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Jau kopš pagājušā gada 
sākuma privātās pirmsskolas 
izglītības iestādes (PII), kuras 
noslēdza līgumu par izglītī-
bas pakalpojumu sniegšanu 
saskaņā ar Mārupes pagasta 
padomes lēmumu par katru 
Mārupes pagastā deklarēto au-
dzēkni varēja saņemt MK notei-
kumos paredzēto pašvaldības 
maksājumu 33 latu apmērā. 
Laikā, kad daudz tiek spriests 
par privātās partnerības vei-
došanu pirmsskolas izglītības 
jautājumos, Mārupes pagasta 
padome pieņēmusi lēmumu pa-
lielināt līdzdalības maksājumu 
privāto pirmsskolas izglītības 
iestāžu finansēšanā līdz 80 

latiem, tādējādi gan atbalstot 
privātās iniciatīvas izglītības 
jomā, gan samazinot vecāku 
maksājumus.

Mārupes pagasta padomes 
priekšsēdētāja Līga Kadiģe: 
“Mārupes pagasta padomes 21. 
februāra sēdē tika pieņemts lē-
mums maksāt privātajām PII 80 

latus par katru mazo mārupieti, 
kurš nav ticis pašvaldības PII. 
Pakalpojums maksā tik, cik tas 
maksā. Pašvaldība to var pirkt 
arī no privātas izglītības iestā-
des, bet tikai ar noteikumu, ka 
šai iestādei jābūt reģistrētai 
izglītības iestāžu reģistrā un 
jārealizē licencētas mācību 
programmas. Tādi pazīstami 
Pārdaugavas privātie bērnudārzi 
kā “Mazulītis Rū”, “Varavīksne” 
(SIA “Sauljums”) un “Patnis” 
jau ir pieteikušies slēgt līgu-
mus, līdz ar to vecākiem šajās 
izglītības iestādēs būs jāmaksā 
par 80 latiem mazāk. Tie, kuru 
bērni apmeklē citus privātos 
PII, lai mudina savu izglītības 

iestāžu vadītājus ierasties pie 
mums pašvaldībā un slēgt līgu-
mus. Tikai jāatceras: bērnam un 
vienam no vecākiem ir jābūt 
deklarētam Mārupes pagastā 
ne mazāk par gadu. 

Šajā gadā mūsu līdzdalība ir 
astoņdesmit lati, bet arī nākot-
nē, ja cenas augs, iespēju robe-
žās pašvaldība šo maksājumu 

palielinās, jo apzināmies, ka šī 
būs viena no problēmas risi-
nāšanas formām. Varbūt mūsu 
iniciatīva – šis maksājuma sum-
mas palielinājums – izraisīs arī 
interesi privāto PII veidošanā 
tieši pašvaldībā, jo pašvaldības 
pieņemtais lēmums ir zināma 
garantija arī uzņēmēju sarunās 
ar kredītiestādēm.”

PII veidošana un uzturēšana 
ir ļoti specifisks bizness. Pirm-
kārt, tas ir ar minimālu peļņu, 
ja vispār par tādu var runāt. 
Otrkārt, ja cilvēks nav strādājis 
PII sistēmā vai viņam neveidojas 
komanda, kas tur ir strādājusi, 
ir grūti aptvert uzreiz gan iz-
glītības, gan saimnieciskos jau-

tājumus, tāpēc daudz kas rada 
pat neizpratni. Normas nedrīkst 
ignorēt, jo maziem bērniem ir 
jābūt drošai un kvalitatīvai videi, 
bet tie, kas jau darbojas šajā sfē-
rā, zina: visu var atrisināt. Tiem, 
kas interesējas par PII atvērša-
nu, Līga Kadiģe iesaka vispirms 
veidot domubiedru grupu un 
neizgudrot riteni – privātajām 

PII ir nodibināta sava asociācija, 
kuras dalībnieki noteikti ir gatavi 
diskutēt. Jādomā, ka arī neviena 
pašvaldība un tās PII darbinieki 
neatteiks palīdzību un padomu, 
ja viņiem šī problēma būs aktuā-
la. Šobrīd par nelielu esošo PII 
filiāļu veidošanu tieši Mārupē 
interesējas vairākas jaunās uz-
ņēmējas, kas jau nodarbojas ar 
pirmsskolas izglītību. 

Pagasta padomes priekšsē-
dētāja atzīst: vienu līdz divas 
PII tuvākajā laikā jābūvē arī 
pašvaldībai, jo tai jāgarantē 
obligātā pirmsskolas izglītība 
piecus līdz sešus gadus veciem 
bērniem – sagatavošana skolai 
ar profesionāliem pedagogiem. 

Tā kā bērnudārza periods aiz-
ņem salīdzinoši īsu laika posmu 
cilvēka dzīvē, pašvaldībai jāmek-
lē alternatīvas iespējas, lai tieši 
mazākajiem bērniem no viens 
ar pus līdz triju gadu vecumam, 
kad mazulim nav vajadzīgs lie-
lais kolektīvs un arī izglītojošās 
funkcijas ir citādas, nodrošinātu 
kvalitatīvu uzturēšanās un at-

tīstības vidi ārpus mājas, kad 
māmiņām pēc pusotra gada 
bērna kopšanas atvaļinājumā 
jāatgriežas darbā. 

Tā kā Mārupes pagasta pado-
me šobrīd uztur septiņas izglītī-
bas iestādes, kuru izdevumiem 
katru gadu tiek atvēlēti vismaz 
40 – 60% budžeta līdzekļu, 2007. 
gada budžeta ietvaros, ņemot 
vērā, ka pēdējos gados liels darbs 
ieguldīts pašvaldības iestādēs strā-
dājošo izglītībā, līdz ar to izaudzi-
not augsta līmeņa speciālistus, ir 
radusi iespēju pedagogiem daļēji 
segt ceļa izdevumus proporcionāli 
nostrādātajam laikam, apmaksāt 
veselības apdrošināšana polises 
un ir paredzējusi konkrētu algu 
fondu katrai izglītības iestādei 
materiālajai stimulēšanai. Jaunā 
mācību gada sākumā uzsāks dar-
bu arī trešā pirmsskolas izglītības 
grupa Skultes pamatskolā. Paš-
valdība ar tīru sirdsapziņu var 
uzdot valsts institūcijām jautā-
jumu: kur lai pašvaldība ņem 
līdzekļus tam visam, ja Mārupei 
tagad pašvaldību izlīdzināšanas 
fondā jāpārskaita jau vairāk nekā 
miljons latu? Otro gadu dabiskais 
pieaugums pagastā ir pozitīvs, pie 
tam dzimstība krietni pārsniedz 
mirstību, nāk klāt vairāk nekā 
tūkstotis iedzīvotāju gadā – pār-
svarā uz Pierīgas pašvaldībām 
pārceļas jaunas ģimenes ar bēr-
niem. 
Nobeigumu lasiet 6. lpp.      
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Mārupes pagasta padomes informatīvais tālrunis 7934695, www.marupe.lv

Jāplāno partnerattiecības starp ģimeni, 
pašvaldību un valsti izglītības jomā

Mārupes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes apmeklē vairāk kā 350 mazo mārupiešu.

ŠAJā nuMuRā:
m mārupes pagasta padomes 
sēde nr. 2 – 21.02.2007. 
mPP ārkārtas sēde nr. 3 – 
07.03.2006.
• Par mārupes pagasta 
padomes ūdenssaimniecības 
attīstības projekta realizāciju
• mārupes pagastam – jauns 
izpilddirektors
m mūsu sapņa piepildīšanās ir 
tik tuvu! – par mārupes pamat-
skolas piebūves būvniecību
m skolēnu pārvadājumu 
maršruti 
m mārupi pieskandina mazas 
balstiņas – jauno vokālistu 
konkurss “cālis 2007” 
m 8. aprīlī visus aicinām uz 
Lieldienu jampadracīti!
m iepriecini sirdi! – mārupes 
vidusskola jau sesto gadu 
Ziemassvētku laikā apciemo 
jauniešu pansionātu 
m Lidostas attīstības vīzija skul-
tes ciematu pagaidām neskar
m Kā vienmēr – daudz sporta 
jaunumu:
• volejbola kaislības
• 17. martā ģimeņu sporta 
diena skultē
• 31. martā vispārējās fiziskās 
sagatavotības testu diena
m sludinājumi un paziņojumi
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Darba kārtībā 11 
jautājumi.

MPP nolēma
• apstiprināt kā galīgo zemes 

ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam “Strautiņi”, “Putnukalni”, 
Briežu iela 6, “Zieduklēpji”.

• izveidot Mārupes pagas-
ta Jaunmārupes ciema teritorijā 
Sedolu ielu (no Loka ceļa līdz 
meliorācijas novadgrāvim N-71) 
0,12 km garumā un 12 m platumā 
sarkanajās līnijās.

• uzsākt detālplānojuma izstrā-
di saimniecībai “Stīgas” teritorijai, 
kuru ietver sauszemes robeža starp 
saimniecību “Stīgas” un “Jaunsmu-
kas” – meliorācijas novadgrāvis 
N-32 – meliorācijas novadgrāvis 
N–8 – sauszemes robeža starp 
saimniecību “Stīgas” un nekustamo 
īpašumu Laipu iela 10 – sauszemes 
robeža starp saimniecību “Stīgas” 
un nekustamo īpašumu Laipu iela 
8 – sauszemes robeža starp saim-
niecību “Stīgas” un nekustamo 
īpašumu Laipu iela 6 – sauszemes 
robeža starp saimniecību “Stīgas” 
un nekustamo īpašumu Laipu iela 
4 – sauszemes robeža starp saim-
niecību “Stīgas” un nekustamo 
īpašumu Laipu iela 2 – sauszemes 
robeža starp saimniecību “Stīgas” 
un nekustamo īpašumu Laipu iela 
1, apmēram 2,1 ha kopplatībā.

Detālā plānojuma darba uzde-
vumu Nr. 2007/8.

• piekrist četru saimniecību sa-
dalīšanai divos zemes gabalos.

• atteikt detālplānojuma uz-
sākšanu saimniecībai “Mazieķi-4”, 
mainot Mārupes pagasta teritorijas 
plānojuma 2002. – 2014. gadam, 
pamatojoties uz MK noteikumu 
Nr. 883 “Vietējās pašvaldības te-
ritorijas plānošanas noteikumi” 7. 
pantu.

• piešķirt deviņas juridiskās 
adreses, kā arī juridisko adresi 
viena nekustamā īpašuma telpu 
grupām.

• apstiprināt Māri Zavadski par 
Mārupes pagasta padomes izpilddi-
rektoru ar 2007. gada 8. martu.

• par Mārupes pagasta pri-
vatizācijas komisijas priekšsē-
dētāju iecelt Mārupes pagasta 
izpilddirektoru Māri Zavadski. 
Pārējais komisijas sastāvs paliek 
nemainīgs. Komisijas locekļi: de-
putāte Anita Grope, Līga Laupere; 
galvenā grāmatvede Rita Kausi-
niece; komisijas sekretāre: Alda 
Bērziņa.

• atļaut SIA “Mārupes ambulan-
ce 1” kā telpu Amatas ielā 14 nom-
niekam slēgt apakšnomas līgumu 
par ēkas 1. stāva telpu 22,8 km2 
platībā, Amatas ielā 14, Mārupē 
nodošanu apakšnomā.

Nākamā Mārupes pagasta 
padomes sēde notiks 28. martā 
plkst. 15.00.
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MāRuPES PAGASTA PADOMĒ

āRKāRTAS SĒDE 
nr. 3 – 2007. 
gada 7. martāDarba kārtībā 39 jautājumi

nekustamā īpašuma 
jautājumi

Mārupes pagasta padome 
(MPP) nolēma:

• uzsākt detālā plānojuma 
izstrādi.

• izveidot Mārupes ciema 
teritorijā

Strazdu ielu (no Silnieku 
ielas līdz nekustamajam īpašu-
mam “Helgitas”) 0,2 km garu-
mā un 12 m platumā sarkanajās 
līnijās;

Mākoņu ielu (no meliorācijas 
novadgrāvja N-2 līdz nekusta-
majam īpašumam “Ronīši”) 0,1 
km garumā un 12 m platumā 
sarkanajās līnijās.

Lidostas teritorijā
Muzeju ielu (no Valsts au-

toceļa P-133 līdz Ziemeļu ielai)  
0,6 km garumā un 12 m platumā 
sarkanajās līnijās;

Ziemeļu ielu (no Muzeju 
ielas līdz Valsts autoceļa P-133)  
0,9 km garumā un 12 m platumā 
sarkanajās līnijās;

Torņa ielu (no Muzeju ielas 
līdz nekustamajam īpašumam 
Rūdas-1) 0,8 km garumā un 12 
m platumā sarkanajās līnijās;

Pilotu ielu (no Torņu ielas 
līdz Ziemeļu ielai) 0,4 km garu-
mā un 12 m platumā sarkanajās 
līnijās;

Pasta ielu (no Torņu ielas 
līdz Ziemeļu ielai) 0,4 km ga-
rumā un 12 m platumā sarka-
najās līnijās;

Parka ielu (no Torņu ielas 
līdz Pilotu ielai) 0,5 km garu-
mā un 12 m platumā sarkanajās 
līnijās;

Mazā ielu (no Parka ielas 
līdz Ziemeļu ielai) 0,2 km ga-
rumā un 12 m platumā sarka-
najās līnijās;

Miglas ielu (no Parka ielas 
līdz Mazā Gramzdas iela) 0,5 
km garumā un 12 m platumā 
sarkanajās līnijās.

• apstiprināt nekustamā īpa-
šuma Avotu iela 53,  “Upkalni”,  
“Brīvkalni” zemes ierīcības pro-
jektus kā galīgos.

• nodot sabiedriskajai ap-

spriešanai un atzinumu saņem-
šanai 

zemes gabala “Meži” 1. zemes 
vienības detālplānojuma pirmo 
redakciju,

zemes gabala “Rudzrogas” de-
tālplānojuma pirmo redakciju,

zemes gabala “Ošupes” detāl-
plānojuma pirmo redakciju. 

• apstiprināt izstrādātā detāl-
plānojuma 1. redakciju kā galī-
go un pieņemt Mārupes pagasta 
saistošos noteikumus 

Nr. 6 projektu “Mārupes 
pagasta saimniecības “Vazdi-
ķi-B” un “Tulpes” detālais plā-
nojums”.

Nr. 7 projektu “Mārupes pa-
gasta saimniecības “Silāji” detālais 
plānojums”.

• piekrist zemes sadalīšanai 
četros nekustamajos īpašumos.

• piešķirt juridiskās adreses 
pēc 25 iesniegumiem 50 nekus-
tamajiem īpašumiem un divām 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
telpu grupām (dzīvokļiem) un 
rindu mājas telpu grupām.

• noņemt vienam nekusta-
mam īpašumam apgrūtināju-
mu – aizsargjoslu gar gaisvadu 
sakaru līniju – un noteikt ap-
grūtinājumu – aizsargjoslu gar 
apakšzemes kabeļu sakaru līni-
ju. Noteikt četriem nekustamiem 
īpašumiem apgrūtinājumus.

• atteikties no pirmpirkuma 
tiesībām uz 30 nekustamā īpa-
šuma objektiem.

• pagarināt zemes nomas 
līgumu ar privātpersonu uz 

pieciem gadiem, nosakot no-
mas maksu 1,5% no iznomātās 
zemes kadastrālās vērtības un 
PVN 18% par zemes gabalu 
1,274 hektāru platībā, kā arī 
paredzēt iespēju lauzt nomas 
līgumu, ja pagasta padomei ro-
das nepieciešamība pēc minētā 
zemes gabala.

• piedzīt bezstrīdus kārtībā no 
viena īpašnieka par nekustamo 
īpašumu termiņos nenomaksāto 
nekustamā īpašuma nodokli, to 
vēršot uz nodokļa parādniekam 
piederošo kustāmo un nekusta-
mo īpašumu.

Dažādi jautājumi
MPP nolēma
• pieņemt iesniegtos saisto-

šos noteikumus Nr. 8 “Par Mā-
rupes pagasta pašvaldības 2007. 
gada budžetu”. Saistošie noteiku-
mi stājas spēkā nākamajā dienā 
pēc to parakstīšanas, un tie ir 
brīvi pieejami Mārupes pagasta 
padomes ēkā. (Vairāk lasiet nā-
kamajās Mārupes Vēstīs”).

• Ņemot vērā Mārupes pa-
gasta 13.02.2007. attīstības ko-
mitejas atzinumu, virzīt projektu 
“Mārupes pagasta bibliotēkas 
rekonstrukcija” 2007. gadā, uz-
sākot tehnisko projektēšanu; 
gatavot projekta pieteikumu 
Reģionālās attīstības un paš-
valdību lietu ministrijai valsts 
investīciju programmu līdzfi-
nansējuma iegūšanai, Mārupes 
pagasta padomes līdzfinansē-
jumu paredzēt no pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu 
pārdošanas.

• organizēt konkursu “Pat-
ruļdienesta pakalpojuma nod-
rošināšana Mārupes pagasta 
teritorijā 2007. gadā”. Cenu 
aptaujas komisija: I. Punculis 
– iepirkumu komisijas priekš-
sēdētājs, komisijas locekļi: R. 

Kausiniece, I. Vovers, N. Drei-
manis, A. Belousovs, komisijas 
sekretāre: I. Ķemere.

• organizēt cenu aptauju 
“Datortehnikas iegāde Mārupes 
pagasta padomes administrācijas 
darbiniekiem un skolām”. Cenu 
aptaujas komisija: I. Punculis – 
iepirkumu komisijas priekšsēdē-

tājs, komisijas locekļi: R. Kau-
siniece, S. Sakoviča, A. Grope, 
komisijas sekretāre: I.Ķemere.

• pieņemt no SIA “MR Multi-
funkcionālais centrs” nekustamā 
īpašuma – zemes gabala “Lielās 
ielas daļa – 1” ar platību 0,6585 
ha un izbūvēto ielas daļu 303 m 
garumā.

• anulēt ziņas par divu ie-
dzīvotāju deklarēto dzīvesvietu 
Mārupes pagastā. 

• piekrist izņemt reģistrācijas 
apliecību uz individuālo darbu – 
taksometra pakalpojumiem ar 
vieglo automašīnu Rīgas rajonā, 
psihologa darbam, pirmskolas 
vecuma bērnu auklītes pakal-
pojumiem. 

• atbrīvot R. Jirgensonu no 
Mārupes pagasta padomes izpild-
direktora amata ar 28.02.2007.

Izglītības jautājumi
MPP nolēma
• atbalstīt ar līdzfinansējumu 

privātās reģistrētās pirmsskolas 
izglītības iestādes, kuras realizē 
licencētas pirmsskolas izglītības 
programmas, ja

1.1. iestādi apmeklē bērns, 
kurš kopā ar vismaz vienu no 
vecākiem vairāk par gadu savu 
dzīvesvietu deklarējis Mārupes 
pagasta administratīvajā teri-
torijā. 

1.2. iestādes dibinātājs ar 
Mārupes pagasta padomi ir no-
slēdzis līgumu par dalību izglī-
tības iestādes finansēšanā.
Nobeigumu lasiet 9. lpp.      

darba 
uzdevums 
Nr.

Nosaukums teritorijas robežas Kopējā 
platība

2007/3 nekustamā 
īpašuma 
meldriņu iela 
18 teritorijai

sauszemes robeža starp nekustamo īpašumu meldriņu iela 18 un saimniecību “meldriņi-
1” – starp nekustamo īpašumu meldriņu iela 18 un saimniecību “Lapiņas-3” – meliorācijas 
novads n-13 – sauszemes robeža starp nekustamo īpašumu meldriņu iela 18 un saimniecību 
“Vīksnas”, meldriņu iela 29, saimniecību “silmači”

apmēram 
2,36 ha 

2007/4 nekustamā 
īpašuma “Vil-
ciņi” 1. zemes 
vienības un 2. 
zemes vienī-
bas teritorijai

Pašvaldības ceļš c-4 – sauszemes robeža starp saimniecību “Vilciņi” 1. zemes vienību un 
rīgas pilsētas mežu fondu – starp saimniecību “Vilciņi” 1. zemes vienību un saimniecību 
“meži” – meliorācijas novads K-97 – sauszemes robeža starp saimniecību “Vilciņi” 1. zemes 
vienību un saimniecību “saulgoži” – meliorācijas novadgrāvis K-97 – meliorācijas novadgrāvis 
K-99 – sauszemes robeža starp saimniecību “Vilciņi” 1. zemes vienību un rīgas pilsētas mežu 
fonds – pašvaldības ceļš c4 – sauszemes robeža starp saimniecību “Vilciņi” 2. zemes vienību 
un rīgas pilsētas mežu fondu – sauszemes robeža starp saimniecību “Vilciņi” 2. zemes vienību 
un saimniecību “Pasakainās pļavas” – sauszemes robeža starp saimniecību “Vilciņi” 1. zemes 
vienību un rīgas pilsētas mežu fondu

apmēram 
56,4 ha

2007/5 saimniecības 
“dārtas” teri-
torijai

Plieņciema iela – sauszemes robeža starp saimniecību “dārtas” un nekustamo īpašumu Plieņ-
ciema iela 26, “skudras”, nekustamo īpašumu Puķu iela 7 – Vārpu iela

apmēram 0,9 
ha

2007/6 saimniecības 
“Gaidžūnas-B” 
teritorijai

meliorācijas novadgrāvis n-12 – meliorācijas novadgrāvis n-14 – sauszemes robeža starp 
saimniecību “Gaidžūnas-B” un “Kaspari”, “Lācēni-1”, “Gaigalas”

apmēram 
2,92 ha

2007/7 saimniecības 
“strazdiņi” 
teritorijai

Brūkleņu iela – sauszemes robeža starp saimniecību “strazdiņi” un nekustamo īpašumu Brūk-
leņu iela 109, nekustamo īpašumu mēmeles iela 44, nekustamo īpašumu Lejnieku iela 11, 
“avoti”, “timseni”

apmēram 
1,17 ha
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Par Mārupes 
pagasta padomes 
ūdenssaimniecības 
attīstības projekta 
realizāciju

MPP ārkārtas sēdē Nr. 3, ņe-
mot vērā 07.03.2007. attīstības 
komitejas atzinumu, pieņēma 
iesniegto lēmuma projektu “Par 
Mārupes pagasta padomes ūdens-
saimniecības attīstības projekta 
realizāciju”, kā arī, ņemot vērā 
LR Vides ministrijas 06.02.2007. 
vēstulē Nr. 4.4.2-01/568-1 un 
13.02.2007. vēstulē Nr. 4.2.1.-
16/822 ietvertos skaidrojumus 
un ierosinājumus, nolēma ak-
ceptēt AS “COWI” sadarbībā ar 
SIA “Ūdens Inženieri” 2006. gada 
oktobra projekta “Ūdenssaimnie-
cības pakalpojumu attīstība 12 
Zemgales reģiona pašvaldībās 
Latvijā” ietvaros sagatavoto zi-
ņojumu “Novērtējuma ziņojums 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstībai Mārupes pagastā” kopu-
mā, tajā iekļautās attīstības prog-
nozes un sagatavoto programmu, 
ar šādām izmaiņām īstermiņa un 
ilgtermiņa programmās:

1.1. Pārcelt no projekta īs-
termiņa investīciju programmas 
uz ilgtermiņa programmu šādas 
sadaļas:

- Mar-U-1b Ūdens ieguve, at-
tīrīšana un uzglabāšana Jaunmā-
rupes ciemam (plānotās būvdarbu 
izmaksas Ls 674300 bez PVN),

- Mar-U-3a Ūdensapgādes tīklu 
paplašināšana Jaunmārupes ciema 
Dienvidaustrumu daļā (plānotās 
būvdarbu izmaksas Ls 144800 
bez PVN),

- Mar-U-2a Ūdensapgādes tīk-
lu paplašināšana Jaunmārupes cie-
ma Dienvidrietumu daļā (plānotās 
būvdarbu izmaksas Ls 137100 bez 
PVN, kopējās būvdarbu izmaksas 
Ls 956200 bez PVN).

1.2. Pārcelt no projekta ilgter-
miņa investīciju programmas uz 
īstermiņa programmu sadaļu:

- Mar-U-1a Ūdens ieguve, at-
tīrīšana un uzglabāšana Mārupes 
un Tīraines ciemiem (plānotās 
būvdarbu izmaksas Ls 1053000 
bez PVN).

2. Atbilstoši novērtējuma ziņo-
jumam (ņemot vērā 1.1. un 1.2. 
punktā minētās izmaiņas) ak-
ceptēt projekta plānotās kopējās 
izmaksas Ls 6813639 jeb 9694990 
eiro, tai skaitā PVN Ls 1039369 
(1478897 eiro), apmērā (eiro pēc 
kursa 0,7028 Ls). 

3. Apstiprināt galveno būv-
darbu komponentu realizāciju, 
ņemot vērā izmaiņas prioritārā 
investīciju programmā, saskaņā ar 
šī lēmuma pielikumu Nr. 1.

4. Akceptēt Vides ministri-
jas 06.02.2007. vēstulē Nr. 4.4.2-
01/568-1 piedāvāto iepirkuma 
stratēģiju. Deleģēt Vides minis-
trijas organizētajā iepirkumu 
procedūrā pārstāvjus no Mārupes 
pagasta padomes: Juri Ivanovu 
(AS “Mārupes komunālie pakal-
pojumi” valdes priekšsēdētājs), 
Māri Zavadski (Mārupes pagasta 
padomes izpilddirektors), Ivaru 

Punculi (Mārupes pagasta pado-
mes priekšsēdētājas vietnieks).

5. Nodrošināt pašvaldības 
plānoto līdzfinansējuma daļu Ls 
2369055 (3370880 eiro), kas sa-
stāda 34,77% no Mārupes pagasta 
prioritārās investīciju programmas 
kopējām izmaksām. Pašvaldības 
līdzfinansējums tiks segts šādi:

-  Ls 1042873 (1483883 eiro) 
apmērā no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem;

- Ls 424606 (604163 eiro) ap-
mērā no pakalpojumu sniedzēja 
budžeta līdzekļiem; pakalpojumu 
sniedzējam ņemot aizdevumu 
2009. gadā uz 15 gadiem ar at-
likto maksājumu uz diviem ga-
diem;

- Ls 901576 (1282834 eiro) 
apmērā no kredīta līdzekļiem, 
pašvaldībai ņemot aizdevumu 
2010. gadā uz 20 gadiem.

6. Nodrošināt projektēšanas 
fāzes līgumu plānoto priekšfinan-
sējumu no pašvaldības līdzekļiem 
Ls 389116 (553665 eiro), tai skai-
tā PVN Ls 59357 (84458 eiro). 
Pašvaldības priekšfinansējums tiks 
segts šādi:

- Ls 389116 (553665 eiro) 
apmērā no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem.

7. Nodrošināt pievienotās 
vērtības nodokļa maksājumus 
projekta līgumu rēķinos. 

8. Sniegt galvojumu ūdens-
saimniecības pakalpojumu snie-
dzējam AS “Mārupes komunālie 
pakalpojumi” projekta līdzfinan-
sēšanai plānotā kredīta Ls 424606 
(604163 eiro) apmērā saņemša-
nai.

9. Sagatavot nepieciešamos 
dokumentus iesniegšanai pašval-
dību aizņēmumu un galvojumu 
kontroles un pārraudzības pa-
domē, lēmuma saņemšanai par 
pašvaldības spēju ņemt plānoto 
kredītu Ls 901576 (1282834 eiro 
apmērā), sākot no 2010. gada.

10. Iekļaut projekta realizācijai 
plānotā kredīta summu pašvaldī-
bas kredītsaistībās.

11. Nozīmēt sabiedrisko pa-
kalpojumu sniedzēju AS “Māru-
pes komunālie pakalpojumi” par 
īstermiņa investīciju projekta Ko-
hēzijas fonda finansējuma atbalsta 
saņēmēju. 

12. Kredīta atmaksas nodro-
šināšanai un uzņēmuma finanšu 
stabilitātes uzlabošanai investīciju 
periodā un pēc investīciju pro-
jekta ieviešanas atbalstīt projektā 
izstrādāto tarifu politikas realizā-
ciju, iesniedzot projektā plānoto 
tarifu pieprasījumu apstiprinā-
šanai sabiedrisko pakalpojumu 
regulatoram.

13. Piedalīties projekta reali-
zācijā, nodrošinot nepieciešamās 
informācijas sniegšanu un cil-
vēkresursus atbilstoši prasībām, 
kas izvirzītas projekta atbalsta 
saņēmējam līgumā par projekta 
īstenošanu.

14. Nodrošināt zemes īpašum-
tiesību jautājuma pilnīgu sakār-
tošanu teritorijās, kur paredzami 
būvdarbi prioritārās investīciju 
programmas ietvaros, līdz 2007. 
gada 1. oktobrim.

Mārupes pagasta padomes 
sēdē 07.03.2007. vienbalsīgi par 
Mārupes pagasta padomes iz-
pilddirektoru tika apstiprināts 
Māris Zavadskis, kurš šo darbu 
apvienos ar iesākto, saglabājot 
pusslodzi jurista darba.

Mārupes pagasta padomes iz-
pilddirektoram Mārim Zavadskim 
ir 33 gadi. Vidējo izglītību ieguvis 
Rīgas 49. vidusskolā, pēc tam bei-
dzis Latvijas Policijas akadēmiju ar 
aroda juridisko kvalifikāciju – jau-
nākā komandējošā sastāva iepriek-
šējās izmeklēšanas darbinieks, bet 
otrā līmeņa augstāko profesionālo 
izglītību ar jurista kvalifikāciju ie-
guvis Latvijas Universitātes Juri-
diskajā fakultātē. Hobiji: vēsture, 
sports, fotogrāfija.

Māris Zavadskis: “Brīdī, kad 
Mārupes pagasts meklēja juristu, 
biju nolēmis kaut ko mainīt savā 
karjerā, tāpēc pieņēmu šo piedā-
vājumu. Sākot darbu, jau pirma-
jā mēnesī atklājās nepieciešamība 
darboties plašāk: ir jautājumi, ku-
rus nepieciešams kārtot savādā-
kā veidā, nekā tas ietilpst jurista 
kompetencē. Risinot tos ar pagasta 
padomes priekšsēdētāju un priekš-
sēdētājas vietnieku, izveidojoties 

izpilddirektora vakancei, nonācām 
pie kompromisa varianta, ka va-
rētu apvienot daļēju jurista un 
izpilddirektora darbu, lai sekmī-
gi risinātu un sakārtotu dažādus 
normatīvās bāzes jautājumus. Tā 
kā uzskatīju: pielietojot praksē 
esošās zināšanas un pieredzi, kā 
arī, darba gaitā tās pilnveidojot 
un padziļinot, spēšu būt noderīgs 
Mārupes pagastam un tā vadībai, 
kā arī vēloties strādāt progresējo-
šā, vienotam mērķim strādājošā 
kolektīvā, uzrakstīju pieteikumu 
izpilddirektora amatam, ko depu-
tāti apstiprināja.

Esmu beidzis Latvijas Univer-
sitātes Juridisko fakultāti. Mācoties 
klātienē vakara nodaļā, pa dienu 
sešus gadus strādāju advokātu bi-
rojā. Viens no pamatnozares dar-
bības veidiem bija maksātnespējas 
procesa administrēšana. Bija daži 
desmiti procesu, kurus adminis-
trēju kā Uzņēmuma reģistra pār-
stāvis. Kad stājās spēkā grozījumi 
maksātnespējas likumā, darbojos 
kā administratora palīgs. Pēdējā 
lielākā darba vieta, kas saistīta ar 
maksātnespējas administrēšanu, 
bija “Termināls Vecmīlgrāvis”. 

Domāju, ka iegūtā pieredze, 
pildot šīs administratora funkcijas, 

kas gan vairāk ir civiltiesību joma, 
ļaus man darboties arī atvasinātā 
valsts pārvaldes jomā, saprasties 
ar cilvēkiem un risināt lēmējvaras 
uzdotos jautājumus un uzdevu-
mus. 

Pirmie uzdevumi, kurus redzu 
savā darbā, ir divas savstarpēji 
saistītas lietas: jāsakārto Mārupes 
pagasta administrācijas struktūra 
un atbilstoši šai optimizācijai jā-
izstrādā normatīvais pamatojums 
izveidoto institūciju un iestāžu 
darbībai.

Ceru, ka tas viss ir pamats, 
uz kā varēšu turpmāk veiksmīgi 
strādāt, mācīties, attīstīties un dar-
boties pagasta interesēs.”

as “mārupes komunālie pakalpo-
jumi” valdes priekšsēdētājs Juris 
Ivanovs: sākot darbu pie ūdens-
saimniecības sakārtošanas mārupes 
pagastā, secināts, ka darāmā ir ļoti 
daudz, investīciju apjoms tiks sa-
dalīts īstermiņam un ilgtermiņam, 
būs nepieciešams izvēlēties no 
svarīgiem darbiem (īstermiņā Ls 8 
792 150 bez PVn) vissvarīgākos (ar 
kopējām izmaksām Ls 6 813 639 
ar PVn).

sakarā ar to, ka sia “sabiedrība 
mārupe” pagasta padomei izteica 
vēlmi un apņēmību realizēt sa-
viem spēkiem un ar savu finan-
sējumu uzlabojumus ūdenssaim-
niecībā, darba programmā par 
eiropas līdzfinansējuma apgūšanu 
tika nolemts ūdenssaimniecības 
attīstības sadaļu Jaunmārupē pār-
celt no īstermiņa uz ilgtermiņa 
posmu – tas ir pēc 2010. gada, 
jo sekojot privātā partnera – sia 
“sabiedrība mārupe” – solītiem 
ieguldījumiem, kas tiks realizēts 
laika ziņā ātrāk nekā pašvaldības 
programma (2010. gadā vai pirms 
ilgtermiņa programmas sākša-
nas), varēs redzēt, kas ir izdarīts 
un atbilstoši pagasta attīstības 
tempiem varēs koriģēt un papil-
dināt ilgtermiņā paredzētos dar-
ba apjomus ūdenssaimniecības 
vajadzībām Jaunmārupē. 

tika noprecizēts finansiālais ap-
joms, ko pašvaldība un as “mKP “ 
līdz 2010. gadam varēs apgūt un 
līdzfinansēt, izdalīti no daudzām 
darbu sadaļām visnepieciešamākie, 
kurus iekļāvām īstermiņa komuni-
kāciju būvniecības programmā. 

mārupes pagasta ūdenssaimniecī-
bas un kanalizācijas notekūdeņu 
novadīšanas infrastruktūras vaja-

dzībām ir paredzēts veikt šādus 
darbus: 

• ūdenssaimniecība – līdz 2010. 
gada beigām ir paredzēts reali-
zēt:

1.  pazemes ūdens papildu ieguvi, 
kuras ietvaros tiks izbūvēti septiņi 
jaudīgi dziļurbumi, atdzelžošanas 
stacija, otrā pacēluma sūkņu sta-
cija un virszemes ūdens rezervu-
ārs, kurā tiks uzglabāts ūdens arī 
ugunsdzēsības jaudu nodrošinā-
šanai;

2.  maģistrālais ūdensvads pa Lielo 
ielu no daugavas ielas līdz daibes 
ielai, saslēdzoties ar 1. punktā mi-
nētajām komunikācijām.

Ņemot vērā jau paveiktos darbus 
dzeramā ūdens piegādes maģis-
trālo cauruļvadu izbūvē un iedzī-
votāju nodrošināšanu ar iespēju 
pieslēgties pie mārupes pagasta 
centrālā ūdensvada, galvenie 
būvdarbi, kas jāveic mārupē, ir 
kanalizācijas notekūdeņu ma-
ģistrālo cauruļvadu izbūve, jo uz 
šodienu mārupes ciematā kanali-
zācijas notekūdeņu centralizētas 
savākšanas un novadīšanas sis-
tēmas nav. Vienkāršiem vārdiem 
sakot, mērķis ir izbūvēt mārupes 
ciemata kanalizācijas notekūdeņu 
novadīšanas mugurkaulu kas ļaus 
izveidot uzskatāmu shēmu pieslē-
gumu plānošanai un realizēšanai 
individuāliem (privātmāju) lietotā-
jiem. tas nozīmē, ka mugurkaula 
ribu jeb pieslēgumu būvniecībai 
līdz mugurkaulam – notekūde-
ņu maģistrālajam cauruļvadam, 
būs zināmas tehniskās prasības, 
tāpēc: 

• kanalizācijas notekūdeņu nova-
dīšanas infrastruktūras vajadzībām 
līdz 2010. gada beigām ir pare-
dzēts realizēt:

1. sadaļā mar-n-1 tiks ietvertas 
Vecmārupes centrālā daļā izvie-
totā teritorija no mārasciema, daļa 
rožu ielas, Lilijas iela līdz dauga-
vas ielai, daļa mārupītes gatves 
līdz daugavas ielai, daļa asteru 
ielas, neļķu ielas daļa un dauga-
vas iela no mārupītes gatves līdz 
Lielā ielai;

2. sadaļā mar-n-2a no Jaunmāru-
pes šosejas pa stīpnieku ceļu līdz 
Kantora ielai, no Kantora ielas pa 
Plieņciema ielu līdz Vārpu ielai un 
Pa Vārpu ielu līdz Lielā ielai;

3. sadaļā mar-n-4 no daugavas 
ielas pa Lielā ielu līdz rīgas ro-
bežai;

4. sadaļā mar-n-5 pa Pērses ielu 
līdz Brūkleņu ielai, no daugavas 
ielas pa Pededzes ielu līdz Brūk-
leņu ielai, Pa Brūkleņu ielu līdz 
mēmeles ielai, pa Kursīšu ielu 
līdz mēmeles ielai, pa mēmeles 
ielu līdz Liliju ielai, pa Liliju ielu no 
Pededzes ielas līdz Kantora ielai, 
no Kantora ielas līdz Vītiņu ielai, 
no Vītiņu ielas pa Vārpu ielu līdz 
Lielā ielai;

5. sadaļā mar-n-7 no Vecozolu ie-
las pa Veczariņu ielu, pa tīraines 
ielu, pa cidoniju ielu uz Jelgavas 
ceļu, no tīraines attīrīšanas iekār-
tām uz Viskalnu ielu, uz Vecozolu 
ielu un uz Jelgavas ceļu, pa Jel-
gavas ceļu no Vecozolu ielas līdz 
cidoniju ielai un šķērsojot dzelz-
ceļu un Jelgavas šoseju uz rīgu 
(rītausmas iela).  

KoMeNtāRs
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Rīgas Apriņķa Avīze
ceturtdiena, 15. marts, 20076

          Nobeigums. sākumu lasiet 3. lpp.

Divos gados par pašvaldību 
izlīdzināšanas fondā iemaksāja-
majiem līdzekļiem varētu uzcelt 
jaunu izglītības iestādi, tad, lū-
dzu, atstājiet šo miljonu mums, 
tieši norādot, ka mums par to 
jāuzbūvē PII!

Līga Kadiģe: “Šobrīd sabied-
rībā un plašsaziņas līdzekļos ļoti 
pareizi ir aktualizēts jautājums 
par naudas sekošanu bērnam un 
privātās partnerības veidošanu, 
bet ir aizmirsts tas, par ko man 
atgādina visi progresīvi domā-
jošie izglītības iestāžu vadītā-
ji. Līdz šim vēl vispār neviens 
nerunā par pamata un vidējās 
izglītības iestādēm kur šie bēr-
ni, kam tagad nepietiek vietu 
PII, pēc trīs, pieciem, septiņiem 
gadiem ies skolā? Vai viņiem 
tiks dota iespēja mācīties savā 
ciematā vai visiem būs jādodas 
uz Rīgu? Kāpēc neviens kā ob-
jektīvu problēmas indikatoru 
negrib neievērot to, kas notiek 
ar satiksmi skolēnu brīvdienās? 
Runājam par Dienvidu tilta un 
Ziemeļu tuneļa būvniecību, bet 
neskaram problēmu par izglī-
tības iestāžu optimizāciju. Šeit 
neizbēgami vajadzīga plānošana 
Rīgas reģiona kontekstā: ja Pie-
rīgas pašvaldībās būs mūsdienu 
vajadzībām atbilstošas izglītības 
iestādes, īpaši ir runa par vidus-
skolām vai ģimnāzijām, kurām 
tiešām jābūt Eiropas prasībām 
atbilstošām skolām, lai varētu 
piesaistīt augstskolu beigušos, ja 
vecāki redzēs, ka ir šī sakārtotā 
vide – jaunā, uzbūvētā skola ar 
jauniem, radošiem pedagogiem 
tuvu pie mājām, neviens bērnus 
nekur nevedīs. Daudzu skolu 
prestižs ir mīts. 

To, ka arī jauna izglītības 
iestāde var konkurēt ar ilgi 

strādājošām, pierāda mūsu Jaun-
mārupes sākumskola, uz kuru 
jau tās otrajā darbības gadā 
veidojas rindas un bērnus grib 
vest pat no Rīgas. Arī Mārupes 
vidusskolā mācās ne mazums 
rīdzinieku. Uzsākot uzņemšanu 
1. klasē, divās nedēļās Mārupes 
vidusskolā pieteikušies jau 80 
bērnu, plānots uzņemt divas 1. 
klases, t.i., ne vairāk par 60 bēr-
niem… Pašvaldība bija spiesta 
pieņemt uzņemšanas noteiku-
mus 1. klasei, kas nosaka prio-
ritāti pašvaldībā deklarētajiem 
bērniem.”

Mārupes pagasts pēdējo 10 
gadu laikā tikai par saviem lī-
dzekļiem ir rekonstruējis un pa-
plašinājis Mārupes vidusskolu 
(570 tūkstoši latu 1999. gadā) 
un uzbūvējis Jaunmārupes sā-
kumskolu (2,7 miljoni latu 
2004. – 2005. gadā), kura, kā zi-
nāms, ir vienīgā pilnīgi par paš-
valdības līdzekļiem uzceltā un 
pirmā pilnīgi no jauna uzceltā 
skola pēc Latvijas neatkarības 
atgūšanas. Tagad tiek meklēts 
finansējums Mārupes pamatsko-
las piebūvei (raksta publicēšanas 
dienā jau ir zināms, ka Māru-
pes pagasta 2007. gada budžetā 
kapitālieguldījumiem šajā skolā 
atvēlēti vairāk nekā 600 tūkstoši 
latu un valsts budžeta program-
mas ”Mērķdotācijas investīci-
jām pašvaldībām” ietvaros 2007. 
gadā piešķirti 150 tūkstoši latu), 
kuras mērķis ir maksimāli mo-
dernizēt pamatskolu, lai tuvākās 
apkārtnes vecākiem un bērniem 
skola būtu simpātiska, jo šeit ir 
ļoti radošs un progresīvs peda-
gogu kolektīvs ar direktori Sigi-
tu Sakoviču priekšgalā. Tīraines 
ciemats saņems to, kas daudzus 
gadus tam trūcis – daudzveidī-
gākas brīvā laika pavadīšanas 

iespējas, jo sporta zāle vaka-
ros būs pieejama visiem, kā 
arī atbrīvosies telpas Tīraines 
bērnudārzā vēl vienas grupiņas 
atvēršanai. Tās līdz šim aizņē-
ma pamatskolas pirmās klasītes. 
Tuvākajā nākotnē paredzēta arī 
jauna paplašināšana Mārupes 
vidusskolai.

Līga Kadiģe: “Kad sākām 
būvēt Jaunmārupes skolu, pat 
Izglītības ministrijā mums uzde-
va jautājumu: vai tad jums vajag 
kaut kādu sākumskolu, vai tad 
pietiks bērnu, vai būs piepildītas 
klases? Tagad izrādās, ka šī sko-
la ar bērnudārzu nav atrisināju-
si pat viena ciemata problēmu. 
Tā ir piepildīta. Tagad uz savu 
iniciatīvu sākam Mārupes pa-
matskolas piebūves celtniecību. 
Jā, pagaidām šajā skolā klasēs ir 
ap 10 audzēkņiem, bet kāpēc? 
Tāpēc, ka sporta nodarbības 
notiek gaitenī, Pierīgā nav at-
risināts ēdināšanas jautājums. 
Šīs skolas nākotni redzu kā seš-
klasīgu pamatskolu, pēc kuras 
audzēkņi varētu turpināt mā-
cības tuvumā esošā ģimnāzi-
jā – pašvaldība šim mērķim ir 
rezervējusi zemes gabalu Tīrai-
nē, uz kura šobrīd atrodas vieni 
no Tīraines dārziem, kurus jau 
šogad paredzēts pārkārtot (lasiet 
6. lpp.). Ir apsveicamas valsts 
iniciatīvas demogrāfiskās situā-
cijas uzlabošanai, taču valdībai 
jāplāno arī ilgtermiņa partner-
attiecības starp ģimeni, pašval-
dību un valsti izglītības jomā. 
Lielo izglītības iestāžu būvnie-
cībā būtu jāpiedalās arī valstij, 
jo skolu uzturēšana tik un tā 
gulsies uz pašvaldības pleciem, 
tādēļ noteikti aktualizēsim šos 
jautājumus rajona un valdības 
līmenī.”

Zanda Melkina

Jāplāno partnerattiecības starp 
ģimeni, pašvaldību un valsti 
izglītības jomā

Mārupes pamatskolā mācās 
jau trešā paaudze, kuras lielākais 
sapnis skolas vecumā ir bijis spor-
ta zāles celtniecība. Šo būvniecī-
bu Tīrainē gaida visi – skolēni un 
skolotāji, vecāki, arī vecmāmiņas 
un vectētiņi. Aizmirsu vēl piemi-
nēt pirmsskolas izglītības iestādi 
“Tīraine”, kā audzēkņi arī cer uz 
jaunām grupiņas telpām, kurās 

šobrīd mācās mūsu 1. un 2. kla-
ses bērni.

Skolā neesam daudz, tāpēc 
mūs vieno tāda kā ģimenes izjū-
ta. Pēc piebūves uzcelšanas visi 
varēsim kopā mācīties vienā ēkā. 
Projekts ir izstrādāts, lai izglītības 
iestādē varētu noritēt pilnvērtīgs 
mācību un audzināšanas process. 
Jaunās piebūves otrais stāvs ir pa-
redzēts moderniem kabinetiem: 
skolēniem būs iespēja veikt ekspe-
rimentus labiekārtotos ķīmijas un 
fizikas kabinetos, meitenes beidzot 
tiks pie mūsdienīga mājturības ka-
bineta, audzēkņi varēs darboties 
plašā datorklasē. Turpat būs arī 
jauns vizuālās mākslas kabinets.

Skola šobrīd nevar lepoties ar 
plašām telpām, kurās varētu ierī-
kot lasītavu. Bibliotēka patlaban 
vairāk kalpo kā grāmatu krātuve, 
bet jaunajā piebūvē virs sporta zā-
les būs iespēja iekārtot mūsdienu 
prasībām atbilstošu bibliotēku un 
lasītavu.

Jaunajās telpās beidzot būs 
sava ēdamzāle un virtuves bloks, 

kuru nākotnē domājam arī izīrēt 
Tīraines iedzīvotājiem viņiem no-
zīmīgu pasākumu organizēšanai. 
Šā iemesla dēļ plānojums veidots, 
lai skolas telpas būtu iespējams 
norobežot.

Visvairāk gaidām sporta zāli, 
jo tādas mums nekad vēl nav bi-
jis. Tā nepildīs tikai sporta zāles 
funkcijas, bet būs arī vieta, kur 
mums kopīgi svinēt svētkus, uz-
stāties, priecāties.

Sporta zālei arī ir projektēta 
atsevišķa ieeja, lai vakaros mūsu 
zāli varētu apmeklēt Tīraines ie-
dzīvotāji. 

sigita sakoviča, Mārupes 
pamatskolas direktore 

IZGLĪTĪBA

Mūsu sapņa 
piepildīšanās 
jau ir tik tuvu!

Jau 1935. gadā Latvijā tika iedibināta 
akcija “Draudzīgais aicinājums”, kuras 
laikā katram ir iespēja atcerēties savu 
skolu un uzdāvināt tai grāmatas, mākslas 
priekšmetus, ziedot līdzekļus skolas 
fondiem. Kopš 1994. gada šī tradīcija ir 
atjaunota. Arī Mārupes pamatskolas 
skolēni un skolotāji vēlas pateikt lielu 
paldies šīs idejas atbalstītājam – mūsu 
skolas kaimiņam Pēterim Pikšem, kurš 
izglītības iestādes bibliotēku papildināja ar 
noderīgām grāmatām. Mūsu skolā notiek 
pārkārtojumi, mainās mācību valoda, tāpēc 
par daiļliteratūru latviešu valodā ir sevišķi 
liels prieks. Paldies!

Tīraines dārzu 
apsaimniekotāju 
zināšanai

Lai sakārtotu vidi Tīraines 
ciematā, Mārupes pagasta pa-
dome šajā pavasarī pārskatīs 
nomas dārzu zemes izmanto-
šanu (vai tā atbilst iecerētajam 
mērķim – sakņu dārziem) un 
sagatavos iznomāšanai Mārupes 
pagastā deklarētajiem pašreizē-
jiem dārzu apsaimniekotājiem 
jaunus sakņu dārzus apmēram 
300 m2 platībā katru esošo vie-
tā.

Dārzu reorganizācija notiks 
pakāpeniski gada laikā, dodot 
iespēju nomniekiem nepiecie-
šamības gadījumā pārstādīt 
daudzgadīgos augus.

Tuvākajā laikā tiks sniegta 
precīza informācija, tāpēc seko-
jiet līdzi paziņojumiem.

1. Uz Mārupes vidusskolu (katru darbadienu):
1) Plkst. 7.30 mārupes mūzikas skola–milži–mārupes vidusskola
2) Plkst. 7.45 mūzikas skola–Loka ceļš–mūzikas skola–bērnudārzs 
“Lienīte” –25. autobusa galapunkts–mārupes vidusskola 
3) Plkst. 8.10 mūzikas skola–milži–mārupes vidusskola

No Mārupes vidusskolas:
1) Plkst. 14.10 mārupes vidusskola–milži–mūzikas skola–Loka 
ceļš–mūzikas skola
2) Plkst. 14.10 mārupes vidusskola–bērnudārzs “Lienīte”–25. 
autobusa galapunkts–mūzikas skola 
3) Plkst. 15.00 mārupes vidusskola–milži–mūzikas skola–Loka 
ceļš–Kalngale– skulte
4) Plkst. 15.00 mārupes vidusskola–bērnudārzs “Lienīte”–25. 
autobusa galapunkts–mūzikas skola
5) Plkst. 16.00 mārupes vidusskola–bērnudārzs “Lienīte”–25. auto 
busa galapunkts–mūzikas skola–Loka ceļš–mūzikas skola

2. Babītes vidusskola (katru darbadienu):
1) Lagatas (plkst. 7.10)–Vētras–Jaunmārupe (7.35)–skulte (7.45)–
Piņķi
2) skulte (plkst. 7.35)–Piņķi–skulte
3) skulte (plkst. 14.10)–Piņķi–skulte–Jaunmārupe–Vētras–Lagatas
4) Piņķi (plkst. 16.00)–skulte (16.15)–Jaunmārupe

Skolēnu pārvadājumu maršruti



8. aprīlī plkst. 11.00 – 14.00
pirmo reizi satiksimies

LIELDIENU JAMPADRACĪTĪ
Mārupes pagasta padomes un kultūras nama pagalmā.

Būs:
• Jelgavas teātra aktieri
• Mazo vokālistu “Mārupes cālis” laureāti
• “Māriņas” dejotāji
• sportiskās aktivitātes, konkursi, kā arī citi 
pārsteigumi

Iespējama ekskursija pa jaunajām 
pagasta padomes telpām.

Līdzi, protams, jāņem viskrāsainākās Lieldienu olas.

Ziemīgi pavasarīgā piektdienas 
pēcpusdienā uz Mārupes kultūras 
nama skatuves atkal kāpa paši ma-
zākie pagasta dziedošie bērni, jo 2. 
martā notika konkurss “Mārupes 
Cālis 2007”. Tajā piedalās vokālisti 
līdz piecu gadu vecumam (ieskai-
tot).

Konkursa finālam iepriekšējās 
dienās tika izvirzīti 18 mazie talan-
ti – pa sešiem no trim pirmsskolas 
izglītības iestādēm: PII “Lienīte” un 
“Tīraine” un Jaunmārupes sākum-
skolas. Diemžēl bijām atkarīgi no 
konkursa rajona skates, kas šogad 
notika jau 11. martā. Vairāki talan-
tīgi dziedātāji nevarēja piedalīties 
koncertā kultūras namā, jo viņus 
bija pievārējuši mainīgo laika aps-
tākļu pavadoņi – gripa vai nejaukie 
vīrusi.

Skanīgo pasākumu vadīja Mā-
rupes kultūras nama direktore Ira 
Krauja-Dūduma, kas bija ietērp-

usies košā klauna kostīmā. Visi 
dalībnieki uzstājās godam, tikai 
dažam likās, ka viņš jau mēģinā-
jumā pirms koncerta visu ir labi 
izdarījis. Tad radās neizpratne: 
kādēļ mamma un skolotāja liek 
dziedāt vēlreiz?

Žūrijā šogad bija pensionētā 
ilggadējā Mārupes bērnudārza 
muzikālā audzinātāja Liene Lūse 
jeb krustmāte Lienīte, Mārupes 
mūzikas un mākslas skolas mū-
zikas teorijas pasniedzēja Evita 
Valaine un mūziķis, bērnu dzies-
mu komponists, kas ieskaņojis arī 
multiplikācijas filmu “Aizskalotais”, 
Gints Hartmanis. Viņi atzina: bērni 
bijuši jauki, labi sagatavoti (par to 
paldies skolotājai Martai Bērziņai, 
Ilzei Dūzelei, Diānai Kravalei, Vi-
netai Elksnei un Sindijai Tropai!), 
skanīgām balsīm un artistiski. Žū-
rijai nebija viegls uzvedums, bet 
par galveno titulu vērtējums bija 

vienots – “Mārupes Cālis 2007” ir 
Paula Enija Treilona!

“Nesatricināmākā cāļa” titulu 
ieguva Rolands Baltmanis, kuru 
nekas nespēja izsist no līdzsvara. 
Atraktīvajam puisim pēc pirmās 

jaukās un labi izpildītās dziesmiņas 
par savādo zīmuli diemžēl otra-
jā neizdevās trāpīt uz nots. Elīza 
Stražinska un Vendija Belousova, 
kuras konkursā piedalījās ne pirmo 
reizi, papildināja savu priekšnesu-
mu ar jaukām deju kustībām, bet 
“Smaidīgākās cālenītes” Karīnas 
Kužmas dziesmiņu par vardītēm 
(no filmas “Emīla nedarbi”) kon-
kursa vadītājs Klauniņš piedāvāja 
iemācīties arī visiem skatītājiem. 
Viena no jaunākajām konkursa 
dalībniecēm Adele Sakoviča pār-
steidza žūriju ar savu aktiermeis-
tarību un ieguva titulu “Pūkainākā 
cālenīte”.

Pasākumu atraktīvāku vērta 
uzaicinātie iepriekšējo gadu lau-
reāti – pirmā uzstājās pagājušā 
gada Grand Prix ieguvēja Marta 
Būmane. “Mārupes Cālis 2004” 
Paula Anna Laizāne pastāstīja, ka 
tagad dzied ansamblī “Mārītes”, 
bet Eduards Čaklais, kurš tajā 
pašā gadā pārstāvēja Mārupi ra-
jona konkursā, mācās J. Mediņa 
mūzikas skolā. 2005. gada laureāts 
Reinis Mažis uzstājās kopā ar māsu 
Aneti, bet 2003. gada galvenā ti-

tula ieguvējs Emīls Ēriks Bērziņš, 
kurš daudziem atmiņā palicis arī 
ar savu māksliniecisko konkursa 
tērpu, šoreiz uz skatuves kāpa ar 

īstu mazu suņuku Karmenu.
Lai arī šoreiz skatītāju zālē 

bija mazāk nekā pierasts, jāteic: 
paši mazākie skatītāji arī uzvedās 
ļoti labi un ieinteresēti noklausījās 
visus priekšnesumus.

Liene Lūse bija ļoti iepriecināta 
par redzēto. Pieredzējusī mūzikas 
skolotāja atzīmēja, ka pedagogiem 
ļoti jādomā par bērnu dzirdes sau-
dzēšanu. Arī šis konkurss parādīja, 
ka daudz labāk uzstājās tie, kurus 
viņu skolotājas pavadīja uz klavie-
rēm (prasmīgs pedagogs vajadzības 
gadījumā var palīdzēt atgriezties 
uz nots), bet fonogrammas ir ļoti 
skaļas.

Pasākuma noslēgumā katrs da-
lībnieks saņēma diplomu ar kādu 
titulu un dāvanas.

Zanda Melkina

75 – Ēvaldam Ozoliņam, Jānim Ozoliņam, Annai Deksnei, 

            Kazim Meliauskas, Ļubovai Leitei, Pjotram Galancevam, 

            Zojai Ivanovai. 

80 – Osvaldam Robertam, Zentai Krūzei, Anastasijai Pavļučenko. 

85 – Antoņinai Mitroščenko, Ausmai Matīsai. 

94 – Austrai Dārgajai.

FebRuāRī MāRuPes PAGAstA 
DZIMtsARAKstu nODAĻā ReģIstRĒtI 11 JAunDZIMušIe: 
Liene Petkūna (dzimusi 23.01.), Jānis borovkovs (dzimis 25.01.), 
Dans Linga (dzimis 29.01.), Paula Keita Panava (dzimusi 30.01.), 
Aleksis bricis (dzimis 30.01.), Kristians Makarenko (dzimis 06.02.), 
Markus Artis Roze (dzimis 07.02.), Darja Ļipatova (dzimusi 08.02.), 
terēze Pladare (dzimusi 10.02.), santa Kārkliņa (dzimusi 14.02.) un 
beatrise bērtraite (dzimusi 18.02.).

Rīgas Apriņķa Avīze
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KuLTŪRAS ZIŅAS

Mārupi pieskandina mazās balstiņas

Sveicam 

Mārupes kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvu 
“Mārupieši” un viņu vadītāju Guntu Skuju, kas 24. februārī 
no Jēkabpils, kur notika tradicionālais festivāls “Salaspils kauss”, 
atgriezās kā uzvarētāji un vienīgie titula ieguvēji! 

SVEICAM

FeBRUāRī MūžīBā 
AIZgāJUšI:

Laimonis Liepa (1946.), 
Broņislavs Gorlukovičs 

(1951.), 
Judīte medne (1935.),
Pēteris Luiķis (1931.), 
Guntis Šūba (1949.), 

staņislavs mogiļņickis 
(1931.),

eduards Liepiņš (1914.), 
Olga Petrevica (1910.).

V

Paula Enija Treilona – 
“MĀRUPES CĀLIS 2007” 

Krišjānis Bite – 
“MĪLĪGĀKAIS cālis”

Laine Paupere – 
“NOPIETNĀKĀ cālenīte”

Anna Rozenberga – 
“VARONĪGĀKĀ cālenīte”

Katrīna Križmane – 
“PRĀTĪGĀKĀ cālenīte”

Adele Sakoviča – 
“PŪKAINĀKĀ cālenīte”

Rota Šulmeistere – 
“DĀMISKĀKĀ cālenīte”

Valters Dzelme – 
“BRAŠĀKAIS cālis”

Karīna Kužma – 
“SMAIDĪGĀKĀ cālenīte”

Elīza Stražinska – 
“KUSTĪGĀKĀ cālenīte”

Samanta Ozola – 
“KRĀSAINĀKĀ cālenīte”

Rolands Baltmanis – 
“NESATRICINĀMĀKAIS cālis”

Elīza Čaklā – 
“NOSLĒPUMAINĀKĀ cālenīte”

Vendija Belousova – 
“DEJISKĀKĀ cālenīte”

“MĀRUPES CĀLIS 2007” 
NOMINĀCIJAS

1. aprīlī plkst. 13.00 
Mārupes kultūras namā, 

(Daugavas ielā 29)
sestais “Latvijas Radio” 

konkurss 
“Jaunās zvaigznes 2007”, 
kas veltīts Latvijas roka 

leģendām.



Aicinām atsaukties visus, kam 
interesē demokrātisks un aiz-

raujošs sporta veids – NoVUss. 
tam nav nepieciešamas ne 

plašas telpas, ne lieli izdevumi. 
Lūdzam pieteikties Mārupes 

pagasta sporta daļā pie silvijas 
Bartuševičas (tālr. 7149868).

SPORTS

Rīgas Apriņķa Avīze
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Līga Miķelsone un Dita 
Lagzdkalne – Rīgas rajona 
izlasē

Abas Mārupes jaunās volej-
bolistes iekļautas Rīgas rajona 
izlases komandā 1991./90. gadā 
dzimušajām, kas Murjāņu spor-
ta internātskolas trenera Ilmāra 
Pūliņa vadībā Latvijas novadu 
sacensībās cīnīsies par tiesībām 
piedalīties Latvijas jaunatnes 
olimpiādē Ventspilī.

Mārupietes – labāko vidū
Rīgas rajona skolu sacensībās 

volejbolā Mārupes vidusskolas 
komanda 1993./94. gadā dzi-
mušo grupā izcīnīja trešo vie-
tu. Sastāvs: Linda Jakovele, Ieva 
Krūmiņa, Indra Eniņa, Monta 
Kalniņa, Laura Smaile, Simona 
Janeka, Laima Ozola, Silvija Lo-
čmele, Patrīcija Potsepa, Sabīne 
Karpačova un Sabīne Jurdža.

1991./92. gadā dzimušo grupā 
Mārupes vidusskolas komanda 
(Dita Lagzdkalne, Lineta Līduma, 
Linda Nigolase, Zane Urtāne, 
Annija Ločmele, Annija Rēdele 

un Aija Pope) izcīnīja otro vietu, 
piekāpjoties tikai ropažniecēm.

Leopolda Kovala piemiņas 
turnīrs

Leopolds Kovals bija viena no 
spilgtākajām personībām Latvijas 
sporta spēļu ilggadīgo treneru 
zvaigznājā. Ar savu izglītību, kom-
petenci un nebeidzamo enerģiju 
Kovals mūžu veltīja jaunatnes au-
dzināšanai ar iemīļotās volejbola 
spēles palīdzību, palikdams uzticīgs 
vienai darba vietai (Latvijas Uni-
versitātei) gandrīz pusgadsimtu.

Lai godinātu pazīstamā trenera 
piemiņu, Mārupes pagasta padome 
sadarbībā ar Latvijas Volejbola fe-
derāciju un biedrību “Universitātes 
sports” šā gada 24. februārī otro 
reizi organizēja piemiņas turnīru 
volejbolā meitenēm.

Arī šogad savu vēlmi cīnīties 
par Kovala kausu izrādīja pulks ko-
mandu no Jelgavas, Rīgas Volejbola 
skolas, Elejas un Mārupes. Visas 
dienas garumā Mārupes vidussko-
las sporta zāli piepildīja spraigi un 
ievērības cienīgi mači. Iespējams, 
savus līdz šim labākos rezultātus 
uzrādīja “Mārupes” jaunākā ko-
manda, pieveicot elejietes un jel-
gavnieces (“Mārupe”:“Jelgava” 2:0, 

“Mārupe”:Mārupes un RVS jauktā 
komada 2:0, “Mārupe”:“Eleja” 2:0). 
Uzvarētāju laurus plūca trenera 

Andra Kļaviņa jaunākās audzēknes 
(1994. gadā dzimušās un jaunā-
kas): Sabīne Jurdža, Indra Eniņa, 
Laima Ozola, Simona Janeka, Ieva 

Krūmiņa, Laura Smaile, Katrīna 
Lejiņa un Luīze Zvejniece. Labāko 
spēlētāju godā – Sabīne Jurdža un 

Simona Janeka.
Savu pārākumu spēles lauku-

mā apliecināja arī vecākās grupas 
mārupietes – Dita Lagzdkalne, Līga 
Miķelsone, Līga un Elīna Straut-
nieces, Elizabete Zīlišķe, Linda Ja-
kovele, Lineta Līduma un Linda 
Nigolase. Pārliecinoši sasitot un uz-
varot “Jelgavas” un “RVS” jaunietes 
ar 3:0, viņas saņēma vareno ceļo-
jošo Kovala kausu. Veiksmīgākās 

spēlētājas – Dita Lagzdkalne un 
Līga Strautniece. Jādomā, ka iegūtā 
trofeja skolas vitrīnā uzglabāsies 
un priecēs mūsu acis arī vēl pēc 

nākamā gada kausa izcīņas.
Tagad jau tradicionālajā Leo-

polda Kovala piemiņas turnīrā ie-

kļauts arī saviesīgs piemiņas vakars. 
Šoreiz mūsu klātbūtni pagodināja 
Kovala meita Inese ar vīru And-
ri Stari, kādreizējā Latvijas izlases 
spēlētāja Irēna Bisnepe, bijušais 
Latvijas izlases un “ASK” spēlētājs 
Voldemārs Kozlovskis, Latvijas 
Universitātes profesors Jānis Mel-
bārdis, Latvijas Volejbola federācijas 
viceprezidents un Eiropas volejbola 
konfederācijas valdes loceklis Māris 

Pēkalis un Anglijas Volejbola fede-
rācijas pārstāvis Raimonds Liepa. 

Šķiet, meitenes īpaši ieintriģēja 
L. Kovala audzēknes Intas Prauli-
ņas atmiņas par viņas ziedu lai-
kiem volejbolā. Dzīve viņu nebūt 
nav lutinājusi, bet Inta neatmeta 
ar roku sportam pat tad, kad bija 
jāpārvar divas deportācijas – uz 
Noriļsku un Kirgīziju. Katrā vietā 
ar pašas darinātu volejbola bum-
bu rokās viņa uzņēmās iniciatīvu 
jaunas komandas veidošanā. At-
griezusies Latvijā, neskatoties uz 
negaidītajiem dzīves pagriezieniem, 
ieguva augstāko izglītību un iekļuva 
valsts volejbola izlasē. Tas, ar kādu 
entuziasmu un mērķtiecību Inta 
plēsusies pēc treniņiem un cik ļoti 
uzticīga ir šai spēlei, varbūt kādu 
iedvesmos jauna mērķa sasniegša-
nai sportā, vienlaikus paveicot to, 
kas citiem šķiet neiespējami. Varam 
būt vien lepni par tādām perso-
nībām kā Inta Prauliņa un ņemt 
piemēru no viņas. To noteikti sev 
solījās daudzas jaunās volejbolistes 
pēc šā interesantā vakara.

Līga Miķelsone

“Mārupe” Rīgas rajona 
volejbola čempionātā

2007. gada rajona čempio-
nātā volejbolā 1. līgā vīriešiem 
komanda “Mārupe/Lidosta Rīga” 
pagaidām piecās spēlēs cietusi ti-
kai zaudējumus: pret “Sēju” (1:3), 
“Krimuldu” (1:3), “Stopiņiem 1” 
(2:3), “Babīti 1” (0:3) un “Ropa-
žiem” (1:3). 

2. līgā “Mārupe” uzvarējusi 
“Garkalni” (3:1), “Stopiņus 2” (3:1), 
“Vangažus” (3:2) un “Siguldu 4” 
(3:0), “Saulkrastus 2” (3:2).

Sieviešu komanda “Mārupe” 
pirmajā sabraukumā 18. februārī 
Jaunmārupes sākumskolā zaudē-
ja Siguldas, bet bija pārāka par, 
Ropažu otro komandu. Otrajā 
sabraukumā 4. martā Ulbrokas 
sporta centrā uzvarēja komandu 
“Ropaži 3”, bet zaudēja Stopi-
ņiem.

tūRIsMA AKtIVItātes 2006. gAdā
2007. gada 2. martā rīgā notika ikgadējā Latvijas Lauku tūrisma konference, kas pulcēja gandrīz 
300 dalībnieku no visas republikas. tās laikā ar sasniegtajiem rezultātiem, ieteikumiem uzstājās 
asociācijas “Lauku ceļotājs” prezidente asnāte Ziemele un citi speciālisti.
tūrisma attīstības valsts aģentūras direktors uldis Vītoliņš informēja par interesantiem faktiem: 
2006. gadā Latvijā viena ceļotāja vidējie izdevumi – Ls 39,20;
 vidējais uzturēšanās ilgums – 3,8 dienas;
 vairāku dienu ceļotāji – 1,5 milj. (+ 27%);
 ārvalstu ceļotāji – 4,6 milj. (+ 19%).
uzsvērts: lai tūrisma aktivitātes turpinātu pieaugt, svarīgi ir saglabāt interesi un nepieciešams sti-
mulēt tūrisma pakalpojuma sniedzējus, kā arī veidot jaunus produktus un piedāvājumus.
Par finansējumiem, programmām un struktūrfondiem 2007. – 2013. gadam informēja ekonomikas 
ministrijas eiropas savienības (es) fondu ieviešanas departamenta direktora vietnieks mārtiņš Jan-
sons (www.lga.lv, www.altum.lv), Zemkopības ministrijas es un valsts atbalsta departamenta direk-
tors aivis reinholds (www.zm.gov.lv ), reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas attīstības 
instrumentu departamenta direktore arina andreičika (www.raplm.gov.lv).
tuvāku par informāciju finansējumiem, atbalstiem un programmām var iegūt iepriekš minētajās ad-
resēs. Par Latvijas tūrisma piedāvājumiem un kopīgiem projektiem informēja Baltijas tūrisma biroja 
Berlīnē vadītāja ada Šilde (www.baltikuminfo.de). 
Konferences noslēgumā notika jaunā kataloga “atpūta laukos 2007” prezentācija.

VIsIeM 9. UN 12. KLAses AUdZēKņIeM!
mārupes pagasta padomes sporta daļa 22. martā plkst. 18.00 

Jaunmārupes sākumskolas sporta zālē aicina uz tikšanos ar futbo-
la, volejbola un basketbola treneriem a. Kokoreviču, a. Kļaviņu un 
J. Hāzneru. Gaidīti visi 9. un 12. klases skolēni (arī viņu vecāki), kuri 
vēlas iegūt padziļinātu informāciju par sporta spēļu noteikumiem, 
gatavojoties valsts pārbaudes darbam – ieskaitei sportā 9. un 12. 

klasē. Varat iepriekš sagatavot jautājumus treneriem.

31. martā plkst. 10.00 Jaunmārupes sākumskolā 
VIsPāRēJās FIZIsKās sAgAtAVotīBAs testU dIeNA. 
ierašanās bbligāta visiem, kas apmeklē sporta nodarbības pie 
mārupes pagasta algotajiem sporta treneriem!
sacensību programmā:

• roku saliekšana un iztaisnošana
• Pietupieni uz vienas kājas  
• Ķermeņa augšdaļas pacelšana (30 sekundes) 
• atspole ar klucīšiem (4x9 metri)  
• tāllēkšana no vietas  
• Lēcieni ar lecamauklu (viena minūte)
• Lēcieni uz sola (20 sekundes)  

ĢIMeņU sPoRtA dIeNA skultes pamatskolā 
17. martā plkst. 
10.00. 
mīļi aicinām ne 
tikai bērnus, bet 
arī viņu vecākus, 
vecvecākus un 
visus citus, kas 
vēlas kārtīgi 
izkustēties, 
pacīnīties par 
balvām vai 
aktīvi just līdzi 
sportistiem.

No kreisās: Līga Miķelsone un Dita Lagzdkalne.

L. Kovala kausa ieguvējas – Mārupes komanda ar pasākuma viesiem un 
organizatoriem.



          Nobeigums. sākumu lasiet 4. lpp

2. Maksāt par katru iestādes 
izglītojamo bērnu, kurš kopā ar 
vismaz vienu no vecākiem vai-
rāk par gadu savu dzīvesvietu 
deklarējis Mārupes pagasta ad-
ministratīvajā teritorijā – Ls 80,00 
mēnesī.

• segt transporta izdevumus 
pašvaldības izglītības iestāžu dar-
biniekiem saskaņā ar Mārupes 
pagasta izstrādātajiem noteiku-
miem. Nepieciešamos līdzekļus 
paredzēt katras Mārupes pašval-
dības izglītības iestādes budžetā.

• atļaut Mārupes vidussko-
las direktoram J. Lagzdkalnam 
piedalīties Eiropas Savienības 
izglītības programmas Socrates 
akcijas “Vispārējā iepazīšanās ar 
izglītības sistēmu” Arion studiju 
vizītē Austrijā, Insbrukā, kas no-
tiks no šā gada 5. līdz 9. martam. 
Ceļa izdevumus sedz akcijas or-
ganizators – Eiropas Savienības 
izglītības programma Socrates.

• ar 2007. gada 1. martu 
Skultes pamatskolā atvērt štata 

vietu – pirmsskolas skolotājs, no-
sakot 0,9 darba slodzi. Ar 2007. 
gada 1. septembri Skultes pamat-
skolā atvērt papildu štata vietu – 
pirmsskolas skolotājs, nosakot 2,0 
darba slodzes, kā arī štata vietu 
 – pirmsskolas skolotāja palīgs, 
nosakot 1,0 darba slodzi un fi-
nansējumu paredzot no Skultes 
pamatskola budžeta.

• apstiprināt
− nolikumu par “Mārupes 

pagasta pašvaldības sporta orga-
nizāciju un individuālo sportistu 
atbalstu”.

− nolikumu par “Mārupes 
pagasta treneru padomi”. 

− Mārupes pamatskolas no-
likumu.

− Jaunmārupes sākumskolas 
nolikumu.

− Jaunmārupes sākumskolas 
attīstības plānu 2006. – 2008. 
gadam.

− Mārupes vidusskolas attīstī-
bas plānu 2007. – 2011. gadam.

− Mārupes pagasta bāriņtiesas 
nolikumu. Mārupes pagasttiesas 
nolikums zaudē spēku ar jaunā 
nolikuma spēkā stāšanās brīdi.

• saskaņot Mārupes mūzikas 
un mākslas skolas profesionālās 
ievirzes izglītības programmas.

• veikt grozījumus 12.06.2006. 
nedzīvojamo telpu un iekārtu 
nomas līgumā starp Mārupes 
pagasta padomi un SIA “Fazer 
Amica”.

LABDARĪBA
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MāRuPES PAGASTA PADOMĒ

SĒDE nr. 2 – 2007. gada 
21. februārī

iepriekšējā “mārupes Vēstu” 
numurā apsolīto informāciju 
par sia “sabiedrība mārupe” 
veikto siltumsistēmas 
analīzi lasiet aprīļa 
informatīvajā izdevumā 
kontekstā ar daudzdzīvokļu 
māju apsaimniekošanas 
jautājumiem un problēmām. 

Pagājušā gada novembrī Nī-
derlandes konsultantu kom-
pānija izstrādāja priekšlikumus 
Rīgas lidostas paplašināšanai, 
kas ietver esošā skrejceļa pa-
garināšanu no 2500 līdz 3200 
metriem un vēl otra izbūvi. 
Tika piedāvāti trīs varianti, kuru 
galvenā atšķirība ir attālums no 
jaunā skrejceļa līdz pašreizējam, 
attiecīgi – 400, 760 vai 1100 met-
ru. Kā loģiskāko un lētāko (līdz 
150 miljonu eiro) lidostas valdes 
locekļi vērtē paralēlā skrejceļa 
izbūvi 400 metru attālumā, kas 
papildus prasītu 45 hektārus ze-
mes. Šis variants ļautu apkalpot 
līdz pat 15 miljonu pasažieru 
gadā. Tiesa, šādi apjomi gan ne-
atbilst satiksmes ministra Aināra 
Šlesera vīzijām Rīgā apkalpot pat 
līdz 30 miljoniem pasažieru. Iz-
vēloties lētāko attīstības variantu, 
nepieciešamās teritorijas atrodas 
Mārupes pagasta un Rīgas pil-
sētas pašvaldībā.

Aptuveni pusgada laikā lidos-

ta “Rīga” sadarbībā ar Satiksmes 
ministriju varētu apzināt un sākt 
lidostas attīstībai nepieciešamo 
teritoriju rezervēšanu. Lai arī vēl 
nav precīzi zināms, cik daudz 
un kuras teritorijas būs nepie-
ciešamas, jau tagad ir skaidrs, 
ka īpašnieku vidū ir gan Rīgas 
un Mārupes pagasta pašvaldī-
bas, gan arī vairāk nekā desmit 
privātpersonu. Pēc datu apko-
pošanas tiks sāktas pārrunas ar 
attiecīgajām pašvaldībām, lai tās 
uzliktu būvniecības liegumus, kā 
arī nepārdotu un neizīrētu kon-
krētās zemes. Savukārt ar privāt-
īpašniekiem varētu sākt pārrunas 
par zemju atpirkšanu. Tiesa, tas 
gan varētu būt pēc krietna laika, 
jo otrā skrejceļa būvniecību reāli 
varētu sākt pēc desmit gadiem, 
izdevumam “5 min” pastāstīja 
lidostas viceprezidents Andis 
Damlics. Lielāko daļu šo terito-
riju klāj meži un lauksaimniecī-
bas zeme, bet saskaņā ar Mārupes 
pagasta teritorijas izmantošanas 

plānu, uz daļas nepieciešamās 
zemes atrodas arī mazstāvu dzī-
vojamā apbūve, kura ir īpašumā 
vismaz sešām privātpersonām.

Satraukusies par radušos situā-
ciju ir Mārupes pagasta vadītā-
ja Līga Kadiģe, jo par gaidāmajā 
pārmaiņām viņa dzirdējusi tikai 
no preses. Pašai sazināties ar lid-
ostas “Rīga” jauno vadītāju Kriš-
jāni Peteru viņai nav izdevies. 
Visvairāk Kadiģi uztrauc lidostas 
plāni attiecībā uz Skultes ciema-
tu, kas atrodas Mārupes teritorijā 
un kur dzīvo vairāk nekā 2000 
iedzīvotāju. Saskaņā ar nīderlan-
diešu izstrādātajiem priekšliku-
miem Skultes ciemata teritorija 
nopietni tiktu skarta tikai trešā 
varianta realizācijas procesā, t.i., ja 
attālums starp abiem skrejceļiem 
ir 1100 metru.

sagatavots pēc 
Ingas spriņģes (“diena”) 

raksta “Plāni ir, zemes 
pagaidām nav” izdevumā 

“5 min” 2007. gada 13. martā

Lidostas attīstības vīzija Skultes 
ciematu pagaidām neskar

Mārupes vidusskola jau sesto 
gadu Ziemassvētku laikā apciemo 
jauniešu pansionāta (Kalnciema 
ielā 93) iemītniekus, iepriecinot 
viņus ar rotaļām un dziesmām, kā 
arī skolēnu saziedotām dāvanām. 
Ik gadu uz turieni brauc mūsu 
skolas skolotāja Vineta Ūdre, kura 
uzņēmusies projekta vadību, un 
tie 11. klases audzēkņi, kuri iz-
rāda interesi. Savukārt uz veco 
ļaužu pansionātu (Garozas ielā) 
dodas pedagoģe Taimiņa un viņas 
skolēni, ielīksmojot iemītniekus ar 
dažādiem priekšnesumiem.

Šobrīd jauniešu pansionātā 
mitinās ap 40 cilvēku, no ku-
riem lielākā daļa ir jauni vīrieši. 
Šie ļaudis cieš gan no garīgām, 
gan fiziskām problēmām, taču 
tas viņiem neliedz izpaust sevi 
nedz muzikāli, apciemojuma laikā 
dziedot ar mums Ziemassvētku 
dziesmiņas, nedz arī radoši ar 
pašu darinātiem svečturīšiem 
un zīmējumiem, kurus saņēmām 
apciemojuma beigās. Tas bija aiz-
kustinošs brīdis iemantot šos dar-
bus, kuri darināti un dāvināti ar 
patiesu prieku. Jāatzīst, ka katram 
no mums, kurš apciemoja pan-
sionātu, radās pārdomas. Viena 
no projekta dalībniecēm izteicās: 
“Nekad nebiju piedzīvojusi tik 
nesavtīgu došanas sajūtu.” Kāds 
puisis atzinās: “Man bija ļoti liels 
prieks, ka varēju palīdzēt cilvē-
kiem, kuriem patiešām to vajag.” 
Pēc tam laikam katrs pats sev uz-
deva jautājumu: “Vai tu novērtē 
to, kas tev tagad ir?” Atbildi uz 

šo jautājumu iespējams rast dažos 
citātos no jauniešu pārsprieduma 
darba par pansionāta apmeklē-
jumu: “Tagad apzinos, cik ļoti 
man paveicies ar dzīvi, ģimeni.” 
Kā arī: “Mana dzīve nemaz nav 
tik slikta!”

Visvairāk atmiņā palika kāda 
mana klases biedra sacītais: “Tās 
mūsu problēmas, salīdzinot ar 
viņu, ir nieki.” Domāju, neviens 
nevar noliegt. Tik bieži katrs no 
mums uztraucas par kārtējo kon-
troldarbu, nokavēto autobusu, ka 
ārā nav sniega, tomēr tas viss ir 
labojams, viss nāks un aizies, un 
pēc dienas vai nedēļas jau būs 
aizmirsies, bet brīži, kuras apstā-
dina tevi un liek aizdomāties par 
lietām, kuras ikdienā ignorē vai 
centies neievērot, paliek atmiņā 
kā mirkļi, kas kaut par gramu 
izmainīja vērtību skalu.

Mūsdienu sabiedrība vēl nav 
gatava pieņemt šādus cilvēkus kā 
sev līdzvērtīgus. Reizēm mums 
vienkārši ir bail, tāpēc tie, kuriem 
ir garīgas vai fiziskas problēmas, 
nav pasargāti ne no agresijas, ne 
arī no sajūtas, ka tevi nepieņems. 
Jauniešu pansionāta iemītniekiem 
nav atļauts iziet ārpus pansionā-
ta robežām, tāpēc viņi jo vairāk 
priecājas par ciemiņiem jeb Zie-
massvētku rūķiem, kuri ierodas 
reizi gadā. Tas šiem cilvēkiem 
ir ļoti īpašs brīdis. “Bija diezgan 
grūti noskatīties uz tādiem jau-
niešiem, bet arī viņi ir mūsu sa-
biedrības daļa,” atzinās viena no 
skolniecēm, kura bija piedalījusies 

projektā.
Daudzi no Mārupes vidus-

skolas audzēkņiem ļoti nopietni 
gatavojas šim apciemojumam, 
gatavojot kartiņas, zīmējot un 
rakstot patiesi sirsnīgas un uz-
mundrinošas vēstules. Tiek snieg-
tas dažādas dāvanas, proti, dzija, 
bilžu grāmatas, mīkstās mantiņas, 
galda spēles un saldumi, taču vis-
vairāk pansionāta iemītnieki prie-
cājas par krāsainajiem zīmuļiem 
un papīra lapām, jo tā viņiem 
ir lieliska iespēja izpausties. Ļoti 
pateicīgi ir arī par drēbēm, jo se-
višķi vīriešu. 

Ņemot vērā lielo cilvēku at-
balstu šim projektam un neviltoto 
prieku, ar kādu tas tika uzņemts, 
kā arī atbalstu no pansionāta va-
dības puses, mēs, Mārupes vidus-
skolas skolēni un skolotāji, esam 
nolēmuši apciemot jauniešu pan-
sionāta iemītniekus arī Lieldie-
nu laikā. Tādēļ vēlamies pievērst 
jūsu uzmanību un aicinām ziedot 
šiem cilvēkiem dāvaniņas (bilžu 
grāmatas, dziju, galda spēles, krā-
sainos zīmuļus, papīru, kartiņas 
Lieldienu noskaņās, saldumus, 
vīriešu treniņbikses un džempe-
rus). Vēlams savas veltes atnest 
tīras un bez vizuāliem defektiem. 
Ziedojumi jānogādā Mārupes vi-
dusskolā (Mārupe, Kantora iela 
97, tālr. 7934375) skolotājai Vi-
netai Ūdrei, Elitai Taimiņai, Rutai 
Straumei vai klases audzinātājām 
līdz 23. martam.

Mārupes vidusskolas 11. a 
klases skolniece Aija Klagiša

Iepriecini sirdi!

Vairākas reizes “Mārupes 
Vēstīs” varēja lasīt aicinājumu 
atsaukties Černobiļas avārijas 
seku likvidatorus, Afganistānas 
un citu karu dalībniekus, tai 
skaitā pēdējo gadu starptau-
tiskajās militārajās operācijās 
iesaistītos, iespējamai sabied-
riskās organizācijas dibināšanai. 
Šīs idejas iniciators ir Andris 
Belousovs, kurš pats no 1985. 
līdz 1987. gadam dienēja Afga-
nistānā. 

Andris Belousovs: “Šādu cil-
vēku pagastā nav daudz, esmu 
ticies ar kādiem četriem. Viņi 
atzīst, ka tāda organizācija būtu 
vajadzīga. Šie ļaudis ir atstāti 
novārtā, gandrīz visiem ir ve-
selības likstas, daudziem arī sa-
dzīves problēmas, jo tas ir sav-
starpēji saistīts. Protams, bieži 
varbūt tā ir viņu pašu vaina, ka 
nav painteresējušies par kādām 

atbalsta un palīdzības iespējām, 
ko var saņemt. Visiem ir kādas 
vajadzības: vienam zāles, citam 
sanatorija, bet ir pilnīgi skaidrs, 
ka cilvēki nezina savas tiesības, 
nezina, kur vērsties. Tieši šādos 
gadījumos varētu palīdzēt sa-
biedriskā organizācija.

Pieļauju, ka varētu arī tik-
ties ar bērniem skolā skolēniem, 
kam interesē vēsture pastāstīt, 
kā tas bija. Tas viss attiecas arī 
uz tiem, kas piedalījās kara ope-
rācijās padomju laikos, piemē-
ram, Angolā, citur Āfrikā, kas ir 
zināms fakts, bet par kuru agrāk 
nerunāja, jo nedrīkstēja runāt. 
Šeit gan jāsaka, ka oficiāli šiem 
cilvēkiem nepienākas nekādi 
atvieglojumi.

Vēlreiz aicinu visus, kas at-
balsta šādas organizācijas vei-
došanu, zvanīt man pa tālruni 
29256211.”

FaKti:
mārupes pagasta pašvaldības saistošie noteikumi nr. 12/2006 “Par 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksu” 
punkts 3.7 paredz sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem afganis-
tānas kara un Černobiļas avārijas seku likvidācijas dalībniekiem līdz 
Ls 100 gadā; savukārt saistošie noteikumi nr. 13/2006 “Par sociālās 
palīdzības pabalstiem un materiālās palīdzības pabalstiem” punkts 
6.1.1 nosaka: pabalsts afganistānas kara dalībnieku un Černobiļas 
avārijas seku likvidācijas dalībnieku bērniem – apmaksātas skolas 
pusdienas līdz 9. klasei.

Vēlreiz aicina atsaukties Černobiļas avārijas seku 
likvidatorus, Afganistānas un citu karu dalībniekus



2004. gadā Ropažu novadā tika 
izbūvēts neatkarīgās Latvijas laikā vie-
nīgais un modernākais starptautiskām 
prasībām atbilstošs sporta komplekss 
ar dažādām trasēm, kur norisinās Lat-
vijas un Baltijas čempionāti kartingā, 
supermoto un automašīnu sacensībās. 
Svētdienās trasi izmanto skrituļsli-
dotāji, velobraucēji, kā arī mācās 
un trenējās motociklu un kartingu 
braucēji. Kompleksā ir arī izveidots 
Rīgai tuvākais mākslīgais kalns, kur 
ziemā var nodarboties ar slēpošanu 
un snovošanu, bet vasarā braukt ar 
kvadraciklu un džipu, iespējama arī 
apmācība un treniņi.

No 2007. gada šeit ir izveidota 
sporta skola, kur apkārtējo novadu 
un Rīgas bērni un pusaudži var apgūt 
kartinga vadīšanas prasmi (teorija, 
tehnikas apguve, braukšanas pirmās 
iemaņas, profesionālā līmeņa brauk-
šana). No 1. maija līdz 1. oktobrim 
atbilstoši zināšanām un vadīt prasmei 
tiks organizētas arī sacensības. 2008. 
gadā plānots izbūvēt slēgtu halli, kas 
dos iespēju apmācību organizēt visu 
gadu.

Kartinga skolas dibinātāji ir Vla-
dislavs un Nellija Šlēgelmilhi – tēvs 
un meita, kuru vārdus zina daudzi 
autosporta interesenti. Vladislavs 
Šlēgelmilhs, Latvijas kartinga leģen-
das Hugo Jurševska audzēknis, bija 
PSRS kartinga izlases dalībnieks un 
kļuva par pirmo latviešu sportistu, 
kuram izdevās 1979. gadā uzvarēt 
sociālistisko valstu kausa sacīkstēs 
Rumānijā. Viņš arī bija pirmais no 
latviešiem, kurš startēja Eiropas kar-
tinga čempionātā laikā, kad par lielo 
autosportu un F1 varēja tikai sapņot. 
Šobrīd Vladislava dēls Haralds, 2006. 
gadā izcīnot 1. vietu debitantu gru-
pā F3, ir pāris soļu attālumā no F1. 
Jaunietis ir vienīgais sportists no Lat-
vijas, kurš jebkad startējis F3. Nellija 
Šlēgelmilha pagājušajā gadā ieguvusi 
1. vietu pasaules čempionātā ūdens-
motocikliem.

Šie sportiskie panākumi ir pierā-

dījums, ka patukšo tehnisko sporta 
veidu nišu bērniem un jauniešiem 
mēģina aizpildīt cilvēki, kuri zina vi-
sas auto un moto sporta nianses. Šāda 
iecere nav nekas jauns, jo savā laikā 
jauno tehniķu stacijās un pionieru 
pulciņos skolēni iepazinās ar tehniku, 
bet pārmaiņu laikā gan politisko, gan 
ekonomisko faktoru dēļ izzuda dau-
dzas labas lietas. Par vienu no galve-
najiem uzdevumiem Kartinga skolas 
veidotāji uzskata intereses radīšanu 
jauniešos par tehniskajiem sporta 
veidiem un iespēju viņiem lietderīgi 
aizpildīt savu brīvo laiku, apgūstot šo 
sporta veidu gan teorētiski, gan prak-
tiski, kā mērķis ir atturēt jauniešus no 
alkohola un narkotisko vielu lietoša-
nas nepiepildīta brīvā laika pavadī-
šanas dēļ. Zinot dramatisko Latvijas 
statistiku ceļu satiksmes negadījumu 
skaita ziņā, viennozīmīgi šāda kursa 
iziešana jebkuram būs kā pamats teh-
nikas vadīšanai un liels ieguldījums 
cilvēkam, kļūstot vēlāk par pilntiesīgu 
satiksmes dalībnieku. 

Uz “Kartinga skolu” tiek aicinā-
ti skolēni, sākot ar 5. klasi. Sporta 
kompleksā ir 35 kartingi, kas ļauj 

apgūt tehniskās zināšanas pat 100 
audzēkņiem sezonā. Protams, šīs ir 
maksas nodarbības. Ropažu novada 
dome ir radusi iespēju finansiāli at-
balstīt jaunos ropažniekus, bet visap-
sveicamākais, ka treneri strādā ciešā 
sadarbībā ar skolu – nesekmīgajiem 
tiek ierobežotas nodarbību iespējas 
vai samazināts pašvaldības līdzfinan-
sējums.

Mācības Kartinga skolā vadīs 
Latvijā pazīstami treneri, instruktori 
un sportisti – profesionāļi ar vairāku 
gadu pieredzi tehniskajos sporta vei-
dos un sacensībās, kā arī autoritātes 
gan Latvijas autosportā, gan Eiropas 
Savienības valstīs. Instruktori ir arī 
drošas braukšanas skolas instruktori, 
kas kvalificējušies un sertificēti Aus-
trijā un saņēmuši Latvijas automo-
biļu federācijas kartingu sacensību 
tiesnešu apliecību.

Mārupieši, ja arī jūs ieinteresē-
jušas Kartinga skolas nodarbības, 
lūdzam vērsties pie Nellijas Šlēgel-
milhas (tālrunis 29493334, mājas 
lapa: www.333.lv )!

sadarbībā ar Kartinga skolu 
sagatavoja Z. Melkina

Septiņus mēnešus vecs puisītis 
meklē mīļu un uzticamu 

auklīti ilglaicīgai sadarbībai. 
Darba laiks – pilna slodze. 

Dzīvojam Mārupē netālu no 
Mārupes vidusskolas. Var 

nokļūt ar 7., 853. autobusu 
(pietura Lamberti). 

Jūsu zvanus gaidīs mamma 
Iveta, tālr. 26554678.

Rīgas Apriņķa Avīze
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Laikraksts “Mārupes Vēstis”. 
Reg. Nr. 000702131. Iznāk vienu reizi mēnesī. 

Tirāža – 4200 eksemplāru. Bezmaksas.
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Rīgas rajons, LV-2167. 

Redaktore Zanda Melkina. 
Tālrunis 7149868, fakss 7149858, e-pasts: marupe@marupe.lv 

KļūdAs LABoJUMs – 
“mārupes Vēstu” februāra numu-
rā kļūdaini publicēts mikroauto-
busa rīga–mārupe maršruta nu-
murs. Pareizi jābūt: pagarināts 
5435. mikroautobusa maršruts. 
atvainojamies lasītājiem un as 
“ rīgas taksometru parks”.

Redaktore Z. Melkina

PaZiŅOJums Par 14 dzīvokļu dzīvojamās mājas 
rīgas rajonā, mārupes pagastā, mārupē, Penkules ielā 79, BŪV-
niecĪBas ieceres PuBLisKo aPsPrieŠanu

informatīvie materiāli par 14 dzīvokļu dzīvojamās mājas rīgas 
rajonā, mārupes pagastā, Penkules ielā 79, būvniecības ieceri 
būs pieejami apskatei mārupes pagasta padomes pirmā stāva 
hallē (adrese: daugavas iela 29, mārupes pagasts, rīgas rajons) 
un būves atrašanās vietā līdz 2007. gada 12. aprīlim.
Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas termiņš no 2007. gada 
15. marta līdz 12. aprīlim.
atsauksmes iesniegt mārupes pagasta būvvaldē, daugavas ielā 
29, mārupes pagastā, rīgas rajonā līdz 2007. gada 12. aprīlim.
Būvvaldes sēde, kurā tiks publiski apspriesta būvniecības iecere, 
notiks 2007. gada 17. aprīlī plkst. 16.00 mārupes pagasta pado-
mes lielajā aktu zālē, daugavas ielā 29, mārupes pagastā, rīgas 
rajonā.
Būvniecības ierosinātājs: sia “mārupes rezidence”, vienotais re-
ģistrācijas numurs 40003834947, juridiskā adrese: dammes iela 
15-5, rīga, LV-1069.

MANIKĪRS:
• Klasiskais manikīrs

• SPA manikīrs
• Parafīna vanniņas

• Nagu pieaudzēšana ar gēlu
FRIZIERIS:

Friziera pakalpojumi sievietēm un vīriešiem
KOSMETOLOGS:
• Sejas procedūras

• Relaksējošas un ārstnieciskas maskās
• Procedūras ar skābēm, kaviāru līnija

• Skropstu pieaudzēšana
• Vaksācija

MASIERIS:
Plašs masāžu piedāvājumsTālr. 67810669, 28341318.

Adrese: Daugavas iela 29/1 (otrajā stāvā), 
Mārupe, Rīgas rajons, LV- 2167, 
e-pasts: orhideja-l@inbox.lv.

AIZDEVUMS
• bez izziņas no darba 
vietas no Ls 50 līdz 500

• ar izziņu no darba 
vietas no Ls 500 līdz 3000
Aizdevuma termiņš – no 
trim līdz 24 mēnešiem.

Aizdevuma pieteikuma 
izskatīšana 

20 minūšu laikā.

“PAC RAC”, 
Blaumaņa iela 32 

(trešajā stāvā), Rīga.

Meklējam kārtīgu, labsirdīgu 
un mīļu auklīti jaukiem dvīņu 

puikām (1,7 gadi). Darbs Mārupē, 
no marta vidus uz pilnu darba 

nedēļu. Tālr. 29262529.

sIA “PRIMāRās vEsELĪBAs APRūPEs CENTRs ZIEPNIEkkALNs”
sniedz pakalpojumus visiem Latvijas iedzīvotājiem:

- ar ģimenes ārsta norīkojumu;
- bez ģimenes ārsta norīkojumu par maksu;
- ar apdrošināšanas polisēm.

Pacienti var saņemt augsti kvalificētu speciālistu konsultācijas endokrinoloģijā, 
ginekoloģijā, ķirurģijā, proktoloģijā, dermatoveneroloģijā, neiroloģijā, zobārstniecībā.
veselības centrā veic izmeklējumus digitālajā rentgenā, ultrasonogrāfijā, 
laboratorijā, elektrokardiogrāfijā.
sniedz kvalificētus rehabilitācijas pakalpojumus: ārstnieciskā vingrošana, fizikālā 
terapija, zemūdens masāža, vispārējā ķermeņa masāža, masāža bērniem; 
kā arī logopēda, rehabilitologa un ergoterapeita pakalpojumus.

Adrese: valdeķu iela 57, Rīga, tālr. 7677515, 7677516, 7677671. 
Zobārstniecība, tālr. 7674136. Darba laiks plkst. 8.00 – 20.00; 

dežūrārsts plkst. 15.00 – 21.00.

“McDonald’s” ir pasaulē lielākais ātrās apkalpošanas restorānu 
tīkls ar 30000 restorāniem un 1,5 miljoniem darbinieku vairāk nekā 

100 valstīs, kas katru dienu apkalpo gandrīz 50 miljonus apmeklētājus. 
“McDonald’s” veiksmīgi darbojas Latvijā kopš 1994. gada.

Aicinām pievienoties mūsu komandai
DARBINIEKUS PILNAM DARBA LAIKAM 

Pienākumi:
 Darbs virtuvē
 Darbs pie kases aparāta un pasūtījumu komplektēšana
 Tīrīšanas darbi 

Prasības kandidātiem:
 Valsts valodas zināšanas (minimums 2. kategorija)
 Pozitīva attieksme pret darbu un dzīvi

Uzņēmums piedāvā: 
 Interesantu, dinamisku darbu starptautiskā kompānijā 
 Atalgojumu no Ls 300
 Transporta un pusdienu izdevumu kompensāciju
 100% sociālās garantijas
 Unikālu, profesionālu apmācības programmu
 Darbu draudzīgā, saliedētā komandā

Katru pusgadu, vadoties pēc sasniegtajiem rezultātiem, prēmiju 
līdz pat 150% apmērā no vidējās algas. 

CV lūdzam sūtīt pa faksu: 7242317, e-pastu: info@lv.mcd.com 
vai pa pastu: SIA “McDonald’s Latvia Ltd.” personāla daļai, 

Aspazijas bulvārī 32–208, Rīgā, LV-1050.

Paziņojums par mazstāvu īres ēku kompleksa jaunbūves atkārtotu 
publisko apspriešanu

saskaņā ar mārupes pagasta būvvaldes lēmumu ir izstrādāts ne-
kustamā īpašuma zemes gabala “Paegļi” (kadastra Nr. 8076-
007-0595), Mārupē, attīstības priekšlikums – mazstāvu īres 
ēku kompleksa jaunbūve.
Plānojuma projekta izstādīšana notiks no 15.03.2007. līdz 12.04.2007. 
mārupes pagasta padomes ēkas vestibilā, daugavas ielā 29, mārupes 
pagastā, rīgas rajonā, LV-2167.
rakstiskas atsauksmes iesniegt projektēšanas birojā “arH stadiJa”, 
Pērnavas ielā 42, rīgā, LV-1009 četras nedēļas no publicēšanas 
dienas. Projekta vadītājs arhitekts aLdis POLis, tālr. 7313658.

“SPORTA KOMPLEKSS 333” AICInA uZ KARTInGA SKOLu

Mārupes pagasta padoMe lūdz inforMēt 
pagasta informatīvā izdevuma “Mārupes Vēstis” redaktori Zandu 
Melkinu (tālrunis 7149868, e-pasts: marupe@marupe.lv), 
ja līdz katra mēneša 20. datumam neesat saņēmuši 
savā pastkastītē “Mārupes Vēstis”, kas iznāk regulāri vienu reizi 
mēnesī 4000 eksemplāros kā “Rīgas Apriņķa Avīzes” ielikums un 
tiek piegādātas bez maksas (katrā VAS “Latvijas Pasts” zināmā 
Mārupes iedzīvotāju pastkastītē jānonāk attiecīgās dienas 
RAA ar “Mārupes Vēstu” ielikumu).
Jaunos iedzīvotājus aicinām savlaicīgi uzstādīt pastkastītes un 
pieteikt savas adreses attiecīgajā pasta nodaļā.

VAS “Latvijas Pasts” atvainojas Mārupes pagasta iedzīvotājiem 
par sūtījumu piegādes kavējumiem.
Mārupes pasta nodaļā ir radusies situācija, ka trūkst darbinieku, tādēļ 
sūtījumu un preses piegāde notiek ar kavēšanos.
Šī problēma, kas ietekmē sūtījumu savlaicīgu piegādi, ir aktuāla pasta 
nodaļās visā Latvijā, īpaši Rīgā un tās apkārtnē. Patlaban Rīgas reģionā 
no 644 pastnieku štata vietām aizpildītas ir 584. 
Pašlaik arī daudz pastnieku slimo. Rīgas reģionā janvārī un februārī 
ir reģistrētas 108 slimības lapas. Citur Latvijā pašlaik darbnespējas 
lapas ir vairāk nekā 150 pastnieku.
“Latvijas Pasts” iecerējis veikt plašu pasākumu programmu, lai 
piesaistītu darbiniekus un varētu nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu 
sniegšanu iedzīvotājiem.
“Latvijas Pasts” vienmēr ir gatavs un ieinteresēts uzklausīt savu 
klientu ierosinājumus un kritiku, jo cenšas uzlabot darbu tā, lai 
sniegtu pasta pakalpojumus arvien augstākā kvalitātē.


