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2006. gada novembris
Mārupes pagasta padomes informatīvais tālrunis 7934695, www.marupe.lv

Uzticības apliecinājums uzliek lielus pienākumus
Oktobra Mārupes pagasta pa
domes sēdē par Mārupes pagasta
padomes priekšsēdētāju kļuva Līga
Kadiģe. Viņa bija vienīgā deputātu
izvirzītā kandidāte uz šo amatu,
“Par” nobalsoja deviņi no 11 de
putātiem. Līga Kadiģe pašvaldības
vadītāja krēslā atgriežas pēc pus
otra gada pārtraukuma. Laikrakstā
“Rīgas Apriņķa Avīze” 4. novem
brī bija lasāms Raivja Bahšteina
raksts “Līga Kadiģe mārupiešiem
atdevusi parādu”, bet šajā inter
vijā “Mārupes Vēstīs” ar Mārupes
pagasta padomes priekšsēdētāju
vairāk runājām par to, kas svarīgs
tieši mārupiešiem.
– Kas jūs motivēja atkārto
ti kandidēt uz pagasta vadītāja
amatu?
– Nevar noliegt, ka pirms
pusotra gada, pildot pagasta pa
domes priekšsēdētājas pienāku
mus, veidojot deputātu kandidātu
sarakstu un startējot pašvaldību
vēlēšanās, biju gatava arī turpināt
šo darbu. Pēc vēlēšanām atgriezos
savā uz laiku atstātajā darbavietā
(PII “Lienīte”) un strādāju pagas
ta padomes attīstības un finanšu
komitejā. Otro reizi kandidēt uz
priekšsēdētāja amatu daļēji mani
motivēja mūsu pagasta iedzīvotā
ju – vēlētāju – uzticēšanās Tautas
partijai un arī man 2005. gada
pašvaldību vēlēšanās. (Līga Kadiģe vēlēšanās ar 539 “plusiņiem” un
46 svītrojumiem saņēma absolūti
lielāko punktu skaitu –1678. Z. M.
piezīme). Šis faktors un deputātu
vairākuma uzticības apliecinājums
uzliek lielus pienākumus.
Esmu izdarījusi savu izvēli,
apzinos, ka uzņemos jaunas un
smagas rūpes. Tomēr arī šo darbu,
tāpat kā manā iepriekšējā darba
vietā, var veikt tikai kolektīvā, sa
liedējot deputātus un pašvaldības
administrāciju ciešā kopdarbā.
– Jūs 13 gadus esat nostrā
dājusi par PII “Lienīte” vadītā
ju. Ar kādām izjūtām rakstījāt
iesniegumu par atbrīvošanu no
šī amata?
– Jāatgriežas tālajā 1993. gadā,
kad manā dzīvē notika pilnīgi
negaidīts likteņa pavērsiens un 1.
novembrī sāku strādāt bērnudārzā
jeb pirmsskolas izglītības iestādē
“Lienīte” par vadītāju. Mārtiņš
Bojārs bija tas, kurš uzticēja šos
pienākumus man pilnīgi svešā
nozarē. Šodien uzskatu par savu
pienākumu pateikt paldies visiem,
ar kuriem esmu šos gadus strādā
jusi. Tas ir bijis komandas darbs.
Paldies tiem, kas jau pašā sākumā
saprata, ka katram jādara tas, ko
vislabāk prot, tāpēc “Lienīte” šajos
gados ne tikai turpinājusi audzināt
mazos mārupiešus, bet kļuvusi arī
par puķu dārzu. Ja sākumā kāds
uz to skatījās skeptiski: vai tad
tagad bērnu audzināšanas vietā
Rīgas Apriņķa Avīze
ceturtdiena, 16. novembris, 2006

Līga Kadiģe: “Padomes priekšsēdētāja darbu var padarīt tikai kolektīvā,
saliedējot deputātus un pašvaldības
administrāciju ciešā kopdarbā.”
audzēsim puķes, tad tagad šo vi
zuālo tēlu novērtē gan darbinie
ki, gan vecāki, gan mūsu ciemiņi
– tas kļuvis par neatņemamu PII
sastāvdaļu. Īpašu paldies gribu
teikt divām kolēģēm, kas deva
drošības sajūtu, uzsākot darbu
šajā nozarē. Viņu domas man
bija būtiskas jau no paša sākuma
– tā ir mūsu ilggadējā audzinā
tāja Maija Laiviņa un medmāsa
Sandra Liepiņa.
Visi mērķi, ko izvirzījām savā
komandā – sakopta vide un telpas,
augsti kvalificēti darbinieki, mīļas
otrās mājas mazajiem mārupie
šiem –, ir sasniegti. Cikls beidzies.
Ir laiks apstāties, ievilkt elpu un
tiekties pēc jauniem mērķiem, lai
ietu tālāk, apgūtu ko jaunu. To arī
jaunajai vadītājai un “Lienītes”
komandai gribu novēlēt. Paldies
visiem saku ar zināmām skumjām,
jo esmu pieņēmusi lēmumu aiz
iet no brīnišķīga kolektīva. Tomēr
varu būt arī gandarīta, jo bērnu
dārzu atstāju ar apziņu, ka tas ir
ļoti augstā līmenī.
– RAA publikācijā bija lasā
mi vārdi: Līga Kadiģe jau otro
reizi Mārupes pašvaldības priekš
sēdētājas vietu ieņem, aizpildot
tukšumu pēc priekšsēdētājiem,
kuri amatu pametuši pusceļā līdz
pašvaldību vēlēšanām.
– Apsēžoties priekšsēdētāja
krēslā, man nav tiesību skatīties
atpakaļ un vērtēt cita veikto dar
bu. Deputātu viedoklis jau bija
pausts “Mārupes Vēstīs” pēc pa
gasta padomes sēdes, kad tika
izteikta neuzticība iepriekšējam
padomes priekšsēdētājam Nor
mundam Orleānam. Jāraugās tikai
uz priekšu, un visiem jāstrādā kā
vienotai komandai. Pozitīvai dar
ba virzīšanai lieti noder opozīci
ja, ja tā ir konstruktīva. Dažādos
skatījumos uz jautājumiem rodas
labākais vidusceļš. Lai pārliecinā
tu oponentu par sava risinājuma
priekšrocībām, pašam daudz no
pietnāk jāiedziļinās problēmās un
jābūt pilnīgi pārliecinātam, ka tas

tiešām ir pareizākais. Ja tas izdo
das, ir skaidrs, ka padarīts labs
darbs.
– Jūs minējāt: Budžets sen
vairs nespēj nodrošināt Mārupes
straujo attīstību. Jaunā valstī viss
notiek pirmo reizi, tādēļ pašval
dībā svarīgi domāt ātri.
– Budžets ir liels, bet, uzturot
septiņas izglītības iestādes, ieguldot
attīstībā, ar šo summu pie pašrei
zējiem apbūves tempiem ir par
maz. Mūsu infrastruktūra nespēj
iet solīti pa priekšu būvniecībai,
kā vajadzētu būt. Nevienam nav
noslēpums, ka nejaudājam nodro
šināt visus gribētājus ar vietām PII,
nākotnē varētu rasties problēmas
arī ar vispārizglītojošām skolām.
Ceļi ir mūsu apburtais loks: lai
cik lielas naudas summas tiek ie
guldītas to būvniecībā un remon
tos, tad intensīvās būvniecības dēļ,
kad pa ceļiem pārvietojas mašīnas
ar celtniecības materiāliem, tie at
kal nonāk “0” punktā. Likumdo
šana neparedz iespēju jaunos in
vestorus piespiest remontēt ceļus.
Tas atkarīgs tikai no viņu labās
gribas, kam ir piemēri: Vecozolu
nami, Mārasciems, Sēļi u.c., kur
tiek kompleksi risināti infrastruk
tūras jautājumi. Pieredze rāda, ka
tiek meklēti risinājumi vietās, kur
attīstītāji veido ciematus ar vieno
tu vides koncepciju. Tā kā ir ļoti
daudz individuālo būvētāju, sabo
jātie ceļi un tālākā jauno apbūves
rajonu apsaimniekošana arī paliek
pašvaldības problēma. Mēs jau
tā zemes detālplānojumu darba
uzdevumos un galīgajā redakcijā
iekļautajā realizācijas kārtībā, ko
paraksta zemes īpašnieks, ietveram
maksimāli daudz likumā atļauto
prasību teritoriju sakārtošanai.
Lai Mārupe varētu attīstīties,
nopietni jāseko līdzi valsts inves
tīciju programmām, neizbēgami
jāstartē ar dažādiem projektiem
uz ES naudām, lai iegūtu papildu
finanšu līdzekļus. Strauji ieplūsto
šo iedzīvotāju ienākuma nodoklis
pie mums reāli sāk nonākt labi ja
pēc pāris gadiem: vispirms dau
dzi ceļ namus, dzīvo jaunbūvēs,
līdz ar to noslogojot ceļus, bet vēl
nav deklarējuši dzīvesvietu. Kad
beidzot viņi kļūst par pilntiesī
giem mārupiešiem, tikai nākamā
gada janvārī, ņemot vērā iedzī
votāju skaitu un struktūru, tiek
pārrēķināta pašvaldības finanšu
nepieciešamība, atkarībā no tās –
maksājumi pašvaldību finanšu iz
līdzināšanas fondā, kur Mārupe ik
gadu iemaksā 10 – 17% no sava
budžeta. Pie tam iedzīvotāju ienā
kuma nodoklis pie mums nonāk
nevis automātiski pēc dzīvesvie
tas deklarēšanas, bet tikai tad, ja
esat arī Valsts ieņēmumu dienestā
pārreģistrējuši savu dzīvesvietas
kodu un informējuši par to savas

darbavietas grāmatvedību! Izdariet
to laikus – līdz gada beigām!
– Kas ir jūsu komandas šā
brīža sāpju bērns?
– Šobrīd tiek strādāts pie
nākamā gada budžeta, kurā par
prioritāti izvirzīti cilvēkresursi.
Darbaspēks ir problēma, sākot no
bērnudārza apkopējas un beidzot
ar domes darbiniekiem. Nāksies
piebremzēt remontdarbus izglītības
iestādēs, vadītāji to saprot, jo visur
ir personāla trūkums. Cilvēkus uz
trauc nākotnes perspektīva, jo ce
nas aug, bet algas nepalielinās.
Tiek meklētas aprises, vai nā
kamajā gadā varēsim uzsākt kādu
no lielajiem projektiem, kuru teh
niskā dokumentācija jau izstrā
dāta – ceļi, ko jau minēju, skolu
piebūves, represēto piemineklis.
Notiek intensīva finanšu piesaistes
meklēšana, no tā būs atkarīgs, ko
varēsim veikt. Piemēram, 2007.
gadā ceram uz Satiksmes minis
trijas projektu Daugavas ielas re
konstrukcijai, taču tādā gadījumā
mums jādomā par to ielu saveša
nu kārtībā, pa kurām satiksme
tiks novirzīta remonta laikā.
Sasāpējušais jautājums ir sa
biedriskā drošība. Tā ir valsts fun
kcija, taču Mārupē diemžēl nav
Valsts policijas iecirkņa. Esam vēr
sušies ar dažādiem priekšlikumiem
pie Valsts policijas institūcijām,
bet ilgāk gaidīt nevaram, jāmeklē
risinājums, jo trūkst ne tikai ope
rativitātes noziedzīgu nodarījumu
gadījumos, bet pat elementāras tie
sībsargu klātbūtnes pagastā.
Darbu atsāk grupas, kas attīs
tības programmas ietvaros veido
nozaru apakšprogrammas katram
pagasta ciematam. Tajās būs skaid
ri redzams, kas tuvākajā perspek
tīvā katrā vietā visvairāk vajadzīgs,
ko iekļaut budžetā.
Izskatot budžeta grozījumus,
valdība uzskatījusi par iespējamu
piešķirt Mārupes pagastam līdzek
ļus diviem nelieliem projektiem,
kas jāapgūst vēl šajā gadā.
Zanda Melkina

Šajā numurā:
l MPP sēde 25.10.2006.
l Pagasttiesām – 10
l Ceļu tīrīšana ziemas sezonā
l Mēs esam par ceļu uz savām mājām – Sēļi nodod pirmo kārtu
l Haraldam Mednim – 100
l Tuvojas skaistais Adventes
laiks
l Pirmais solis
l Volejbola rezultāti
l Raženākais ķirbis – Mārupē
l Kā izaudzēt lielo kartupeli?
l Svecīšu vakars – 26. novembrī
l Policijas pārskats
l Latvijas Pasts nevar piegādāt
korespondenci, ja nav iespējams piekļūt pie pastkastītes
l Apsveikumi, paziņojumi un
sludinājumi

Nākamajā numurā
23. decembrī lasiet:

l Par Mārupes jaunajiem
sportistiem
l 50 gadus kopā – par mārupiešiem, kas šogad svinēja
zelta kāzas
Es sveicu tevi, Latvija, ar
atdzimšanas prieku,
Ar tautas gara atmodu, ko
pagalvī sev lieku.
Es sveicu tevi, Latvija, ar varavīksnes tiltu,
Kur gāju putni atgriežas ar
ticību un spītu.
(Anna Rode)

Sveicam mārupiešus
Latvijas valsts
proklamēšanas
88. gadskārtā!
Mārupes pagasta padome

Būvvaldes darba apjoma palielināšana un sociālā dienesta attīstīšana
ir daži no iemesliem, kāpēc top pagasta padomes piebūve. No kreisās
priekšsēdētāja Līga Kadiģe, izpilddirektors Raitis Jirgensons, priekšsēdētāja vietnieks Ivars Punculis.
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Mārupes pagasta padomes SĒDE Nr. 11 – 2006. gada 25. oktobrī
Darba kārtībā divas daļas,
31 jautājums.
I daļā notikušajās pagasta padomes
priekšsēdētāja vēlēšanās saskaņā ar
LR “Pilsētas domes, novada domes
un pagasta padomes vēlēšanu liku
mu”, kā arī, pamatojoties uz LR li
kuma “Par pašvaldībām” 19. un 40.
pantu, aizklāti balsojot, ar deviņām
balsīm “Par”, divām “Pret” Mārupes
pagasta padome nolēma par Mā
rupes pagasta padomes priekšsē
dētāju ievēlēt Līgu Kadiģi.
Atbrīvot L. Kadiģi no PII “Lienīte”
vadītājas amata ar 26.10.2006. Pa
domes priekšsēdētāja p.i. Ivaram
Punculim nodot padomes priekš
sēdētājai L. Kadiģei lietas viena
mēneša laikā.
II daļa. Nekustamā īpašuma
jautājumi
Mārupes pagasta padome (MPP)
nolēma:
• Uzsākt detālplānojuma izstrādi
šādām teritorijām:
Det. plān. Detālplānojuma
darba uzd. teritorijas nosau
Nr.
kums

• Atteikt vienas saimniecības sa
dalīšanu divos atsevišķos zemes
gabalos, jo saskaņā ar 2003. gada
10. septembrī apstiprināto Māru
pes pagasta teritorijas plānojuma
2002. – 2014. gadam zemes gabals
atrodas savrupmāju teritorijā, kur
minimālā zemes gabala platība
0,1200 ha; divu nekustamo īpa
šumu sadalīšanai trijos atsevišķos
zemes gabalos, jo saskaņā ar 2003.
gada 10. septembrī apstiprināto
Mārupes pagasta teritorijas plāno
juma 2002. – 2014. gadam zemes
gabals atrodas jauktā dzīvojamā
un darījuma teritorijā, minimālā
zemes gabala platība 0,2 ha.
• Piešķirt juridiskās adreses 72
izveidotajiem zemes īpašumiem
un divu 18 dzīvokļu māju telpu
grupām pēc 25 iesniegumiem.
• Noteikt vienam nekustamajam
īpašumam zemes lietošanas mēr
ķi apbūvei (kods 0601) – 0,12 ha
platībā un papildmērķi lauksaim
niecībai (kods 0105) – 0,1070 ha

miem, izpērkot īpašumā piešķirto
zemi lauku apvidos” no 2006. gada
22. jūnijā ir spēkā neesoši.
• Veikt Ziedleju ielas sarkanās lī
nijas korekciju (posmā no Daibes
ielas līdz nekustamajam īpašumam
Ziedleju iela 15) no 18 uz 12 met
riem platumā. Mārupes pagasta
būvvaldei izpildīt Ziedleju ielas
sarkanās līnijas korekcijas projekta
publisko apspriešanu.
• Nodot zemes gabala “Birzes” pir
mās zemes vienības, “Imantas-A”,
“Imantas” pirmās zemes vienības
un “Skrabāni” detālplānojuma
pirmo redakciju sabiedriskajai
apspriešanai un atzinumu saņem
šanai. Detālplānojumā ir jāparedz
ielu apgaismojums un ceļa josla
atbilstoši Mārupes pagasta apbū
ves noteikumiem. Detālplānojums
papildus jāsaskaņo ar AS “Mārupes
komunālie pakalpojumi”.
• Noteikt SIA “Sabiedrība Māru
pe” piederošo objektu uzturēšanai
Jaunmārupes ciemā šādas adreses

Teritorijas robežas

Platība

2006/43

Saimniecība
“Maldari”

Meliorācijas novadgrāvis N-126 – sauszemes robeža starp saimniecību “Maldari”
un “Sniegi” – starp saimniecību “Maldari” un “Miķelīši”

Apmēram
1,26 ha

2006/44

Saimniecība
“Sniegi”

Meliorācijas novadgrāvis N-126 – sauszemes robeža starp saimniecību “Sniegi”
un “Alberti” – starp saimniecību “Sniegi” un “Miķelīši”

Apmēram
1,21 ha

2006/45

Saimniecība
“Alberti”

Meliorācijas novadgrāvis N-126 – sauszemes robeža starp saimniecību “Alberti”
un “Miķelīši” – starp saimniecību “Alberti” un “Sniegi”

Apmēram
1,21 ha

2006/46

Saimniecības
“Miķelīši”
teritorijas daļa

Meliorācijas novadgrāvis N-126 – sauszemes robeža starp saimniecību “Mi
ķelīši” un saimniecību “Maldari”, “Sniegi”, “Alberti” – meliorācijas novadgrāvis
N-40 – sauszemes robeža starp saimniecību “Miķelīši” un “Sūnas” – melio
rācijas novadgrāvis N-119 – sauszemes robeža starp saimniecību “Miķelīši”
un “Kabiles”

Apmēram
8,0 ha

2006/47

Saimniecība
“Gercīši-1”

Valsts autoceļš P-132 – sauszemes robeža starp saimniecību “Gercīši-1” un
saimniecību “Lācīši” un “Norītes” – valsts autoceļš P-132 – sauszemes robeža
starp saimniecību “Gercīši-1” un “Gercīši”

Apmēram
3,0 ha

2006/48

Saimniecība
“Zemgaļi-1”

Meliorācijas novadgrāvis N-26 – meliorācijas novadgrāvis N-32 – meliorāci
jas novadgrāvis N-24 – sauszemes robeža starp saimniecību “Zemgaļi-1” un
saimniecību “Peles” un “Zaķi”

Apmēram
15,0 ha

2006/50

Saimniecības
“Kārkliņi”
1. zemes
vienības un
2. zemes
vienības
teritorijas daļa

Valsts autoceļš Loka ceļš – sauszemes robeža starp saimniecību “Kārkliņi” otro
zemes vienību un “Vijrozes” – Valsts autoceļš Loka ceļš – sauszemes robeža
starp saimniecību “Kārkliņi” otro zemes vienību un saimniecību “Imantas” un
“Kārkliņi-1” – sauszemes robeža starp saimniecību “Kārkliņi” pirmo zemes
vienību un “Kārkliņi-1” – sauszemes robeža starp saimniecību “Kārkliņi” otro
zemes vienību un “Virši” – sauszemes robeža starp saimniecību “Kārkliņi”
pirmo zemes vienību un nekustamo īpašumu Loka ceļš 5

Apmēram
2,5 ha

2006/51

Saimniecība
“Gaiļpieši”

Meliorācijas novadgrāvis N-5 – meliorācijas novadgrāvis N-89 – valsts autoceļš
V-122 – sauszemes robeža starp saimniecību “Gaiļpieši” un “Irši”

Apmēram
4,412 ha

2006/52

Sauszemes robeža starp saimniecību “Mežirbes” un “Āvas” – sauszemes robeža
Saimniecība “Me
starp saimniecību “Gaiļpieši” un Rīgas pilsētas mežu fonds – sauszemes robeža
žirbes”
starp saimniecību “Gaiļpieši” un “Puķulejas”

Apmēram
2,56 ha

2006/53

Saimniecība
“Zaigas”

Meliorācijas novadgrāvis K-92 – meliorācijas novadgrāvis N-2 – sauszemes
robeža starp saimniecību “Zaigas” un “Kalnupi” – sauszemes robeža starp
saimniecību “Zaigas” un SIA “Mārupe” – valsts autoceļš P-132 – sauszemes
robeža starp saimniecību “Zaigas” un “Vides” – sauszemes robeža starp saim
niecību “Zaigas” un “Kalmes”

Apmēram
7,63 ha

2006/54

Saimniecība
“Tulpes”

Sauszemes robeža starp saimniecību “Tulpes” un “Gobas-3” – meliorācijas no
vadgrāvis N-2 – sauszemes robeža starp saimniecību “Tulpes” un “Vazdiķi-B”
– sauszemes robeža starp saimniecību “Tulpes” un “Silaputniņi” – sauszemes
robeža starp saimniecību “Tulpes” un “Stilmaņi”

Apmēram
3,66 ha

Sauszemes robeža starp saimniecību “Vazdiķi-B” un “Tulpes” – meliorācijas
Saimniecība “Vaz
novadgrāvis N-2 – meliorācijas novadgrāvis N-45 – sauszemes robeža starp
diķi-B”
saimniecību “Vazdiķi-B” un “Silaputniņi”

Apmēram
4,24 ha

2006/55
2006/56

Saimniecība
“Gundegas-1”

2006/57

Nekustama
jam īpašumam
Lambertu iela 35,
Lambertu iela 37
un Kantora ielas
107

Meliorācijas novadgrāvis 76 – sauszemes robeža starp saimniecību “Gunde
gas-1” un “Jaunklūgas”

Valsts autoceļš P-115 – sauszemes robežas starp nekustamo īpašumu Kantora
iela 107 un Ziedleju iela 31 – Lambertu iela 37 un Ziedleju iela 31 – Lambertu
iela 37 un Ziedleju iela 29 – Lambertu iela 37 un Kāpu iela 11 – Lambertu
Apmēram 2,9135
iela 37 un Kāpu iela 9 – Lambertu iela 37 un Kāpu iela 7 – Lambertu iela
ha
37 un Kāpu iela 5 – Lambertu iela 37 un Kāpu iela 3 – Lambertu iela 37 un
Kāpu iela 1 – Lambertu iela 37 un Lambertu iela 44 – Lambertu iela 35 un
Ziediņu iela 16 – Lambertu iela 35 un Ziediņu iela 40

• Piekrist astoņu īpašumu sadalīša
nai atsevišķos zemes gabalos.
• Piekrist no nekustamā īpašuma
Ozolu iela 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59,
61 atdalītu zemes gabalu pievieno
šanai Ozolu ielas daļai.

4

Apmēram
3,27 ha

platībā.
• Atteikt vienā gadījumā zemes iz
pirkšanas maksas samazinājumu
par izpērkamās zemes platību 0,614
ha, jo 31.08.1999. MK noteikumi
Nr. 306 “Noteikumi par maksāju

un platības (platības precizējot pie
robežu iemērīšanas): 1.1. Zemes
gabalam 0,1 ha platībā, piešķirot
juridisko adresi Mazcenu aleja 16A,
Jaunmārupes ciems, Mārupes pa
gasts, Rīgas rajons.

1.2. Noteikt nekustamajam īpašu
mam Mazcenu aleja 16A zemes
lietošanas mērķi – inženiertehnis
kās apgādes tīkli un objekti (kods
1201).
1.3. Zemes gabalam 0,03 ha platībā,
piešķirot juridisko adresi Mazcenu
aleja 6B, Jaunmārupes ciems, Mā
rupes pagasts, Rīgas rajons.
1.4. Noteikt nekustamam īpašu
mam Mazcenu aleja 6B zemes
lietošanas mērķi – inženiertehnis
kās apgādes tīkli un objekti (kods
1201).
• Noteikt Mārupes pagasta paš
valdības ceļa C-19 pirmajai zemes
vienībai apgrūtinājumus:
1.1. Aizsargjosla gar valsts autoceļu
P-133 (kods 020301) – 0,27 ha.
1.2. Aizsargjosla gar elektrisko tīk
lu gaisvadu līniju (kods 020501) –
0,14 ha.
Otrajai zemes vienībai apgrūtinā
jumu:
2.1. Aizsargjosla gar elektrisko tīk
lu gaisvadu līniju (kods 020501) –
0,04 ha.
C-19 3. zemes vienībai apgrūtinā
jumu:
2.2. Projekt. ielas sarkanā līnija
(kods 020301) – 0,14 ha.
• Apstiprināt izstrādāto detālplāno
jumu pirmo redakciju kā galīgo un
pieņemt Mārupes pagasta saistošos
noteikumus:
* Nr. 31 “Mārupes pagasta saim
niecību “Jaunvītoli-2” un “Jaun
vītoli-A” detālais plānojums”.
* Nr. 32 “Mārupes pagasta saim
niecības “Vecmeņģeļi” detālais
plānojums”. * Nr. 33 “Mārupes
pagasta saimniecības “Zeltiņi” de
tālais plānojums”. * Nr. 34 “Māru
pes pagasta saimniecības “Ledaiņu
iela 2” detālais plānojums”. * Nr.
35 “Mārupes pagasta saimniecī
bas “Putni”, “Sveņķi” un “Lielās
Āvas – 1” detālais plānojums”.
* Nr. 36 “Mārupes pagasta saimnie
cības “Caunas” otrās zemes vienības
detālais plānojums”.
• Atteikties no pirmpirkuma tie
sībām uz 57 nekustamā īpašuma
objektiem.
• Nepiešķirt Starptautiskajai lid
ostai “Rīga” pastāvīgā lietošanā
ar lietošanas tiesību pāreju citām
personām vienu pieprasīto zemes
gabalu.
Pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu
privatizācijas jautājumi
MPP noraidīja šādus priekšliku
mus:
SIA “Sabiedrība Mārupe” priva
tizācijas ierosinājumu par zemes
gabala daļas 5,0 ha platībā Mazce
nu alejā 1, Jaunmārupē, Mārupes
pagastā, Rīgas rajonā. Atteikt nodot
privatizācijai pašvaldībai piederošo
minētā zemes gabala daļu 5,0 ha
platībā, jo tas nepieciešamas in
frastruktūras objektu un komu
nikāciju izbūvei uz minētā zemes
gabala, lai pašvaldība nodrošinātu
komunālo pakalpojumu (ūdensap
gāde un kanalizācija) organizēšanu
iedzīvotājiem neatkarīgi, kā īpašu
mā atrodas dzīvojamais fonds, kas
ir pašvaldības pastāvīgā funkcija.

SIA “Sabiedrība Mārupe” privatizā
cijas ierosinājumu par pašvaldībai
piederošo Jaunmārupes ciemata
siltumsaimniecību, atteikt nodot
privatizācijai pašvaldībai piederošo
Jaunmārupes ciemata siltumsaim
niecību, jo tā nepieciešama komu
nālo pakalpojumu (siltumapgāde)
organizēšanai iedzīvotājiem neat
karīgi, kā īpašumā atrodas dzīvo
jamais fonds, kas ir pašvaldības
pastāvīgā funkcija.
SIA “Sabiedrība Mārupe” privatizā
cijas ierosinājumu par Jaunmārupes
ciemata attīrīšanas iekārtām, atteikt
nodot privatizācijai pašvaldībai
piederošās Jaunmārupes ciemata
attīrīšanas iekārtas, jo tās nepie
ciešamas komunālo pakalpojumu
organizēšanai iedzīvotājiem (ka
nalizācijas notekūdeņu savākšana,
novadīšana un attīrīšana) neatkarī
gi, kā īpašumā atrodas dzīvojamais
fonds, kas ir pašvaldības pastāvīgā
funkcija.
SIA “Sabiedrība Mārupe” priva
tizācijas ierosinājumu par zemes
gabala “Kaktiņi-1”, Mārupes pa
gastā, atteikt nodot privatizācijai
pašvaldībai piederošo minēto ze
mes gabalu 4,523 ha platībā, jo tas
nepieciešamas Mārupes pagasta
administratīvās teritorijas labie
kārtošanai un sanitārajai tīrībai, lai
izveidotu uz minētā zemes gabala
publiskai lietošanai paredzētu beig
to dzīvnieku apbedīšanas vietu.
SIA “Sabiedrība Mārupe” priva
tizācijas ierosinājumu par zemes
gabala Konrādu ielā 1, Mārupē,
Mārupes pagastā, atteikt nodot
privatizācijai pašvaldībai piede
rošo minēto zemes gabalu 0,7148
ha platībā, jo tas nepieciešams
Mārupes pagasta administratīvās
teritorijas labiekārtošanai, lai izbū
vētu un ierīkotu uz minētā zemes
gabala publiskai lietošanai paredzē
tu laukumu ar autostāvvietu, zaļo
zonu un skvēru.
SIA “BMS Tehnoloģija” un “Sabied
rība Mārupe” privatizācijas ierosi
nājumus par pašvaldībai piederošo
100% akciju sabiedrības “Mārupes
komunālie pakalpojumi” pamatka
pitāla privatizāciju, atteikt nodot
privatizācijai pašvaldībai piederošās
100000 akciju sabiedrības “Mārupes
komunālie pakalpojumi” akcijas, jo
tās nepieciešamas komunālo pakal
pojumu organizēšanai iedzīvotā
jiem (ūdensapgāde un kanalizācija,
siltumapgāde, sadzīves atkritumu
apsaimniekošana, notekūdeņu sa
vākšana, novadīšana un attīrīšana)
neatkarīgi, kā īpašumā atrodas dzī
vojamais fonds, kas ir pašvaldības
pastāvīgā funkcija. SIA “Sabiedrība
Mārupe” privatizācijas ierosinājumu
par ¾ domājamo daļu no ūdens
torņa, kas atrodas nekustamā īpa
šuma Mazcenu alejā 1, Jaunmāru
pē, Mārupes pagastā, atteikt nodot
privatizācijai pašvaldībai piederošās
¾ domājamās daļas no ūdenstorņa,
jo tās nepieciešamas komunālā pa
kalpojuma – ūdensapgāde – orga
nizēšanai iedzīvotājiem neatkarīgi,
kā īpašumā atrodas dzīvojamais
fonds, kas ir pašvaldības pastāvīgā
funkcija. u
Rīgas Apriņķa Avīze
ceturtdiena, 16. novembris, 2006

Ceļu tīrīšana ziemas sezonā
Mārupes pagasta pašvaldības
īpašumā esošo ielu un ceļu tīrī
šanai no sniega laika periodā no
1.10.2006. līdz 01.05.2006. ir uzva
rējis VAS “Latvijas autoceļu uz
turētājs” struktūrvienība “Rīgas
ceļu rajons”.
Pašvaldības ielas un ceļi atbil
stoši Latvijas Republikas Ministru
kabineta noteikumiem Nr. 871 at
bilst “C” un “D” kategorijas uztu
rēšanas klasei. “C” klase – kursē
maršruta autobusi, transportlīdzek
ļu intensitāte ir līdz 500 transpor
tvienībām diennaktī – sasaluša
vai piebraukta sniega biezums
uz brauktuves nemainīgos laika
apstākļos ir 10 cm un sniega sa
nesumu biezums uz brauktuves
atsevišķās vietās 20 cm (ja vēja
ātrums lielāks par 10 m/s). “D”
klasei – transportlīdzekļu inten
sitāte līdz 100 transportvienībām
diennaktī – uzturēšanas apstākļi
netiek normēti, tos attīra no sniega
līdz četrām reizēm sezonā.
Grafiks sastādīts laika pe
riodam no 01.10.2006. līdz
01.05.2007. Ielu un ceļu attīrīša
nas no sniega grafiks sastādīts
pastāvīgiem laika apstākļiem, kad
sniega segas biezums sasniedz 10
cm.
Pārējo Mārupes pagasta adminis
tratīvās teritorijas ielu, ceļu un lau
kumu attīrīšana no sniega notiks
pēc speciāla pasūtījuma.

Ielu un laukumu tīrīšana

Laika posmā no 01.11.2006 līdz
01.05.2007. sniega tīrīšanu Jaunmā
rupes sākumskolā, Mārupes vidus
skolā, kapsētu laukumos, Mārupītes
gatves, Mazcenu alejas un Jaunmā
rupes dabas parka trotuāros veiks
SIA “GSK Auto”. Izglītības iestāžu
teritorijas iztīrīs līdz plkst. 7.30, bet
trotuārus līdz 8.00. Daudzdzīvokļu
māju kvartālos Jaunmārupē, Skultē
un Tīrainē pašvaldība nodrošinās
sniega tīrīšanu tiem pievedceļiem,
kas nepieciešami, lai piekļūtu ārstu
praksēm un pasta nodaļām (līdz
plkst. 10.00). Iedzīvotājiem auto
mašīnas jānovieto, lai netraucētu
transporta piekļūšanai šiem objek
tiem. Dienā sniegu tīrīs intensīvas
snigšanas gadījumā, ja tā sega sa
sniegs 10 cm.
Marija Ivdre un
Ziedīte Lapiņa

Apstiprināti jauni tarifi
ūdens piegādes un
kanalizācijas pakalpojumiem
Olaines pilsētas, Olaines pagas
ta, Mārupes pagasta un Salaspils
novada sabiedrisko pakalpoju
mu regulators ir apstiprinājis AS
“Mārupes komunālie pakalpojumi”
tarifus Tīraines, Skultes un Māru
pes ciematos: • aukstā ūdens rea
lizācijas tarifs – Ls 0,25 par vienu
m3 bez PVN 5%; • kanalizācijas
ūdeņu attīrīšanas un novadīšanas
tarifus – Ls 0,30 par vienu m3 bez
PVN 5%.
AS “Mārupes komunālie
pakalpojumi”
Rīgas Apriņķa Avīze
ceturtdiena, 16. novembris, 2006

Grozījumi speclīdzekļu budžetā. MPP apstiprināja Mārupes pagasta
padomes saistošos noteikumus Nr. 37 “Grozījumi 2006. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par Mārupes pagasta pašvaldības
2006. gada budžetu”” pielikumā Nr. 2 (speclīdzekļu budžets).

Grafiks Mārupes pašvaldības ielu un ceļu attīrīšanai no sniega
Ielas, ceļa nosaukums

Garums
(km)

Izpildes
laiks

Plāns
2006. gads

I-76 Vecozolu iela

1,7

6.00 – 8.30

I-53 Mārupītes gatve

2,2

„

I-78 Viskalnu iela

0,6

„

I-77 Tīraines iela

0,9

„

I-79 Viršu iela

0,8

„

Dabas resursu nodoklis

Ieņēmumi (Ls)
Privatizācijas fonds

I-54 Gaujas iela

1,6

„

I-71 Bebru iela

1,1

„

Valsts mērķdotācija

I-22 Lielā iela

4,1

„

Autoceļu fonds

I-21 Liliju iela

2,5

„

I-24 Rožleju–Upesgrīvas iela

1,5

„

I-48 Skaņākalna iela

0,5

„

I-45 Kalna iela un I-44 Gaiziņa iela

0,5

„

I-56 Amatas iela

0,4

„

I-61 Ventas iela

1,6

„

I-69 Kabiles iela

0,8

„

Dabas resursu nodoklis

67

67

55117

195336

636617

691830

Privatizācijas fonds

116

428

384

566

5001

2456

Naudas līdzekļu atlikums
gada sākumā
Izdevumi (Ls)

Autoceļu fonds

I-23 Daibes iela

1,2

„

I-26 Vārpu iela

1,3

„

I-29 Ziedleju iela

1,0

„

I-20 Rožu iela

0,7

„

C-6 Vecais Mārupes ceļš

5,2

„

C-23 Vecais Mārupes ceļš – Mežciems

0,5

„

C-30 Vizmas–vecais Mārupes ceļš

0,5

C-19 Ainavas Valenieki

1,4

8.30 – 14.00

C-16 Noras–Dumpji–Rutki

1,4

„

C-13 Stīpnieku ceļš–Alpi–Dzirnieki

1,5

„

I-38 Dzirnieku iela

1,1

„

I-60 Vaidavas iela

0,4

„

I-59 Svētes iela

0,3

„

I-58 Braslas iela

0,7

„

„

I-34 Meldriņu iela

0,8

„

I-35 Sniķeru iela

0,9

„

I-36 Lambertu iela

0,9

„

I-62 Brūkleņu iela

0,7

„

I-70 Mēmeles iela

1,4

„

I-101 Pakalniņu iela

0,3

„

I-104 Cidoniju iela

0,4

„

I-122 Beržu iela

0,4

„

C-11 Mežmaļi–Lagatas

3,5

„

C-20 Bērzceļnieki–Lagatas

1,3

„

C-4 Mehāniskās darbnīcas–Peles

3,1

„

C-22 Misiņi–Lāčplēši

0,6

„

C-1 Dailes–Misiņi

2,1

„

C-25 Peles–Dzilnas

1,5

„

I-2 Pīlādžu iela

0,4

„

I-3 Priežu iela

0,9

„

I-5 Ošu iela

0,5

„

Grafiks Mārupes pašvaldības ielu un ceļu pretslīdamības novēršanai
Ielas, ceļa nosaukums

Garums (km)

Izpildes laiks

I-85 Mazcenu aleja (asfalta segums)

0,4

6.00 – 14.00

I-53 Mārupītes gatve (asfalta segums)

2,2

„

I-76 Vecozolu iela

1,7

„

I-54 Gaujas iela

1,6

„

I-42 Pededzes iela

1,3

„

I-5 Ošu iela

0,5

„

I-3 Priežu iela

0,9

„

C-4 Mehāniskās darbnīcas–Peles

3,1

„

C-8 Mazuki–apvedceļš

1,4

„

I-56 Amatas iela

0,4

„

67

tai skaitā

Valsts mērķdotācija

„

5000

78973

„

2,8

3112

29413

0,4

0,3

5000

59371

I-30 Vecinku iela

I-43 Dāliju iela

500

50000

Pārējie

I-41 Zeltiņu iela

450

132300

„

„

458

132300

„

„

50

132300

1,3

0,2

216870

30

0,5

0,2

162193

30

I-66 Pērses iela

I-57 Asteru iela

195336

28

I-42 Pededzes iela

I-44 Gaiziņa iela

55117

tai skaitā

Pārējie

„

ApstipriIzpilde
uz
Korekcijas
nāts
01.10.2006.
25.10.2006.

50000

Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās
Ziedojumi un
dāvinājumi

5031

59948

132300

132300

53056

28973

78973

Izpilde
uz
01.10.2006.

Korekcijas

Apstiprināts
25.10.2006.

475040

475040

475040

79448
Plāns
2006. gads

No iekšzemes juridiskām un fiziskām
personām

Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2006. gadam”
• 132 300 latu no programmas 01.00.00 “NATO valstu vadītāju sanāksmes un ar to saistīto drošības pasākumu nodrošināšana”. Veikta līdzekļu
pārdale, pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2006. gadam” 32.
pantu, atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 17. augusta rīkojumam
Nr. 622, Satiksmes ministrijas apakšprogrammai 23.04.2000 “Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām)”, Mārupes pagasta grantētā ceļa
posma, kas savieno Jūrkalnes ielu un Plieņciema ielu, asfaltēšanai.
• Izdarot likumā “Par valsts budžetu 2006. gadam” grozījumus, no valsts
budžeta Mārupes pagastam piešķirti 27197 lati konteinertipa ģērbtuvju
un sanitārā mezgla izbūvei un uzstādīšanai Mārupes vidusskolas sporta
kompleksā un 32000 lati autotransporta iegādei izglītības, kultūras,
sporta un sociālā dienesta vajadzībām.

Mārupes pagasta padomes SĒDE
Nr. 11 – 2006. gada 25. oktobrī
Dažādi
MPP nolēma:
• Uzdot Mārupes pagasta padomes
izpilddirektoram R. Jirgensonam
pieprasīt SIA “Sabiedrība Mārupe”
atbrīvot aizņemtās telpas Nr. 1, Nr.
2, Nr. 3 ar kopējo platību 30,4 m²
un divas caurbrauktuves Jaunmā
rupē, Mazcenu alejā 39, līdz 2007.
gada 1. aprīlim.
• Ar šā gada 1. oktobri palielināt
PII “Tīraine” štata vietu “medmāsa”
no 0,75 uz 1,0 darba slodzi, finan
sējumu paredzot no PII “Tīraine”
budžeta, un samazināt PII “Tīrai
ne” štata vietu “veļas mazgātāja” no
0,75 uz 0,5 darba slodzi.
• Piekrist vienai privātpersonai iz
ņemt reģistrācijas apliecību 2007.
gadam uz individuālo darbu – tak
sometra pakalpojumiem ar vieglo
automašīnu Rīgas rajonā – un at
ļaut uzturēties taksometra pakal
pojumu sniegšanas laikā Tīrainē,
laukumā starp veikalu Jelgavas ceļš
32 un pirti Viršu ielā 16.
• Anulēt ziņas par viena iedzīvo
tāja deklarēto dzīvesvietu Mārupes
pagastā.

• Uzdot pagasta padomes izpilddi
rektoram R. Jirgensonam organizēt
cenu aptauju
• “Konteinertipa ģērbtuvju un sa
nitārā mezgla izbūve un uzstādī
šana Mārupes vidusskolas sporta
kompleksā”. Noteikt cenu aptau
jas komisiju: iepirkumu komisijas
priekšsēdētājs R. Jirgensons (pagas
ta padomes izpilddirektors), komi
sijas locekļi: A. Lismane (būvvaldes
vadītāja), J. Lībietis (būvinspektors),
J. Lagzdkalns un I. Punculis (pa
gasta padomes deputāti). Komisijas
sekretāre I. Ķemere.
• “Pasažieru mikroautobusa ie
gāde kultūras un sporta vaja
dzībām”. Iepirkumu komisijas
priekšsēdētājs R. Jirgensons (pa
gasta padomes izpilddirektors),
komisijas locekļi: R. Kausiniece
(galvenā grāmatvede), N. Drei
manis (kārtībnieks), I. Punculis,
J. Lagzdkalns, M. Spuģis (pagas
ta padomes deputāti). Komisijas
sekretāre I. Ķemere.
Nākamā pagasta padomes sēde
notiks 22. novembrī.
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PAGASTTIESĀM – 10

Mārupes pagasttiesai 10 gadu
2006. gada 19. decembrī apri
tēs 10 gadi kopš dibināta Māru
pes pagasttiesa. Līdz 1996. gadam
visā Latvijā ar bērniem saistītos
jautājumus kārtoja jeb veica pa
gasta vai rajona padomes. Tas bija
laiks, kad valstī pirmos gadus pēc
neatkarības atgūšanas bija jūtama
sarežģīta sociālekonomiskā situā
cija – bezdarbs, strauja pāreja uz
tirgus ekonomiku, cenu kāpums,
sabiedrības noslāņošanas. Reizē ar
vērtību maiņu dažādos iedzīvotāju
segmentos, iezīmējoties atsevišķu
vecāku nespējai uzņemties atbildī
bu par savu un bērnu dzīvi, radās
nepieciešamība pēc atsevišķām in
stitūcijām, kas nodarbotos ar šiem
jautājumiem – savu darbību uz
sāka bāriņtiesas un pagasttiesas.
Taču tās nebūt nebija kas pilnīgi
jauns, jo līdzīgas institūcijas, kas
bija pazīstamas kā zemnieku tiesas
un muižnieku tiesas, Latvijā dar
bojās un kārtoja aizbildnības lietas
jau 16. gadsimtā.
Arī Mārupes pagasttiesa, kā
jau visas bāriņtiesas un pagast
tiesas Latvijā, izgāja cauri visiem
attīstības posmiem: 1996. – 1998.
gadā bāriņtiesu un pagasttiesu kā
atsevišķu institūciju izveidoša
na, 1998. – 2003. gadā bāriņtiesu
un pagasttiesu darbības attīstība,
visbeidzot 2003. – 2007. gadā bā
riņtiesu un pagasttiesu darbības
kvalitatīvās izmaiņas.
Par Mārupes pagasttiesas dibi
nātāju var uzskatīt pirmā padomes

priekšsēdētāja kopš neatkarības
atgūšanas Mārtiņa Bojāra vadīto
padomi, tieši nodeva tikko dibi
nātai iestādei – Mārupes pagast
tiesai – visas aizbildnības lietas.
Salīdzinot to laiku lēmumus ar
šodienu, jāatzīmē, ka tie bija divus,
trīs teikumus gari, tagad pagasttie
sa raksta sīki detalizētus lēmumus
par līdzīgiem jautājumiem vismaz
divu lapu garumā. Tagadējām bā
riņtiesām un pagasttiesām, aizstā
vot bērna intereses, darba lauks ir
krietni paplašinājies, jo pieaudzis
gan pagasta iedzīvotāju skaits,
gan funkcijas – pagasttiesa ved
aizbildnības, aizgādības, adopci
jas, ar mantojumu saistītās lietas,
jautājumus par bērna un vecāku
personiskajām un mantiskajām
attiecībām, veic notariālās darbī
bas ar zināmiem ierobežojumiem
Mārupes pagasta iedzīvotājiem, kā
arī citas lietas, ko nosaka Bāriņ
tiesu un pagasttiesu likums (no
2007. gada 1. janvāra Bāriņtiesu
likums).
Pagasttiesu un bāriņtiesu dar
ba pilnveidošanā lielu ieguldījumu
devusi to pārraudzības iestāde –
Bērnu un ģimenes lietu ministri
ja, kas gan regulāri pārbauda, gan
izstrādā metodiskus ieteikumus,
gan piedalās likumdošanas nor
matīvu pilnveidošanā, palīdzējusi
veicināt visu bāriņtiesu, t.sk. Mā
rupes pagasttiesas, attīstību un uz
darba kvalitāti vērstas izmaiņas.
Neskatoties uz dažreiz bargiem

Jāveicina iestāžu sadarbība

Mārupes pagasttiesa: no labās Venta Ulmane, pagasttiesas priekšsēdētāja Nadīna Millere, Andrejs Kirillovs, sekretāre Ināra Bakane.
vērtējumiem, paldies visiem Bērnu
un ģimenes lietu ministrijas spe
ciālistiem un ministram Aināram
Baštikam, sevišķi gribu pateikties
Lailai Riekstai-Riekstiņai par iz
pratni un ieteikumiem komandas
darba veidošanai Mārupē.
Atzīmējot Mārupes pagasttiesas
10 gadu pastāvēšanas jubileju, vēlos
izteikt lielu pateicību par ieguldī
to darbu, strādājot bērnu interešu
labā, visiem darbiniekiem, kas dar
bojušies Mārupes pagasttiesā kopš
tās dibināšanas un kuri, neskaitot
laiku, ieguldījuši savu sirdi un dvē
seli, risinot sarežģītas lietas, lemjot
daudzu bērnu likteņus.
Lielu paldies izsaku Mārupes
pagasttiesas dibinātājam – bijuša
jam padomes priekšsēdētājam –
Mārtiņam Bojāram, pirmajai Mā
rupes pagasttiesas priekšsēdētājai

Sintijai Kļaviņai (1996. – 1998.),
bijušajam pagasttiesas priekšsē
dētājam Andrejam Kirillovam
(1998. – 2005.), bijušajiem Māru
pes pagasttiesas loceklim Jurim
Ivanovam, Anitai Gropei, Intai
Graudiņai, Ingai Ķemerei, Skaid
rītei Katišai un sekretārei Zandai
Melkinai (2000.).
Jāatzīmē, ka šogad Mārupes
pagasttiesa pievienojās Latvijas Bā
riņtiesu un pagasttiesu darbinieku
asociācijai. Sevišķi lielu paldies par
atbalstu un padomiem nepiecieša
majā brīdī vēlos izteikt asociācijas
priekšsēdētājai Baibai Melderei, kā
arī kolēģiem no Ķekavas pagast
tiesas – Sarmai Trumpekojai un
Krimuldas pagasttiesas – Olitai
Liekniņai.
Mārupes pagasttiesas
priekšsēdētāja Nadīna Millere

Cieni mani, un es mācēšu cienīt citus.
Piedod man, un es mācēšu piedod citiem.
Ieklausies manī, un es mācēšu ieklausīties citos.
Nesit man, un es negribēšu sist citiem.
Nepazemo mani, un es negribēšu pazemot citus.
Sarunājies ar mani, un es mācēšu sarunāties ar citiem.
Neņirgājies par mani. Nedari man pāri. Neignorē mani.
Mīli mani, un arī es spēšu mīlēt. Es mācos dzīvot no tevis.
Šādus vārdus uz atklātnēm un plakātiem varēs manīt līdz šā gada beigām gan Rīgas pilsētas
ielā, gan degvielas uzpildes stacijās “Statoil” un citviet. Arī Mārupes pagasttiesa bija aicināta uz
kampaņas “Par drošu bērnību” atklāšanu, kuru organizēja centrs pret vardarbību bērniem
“Dardedze”. Tā notika šā gada 12. oktobrī prezidentes pilī. Kampaņas mērķis ir pievērst pie
augušo uzmanību attieksmei pret bērniem un veicināt pozitīvu audzināšanas praksi Latvijā.
Kampaņa notiek no 12.10.2006. līdz 31.12.2006., tās uzdevums ir aktualizēt pozitīvo bērnu
audzināšanas nozīmi personības veidošanas procesā, pievēršot lielu uzmanību emocionālai
audzināšanai.
Kampaņas patronese ir Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga. Savā runā prezidente
aicināja ģimenē vairāk ievērot bērnu, viņa intereses un cienīt viņu kā personību. Vaira VīķeFreiberga atgādināja, ka bērnam jau no dzimšanas ir tiesības uz brīvību un cieņu. Aicināja
sabiedrību nebūt vienaldzīgai pret apkārt notikušo, ar to saprotot, ka nevar dzīvot un tikai
noraudzīties, ka blakus ģimenē fiziski iespaido bērnus vai atstāj tos likteņa varā.
Bērnu un ģimenes lietu ministrs Ainārs Baštiks uzsvēra, ka šobrīd steigas pilnajā dzīvē bēr
niem nereti netiek izrādīta uzmanība. Taču ministrs minēja, ka kampaņa ir tikai līdzeklis, ar
kuras palīdzību var aktualizēt problēmas, un aicināja visiem kopā – institūcijām un jo vairāk
sabiedrībai – iesaistīties to risināšanā. Ministrs atzina, ka uzmanības trūkums un emocionālā
vardarbība paliek arvien aktuālākas problēmas arī labi nodrošinātās un turīgās ģimenēs.
Nadīna Millere ar bērnu un ģimenes lietu ministru Savukārt LU PPF psiholoģijas nodaļas vadītāja profesore Sandra Sebre prezentēja sava pētī
juma rezultātus. Zīmīgi, pēc Mārupes pagasttiesas ieskatiem, ir konstatēts, ka 14,5% skolēnu
Ainaru Baštiku kampaņas “Par drošu bērnību”
ir cietuši no atkārtotas vidēji smagas vai smagas fiziskas vardarbības, taču 9% norāda, ka
atklāšanā.
vismaz reizēm sisti tik smagi, ka bija redzami zilumi vai sitiena pēdas. Visbiežāk no fiziskas
vardarbības cieš bērni, kuru vecāki pārmērīgi daudz lieto alkoholu un vissmagāk ģimenēs ar nelabvēlīgu sociālekonomisku situāciju.
Pētījumā atklāts, ka bērni, kuri cieš no vardarbības ģimenē, biežāk uzrāda šādu simptomātiku kā dusmas, agresija, vardarbības atdarināšanu
pret citiem, trauksmi, bailes, depresiju, skumjas, pašdestruktīvu uzvedību (alkohola, narkotikas lietošana, sevis graizīšana, pašnāvība), pašcieņas
trūkumu. Ņemot vērā minētos faktus, ir jāveicina sabiedrības apziņa, ka vardarbība pret bērnu atstāj postošas sekas tagadnē un nākotnē. Sa
biedrībai jāsekmē pozitīvā audzināšana, lai vecāki audzinātu savus bērnus ar mīlestību un gādību, nospraužot vecumam piemērotas robežas.
Jāveicina drošības nodrošināšana visos aspektos gan fiziski, gan psiholoģiski.
Mārupes pagasttiesas priekšsēdētāja Nadīna Millere
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Nadīna Millere: Pirmkārt,
Mārupes pagasttiesa turpinās
darbu pie pamatfunkcijām, ko
nosaka likumdošana. Šajā jomā
jāpilnveido pagasttiesas darbs, t.
sk., lietvedība, īpaši lielu vērību
pievēršot izdotajiem lēmumiem
u.c. dokumentiem, to kvalitātei.
Te būtiska nozīme ir darbinieku
kvalifikācijai. Pagasttiesas (bāriņ
tiesas) darbiniekiem jābūt savā
nozarē profesionāļiem – labi
jāorientējas gan savai nozarei
atbilstošā likumdošanā, gan
jāspēj piedāvāt nepieciešamais
risinājums. To iespējams panākt,
nepārtraukti sekojot jaunināju
miem, izmaiņām likumdošanā
un ministrijas metodiskajiem
noteikumiem. No 2007. gada
bāriņtiesā jābūt trīs bāriņtiesas
locekļiem, tātad vēl šogad papil
dināsim pagasttiesas sastāvu ar
vienu speciālistu.
Otrkārt, Mārupes pagasttiesa
komandas darba ietvaros veicinās
lielāku sadarbību ar pašvaldībā
esošajām izglītības iestādēm, ci
tām pagasta teritorijā esošām
iestādēm un struktūrvienībām,
t. sk., sociālo dienestu, lai efek
tīvāk risinātu problēmas jau to
pirmsākumā. Pēc pagasttiesas
speciālistu domām, vairāk darba
šajā jomā ir jāiegulda Tīraines un
Skultes ciematos.
Treškārt, plānots, sadarbojoties
ar tādiem speciālistiem kā psiho
logs, sociālais pedagogs, biežāk
piedalīties izglītības iestāžu vecā
ku sapulcēs, skaidrojot vecākiem
aktuālākās problēmas, kas saistītas
ar bērniem (piemēram, emocionā
lā vardarbība u.c.), to iespējamie
risinājumi, plašāk stāstot Mārupes
iedzīvotājiem par bērna nozīmi
ģimenē, vecāku pienākumiem.
Mums visiem kopā ar savu
darbu jāveicina, lai mūsu pagastā
būtu pēc iespējas mazāk nelaimī
gu bērnu un nenotiktu dažādas
nelaimes ar bērniem un viņu
vecākiem. Protams, te ir nepie
ciešama arī pašvaldības izpratne
par pagasttiesas un sociālā darba
nozīmīgumu. Svarīgi apzināties,
ka vajadzīgs apgūt kādu laiku
vēl pieejamos ES struktūrfondu
līdzekļus, kurus var izmantot, pie
mēram, dienas centru izveidei vai
atbalstu grupu darbībai dažādām
sociālām vajadzībām un iedzī
votāju kategorijām (jauniešiem,
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
aizbildņiem u.c).
Intervēja Zanda Melkina

Mārupes pagasttiesa
aicina darbā pagasttiesas locekli. Prasības
pretendentiem saskaņā ar
Bāriņtiesu likuma
III nodaļas 10. panta
2. daļu.

CV un pieteikuma vēstule
jāiesniedz Mārupes pagasttiesā,
Daugavas ielā 29 vai jānosūta pa
e-pastu: marupes.pagasttiesa@
rrp.lv, tālr. 7149872.

Rīgas Apriņķa Avīze
ceturtdiena, 16. novembris, 2006

kultūra

Haraldam Mednim – 100
Augusta vidū simt gadu apritēja izcilajam latviešu kordiriģentam, vienpadsmit Vispārējo latviešu dziesmu svētku
virsdiriģentam Haraldam Mednim. “Mūža novakarē sarunā
ar mūziku uz “tu” gribas teikt:
“Piedod, daiļā, maz esmu veicis
tavā labā. To gan vien gribu atzīties, ka tevi mīlu, patiesi mīlu!
Joprojām.”
Haralds Mednis dzimis 1906.
gada 16. augustā Jaunlaicenes pa
gastā. Viņa tēvs bija tautskolotājs,
kurš kopš 1907. gada strādāja
Lazdonas skolā, kur papildu pe
dagoga pienākumiem vadīja arī
draudzes kori un bija ērģelnieks.
Tādējādi pirmo saskarsmi ar mū
ziku un dziesmu H. Mednis guvis
jau bērnībā.
1920. gadā H. Mednis de
vās uz Rīgu un iestājās Rīgas 1.
ģimnāzijā, kā arī apguva mūzi
kas teoriju un klavierspēli pie
profesora Alfrēda Kalniņa. Pēc
skolas beigšanas H. Mednis tālāk
izglītību turpināja Latvijas Uni
versitātē, lai kļūtu par astrono
mu. Diemžēl 1925. gadā pēkšņi
saslima un mūžībā aizgāja viņa
tēvs, tādēļ nepilnu deviņpadsmit
gadu vecumā H. Mednis spiests
kļūt par ģimenes apgādnieku un
Lazdonas skolas pārzini. “Dziedā
šana man patika. Gāja pie sirds,
kā bērni dzied. Tā es ar viņiem
ņēmos. Varbūt tieši te man veido
jās uzskats, pie kura turos ilgus,
ilgus gadus: dziedāt var visi, un
tas jādara katram. Jāpalīdz tik, lai
viņš to var darīt.”
No tēva H. Mednis pārņēma
arī ērģelnieka un Lazdonas drau
dzes kora diriģenta pienākumus.
Lazdonas koris piedalījies visos
Latvijas dziesmu svētkos, sākot
jau ar pašiem pirmajiem. Medņa
kopsolis ar lazdoniešiem aizsākas
līdz ar VIII Vispārējiem latviešu
dziesmu svētkiem. Ar īpašu gan
darījumu diriģents atceras 1938.
gadā notikušos IX dziesmu svēt
kus: “Tai reizē atjaunoja tradīciju
dziesmu svētkus aizsākt ar dzies
mu karu. Mums laimējās: deviņu
lauku koru konkursā ieguvām
galveno balvu – sudraba šķīvi.
Dziedājām J. Vītola “Gaismas pili”,
Melngaiļa “Svešā zemē”, varbūt vēl
kādu trešo. Izdevās. Kad palasa
tā laika kritikas, vēl tagad priecē
rindiņas, kurās Melngailis iztei
cies: nojautis gan, ka viņa “Svešā
zemē” ir skaista dziesma, bet, ka
tā būtu tik skaista, to viņš tikai
dziesmu karā uzzinājis.”
1938. gadā profesors Jāzeps
Vītols aicināja H. Medni stāties
konservatorijā. Veiksmīgi izturējis
iestājpārbaudījumus, viņš uzsāka
studijas, bet svētdienās vēl kādu
laiku mēroja ceļu uz Lazdonu, lai
pildītu ērģelnieka pienākumus.
H. Mednis beidzis Latvijas Valsts
konservatorijas kompozīcijas klasi
(profesors Jāzeps Vītols un Ādolfs
Rīgas Apriņķa Avīze
ceturtdiena, 16. novembris, 2006

Skulte) 1949. gadā, simfoniskā or
ķestra diriģentu klasi (profesors
Leonīds Vīgners) 1950. gadā, ap
guvis arī ērģeļspēli pie profesora
Nikolaja Vanadziņa.
Kopkori H. Mednis pirmo
reizi diriģēja 1950. gada dzies
mu svētkos. Stājoties lielā kora
priekšā, diriģents daudziem jau
bija pazīstams, jo, apbraukājot
novadus, bija vadījis kopmēģi
nājumus un atsevišķiem koriem
palīdzējis sagatavot sarežģītākās
dziesmas, tāpēc kontakts ar dzie
dātājiem veidojās labs. No šiem
dziesmu svētkiem H. Medņa
atmiņā spilgti bija saglabājusies
J. Vītola “Karaļmeita”: tad arī jutu,
ka šajā dziesmā varu pateikt kaut
ko pats no sevis. Haralds Med
nis bija 11. – 18. dziesmu svētku
virsdiriģents, 20., 21., 22. dziesmu
svētku goda virsdiriģents.
Tieši 1985. gada dziesmu svēt
kos, kuros ar LPSR tautas skatuves
mākslinieka nosaukumu titulētais
diriģents tika atstumts kā vecs un
dziesmai nederīgs, pienāca viņa
garā mūža viens no emocionālāka
jiem gandarījuma brīžiem. Svētku
noslēgumā lielais kopkoris neļāva
savam maestro palikt skatītāju rin
dās un tūkstošbalsīgais – “Medni!
Medni! Gaismas pili!” – lika diri
ģentam radīt patiesu svētku mirkli,
par kuru viņš vēlāk teica: “Tā bija
mana zvaigžņu stunda. Es laikam
tad nepiederēju sev. Es gāju, un
tas bija risks – bez mēģinājumiem
diriģēt “Gaismas pili”, kas piecus
gadus netika kustināta.” Jāatzīmē,
ka repertuārā šī dziesma nebija
paredzēta.
No 1940. līdz 1969. gadam
H. Mednis bija Latvijas operas un
baleta teātra kormeistars.
Strādājis LVU un LMA, pie
H. Medņa mācījušies daudz di
riģentu: dziesmu svētku virsdiri
ģente Terēze Broka, Pauls Kvelde,
Romāns Vanags, ērģelnieks Oļ
ģerts Cintiņš un citi.
Haralds Mednis pēc 1957.
gada idejiskajām vajāšanām (par
Riharda Vāgnera “Tanheizera”
kora improvizēto atskaņojumu
Lubānas baznīcas apskates lai
kā) un Latvijas Universitātes
diriģenta, kā arī Latvijas Valsts
Konservatorijas pasniedzēja darba
zaudēšanas kopā ar viņa talantam
uzticamiem 60 vīriem atrada pa
jumti Republikāniskajā skolotā
ju namā. Tur 1957. gada rudenī
darbu sāk maestro jaundibinātā
vienība – vēlāk slavenais vīru ko
ris “Tēvzeme”. Tas dziesmu svētku
“dziesmu karos” regulāri izcīna
vai nu pirmās vai otrās vietas,

AFIŠA
Tuvojas skaistais Adventes laiks
10. decembrī plkst. 13.00 Mārupes kultūras namā, Daugavas ielā
29 visus mīļi gaidīsim uz tradicionālo Mārupes pagasta bērnu
un jauniešu Otrās adventes ieskaņas koncertu, kura moto “Tā ir
sirdsbalss, kas dziedāt liek, tā ir mīlestība un prieks”.
Mārupes Pensionāru biedrība rīko Ziemassvētku eglīti
Mārupes kultūras namā 16. decembrī plkst. 12.00.
Dziedās senioru koris “Noktirne”, ballē spēlēs Ēriks.
No Jaunmārupes plkst. 11.00 kursēs autobuss.

ne velti jau 1963. gadā iegūstot
tajos laikos prestižo “Tautas kora”
nosaukumu. Haralda Medņa va
dītie tēvzemieši ir pirmais pēcka
ra gadu vīru koris, kam izdevās
izbraukt koncertturnejā ārpus
PSRS robežām, uzstājoties Polijā
– Varšavā, Krakovā un Zakopa
nē. Vēlāk apciemota arī Vācija
(1970.), Bulgārija (1976.), Ru
mānija (1978.) u.c. H. Mednis
vadījis arī vīru kori “Dziedonis”,
Latvijas Universitātes jaukto kori,
Latvijas Universitātes vīru kori,
tautas kori “Skaņupe”.
Maestro savā mūzikai veltī
tajā dzīvē diemžēl izbaudīja arī
daudz nepelnīti rūgtu mirkļu,
tomēr Haralds Mednis 1937. un
1994. gadā saņēma Triju Zvaigžņu
ordeni, 1990. gada 18. novembrī
J. Cimzes biedrības prēmiju un
Jāņa Strupula gatavoto medaļu,
1999. gadā Lielo Mūzikas bal
vu ’98, kopš 1986. gada Latvijas
Mūzikas akadēmijas goda profe
sors, kopš 1991. gada Vīru kora
“Tēvzeme” goda diriģents, kopš
1996. gada Latvijas Zinātņu aka
dēmijas goda loceklis. Haralds
Mednis no dzīves šķīrās 94 gadu
vecumā 2000. gadā.
Šā gada 30. jūlijā par godu
Haraldam Mednim Alūksnes
rajona Opekalna baznīcā ska
nēja kora dziesmas. Koncertā
piedalījās vīru koris “Tēvzeme”
no Rīgas, senioru koris “Manto
jums” no Madonas, kamerkoris
“Sonus” no Alūksnes un Apes
jauktais koris. Koncerta noslē
gumā kopkoris izpildīja “Gaismas
pili”, kas bija ļoti emocionāls un
skaists brīdis.
Atceroties un godinot maestro
viņa lielajā jubilejā, Teātra mu
zejā iekārtota izstāde “... augšām
cēlās Gaismas pils”. Izstādes no
saukums nav izvēlēts nejauši, jo
Haralds Mednis un Jāzepa Vītola
sarakstītā kora dziesma ir divi
nesaraujami jēdzieni.
Izstāde iepazīstinās gan ar
Haralda Medņa dzīves gājumu,
gan viņa veikumu kora mākslas
laukā, gan devumu dziesmu svēt
ku kustībā. Kopējo mozaīku veido
eksponētie fotoattēli, dokumenti,
rokraksti (arī paša Medņa kom
pozīcijas), afišas, programmas,
piemiņas lietas, un neapšaubāmi

24. decembrī plkst. 15.00 visus
mīļi aicinām uz Ceturtās adventes
Ziemassvētku vakara ieskaņas koncertu.
Piedalīsies Rīgas Lutera ev. lut. draudzes
mācītājs Kaspars Simanovičs
sveicam
Novembrī
75. gadskārta
Visvaldim Lācim, Kitijai Ezerniecei, Mihailam Homčenko, Voldemāram Dambītim, Neļļai Gladkajai, Tatjanai Kulaginai, Ainai Freimanei,
Astrīdai Grahoļskai
80. gadskārta
Jeļenai Rēcenei, Lilijai Caunītei, Ritai Ķennei
85. gadskārta
Elzai Bojārei
90. gadskārta
Ērikai Paeglei
Oktobrī Mārupes pagasta dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti 12 jaundzimušie:
Sabina Golubeva (dzimusi 19.09.), Andīna Cīrule (dzimusi 23.09.),
Agnese Milda Putniņa (dzimusi 25.09.), Hugo Miks Legzdiņš (dzimis
26.09.), Roberts Entonijs Priede (dzimis 2.10.), Imants Bruževics
(dzimis 2.10.), Viktorija Bole (dzimusi 12.10.), Justīne Parfjonova
(dzimusi 12.10.), Daniels Skurjats (dzimis 13.10.), Mareks Kokins
(dzimis 18.10.), Nikola Janberga (dzimusi 21.10.), Ilze Kalniņa
(dzimusi 21.10.).
Noslēgtas sešas laulības.

Sirsnīgi sveicam Mārupes pagasta
padomes juristi
Sarmīti Maščinsku ar dēliņa Matīsa
piedzimšanu!
Mārupes pagasta padome

Mīļi sveicam savu jauko mākslinieci
Elīzu Vītolu
ar dēliņa Edvarda piedzimšanu!

Mārupes kultūras nams

spilgts akcents ir Haralda Medņa
vadīto koru karogi un koristu
tērpi. Izstādes tapšanā izmantots
Rakstniecības, teātra un mūzikas
muzejā esošais Haralda Medņa
arhīvs, Madonas novada muzeja
krājums, koru arhīvi, turklāt daļa
materiālu plašākai publikai būs
pieejami pirmoreiz.
Kopš 1950. gada dziesmu svēt
kiem Haralds Mednis bijis viens
no kordziedātāju iemīļotākajiem
virsdiriģentiem. Daudzi pēckara
Latvijas novadu, rajonu dziesmu
svētki un dziesmu dienas izska
nējušas Haralda Medņa – Latvijas

koru virsdiriģenta – vadībā, tāpēc
arī Rīgas rajona Izglītības un kul
tūras pārvalde sadarbībā ar koru
virsdiriģentiem Arvīdu Platperu,
Artūru Ancānu un Mārupes kul
tūras namu rīko piemiņas pa
sākumu – koncertu – ilggadējā
Rīgas rajona koru virsdiriģenta
atcerei. Uz pasākumu mīļi aicinā
ti kultūras namu direktori, koru
diriģenti un pārstāvji. Koncerts
notiks 24. novembrī plkst. 19.00
Mārupes kultūras namā.
Sagatavoja
Ira Krauja-Dūduma,
Zanda Melkina
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Mēs esam par ceļu
uz savām mājām

Reizē ar pirmās kārtas nodošanu “Sēļu” ciematā uzsnidzis pirmais sniegs
“Sākumā bija sapnis, tad bija
ideja. Tagad tā ir pārtapusi par
ceļu, kas ved uz SAVĀM mājām.
Sākusi materializēties kā dzīvoja
mo māju ciemats Sēļi. Tā ir mūsu
aizraušanās un nopietns darbs ar
mērķi radīt mūsdienīgu, ērtu dzī
vesvietu estētiskā vidē pavisam
netālu no Rīgas centra.” (Tādi
vārdi lasāmi kāda jaunbūvējamā
Pierīgas ciemata mājas lapā). Pats
interesantākais, ka izteiktais saskan
ar ciemata “Sēļi” attīstītāja – viena
no lielākajiem ceļu būves uzņēmu
miem Latvijā – AS “A.C.B.” darbiem
šajā projektā. Padomāts ne tikai, cik
naudas nesīs katrs zemes un telpas
kvadrātmetrs, bet arī par 11,2 ha
lielā ciemata teritorijas veidošanu,
lai tā būtu vienota dzīves un atpū
tas telpa. Par to liecina gan rūpīgi
sakoptā dīķa teritorija ar plānota
jām dažāda līmeņa reljefa terasēm,
kas dos iespēju vasarā rast veldzi,
tikko izejot pa mājas durvīm, vai
arī ziemā nodoties slidošanas priekiem, arī savdabīgās, askētiskās
ģeometriskās arhitektūras formas
ar plašām terasēm un vairākiem
balkoniem, gaišiem logiem, ēku ap
darē izmantots dažādu toņu koka
apšuvums. Teritoriju paredzēts ap
zaļumot ar koku stādījumiem un
košumkrūmiem, izstrādājot kopēju
projektu visiem apbūves gabaliem,
lai saglabātu vienotu arhitektūras
un apzaļumošanas risinājumu, kā
arī noteiktu servitūta ceļus, lai dīķis
būtu pieejams jebkuram ciemata
iedzīvotājam.
Tā teritorijā tiks izveidots arī
neliels atpūtas komplekss, kurā būs
kluba ēka, slēgtais tenisa korts, bas
ketbola un bērnu spēļu laukums.
Kluba ēkā plānots izvietot nelielu
trenažieru zāli un saunu, paredzēta
arī vieta kafejnīcai.
Patlaban ir pabeigta Sēļu pirmā
kārta – ekspluatācijā nodotas sešas
rindu mājas, četras dvīņu mājas un
sešas individuālās mājas. Klients
ēku saņem ar pilnu iekšējo apdari
un labiekārtotu teritoriju. Top jau
otrā kārta – 10 rindu mājas, astoņas
dvīņu mājas, piecas individuālās
mājas, ko iecerēts pabeigt 2007.
gada sākumā. Ir sākušies zemes
darbi un pamatu izbūve daudz
dzīvokļu mājām. Trešajā kārtā
– trīs trīsstāvu dzīvokļu ēkas Dau
gavas ielas malā, kurās būs vien
istabas līdz piecistabu dzīvokļi ar
maksimālo dzīvokļa platību līdz
150 kvadrātmetriem. Pēdējo stā
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vu dzīvokļiem papildu paredzētas
jumta terases, turklāt iemītniekiem
pagrabstāvā būs iespēja novietot
savas automašīnas.
Kā atzīst ciemata attīstītāji, pie
prasījums pēc ēkām ir liels. Plānots,
ka 2008. gada nogalē ciemata pro
jekts tiks pabeigts pilnībā.
Jau 2005. gada augustā torei
zējais Mārupes pagasta padomes
priekšsēdētājs Normunds Orleāns,
piedaloties ciemata būvniecības
svinīgajā atklāšanā, teica, ka Sēļi
ir viens no labākajiem projektiem
pagastā, jo pozitīvi izceļas ar to, ka
vēl pirms māju būvniecības šeit
veikti apjomīgi inženierkomuni
kāciju izbūves darbi. Šodien, pabei
dzot ciemata pirmo kārtu, redzams,
ka rūpīga darbu plānošana turpinās
ar teritorijas labiekārtošanu līdz pat
tās apsaimniekošanai, ko ciematā
nodrošina uzņēmums SIA “Vērsis
Ro”, kas atrodas kaimiņos Sēļiem.
Apsaimniekošanas pakalpojumi
ietver atkritumu izvešanu, ielu un
ūdenskrātuves tīrīšanu un sniega
izvešanu ziemā. Tie ir jautājumi,
kurus dažreiz projektu attīstītāji
aizmirst sakārtot, bet jaunie iedzī
votāji pieprasa no pašvaldības.
3. novembrī Sēļos uz pavisam
nelielu svētku mirkli, lai atzīmētu
ciemata pirmās kārtas pabeigšanu,
bija sapulcējušies projekta attīstī
tāji un viņu atbalstītāji, tajā skaitā
pašvaldības un Nordea bankas pār
stāvji. “A.C.B.” valdes priekšsēdētājs
Valdis Lejnieks vēlreiz uzsvēra, ka
šis nav peļņas, bet sirdsdarbs, kurš
Sēļu komandai izdevies, jo atra
dis lielu atsaucību ne tikai gados
jaunu un uzņēmīgu klientu per
sonā, bet arī sapratni un atbalstu
no pašvaldības puses. Patīkami, ka
lielākā daļa jauno mājokļu pircēju
ir pārliecināti, ka reizē ar īpašuma
dokumentu iegūšanu deklarēs savu
dzīvesvietu Mārupes pagastā. Lielus
svētkus V. Lejnieks apsolīja rīkot
2008. gadā, kad būs paveikts viss
iecerētais.
Mārupes pagasta padomes
priekšsēdētāja Līga Kadiģe, sveicot
ciemata veidotājus ar pirmā lielā
etapa pabeigšanu, novēlēja Sēļu
komandai tikpat sekmīgi turpināt
darbu un izteica cerību, ka nākotnē
projektā varbūt varētu iekļauties
vēl kāda nodarbību vieta pašiem
mazākajiem mārupiešiem – bērnu
centra vai kādas izglītības iestādes
veidolā.
Zanda Melkina

SPORTS

Pirmais solis
21. oktobrī Jaunmārupes sā
kumskolā norisinājās teikvando
turnīrs bērniem un jauniešiem
“Pirmais solis” – sacensībās drīk
stēja startēt tikai zēni un meite
nes, kas trenējas ne vairāk par
diviem gadiem un ieguvuši ne
vairāk par zaļo jostu. Turnīrā
piedalījās 92 sportisti no trim
valstīm: Latvijas, Lietuvas un
Igaunijas, tai skaitā 15 Mārupes
pagasta pārstāvji.
Medaļas tika gūtas trijās ve
cuma grupās.
Septiņus līdz deviņus gadus
vecie bērni sacentās kāju sitie
na ātruma un augstuma izpildē.
Pirmo vietu šīs disciplīnas abos
veidos ieguva Igaunijas sportists,
kas pārliecinoši izpildīja šos ele
mentus. Trešo vietu izcīnīja mūsu
sportists Klāss Reinis Dzirkalis,
kas trenējas Mārupes vidussko
lā.
10 – 13 gadus vecie jaunieši
cīnījās atbilstoši teikvando no
teikumiem, tikai bez kontakta ar
galvu. Mūsējiem tā bija pirmā
veiksmīgā pieredze. No pieciem
maniem audzēkņiem, kas cīnījās
šajā disciplīnā, četri ieguva meda
ļas! Pirmo vietu svara kategorijā
līdz 49 kg, uzvarot divās cīņās,
ieguva Jānis Pēteris Kotāns. Vēl

viena pirmā vieta Jānim Lubiņam
svara kategorijā līdz 36 kg! Vis
vieglākā svara kategorijā (līdz 29
kg) trešā vieta – Artūram Drei
manim. Trešā vieta arī Gintam
Ginteram svara kategorijā līdz 40
kg. Uzskatu, ka ar zēniem treni
ņos esam labi pastrādājuši un to
pierādījām pirmajās sacensībās.
Vēl vienā vecuma grupā (14 –
17 gadu grupā) arī notika sīvas
un interesantas cīņas, bet mūsējie
tajā nepiedalījās.

Citi treneri atzina, ka Jaunmā
rupes skolas sporta zāle un skola
ir ļoti skaista un ērta. Esmu ap
mierināts ar paveikto, jo patiešām
izdevās īsti sporta svētki bērniem
un jauniešiem. Sasniegts plānotais
un neradās problēmas ar sacensī
bu organizēšanu, jo neliela piere
dze man šajā jomā jau ir. Paldies
Mārupes pagasta padomei par
materiālo un finansiālo atbalstu
turnīra organizēšanai.
Teikvando treneris
Vitālijs Lepins

Rīgas rajona čempionāta volejbolā rezultāti
Tautas klase vīriešiem
25. septembrī
3. oktobrī		
27. oktobrī		
3. novembrī		
7. novembrī		
9. novembrī		

Stopiņi Mārupe–Lidosta		
Mārupe–Lidosta Baloži		
Mārupe–Lidosta Sigulda 2
Mārupe–Lidosta Salaspils
Mārupe–Lidosta Sigulda 3
Sigulda 4 Mārupe–Lidosta

Sporta spēles vīriešiem
29. septembrī		
5. oktobrī		
10. oktobrī		
19. oktobrī		
31. oktobrī		

¼ fināla spēles
10. novembrī		
13. novembrī		

0:3
3:1
1:3
3:1
3:2
2:3

Mārupe Vangaži			
Mārupe Sēja			
Saulkrasti Mārupe		
Mārupe Stopiņi			
Mārupe Sigulda			

3:0
1:3
0:3
3:1
1:3

Mārupe Krimulda		
Krimulda Mārupe

1:3

Jaunmārupes sākumskolā notika pirmās starptaustiskās sacensības teikvando.
Sakarā ar trakumsērgas karantīnu Mārupes pagastā,
Jaunmārupē lūgums vakcinēt suņus un kaķus
pret šo slimību. Karantīna
noteikta trīs kilometru
rādiusā ap Kalngales fermu.
Izbraucu pie
klienta uz mājām.
Mārupes pagasta vetārste
Daiga Birkmane,
tālr. 29412655.

ZIEMASSVĒTKU KURSI ĀRZEMĒS!
• Angļu valodas kursi un Ziemassvētki ANGLIJĀ, Londonā divas
nedēļas (tūre uz Kensington, Greenwich, Westminster, Royal London,
muzeju apmeklējums, Ziemassvētku sagaidīšana). Cena no Ls 700.
• Angļu valodas kursi un Ziemassvētki ANGLIJĀ, Londonā trīs
nedēļas (tūre pa centrālo Londonu, iepirkšanās, Ziemassvētki vies
ģimenē). Cena no Ls 940.
• Vācu valodas kursi un Ziemassvētki VĀCIJĀ, Regensburgā divas
nedēļas. Cena no EUR 780.
• Spāņu valodas kursi un Ziemassvētki SPĀNIJĀ, Barselonā viena
vai divas nedēļas. Cena no EUR 564.
Svešvalodu kursi un ziemas sporta veidi (slēpošana, snovbords)
VĀCIJĀ, AUSTRIJĀ, ŠVEICĒ!
• “Study Link” – mācības ārzemēs.
Adrese: Gaujas 17, Mārupe, Rīgas rajons, LV-2167.
Tālr./fakss 7701196, tālr. 26547785. E-pasts: lote@inbox.lv

Rīgas Apriņķa Avīze
ceturtdiena, 16. novembris, 2006

MĀRUPES PAGASTA IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI

Latvijas Pasts nevar piegādāt
korespondenci, ja nav iespējams
piekļūt pie pastkastītes
VAS “Latvijas Pasts” vēlas pie
vērst Mārupes pagasta iedzīvotāju
uzmanību vairākiem faktoriem,
kas pastniekiem traucē piegādāt
korespondenci.
Straujās pagasta attīstības dēļ
daudzviet zemes un dzīvojamo
māju īpašnieki ir uzstādījuši ie
braukšanas lieguma zīmes vai
barjeras privātīpašuma pieved
ceļiem, savukārt pastkastītes
joprojām atrodas pie mājām, kas
vairākumā gadījumu atrodas tālu
teritorijas iekšienē. Šīs situācijas
dēļ motorizētās brigādes past
niekiem nav iespēju piegādāt
pastu un periodiskos izdevumus
iedzīvotājiem, jo lieguma zīmes
vai barjeras liedz piebraukt pie
mājām – šāda gadījumā pastnieki
nespēj pildīt Latvijas Pasta no
teikumu XXII nodaļas Vispārē
jo pasta pakalpojumu kvalitātes
prasības:
• Saskaņā ar Latvijas Re
publikas MK Pasta noteikumiem
vispārējo pasta pakalpojumu
sniedzējs apkalpo daudzdzīvokļu
mājas pastkastītes, kuras novie
totas pirmā stāva kāpņu telpā.
Ja daudzdzīvokļu mājas pirmajā
stāvā nav kāpņu telpas vai tajā
tehnisku iemeslu dēļ pastkastī
tes novietot nav iespējams, tās
var atrasties otrā stāva kāpņu tel
pā. Kāpņu telpa, kur novietotas
pastkastītes, ir apgaismota, un uz
katras ir norādīts labi saskatāms
dzīvokļa numurs vai juridiskās
personas nosaukums.
• Vispārējo pasta pakal
pojumu sniedzējs apkalpo pie
privātmājām novietotas past
kastītes, kuras piestiprinātas pie
mājas (ja tā atrodas ne tālāk par

pieciem metriem no ielas) vai
ārpusē pie žoga (sētas). Pie pri
vātmājas novietotajai pastkastītei
jābūt pieejamai pastniekam (pas
ta piegādātājam) jebkurā laikā.
Uz tās ir norādīts labi saskatāms
mājas numurs, mājas nosaukums
vai mājas īpašnieka uzvārds.
Šie noteikumi gan neattiecas
uz viensētām un privātmājām,
kas atrodas ārpus apdzīvotas
vietas centra un tālāk par 20
metriem no tuvākā valsts vai
pašvaldības autoceļa (ielas), ar
kuru savienots tās pievedceļš
(ceļš, kas savieno tuvāko valsts
vai pašvaldības autoceļu ar at
tiecīgo viensētu vai privātmā
ju). Šajā gadījumā vispārējo pasta
pakalpojumu sniedzējs apkalpo
pastkastītes (tajā skaitā pasta
piegādes punktus – vienkopus
novietotas vairākas pastkastītes,
kurās tiek ievietoti pasta sūtī
jumi adresātiem viensētās un
privātmājās, kas atrodas ārpus
apdzīvotas vietas centra), kas
ir novietotas ne tālāk par 10
metriem no tuvākā valsts vai
pašvaldības autoceļa, ar kuru
ir savienots tās pievedceļš.
• Adresātiem, kuri savas
pastkastītes nav novietojuši at
bilstoši šo noteikumu prasībām
vai kuru pastkastītes ir bojātas,
vai nav aizslēgtas, vispārējo pas
ta pakalpojumu sniedzējs pasta
sūtījumus izsniedz uz pieprasī
jumu adresāta pasta nodaļā vai
ievieto abonenta kastītē pasta
nodaļā, ja adresātam ir abonenta
kastīte.
Lai izvairītos no turpmāka
jām nesaskaņām, lūdzam iedzī
votājus, kuru īpašumos ir uzstā

dītas iebraukšanas lieguma zīmes
vai barjeras, novietot savas past
kastītes atbilstoši augstākminēto
noteikumu prasībām.
Atgādinām, ka Latvijas Pasts
piedāvā iespēju izmantot maksas
pakalpojumu “Pasts pie durvīm”,
kas ietver laikrakstu, žurnālu,
kā arī vienkāršo pasta sūtīju
mu piegādi līdz klienta mājokļa
durvīm, tas ir, daudzdzīvokļu
mājā, kurā ir vairāk nekā viens
dzīvoklis, pie dzīvokļa durvīm
neatkarīgi no stāva, pie privāt
mājas durvīm, ja tā atrodas tā
lāk par pieciem metriem no ielas
vai lauku teritorijā, kur attālums
no kompleksās pastkastītes (ja
tāda uzstādīta) līdz klienta past
kastītei (uzstādīta pie mājokļa
durvīm) nav lielāks par 250
metriem. Pakalpojuma mēneša
maksa fiziskām personām ir
Ls 1,00 neatkarīgi no stāva, pen
sionāriem un invalīdiem (I un II
grupas) ir 20% atlaide (ar PVN
18%). Minimālais abonēšanas
termiņš – viens ceturksnis jeb
trīs mēneši, maksimālais – bez
termiņa.
Ja tomēr jums radušās kādas
neskaidrības par pastkastīšu iz
vietošanas kārtību vai vēlaties
uzzināt sīkāku informāciju par
pieejamajiem pakalpojumiem,
lūdzam jūs vērsties Mārupes
pasta nodaļā, Daugavas ielā 27
vai arī zvanīt pa tālr. 7934440, kā
arī bezmaksas informatīvo tālr.
8008001.
Jau iepriekš pateicoties
par jūsu sapratni un cerot uz
veiksmīgu sadarbību arī turp
māk, ar cieņu, Mārupes p/n
priekšniece p.i. J. Paukšta

PAZIŅOJUMI
Oktobrī mūžībā aizgājuši

Antons Giņēvičs (1920.), Juris Krastiņš (1938.), Vol
demārs Mikass (1937.), Antoņina Novicka (1925.), Le
onīds Saulītis (1946.), Matīss Priedīte (1989.), Rita Puncule
(1927.), Vasilijs Jacjuks (1940.), Jevdokija Romaņenko (1922.), Zelma
Liepiņa (1915.), Rolands Lūrins (1928.), Zenta Aumale (1919.),
Zinaida Romanceviča (1914.).
SVECĪŠU VAKARS Mārupes kapsētās
26. novembrī
Meklējam draudzīgu, atbildīgu cilvēku, kurš gribētu kļūt par
mūsu pārdošanas un mārketinga daļas vadītāju.
Mūsu pakalpojums: standartizētas interneta mājas lapas (www.
websoft.lv).
Pamata darba vieta Baldone, izbraukumi pa visu Latviju.
Vajadzīga automašīna.
Latviešu valodas prasme ir obligāta, krievu un angļu valodas – no
derīgas.
Konkurēt spējīgs atalgojums, kā arī procenti no pārdotā. Zvanīt
pa tālr. 7932715.
Rakstīt uz e-pastu: info@websoft.lv.

Rīgas Apriņķa Avīze
ceturtdiena, 16. novembris, 2006

SLUDINĀJUMI

Meklējam auklīti Mārupē. At
saukties tikai tos, kam ir autova
dītāja apliecība. Tālr. 29214737.
-----------------------------Pērk apmēram trīs hektārus
zemes viensētai. Tālr. 29760104.
-----------------------------Meklējam mīļu auklīti puisī
tim Mārasciemā, Mārupē. Tālr.
29406830.

SIA “REKLĀMAS PASTS”
AICINA DARBĀ
pastniekus reklāmas avīžu
izplatīšanai Mārupē ,
Jaunmārupē un Skultē.
Tālrunis 7853053.

Raženākais
ķirbis – Mārupē

Šis mazais, dekoratīvais ķirbītis nevar lepoties ar savu svaru, bet gan ar
krāšņu rudens rotu.
Apaļi, koši oranži, vairākus
metrus resni un smagāki par
kārtīgu kartupeļu vai cukura mai
su – tādi ir lielākie dārzeņu karaļi,
kas atrasti mēnesi ilgušajā veikalu
tīkla “Maxima” izsludinātajā kon
kursā “Latvijas lielākais ķirbis”.
2. novembrī Latvijas Dabas muze
ja pirmā stāva izstāžu zālē mērīja
un svēra 10 raženākos no 100 pie
teiktajiem ķirbjiem. Lielāko Lat
vijas ķirbi palīdzēja noteikt dār
zeņu audzētāju entuziastu kluba
“Tomāts” speciālisti, kuri vairākus
gadus septembrī un oktobrī visā
Latvijā, tostarp arī Dabas muze

jā, rīko interesantāko, īpatnējā
ko un krāšņāko ķirbju izstādes.
Šajā konkursā lielākais izrādījies
Rīgas rajona Mārupē izaugušais
milzenis. Ķirbja svars ir 78,15 kg,
vidējais apkārtmērs – 229 cm. Tā
saimniece Dina Kārkliņa par savu
audzēkni saņēma naudas balvu.
Jāatgādina, ka 2003. gada oktob
ra sākumā z/s “Mārtiņi” īpašnieks
Andris Lībers uz pagastnamu
nosūtīja 92 kg smagu ķirbi, kas
kādu laiku rotāja ēkas vestibilu.
Acīmredzot Mārupē ir kādi īpaši
apstākļi un saimnieku noslēpumi
lielu ķirbju audzēšanai.

NOPIETNI VAI PA JOKAM?
Daudzi mārupieši ir dzirdējuši par varen dūšīgiem augiem un aug
ļiem, kuri sastopami mūsu pagasta teritorijā. Vieni ir redzējuši, citi
ir dzirdējuši par maniem rekordistiem: kartupelis – 1,4 kg, arbūzs –
7,2 kg, ķirbis – 92 kg un šogad saulespuķe – 3,3 m gara.
Vairāki interesenti ir lūguši padomus par agrotehniskiem pasāku
miem brīnumaugu audzēšanā. Atbildot šiem lūgumiem, esmu
nolēmis neturēt sveci zem pūra un savu pieredzi un noslēpumu
nodot atklātībā. Var gadīties, ka mācītie (augsti bildēti) agronomi
jas korifeji iebildīs agronomijas praktiķa ieteikumiem. Jāatzīmē,
ka arī mācīti mediķi bieži skeptiski vērtē homeopātijas un tautas
dziednieku devumu.
Pats galvenais – sagatavot speciālu mēslošanas līdzekli. Tradicionālie
mēslošanas līdzekļi, ko piedāvā “Kemira” un “Hydra”, šajā gadījumā
dod mazu ieguldījumu. Nav arī svarīgs kompostu un organiskā
mēslojuma daudzums. Lai sagatavotu speciālo mēslošanas līdzek
li, ir nepieciešami daži materiāli: termometrs ar skalu no +10oC
līdz – 40oC, trīs m2 balta auduma, piltuve, filtrpapīrs, hermētiski
noslēgts trauks un ūdeni necaurlaidīgs maiss (liels!).
Mēslošanas līdzekļu sagatavošana jāsāk janvārī un februārī, nāka
mais, svarīgais posms ir no aprīļa beigām līdz jūnija sākumam,
visbeidzot trešais posms – no Jāņiem līdz augusta sākumam.
Ja ievērosit manis dotos padomus, arī jums var izdoties brīnums.
Ja nepaveiksies – nemetiet plinti krūmos, jo varbūt priekšdarbos
kaut kas ne tā, kā vajag: varbūt nebija ievērota temperatūra, var
būt neuzmanīgi veikta sastāva koncentrācijas noteikšana, neprecīzi
noteikts netradicionālā mēslošanas līdzekļa iestrādes laiks. Arī man
ir gadījušās neveiksmes, bet galvu neesmu nokāris.
Tātad – pie lietas! Rīkojieties šādi...
Andris Lībers
Turpinājums nākamajā laikraksta “Mārupes Vēstis” numurā
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Rīgas rajona policijas pārvalde informē
Septembrī un oktobrī Mārupes
pagastā reģistrēti 184 krimināla
rakstura notikumi. No tiem divi
noziedzīgi nodarījumi pret per
sonas veselību, 47 noziegumi pret
personas īpašumu (no tiem divas
laupīšanas), 29 ceļu satiksmes ne
gadījumi (četri no tiem ar cietu
šajiem), trīs ugunsgrēki.
• 2. septembrī saņemts iesniegums,
ka 1947. gadā dzimis vīrietis ne
atdod vairāk nekā Ls 8000 par
pārdotu dzīvokli Krievijā. Lietas
apstākļi tiek noskaidroti.
• 3. septembra vakarā lidostas
“Rīga” teritorijā aizsvilās automa
šīna “Citroen”, izdega ģenerators.
Iespējamais ugunsgrēka cēlonis –
īssavienojums elektroinstalācijā.
• 3. septembrī Skultē transportlī
dzekļa “Audi Coupe” vadītājs uz
brauca transportlīdzeklim “Mazda
32s”, “Audi 80 Avant” un “Suzuki
Wagon”.
• 4. septembrī konstatēts, ka jaun
celtnes objektā Mārupē, Daugavas
ielā, atlauzti četri celtniecības va
goniņi, un nozagti dažādi celtnie
cības instrumenti.
• No 4. uz 5. septembri Māru
pē no jaunbūves pagalma, brīvi
piekļūstot, nozuduši bituma šin
deļi. Sākotnējais zaudējums virs
Ls 400.
• 5. septembra naktī Mārupē,
Mēmeles ielā, izurbjot balkona
pakešdurvis, nozagti dokumenti,
nauda, kredītkarte, atslēgas, mo
bilais telefons.
• 5. septembra naktī Mārupē,
Brīvnieku ielā, ar akmeni izsists
pakešlogs. Nozagts maks ar nau
du, vadītāja apliecību, Unibankas
kartēm, “Statoil” karti, iestādes
caurlaidi.
• Naktī no 6. uz 7. septembri
Jaunmārupē, neapsargājamā stāv
vietā, tika sabojātas automašīnas
“Ford Galaxy” durvju slēdzenes
un aizdedzes atslēga.
• 7. septembrī Mārupē, Lielā ielā,
pie mājas “Dimanīši” 1978. gadā
dzimis vīrietis, vadot transportlī
dzekli “VW Tuareg” Jūrmalas vir
zienā, nepārliecinājās par kustības
drošību atpakaļgaitā un uzbrauca
kokam.
• Naktī no 7. uz 8. septembri
Mārupē, Plieņciema ielā, neno
skaidrotas personas, atlaužot di
vus celtniecības vagoniņus, nozaga
celtniecības instrumentus.
• Mārupē, Zeltiņu ielā, uzlaužot
durvis, no noliktavas grāmatvedī
bas nodaļas nozuda metāla skapis
ar naudu – aptuveni Ls 900. Lietas
apstākļi tiek noskaidroti.
• 10. septembrī Jaunmārupē, Maz
cenu alejā, transportlīdzekļa “BMV
730” 1980. gadā dzimušais vadī
tājs namu pagalmā uzbrauca 2003.
gadā dzimušam bērnam. Ceļu
satiksmes negadījuma rezultātā
gājējs nogādāts slimnīcā.
• Naktī no 10. uz 11. septembri
Mārupē, Mūsas ielā, uzlaužot
durvis, no saimniecības ēkas tika
nozagti četri velosipēdi.
• 11. septembrī no Jaunmārupes
kafejnīcas “Laura” uz slimnīcu
Rīgā ar miesas bojājumiem tika
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nogādāts 1942. gadā dzimis vīrie
tis alkohola reibumā.
• Naktī no 11. uz 12. septembri
Skultē nenoskaidrota persona, sa
bojājot automašīnas “VW Golf ”
durvju slēdzeni, nozaga automag
netolu “Blaupunkt”.
• 15. septembrī Tīrainē, Vecozo
lu ielā, nozagta automašīna “Opel
Ascona”.
• 16. septembrī Mārupē pa Kan
tora ielu Lambertu ielas virzienā
1986. gadā dzimis jaunietis vadī
ja “VW Jetta”, atrodoties alkohola
reibumā, bez transportlīdzekļu va
dīšanas tiesībām. Noskaidrots, ka
transportlīdzekļu vadīšanas tiesī
bas noteiktā kārtībā nav iegūtas.
• 17. septembrī Mārupē, Kantora
ielā, strīda laikā 1974. gadā dzimis
vīrietis nodarīja miesas bojājumus
un saplēsa drēbes.
• 17. septembrī Skultē nezināms
vadītājs uzbrauca stāvošam trans
portlīdzekli “VW Passat” un no
notikuma vietas aizbrauca.
• 17. septembrī lidostas drošības
kontrolpostenī pie septītās izejas
vārtiem reisa HY 101 Rīga–Ņujor
ka pasažieru atkārtotas kontroles
laikā pirms iekāpšanas lidmašīnā
pasažieris paziņoja, ka viņam ir
sprāgstvielas, kas pēc atkārtotas
pārbaudes netika konstatētas
• 18. septembrī autoceļa Salaspils–
Babīte 28. km transportlīdzekļa
“VW Golf ” vadītājs uzbrauca
meža dzīvniekam (mežacūkai).
• 18. septembrī Mārupē, Gaujas
ielā, transportlīdzekļa “Volvo”
vadītājs, neuzmanīgi braucot ar
automašīnu, nobrauca no ceļa
braucamās daļas, kā rezultātā tika
bojāts ceļa segums.
• 20. septembrī Kantora ielā pie
Mārupes vidusskolas nenoskaidro
ta persona nozaga kalnu velosipē
du “GT Agresor” melnā, sarkanā,
pelēkā un baltā krāsā.
• 20. septembrī no lidostas “Rīga”
terminālī T5 nozagts mobilais te
lefons Nokia 5140i.
• 20. septembrī Mārupē, Upesgrīvas ielā, DUS “Neste” no Han
sabankas bankomāta, īpašniekam
nezinot, tika izņemta nauda.
• 21. septembrī Mārupē, Māliņu
ielā, uzlaužot plastikāta durvis,
jaunbūvē nozagti radiatori, vir
tuves iekārta.
• 21. septembrī Jaunmārupē, Mazcenu alejā, no pagalma tika no
zagts motocikls “Kawasaki Ninja
ZX-6RR”.
• 23. septembrī Mārupē, Zelti
ņu ielā, nenoskaidrota persona,
izurbjot durvīm caurumus, ie
kļuva māja un nozaga somiņu ar
kosmētiku.
• 23. septembrī Jaunmārupē, Mazcenu alejā, tika izsists aizmugurē
jais logs auto “Volvo 740”.
• 23. septembrī Tīrainē, Grantiņu
ielā, nodega SIA “Tīraine” piedero
šā vienstāva saimnieciska ēka.
• 24. septembrī Mārupītes gat
ves un Amatas ielas krustojumā
nezināms vadītājs ar automašīnu
“Mercedes Benz Aatego 818” sa
bojāja Lattelekom vadus.

• 24. septembrī Jaunmārupē,
Mazcenu alejā, transportlīdzek
lim “Ford Escort” izsists kreisais,
priekšējais logs.
• 26. septembrī uz ceļa Māru
pe–Jaunmārupe pārvada trans
portlīdzekļa “Opel Astra” vadītājs,
neievērojot ceļazīmes Nr. 206
“Dodiet ceļu” prasības, izraisīja
sadursmi ar automašīnu “Opel
Vectra”. Ceļu satiksmes negadī
juma rezultātā transportlīdzekļa
“Opel Astra” pasažieri un vadītājs
guva dažādus miesas bojājumus
un nogādāti slimnīcā.
• 27. septembrī Jaunmārupē, ga
rāžu kooperatīvā, pārbaudot in
formāciju, automašīnā “Mercedes
Benz” tika atrastas divas kannas ar
spirtam līdzīgu šķidrumu, kuram
netika uzrādīti izcelsmes doku
menti.
• 27. septembrī Skultē, Skultes ielā,
1967. gadā dzimis vīrietis, būdams
alkohola reibumā, lamājās necen
zētiem vārdiem, traucējot sabied
risko kārtību un mieru.
• 29. septembrī lidostā pie reisa
reģistrācijas galda Dānijas pilsonis,
būdams stiprā alkohola reibuma
stāvoklī, lamājās necenzētiem vār
diem un ar savu skaļo un neadek
vāto uzvedību traucēja sabiedrisko
kārtību lidostas terminālā.
• 29. septembrī Mārupē, Braslas
ielā, speciālā izmeklēšanas ekspe
rimenta gaitā uz aizdomu pamata
par kukuļa pieprasīšanu un sa
ņemšanu KP l264. p. 1. d. 1. p.
kārtībā aizturēta maksātnespējas
procesa administratore. Piemērots
drošības līdzeklis apcietinājums.
• 2. oktobrī Mārupē, Lielās un
Zeltiņu ielu krustojumā, nezināms
vadītājs izraisīja sadursmi ar au
tomašīnu “Hundai”.
• 4. oktobrī lidostā “Rīga” pirmsli
dojuma drošības kontrolē atklāts,
ka 1982. gadā dzimusi sieviete
mēģināja ienest lidmašīnā šau
jamieroča patronu.
• 4. oktobrī Mārupē, Vecozolu
ielā, velosipēda vadītājs, iebraucot
pretējā braukšanas joslā, izraisīja
sadursmi ar “Ford Focus”.
• 6. oktobrī autoceļa Salaspils–Ba
bīte 30. km automašīnas “Ford
Sierra” vadītājs neizpildīja ceļazī
mes Nr. 206 “Dodiet ceļu” prasību
un izraisīja sadursmi ar transport
līdzekli “VW Transporter”.
• 7. oktobrī Mārupē, Kursīšu ielā,
nozagti dekoratīvie apstādījuma
koki.
• 7. oktobrī Skultē saņemts iesnie
gums, ka persona iedeva strādnie
kam naudu par dzīvokļa remontu,
bet tas netika veikts, nauda netika
atdota.
• 9. oktobrī Mārupē, stāvvietā
aiz pagasta padomes ēkas, auto
mašīnai “BMV 525” uzkrita žogs.
Sabojāts spārns un jumts. Lidostā
“Rīga” vēja plūsmas rezultātā ap
gāzās žogs, kas trāpīja transport
līdzeklim “Toyota Avensis”.
• Naktī no 9. uz 10. oktobrī Jaun
mārupē no elektrības stabiem tika
nozagti elektrības vadi.
• 10. oktobrī Jaunmārupē, Maz
cenu alejā, no rīta konstatēja, ka

auto “Audi A6” ir sabojāta aizde
dze un aizmugurējais sēdeklis.
• 11. oktobrī tika nozagti 250
metri sieta žoga, sākotnējais zau
dējums Ls 400.
• No 11. uz 12. oktobri Mārupē,
Jaunsiliņu ielā, no jaunbūves, brī
vi piekļūstot, nozagti celtniecības
materiāli un celtniecības instru
menti. Sākotnējais zaudējums virs
Ls 1000.
• 12. oktobrī Mārupē, Amatas ielā,
izsitot automašīnas “VW Golf ”
durvju logu, tika nozagts maks
ar kvītīm.
• 13. oktobrī Jaunmārupē, Mazcenu alejā, divi pagaidām ne
noskaidroti vīrieši piekāva 1975.
gadā dzimušu vīrieti un atņēma
naudu.
• 14. oktobrī Mārupē, Pīlādžu ielā,
uzlaužot vagoniņa durvis, tika no
zagti celtniecības instrumenti.
• 14. oktobrī Jaunmārupē, Prie
žu ielā, nenoskaidrots vadītājs
uzbrauca stāvošam transportlī
dzeklim “VW Beetle” un nozuda
no notikuma vietas.
• 17. oktobrī autoceļa Salaspils–
Babīte 28. km 1975. gadā dzimis
vīrietis vadīja transportlīdzekli
“Ford Tranzit” bez transportlī
dzekļu vadīšanas tiesībām.
• 18. oktobrī Jaunmārupē, Maz
cenu alejā, no mājas pagalma no
zagts auto “VW Transporter”.
• 20. oktobrī Mārupē, Daugavas
un Bebru ielas krustojumā, va
dot transportlīdzekli “MB 200”,
izbraucot no mazāk svarīga ceļa
uz galveno ceļu, neizpildīja ceļazī
mes “Dodiet ceļu” prasības, nepār
liecinājās par satiksmes drošību,
kā rezultātā izraisīja sadursmi ar
transportlīdzekli “Scania”.
• 21. oktobrī autoceļa Mārupe–
Jaunmārupe 7. km transportlī
dzekļa “BMV 525” vadītāja izraisīja
sadursmi ar auto “BMV 316”.
• 21. oktobrī Jaunmārupē pagai
dām nezināma persona, pielieto
jot vardarbību, nozaga divus zelta
gredzenus un divus mobilos tele
fonus Nokia.
• 23. oktobrī Kantora un Plieņciema ielas krustojumā auto
“Mazda 326” no mazsvarīgāka
ceļa izbrauca uz galveno ceļu un
izraisīja sadursmi ar transportlī

dzekli “Toyota”, kura brauca pa
galveno ceļu.
• 24. oktobrī Mārasciemā, Lībiešu
ielā, izsitot logu, no privātmājas
tika nozagtas dažādas mantas, kā
arī auto “VW Golf” un mājas at
slēgas.
• 25. oktobrī Mārupē, Daugavas
ielā 27, transportlīdzekļa “Merce
des Benz” vadītājs uzbrauca gājē
jai, kas nogādāta bērnu slimnīcā.
• 26. oktobrī Jaunmārupē, Maz
cenu alejā, notika sadursme starp
transportlīdzekli “Ford Focus” un
velosipēdistu. Sadursmes rezultā
tā cieta velosipēda vadītāja, kura
nogādāta slimnīcā.
• 26. oktobrī Mārupē, Lambertu
ielā, nenoskaidrotas personas no
jaunbūves nozaga elektroģenerā
toru, elektrības vada pagarinātāju,
krāsu (10 litrus), elektrisko urbi.
• 27. oktobrī Mārupē, Vecozolu
ielā 13, tika bojāts SIA “Lattele
kom” kanalizācijas kanāls un sa
dales sakaru kabelis. Sākotnējais
zaudējums virs Ls 1000.
• Lidostā “Rīga” SIA “Lērums” au
tonomas filiālē no ofisa telpām ir
pazudis dators ar programmām
un nauda. Sākotnējais materiālais
zaudējums virs Ls 600.
• Uzsākts kriminālprocess par 12.
oktobrī 100 eiro, 13. oktobrī 20
mārciņu un 20. oktobrī 100 eiro
iespējamo naudas zīmju viltoju
mu faktu, kas tika konstatēti Parex
bankas filiālē lidostā “Rīga”.
• Naktī no 26. uz 27. oktobrī Mā
rupē, Māras ielā 6, pie privātmājas
tika izrakts 21 tūjas koks.
• Naktī uz 27. oktobrī Skultes ielas
17. nama pagalmā no automašīnas
“Mercedes Benz c180” un “Mer
cedes Benz S320” tika noņemti
aizmugurēja skata spoguļi, kā arī
nozuduši parkošanās sensori un
priekšējā bampera uzlikas.
• 29. oktobrī Jaunmārupē, Mazcenu alejā, uzlaužot durvis, no
pagraba telpām tika nozagti būv
materiāli, elektroinstrumenti.
• 30. oktobrī Mārupē transport
līdzekļa “Opel Astra” vadītājs
uzbrauca šķērslim, bojājot trans
portlīdzekli.
Rīgas rajona policijas
pārvaldes priekšnieka
palīdze Inita Dzelme

Antikvariāts “Zelta ābele”,
izbraucot uz vietām, iepērk:
gleznas, monētas, porcelānu, stiklu, kartiņas,
grāmatas un citas kolekcionējamas lietas.
Tālr. 29250249.

Study Link ANGĻU VALODAS KURSI MĀRUPĒ!
Pre-intermediate level of English nodarbības otrdienās,
ceturtdienās no plkst. 19.45 līdz 21.15.
Papildu uzņemšana beginner un elementary grupās.
Kursiem pieteikties pa tālruni 7701196 vai
26547785. Biroja adrese: Gaujas iela 17, Mārupe.
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
Rīgas Apriņķa Avīze
ceturtdiena, 16. noembris, 2006

