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SVEICAM ABSOLVENTUS

Mēs būsim jums blakus
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2007. gAdA mAijs

mārupes pagasta padomes informatīvais tālrunis 7934695, www.marupe.lv

m mPP sēde nr. 6 – 25.04.2007.
m mPP sēde nr. 7 – 16.05.2007.
m Par nomas dārziem tīrainē un 
skultē
m autoceļa P-132 piegulošo 
teritoriju perspektīvo pievedceļu 
un pieslēgumu plāna 2. redakcijas 
publiskā apspriešana 19. jūnijā
m Par tautas nobalsošanu 7. jūlijā
m mārupes pagasta vēlēšanu 
komisija izsludina vēlēšanu iecir-
kņa komisijas locekļu kandidātu 
pieteikšanu 
m Visu uzmanību – bērnu brīvā 
laika pavadīšanai vasarā!
m starojums no radīšanas 
prieka – mākslas dienas mārupes 
vidusskolā
m Csn diena jaunmārupes 
sākumskolā
m skultēnieši dzen projām ziemu
m tīraines bērnudārza bērni pie-
skandina Ķekavu
m maijs – ģimenes mēnesis
m Kultūras īsziņas
m jāšanas sporta sacensības – 
cīņa un šovs – Lielceru kauss 2007
m tīraine – Latvijas čempione
m mārupes kausa izcīņa futbolā
m teikvando turnīrs “Pirmais solis 
2007”
m no Ventspils līdz maskavai...
m Papildināts skultes autobusa 
reisu skaits
m aicina darbā u.c. sludinājumi
m Kad notiks kapu svētki?

ŠAjā NUMUrā:

Klāt atvaļinājumu laiks
Cienījamie Mārupes pagasta 

iedzīvotāji un padomes apmek
lētāji!

Cienot Jūsu laiku, laikus informē-
jam, ka Mārupes pagasta padomes 
darbinieki no šā gada 10. jūlija līdz 
17. augustam būs atvaļinājumā. 
Tā laikā apmeklētāju pieņemšana 
steidzamu jautājumu risināšanai 
pirmdienās: 16., 23., 30. jūlijā, 6. un 
13. augustā no plkst. 9 līdz 13.

Lai nerastos liekas problēmas, lū
dzam pēc iespējas ieplānot pagasta 
padomes dienestu un speciālistu 
apmeklējumus konsultācijām vai 
dažādu dokumentu saņemšanai 
līdz atvaļinājumam.

Miršanas reģistrācijai pārējās die
nās zvanīt pa tālruni 7934385.

Tālruņi neatliekamiem gadī
jumiem: 26578920, 29179975, 
29236436.

Sociālais dienests atgādina
Lai saņemtu Mārupes pagasta 

pašvaldības saistošajos noteikumos 
nr. 13/2006 “Par sociālās palīdzības 
pabalstiem un materiālās palīdzī
bas pabalstiem” noteikto pabalstu 
9. un 12. klašu absolventiem, kuru 
vidējā atzīme, beidzot skolu, ir virs 
7,5 ballēm, visiem Mārupes pašval
dībā deklarētajiem vispārizglītojošo 
skolu absolventiem (neatkarīgi no 
skolas atrašanās vietas) jāiesniedz 
Mārupes pagasta Sociālajā dienestā, 
izziņa no skolas par sekmēm.

Sociālā dienesta tālrunis 7149869.
Nobeigumu lasiet 5. lpp.      

Ilgāku laiku meklētie risinājumi 
drošības un sabiedriskās kārtības 
nodrošināšanas uzlabošanai Māru
pes pagasta teritorijā devuši pirmos 
rezultātus. Pēdējos mēnešos risinā
tās sarunas beidzās ar Rīgas rajona 
Policijas pārvaldes kārtības policijas 
biroja priekšnieka Alekseja Rošči
na tikšanos ar Mārupes pagasta 
padomes deputātiem MPP sēdē 
28.04., bet 3. maijā notika Mārupes 
pagasta padomes vadības tikšanās 
ar Valsts policijas (VP) priekšnieku 
ģenerāli Aldi Lieljuksi, Valsts po
licijas Galvenās kārtības policijas 
pārvaldes priekšnieku Alni Jirgenu 
un Rīgas rajona Policijas pārvaldes 
kārtības policijas biroja priekšnieku 
Alekseju Roščinu.

Sarunu nobeigumā Valsts 
policijas priekšnieks Aldis Liel
juksis paziņoja, ka no 15. maija 
Mārupes pagastā izveido polici
jas iecirkni: “Esam vienojušies, ka  
Jaunmārupē sākotnēji attīstīs poli

cijas iecirkni, bet tālākā koncepcija 
ir – uzbūvēt Mārupes pagastā ēku 
policijai kopā ar glābšanas dienes
tiem, ugunsdzēsējiem, apsardzes 
dienestiem un medicīnisko palī
dzību, visiem, kuri ir ieinteresēti 
sabiedriskās kārtības uzturēšanā. 
VP šobrīd aicina pieteikties darbā 
cilvēkus ar pedagoģisko izglītību 
darbam ar nepilngadīgajiem, jo tas 
Mārupē ir ļoti aktuāls jautājums.”

L. Kadiģe: “Mēs jau 2004. gadā 
vērsāmies pie Valsts policijas va
dības ar lūgumu izveidot policijas 
iecirkni Mārupes pagastā. Pašrei
zējā VP vadība izprot, ka mūsu ie
dzīvotāju skaits ir tik strauji audzis, 
ka nepieciešami būtiski uzlaboju
mi. Esam vienojušies, ka šai gadā 
uzsāks policijas iecirkņa izveidi 
ar minimāliem cilvēku resursiem, 
bet maksimālu pašvaldības atbalstu 
esošo darbinieku mobilitātei. Līdz 
gada beigām ceram arī izveidot un 
iekārtot telpas zem Mūzikas sko

las esošajā caurbrauktuvē, kuras 
atvēlēs tieši iepriekš minētajiem 
dienestiem.”

Pirmie soļi uz savstarpēju sa

pratni starp pašvaldību un Valsts 
policijas vadību sperti. Ceram, ka 
solījumi tiks pildīti.

Z.  melkina

Pirmie soļi uz sapratni: 
Mārupē būs policijas iecirknis!

Ik gadu, kad vējš noskurbst 
no ievziedu valša, skolās pienāk 
vispatiesākā mācību stunda, kad 
zvans pēdējo reizi klasē sasauc 
divpadsmitos. Ilgi gaidītais mir
klis gan priecē, gan mulsina. Gri
bas kā palaidņiem skriet, trakot 
un nerimt, bet ir kas īpašs, kas 
skolas solā liek piesēst un domāt, 
un atcerēties. Skumst sirds par 
to, ka nekad, nekad vairs nebūs 
kā bijis un pat skolas ceriņi sa
vas laimītes turpmāk bērs citu 
kurpēs.

Mārupes vidusskolas 33. izlai
dumam gatavojas 25 meitenes un 
19 puišu – vislabākie, vismīļākie 
visjaukākie:

Sabīne Bārda – gudra, mērķ
tiecīga, smalkjūtīgi uzmanīga

Dita Blūma – motivēta, aizrau
tīga, iniciatīvas pārbagāta

Vidaga Melne – atklāta, radoša, 
sportiska, optimiste pēc rakstura

Roberts Blūms – izpalīdzīgs, 
emocionāls un ļoti noteikts

Jānis Daubergs – nopietni ne
nopietns, mīl dzīvi, kāda tā ir

Līga Dreimane – ļoti dvēselis
ka, uzmanīga un sirsnīga

Anete Lāce – lietišķa, ļoti gud
ra un mērķtiecīga

Agnija Harkeviča – ļoti apzi
nīga, sirsnīga un mīļa

Dāvis Briedis – sabiedrības 
dvēsele, apveltīts ar labu gaumi 
un humora izjūtu

Kārlis Lēvenšteins – laimīgs, 
jo dzīvo šodienai – viegli un ar 
prieku

Līva Līce – sirsnīga, darbīga 
un mērķtiecīga

Mārcis Rāts – jauks, reizēm 
paskarbs, dzīvi balsta uz patiesām 
vērtībām

Marta Svētiņa – atklāta, lie
tišķa, īpaši komunikabla, vienmēr 
vēlējusies būt zvaigzne

Sanda Švetere – sievišķīga, mīl 
kārtību un skaistumu gan dzīvē, 
gan attiecībās

Aiga Vorēviča – atturīga, cen
tīga mācībās, draudzīga

Ieviņa Zīraka – izteikti sieviš
ķīga, patīk labklājība un uzmanī
ba

Linda Zālīte – sirsnīga, gādīga, 
ļoti izpalīdzīga un līdzjūtīga

Ilvija Veismane – grib dzīvot 
un sapņot vienlaikus

Nelda Ungure – māksliniecis
ka, radoša, ļoti mīl dzīvniekus

Dace Tervite – pašpārliecināta, 
talantīga un gaiša

Gatis Stašulis – jauns un traks, 
strādīgs, augstu vērtē cilvēciskas 
attiecības

Liene Stanke – ļoti klusa, ap
zinīga, bet kuru visi ciena

Linda Rogule – skaļa miega
mice, izteikti sabiedriska, aktīva

Artūrs Purnis – dvēselisks, im
pulsīvs, spēj būt gan karalis, gan 
darbarūķis

Jānis Pavārs – pieti
cīgs, patstāvīgs, ļoti jauks

Egils Linde – labsir
dīgs un uzticīgs, kā arī 
trauksmains un aizrau
tīgs, ļoti izpalīdzīgs

Edgars Lācis – īsts 
latvieša ideāls – strādīgs, 
atraktīvs, sportisks

Mairita Lasmane – oriģinā
la brīvdomātāja, dzīvo ātri un ar 
vērienu

Artūrs Kramiņš – basketbola 
entuziasts, straujš, pat pārgalvīgs, 
liels runātājs

Laura Konuša – dzīvē iet pa 
vējam, sirsnīga savā atklātībā, līdz
pieticīga savā vienkāršībā

Kristaps Kļaviņš – mīl ma
temātiku un sevi, ziņkārīgs un 
pļāpīgs

Baiba Jankevica – savdabīga, 
skaļa, kā arī mīļa un ļoti patiesa

Linda Igaune – atklāta, in
teliģenta, patstāvīga savas dzīves 
veidošanā

Māra Gūtmane – nesavtīga, 
draudzīga, apzinīga

Haralds Gribusts – stiprs savā 
pārliecībā, mācībās un attiecībās; 
ļoti uzmanīgs un pieklājīgs

Jānis Enģelis – sava ceļa gā
jējs – pārliecināts un veiksmīgs

Einārs Čipāns – liels smējējs, 
mīl grāmatas, mākslu un patiesas 
vērtības

Kristiāna Cirša – sportiski 

romantiska; mīl komfortu un ne
gaidītus dzīves pavērsienus

Santa Blumberga – impul
sīva, kategoriska savā mīļumā, 
lepna savā sirsnībā

Jāzeps Bikše – patiess, maz 
runā, bet daudz pasaka

Māris Baršuks – kluss, attu
rīgs, bet azartisks sportā

Jānis Banga – godavīrs – uz
manīgs, strādīgs, labestīgs

Aija Auziņa – liela gudriniece, 
mīl mācīties, kā arī izklaidēties

Pēteris Apšinieks – nopietns 
un ar īpašu talantu vācu valodā.

Kopā pavadītie gadi ir pati 
dzīve, kas savijusi mūsu likte
ņus, priekus un raizes, vieno
jot ar visstiprāko, kas vien var 
būt, – mīlestību. Mēs, audzinātāji, 
būsim jums blakus eksāmenos, 
ieskaitēs, izlaidumā un vēl pēc 
tam, jo mēs jūs visus ļoti, ļoti 
mīlam.

12. klašu audzinātāji
māra Zilaisgaile un

 gunārs Beiziķis

PAGASTA PADOMĒ

Pie sarunu galda no labās VP Galvenās kārtības policijas pārvaldes 
priekšnieks Alnis Jirgens, VP priekšnieks Aldis Lieljuksis, Mārupes pagas-
ta padomes priekšsēdētāja Līga Kadiģe un priekssēdētājas vietnieks 
Ivars Punculis.
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darba kārtībā 31 jautājums.

Nekustamā īpašuma 
jautājumi

Mārupes pagasta padome (MPP) 
nolēma

• noraidīt mazstāvu īres ēkas 
būvniecības ieceri zemes gabalā 
“Paegļi“  

• atbalstīt SIA “Mārupes reziden
ce“ daudzdzīvokļu dzīvojamās mā
jas būvniecības ieceri zemesgabalā 
“Penkules iela 79“, slēdzot līgumu 
ar SIA “Mārupes rezidence” par  
ieguldījumu Mārupes pagasta in
frastruktūras attīstībā

• izveidot Mārupes ciema terito
rijā Dzeņu ielu (no pašvaldības ceļa 
C6 līdz pašvaldības ceļam C27) 
– 0.4 km garumā un 12 m platumā 
sarkanajās līnijās;

• uzsākt detālplānojuma izstrādi

• piekrist zemes gabalu atdalī
šanai no saimniecībām septiņos 
gadījumos

• apstiprināt Mārupes pagasta ne-
kustamā īpašuma “Lapenes” zemes 
ierīcības projektu kā galīgo

• apstiprināt izstrādātā detālplā-
nojuma 1. redakciju kā galīgo un 
pieņemt Mārupes pagasta saistošos 
noteikumus nr. 19 “Mārupes pagasta 
saimniecības “Lejasgriezes”  detāl
plānojums”, nr. 20 “Mārupes pagasta 
saimniecības “Dienvidnieki”  detāl
plānojums” 

• neapstiprināt saimniecību “Cep
ļi” un “Granduļi” detālplānojuma 
1. redakciju kā galīgo, ņemot vērā 
plānoto apbūves veidu un apjomu 
šajā teritorijā, papildināt detālplā
nojuma darba uzdevumu, iekļaujot 
tajā prasību paredzēt telpas izglītības 
iestādei 

• piešķirt juridiskās adreses pēc 

14 iesniegumiem
• mainīt vienam nekustamam 

īpašumam zemes lietošanas mērķi 
0.21 ha platībā no lauksaimniecī
bas zemes (kods 0101) uz indivi
duālo dzīvojamo māju apbūvi (kods 
0601)

• precizēt viena nekustamā īpa
šuma pastāvīgā lietošanā piešķirto 
zemes gabala platību no 0.3 ha uz 
0.1597 ha

• koriģēt trim nekustamajiem 
īpašumiem aizsargjoslas gar gāzes 
vadu atbilstīgi grozījumiem likumā 
par aizsargjoslām

• koriģēt 07.07.2004. Mārupes pa-
gasta padomes saistošos noteikumus 
nr. 31 Mārupes pagasta saimniecības 
“Cinīši” detālplānojuma 1. redakci-
jas daļu, apstiprināt detālplānojuma 
darba uzdevumu nr. 2007/22

• piekrist četriem nepilsoņiem 
nostiprināt zemesgrāmatā nekus
tamo īpašumu 

• nolēma iznomāt vienu ze
mes gabalu 4,2 ha platībā līdz 
31.12.2007., nosakot nomas maksu 
1,5 % no iznomātās zemes kadas
trālās vērtības un PVN 18%, kā 
arī paredzēt iespēju lauzt nomas 
līgumu, ja pagasta padomei rodas 
nepieciešamība pēc minētā zemes 
gabala

• atteikties no pirmpirkuma tie
sībām uz 11 nekustamā īpašuma 
objektiem

• uzsākt autoceļa P132 Rīga 
(Mārupe) – Jaunmārupe piegulošo 
teritoriju perspektīvo pievedceļu un 
pieslēgumu plāna 2. redakcijas pub
lisko apspriešanu (skatīt 9. lpp.).

Cenu aptaujas un iepirkumi
MPP nolēma organizēt 

• cenu aptauju “Remontdarbi Mā
rupes pirmsskolas izglītības iestādē 
“Lienīte””, cenu aptaujas komisija: 
M. Zavadskis – iepirkumu komisi
jas priekšsēdētājs, komisijas locekļi: 
J. Lībietis (pagasta būvinspektors), 
A. Lismane (būvvaldes vadītāja, arhi
tekte), I. Punculis (pagasta padomes 
priekšsēdētājas vietnieks), B. Antone
viča (PII “Lienīte”vadītāja), I. Vovers 
(darba drošības speciālists), komisi
jas sekretāre I. Ķemere

• cenu aptauju “Videonovērošanas 
sistēmas izbūve Mārupes vidusskolā 
un Jaunmārupes sākumskolā”, cenu 
aptaujas komisija: M. Zavadskis – ie
pirkumu komisijas priekšsēdētājs, 
komisijas locekļi: J. Lagzdkalns 
(Mārupes vidusskolas direktors), 
I. Punculis (pagasta padomes 
priekšsēdētājas vietnieks), G. Svētiņš 
(Jaunmārupes sākumskolas direkto
ra vietnieks saimnieciskajā darbā), 
I. Vovers (pagasta padomes darba 
aizsardzības speciālists), komisijas 
sekretāre I. Ķemere

• cenu aptauju “Totalitārisma režī
mos cietušo pieminekļa izbūve”, cenu 
aptaujas komisija: M. Zavadskis – ie
pirkumu komisijas priekšsēdētājs, 
komisijas locekļi: A. Lismane (būv
valdes vadītāja, arhitekte), I. Punculis 
(pagasta padomes priekšsēdētājas 
vietnieks), I. Vovers (darba drošības 
speciālists), Z. Lapiņa (Mārupes pa
gasta labiekārtošanas dienesta vadī
tāja), komisijas sekretāre I. Ķemere; 
un piešķirt papildu nepieciešamos 
līdzekļus līdz Ls 30 000 totalitārisma 
režīmos cietušo pieminekļa izbūvei 
no Mārupes pagasta padomes dzī
vokļu un komunālās saimniecības 
sadaļas

• iepirkumu “Divu ekspertu pa

kalpojumu iegāde darbam komisijā 
atklātā konkursā “Mārupes pamat
skolas piebūves (sporta halle) būv
niecība”” Publisko iepirkumu likuma 
8. panta 9. daļā paredzētā kārtībā, 
iepirkumam nepieciešamā summa 
Ls 2200 (bez PVN), iepirkuma ko
misija: M. Zavadskis – iepirkumu 
komisijas priekšsēdētājs, komisijas 
locekļi: J. Lībietis (pagasta būvin
spektors), A. Lismane (būvvaldes va
dītāja), I. Punculis (pagasta padomes 
priekšsēdētājas vietnieks), S. Sakovi
ča (Mārupes pamatskolas direktore), 
komisijas sekretāre I. Ķemere.

Dažādi
MPP
• piekrita izņemt reģistrācijas ap

liecību individuālam darbam – kon
sultants ūdenssaimniecības projektu 
jautājumos 

• piešķīra trim Mārupes pagasta 
iedzīvotājiem 50% atlaidi 2007. gada 
nekustamā īpašuma nodoklim

• piešķīra Mārupes mūzikas un 
mākslas skolas audzēknei Laurai 
Hincenbergai daļēju finansējumu 
Ls 210 apmērā segt no Mārupes 
mūzikas un mākslas skolas budžetā 
paredzētajiem līdzekļiem braucie
nam uz Vīni sakarā ar  Rīgas rajona 
mūzikas skolas simfoniskā orķestra 
rīkoto braucienu

• nolēma iznomāt Zeinalova 
futbola klubam “Baloži” Mārupes 
vidusskolas futbola laukuma kontei
nera tipa ģērbtuves, nosakot nomas 
maksu Ls 10+18 % PVN mēnesī

• anulēja ziņas par triju iedzīvo
tāju deklarēto dzīvesvietu Mārupes 
pagastā

Nobeigumu lasiet 5. lpp.      
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MārUPES PAGASTA PADOMĒ

darba kārtībā 29 jautājumi.

Nekustamā īpašuma 
jautājumi

Mārupes pagasta padome (MPP) 
nolēma

• nodot zemes gabala “Mārtiņro
zes” detālplānojuma pirmo redakciju 
sabiedriskajai apspriešanai un atzi
numu saņemšanai

• apstiprināt zemes ierīcības pro-
jektu kā galīgo nekustamiem īpašu-
miem “Miķelīši” un  “Arāji”

• piekrist nekustamā īpašuma sa
dalīšanai divos vai vairākos zemes 
gabalos piecos gadījumos

• uzsākt detālplānojuma izstrādi

• piešķirt juridiskās adreses 
15 atsevišķiem nekustamajiem īpa
šumiem un divu dvīņumāju telpu 
grupām (dzīvokļiem) pēc 11 iesnie
gumiem;

• mainīt vienam nekustamam 
īpašumam zemes lietošanas mērķi 
1.86 ha platībā no lauksaimniecības 
zemes (kods 0101) uz darījuma ie
stāžu un komerciāla rakstura apbūvi 
(kods 0801);

• precizēt viena nekustamā īpa
šuma pastāvīgā lietošanā piešķirto 
zemes gabala platību no 0.1 ha uz 
0.1435 ha;  

• atteikties no pirmpirkuma tie
sībām uz 12 nekustamā īpašuma 
objektiem;

• ar 2007. gada 1. maiju uzsākt 
mazdārziņu likvidēšanas procesu 
zemes gabalos: “Tīraines dārzi – 1”, 
“Tīraines dārzi – 4”,  Viršu iela 20  
un visus patvaļīgi izveidotos dārzus 
pie daudzdzīvokļu mājām, zemes 
gabalos  “Tīraines dārzi – 7” un 
“Tīraines dārzi – 8” izveidot jaunus 
nomas sakņu dārzus, nosakot, ka 
viena jaunveidojamā nomas sakņu 
dārza platība nevar pārsniegt 300 m2 
(sīkāk lasiet 5. lpp.).

Mārupes pagaste padome
• apstiprināja iepirkuma procedū

rā ar SIA “Vērsis un RO” noslēgtos 
līgumus:

par satiksmes organizācijas dar
biem uz Mārupes ceļiem un ielām

par Mārupes pašvaldības tiltu un 
caurteku uzturēšanu

par Mārupes pagasta ielu un ceļu 
klātnes kopšanu

• pieņēma zināšanai AS “Mārupes 
komunālie pakalpojumi” 2006. gada 
pārskatu

• apstiprināja Mārupes mūzikas 
un mākslas skolas caurbrauktuvju 
pārbūves projektēšanas izmaksu 
plānoto summu Ls 9438 apmērā 
un topogrāfisko uzmērīšanas darbu 

izmaksu summu Ls 300 apmērā
• piešķīra līdzekļus Ls 7000 ap

mērā no Kultūras nama budžeta 
Mārupes pagasta Kultūras nama 
vidējās paaudzes deju kolektīva 
“Mārupieši” un sieviešu vokālā 
ansambļa “Dzelde” dalībai Sicīlijas 
Cefalu pilsētas amatieru mākslas 
kolektīvu un pieredzes un sadrau
dzības koncertsarīkojumam, kas 
notiks(a) no šā gada 11. maija 
līdz 18. maijam

• nosūtīja komandējumā Mārupes 
mūzikas un mākslas skolas direk
tori D. Štrodahu pārstāvēt Latvijas 
Mūzikas izglītības iestāžu asociāciju 
Ģenerālajā asamblejā, kas notiks no 
šā gada 16. līdz 19. maijam Pečā, 
Ungārijā

• nolēma apmaksāt Ls 375 vies
nīcā uzturēšanās izdevumus, dalības 
maksu un transporta izdevumus ģi
menes ansambļu muzicēšanas kon
kursā Francijas Saare-Union pilsētā 
Mārupes mūzikas un mākslas skolas 
audzēknei.

Dažādi
MPP
• piekrita privātpersonām izņemt 

reģistrācijas apliecību individuālam 

darbam – gida un tulka pakalpoju
miem pēc pieprasījuma, a/s “Ergo 
Latvijas dzīvība” dzīvības un riska 
apdrošināšanai, tulkošanai no/uz 
angļu, vācu, krievu, latviešu valodu 
pēc pieprasījuma, rokdarbiem, ro
taslietu izgatavošanai un realizācijai, 
psiholoģiskajām konsultācijām 

• anulēja triju iedzīvotāju deklarē
to dzīvesvietu Mārupes pagastā.

Mārupes pagasta padomes 
deputāti iepazinās ar 

• VAS “Ceļu inženieri” valdes 
priekšsēdētājas vietnieces I. Tamanes 
informāciju par ceļu pārvaldīšanas 
programmām un autoceļu un ielu 
periodiskās uzturēšanas defektu 
aktu sagatavošanu un būvdarbu 
ekspertīzi

• Rīgas rajona Policijas pārvaldes 
kārtības policijas biroja priekšnieka 
A. Roščina, Olaines policijas iecirkņa 
priekšnieku K. Rammas informāciju 
par policijas darbu un situāciju Mā
rupes pagastā, kā arī par sadarbības 
iespējām sabiedriskās kārtības un 
drošības nodrošināšanas uzlabošanā, 
kā arī kriminologa A.Vilka ziņojumu 
par t.s. kaimiņu drošības sistēmu.

dARBA 
uZd.NR. NosAukums TeRiToRijAs RoBežAs PlATīBA

Nr. 
2007/14

saimniecības 
“Pļavmalas” 
teritorijai

meliorācijas novadgrāvis n-7 – melio-
rācijas novadgrāvis n-5 – sauszemes 
robeža starp saimniecībām “Pļavmalas”  
un “Veldres”, rīgas pilsētas mežu fondu, 
“Liepavoti”un “jaunbrīdagi-3”

apmēram  
5.27  ha

Nr. 
2007/15

saimniecības 
“abavas” teri-
torijai

valsts autoceļš P-132 - meliorācijas nova-
dgrāvis K-48 – meliorācijas novadgrāvis 
n-7 – sauszemes robeža starp saimnie-
cībām “abavas”  un “Ceļinieki”

apmēram   
8.1428  ha

Nr. 
2007/16

nekustamā 
īpašuma Bebru 
iela 26 terito-
rijai

Bebru iela – sauszemes robeža starp 
nekustamo īpašumu Bebru iela 26  un 
“strautiņi” – Braslas iela – sauszemes ro-
beža starp nekustamo īpašumu Bebru 
iela 26 un “Zālītes”

apmēram  
2.4 ha

dARBA 
uZd.NR.

NosAu-
kums TeRiToRijAs RoBežAs PlATīBA

Nr. 
2007/17

saimniecī-
bas “Gaiļi-1” 
teritorija

pašvaldības ceļš C-6 – meliorācijas novad-
grāvis n-24 – meliorācijas novadgrāvis n-
8 – meliorācijas novadgrāvis n-22  

apmēram  
10.5 ha

Nr. 
2007/18

saimniecī-
bas “misiņi-
1” teritorija

pašvaldības ceļš C-1 – sauszemes robeža 
starp saimniecībām “misiņi-1” un “Lauri” 2. 
zemes vienību - meliorācijas novadgrāvis 
n-15 - sauszemes robeža starp saimniecībām 
“misiņi-1” un “misiņi”

apmēram  
9.2 ha

Nr. 
2007/19

saimniecī-
bas “muste-
ri” teritorija

Ventas iela – Latvijas dzelzceļš rīga – jelgava – 
meliorācijas novadgrāvis s-33 – meliorācijas 
novadgrāvis s -32 - sauszemes robeža starp 
saimniecībām “musteri” un “saulrieši-1”

apmēram  
1.859 ha

Nr. 
2007/20

saim-
niecības  
“Kurpnieki” 
teritorija

sauszemes robeža starp saimniecību “Kurpnieki” 
un nekustamiem īpašumiem Penkules iela 83, 
Penkules iela 81, Penkules iela 78, Lambertu 
iela 19, Lambertu iela 17, “jaunlauri-1”, Penku-
les iela 110, Penkules iela 114, sniķeru iela 26, 
sniķeru iela 28, sniķeru iela 30, sniķeru iela 32, 
Penkules iela 124, Penkules iela 95, Penkules 
iela 93,- Penkules iela 87, Penkules iela 85

apmēram  
2.68 ha

Nr. 
2007/21

saimniecī-
bas “rumpji” 
teritorija

valsts autoceļš P-132 – sauszemes robeža 
starp saimniecībām “rumpji” un “rīvas” – me-
liorācijas novadgrāvis n-7 – meliorācijas no-
vadgrāvis K-92

apmēram  
4.42 ha

Mārupes pagasta padomes SĒDE nr. 6 – 2007. gada 25. aprīlī

Mārupes pagasta padomes sēde nr. 7 – 2007. gada 16. maijā
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          Nobeigums. sākumu lasiet 3. lpp. 

Rīgas rajona Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras (VSAA) 
darbinieki vasaras mēnešos apmek
lētājus Mārupē, Daugavas ielā 29, 
pieņems kā parasti: katra mēneša 
pirmajā trešdienā, t.i., 6. jūnijā, 
4. jūlijā un 1. augustā no 10.00 
līdz 12.00.

Par nomas dārziem Tīrainē 
un Skultē

Saskaņā ar Mārupes pagasta 
padomes 25.04.2007 sēdes lēmu
mu nr. 22 likvidēs visus patvaļīgi 
izveidotos dārzus Tīrainē, un ru
denī pēc ražas novākšanas dārzus 
starp Vecozolu un Tīraines ielām 
(Tīraines dārzi), dārzus pie attī
rīšanas iekārtām un daļa dārzu 
aiz katlumājas (Kūdras dārzi). 
2007. gadā dārzu nomas maksa 
ir Ls 0,05 par kvadrātmetru + 
PVN 18%.

Jaunos nomas sakņu dārzus ie
rīkos pašreiz daļēji neapsaimnieko
tajā dārzu daļā pie Lapiņu dambja, 
un to platība būs līdz 300 kvad

rātmetru. Tiesības iznomāt sakņu 
dārzu uz trim gadiem būs Mārupes 
pagasta administratīvajā teritorijā 
dzīvesvietu deklarējušiem iedzī
votājiem. Priekšroka sakņu dārzu 
iznomāšanai būs tiem iedzīvotā
jiem, kuri līdz šim nomājoši dārzus 
un samaksājuši nomas maksu par 
2004., 2005. un 2006. gadu.

Visiem dārzu nomniekiem, kuri 
vēlas Tīrainē sakņu dārzu izmantot 
arī šogad, jāraksta iesniegums Mā
rupes pagasta padomei par dārza 
nomas līguma pagarināšanu līdz 
2007. gada 31. oktobrim. Līdz šim 
datumam jānovāc raža un jāizrok 
daudzgadīgie augi.

Dārzu nomniekiem Skultē 
arī jāraksta iesniegums Mārupes 
pagasta padomei par nomas līgu
ma pagarināšanu līdz 2007. gada 
31. decembrim.

Iesniegumi iesniedzami Mā
rupes pagasta padomes būvvaldē 
pirmdienās un ceturtdienās.
labiekārtošanas dienesta vadī-

tāja Ziedīte lapiņa

PAGASTA PADOMĒ

          Nobeigums. sākumu lasiet 4. lpp.

• nolēma izsludināt konkursu 
Olaines pilsētas, Olaines pagas-
ta padomes, Mārupes pagasta 
un Salaspils novada sabiedris-
ko pakalpojumu regulatora triju 
rezerves locekļu atlasei. Izvirzīt 
konkursa komisijas sastāvā no 
Mārupes pagasta padomes šādas 
personas: padomes priekšsēdētāju 
L. Kadiģi, padomes priekšsēdē-
tājas vietnieku I. Punculi, pado-
mes izpilddirektoru M. Zavadski. 
Noteikt, ka konkursa komisija 
no sava vidus ievēl komisijas 
priekšsēdētāju, apstiprina kon-
kursa nolikumu un izsludina 
konkursu laikrakstos “Latvijas 
Vēstnesis” un “Rīgas Apriņķa 
Avīze”. Izvirzīt padomes priekš-
sēdētāju L. Kadiģi un padomes 
izpilddirektoru M. Zavadski par 
Mārupes pagasta padomes pār-
stāvjiem kopīgo regulatoru iz-
veidojošo pašvaldību pārstāvju 
sapulcei regulatora triju rezerves 
locekļu iecelšanai.

Par projekta “Mārupes 
pagasta Tīraines ciemata 
siltumapgādes sistēmas 
rekonstrukcija” virzību

MPP nolēma 1) gatavot projekta 
“Mārupes pagasta Tīraines ciemata 
siltumapgādes sistēmas rekonstruk
cija” pieteikumu Ekonomikas minis
trijas izsludinātajā konkursā mērķ
dotāciju piešķiršanai pašvaldībām 
energoefektivitātes programmā;

2) nodrošināt projekta “Mārupes 
pagasta Tīraines ciemata siltumap
gādes sistēmas rekonstrukcija” līdz
finansējumu 25% apmērā no kopē
jās summas, kas sastāda Ls 70625, 
līdzekļus piesaistot no pašvaldības 
īpašumu pārdošanas;

3) apstiprināt, ka plānotais pro
jekts “Mārupes pagasta Tīraines 
ciemata siltumapgādes sistēmas 
rekonstrukcija” atbilst Mārupes 
pagasta siltumapgādes sistēmas 
kopējai attīstībai vispārējām pa
matnostādnēm. 

Tuvojas bērniem vismīļākais 
gadalaiks – vasara. Tūlīt beigsies 
mācību gads un sāksies brīvdienas, 
kurās var pavadīt daudz laika ar 
draugiem, peldēties un, protams, 
nemācīties. Tāpēc sevišķi aktuāls 
kļūst jautājums par bērnu un 
jauniešu brīvā laika pavadīšanas 
iespējām un drošību. Cienījamie 
vecāki, aicinu laikus rūpīgi pārdo
māt, kā jūsu bērns pavadīs brīvo 
laiku! Vislabāk, ja vecākiem un 
vecvecākiem ir iespēja saplānot 
atvaļinājumus tā, lai arī skolas ve
cuma bērniem nebūtu vieniem 
jāpaliek mājās. Ja tomēr – kā tas 
ir lielākai daļai vecāku – tas nav 

izdarāms, meklējiet iespējas, kā 
organizēt viņa brīvo laiku jūsu 
prombūtnē. Neaizmirstiet par ie
spēju bērnam pavadīt kādu nedēļu 
vasaras nometnē. Svarīgi ir pārdo
māt ne tikai katram bērnam pie
mērotās aktivitātes atbilstīgi viņa 
interesēm, bet arī – kuri varētu būt 
tie cilvēki, uz kuriem jūsu bērns 
var paļauties visdažādākajās situā
cijās. Tādēļ nekaunieties izmantot 
kaimiņu vai brīvu pensionāru pa
līdzību viņa pieskatīšanai. 

Ņemot vērā maija vidū Olai
nē notikušo gadījumu, kad divi 
pavisam mazi bērniņi gāja bojā 
noslīkstot, īpaši gribētos pievērst 
uzmanību tam, ka arī paklausīgi 
un gudri bērni var reizēm izdo
māt visneiedomājamākās lietas un 
nonākt bīstamās situācijās. Atgādi
niet to arī cilvēkiem, kuri pieskata 
jūsu mazuļus! Neaizmirstiet, ka 
pirmsskolas vecuma bērnus ne
drīkst atstāt mājās brāļu, māsu 
vai citu bērnu uzraudzībā, kuri 
jaunāki par 13 gadiem. 

Jebkurā gadījumā ļoti svarīgi 
ir maksimāli novērst bērnu trau
matismu, gan pārbaudot dažādu 
ķīmisko vielu novietojumu ma
zuļiem nepieejamās vietās, gan ar 
visu vecumu bērniem vēlreiz pār

runājot bīstamās situācijas, mācot 
viņiem būt uzmanīgiem peldoties, 
braucot ar riteņiem u.c. Izslēdziet 
iespēju maziem bērniem vieniem 
pašiem rotaļāties atvērtu ūdenstil
pņu (arī piemājas dīķu) tuvumā.

Vienlaikus atgādinu, ka va
sarā ir daudz dažādu iespēju un 
pasākumu, lai uzzinātu ko jaunu, 
interesantu un noderīgu. Tie ir 
brīvdabas pasākumi, sporta sa
censības, ekskursijas, pārgājieni 
utt. Lai ieinteresētu savu bērnu 
nodarboties ar kādu sporta veidu 
vai kādā pulciņā, varbūt ir vērts 
aiziet uz kādām sacensībām, kon
certu, pasākumu. Tai pašā laikā 
neaizmirstiet vecvecākus laukos 
un pēc iespējas sūtiet bērnus pa
līgā lauku darbos un pie reizes 
atpūsties. Pasekojiet līdzi infor
mācijai internetā, presē, piemēram, 
par dabas draugu organizētiem 
pārgājieniem un citiem pasāku
miem, bet vecākiem bērniem par 
darba iespējām.

Neesat vieglprātīgi, nodrošiniet 
savam bērnam neaizmirstamu un 
drošu brīvlaiku!   

Veiksmīgu vasaru vēlot,  
mārupes pagasta 

bāriņtiesas priekšsēdētāja 
Nadīna millere

VISU UZMANĪBU BĒrNU BrĪVā LAIKA 
PAVADĪŠANAI VASArā!

Tautas nobalsošana 
par Valsts prezidentes 
apturētajiem drošības 
likumiem notiks šā gada 
7. jūlijā

Centrālā vēlēšanu komisija 
8. maijā izsludinājusi tautas no
balsošanu par Valsts prezidentes 
apturēto likumu “Grozījumi Nacio
nālās drošības likumā” un “Grozīju
mi Valsts drošības iestāžu likumā” 
atcelšanu. 

Tautas nobalsošana notiks šā 
gada 7. jūlijā, sestdienā. Tautas no
balsošanas dienā vēlēšanu iecirkņi 
būs atvērti no pulksten 7 rītā līdz 
10 vakarā un balsot varēs jebkurā 
vēlēšanu iecirknī gan Latvijā, gan 
ārvalstīs.

Lai piedalītos tautas nobalsoša
nā, vēlētājam nepieciešama derīga 
Latvijas pilsoņa pase.

Tautas nobalsošanā būs divas 
balsošanas zīmes – katram no ap
turētajiem likumiem, un saskaņā ar 
Satversmi vēlētājiem būs jālemj par 
vai pret apturēto likumu atcelša
nu. Tautas nobalsošanas jautājumi 
būs: 

1. Vai esat par 2007. gada 
1. marta likuma “Grozījumi Nacio
nālās drošības likumā” atcelšanu?  
2. Vai esat par 2007. gada 1. marta 
likuma “Grozījumi Valsts drošības 
iestāžu likumā” atcelšanu?

Tautas nobalsošana būs notiku
si, ja tajā piedalīsies vismaz puse 
no pēdējās Saeimas vēlēšanās pie

dalījušos vēlētāju skaita jeb 453 730 
vēlētāju. Likumi būs atcelti tautas 
nobalsošanā, ja vairāk nekā puse 
no balsotājiem atbalstīs likumu 
atcelšanu.

Tautas nobalsošana ir jārīko, jo 
parakstu vākšanā, kas ilga no 3. ap
rīļa līdz 2. maijam, likumu “Grozīju
mi Nacionālās drošības likumā” un 
“Grozījumi Valsts drošības iestāžu 
likumā” nodošanu tautas nobalso
šanai atbalstīja 214996 balsotāji jeb 
14 procentu, t.i., vairāk nekā 1/10 
daļa no pēdējās Saeimas vēlēšanās 
balsstiesīgo pilsoņu skaita.

No 3.04. līdz 2.05. Mārupes 
pagastā parakstu vākšanas lapās 
A un B ailēs nobalsoja 1137 LR 
pilsoņi.

Mārupes pagasta vēlēšanu 
komisija izsludina

Mārupes pagasta vēlēšanu ie
cirkņa komisijas locekļu kandidātu 
pieteikšanu trim Mārupes pagasta 
vēlēšanu iecirkņiem

• Nr. 790 Mārupes pagasta pa
domē Daugavas ielā 29

• Nr. 791 Mārupes Mūzikas un 
mākslas skolā Mazcenu alejā 39

• Nr. 956 Mārupes vidusskolā 
Kantora ielā 97

Tiesības izvirzīt un pieteikt sa
vus pārstāvjus iecirkņa vēlēšanu 
komisijā ir: 

• reģistrēto politisko organi
zāciju (partiju) vai to apvienību 
centrālajām pastāvīgi funkcionē
jošām vadības institūcijām, kā arī 

katram attiecīgās domes (padomes) 
deputātam, rajona padomes locek
lim vai ne mazāk kā 10 balsstiesī
giem Latvijas pilsoņiem (vēlētāju 
grupai):

• katras politiskās organizācijas 
(partijas) vai politisko organizāciju 
(partiju) apvienības, deputāta, ra
jona padomes locekļa vai vēlētāju 
grupas izvirzīto un pieteikto kan
didātu skaits nedrīkst būt lielāks 
par attiecīgajā vēlēšanu komisijā 
ievēlamo locekļu skaitu.

Par vēlēšanu iecirkņa komi
sijas locekli var pieteikt ikvienu 
vēlētāju: 

1) kurš prot latviešu valodu; 
2) kuram ir vismaz vidējā iz

glītība; 
3) kurš nav pieteikts par depu

tāta kandidātu vai nav kandidātu 
saraksta iesniedzējs; 

4) kurš nav Eiropas Parlamenta, 
Saeimas, attiecīgās pilsētas domes, 
novada domes vai pagasta pado
mes deputāts;

5) kurš nav citas iecirkņa ko
misijas loceklis vai vēlēšanu komi
sijas loceklis.

Pieteikumi iesniedzami Mā
rupes pagasta padomē Mārupē, 
Daugavas ielā 29, 

no 2007. gada 21. maija līdz 
8. jūnijam.

Tālrunis 7149876.
Pieteikuma veidlapas atroda

mas Centrālās vēlēšanu komisijas 
mājaslapā http://www.cvk.lv/cvk
serv/TN_2007/Pieteikums_kom
loc1.pdf 

TAUTAS NOBALSOŠANA

Mārupes pagasta padomes sēde 
nr. 7 – 2007. gada 16. maijā

PII Tīraine 

aicina darbā
• PIrmsskolas skoloTājas

• medmāsu

Atrodamies netālu no 
Jelgavas šosejas un Rīgas Ziep-

niekkalna rajona.

Tālr.: 7912629, tālr.: 29443176 
(vad.p.i.), 26569936

PII “lienīte” 

aicina darbā
• skoloTājas Palīdzes 

(auklītes) no augusta

• sēTnIeku 
remonTsTrādnIeku

Pieteikties pie vadītājas 
PII “Lienīte” Mārupē, Amatas 

ielā 2, tālr.: 7934459

A/S “MārupeS koMunālie pAkAlpojuMi” 
AicinA dArbā 

elektriķi.
Tālr.: 29242617, 28346515.



IZGLĪTĪBA UN KULTūrA

Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 22. maijs, 20076

Ja jūs būtu ienācis Mārupes 
vidusskolā laikā no 23. aprīļa līdz 

27. aprīlim, tad ieraudzītu ļoti 
daudz lielāku un mazāku plaukstu. 
Plaukstu nospiedumi bija izlikti pa 
visu skolu – dažādu krāsu, dažā
du lielumu, tikpat raibus kā mēs 
paši. Katram bija iespēja redzēt un 
salīdzināt to, kādas plaukstiņas ir 
pašiem mazākajiem pirmklasnie
kiem, un kādas tās kļūst, kad jau 
deviņi skolas gadi aiz muguras.

Nebūtu jau tā, ka jūs apmulstu... 
Jau garāmejot vai garāmbraucot 
būtu ievērojis lielo, jau pagājušajā 
gadā tapušo uzrakstu – “Mākslas 
dienas”, un, ienākot pagalmā, lai 
nebūtu nekādu šaubu, kur esat, 
sagaidītu uzraksts “Mārupes vi
dusskola”. Katrs burts ir īpašs un 
neatkārtojams, bet kopā uzrakstu 

varam saprast visi. Tātad, ienākot 
skolā, jūs neapmulstu no sveicino

šo plaukstu nospiedumu gūzmas, 
būtu pat pilnīgi skaidrs, kur esat 
un kas te notiek – Mākslas dienas 
Mārupes vidusskolā.

Ja diena, kurā esat ienācis 
skolā, ir pirmdiena, tad jūs pār
steidz dažādo vecumu Mārupes 
vidusskolas skolēni, kuri apglez
no finiera puķes Mākslas dienai 
ar pamattēmu “Sapņu dārzs”. Par 
spīti nemīlīgajam laikam un pat 
tam, ka brīžiem līst, skolas parka 
koki uzzied dažādu krāsu ziedos. 
Šodien arī ģenerālmēģinājums 
izrādei! Uz to aicinātas aktieru 
ģimenes un tuvākie draugi.

Otrdien ir pirmā izrāde, kuru 
nāk skatīties 7.12. klašu skolēni. 
Izrāde ir par Lielā meža mazajiem 

dzīvnieciņiem un Kristoferu Robi
nu vai par Vinniju Pūku, vai par 
Rū... Patiesībā neviens īsti nezina, 
par ko ir izrāde, tādēļ tās nosau
kums ir “..un viņa draugi”, lai katrs 
no Lielā meža mazajiem dzīvnie
ciņiem un, protams, arī Kristofers 
Robins justos kā galvenie varoņi.

Ja uz skolu atnākat tikai treš
dien, tad arī nekas, ja vien esat 
1.6. klašu skolnieks, jo tieši viņi 
trešdienā skatās izrādi. Un viņiem 
patīk – visi smejas pareizajās un 
nepareizajās vietās, brīžiem ne
smejas nemaz un dažkārt ar sa
viem izsaucieniem veiksmīgi sa
mulsina aktierus.

Ja jūs būtu ieklīdis ceturtdie
nā, kļūtu par liecinieku, kā 1.4. 
klašu skolēni palīdz uzplaukt krā
sainiem krīta ziediem stadionā. 
Kā katrs zieds tiek ar mīlestību 
“uzziedināts” un ar katru mirkli 
kļūst arvien skaistāks. Un nevar 
saprast, vai mazo sejas staro no 
tā, ka spīd saule, vai no radīšanas 
prieka...

Un tad jau klāt ir piektdiena, 
kad visi 5.12. klašu skolēni pul
cējas zālē, lai demonstrētu savas 
jau pāris nedēļu tapušās tērpu 
kolekcijas. Pirms mēneša katra 
klase ir izlozējusi tērpu kolekcijas 
nosaukumu, kur visi bija saistībā 
ar dabas parādībām, piemēram, 
“Zibens zīmes debesīs” vai “Krusas 
graudu melodija”. Skan mūzika, un 
visi defilē pa improvizēto mēli kā 
īsti modeļi, cenšoties vispārlieci
nošāk demonstrēt kompetentajai 
un bargajai žūrijai savas kolekcijas 
pārākumu pār citu klašu kolek
cijām. 

Mākslas dienas gan finansiā
li, gan morāli, protams, atbalsta 
Mārupes vidusskola, skolotāji un 
skolas administrācija – un liels 
paldies viņiem par to! Šogad arī 
pirmoreiz tika piesaistīti sponso
ri – Jāņa Rozes grāmatnīca, a/s 

“Laima”, Latvijas Nacionālais māk
slas muzejs. Īpašs paldies Laurai 
Trofimovai par privātu un saldu 
Mākslas dienu atbalstīšanu! Spon
soru atsaucības dēļ šogad gan uz
varētājiem, gan arī kā veicināšanas 
balvas ir daudz saldumu, grāmatu 
un uzvarētājiem iespēja apmeklēt 
muzeju par brīvu!

Mākslas dienu beigās nav 
skumji – ir prieks, ka tās notiku
šas, ka turpinās jaukas tradīcijas, 
ka izrādās – mēs katrs tomēr 
mazliet esam mākslinieks... 

māra laizāne

Redaktores piezīme: 

Mārupes vidusskolas Mākslas dienu 
virpulī iekļuvu tieši uz Modes skati, 
kad visa skola virmoja krāsu noskaņās 
un radīšanas priekā, gaiteņus rotāja 
ne tikai jaukie plaukstu nospiedumi, 

bet pie bibliotēkas bija apskatāma arī 
fotoizstāde “Mana skola”, savukārt 
8. maijā jaukā izrāde “..un viņa draugi” 
iepriecināja Jaunmārupes sākumskolas 
audzēkņus, kuri arī aizrautīgi dzīvoja 
līdzi ainām no daudziem pazīstamās 
grāmatas par Vinniju Pūku. Jāsaka, ka 
šai izrādē jaunos aktierus vairs nemul-
sināja ne nevietā saplīsušais balons, 
ne bērnu negaidītā reakcija – droši 
vien pat ne visi pieaugušie pamanīja 
improvizācijas. Un izrādes noslēguma 
aizkustinošā dziesma vismaz manās 
acīs sariesa pa asarai… Paldies! 

Z. melkina

Starojums no radīšanas prieka

19. aprīļa rītā saulīte “atbrau
ca” vēja ratos. Bet ne tikai saulī
te... pavisam mazi un vairs ne tik 
mazi Jaunmārupes sākumskolas 
pirmsskolēni vizināja šurp savus 
spēkratus – lielus un mazus, trīs 
– un divriteņus. Kas tad nu?! 
..par to nobrīnījās ne viens vien 
garāmgājējs. Skaidrojums pavi
sam vienkāršs – pirmsskolā ritēja 
projektu nedēļa “Transports”, kurā 
organizēja izglītojošu pasākumu 
“Ceļazīmes – mani draugi!”. Tā 
mērķis bija radīt bērnos izpratni 
par drošību, atrodoties uz ielas, 
ceļa, mašīnā u.c. Zīmīgi, ka mūsu 
pasākums sakrita arī ar CSDD rī
koto satiksmes drošības kampaņu 
valstī “Nāvīgs ieradums”.

Pasākuma galvenā organizato
re Ruta Ļesņičija bija izstrādājusi 
scenāriju, ar kuru iepazīstināja pā
rējās pirmsskolas skolotājas un, 
protams, lūdza viņu palīdzību. Nu 
ko, jāķeras pie darba! Vispirms jā
izgatavo ceļazīmes. Akurāti gatavo
tas, statīvos tās iestiprināja skolas 
remontstrādnieks Aleksandrs Ba
tars, mīļi saukts par Sašiņu. Vēl 

nepieciešamas stūres. Tās gatavoja 
gan bērni paši, gan pedagogi. Pa
līdzību lūdza arī bērnu vecākiem. 
Un te vietā piebilst, ka vecāku iz
domai nav robežu – pītas, grieztas, 
pirktas un noskrūvētas neejošiem 
spēkratiem – tās priecēja ne vien 
pašus bērnus, bet arī viņu pe
dagogus. Un vai nav jauki, ka 
ar tām varēsim “braukt” arī pēc 
pasākuma? Paldies par atsaucību 
un sapratni!

Bet nu gan laiks pašam pa
sākumam! Pirmie startu uzsāka 
mazākie – “Dzirkstelīšu”, “Podziņu” 
un “Saulīšu” grupu bērni kopā ar 
savām skolotājām un auklītēm. 
Pirmais uzdevums – salikt puz
līti “Mašīna”. Ātrāk vai lēnāk, bet 
darbiņš bija padarīts. Nu laiks ie
pazīties ar ceļazīmēm,”braukt” ar 
savām stūrītēm un iet rotaļās.

Pulksten 11 startam pulcējās 
vecāko bērnu grupas – “Bitītes”, 
“Mārītes”, “Rūķi” un “Pienenītes”. 
Tāda rosība sen nebija redzē
ta – cits brauca, cits vēroja, cits 
lūdza Sašiņu savest kārtībā savu 
braucamo.

Un nu – svinīgā 
atklāšana, pēc kuras 
pirmais pārbaudī
jums – “Vai tu pazīs
ti ceļazīmes?” Tālāk 
meklējām ābeli, kurā 
jāatrod aploksnītes ar 
nākamo uzdevumu. 
Pirmajā mirklī uzde
vums likās sarežģīts, 
bet, tuvāk iepazīstoties 
un izrunājot dažādas 
situācijas uz ceļa, visi 
tika galā arī ar to. 
Trešais uzdevums 
šķita viegls, bet sava 
drauga vizināšana ar 
skrituļdēli nemaz tik 
veikli nepadevās, jo 
trūka vajadzīgo iema
ņu. Secinājums – jā
trenējas! Labus pado
mus sniedza peldēšanas un sporta 
skolotājs Gints Gaiķens. Sekoja 
iepazīšanās ar veloceliņā uzstādī
tajām ceļa zīmēm un to pielieto
jumu. Un tad – ilgi gaidītais starts 
tika dots riteņbraucējiem! Aiziet! 
Vēl tikai “izbrauciens” ar stūrēm, 

un interesantais pasākums tuvojās 
nobeigumam. Visi nostiprināja zi
nāšanas, ieguva pozitīvas emocijas 
un “Goda rakstus”.

Mīļie vecāki! Tādu mazumi
ņu esam ieguldījuši jūsu bērnos, 
“lielumiņš” jāiegulda jums pašiem 
ikdienā, ejot pa ielu, braucot ma

šīnā, sabiedriskajā transportā. Un 
pats svarīgākais – būsim pieklājī
gi, korekti un kulturāli ceļu satik
smē, jo bērni ir mūsu spogulis! 
Lai veicas!

jaunmārupes sākumskolas 
pirmsskolas skolotāja 

indra Ģērķe

CSN diena jaunmārupes sākumskolā

Mārupes vidusskolas gaiteņos Mākslas dienās visus sveicināja mazas un 
lielas plaukstas.

Kristofers Robins (Kārlis no 11.b) lasa priekšā šaurajā bezizejā iesprūduša-
jam Vinnijam Pūkam (Laura no 11.b).

Jaunmārupes sporta un peldēšanas skolotājs Gints Gaiķens palīdz mazajiem satiksmes 
dalībniekiem veikt trasi.



Ar cilvēka mūžu un atmiņu sa
līdzinot, ne tik sen esam atjauno
juši tradīciju otrā maija svētdienā 
atzīmēt Mātes dienu, bet pavisam 
nesen par atzīmējamu dienu at
zīta starptautiskā Ģimenes diena 

15. maijā, tāpēc reizē ar pavasara 
atnākšanu maijs paiet mīlestības 
zīmē, kad mazi un lieli saka mīļus 
vārdus māmiņām un vecmāmiņām, 
kad vajadzētu kaut mirkli apstāties 
un padomāt, kāda liela vērtība ir 
bērni un citi mīļie mums apkārt. 
Lai jums izdodas atrast prieku 
savu bērnu pirmajos neveiklajos 

zīmējumos un radīt varbūt ikdienā 
pabalojušo mirdzumu savu otro 
pusīšu un vecāku acīs!

• Mārupes pagasta padomes 
Kultūras nama vestibilā no maija 
vidus līdz mēneša beigām apska

tāma koša un priecīga Mārupes 
vidusskolas un Jaunmārupes sā
kumskolas audzēkņu zīmējumu 
izstāde “Mana ģimene”. 

• 20. maijā Mārupes Kultūras 
namā visus savus cienītājus un at
balstītājus uz ikgadējo koncertuzve
dumu – atskaites koncertu bija aici
nājis bērnu deju kolektīvs “Māriņa”, 

kurš Sarmītes Eņģeles vadībā dar
bojas pirmsskolas izglītības iestādes 
“Lienīte” paspārnē. Šogad mazie 
dejotāji kopā ar viesiem – bērnu 
deju  kolektīvu “Saulīte” no Rī
gas, Martas Bērziņas dziedātājiem 

un dziedātāju Iru Krauju – visus 
iepriecināja ar stāstu “Kā ruksītis 
ciemos gāja”. 

• Jaunmārupes sākumskolā at
kal sienas rotāja krāšņas bērnu dar
bu izstādes – 2. stāva vestibilā pie 
zāles Mātes sienai veltīta portretu 
izstāde un datorpulciņa audzēkņu 
noformētie dzejolīši par pavasari.

KULTūrAS ĪSZIņAS
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18. un 19. aprīlī Skultes pa
matskolas skolēni, pedagogi un 
tehniskie darbinieki piedalījās 
apkārtējās vides pavasara sakop
šanas talkā.

Pirmajā dienā, bruņojušies 
grābekļiem un atkritumu maisiem, 
ziemas atstātajiem atkritumiem 
pretī stājās 1., 4., 5. un 7. klašu 
skolēni, nākamajā dienā iesākto 
turpināja 2., 3., 8. un 9. klašu 
skolēni. Kaut arī aiz muguras bija 
mācību stundas un laika apstāk
ļi ne tie jaukākie, talcinieki divu 
stundu laikā paspēja savākt no

mestos atkritumus, sakritušos za
rus, sagrābt vecās lapas un notīrīt 
celiņus. Šobrīd katrs var priecāties 
par padarītā rezultātu – sakopto 
ciemata apkārtni. Pašiem talcinie

kiem vēl svaigā atmiņā palicis arī 
pēc talkas rīkotais pikniks, kas pēc 
lielā darba bija īsti laikā, lai atpūs
tos un papriecātos par padarīto.

Arī ciemata iedzīvotāji priecā
jas par darba augļiem, tikai jācer, 
ka sakoptā teritorija tāda izska
tīsies vēl ilgi. Cienīsim cits cita 
darbu un paši sevi!

skolotāja j. sučkova 

Skultēnieši dzen 
projām ziemu

Kādā jaukā aprīļa dienā ma
zie dziedātāji no pirmsskolas iz
glītības iestādes “Tīraine” devās 
uz Ķekavu, lai piedalītos Rīgas 
rajona PII bērnu vokālo ansam
bļu sadziedāšanās svētkos.

Bērni un viņu skolotāja Ilze 
Dūzele tika laipni uzņemti PII 
“Ieviņa”, kur vispirms kopā ar 
citiem dziedātājiem noskatījās 
jautru izrādi “Cūciņas Mīlītes 
dzimšanas diena”. Izrādi bija 
iestudējušas PII “Ieviņa” sko
lotājas, kas darbojās kā īstas 
aktrises.

Uz sadziedāšanās pasākumu 
bija ieradušies bērnu vokālie an
sambļi no Baložiem, Baldones, 
Saulkalnes, Salaspils un Sējas.  

Tīraines PII bērnu vokālais 
ansamblis “Brīnumiņš” visus 
pārsteidza ar prasmi dziedāt ne 
tikai skaistas, bet arī “garšīgas” 
dziesmas. I.Pauras dziesmiņu 
“Cepu, cepu pankūkas” ma
zie dziedāja ar īstām pavāru 

cepurītēm galvā, bet V.Siliņas 
dziesmā “Bailīgie zaķi” bērniem 
bija garas ausis, kā jau zaķiem 
pienākas.

Ansamblī “Brīnumiņš” dzied 
bērni no 3 līdz 6 gadu vecu
mam un jau otro gadu to vada 
mūzikas skolotāja Ilze Dūzele.

Visiem ir liels prieks par 
to, ka reizi gadā Rīgas rajona 

bērnudārzu bērniem tiek orga
nizēti šādi pasākumi, bet visvai
rāk priecājas dziedošie bērni, jo 
viņiem tā ir iespēja ar savām 
jaukajām balsīm pieskandināt 
ne tikai Tīraines bērnudārza 
sienas, bet arī paciemoties citos 
bērnudārzos un paklausīties, kā 
dzied citi.

ilze dūzele

Tīraines bērnudārza bērni 
pieskandina Ķekavu

Skanīgi un sirsnīgi bija Mātes dienas pasākumi mūsu pirmsskolas izglītības iestādēs, tai skaitā, PII “Lienīte” – 10. maijā savas 
māmiņas un vecmāmiņas ar dziesmām, dejām un dzejoļiem priecēja jaunāko grupu audzēkņi, bet 11. maijā – vecākie PII 
audzēkņi. Mazie taurenīši dzied kopā ar mūzikas skolotāju Martu Bērziņu.

Viens no svarīgākajiem veik
smes principiem ir konkrēts 
mērķis, atvērtība un pozitīva 
domāšana. (Seneka)

• Jau šobrīd visi mūsu valsts 
amatieru un profesionālie kolek
tīvi intensīvi gatavojas 2008. gada 
XXIV vispārējiem latviešu dzies
mu un deju svētkiem. Visos Lat
vijas novados notiek koru un 
deju kolektīvu skates. Arī Mā
rupes k/n kori un dejotāji visu 
gadu apgūst nemaz ne tik vieglo 
repertuāru, lai godam uzturētu 
radošo pacēlumu līdz 2008. gada 
grandiozajiem svētkiem, kuri nā
kamgad sāksies ar svētku gājienu. 
(Tas būs viens no jauninājumiem, 
bet Dziesmu un deju svētku darba 
grupas projektā plānots, ka Dzies-
mu un deju svētku laikā nedēļas 
nogalē valstī varētu būt papildu 
brīvdienas! – I. Dūduma)

Paldies koru diriģentiem In
gai Voroņenko, Ilgai Bērziņai un 
Kalvim Ozoliņam par jauko un 
skanīgo dziedājumu koru skatēs – 
I pakāpes diploms jauktajam ko
rim “Mārupe”, augsts novērtējums 
mūsu senioru korim “Noktirne”.

Mūsu dejotāju “mamma” – ho
reogrāfe un deju svētku virsvadī
tāja Gunta Skuja uz kārtējo skati 
aizveda divus sastāvus: “Mārupie
ši 1” un “Mārupieši 2”. Abiem – I 
pakāpes diplomi!

• 18. maijā Mārupes Kultūras 
namā notika pirmais no trim ar 
Rīgas rajona padomes finansiālo 
atbalstu rīkotajiem Rīgas rajona 
jaukto koru koncertiem, kurā pie
dalījās j/k “Mārupe”, “Mežābele”, 
“Ulbroka”, “Dziesma”, “Atskaņa” un 

“Mozaīka”. Ja nepaspējāt noklau
sīties spilgtākos no XXIV vispā
rējiem latviešu dziesmu svētku 
skaņdarbiem šo kolektīvu priekš
nesumā, varat doties 25. maijā 
19.30 uz Baložu Kultūras namu 
Baložos, Skolas ielā 4 (uzstāsies 
j/k  “Zemdega”, “Bangotne”, “Sigul
da”, “Ropaži”, “Ozolzīle”, “Mālpils” 
un “Rīgava”) vai 26. maijā 18.00 
uz Ādažu Kultūras namu (j/k “Ju
mis”, “Anima”, “Maska”, “Baldone”, 
“Atvars”, “Spārni” un “Sēja”).

• 26. maijā “Māriņa” dosies 
uz festivālu “Latvju bērni danci 
veda” Ogrē.

• Turēsim īkšķus par Rūtu  – 
Mārupes k/n jauniešu grupas 
“Keen” solisti, kura 2. jūnijā 
Dzintaru koncertzālē muzicēs 
konkursa “Jaunās zvaigznes” fi
nālā. Ar viņu kopā būs bac vokal 
Elīna Grāve un Ilze Pakere. 

• 2. jūnijā 13.00 Mārupes 
Kultūras namā senioru kora 
“Noktirne” 35 gadu jubilejas 
koncerts.

• 9. jūnijā Mārupes izglītī
bas iestādēs – 9. klašu izlaidumi 
8.jūnijā – Skultes pamatskolā, 
9.jūnijā – Mārupes pamatskolā 
un Mārupes vidusskolā, bet 16. 
jūnijā – 12. klašu izlaidums Mā
rupes vidusskolā.

Mārupes pensionāru 
biedrība aicina pieda-
līties braucienā Čehija 

(Morāvija) – austrija – slovā-
kija no 20. līdz 27. jūlijam ar 
Airisa&Co autobusu. dalības 

maksa 196 lati.
Zvanīt 7934699 (vakaros).

Maijs – ģimenes mēnesis



Sestdien, 12. maijā, Jaunmārupē 
notika vienas no vērienīgākajām 
šīs vasaras jāšanas sporta sacen

sībām Latvijā – “Lielceru kauss 
2007”, kura organizatori bija z/s 
“Lielceri” un jāšanas sporta klubs 
“Quattro”. Sacensības rīkotas ne ti
kai pašu sportistu priekam un ie
skaites punktu krāšanai, bet arī kā 
pievilcīgs šovs skatītājiem ar mērķi 
popularizēt jāšanas sportu. Šīs sa
censības ir arī Latvijas čempionāta 
ieskaite konkūrā, kur sportisti cīnās 
par gada titulu “Labākais Latvijas 
jātnieks”.

Šādas ieskaites sacensības jāša
nas sportā notiek 23 reizes mēne
sī dažādās Latvijas pilsētās, Rīgas 
rajonā un Rīgā, valsts aģentūrā 
“Kleisti”. Arī pasaules kausa posms 
“CSIW Rīga”, kas šogad risināsies 
no 20. līdz 22. jūlijam, tiek rīkots 

VA “Kleisti”.
Skaistajā un sakoptajā z/s 

teritorijā pulcējās vairāk nekā 

100 dalībnieku – gan iesācēji, gan 
profesionāļi – vecumā no 12 līdz 
40 gadiem, kuri sacensību laukumā 
sacentās šķēršļu pārvarēšanā, cīno
ties par “Lielceru kausu 2007”.

Maršrutā nr.1 ar šķēršļu aug
stumu 125 cm pārliecinošu uzvaru 
izcīnīja SIA “Princis” sportiste Līga 
Pētersone ar zirgu Princis, kura 
pati arī ir šā zirga īpašniece, otro 
vietu Ģirts Bricis ar zirgu Calistro, 
kura īpašniece ir Lauma Birzniece, 
trešo vietu Andis Vārna ar Igora 
Skoka zirgu Staerebogards Cairo. 
Šajā maršrutā dalību bija pieteikuši 
25 dalībnieki.

 “Lielceru kauss 2007” galve
najā maršrutā nr.2 ar augstumu 
130 cm spēkiem mērojās septiņi 

vadošie Latvijas sportisti ar dažā
diem zirgiem, uzvaru izcīnīja Ģirts 
Bricis ar “Burtnieku zirgaudzētavas” 

zirgu Fonds, otrajā vietā šis pats 
sportists ar zirgu Avis, kura īpaš
niece ir Lauma Birzniece, godpil
no trešo vietu izcīnija sporta kluba 
“Quattro” sportists Andis Vārna ar 
Igoram Skokam piederošo zirgu 
Capatino.

Jaunākā sportistu paaudze spē
kiem mērojās, ar zirgiem pārvarot 
100 cm un 110 cm maršrutus.

Maršrutā nr.3 A  jauniešiem 
līdz 16 gadu vecumam ar šķēršļu 
augstumu 100 cm 22 dalībnieku 
konkurencē pirmo vietu izcīnīja 
liepājniece Kristīne Egle ar savu 
zirgu Glāsts, otro vietu – “Jura 
staļļu” pārstāve Sindija Svipsta ar 
zirgu Lafero, trešo vietu  Amanda 
Straujupa ar Reičelu, kas ir Tatjanas 

Martinsones īpašums.
Maršrutā nr.4 A  jauniešiem 

līdz 21 gadam ar šķēršļu augstumu 
110 cm uzvarēja “Burtnieku zirg
audzētavas” jaunais sportists Toms 
Vilde ar zirgu Dakāra, otrajā vietā 
Kristīne Egle ar Longu, trešo vietu 
izcīnīja “Tīraines staļļu” pārstāve 
Zane Josta ar zirgu Don First, kur 
īpašnieks ir vācietis Dr.Jurgens War-
zecha. Šajā maršrutā dalību pieteica 
37 sportisti.

Sacensību organizatori  z/s 
“Lielceri” un sporta klubs “Quattro” 
savā sacensību programmā pare
dzēja maršrutus arī jaunajiem zir
giem un hobija klases jātniekiem, 
kas sacentās pārvarēt šķēršļus ar 
100 cm un 110 cm augstumu. Šis 
bija labs pārbaudījums nepieredzē
jušiem zirgiem, jo laukums bija 
krāšņs un barjeras, kas jāpārvar, 
veidotas ļoti interesantas, dažādām 
sētiņām, plāksnēm, arī skatītāju 
aplausi un dažādie trokšņi varēja 
radīt pamatīgu izbrīnu.

Maršrutā ar šķēršļu augstumu 
100 cm pirmo vietu izcīnīja Ligita 
Jurecka ar savu zirgu Gerda, otrajā 
vietā Andis Vārna ar Madaras Kir
šentāles zirgu Arabika, trešajā vietā 
Elīna Kandēvica ar Vivu.

Maršrutā ar šķēršļu augstumu 
110 cm pirmo vietu izcīnija Toms 
Vilde ar Dakāru, otro vietu Talsu 
sportiste Sarmīte Nikuļina ar zirgu 
Vando, trešo vietu kuldīdznieks Jā
nis Rimeiks ar zirgu Helvija.

Sacensību galvenais tiesnesis 
bija Ivo Miķelsons, sekretāre Inga 
Miķelsone. Un, protams, pateica
mies arī maršrutu sastādītājam 
pieredzējušajam sportistam Serge
jam Šakurovam. 

Visu dienu darbojās Lido “Alus 
sēta”, ceptuve “Lāči” piedāvāja savu 
gardo maizīti un cepumus, z/s “Bi
tes”  medu, z/s “Atvases” – bio

loģiskos zaļumus, SIA “Baltijas 
pinumi” – savus krāšņos darbus, 
sākot no nelieliem groziņiem līdz 
pat ērtām mēbelēm. Īpašu preču 
klāstu bija sarūpējuši zirglietu tir
gotāji – firma “Marengo”.

Bērnu priekam bija sacensību 
neatņemama atrakcija  vizināšanās 
ar poniju, skatītājiem – baudījums, 
vērojot majestātiskos, temperamen
tīgos un skaistos dzīvniekus, kā arī 
sportistu prasmes vadīt un valdīt 
viņus, organizatoriem – prieks par 
apmeklētāju kuplo pulku.

Paldies sacensību atbalstītā
jiem – SIA “Līksna V”, Vasilijam 
Meļņikam, SIA “Siera nams”, Ar
mandam Šteinbergam, Patrīcijai 
Kokinai ar ģimeni, Igoram Sko
kam, Mārupes pagasta padomei, 
Latvijas Jātnieku federācijai, SIA 
“Kurzemes sēklas”, Evijai Žukai un 
Laumai Zepai.

ljF pārstāve sk “Quattro” 
sportiste

jolanta lapiņa,
“mārupes Vēstis” redaktore 

Zanda melkina

Latvijas Jātnieku federācijas mā-
jaslapa www.ljf.lv
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Ne reizi vien esam jums, 
cienījamie lasītāji, stāstījuši par 
invalīdu jāšanas sportu un par 
mūsu “Tīraines staļļiem”, kur 
jau trīs gadus trenējas jaunie 
sportisti ar īpašām vajadzībām. 
Šis labdarības projekts turpina 
sekmīgi attīstīties, un mums ik 
pa laikam ir nozīmīgi jaunumi, 
kuros gribējām ar jums pada-
līties.

 
Šopavasar nodibināta Latvijas 

Invalīdu jāšanas federācija un mar
ta beigās mēs sadarbībā ar Latvijas 
Paraolimpisko komiteju un Latvi
jas Jātnieku federāciju sarīkojām 
starptautisku semināru par inva
līdu sporta tiesāšanu. Tā kā Lat
vijā šāds sports vēl nav bijis, savu 
tiesnešu ar praksi tajā mums nav, 
lekcijas un praktisko daļu vadīja 
tiesnese ar starptautisku pieredzi 
Jeļena Ļihtina no Maskavas. Semi

nārā piedalījās ap divdesmit cilvēku 
– tiesneši, treneri un sportisti. Šis 
pasākums bija ļoti svarīgs gan pats, 
gan kā ievads un priekšnoteikums 
nākamajam: pirmo reizi Latvijas 
vēsturē organizēts valsts čempio
nāts invalīdu jāšanas sportā pēc 
speciālās olimpiskās programmas.  

Latvijas čempionāts notika Tī
rainē 19. maijā. Tā tiešie organizē
tāji bija Latvijas Invalīdu jāšanas 
federācija un jāšanas sporta klubs 
“Tīraines staļļi”, bet šā čempionāta 
nacionālo nozīmību un starptautis
ku skanējumu nodrošina Latvijas 
Invalīdu jāšanas federācija, Latvijas 
Paraolimpiskā komiteja un Latvijas 
Speciālā olimpiāde.

Mērogu ziņā šis pasākums ne
bija vērienīgs – var teikt, ka dalīb
nieku nebija vairāk kā rīkotāju. Bet 
tas nemazina čempionāta galveno 
nozīmi: tas bija pirmais oficiālais 
valsts čempionāts Latvijas vēsturē 

šajā sporta veidā kā pirmais solis 
uz Latvijas iekļaušanos starptautis
kajā Speciālajā olimpiskajā kustībā. 
Tas bija lēciens jau esošajiem spor
tistiem jaunā kvalitātē, un jācer, ka 
reizē arī stimuls visiem Latvijā, kas 
tā vai citādi nodarbojas ar jātnie
kieminvalīdiem, piešķirt šīm no
darbēm sportisku raksturu un sākt 
gatavoties konkurencei starptautiski 
akreditētajās disciplīnās.

Kopvērtējumā par labāko tika 
atzīts un pirmā Latvijas čempio
nāta specolimpisko kausu saņēma 
Oskars Lukauskis. Pārējās godal
gotās vietas dalīja Andris Mazurs 
un Ilze Auzniece. Visu vērtējumi 
dažādajās disciplīnās, kurās viņi 
startēja, svārstījās ap 60 ballēm 
no 100, kas ir vērā ņemams sa
sniegums pirmajam valsts mēroga 
startam un gluži labs atspēriena 
punkts lēcienam pāri robežai. Šie 
trīs sportisti arī oficiāli pārstāvēs 

Latviju starptautiskās sacensībās 
laikposmā līdz nākamajam Latvijas 
čempionātam, kurā, cerams, pār
stāvniecība no dažādiem Latvijas 
sporta klubiem būs jau krietni 
plašāka un konkurence gan starp 
sportistiem, gan treneriem – daudz 
asāka...

Informāciju par šiem un turp

mākajiem notikumiem  varat mek
lēt arī interneta mājaslapās: “Tī
raines staļļi” (www.sporthorses.lv), 
Latvijas Jātnieku federācija (www.
ljf.lv) un Latvijas Paraolimpiskā 
komiteja (www.lpkomiteja.lv).

darja Tihomirova,
latvijas invalīdu jāšanas fede-

rācijas valdes priekšsēdētāja

jāšanas sporta sacensības – cīņa un šovs

Tīraine – Latvijas čempione

Laura Penele ar zirgu Alfredo maršrutu veica bez soda punktiem.

Maršruta nr. 1 uzvarētāja Līga Pē-
tersone ar zirgu Princis goda aplī.

Andris Mazurs ar zirgu Sekunde.
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28. aprīlī Jaunmārupes stadio
nā notika tradicionālais Mārupes 
kausa futbola turnīrs 1991. g. dz. 
un vecākiem jauniešiem. Neska
toties uz auksto un nepatīkamo 
laiku – bija spēcīgs vējš un sniga 
pat slapjš sniegs –, turnīrs bija pul
cinājis piecas komandas, kuras pēc 
izlozes tika sadalītas divās grupās. 
Pirmajā grupā, kur spēlēja Ogres, 
Tīraines un Mārupe2 komandas, 
spēļu rezultāti bija šādi: OgreTī
raine 1:0, Mārupe – Tīraine 0:0 un 
OgreMārupe2 3:0, pusfinālā ie
kļuva Ogres un Tīraines komandas. 
Otrajā grupā spēlēja Mārupe1 un 
Skultes komandas, kuru savstarpē
jā spēle beidzās ar 2:0 Mārupes1 
komandas labā, šīs abas komandas 
iekļuva arī pusfinālā.

Patīkami, ka grūtajos laika aps
tākļos cīņas pusfinālā izvērtās azar

tiskas un saistošas.
Pirmajā pusfināla spēlē tikās 

Mārupe1 un Tīraines komanda, 
spēles gaitā pārsvars bija mārupie
šu pusē, kuru viņi tomēr nespēja 
noslēgt ar rezultatīvu raidījumu un 
spēle beidzās neizšķirti 0:0, pēc spē
les soda sitienu sērijā veiksmīgāki 
izrādījās Tīraines jaunie futbolisti 
(4:3). Lieliski nospēlēja arī viņu ko
mandas vārtsargs. Otrajā pusfinālā 
Ogres komanda pārliecinoši ar re
zultātu 3:0 pieveica Skultes jaunos 
futbolistus. Spēlē par trešo vietu Mā
rupe1 ar 1:0 pieveica Skulti. Spēle 
par pirmo vietu izvērtās saspringta 
un saistoša, kurā ar rezultātu 1:0 lai
mīgu uzvaru svinēja Ogres futbolis
ti, uzvarot Tīraines komandu. Ogres 
komandas treneris Paulis Rubīns šo 
turnīru vērtē kā lielisku atspērienu 
pirms Jaunatnes līgas sezonas sāku

ma un jau piedalās tajā otru gadu 
pēc kārtas. Katra komanda balvās 
saņēma lielu konfekšu maisu, kā 
arī kausus un diplomus. Par labā
kajiem spēlētājiem atzina Mārupe2 
komandā Normundu Tankeloviču, 
Mārupe1 – Kristapu Antoneviču, 
Ogrei – Aigo Aizpurietis, Tīrai
nei – Valērijs Urigajevs un Skultes 
komandā – Aleksejs Kildiševs.

Par tradīciju šai turnīrā jau ir 
kļuvis noteikt arī labāko treneri, pro
tams, tas bija uzvarētāju komandas 
treneris Paulis Rubīns. Jāuzteic būtu 
arī Tīraines komandas treneris Vik
tors Družiņins, kurš savu komandu 
aizveda līdz finālam. Turpmāk Mār
upes un Ogres komandas jau startēs 
Jaunatnes līgas sacensībās, novēlēsim 
viņiem veiksmi šajos turnīros!

Futbola treneris 
Agris kokorevičs

12. maijā Jaunmārupes sākum
skolas sporta kompleksā pulcējās 
daudzi mazi un nedaudz lielāki 
zēni un meitenes baltos sporta ki
mono ar baltām, dzeltenām, zaļām 
un zilām jostām. Jau otro gadu ar 
Mārupes pagasta padomes atbalstu 
notika bērnu un jauniešu turnīrs 
teikvando. Turnīru atklāja Māru
pes pagasta padomes priekšsēdētāja 
Līga Kadiģe.

Šajās sacensībās bērni rāda, 
kā iemācījušies izpildīt speciālos 
teikvando paņēmienus, piemēram, 
cik ātri var izpildīt sitienu ar kāju 
“bandal chagi” ar katru kāju un 
cik augstu – lēciena tehniku.  Ša
jās sacensībās to visu mums rādīja 
ap 70 mazo un jauno sportistu no 
Rīgas klubiem “Hansu” un “PTP”, 
kā arī sportisti no Ventspils klu
ba “Favorits”. No Mārupes un 
Jaunmārupes audzēkņiem, kuri 
pārstāv klubu “Hansu”, šajās sa
censības šoreiz piedalījās 22. No 
tiem septiņi bērni bija vecumā no 
6 līdz 7 gadiem, kuri, neskatoties 
uz saviem gadiem, parādīja, ka var 
sacensties un centās uzvarēt. Pie
mēram, Arturs un Krišs Mihejevi 
izcīnīja godalgas speciālajā tehni
kā. Lēcienu tehnikā sudrabu un 
bronzu ieguva Mārupes audzēkņi 
Deivis Tenis un Pēteris Kotans, 
kā arī Arturs Dreimanis. Mani kā 

treneri iepriecināja arī Bruno Frei
mana debija sparinga sacensībās, 
kurās viņš parādīja īstu raksturu 
un uzvarēja grūtā cīņā. Arī pirmā 
meitene no Mārupes grupas, kura 
piedalījās sacensībās, nepalika bez 
medaļām. Anastasija Bogdanova 
ieguva sudraba medaļu sparinga 
sacensībās un trešo vietu speciālās 
tehnikas demonstrējumā.

Labākie “Hansu” kluba Mār
upes grupas audzēkņu 

sparinga sacensību rezultāti: 10
13 gadu vecuma grupā: zēni līdz 
33 kg – 3. vieta – Māris Taupma
nis, līdz 36 kg – 3. vieta – Eduards 
Kļava, līdz 43 kg – 1. vieta – Bruno 
Freimanis, līdz 46 kg – 1. vieta – 
Gints Ginters, 2. vieta – Kristaps 
Lizanders, līdz 52 kg – 2. vieta – Pē
teris Kotans, meitenes – līdz 36 kg – 
1. vieta – Anastasija Bogdanova.

Teikvando treneris 
Vitālijs lepins

...mārupes vārdu aizvedušas 
mūsu pagasta jaunatnes volej-
bola komandas audzēknes līga 
miķelsone, dita lagzdkalne un 
līga strautniece.

Līga Miķelsone un Dita 
Lagzdkalne – Latvijas 
jaunatnes olimpiādes 
čempiones

Nozīmīgākajā Latvijas Jaunat
nes sporta forumā Ventspilī Rīgas 
rajona volejbola izlases komandā 
Līga un Dita izcīnīja vienu no sa
vām pirmajām lielākajām uzvarām 
sportā, saņemot Latvijas Jaunatnes 
olimpiādes uzvarētāju zelta me
daļas. Izšķirošajās cīņās Murjāņu 

Sporta ģimnāzijas trenera Ilmāra 
Pūliņa vadītā Rīgas rajona izlase ar 
3:2 pieveica par favorītēm uzskatī
tās daugavpilietes un ar 3:1 Rīgas 
pilsētas izlasi. 

Līga Strautniece un Dita 
Lagzdkalne Maskavā

Dita Lagzdkalne uz Vents
pili devās taisnā ceļā no Maska
vas, kur kopā ar mārupieti Līgu 
Strautnieci Latvijas jaunāko kadetu 
izlases komandas sastāvā pieda
lījās lielā starptautiskā turnīrā ar 
plašu pārstāvniecību – ASV, Ķīna, 
Krievija, Ukraina, Maskavas izlase, 

Kazahstāna, Baltkrievija. Turnīrā 
uzvarēja Maskavas izlase, spraigā 
piecu setu spēlē pieveicot ASV 
junioru izlasi no Ilionoisas. Mūsu 
kadešu izlase, kā arī baltkrievietes 
bija gados ievērojami jaunākas par 
savām pretiniecēm, tāpēc nevarēja 
cerēt uz uzvarām, toties guva lie
lisku pieredzi un jaunas atziņas. 
Sevišķu interesi izraisīja iepazīša
nās ar nākamo olimpisko spēļu 
saimniecēm – Ķīnas sportistēm, 
kuras demonstrēja ļoti atraktīvu, 
skaistu volejbolu, kā arī pārsteidza 
ar auguma parametriem. Galvenās 
spēlētājas bija augumā no 185 līdz 
191 cm. Zemē, kurā volejbolu spēlē 
desmitiem miljonu meiteņu, izlases 
komandā iekļūst tikai pašas talan
tīgākās. Bet centība un disciplīna 

Austrumu zemēs ir tradicionālas 
vērtības. Kā stāstīja komandas tre
neris, meitenēm laika atliek tikai 
mācībām un treniņiem, turklāt 
skolās katru dienu ir sporta stun
das un katru rītu visi, arī skolotāji, 
vingro. Ļoti ātru, modernu volejbo
lu demonstrēja arī amerikānietes, 
kuras spēlē augstākajā ASV junioru 
divīzijā un vairākkārt nacionāla
jā reitingā ieņēmušas godalgotās 
vietas. Lai iekļūtu valsts labāko 
komandu skaitā, ASV jāpārvar 
sarežģīta priekšsacīkšu sērija. Šo
gad ASV Ziemeļaustrumu reģiona 
sacensībās komanda izcīnījusi trešo 
vietu, kas paver ceļu uz Nacionālo 
līgu. Ļoti augstu meistarību parā
dīja arī Krievijas, Ukrainas un 
Baltkrievijas spēlētājas. Sacensības 
ar dažādu volejbola skolu pārstāv
niecību bija vērtīgas sportiskās pie
redzes bagātināšanai.

Volejbola treneris 
Andris kļaviņš    

2007. gada Mārupes kausa izcīņa futbolā 

Teikvando turnīrs “Pirmais 
solis 2007”

sveicam teikvando treneri Vitāliju Lepinu-Žagaru ar 
maģistra grāda iegūšanu sporta pedagoģijā un novēlam 

veiksmīgus startus Pasaules teikvando čempionātā pieaugu-
šajiem, kas notiek Pekinā no 15. līdz 23. maijam. 

Paldies V.Lepinam-Žagaram par lielo darbu turnīra “Pirmais 
solis” organizēšanā, jo bez viņa entuziasma šādas sacensības 
pie mums nenotiktu!

sporta saimes vārdā – s. Bartuševiča

No Ventspils līdz 
Maskavai...

Latvijas jaunāko kadetu izlase kopā ar Ķīnas un Maskavas izlasēm. Otra-
jā rindā no kreisās otrais – treneris Andris Kļaviņš, septītā – Līga Straut-
niece, devītā – Dita Lagzdkalne.

Treneris Vitālijs Lepins pirms sacensībām dod norādījumus saviem audzēkņiem.

mārupes pagasta būvvalde dara 
zināmu, ka no š.g. 17. maija līdz 
19. jūnijam tiek veikta autoceļa P-
132 rīga (mārupe) – jaunmārupe 
piegulošo teritoriju perspektīvo 
pievedceļu un pieslēgumu plāna 
2. redakcijas publiskā apsprieša-
na. Publiskās apspriešanas no-
beiguma sēde notiks 19. jūnijā 
plkst.17 mārupes pagasta pa-
domes telpās daugavas ielā 29, 
mārupes lielajā zālē.
ar autoceļa P-132 rīga (māru-
pe) – jaunmārupe piegulošo te-
ritoriju perspektīvo pievedceļu 
un pieslēgumu plāna 2. redakciju 
iespējams iepazīties darbdienās 
no plkst. 9 līdz 17 mārupes pa-
gasta padomes jaunā korpusa 
1. stāva vestibilā.
savus ierosinājumus un iebildes 
lūdzam iesniegt mārupes pagasta 
būvvaldē rakstiski no 17. maija 
līdz 18. jūnijam. 

PAPildiNāTs skulTes Au-
ToBusA Reisu skAiTs
rīgas rajona padome 24.04.2007. 
apstiprināja sia “rīgas satiksme” 
mainītos autobusu kustības sa-
rakstus rajona maršrutos, tai skai-
tā maršrutā nr. 6863 rīga-skulte, 
kurā atklāti pieci jauni reisi: plkst. 
11.35, 22.15 no rīgas un 6.00, 
12.30 un 23.05 no skultes.

Pļauj zāli gar 
ceļmalām, grāv-

malām, sē-
tām ar trimeri. 
Tālr.28621521.

rP sIa “Primārās veselības aprūpes centrs “ziep-
niekkalns””
sniedz pakalpojumus visiem latvijas iedzīvotā-
jiem:

- ar ģimenes ārsta norīkojumiem;
- bez ģimenes ārsta norīkojuma par maksu;
- ar apdrošināšanas polisēm.

s Pacienti var saņemt augsti kvalificētu speciālistu konsultācijas: endokri-
noloģijā, ginekoloģijā, ķirurģijā, proktoloģijā,  dematoveneroloģijā, neiroloģijā,  
zobārstniecībā;
s veselības centrā veic izmeklējumus: digitālajā rentgenā, ultrasonogrāfijā, 
laboratorijā, elektrokardiogrāfijā; 
s sniedz kvalificētus rehabilitācijas pakalpojumus: ārstnieciskā vingrošana,  fizi-
kālā terapija, zemūdens masāža, vispārējā ķermeņa masāža, masāža bērniem; 
s kā arī ir logopēda, rehabilitologa un ergoterapeita pakalpojumi.

Valdeķu iela 57, Rīga, tālr. 67677515, 67677516, 67677671; zobārstniecība: 
7674136, darba laiks: 8.00 – 20.00; dežūrārsts 15.00 – 21.00

tiek uzsākta būves publiskā apsprie-
šana rindu māju celtniecībai, adrese 
rīgas raj., mārupes pag. “Veltiņi”
• informatīvie materiāli par būvnie-
cības ieceri būs pieejami apskatei 
no 17.05. līdz 15.06.2007. mārupes 
pagasta padomes telpās, daugavas 
ielā 29.
• atsauksmes lūdzam sniegt rīgas 
raj. mārupes pagasta būvvaldē, 
daugavas ielā 29 no 17.05. līdz 
14.06.2007. pirmdienās un ceturt-
dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.
• Būvniecības iecere tiks publiski ap-
spriesta būvvaldes sēdē, kas notiks 
15.06.2007. plkst.14.00 mārupes pa-
gasta būvvaldē daugavas ielā 29.



PAZiŅojums

kapu svētki
1. jūlijā katoļu kapu svētki: 14.00 – mārupes 

kapsētā, 16.00 – mazcenu kapsētā.

29. jūlijā mārupes pagasta kapu svētki
14.00 – mazcenu kapsētā
16.00 – mārupes kapsētā

SVEICAM

75 – Benitai Bormeisterei, Genei Pumpišai, Jevgēņijai Glazjevai 

80 – Ainai Kalnietei, Mihailam Juhņevičam

85 – Nikolajam Ovčaram

92 – Ērikai Rozenflamai 

APRīlī MāRuPes dziMtsARAKstu NOdAļā ReģistRĒti sePtiņi JAuNdziMušie:
Ričards Akmanis (dzimis 19.03.), Kristians Jānis Janovskis (dzimis 26.03.), Jeļizaveta ņikitina (dzimusi 29.03.), 
Anete Kukle (dzimusi 03.04.), Alise lauska (dzimusi 04.04.), Alīna Robežniece (dzimusi 11.04.), 
Mārtiņš Bībers (dzimis 11.04.). 

NOslĒGtAs tRīs lAulīBAs. 

Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 22. maijs, 200710

Laikraksts “Mārupes Vēstis”. 
Reģ. Nr. 000702131. Iznāk vienu reizi mēnesī. 

Tirāža – 4500 eksemplāru. Bezmaksas.
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Rīgas rajons, LV2167. 

Redaktore Zanda Melkina. 
Tālrunis 7149868, fakss 7149858, epasts: marupe@marupe.lv 

izdoti saskaņā ar latvijas Republi-
kas likuma “Par pašvaldībām” 15. pan-
ta 2. un 5. punktu un 43. pantu

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Noteikumos lietotie termini:
1.1.1. kapsēta  īpaša teritorija, kas 

saskaņā ar Mārupes pagasta domes 
lēmumu ierādīta mirušo apbedīšanai;

1.1.2. atvērta tipa kapsēta  kapsēta, 
kurā mirušo apbedīšanai tiek ierādītas 
jaunas kapavietas;

1.1.3. slēgta tipa kapsēta  kapsēta, 
kurā mirušo apbedīšana nenotiek;

1.1.4. daļēji slēgta tipa kapsēta  
kapsēta, kurā mirušo apbedī ģimenes 
kapavietās;

1.1.5. kapa vieta – zemes iecirknis 
kapsētā, kuru ierāda mirušo apbedī
šanai un šīs teritorijas labiekārtošanai, 
tas ir, kopiņas izveidošanai un apza
ļumošanai, krūmu stādīšanai, soliņa 
novietošanai, piemiņas plāksnes vai 
kapu pieminekļa uzstādīšanai;

1.1.6. ģimenes kapavieta – kapavieta, 
kura ierādīta kapa vietas uzturētāja un/
vai tā ģimenes locekļu noteikta skaita 
apbedīšanai; 

1.1.7. kapa vietas uzturētājs – mi
rušā radinieks, kuram ierādīts zemes 
iecirknis kapsētā kapavietas (ģimenes 
kapavietas) izveidošanai un kopšanai;

1.1.8. kapsētas pārzinis – Mārupes 
pagasta padomes Labiekārtošanas die
nesta darbinieks, kurš pilda kapsētu 
uzturēšanas noteikumos paredzētos 
pienākumus un nodrošina šo notei
kumu ievērošanu;

1.1.9. kapliča  ēka kapsētā mirušo 
novietošanai pirms apbedīšanas un 
bēru ceremonijai.

1.2. Šie noteikumi nosaka kapsētu 
uzturēšanas kārtību Mārupes pagastā 
un ir saistoši visām fiziskajām un ju
ridiskajām personām Mārupes pagasta 
administratīvajā teritorijā.

1.3. Mārupes pagasta administratī
vajā teritorijā ir divas kapsētas:

1.3.1. Mārupes kapi  daļēji slēgta 
tipa kapsēta, kurā apbedīšanu veic 
tikai ģimenes kapavietās, ja ir brīvas 
vietas; 

1.3.2. mazcenu kapi – jaukta tipa 
kapsēta, kuras:

1.3.2.1. vecā daļa  daļēji slēgta kap
sēta, apbedīšanu veic tikai brīvās vietās, 
bet neveic atkārtotu apbedīšanu

1.3.2.2. jaunā daļa – atvērta tipa 
kapsēta, kurā mirušo apbedīšanai tiek 
ierādītas jaunas kapavietas

1.4. Mārupes pagastā kapsētas ir Mā
rupes pagasta pašvaldības īpašums.

1.5. Mārupes pagasta kapsētās kapa
vietas tiek piešķirtas Mārupes pagas
tā deklarēto iedzīvotāju apbedīšanai. 
Izņēmuma gadījumos kapavietas var 
piešķirt Mārupes pagastā deklarēto 
iedzīvotāju 1. pakāpes augšupējo vai 
lejupējo radinieku (bērnu, vecāku) 
apbedīšanai.

2. Kapsētu iekšējās kārtības noteikumi
2.1. Kapsētu apmeklētājiem, amat

niekiem, kopējiem, strādniekiem un 
citām personām, kuras atrodas kapsētā, 

jāizturas godbijīgi, kā arī jāievēro šie 
noteikumi un kapu pārziņa norādī
jumi.

2.2. Bērni līdz 10 gadu vecumam 
drīkst apmeklēt kapsētas tikai pieaugu
šo pavadībā, kuri uzņemas par viņiem 
atbildību.

2.3. Apmeklētājiem kapsētās aiz
liegts:

2.3.1. kāpt, staigāt vai sēdēt uz kapa
vietām;

2.3.2. ievest dzīvniekus un/vai ap
glabāt tos;

2.3.3. slēpot, braukt ar velosipēdiem, 
skrituļslidām, mopēdiem, motocik
liem;

2.3.4. braukt ar automašīnām, izņe
mot gadījumus, kad saņemta kapsētas 
pārziņa atļauja;

2.3.5. braukt ar automašīnu bēru 
ceremonijas laikā tās norises vietas 
tuvumā;

2.3.6. piegružot kapsētas teritoriju, 
dedzināt atkritumus, kā arī piesārņot 
celiņus un apstādījumus;

2.3.7. ņemt smiltis un zemi tam ne
atļautās vietās;

2.3.8. postīt kapsētu aprīkojumu (sē
tas, solus, sūkņus, ēkas, pieminekļus, 
piemiņas plāksnes) un stādījumus;

2.3.9. tirgoties bez speciālas atļau
jas;

2.3.10. sniegt apbedīšanas un kapa
vietu kopšanas komercpakalpojumus 
bez kapsētas īpašnieka vai kapsētas 
pārziņa saskaņojuma;

2.3.11. stādīt kokus apbedīšanai ie
rādītajās vietas bez kapsētas pārziņa 
atļaujas.

2.4. Šīs nodaļas 2.3. punkta notei
kumu neievērošana ir administratīvi 
sodāms pārkāpums, par ko iedzīvotā
jiem vai amatpersonām var piemērot 
naudas sodu līdz Ls 50.

3. Kapsētu īpašnieka un pārziņu 
pienākumi un tiesības

3.1. Kapsētu īpašnieks veic visus 
nepieciešamos pasākumus, lai nodro
šinātu pilnvērtīgu:

3.1.1. kapsētu iekšējo ceļu un celi
ņu, koplietošanas laukumu, būvju, sētu, 
solu izbūvi, uzturēšanu un remontu, 
ārpus kapavietām esošo apstādījumu, 
zālienu un koku kopšanu, teritoriju 
labiekārtošanu, atkritumu izvešanu, 
ūdens ņemamo vietu uzturēšanu;

3.1.2. kapsētu ainavas veidošana at
bilstīgi vietējām kultūrvēsturiskajām 
tradīcijām;

3.1.3. kapsētu sektoru, rindu un 
kapavietu nospraušanu dabā;

3.1.4. apbedījuma vietu precīzu uz
skaiti, kā arī šīs informācijas pieeja
mību;

3.1.5. kapsētu paplašināšanu saskaņā 
ar noteiktā kārtībā apstiprinātajiem 
projektiem;

3.1.6. sanitāro normu un noteikumu 
ievērošanu.

3.2. Kapsētas īpašnieks kapsētas 
apsaimniekošanas organizēšanai un 
nodrošināšanai nozīmē kapsētas pār
zini un nosaka viņa pienākumus, t.sk. 
pienākumus nodrošināt:

3.2.1. kapavietas ierādīšanu, uzmērī
šanu un nospraušanu dabā kapa rak
šanai, galveno kapsētas ceļu sakopšanu 
pēc katras apbedīšanas;

3.2.2. apbedījuma vietu precīzu 
uzskaiti, kā arī datu pieejamību. Vest 
mirušo reģistrācijas grāmatu un apbe
dījumu vietu kartotēku, kurā izdarāms 
ieraksts par katru kapsētā notikušu 
apbedīšanu;

3.2.3. kapsētās esošo vērtību un īpa
šuma saglabāšanu.

4. Kapavietas uzturēšanas noteikumi
4.1. Kapavietas uzturētājs iegūst 

kapavietas lietošanas tiesības un uz
turēšanas pienākumus, noslēdzot ar 
kapsētas īpašnieku kapavietas uzturē
šanas līgumu.

4.2. Kapavietas uzturēšanas līgums 
tiek slēgts uz noteiktu laiku – 20 (div
desmit) gadiem. Kapavietas uzturēšanas 
līgums var tikt pagarināts vai pārjau
nots, pusēm rakstveidā vienojoties. 

4.3. Noslēdzot kapavietas uzturē
šanas līgumu, kapavietas uzturētājam 
jāizvēlas un jānorāda līgumā viens 
no radiniekiem, kas būs kapavietas 
uzturētāja pienākumu pārņēmējs un 
šo pienākumu pārņemšanai ir devis 
rakstveida piekrišanu. 

4.4. Gadījumā, ja kapavietas uzturē
šanas līgums tiek slēgts par ģimenes 
kapavietas uzturēšanu, kapavietas uz
turētājam ir tiesības šajos noteikumos 
noteiktā kārtībā apbedīt ģimenes kapā 
savus piederīgos, kā arī būt apbedītam 
pašam.

4.5. Kapavietas uzturētājs var kopt 
kapavietu pats vai arī noslēgt līgumu 
par kapavietas kopšanu ar juridisku 
vai fizisku personu, kura savu darbību 
saskaņojusi ar kapsētas īpašnieku.

4.6. Kapavietas uzturētājam ir sais
toši un viņš personīgi atbild par šādu 
noteikumu ievērošanu:

4.6.1. kapavieta sakārtojama un lab
iekārtojama ne vēlāk kā gada laikā pēc 
apbedījuma veikšanas; 

4.6.2. pieminekļu, piemiņas plākšņu 
un kapakmeņu uzstādīšanai kapavie
tā, iebraukšanai kapsētas teritorijā u. 
c. darbiem kapsētā jāsaņem kapsētas 
pārziņa atļauja;

4.6.3. kapavietas apstādījumi ne
drīkst pārsniegt ierādītās kapavietas 
robežas;

4.6.4. krūmi, kuri norobežo kapavie
tu, nedrīkst būt augstāki par 50 cm. Tos 
nedrīkst stādīt aiz kapavietas robežām 
un savlaicīgi jāapgriež;

4.6.5. kapavietas  apmales, kas no
robežo ierādīto kapavietu, nedrīkst 
pārsniegt 20 cm augstumu. Kapavietas 
nožogošanai aizliegts izmantot neat
bilstīgus materiālus (azbestcementa 
loksnes, skārdu, ķieģeļus, plastmasas 
izstrādājumus u.c);

4.6.6. atkritumi pēc kapavietas kop
šanas pabeigšanas jānogādā atkritumu 
savākšanas vietās uzstādītajos kontei
neros vai kaudzēs. Aizliegts veidot at
kritumu kaudzes kapsētā citās vietās. 
Kapsētās izvietotās atkritumu urnas 
paredzētas sīkajiem atkritumiem:

4.6.7. aizliegts izcirst kokus bez kap
sētas pārziņa atļaujas;

4.6.8. aizliegts bez Mārupes pagasta 
padomes rakstiskas atļaujas izvest no 
kapsētas vai restaurēt uz vietas piemi
nekļus vai to elementus.

4.7. Kapavieta, kura netiek kopta trīs 
gadus pēc kārtas, tiek atzīta par ne
uzturētu. Par kapavietas uzturēšanas 
noteikumu neizpildi katru gadu tiek 
sastādīts kapsētas īpašnieka izveidotas 
komisijas akts. Pēc trim gadiem kapsē
tas īpašnieks ir tiesīgs vienpusēji izbeigt 
kapavietas uzturēšanas līgumu un kapa 
kopiņu nolīdzināt, 10 (desmit) dienu 
iepriekš uz pēdējo zināmo adresi no
sūtot kapavietas uzturētājam rakstveida 
brīdinājumu. Jautājumu par piemiņas 
zīmju vai pieminekļa saglabāšanu iz
lemj Mārupes pagasta padome.

4.8. Šīs nodaļas 4.6. punkta notei
kumu neievērošana ir administratīvi 
sodāms pārkāpums, par ko iedzīvotā
jiem vai amatpersonām var piemērot 
naudas sodu līdz Ls 50.

5. Kapavietas piešķiršanas un mirušā 
apbedīšanas kārtība

1.1. Kapavieta tiek piešķirta ar Mār
upes pagasta padomes dzimtsarakstu 
nodaļas vadītājas lēmumu, pamatojoties 
uz dzimtsarakstu iestādes izdotu mir
šanas apliecību, noslēdzot kapavietas 
uzturēšanas līgumu un samaksājot 
kapavietas ierīkošanas maksu.

1.2. Kapa vietas nevar rezervēt.
1.3. Ģimenes kapavieta tiek ierādīta 

pēc pirmā ģimenes locekļa nāves uz 
attiecīga mirušā radinieka pieprasīju
ma pamata. Ģimenes kapavietu nevar 
izveidot lielāku par četrām kapavie
tām.

1.4. Apbedīšana ģimenes kapavietā 
var notikt tikai ar ģimenes kapavietas 
uzturētāja vai tā pienākumu pārņēmēja 
rakstisku atļauju.

1.5. Atkārtotu apbedīšanu kapavietā 
var veikt ne agrāk kā 25 gadus pēc 
iepriekšējā apbedījuma.

1.6. Kapavietu dabā ierāda kapsē
tas pārzinis un nosaka apbedīšanas 
laiku.

1.7. Apbedīšanas pakalpojumus kap
sētās sniedz mirušā radinieku (strīdus 
gadījumā – kapavietas apsaimniekotāja) 
izvēlēta apbedīšanas firma vai fiziskas 
personas, kuru darbības iepriekš sa
skaņotas ar kapsētas pārzini.

1.8. Kapu rok bēru dienā kapsētas 
pārziņa klātbūtnē un ievērojot viņa 
dotos norādījumus. Laikā, kad stipri 
sasalusi zeme, kapu sāk rakt iepriek
šējā dienā un pabeidz bēru dienā. Bez 
saskaņošanas ar kapsētas pārzini kap
sētā nav pieļaujami nekādi rakšanas 
darbi.

1.9. Apbedīšana notiek katru dienu, 
izņemot svētdienas un pirmdienas, kā 
arī svētku dienas.

1.10. Mirušo novietošanai līdz ap
bedīšanas brīdim izmanto kapličas. 
Tās drīkst apmeklēt tikai ar kapsētas 
pārziņa atļauju.

1.11. Atvadu ceremonijas ilgums 
kapličā nedrīkst pārsniegt laiku, ko, 

savstarpēji vienojoties ar mirušā piede
rīgajiem, noteicis kapsētas pārzinis.

1.12. Katru mirušo apbedī atsevišķā 
kapā. Kapa garumam jābūt ne mazā
kam par 2 m, platumam – 0,8 m līdz 
1,0 m, dziļumam – 2,0 m līdz zārka 
vākam. Apbedot bērnus, izmēri var 
attiecīgi mainīties, izņemot kapa dzi
ļumu. Urna ar mirušā pelniem jārok 
1 m dziļumā. Attālumam starp kopi
ņām to garajās malās jābūt 1 m, īsajās 
malās – 0,5 m.

5.12.1. Ierādāmo kapavietu izmēri

1.13. Mirstīgās atliekas var pārapbe
dīt ne agrāk kā gadu pēc apbedīšanas 
brīža, saņemot kapsētas īpašnieka un 
sanitārā dienesta atļauju.

1.14. Mirstīgo atlieku ekshumāciju 
izdara likumā noteiktā kārtībā, saska
ņojot to ar Mārupes pagasta padomi.

1.15. Mārupes pagasta padomes Lab
iekārtošanas dienests mazcenu kapsētā 
izveido speciālus sektorus bezpiederīgo 
personu apbedīšanai.

6. Kapliču izmantošana
1.1.  Sēru pasākumu izpildei kapsētu 

pārziņi uz noteiktu laiku bez atlīdzības 
nodod bēru rīkotājiem kapsētu terito
rijās esošās kapličas.

1.2.  Bēru rīkotāji kapličas ir tiesīgi 
izmantot mirušo novietošanai līdz ap
bedīšanas brīdim. Tās drīkst apmeklēt 
tikai ar kapsētas pārziņa atļauju. Pārējā 
laikā kapličas ir slēgtas.

7. Atbildība un administratīvā soda 
piemērošana

1.1. Personas par šo noteikumu 
neievērošanu var saukt pie atbildības 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, 
ņemot vērā izdarītā pārkāpuma rak
sturu un vainas pakāpi.

1.2.  Kontrolēt šo noteikumu izpildi 
un sastādīt administratīvos protokolus 
ir tiesīgas sabiedriskās kārtības nodro
šināšanas pakalpojumu Mārupes pa
gasta padomei sniedzošās personas.

1.3.  Policijas tiesības kontrolēt šo 
noteikumu izpildi reglamentē Latvijas 
Republikas likums “Par policiju”

8. Noslēguma jautājumi
1.1. Šie saistošie noteikumi stājas 

spēkā nākamajā dienā pēc to pub
licēšanas laikrakstā “Rīgas Apriņķa 
Avīze”.

1.2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās 
dienu spēku zaudē Mārupes pagasta 
padomes 25.10.2000 saistošo noteiku
mu nr. 7 “Noteikumi, kurus pārkāp
jot paredzēta administratīvā atbildība” 
7. punkts un 15. punkts.

Priekšsēdētāja l. kadiģe

kAPAVieTA
PlA-
Tums 
(m)             

gA-
Rums 
(m)

Vienvietīga 1,50 3,30

divvietīga 2,50 3,30

trīsvietīga 3,00 3,30

Četrvietīga 4,00 3,30

Vienvietīga urnu 
kapavieta 1,50 1,50

MārUPES PAGASTA KAPSĒTU UZTUrĒŠANAS NOTEIKUMI

 lasiet 
sludinā-

jumus 
arī rAA 
reklā-

mas lap-
pusēs!


