieks), M. Ivdre (vides
saimniecības inženiere), J. Lībietis
(pagasta būvinspektors), komisijas
sekretāre – I. Ķemere.
• “Bruģa ieklāšana Mārupes
vidusskolas un Mārupes mūzikas
un mākslas skolas teritorijās”. Cenu
aptaujas komisija: M. Zavadskis – ie
pirkumu komisijas priekšsēdētājs,
komisijas locekļi: A. Lismane (būv
valdes vadītāja), I. Punculis (pagasta
padomes priekšsēdētājas vietnieks),
I. Vovers (darba drošības speciālists),
J. Lībietis (pagasta būvinspektors), J.
Lagzdkalns (Mārupes vidusskolas
direktors), D. Štrodaha (Mārupes
mūzikas un mākslas skolas direk
tore), komisijas sekretāre – I. Ķe
mere.

Izglītības jautājumi

MPP
• saskaņoja sekojošas interešu
izglītības programmas
Skultes pamatskolā 2007./2008.
mācību gadam:
1. Kultūrizglītības interešu prog
ramma:
a) mūzika;
b) vizuālā un lietišķa māksla;
c) dejas māksla;
2. Tehniskā jaunrades programma;
3. Citas izglītojošas programmas.
Mārupes pamatskolā 2007./2008.
mācību gadam:
1. Kultūrizglītības interešu prog
ramma:
a) teātru kopa;
b) mazais teātris;
c) vizuālā māksla;
d) ansamblis;
e) angļu valoda;
f) krievu valoda;
g) jaunais žurnālists;
2. Sporta izglītības programma:
a) sporta spēles;
b) ritmika;
3. Tehniskās jaunrades program
mas:
a) datori;
b) rokdarbi.

Jaunmārupes sākumskolā
2007./2010. mācību gadiem:
1. “1. – 4. klašu ansamblis”;
2. “Folkloras pulciņš”;
3. “Angļu valodas pulciņš 1. – 2.
klasēm”;
4. “Datorzinības”;
5. “Teātra pulciņš”;
6. “Peldēšana”;
7. “Rokdarbu pulciņš”;
8. “Koris”.

Dažādi
MPP
• Piešķīra Mārupes pagasta pa
domes veterinārārstei D. Brikmanei
finanšu līdzekļus suņu reģistrācijas
žetonu iegādei un uzdeva Mārupes
pagasta padomes priekšsēdētājai
L. Kadiģei ar rīkojumu noteikt tie
sības veterinārārstei D. Brikmanei
sastādīt administratīvo protoko
lu par Mārupes pagasta padomes
2000. gada saistošo noteikumu nr.
7 “Noteikumi, kurus pārkāpjot pa
redzēta administratīvā atbildība” 17.
un 18.punktā noteikto pienākumu
nepildīšanu;
• Piekrita vienai privātpersonai
izņemt reģistrācijas apliecību uz in
dividuālo darbu – SIA “Oriflame”
Latvijas produkcijas grupas pasū
tījumu līderis;
• Piešķīra 50% atlaidi 2007. gada
nekustamā īpašuma nodoklim vien
tuļam pensionāram;
• Ar 2007. gada 1. jūliju izveidot
Mārupes pagasta padomē štata vietu
“autovadītājs” (1 slodzi).
Izskatot iedzīvotāju iesniegumu
par Krones, Kokles un Avotu ielu
kritisko stāvokli un priekšlikumu par
asfalta seguma izveidošanu minētajās
ielās par iedzīvotāju un pašvaldības
līdzekļiem, MPP deputāti atbalstīja
ierosinājumu, ka pašvaldība pro
vizoriski piekrīt varbūtējai iespējai
līdzdarboties ar finansējumu 30%
apmērā no projekta kopējās summas.
Jautājuma turpmāka risināšana uz
dota padomes attīstības komitejai un
lūgts iesniegt izskatīšanai attīstības
komitejai līgumprojektu par asfalta
seguma izveidošanu Krones, Kokles
un Avotu ielās un darbu tāmi.

1991. gada barikāžu
dalībnieku Mārupes biedrības
valde š.g. 11. un 12. augustā
organizē ekskursiju pa

Latviju – uz Liepāju un
Ventspili.
Lūdzam dalībniekus
pieteikties līdz š.g. 1.
augustam pa
tālr.: 29819766, 7933175,
28819391, 7705666.

Par publisko pārskatu
Mārupes pagasta padome pazi
ņo, ka ar 2007. gada 27. jūnija
padomes sēdes nr. 10 lēmumu
ir apstiprināts Mārupes paš
valdības publiskais 2006. gada
pārskats, kurš publiski pieejams
Mārupes pagasta padomē, Maz
cenu bibliotēkā un Mārupes pa
gasta izglītības iestādēs.

Rīgas Apriņķa Avīze
sestdiena, 21. jūlijs, 2007

Mārupes pagasta padomē

Sēde nr. 10 – 2007. gada 27. jūnijā
Darba kārtībā 24 jautājumi.

plānojumu realizācijas procesā;
• piekrist septiņiem Latvijas ie
dzīvotājiem nostiprināt zemesgrā
matā īpašuma tiesības uz nekus
tamo īpašumu vai tā domājamām
daļām;
• apstiprināt zemes ierīcības projektus kā galīgos Mārupes pagasta
nekustamiem īpašumiem:
“Vaiči” (zemes kadastra nr.
8076 – 003 – 0150);
“Mālu iela 10” (zemes kadastra

ciju sabiedriskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai un nevirzīt iz
strādāto zemes gabala “Paegļi” (zemes
Nekustamā īpašuma
kadastra nr. 8076 – 007 – 0595) 1. ze
jautājumi
mes vienības detālplānojuma pirmo
MPP nolēma:
redakciju sabiedriskajai apspriešanai
• izveidot Jaunmārupes ciema
un atzinumu saņemšanai;
teritorijā Paparžu iela (no Ozolu
• apstiprināt izstrādāto detālo
ielas līdz Celmu ielai) 0.3 km garumā
plānojumu 1. redakciju kā galīgo un
un 12 m platumā sarkanās līnijas;
pieņemt Mārupes pagasta saistošos
• uzsākt detālā plānojuma
noteikumus:
izstrādi:
Nr. 22 “Mārupes pagasta saim
niecības “Kārkliņi”
Darba uzd.
Nosaukums Teritorijas robežas
Platība 1. zemes vienības
nr.
un 2. zemes vienības
Loka ceļš – sauszemes robeža starp saimniecību apmēram
2007/35
saimniecībai
(zemes kadastra nr.
“Lokmaliņas” un nekustamiem īpašumiem “Loka 2.2 ha
“Lokmaliņas”
8076 – 011 – 0368)
teritorijai
ceļš 36”, “Mežrozīšu iela 2”, “Mežrozīšu iela 4”,
detālais plānojums”;
“Mežrozīšu iela 6”, “Mežrozīšu iela 8”, “Mežrozīšu
Nr. 23 “Mārupes
iela 10” – sauszemes robeža starp saimniecībām
pagasta saimniecības
“Lokmaliņas”, “Pogas” un “Kalnvītoli”
2007/36
saimniecībai
pašvaldības ceļš C 6 – sauszemes robeža starp apmēram “Tīraines dārzi – 3”
(zemes kadastra nr.
“Straupes”
saimniecībām “Straupes” un “Straupes 1” 1. zemes 3.23 ha
8076 – 008 – 0238)
vienību – starp saimniecībām “Straupes” un “Straupes
teritorijai
detālais plānojums”;
1” 2. zemes vienību – meliorācijas novadgrāvis N –
Nr. 24 “Mārupes
8 – meliorācijas novadgrāvis N – 25
valsts autoceļš P – 132 – valsts autoceļš V – 22 – apmēram pagasta saimniecī
2007/37
nekustamā
bas “Lauki” (zemes
īpašuma
sauszemes robeža starp nekustamiem īpašumiem 1.46 ha
kadastra nr. 8076 –
“Vaivariņu iela “Vaivariņu iela 2” un “Vaivariņu iela 1”, “Vaivariņu
2” teritorijai
iela 5”, “Vaivariņu iela 7”, “Vaivariņu iela 11”, “Vaiv
003 – 0172) detālais
ariņu iela 13” un saimniecību “Saime”
plānojums”;
Nr. 25 projek
2007/38
nekustamā
apmēram
tu “Mārupes pa
īpašuma “Lielā Lielā iela – Kantora iela – meliorācijas novadgrāvis 0.8 ha
N – 136 – sauszemes robeža starp nekustamo
iela 43” teri
gasta saimniecības
torijai
īpašumu “Lielā iela 43” un “Lielā iela 45”
“Skrabāni” (zemes
Lielā iela – sauszemes robeža starp nekustamo īpa apmēram kadastra nr. 8076 –
2007/39
nekustamā
īpašuma “Lielā šumu “Lielā iela 45” un “Lielā iela 43” – meliorācijas 1.5556 ha 011 – 0374) 1. ze
iela 45”, “Kan novadgrāvis N – 136 – Kantora iela – sauszemes
mes vienības, “Birzes”
tora iela 115” robeža starp nekustamo īpašumu “Kantora iela 115”
(zemes kadastra nr.
un “Kantora
un saimniecību “Dusēni 1” – meliorācijas novadgrā
8076 – 011 – 0919)
iela 117” teri vis N – 10 – sauszemes robeža starp nekustamo
1. zemes vienības,
torijai
īpašumu “Lielā iela 45” un “Lielā iela 47”
“Imantas – A” (zemes
• piekrist zemes sadalīšanai 2 – 3 nr. 8076 – 007 – 0013);
kadastra nr. 8076 – 011 – 1015) un
atsevišķos zemes gabalos 8 gadīju
“Lības” (zemes kadastra nr. “Imantas” (zemes kadastra nr. 8076 –
mos;
8076 – 007 – 0340);
011 – 0132) 1. zemes vienības detāl
• piešķirt juridiskās adreses pēc
• nodot zemes gabala “Vanagi” plānojums”;
16 iesniegumiem, t. sk. vairākiem ze (zemes kadastra nr. 8076 – 003 –
Nr. 26 projektu “Mārupes pagasta
mes gabaliem, kas atdalīti divu detāl 0133) detālplānojuma pirmo redak saimniecības “Spilvas” (zemes kadas

tra nr. 8076 – 003 – 0247) detālais
plānojums”;
• pieņemt kā dāvinājumu no
privātpersonas nekustamos īpašu
mus – zemesgabalus “Krones ielas
daļa”, kadastra nr. 8076 – 007 – 1310,
ar platību 0.0877 ha un “Krones,
Avotu un Kokles ielas daļas”, kadas
tra nr. 8076 – 007 – 0061, ar platību
0.7925 ha pēc minēto ceļu segumu
atjaunošanas šķembu līmenī.

Par sadarbības līguma
slēgšanu

Apstiprināt sadarbības līguma
projektu un slēgt līgumu ar SIA
“Spilvas Nami” par ieguldījumu
Mārupes pagasta infrastruktūras
attīstībā:
sabiedrība apņēmās par saviem
līdzekļiem veikt asfalta pamata se
guma (binderkārtas) ieklāšanu Lie
lajā ielā posmā no Zeltiņu ielas ass
virzienā uz Daugavas ielu kopējais
garums no ielas asīm 400 metri, pro
jektu realizācijas rezultātā izbūvēto
ielu bez atlīdzības nodot pašvaldībai
īpašumā.

Par pašvaldībai piederošo
zemesgabalu privatizācijas
pieteikumiem

Nolēma noraidīt privatizācijas
ierosinājumus sekojošiem zemesga
baliem un atteikt nodot privatizācijai
pašvaldībai piederošo:
• zemesgabalu Pededzes ielā 18,
Mārupē, jo tas nepieciešamas ko
munālo pakalpojumu organizēšanai
iedzīvotājiem (ūdensapgāde un ka
nalizācija) neatkarīgi no tā, kā īpašu
mā atrodas dzīvojamais fonds, kas ir
pašvaldības pastāvīgā funkcija;
• zemesgabala “Tīraines dārzi –
1” daļas 160 m2, 500 m2, 840 m2 un

Sēde nr. 11 – 2007. gada 9. jūlijā
• nodot sabiedriskajai apprie
šanai un atzinumu saņemšanai
detālplānojuma pirmo redakci
Nekustamā īpašuma
ju zemes gabala “Paegļi” (zemes
jautājumi
kadastra nr. 8076 – 007 – 0595)
1. zemes vienībai un zemes gaba
Mārupes pagasta padome:
lam “Dainas” (zemes kadastra nr.
• nolēma atteikties no pirm
8076 – 007 – 0011);
pirkuma tiesībām uz 6 nekustamā
• apstiprināt izstrādāto detālplā
īpašuma objektiem;
nojumu 1. redakciju kā galīgo un
• uzsākt detālā plānojuma
pieņemt Mārupes pagasta saistošos
izstrādi:
noteikumus nr. 27 – projektu “Mā
rupes pagasta ne
Darba
Nosaukums
Teritorijas robežas
Platība
kustamā īpašuma
uzd.nr.
“Meldriņu iela 18”
nekustamā
Kantora iela – sauszemes robeža starp nekustamo apmēram
(zemes kadastra
īpašuma “Kan
īpašumu “Kantora iela 136“ un nekustamiem īpašu 1.67 ha
nr. 8076 – 003 –
2007/40
tora iela 136”
miem “Kantora iela 134”, “Grāvkalnu iela 40”, “Grāv
0326) detālais
teritorijai
kalnu iela 38” – meliorācijas novadgrāvis N 13
plānojums”;
nekustamā
Gaujas iela – sauszemes robeža starp nekustamo apmēram
• neapstipīpašuma “Gaujas īpašumu “Gaujas iela 2” un nekustamiem īpašu 0.4994 ha
rināt Mārupes
2007/41
iela 2” teritorijai miem “Gaujas iela 4”, “Braslas iela 7”, “Daugavas
pagasta saimnieiela 37”, “Daugavas iela 35” un “Bebru iela 10”
cības “Gaiļpieši”
(zemes kadastra
• piekrist zemes sadalīšanai
“Lapiņas – 2” (zemes kadastra nr. 8076 – 006 – 0097) izstrādātā
2 – 4 atsevišķos zemes gabalos ar nr. 8076 – 007 – 0689);
detālā plānojuma 1. redakciju kā
zemes ierīcības projekta palīdzību
“Mežavoti” (zemes kadastra galīgo;
trijos gadījumos;
nr. 8076 – 012 – 0176);
• piekrist meža zemes trans
• piešķirt juridiskās adreses
“Gaujas iela 110” (zemes ka- formācijai nekustamajā īpašumā
pēc pieciem iesniegumiem, t. sk. dastra nr. 8076 – 007 – 1353);
Mārupes pagastā “Akācijas 6”.
Darba kārtībā 19 jautājumi.

Rīgas Apriņķa Avīze
sestdiena, 21. jūlijs, 2007

vairākiem zemes gabaliem, kas
atdalīti detālplānojumu realizācijas
procesā;
• piekrist 12 Latvijas iedzīvo
tājiem nostiprināt zemesgrāmatā
īpašuma tiesības uz nekustamo īpa
šumu vai tā domājamām daļām;
• apstiprināt zemes ierīcības
projektus kā galīgos Mārupes pagasta nekustamiem īpašumiem:
“Martas iela 34” (zemes kadastra nr. 8076 – 007 – 1888);

Dažādi
MPP nolēma:
• anulēt deklarēto dzīvesvietu
septiņiem Mārupes pagasta iedzīvotājiem;
• atteikt finansējuma piešķiršanu
Latvijas Streetball posmam Mārupes
pagastā, saskaņā ar to, ka 2007. gada
apstiprinātajā sporta budžetā šāds
pasākums nav iekļauts;
• neatļaut SIA “Favorīts Favr”,
reģ. nr. 40003422747, juridiskā ad
rese Slokas iela 30a, Rīga, LV – 1007,
atvērt spēļu zāli un organizēt attie
cīgās azartspēles Daugavas ielā 29/1,
Mārupes pagastā;
• piekrist izņemt reģistrācijas ap
liecību uz individuālo darbu – inte
lektuālais darbs, mārketinga darbs
Latvijas teritorijā.

Pārdod 1/2 mājas Dobeles
rajonā, Auces pilsētas
nomalē, 3 istabas,
2 virtuves, 76 m2, ķieģeļu,
krāsns apkure. Zeme 760 m2.
Cena 26000 Ls.
Tālr. 26559474.

312 m2 platībā, jo minētais zemesga
bals ar visu kopējo platību 4.22 ha ir
nepieciešams, lai gādātu par Mārupes
pagasta iedzīvotāju izglītību, uzbūvē
jot plānoto izglītības iestādi;
• zemesgabala “Tīraines dārzi 7”
daļu 900 m² platībā, jo minētais ze
mesgabals ar visu kopējo platību
3.27 ha nepieciešams, lai nodroši
nātu trūcīgās un maznodrošinātās
ģimenes (personas) ar mazdārziņu
iekārtošanu.

Cenu aptauja

MPP nolēma uzdot pagasta
izpilddirektoram Mārim Zavads
kim organizēt cenu aptauju “Bērnu
rotaļu laukuma izveidošana Jaunmārupē”, cenu aptaujas komisija:
M. Zavadskis – iepirkumu komisi
jas priekšsēdētājs, komisijas locek
ļi: A. Lismane (būvvaldes vadītāja),
I. Punculis (pagasta padomes priekš
sēdētājas vietnieks), I. Tone (depu
tāte), Z. Lapiņa (pagasta labiekārto
šanas dienesta vadītāja), komisijas
sekretāre – I. Ķemere.

Dažādi

• apstiprināja Mārupes pagasta
padomes publisko 2006. gada pārskatu par laika periodu no 01.01.2006.
līdz 31.12.2006. un pieņēma zināšanai
SIA “Rīgas Revidentu birojs” iesniegto zvērināto revidentu ziņojumu;
• piekrita izņemt reģistrācijas ap
liecību uz individuālo darbu – SIA
“Tulkojumu birojs Skrivanek Latvia”
valodu apmācībā un tulkošanā no/uz
rumāņu valodu.
Sēdes gaitā MPP deputāti iepazi
nās ar SIA “Ledus halle” baseina, re
habilitācijas un biroju ēku kompleksa,
ko paredzēts veidot blakus Mārupes
vidusskolai iepriekš plānotās ledus
halles vietā, prezentāciju.

Latvijas Tirgotāju asociācija un
Latvijas Pašvaldību savienība
sadarbībā ar pilsētu un rajo
nu pašvaldībām rīko konkursu
“Latvijas labākais tirgotājs 2007”.
Mārupes pagasta padome aicina
iedzīvotājus pieteikt konkursam
pagasta teritorijā darbojošos
tirdzniecības, ēdināšanas vai
pakalpojumu uzņēmumus. Sī
kāka informācija un pieteikumu
anketas atrodamas Latvijas tir
gotāju asociācijas mājas lapā:
http://www.lta.lv/jauns/?la=35.
Mārupes vidusskolas admi
nistrācija
atvainojas par neprecizitāti “Mārupes Vēstis” jūnija
izdevumā, publicējot vidus
skolas 12. klašu absolventu
sarakstus.
Ar vidusskolas absolvēšanu svei
cam arī Daci Terviti, Kristiānu
Ciršu, Lindu Zālīti un Haraldu
Gribustu. Novēlam sekmīgus
startus augstskolās un iecerēto
mērķu veiksmīgu sasniegšanu!
Mārupes vidusskolas
direktors J. Lagzdkalns
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sports

“Viesturu” atdzimšana
Svētdien, 17. jūnijā, tika svinīgi
atklāta rekonstruētā golfa lauku
ma “Viesturi” kluba māja. Krievijas
uzņēmējs, Maskavas golfa kluba
prezidents Igors Mališkovs “Viestu
rus” īpašumā pārņēma 2006. gada
nogalē, un kopš tā laika vērienīga
pārbūve tiek īstenota gan kluba
mājā, gan pirmajā Latvijas golfa
laukumā. Jaunais īpašnieks “Viestu
ros” ir izveidojis “Country Grill”
restorānu, kā arī vairākas izsmal

Mārupītes
lakstīgalas
sarīko koncertu
Lielplatonē

centra. “Tāpat golfa kluba māja ir
ļoti piemērota semināriem, sapul
cēm un dažādiem korporatīva
jiem pasākumiem,” uzskata Opite.
17. jūnijā svinīgās atklāšanas laikā
golfa laukumā bija ieplānoti vairāki
pasākumi, tai skaitā Līgo labdarības
turnīrs. Spēlētāji cīņā par labāku
rezultātu varēja par 10 latiem no
pirkt iespēju atkārtot neizdevušos
sitienu, un visus šādā veidā iegūtos
līdzekļus ziedot Mārupes meitenei

27. jūnijā Mārupes pagasta padomē golfa laukuma “Viesturi” izpilddirektore Sandra Opite (pirmā no kreisās) un valdes loceklis Guntis Garais (pirmais no labās) tikās ar Grahoļsku ģimeni – no kreisās Anita, Voldemārs
un Maiga, lai nodotu labdarības turnīrā savākto naudu un ielūgumu
apmeklēt golfa laukumu.

“Viesturu” rekonstruētā un paplašinātā kluba māja
cinātas telpas – vīnotēku, cigāru
noliktavu, elegantu pārrunu telpu
un atsevišķu restorānu kluba bied
riem un viņu viesiem. Kluba mājas
apmeklētāju ērtībām izbūvēta arī
plaša terase, kur siltajā laikā tiks
izvietots āra restorāns.
“Viesturu” izpilddirektore Sand
ra Opite stāsta, ka rekonstrukcija
veikta, lai uzlabotu vidi ne tikai
golfa spēlētājiem, bet arī tāpēc, lai
golfa laukums kļūtu par interesantu
objektu arī tiem, kas vēlas ieturēt
maltīti pie dabas netālu no Rīgas

Anitai Grahoļskai, lai palīdzētu ie
gūt nepieciešamo digitālo dzirdes
aparātu.
Ar līgodziesmām gaidāmos
saulgriežus ieskandināja folkloras
ansambļi, bet vēlāk vakara gaitā
visus koncertā priecēja Jānis Stī
belis un rokenrola grupa “Keksi”.
Tuvāko gadu laikā “Viesturos”
plānots uzbūvēt jaunu 18 bedrīšu
laukumu, pie kura iecerēts izvie
tot arī viesnīcu un citus svarīgus
tūrisma infrastruktūras objektus,
kā arī izveidot dabas parku. Lai

Treniņlaukumā pieredzējušo jauno golferu vadībā varēja apgūt golfa
spēles pamatus.
golferiem jaunā laukuma projek
tēšanas un būvēšanas laikā nebūtu
jāatsakās no iemīļotās spēles, no

zīmīgas investīcijas ir ieguldītas
arī esošā deviņu bedrīšu laukuma
uzlabošanā.

Tīrainē jātnieki izcīna tradicionālo Mārupes kausu
14. jūlijā Tīrainē notika Rīgas
rajona un “Mārupes kausa 2007”
izcīņa jātnieku sportā. Sacensības,
kā ierasts, tiesāja Ivo Miķelsons
ar savu komandu. Laika apstākļi
lutināja kā dalībniekus, tā skatītā
jus, kas varēja priecāties par labo
sportistu sniegumu skaistajā sa
censību laukumā. Par labu skaņu
rūpējās Ringolds Piņķis.
Maršrutā ar šķēršļu augstumu 100 cm starp jaunajiem
jātniekiem (8 dalībnieki) mā
rupieši izcīnīja 3. vietu – Krista
Kristiāna Alksne ar zirgu Likums
(Tīraines staļļi), 4. – Linda Josta
ar Lavandu (Tīraines staļļi), 5.
– Santa Šteinberga ar Markusu
(Tīraines staļļi), 7. – Silva Smaga
re ar Romu (JSK Temperaments),
starp jaunajiem zirgiem (11 da
lībnieki) – 3. vietu – Maira Leja
ar Rikardo (Tīraines staļļi), 6.
– Artūrs Jonāns ar Lagūnu (Tī
raines staļļi);
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maršrutā ar šķēršļu augstumu 110 cm starp jaunajiem
jātniekiem (8 dalībnieki) 3. vietā –
Laura Penele ar Alfredo (Lielceri),
4. – Zane Josta ar Don Fuerst (Tī
raines staļļi), 8. – Danute Zeltīte
ar Brigu (Tīraines staļļi), starp
jaunajiem zirgiem (12 dalībnie
ki) – 1. – Maira Leja ar Gibsonu
(Tīraines staļļi), 4. – Artūrs Jonāns
ar Lagūnu, 8. – Marija Ose ar Pa
sadoru (Tīraines staļļi);
maršrutā ar šķēršļu augstumu 120 cm (18 dalībnie
ki) – 1. vietā – Maira Leja ar
Gibsonu;
maršrutā ar šķēršļu augstumu 105 – 110 cm (22 dalībnie
ki) – 1. vietā – Laura Penele ar
Alfredo, 2. – Zane Josta ar Don
Fuerst (jāatzīmē, ka jaunās jātnie
ces veica abas maršruta fāzes bez
soda punktiem!), 3. vietā – Danu
te Zeltīte ar Brigu (Tīraines staļ
ļi), 8. – Marija Ose ar Pasadoru,

Sacensību trasē Krista Kristiāna Alksne no Tīraines staļļiem ar zirgu Likums.
9. – Krista Kristiāna Alksne ar
Likumu, 14. – Silva Smagare ar
Romu, 15. – Linda Josta ar La
vandu.
Paldies par labi organizēto
pasākumu ZS “Tīraines staļļi”

īpašniekiem Annai Stafeckai un
Zigmundam Alsiņam, kuriem no
vēlam nākamgad sarīkot krāšņas
Mārupes kausa 10. jubilejas sa
censības.
Silvija Bartuševiča

Kaut arī Mārupes volejbo
listes līdz šim ar pludmales vo
lejbolu bija pazīstamas gandrīz
tikai neklātienē, tika nolemts
izmēģināt spēkus Zemgales at
klātajā turnīrā Lielplatonē. Tā
kā jūra vēl pagaidām līdz šai
Zemgales vietai nav aizskalo
jusies, īsts pludmales volejbols
nesanāca, kaut gan atšķirība bija
tikai tā, ka smilšu vietā zem
kājām cauri zālītei varēja just
Zemgales cieto mālu.
Mārupietes piedalījās visās
vecuma grupās ar vairākām ko
mandām. Kā tas pieņemts šādās
sacensībās, katrai komandai bija
jāizvēlas savs nosaukums. Jau
braucot autobusā, sākās strī
di – vienai šķita labāk “Apreibu
šās lakstīgalas”, otrai – “Omītes
čības”. Nedaudz vēlāk, spēlējot
saules svelmē, dažu uzvedībā
un kustībās varēja saskatīt līdzī
bu gan ar vienām, gan otrām.
Protams, neviena sevi cienoša
meiteņu komanda neizvēlēsies
nosaukt sevi kā hokejisti, pie
mēram, “Varenās pīles”. Bet, mā
jup braucot, izsaucieni – “Ūdeni,
ūdeni!” – tik izmisīgi bira pār
laipno stūresvīru Gintu, ka bu
siņš nekavējoties tika piegriezts
pie pirmā “pīļu dīķa”. Alkas
pēc veldzes bija svarīgākas par
ūdens dzidrumu.
Un, kas to būtu domājis, ka,
neskatoties uz pieminētajām lī
dzībām, kas šo rindiņu autoram
varēja rasties arī karstumā pa
vadīto stundu iespaidā, Māru
pes jaunās sportotājas savāca
visu Lielplatones ražu, uzvarot
visās grupās meiteņu konkuren
cē. Visjaunākajā grupā – 1995.
g. dz. – zelta medaļas Katrīnai
Lejiņai, Laimai Ozolai, Luīzei
Zvejniecei, sudraba – Anetei
Briņķei, Elīnai un Karīnai Pa
vārēm. 1992./94. g. dz. – zelts
Lindai Veidei un Līgai Straut
niecei, sudrabs – Vecumnieku
komandai, bronza – Indrai Eni
ņai un Laurai Smailei, kuras ne
gaidīti sīvā cīņā pārspēja savas
komandas biedrenes Simonu
Janeku un Sabīni Jurdžu, tāpēc
cīņai par sudraba medaļām ar
vecumniecēm vairs nepietika
spēka. Visilgāk cīnījās “Open”
klasē pieteiktās sieviešu koman
das, jo bija plaša pārstāvniecība
no visas Zemgales un Jelgavas
pilsētas. Tāpēc patīkami, ka līdz
finālam “aizcīnījās” abas Māru
pes komandas. Šoreiz uzvarēja
Līga Miķelsone un Elizabete Zī
lišķe, sudrabs Ditai Lagzdkalnei
un Elīnai Strautniecei.
Volejbola treneris
Andris Kļaviņš
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MOTOKROSS
ta – “Saldus 2000”, 3. vieta – BMK
“Mārupe”!
Neskatoties uz gūtajām traumām,
mārupieši turpina aktīvi piedalīties
sacensībās un viņu uzrādītie re
zultāti amatieru un hobij klasēs ir
vērā ņemami. Prieks, ka šie Māru

Foto: Rolands Rudītis

2007. gada sezonā aizvadīti jau
divi federācijas kausa posmi mo
tokrosā.
No 26 motoklubiem, kuri pieda
lās amatieru līgas sacensībās, BMK
“MĀRUPE” atrodas augstajā 3. vietā.
Par godpilno panākumu jāpateicas
Mārupes pagasta iedzīvotājiem, kuri
pārstāv Bieriņu motoklubu.
Pirmie divi federācijas kausa pos
mi norisinājās Tukumā, Melnezera
trasē, un Viļakā, Baltā Brieža trasē.
Augstākie individuālie rezultāti
šajās sacensībās pēc 2 posmiem ir
sekojošiem sportistiem:
Hobij Open klase – 3. vieta – Ar
tis Egle (Mārupe), 4. vieta – Kaspars
Konrāds, 8. vieta – Igors Povars,
28. vieta – Jānis Bidzans (Māru
pe);
Amatieri 125 klase – 11. vieta –
Toms Bušmanis;
Hobij 125 klase – 1. vieta – Dāvis
Ločmelis (Mārupe), 4. vieta – Atis
Alžāns;
Iesācēju klase – 11. vieta – Agris
Bružēvics (Mārupe);
Veterāni – 14. vieta – Modris Kļa
viņš (Mārupe);
Retro klase – 9. vieta – Jānis Lei
tāns (Mārupe).
Klubu čempionāta kopvērtē
jums amatieriem pēc 2 posmiem:
1. vieta – “CAMK Latgale”, 2. vie

pes iedzīvotāji ir izvēlējušies hobiju,
kas sniedz gandarījumu pašiem un
spodrina Mārupes pagasta vārdu
valsts mērogā.
Nākošajā rakstā informēsim
par Bieriņu motokluba “Mārupe”
dalību un panākumiem Latvijas
čempionātā.
BMK “Mārupe” vadītājs
Aivars Ābols

Mārupiešiem orientējas
Mārupes pagasta orientieristi
ar atzīstamām sekmēm startējuši
Rīgas rajona pašvaldību sporta
spēlēs Inčukalnā. 14 pagastu kon
kurencē izcīnītā 4. vieta jāuzska
ta par labu sasniegumu – Rīgas
rajons var lepoties ar daudziem
labiem valsts mēroga orientie
ristiem.
Mārupiešu komandā startēja
un savās vecuma grupās attiecī
gās vietās ierindojās:
Vieta Vārds, uzvārds
Dārta Ansaberga

1

Andris Ansabergs V līdz 25.g.

5

Jānis Ansabergs

V līdz 25.g.

12

Jānis Ansabergs

V 46.g. - 55.g.

10

Pēteris Druķis

V 36.g. - 45.g.

11

Jānis Lagzdkalns

V līdz 25.g.

2

Jānis Lagzdkalns

V 46.g. - 55.g.

1

Jānis Ozoliņš

V 26.g. - 35.g.

5

Egīls Puriņš

V 26.g. - 35.g.

7

Elizabete Zīlišķe

S līdz 25.g.

6

Ģirts Zīlišķis

V 36.g. - 45.g.

S līdz 25.g.

PAGASTA PADOMĒ
Klāt atvaļinājumu laiks

Jānis Ozoliņš uzvarēja vecuma
grupā no 26 līdz 35 gadiem
vīriešiem.
Varam redzēt, ka komandā
startēja vairākas ģimenes, kas
liecina par šī sporta veida po
pularitāti un zināmām ģimenes
tradīcijām ar veselīga dzīves vei
da piekopšanu.
Jānis Lagzdkalns

Cienījamie Mārupes pagasta iedzīvotāji un padomes
apmeklētāji!
Cienot Jūsu laiku, savlaicīgi informējam, ka Mārupes pagasta pa
domes darbinieki no šā gada 10. jūlija līdz 17. augustam atradīsies
atvaļinājumā. Atvaļinājuma laikā apmeklētāju pieņemšana steidza
mu jautājumu risināšanai pirmdienās: 16., 23., 30. jūlijā, 6. un 13.
augustā no plkst. 9.00 līdz 13.00.
Lai Jums nerastos liekas problēmas, lūdzam pēc iespējas ieplānot
pagasta padomes dienestu un speciālistu apmeklējumus konsul
tācijām vai dažādu dokumentu saņemšanai līdz atvaļinājumam.
Miršanas reģistrācijai zvanīt pa tālruni 7934695.

Rīgas Apriņķa Avīze
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Tēti,
piespēlē!
Jūnija sākumā Mārupes mazās
volejbolistes un viņu vecāki tikās
emocionālā pasākumā volejbola
laukumā.
Vecāki bija aicināti tikties
ar treneri, lai pārrunātu aizva
dītajā ziemā paveikto treniņos,
mācībās un sacensībās. Tika ak
centēta vecāku loma savu bērnu
iesaistīšanā regulārās sporta no
darbībās – viņu biežāka ierašanās
sporta nodarbībās, pat došanās
līdzi uz sacensībām. Tuvās Rīgas
aicinājumi, daudzveidīgie pie
dāvājumi pamēģināt spēkus te
vienā, te otrā jomā nereti noved
pie bērnu pārslodzes, un rezultātā
mazais censonis ir tā noguris un
apjucis, ka negrib neko, jo viss
jau izmēģināts. Vecāku atsaucība
bija liela, tika pārspriesti nākotnes
plāni, piedalīšanās vasaras nomet
nēs un sacensībās.
Tikšanās noslēdzās ar emo
cionālu volejbola spēli, kurā pie
dalījās vecāku sastādītā vienība
un – tīkla otrā pusē – viņu mei
tas. Uzmundrinājuma bultas cauri
tīklam lidoja no abām pusēm, ra
dās arī jautras un kuriozas spēles
situācijas, un, galvenais, vecāki
sprieda – drīzumā spēlēsim vēl
reiz, bet meitenes tikšanos noslē
dza ar kopīgu: “Paldies, mīļie!”

Sveicam!

Vecuma grupa
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UZŅĒMUMOS

Airisa Penele šogad ļoti
sekmīgi startē starptautiskās
sacensībās. 18. – 20. maijā
A. Penele ar zirgu Ravels
Polijā starptautiskās sacen
sībās CDI*** Grand Prix
Special izcīnīja 2. vietu, bet
starptautiskās sacensībās š.g.
27. jūnijā – 1. jūlijam Pērnavā
CDI*** vidējā balvā II izcīnī
ja 4. vietu, Grand Prix – 3.
vietu, izpildot kvalifikāciju
Eiropas čempionātam un
Olimpiskajām spēlēm un brī
vās izvēles programmā pēc
Lielās balvas – 2.vietu.
Par darbiem Mārupītes
apvadā
Sakarā ar to, ka MID Baltic Rea
lty Limited filiāle ir uzņēmusies
Mārupītes apvada (nr. 103) pro
jektēšanas, gultnes profilēšanas,
piesērējuma noteikšanas un to
pogrāfiskās uzmērīšanas veikšanu
par saviem līdzekļiem, lūdzam
grāvim piegulošo zemesgabalu
īpašniekiem un to lietotājiem
ņemt proporcionālu dalību šī
projekta realizācijā un izteikt
savas iespējas finansiālai dalībai
šo darbu savlaicīgai izpildei. Ar šī
projekta realizāciju tiks nodroši
nāta lietus ūdeņu un meliorācijas
tīkla normālas darbības notece.
MID Baltic Realty Limited filiāles
kontaktpersona: Oto Atvars –
mob. tālr. 28377007.

SIA “Sabiedrība Mārupe atklāj
dienesta viesnīca
SIA “Sabiedrība Mārupe”
nodota ekspluatācijā jauna ra
žotne – galdniecība, kur klienti
var pasūtināt dažāda izmēra un
konfigurācijas koka logus un
durvis, bet tiem daudznozaru
lauksaimniecības uzņēmumā
strādājošajiem, kuri dzīvo Latvi
jas attālākajos reģionos, atklāta
labiekārtota dienesta viesnīca
(attēlā).
Galdniecība ierīkota bijušajā
rezerves daļu noliktavas ēkā, kas
rekonstruēta un aprīkota ar mo
dernu tehniku. Ražotne ir videi
maksimāli nekaitīga, arī izstrādāju
mu krāsošanai paredzētās krāsas ir
uz ūdens bāzes, bet durvis izgatavo
galvenokārt no masīva koka.
Ražotnes vadītājs Miķelis Vizu

celtajam namiņam, kur savulaik
mitinājās zālāju sēklu apstrādes
punkta administrācija, tagad uz
būvēts otrais stāvs, celtne ieguvusi
acij tīkamu izskatu.
Lai gan šāda tipa viesnīcai pie
šķir tikai vienu zvaigzni, Maija So
boļeva ar lepnumu atzīst, ka viņas
vadītās iestādes iekārtojums atbilst
pat vairāku zvaigžņu viesnīcai –
numuros ir viss nepieciešamais
komfortablai atpūtai pēc kārtīga
darba, tai skaitā arī televizors un
ledusskapis. Vienīgi ēdienu gatavot
nākas katram pašam labiekārtotajā
apakšstāva virtuvē. Toties ikvienam
viesnīcas iemītniekam ir iespējams
nodot mazgāšanā savas privātās
drēbes. Veļas mazgātava ar mūsdie
nīgu aprīkojumu iekārtota blakus
esošajā ēkā.

SIA “Sabiedrība Mārupe” sakopusi vēl vienu Jaunmārupes stūrīti – dienesta viesnīca.

No kreisās – viesnīcas vadītāja Maija Soboļeva un istabene Antoņina
Pokladjuka sagaida viesus.
lis teic, ka patlaban darbu uzsākuši
pieci profesionāli galdnieki, izgata
vojot pirmos individuālos pasūtīju
mus. Taču, pieaugot pieprasījumam,
būšot nepieciešami vēl vairāki, jo
ekoloģiski nekaitīgo un ilgmūžīgo
koka logu un durvju tīkotāju skaits
palielinās.
Klienti var rēķināties, ka pasū
tījumu piegādās un iemontēs pats
izgatavotājs – šim nolūkam iegā
dāts speciāls kravas busiņš.
Savukārt tiem “Sabiedrība Mā
rupe” strādājošajiem, kuri dzīvo at
tālākos Latvijas reģionos, atvērta
labiekārtota dienesta viesnīca ar
11 istabiņām, kurās ir dažāds gul
tu skaits. Pirms daudziem gadiem

Istabene Antoņina Pokladjuka,
iepazīstinot ar iekšējās kārtības no
teikumiem, teic, ka guļamistabas
uzkopj paši iemītnieki, bet tualetes
un dušas telpas ik dienas ar dezin
ficējošiem līdzekļiem sterilas uztur
viņa pati.
Par dienesta viesnīcas pakalpo
jumiem darbiniekiem nākas mak
sāt tikai trešo daļu no izmaksām,
pārējo sedz saimniecība. Ja kāda
istaba uz laiku netiks aizņemta,
to varēs izmantot Mārupes viesi,
jo viesnīca reģistrēta arī Tūrisma
aģentūrā.
SIA “Sabiedrība Mārupe”
sabiedrisko attiecību
speciāliste – Silvija Veckalne
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Aktīvo sieviešu forums
28. jūnijā Mārupes pagasta kul
tūras namā notika Aktīvo sieviešu
forums, kuru ar Īpašu uzdevumu
ministra sabiedrības integrācijas
lietās sekretariāta atbalstu rīkoja
biedrība “Māmiņu ātrās reaģēšanas
vienība”. Forumā satikās sabiedris
ki aktīvas sievietes no dažādiem
Latvijas rajoniem, lai dalītos pie
redzē un spriestu, kā pamudināt
arī citas Latvijas sievietes aktīvi
rīkoties, aizstāvot savas un citu
cilvēku intereses.
Forumā tika svinīgi apbalvotas
“Māmiņu ātrās reaģēšanas vienības”,
sekretariāta un žurnāla “IEVA” rī
kotā vēstuļu konkursa “Laimes ka
lēja” uzvarētājas, kuras uzdrīkstējās
dalīties ar citām Latvijas sievietēm
savā “labo darbu” pieredzē. Labu
un iedvesmojošu darbu visapkārt
ir bezgala daudz. Bieži vien mēs
par tiem neuzzinām, un tad daž
kārt liekas, ka nekas labs vispār nav
iespējams. Tāpēc Latvijas sievietes
no šā gada martā tika aicinātas
pastāstīt citiem par to, kas viņām
ir izdevies – izmainīt uz labo pusi

savu vai kāda cita cilvēka dzīvi vai
panākt kādas pozitīvas izmaiņas
apkārtējā vidē. Iedvesmojošākas
vēstules tika publicētas populārajā
sieviešu žurnālā “Ieva” un, cerams,
iedvesmos citas sievietes saņemties
un paveikt sen iecerēto sapni se
vis vai citu labā. Vēstules izvērtēja
žūrija, kuras sastāvā bija “MĀRV”
valdes priekšsēdētāja Vineta Lo
čmele, Īpašu uzdevumu ministra
sabiedrības integrācijas lietās sekre
tariāta vadītāja Inga Liepa, žurnāla
“Ieva” galvenā redaktore Inga Gor
bunova, advokāte Elizabete Bruksle,
SIA “Madara Cosmetics” pārstāve
Lotte Tīsenkopfa, kā arī uzņēmēja
un kompleksa “Mārcienas muiža”
īpašniece Mairita Solima.
Jāatzīst, ka visu konkursam “Lai
mes kalēja” atrakstījušo sieviešu
stāsti aizkustināja žūrijas komisiju
un gribējās apbalvot visas. Tomēr
dzīve paliek dzīve un bija jāizvēlas
tās, kuras saņems balvas. Izšķirties
bija ļoti grūti un gandrīz neiespē
jami, tāpēc galvenā balva tika sa
dalīta trijās daļās un pasniegta trīs

vēstuļu autorēm.
Galveno balvu - atpūtu “Mār
cienas muižā” saņēma Jolanta
Kalniņa – Levina (Rīga), kas cī
nījās un arī izcīnīja pabalstus par
bērna invalīda kopšanu arī tām
māmiņām, kuras strādā, Ligita
Laukšteine (Talsi), kas panākusi,
ka daudzdzīvokļu mājā, kur mīt
viņas divi bērni invalīdi un vēl citi
invalīdi ratiņkrēslos, pašvaldība ie
rīko uzbrauktuvi, un Sanita Šaitere
(Rīga), kura kopā ar domubied
riem iestājās par “māmiņu algām”.
Ir zināms, ka trīs apbalvotās dāmas
baudīs atpūtu kopā, ceram, ka kopā
pavadītā laika rezultātā taps kāda
jauna ideja, ko realizēt.
Veicināšanas balvas – “Madaras”
ekokosmētikas komplektus saņēma
Zigrīda Manteja (Dunalka, Liepājas
rajons), Anita Atteka (Liepāja) un
Sarmīte Kondratjeva (Smiltene).
Raidījuma “Māmiņu klubs” simpāti
jas un balvu ieguva Inta Andersone
no Šķēdes pagasta Saldus rajona,
kura kopā ar palīgiem iekārtoja ro
taļu laukumu sava pagasta bērniem.

Olaines pilsētas, Olaines pagasta, Salaspils novada, Mārupes
pagasta Sabiedrisko pakalpojumu regulators izsludina konkursu
regulatora rezerves locekļu atlasei.
Pretendentiem izvirzāmās prasības:
- Latvijas Republikas pilsonis;
- augstākā ekonomiskā, tehniskā vai juridiskā izglītība;
- valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
- darba pieredze specialitātē ne mazāk kā 2 gadi;
- pieredze sabiedrisko pakalpojumu regulatora darbā tiks
uzskatīta par priekšrocību.
Par pretendentiem nevar būt personas, uz kurām attiecas kāds no likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 38. pantā norādītajiem
ierobežojumiem.
Konkursa nolikumu var saņemt pieteikumu iesniegšanas vietās.
Pieteikumu iesniegšanas vietas: Olaines pilsētas dome – Zemgales iela 33,
Olaine, Olaines pagasta padome – Meža iela 2, p/n Jaunolaine, Olaines
pagasts, Mārupes pagasta padome – Daugavas iela 29, Mārupe, Salaspils
novada dome – Līvzemes iela 8, Salaspils.

Mārupes pagasta Tīraines,
Skultes un Mārupes iedzīvo
tāju zināšanai
Olaines pilsētas, Olaines pagas
ta, Mārupes pagasta un Salas
pils novada Sabiedrisko pakal
pojumu regulatoram ir iesniegti
izskatīšanai un apstiprināšanai
AS “Mārupes komunālie pakal
pojumi” tarifi:
Ciematā Mārupe, Mārupītes
gatvē siltumenerģijas pārdo
šanas tarifs:

Pretendentu pieteikumu iesniegšanas termiņš –
līdz 2007. gada 6. augustam.
Dokumenti jāiesniedz slēgtā aploksnē ar uzrakstu “Konkursam –
Sabiedrisko pakalpojumu regulators.”
Uz aploksnes nedrīkst būt atzīmes par nosūtītāju.

• 26.99 Ls par vienu MWh bez PVN

Latvijas Pasts maina maksājumu
iekasēšanas tarifus
No 2007. gada 1. jūlija Latvijas Pasts maina tarifus skaidras
naudas maksājumiem pasta nodaļās. Arī turpmāk pakalpojumu
maksa par rēķiniem, kuros uzņēmumi ir ieviesuši svītrkodu, būs
vislētākā. Turklāt, salīdzinot ar banku nodaļām, pasts kopumā
nodrošina lētāko maksājumu pieņemšanu.
Jaunie tarifi noteikti atbilstoši darbinieku atalgojumu izmaksu pieau
gumam un inflācijas kāpumam, kā arī pasta veiktajām investīcijām
moderno tehnoloģiju ieviešanā. Vairāk nekā 250 pasta nodaļās visā
Latvijā ir ieviesta automātiska maksājumu apstrādāšana ar svītrko
du, paātrinot maksājumu apstrādi un samazinot rindas. Maksa par
maksājumu pieņemšanu nav mainīta kopš 2005. gada.
Jaunie pasta norēķinu sistēmas pakalpojumu tarifi:
• maksājumu iekasēšanai, kurus pasta nodaļā pieņem, nolasot
svītrkodu (Lattelecom, LMT, TELE2 u.c. maksājumi), tiks noteikta
pakalpojuma maksa Ls 0,30 līdzšinējo Ls 0,20 vietā;
• maksājumu iekasēšanai bez svītrkoda nolasīšanas, reģistrējot
papildu maksājuma rekvizītus (Latvenergo, Latvijas Gāzes, Latvijas
Propāna gāzes u.c. maksājumi) – Ls 0,50 (iepriekš – Ls 0,20);
• citu komunālo un citu maksājumu iekasēšanai bez svītrkoda
nolasīšanas – Ls 0,40 (iepriekš – 0,20Ls).
Papildu informāciju par jaunajiem tarifiem var saņemt jebkurā
Latvijas Pasta nodaļā vai mājas lapā www.pasts.lv.
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• 26.56 Ls par vienu MWh bez PVN

Ciematā Tīraine siltumenerģijas
pārdošanas tarifs:

Biedrību “Māmiņu ātrās reaģēšanas
vienība” īpaši aizkustināja Mudītes
Sāmītes (Ventspils) dzīvesstāsts, tā
pēc viņai tika piešķirta “MĀRV”
speciālbalva par labestīgāko vēstuli.
“MĀRV” pateicas visām vēstuļu
autorēm par uzdrīkstēšanos.
Resursu centra sievietēm “Mar
ta” vadītāja Iluta Lāce informēja
foruma dalībnieces par aktualitā
tēm sieviešu interešu aizstāvības
jomā Latvijā. Iveta Meiere, Latvijas
Lauku sieviešu apvienības valdes
locekle un Lapmežciema sievie
šu kluba “Spridzenes” prezidente
vadīja diskusiju par to, kā iesais
tīt sabiedriskajās aktivitātes citas
sievietes un pamudināt tās aktīvi
rīkoties, lai uzlabotu savu un citu
cilvēku dzīves apstākļus. Savukārt
kopā ar advokāti Elizabeti Bruksli
foruma dalībnieces mēģināja no

skaidrot, kā rodams līdzsvars starp
sievietes nodošanos ģimenei un
pašas attīstībai un apliecināšanai.
Māksliniece Rita Blaževiča dalījās
pieredzē, kur viņa gūst iedvesmu
saviem darbiem, ka arī palīdzēs fo
ruma dalībniecēm apzināties savus
iedvesmas avotus.
Foruma rīkotāji cer, ka forumā
iegūtā informācija un jaunie kon
takti dos ierosmi sievietēm no Lat
vijas reģioniem jaunām aktivitātēm
savā dzīvesvietā un palīdzēs iesaistīt
tajās vairāk dalībnieču.
Aktīvo sieviešu forums ir viena
no sekretariāta atbalstītā projekta
“Pati savas laimes kalēja” aktivitā
tēm, kuru līdzfinansē programmas
“Atbalsts lauku NVO” ietvaros.
Sagatavots pēc
www.maminas.lv un
žurnāla “Ieva” materiāliem.

SVEICAM

75 – Maigai Adienei, Marijai Gribovskai,

Rasmai Točs, Pavelam Matvejam, Arvīdam Brokam,
80 – Eleonorai Aleksandrovai,
90 – Pēterim Armanovam,
93 – Viktoram Fedotovam,
96 – Emmai Krisbergai,
97 – Antoņinai Laganovskai!
Jūnijā Mārupes dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 18
jaundzimušie:
Anastasija Koļesņikova (dzimusi 28.05.), Loreta Babre (dzimusi 24.05.),
Haralds un Rihards Andresoni (dzimuši 31.05.),
Niklāvs Podziņš (dzimis 01.06.), Lauma Kraukle (dzimusi 27.05.),
Ralfs Valters Semjonovs (dzimis 25.05.), Mihails Hafizovs (dzimis 07.06.),
Herta Eglīte (07.06.), Artūrs Jelsmanis (dzimis 06.06.),
Artūrs Bakutis (01.06.), Tatjana Kurenkova (12.06.),
Madara Ladiga (dzimusi 14.06.), Artjoms Aleksejevs (14.06.),
Stefans Birznieks (dzimis 21.06.), Kristiāna Lāce (dzimusi 11.06.),
Alise Taube (dzimusi 21.06.), Melānija Marta Kontiševa (dzimusi 12.06.)!
Apsveicam!
Reģistrētas 4 laulības.

• 26.93 Ls par vienu MWh bez PVN

Ciematā Skulte siltumenerģijas
pārdošanas tarifs:
Piezīme: jaunie tarifi stājas
spēkā pēc to apstiprināšanas
Sabiedrisko pakalpojumu re
gulatorā.
PVN – pievienotās vērtības no
doklis valstī.
AS “Mārupes komunālie
pakalpojumi”

PAZIŅOJUMS

Kapu svētki

29. jūlijā – Mārupes pagasta
kapu svētki:
14.00 – Mārupes kapsētā,
16.00 – Mazcenu kapsētā.
Kapu svētku
dievkalpojumus vadīs
Rīgas Lutera ev. lut.
draudzes mācītājs
Kaspars Simanovičs.
Piedalīsies:

• Mārupes kultūras nama jauktais
koris “Mārupe”, diriģenti Inga Kras
tiņa un Kalvis Ozoliņš, koncert
meistare Sandra Gaide;
• Latvijas nacionālā simfoniskā or
ķestra pirmo vijoļu koncertmeistars,
Triju zvaigžņu ordeņa kavalieris,
vijolnieks Raimonds Ozols.

Jaunums –

Bērnu un jaunatnes radošo
spēju attīstības centrs
“Namiņš” Mārupē!
Aicina pieteikties bērnus :
• bērnudārzā (1,5 – 4 g.);
• mazulīšu skoliņā (1 – 2 g.);
• estētikas skoliņā (2 – 5 g.);
• angļu val. pulciņā (no 3 g.);
• mūzikas studijā (no 2 g.);
• popgrupā (3 – 18 g.);
• mūsdienu modes deju pulciņā
(no 2 g.);
• blokflautas un klavierspēles
apmācībā.
Piedāvājam nodarbības pie:
• logopēda;
• psihologa;
• mūzikas terapeita.
Tālr.: 29446424, 29536928
E – pasts: namins2000@apollo.lv
“Namiņš” gaida bērnus estētikas skoliņā un pulciņos arī Rīgā,
Āraišu ielā 32!
Tālr. 26443766, 67530206.
www.naminsh.lv

SIA Ārstu prakse “Mazcena 21” aicina darbā ārstu
palīgu vai medicīnas māsu
darbam ģimenes ārsta praksē
Jaunmārupē. Tālr. 29433502.

Pārdod rindu māju Mārupē,
Bebru ielā 17/1 – 1.
Tālr. 26438373.

jūnijā mūžībā
aizgājuši:

Gunārs Krotnieks (1934),
Elza Skoste (1915),
Ēriks Bācs (1917),
Natālija Lukoņina (1913),
Hedviga Krastiņa (1940),
Jānis Lapsa (1922),
Ojārs Sproģis (1926).
Lasiet sludinājumus arī
“Rīgas Apriņķa Avīzes”
reklāmas lapās!

Laikraksts “Mārupes Vēstis”.
Reģ. Nr. 000702131. Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža – 4500
eksemplāru. Bezmaksas. Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Rīgas
rajons, LV-2167. Redaktore Zanda Melkina.
Izmantoti redaktores un autoru iesniegtie foto.
Tālrunis 7149868, fakss 7149858, e-pasts: marupe@marupe.lv
Rīgas Apriņķa Avīze
sestdiena, 21. jūlijs, 2007

