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mmārupes pagasta 
padomes sĒde nr. 16  – 
2007. gada  31. oktobrī

mPar sakņu dārzu nomu 
tīrainē

mPaziņojums par 
nodošanu privatizācijai

msaistošie noteikumi 
nr. 37 “mārupes pagasta 
sabiedriskās kārtības 
noteikumi”

msaistošie noteikumi 
nr. 40 “Grozījumi mārupes 
pagasta 2007. gada 
21. februāra saistošajos 
noteikumos nr. 8 
“Par mārupes pagasta 
pašvaldības 2007. gada 
budžetu”

m“noktirne” eiropas 
mūzikas sirdī

mskultē bērni aug kā 
sēnes pēc lietus

mrudens – ekskursiju un 
pārgājienu laiks

mPirmsskolas sporta 
pedagogi smeļas idejas

mmārupes mūzikas un 
mākslas skola lepojas

m“mārupieši” malaizijā

mmārupes kultūras nama 
īsziņas

m“izdzīvos, kas 
pārvērtīsies” – intervija 
ar z/s “mārtiņi” īpašnieku 
andri Līberu

msalīdzinošā 
atkritumterapija

mturpinās “riņķa dancis 
ar pastu”

Šajā numurā

maza mana tēvuzeme
divu roku platumā,
mīļa mana tēvuzeme
divu roku siltumā,
dziļa mana tēvuzeme
visa mūža garumā.
/Knuts Skujenieks/ 

Sveicam mārupiešus
Latvijas valsts proklamēšanas 

89. gadskārtā!

Mārupes pagasta padomes vārdā
 priekšsēdētāja Līga Kadiģe

Ir pagājuši 30 gadi, kopš 
Mārupē izveidojās dziedošs ko
lektīvs ar nosaukumu “Māru
pe”, kura dibinātājs un ilggadējs 
vadītājs bija Viktors Mihejevs. 
Neticami ātri paskrējuši pēdējie 
pieci gadi – kopš jauktā kora 
25. jubilejas. Dzīve ņirb kā balti 
melni klavieru taustiņi. Bet kat
ru otrdienas vakaru Mārupes 
kultūras nama zālē skan dzies
ma, skan mūzika, kurā piepildī
jumu rod “Mārupes” koristi un 
viņu diriģenti Inga Krastiņa un 
Kalvis Ozoliņš. Svētku vakarā 3. 
novembrī kopā ar klausītājiem 
vārdos, domās un mūzikā tika 
pārstaigāti pēdējo gadu spilgtā
kie kora dzīves momenti.

Inga Krastiņa: “5 gadi – tas 
ir daudz vai maz? Mūra ēkai  – 
varbūt tikpat kā nekas, kādam 
ziedam tās varbūt ir pat vai
rākas dzīves. Cilvēka mūžā tas 
ir solis no bērnības līdz skolai. 
Kalvis to ļoti labi zina, jo die
nā, kad mūsu koris svinēja 25 
gadu jubileju, viņa mazā mei
tiņa bija tikai septīto dienu šai 
pasaulē, toties tagad viņa tētim 
lasa pasakas. Arī mūsu pulks 
ir sagaidījis dažus brēkuļus, ir 
kādu pavadījis uz neatgrieša
nos, bet pāri visam dziedājis, 
dziedājis, dziedājis... Mūsu kora 

dzīvē 5 gadi ir bijuši skaistiem 
koncertiem, ceļojumiem un no
tikumiem bagāti.”

2002. gada vasarā Siguldas 
estrādē norisinājās Rīgas rajona 
dziesmu diena, kurā piedalījās 
arī mārupieši. Toreiz klausītā

jiem bija sagatavots īsts pār
baudījums – 4,5 stundas garš 
koncerts, kura laikā divas reizes 
estrādē pazuda elektrība, bet tas 
dziedātājus neatturēja, un tur
pināja skanēt Raimonda Paula 
mūzikls “Meža gulbji”. Tovakar, 
kaut bija jūnija beigas, valdīja 
ārkārtīgs aukstums un koristi 
dziedāja “Kamēr svecītes deg...”, 
ar kuru sākās arī kora “Mārupe” 
30. jubilejas koncerts.

Nākamajā vasarā vienā el
pas vilcienā koris izdzīvoja 23. 
Vispārējos latviešu Dziesmu 
svētkus un jau nākamajā dienā 
pēc tiem devās uz starptautis
ko mūzikas un deju festivālu 
Velsā, Lielbritānijā. Viņi bija 
priecīgi tur piedalīties, jo no 
visiem daudzajiem interesen
tiem organizatori atlasīja tikai 
6 korus! Kopš mārupiešu cie
mošanās šajā zemē velsieši zina, 
ka neprecētās latvju daiļavas no 
precētajām atšķirt ir ļoti viegli, 
atliek tikai nolūkot, kurai gal
vā ir vainadziņš, nevis aubīte. 
Pagājušos Dziesmu svētkus at
miņā atsauca “Gaismeņa ausa”, 
bet Velsu – koru konkursa obli
gātais skaņdarbs “L’Eccho”.

Latvijā vairākās pilsētās no
risinās ikgadēji un tradicionāli 
mūzikas pasākumi, koriem tikai 

atliek izvēlēties, uz kuriem do
ties. “Mārupe” cenšas savu dzīvi 
dažādot un katru gadu izvēlēties 
citu pasākumu – Gaujienā, kur 
skandina Jāzepa Vītola vārdu, 
Lauku koru festivālā Mazsalacā 
un arī Garīgās mūzikas festi

vālā Balvos. Tieši Balvi pali
kuši atmiņā ar kādu muzikālu 
izaicinājumu, atgādināja Inga 
Krastiņa: “Piesakoties festivā
lam, izteicām vēlmi sniegt arī 
savu solo koncertu, cerējām uz 
Tilžas baznīcu, bet mums pie
dāvāja koncertēt Balvu kultūras 
namā. Vēl pārsteigtāki bijām, 
kad uzzinājām mūsu koncerta 
biedrus – Jāzepa Mediņa sko
las zēnu kori Romāna Vanaga 
vadībā. Un par to es apbrīnoju 
savus koristus – kā viņi māk sa
ņemties tādos atbildīgos brīžos.” 
No Balvu programmas skanēja 
“Ave Maria”, kā veltījums savam 
pagastam, savam kultūras na
mam un cilvēkiem, kas gādā, 
lai koris justos labi, izskanēja 
“Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas”, 
“Es vējā saucu” un “Lai tevi sar
gā un palīdz Dievs”.

2006. gada vasarā koris 
devās kolosālā piedzīvojumā – 
savā ceļojumā uz Spāniju. Kan
tonigrosā, netālu no Barselonas, 
augstu kalnā kopā no visas pa
saules bija sabraukuši kori, fol
kloras kopas un deju kolektīvi, 
lai piecu dienu garumā priecētu 
cits citu ar saviem priekšnesu
miem. Mārupieši rakstīja ceļo
juma dienasgrāmatu:

“Esam nokļuvuši galapunk
tā. Rīga – Kantonigrosa = 3300 
km! Saskaitīju 14 valstu karo
gus. Jauka pilsētiņa, ļoti šauri! 
Zigis un Inese mēģina uzstu
tēt tautas tērpus, lai pārstāvē
tu mūsu kori atklāšanas pasā
kumā. Festivāla atklāšanā uz 
skatuves iznāca pārstāvji no 
katra kolektīva, kas piedalās 
konkursā. Seko pagaras apsvei
kuma runas kataloniešu valodā. 
Atkāpe no konkursa – beidzot 
esam tikuši laukā no Eiropas 
karstuma viļņiem. Šeit augšā, 
apmēram 1100 metrus virs 
jūras līmeņa, ir diezgan vēsi, 
bet ļoti patīkami. Seko festivāla 
atklāšanas koncerts, tajā dzied 
poļu un kolumbiešu kori. Tālā
ko koncertu neļāva noskatīties 
Kalvis, jo esot jābrauc uz dzī
vošanas vietu, kur mūs gaida 
mūsu saimnieki. Katalonieši 
ļoti sirsnīgi, ar visiem bučojas. 
Pulkstenis jau pāri 11–iem, var 
likties uz auss un pūtināt kājas. 
Rīt būs pirmā grūtā un atbildī
gā diena šeit – Katalonijā. Kaut 
nu mums viss izdotos!” Kopā 

pavadītajās 14 dienās tika pie
redzēts ne mazums piedzīvoju
mu un iespaidu, bet galvenais, 
lai stāstam ir laimīgas beigas. 
Tāpēc dziesma, kura iestudēta 
speciāli šim braucienam – “Jau
chet dem Hern” (“Teiciet to 
Kungu!”).

Dažādojot savu un arī klau
sītāju muzikālo gaumi, kora re
pertuārā allaž bijušas dziesmas 
no vieglās jeb estrādes mūzikas. 
Tāds bija Rīgas dziesmu cikls, 
bet šovasar tādām dziesmām 
pievienojās pulka jaunas, kuras 
mārupieši apguva, piedaloties 
festivālā “Mūzikas iedvesmas 
lauks”. Jubilejas koncertā ska
nēja bītlu “Michelle”.

Tā, atceroties nopietnu 
darbu, gandarījumu par veik
smīgiem koncertiem, ceļojumu 
prieku un jautrus notikumus, 
tika izdziedāti pēdējie pieci kora 
darbības gadi.

Inga un Kalvis: “Diriģenti 
ir radošas personības, bet divi 
diriģenti... un ja viņu galvas ir 
pilnas ar dažnedažādām ide
jām... tad ir vajadzīgi cilvēki, 
kas reizēm notur pie zemes vai 
arī tieši otrādi – iedrošina šīs 
idejas realizēt. Mums ir pavei
cies, ka strādājam kopā ar cil
vēkiem, kas palīdz piepildīties 
mūsu iecerēm un cenšas, lai 
mēs šeit justos labi un izskatī
tos skaisti. Lielu paldies vēla
mies teikt mūsu kultūras nama 
vadītājai – Irai un sava pagasta 
vadībai. Mūsu tālākie ceļojumi 
nav iespējami bez pagasta at
balsta, un par to jums sakām 
lielu paldies! Paldies arī mūsu 
koordinatoriem un kopā satu
rētājiem Latvijas mērogā – Rī
gas rajona koru virsdiriģentam 
Arvīdam Platperam un kultū
ras dzīves organizatorei Birutai 
Grīnfeldei!”

nobeigumu lasiet 6. lpp.      

Kora “mārupe” 
ceļojums laikā

Pirms jubilejas koncerta no Mārupes kultūras nama pagalma ar košiem 
baloniem debesīs uzlidoja “Mārupes” koristu vēlmes, idejas un novēlējumi.



darba kārtībā 23 jautāju-
mi.

nekustamā īpašuma un 
plānošanas jautājumi

Mārupes pagasta padome no
lēma:

• Uzsākt detālā plānojuma 
izstrādi:

Piekrist 3 nekustamo īpašu
mu sadalīšanai vairākos zemes 
gabalos; nepiekrist nekustamā 
īpašuma Liliju iela 19 sadalīšanai 
divos atsevišķos zemes gabalos, jo 
saskaņā ar 2003. gada 10. septem
brī  apstiprināto Mārupes pagasta 
teritorijas plānojumu 2002. − 2014. 
gadam zemes gabals atrodas sav
rupmāju teritorijā un minimālā 
zemes gabala platība ir noteikta 
0.12 ha;

• Piešķirt juridiskās adreses 
pēc 23 iesniegumiem, tai skaitā 
12 dzīvokļiem rindu mājās un 
161 dzīvoklim daudzdzīvokļu un 
rindu mājās;

• Noteikt pagastam piederošo 
infrastruktūras objektu uzturēša
nai Mārupes ciemā adreses un 
platības 2 zemes gabaliem;

• Atteikt 1 gadījumā zemes iz
pirkšanas maksas samazinājumu 
par izpērkamās zemes platību; 

• Piekrist, ka 2 Latvijas iedzī
votāji iegūst īpašumā un nostip
rina zemesgrāmatā  domājamās 
daļas no nekustamā īpašuma; 

• Apstiprināt zemes ierīcības 
projektu kā galīgo Mārupes pagas
ta nekustamam īpašumam “Nied
res” Ošu iela 7 (zemes kadastra 
Nr. 8076−011−0633),

Paleju iela 96 (zemes kadastra 
Nr. 8076−003−1363);

• Apstiprināt izstrādātā detālā 
plānojuma 1. redakciju kā galīgo 
un pieņemt Mārupes pagasta sais
tošos noteikumus:

Nr. 38 projektu “Mārupes 
pagasta nekustamā īpašuma 
“Šteinerti” (zemes kadastra Nr. 
8076−007−0418) 2. zemes vienī
bas detālais plānojums”;

Nr. 39 projektu “Mārupes 
pagasta nekustamā īpašuma 
“Granduļi” (zemes kadastra Nr. 
8076−003−0423) un nekustamā 
īpašuma “Cepļi ” (8076−003−0422) 
detālais plānojums”;

• Izbeigt 4 personām zemes 
lietošanas tiesības ar 2006. gada 1. 
septembri un slēgt zemes nomas 
līgumu par zemes gabala iznomā
šanu uz 10 (desmit) gadiem; 

• Atteikties no pirmpirkuma 
tiesībām uz 1 nekustamā īpašuma 
objektu;

• Ņemot vērā būvniecības 
ieceres publiskās apspriešanas 

rezultātus un pamatojoties uz 
Būvniecības likuma 11. panta 
otro daļu un MK noteikumiem 
Nr. 331 “Paredzētās būves publis
kās apspriešanas kārtība” 20.p., kā 
arī ņemot vērā attīstības komitejas 
23.10.2007. atzinumu, atbalstīt bi
roju un dzīvojamo ēku komplek
sa būvniecības ieceri zemesgabalā 
ar adresi “Vārpas−B ” (kad. Nr. 
8076−003−0699); 

• Atstāt Mārupes pagasta būv
valdes 2007. gada 21. augusta lē
mumus Nr.1.1 – 1.4 par projekta 
dokumentācijas izstrādi nekusta
mam īpašumam Vīnkalna iela 47, 
51, 55, 59 negrozītus.

Par privatizācijas 
ierosinājumiem

• Nodot privatizācijai nekus
tamo īpašumu “Sēļu iela 4, Māru
pe, Mārupes pagasts, Rīgas rajons” 
(kadastra Nr. 8076 007 1831);

• Noraidīt privātpersonas pri
vatizācijas ierosinājumu par ze
mesgabala ar kad. Nr. 8076 003 
0509 daļu un atteikt nodot pri
vatizācijai pašvaldībai piederošā 
minētā zemesgabala daļu;

• Noraidīt SIA “Sabiedrība 
Mārupe” privatizācijas ierosinā
jumu par zemesgabalu “Noriņas” 
Mārupes pagastā un atteikt nodot 
privatizācijai pašvaldībai piedero
šo zemesgabalu “Noriņas” (zemes 
kadastra Nr. 8076 011 0727), jo tas 
nepieciešams veco ļaužu pansio
nāta būvniecībai un zaļās zonas 
ierīkošanai ap to;

• Noraidīt privātpersonas pri
vatizācijas ierosinājumu par zemes
gabala “Tīraines dārzi 8” (zemes 
kadastra Nr. 8076 008 0226) daļu 
un atteikt nodot privatizācijai paš
valdībai piederošā zemesgabala “Tī
raines dārzi 8” daļu 0.02 ha platībā, 
jo minētais zemesgabals nepiecie
šams ar visu kopējo platību 3.2 ha, 

lai nodrošinātu trūcīgās un maz
nodrošinātās ģimenes (personas) 
ar mazdārziņu iekārtošanu.

Dažādi 
• Organizēt  iepirkumu:  
− tehniskā projekta izstrāde 

Mārupes vidusskolas sporta zā
les būvniecībai zemesgabalā ar 

adresi “Kantora iela 97” (kad. Nr. 
8076−003−0456). Sporta zāles 
būvniecībai finansējumu paredzēt 
no valsts investīciju un Mārupes 
pagasta pašvaldības budžeta lī
dzekļiem. Iepirkuma komisija: 
komisijas priekšsēdētājs – I. Pun
culis, komisijas locekļi: J. Lībietis, 
A. Lismane, J. Lagzdkalns;

– remontdarbu veikšana Mā
rupes pagasta padomes ēkā; iepir
kuma komisija: komisijas priekš
sēdētājs – I. Punculis, komisijas 
locekļi: I. Vovers, A. Lismane, J. 
Lībietis;

• Piekrist 1 privātpersonai 
izņemt reģistrācijas apliecību uz 
individuālo darbu − taksometra 
pakalpojumiem ar vieglo auto
mašīnu;

• Pieņemt Mārupes pagasta 
padomes īpašumā bez atlīdzī
bas no Rīgas rajona padomes 
nekustamā īpašuma, kas atrodas 
Lāčplēša ielā 24, Rīgā, un sastāv 
no zemes gabala 757 kv. m. pla
tībā ar kad. Nr. 01000210085, 
vienas 5−stāvu administratīvās 
ēkas ar mansardu (kadastra ap
zīmējums 01000210085001) un 
garāžas (kadastra apzīmējums 
01000210085002) 1/23 domāja
mo daļu;

• Pieņemt Mārupes pagasta 
padomes īpašumā bez atlīdzības 
Vides ministrijas nododamo ma
teriālo vērtību − Mārupes pagasta 
ūdensapgādes tīklu sistēmas mo
deli Ls 7066.38 vērtībā;

• Līdz jauna Mārupes pagas
ta pašvaldības izpilddirektora 
iecelšanai uzdot Mārupes pa
gasta padomes priekšsēdētāja 
vietniekam Ivaram Punculim 
veikt Mārupes pagasta pašvaldī
bas izpilddirektora pienākumus, 
t. sk. pildīt Mārupes pagasta 
padomes lēmumus attiecībā uz 
izpilddirektoram dotajiem uz
devumiem.

Pielikums nr. 1

Pamatbudžets

Apstiprināti
ieņēmumi

21.02.2007.
Plāns

izpilde 
30.09.2007.

Korekcijas 
31.10.2007.

Apstiprināti
ieņēmumi

31.10.2007.
Plāns

Ieņēmumi (Ls) 7307397 5097079 305138 7612535

tai skaitā

1.1.0.0. iedzīvotāju ienākuma nodoklis 4233132 3409010 4233132

4.1.2.1. nek. īp. nod. par ēkām un 
būvēm 367110 476218 367110

4.1.1.0. nekustamā īpašuma nodoklis 325798 321362 325798

5.4.1.0. azartspēļu nodoklis 6000 6520 1000 7000

9.4.1.0. valsts nodevas un maksājumi 1500 1166 1500

9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 52000 49759 52000

8.9.0.0. Pārējie nefinanšu ieņēmumi 73000 35886 -24000 49000

10.0.0.0. naudas sodi 15000 59221 47500 62500

12.0.0.0. Pārējie nenodokļi 70000 5671 -30000 40000

13.0.0.0. ieņēmumi no pašvaldības īpa-
šuma pārdošanas 300000 1017 300000

18.6.1.9. Pārējās dot. no valsts budžeta 
iestādēm pašvaldībai 96108 96108 96108

18.7.1.0. mērķdotācijas pašvaldību kapi-
tālajiem izdev. 78000 78000 78000

19.2.1.0. norēķini ar citu pašvaldību 
budžetiem 12000 21035 13000 25000

19.3.1.1. mērķdotācija  Kn algām 4152 3144 4152

19.3.2.1. Pārējie maksājumi no rajona 
padomēm {māc. grām.} 3448 3448 3448

19.3.1.1. mērķdotācija pedagogu da 608899 459167 105646 714545

18.6.1.7. no Km  budžeta mūzikas skolai 70158 52614 8384 78542

21.3.8.0. ieņēmumi par nomu un īri 15500 17733 9500 25000

Līdzekļu atlikums uz gada sākumu 1149700 1149700

Izdevumi (Ls) 7304397 4037438 103138 7612535

tai skaitā

09.000. izglītība 3083673 1520157 142318 3225991

08.000. Kultūra 347140 146534 0 347140

10.000. socnodienests 295080 174566 0 295080

03.400. sabiedriskā kārtība 129025 37752 129025

01.100. izpildvaras institūcijas 462740 286118 462740

06.000. Pašvaldības teritoriju un mājok-
ļu apsaimniekošana 1391910 678024 -1000 1390910

“2000. aizdevumu % maksājumi 113930 61284 113930

01.890. Kredītu atmaksa 216620 133280 -45180 171440

07.000. veselības aizsardzība 14380 77 14380

04.000. arodbiedrības 7% 27985 27985 27985

01.830. Pašvaldību izlīdzināšanas fonds 1020144 804405 1020144

01.890. norēķini ar citu pašvaldību iz-
glītības pakalpojumiem 127000 113491 127000

atlikumi gada beigās 0 205000

Kases apgrozījums 10000 10000 10000

Pielikums nr. 2

speclīdzekļu budžets
2007. gads

Apstipri-
nāts 

21.02.2007.

izpilde
30.09.2007.

Korekcijas 
31.10.2007.

Apstiprināti 
ieņēmumi

31.10.2007.

Ieņēmumi (Ls) 185238 151015 9950 195188

tai skaitā

12.3.1.0. Privatizācijas fonds 5000 6339 1500 6500

18.9.3.0. dabas resursu nodoklis 5000 9832 5000 10000

21.3.0.0. Pārējie ieņēmumi 20 105 120 140

19.3.0.0. autoceļu fonds 175217 131409 175217

2340.0. Ziedojumi un dāvinājumi 3330 3330 3330

naudas līdzekļu atlikums gada 
sākumā 1 1

Izdevumi (Ls) 185238 57582 9950 195188

tai skaitā

06.000. Privatizācijas fonds 5000 82 1500 6500

05.000. dabas resursu nodoklis 5021 2384 5120 10141

23.0.0.0. Ziedojumi un dāvinājumi 0 3330 3330 3330

06.000. autoceļu fonds 175217 51786 175217

naudas līdzekļu atlikums gada 
beigās

Rīgas Apriņķa Avīze
ceturtdiena, 15. novembris, 20074

māruPes Pagasta PaDomē

darba 
uzd. nr. nosaukums Teritorijas robežas Platība detālplānojuma mērķis

nr. 
2007/52

saimniecībai 
“mežgaļi−2” 

teritorijai

valsts autoceļš P−132 − sauszemes robeža 
starp saimniecību “mežgaļi−2” un “norītes” – 
meliorācijas novadgrāvis n−2 − sauszemes 
robeža starp saimniecībām “mežgaļi−2” un 
“mežozoli”, “mežgaļi” un “mežvijas”

apmēram 
3.3 ha

ieplānot paralēlo ceļu atbilstoši 
valsts autoceļa P−132 rīga (mā-
rupe) – Jaunmārupe pieguļošo 
teritoriju perspektīvo pievedce-
ļu un pieslēgumu plānam

nr. 
2007/53

saimniecībai 
“Laukkalniņi” 

teritorijai

pašvaldības ceļš Lapiņu dambis − saus-
zemes robeža starp saimniecību “Lauk-
kalniņi” un “tīraines dārzi−6” – meliorā-
cijas novadgrāvis n−45

apmēram 
1.45 ha

sadalīt teritoriju zemes gabalos 
ne mazāku par 0.12 ha un mai-
nīt zemes izmantošanas veidu 
no lauksaimniecības zemes uz 
vienģimeņu un divģimeņu dzī-
vojamo māju apbūvi

nr. 
2007/54

saimniecībai 
daugavas iela 40 

teritorijai

daugavas iela − sauszemes robeža starp 
nekustamo īpašumu daugavas iela 40 un 
“sēļi−2” − meliorācijas novadgrāvis s–
136  − meliorācijas novadgrāvis n−112 – 
meliorācijas novadgrāvis s–137 − sausze-
mes robeža starp nekustamo īpašumu 
daugavas iela 40 un daugavas iela 38

apmēram 
1.1013 ha

sadalīt teritoriju zemes ga-
balos ne mazāku par 0.2 ha 
un paredzēt uz projektētiem 
zemes gabaliem darījumu 
iestāžu apbūvi

sēDe nr. 16 − 2007. gada  31. oktobrī
Apstiprināti ar Mārupes pagasta padomes 2007. gada 31. ok

tobra sēdes lēmumu Nr. 15, prot. Nr. 16

Grozījumi Mārupes pagasta 2007. gada 21. februāra saisto-
šajos noteikumos Nr. 8 “Par Mārupes pagasta pašvaldības 2007. 
gada budžetu” pielikumā Nr. 1 (pamatbudžets) un pielikumā 
Nr. 2 (speclīdzekļu budžets)

saistošie noteikumi nr. 40



Protokols nr. 14, punkts 
nr. 13. “mārupes pagasta sa-
biedriskās kārtības noteikumi”. 
izdoti saskaņā ar likuma “Par 
pašvaldībām”  43. panta pir-
mās daļas 4. punktu

1. Lietoto terminu skaidrojums 
Izklaides vietas – kafejnīca, 

tējnīca, bārs, restorāns, klubs, 
spēļu nams, spēļu zāle, disko
tēka, deju zāle un citas vietas, 
kurās tiek piedāvāti izklaides 
pasākumi (izklaidējošie tele
vīzijas raidījumi, priekšnesumi, 
spēles, atrakcijas, dejas u. c.).

Sabiedriska vieta – pub
liska koplietošanai paredzēta 
teritorija vai telpa, kura ir pie
ejama personām bez jebkādiem 
ierobežojumiem un nosacīju
miem.

Sabiedrisks pasākums – fi
ziskas vai juridiskas personas 
plānots un organizēts sabiedrī
bai pieejams svētku, piemiņas, 
izklaides, sporta vai atpūtas 
pasākums sabiedriskā vietā.

Zaļā zona – visas ar augiem 
apaudzētas un koptas platības, 
kas ietver parkus, dārzus, ko
šumdārzus, skvērus, bulvārus, 
alejas, kapsētas, nogāžu no
stiprinājumus u. c., kā arī šim 
nolūkam paredzētas platības. 
Zaļajā zonā var būt koki, krū
mi, vīteņaugi, puķu stādījumi, 
zālieni, ceļi, ūdenstilpnes, takas 
un laukumi ar dārza mēbelēm 
un ierīcēm, kā arī celtnes apstā
dījumu apkopei u. c. elementi.

Noteikumu pārkāpums – 
prettiesiska, vainojama (ar 
nodomu vai aiz neuzmanības) 
izdarīta darbība vai bezdarbība, 
kas apdraud Mārupes pagasta 
sabiedrisko kārtību un par kuru 
šajos noteikumos paredzēta ad
ministratīvā atbildība.

Pārkāpējs – persona, kura ar 
nodomu vai aiz neuzmanības ir 
izdarījusi darbības vai pieļāvusi 
bezdarbību, kādu šie Noteikumi 
aizliedz, vai nav veikusi uzliktos 
pienākumus.

2. Vispārīgie noteikumi
2.1. Mārupes pagasta sa

biedriskās kārtības noteikumi 
(turpmāk − Noteikumi) tiek 
ieviesti, lai nodrošinātu sabied
risko kārtību Mārupes pagasta 
administratīvajā teritorijā.  

2.2. Šie noteikumi ir sais
toši visām fiziskām un juridis
kām personām, kuras uzturas 
Mārupes pagasta administra
tīvajā teritorijā.

3 . sods par noteikumu 
pārkāpšanu.

3.1. Atbilstoši Latvijas ad
ministratīvo pārkāpuma ko
deksa 26. pantam naudas sods, 
ko var uzlikt par šo Noteiku
mu pārkāpumu, nedrīkst pār
sniegt Ls 50. 

3.2. Brīdinājumu kā admi
nistratīvo sodu izsaka rakst
veidā vai mutiski. Brīdinājumu 
var piemērot, ja pārkāpums 
izdarīts pirmo reizi.

3.3. Par šo Noteikumu 6.1., 
6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 
6.10., 6.11., 6.12., 6.13., 6.15., 
6.16., 6.17., 6.18., 6.20., 6.21. 
punktā paredzēto pārkāpumu 
pašvaldības pilnvarotās perso
nas var sastādīt administratīvo 
pārkāpumu protokolu un sodīt 
personu uz vietas.

4. amatpersonas un institūcijas, 
kuras ir tiesīgas uzlikt 
administratīvo sodu vai sastādīt 
protokolu par noteikumu 
neievērošanu:

4.1. Mārupes pagasta pado
mes priekšsēdētājs.

4.2. Mārupes pagasta pado
mes priekšsēdētāja vietnieks.

4.3. Mārupes pagasta pado
mes deputāti.

4.4. Mārupes pagasta pado
mes izpilddirektors. 

4.5. Mārupes pagasta pado
mes pilnvarotas personas.

4.6. Policijas darbinieki. 
4.7. Mārupes  pagasta paš

valdības Sabiedriskās kārtības 
dienesta kārtībnieki.

5. Par šo noteikumu pārkāpšanu 
uzliktā naudas soda iemaksāšanas un 
izlietošanas kārtība:

5.1. Uzliktais naudas sods 
pārkāpējam administratīvo 
pārkāpumu protokolā norādīta
jā termiņā jāiemaksā Mārupes 
pagasta padomes kasē.

5.2. 100% no iekasētā naudas 
soda tiek ieskaitīti Mārupes pa
gasta pašvaldības budžetā.

6. sevišķie noteikumi
Par šo Noteikumu pārkāpu

miem atzīstama un sodāma šāda 
darbība vai bezdarbība:

6.1. Par dzīvojamo māju un 
sabiedrisko ēku, saimniecisko 
ēku, žogu, speciāli  ierīkotu bēr
nu rotaļlaukumu un citu būvju 
un infrastruktūras elementu bo
jāšanu, tai skaitā ar dažādiem uz
rakstiem un zīmējumiem – uzliek 
naudas sodu  līdz 30 latiem. 

6.2. Sabiedriskās vietās par 
staigāšanu pa iekoptu zālienu, 
koku, krūmu un puķu stādīju
miem, gulēšanu tajos − izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu līdz 10 latiem.

6.3. Par braukšanu ar trans
porta līdzekli, zirgu, velosipēdiem 
pa apstādījumiem un gājēju ce
liņiem, izņemot apstādījumu 
apkopes vajadzības, kā arī par 
staigāšanu pa iekoptiem zālie
niem sabiedriskajās vietās − izsa
ka brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu līdz 35 latiem.

6.4. Par koku un krūmu, citu 
apstādījumu un dabas objektu 
bojāšanu, izņemot apkopes va
jadzībās, izsaka brīdinājumu vai 
uzliek naudas sodu līdz 35 la
tiem.

6.5. Par telts celtniecību, 
ugunskuru dedzināšanu sabied
riskajās vietās, putnu ligzdu 
postīšanu, savvaļas dzīvnieku 
vai putnu ķeršanu, dzīvnieku un 
mājputnu ganīšanu zaļajā zonā − 
izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu līdz 25 latiem.

6.6. Par ielu, apstādījumu, no
vadgrāvju, ūdenstilpju un citu 

sabiedrisko vietu piegružošanu ar 
atkritumiem vai piesārņojošām 
vielām, kā arī patvaļīgu atkritu
mu dedzināšanu vai ierakšanu 
– izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu  līdz 50 latiem.

6.7. Par ielu un citu sabied
risko vietu piegružošanu ar sī
kiem atkritumiem (izsmēķiem, 
sērkociņiem, saulespuķu sēk
lām, papīriem u. tml.), kā arī 
par spļaušanu uz ielas – izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu līdz 15 latiem.

6.8. Par celtniecības atkritumu 
savlaicīgu neizvešanu − uzliek 
naudas sodu līdz 50 latiem atbil
dīgajai amatpersonai vai zemes 
īpašniekam.

6.9. Par ietvju, pagalmu, kāp
ņu telpu, gaiteņu u. c. dzīvoja
mām ēkām piederošo neapdzī
vojamo telpu, kā arī namiem, 
iestādēm un uzņēmumiem 
pieguļošas teritorijas savlaicīgu 
nesakopšanu, tajā skaitā lāsteku, 
kas rada bīstamību, nenovākša
nu, zāles nenopļaušanu, krūmu 
neizciršanu – izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu līdz 50 
latiem zemes, ēkas īpašniekam 
(īpašniekiem) vai lietotājam (lie
totājiem).

6.10. Par transporta līdzekļu 
remontu, apkopi vai to mazgā
šanu pludmalēs, ūdenskrātuvju 
krastos un citās vietās, kas spe
ciāli nav paredzētas šim nolū
kam − izsaka brīdinājumu vai 
uzliek naudas sodu līdz 50 la
tiem.

6.11. Par veļas, dzīvnieku 
mazgāšanu ūdenstilpēs, kas atro
das sabiedriskajās vietās − izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu līdz 20 latiem.

6.12. Par peldēšanos vietā, 
kur tas ir aizliegts – izsaka brī
dinājumu vai uzliek naudas sodu 
līdz 15 latiem.

6.13. Par transporta līdzekļu 
novietošanu zaļajā zonā – izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu līdz 10 latiem.

6.14. Par transporta līdzekļu 
virsbūves vraka novietošanu za
ļajā zonā − izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu līdz 20 
latiem. 

6.15. Par uzmākšanos garām
gājējiem ar zīlēšanu vai buršanu, 
kā arī nodarbošanos ar to  sa
biedriskās vietās − izsaka brīdi
nājumu vai uzliek naudas sodu 
līdz 10 latiem.

6.16. Par smēķēšanu, alkoho
lisko dzērienu, tajā skaitā alus, 
lietošanu dzīvojamo ēku koplie
tošanas telpās – izsaka brīdinā
jumu vai uzliek naudas sodu līdz 
25 latiem.

6.17. Par atrašanos ar atvērtu 
alus vai cita alkoholiskā dzēriena 
iepakojumu, izņemot speciāli at
ļautās vietās, kurās alkoholiskie 
dzērieni tiek pārdoti patērēšanai 
uz vietas – izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu līdz 25 

latiem.
6.18. Par Iekšējās kārtības no

teikumu neievērošanu kultūras, 
sporta, atpūtas un citās sabiedris
kās iestādēs − izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu līdz 30 
latiem.

6.19. Par reklāmas materiā
lu, izkārtņu, uzrakstu plākšņu un 
citu informācijas materiālu vai 
elektriskā apgaismojuma izvie
tošanu neatļautās vietās – uzliek 
naudas sodu līdz 25 latiem.

6.20. Par valsts vai pašvaldī
bas izvietoto informatīvo zīmju 
bojāšanu – uzliek naudas sodu 
līdz 50 latiem.

6.21. Par nakšņošana kāpņu 
telpās, bēniņos, pagrabos – uzliek 
naudas sodu līdz 10 latiem.

6.22. Par jebkāda veida dar
bību, kas rada troksni un traucē 
apkārtējo iedzīvotāju mieru, laikā 
no plkst. 23.00 līdz 6.00, izņemot 
pasākumus, kas saskaņoti ar Mā
rupes pagasta padomi, − izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu līdz 25 latiem − fiziskām 
personām un izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu līdz 50 
latiem − juridiskām personām.

6.23. Par dzīvnieku un māj
putnu ganīšanu sabiedriskās 
vietās − izsaka brīdinājumu vai 
uzliek naudas sodu līdz 20 la
tiem.

6.24. Par bērna līdz 16 gadu 
vecumam atrašanos sabiedriskās 
vietās bez vecāku vai viņu aiz
stājēju pavadības laikā no plkst. 
23.00 līdz plkst. 7.00 − personai, 
kas pārkāpuma izdarīšanas brīdī 
ir sasniegusi 14 gadu vecumu, 
izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu līdz 40 latiem. Ja 
pārkāpuma izdarīšanas brīdī 
persona nav sasniegusi 14 gadu 
vecumu, par izdarīto pārkāpumu 
pie šajos Noteikumos paredzētās 
atbildības sauc personas vecākus 
vai viņu aizstājējus.

7.  noslēguma jautājumi
7.1. Šie saistošie noteikumi 

stājas spēkā ar to parakstīšanas 
brīdi. 

7.2. Ar šo noteikumu spē
kā stāšanās dienu spēku zau
dē Mārupes pagasta padomes 
25.10.2000. saistošo noteikumu 
Nr. 7 “Noteikumi, kurus pār
kāpjot paredzēta administratīvā 
atbildība” 2. punkts, 3. punkts un 
5. punkta 5.1. apakšpunkts.

Padomes priekšsēdētāja            
Līga Kadiģe

Rīgas Apriņķa Avīze
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saistošie noteikumi nr. 37 
mārupes pagasta sabiedriskās kārtības noteikumi

PAZIŅOJUMS
1991. gada barikāžu 
dalībnieku Mārupes 

biedrības sapulce 
notiks Mārupes 
kultūras nama 

mazajā zālē 
š. g. 26. novembrī 

plkst. 18.00

nr.

Zemesgabala 
adrese, zemes 

kadastra nr.

Zemes-
gabala 
platība 

ha

Zemes īpašuma 
reģistrācija 

zemesgrāmatā

mārupes pagas-
ta lēmuma nr. 

un datums

Zemesga-
bala pirm-

pirkuma 
tiesīgā 

persona

Atbildī-
gais 

speciā-
lists, 
viņa 

telefona 
numurs

1. rīgas rajons,
mārupes pagasts,

sēļu iela 4,
zemes kadastra nr. 

8076 007 1831

0.74 ha rīgas rajona 
Zemesgrāmatas 

nodaļā
nodalījuma nr. 
100000290096

mārupes pagasta 
padomes 2007. 

gada
31. oktobra lē-
mums nr. 13.1.

nav Gaļina 
nicberga, 
7149874

Par sakņu dārzu 
nomu tīrainē

Laikā no 15. novembra 
līdz 15. decembrim var pie
teikties sakņu dārzu nomai 
Tīrainē. Sakņu dārzi tiks 
iznomāti Mārupes pagasta 
iedzīvotājiem, ne vairāk kā 
300 m2 katram. Nomas mak
sa – 0,05 Ls par m2 plus PVN 
18% un nekustamā īpašuma 
nodoklis.

Dārzu nomai var pieteik
ties, uzrakstot iesniegumu un 
iesniedzot to Mārupes pagasta 
padomē vai Mārupes komu
nālo pakalpojumu Tīraines 
iecirknī, Viršu ielā 6.

Paziņojums par nodošanu 
privatizācijai

Mārupes pagasta padome 
paziņo, ka privatizācijai nodots 
sekojošs pašvaldībai piederošs 
zemesgabals:

Personām prasījumi, kas at
tiecas uz minēto privatizējamo 
zemesgabalu, piesakāmi 1 (viena) 
mēneša laikā no šā paziņojuma 
publicēšanas dienas. Ja prasījumi 

attiecīgajā termiņā nebūs pieteik
ti, tie zemesgabala privatizācijas 
gaitā netiks ņemti vērā.

Prasījumus apliecinošie doku
menti jāiesniedz Mārupes pagasta 
padomē, Daugavas ielā 29, Māru
pes pagastā, Rīgas rajonā.

Privatizācijai nodotā zemes
gabala robežu plāns ir apskatāms 
Mārupes pagasta būvvaldes tel
pās, Daugavas ielā 29, Mārupes 
pagastā, Rīgas rajonā.



Laikā, kad puķu dobēs rotājās 
krāšņās dālijas, asteres un gladiolas, 
“Mārupieši” 20 dejotāju un tās va
dītājas Guntas Skujas pavadībā kā 
pirmais deju kolektīvs no Latvijas 
devās uz eksotisko Malaiziju, lai no 
2. līdz 8. septembrim piedalītos 3. 
Sabahas Starptautiskajā folkloras 
festivālā.

No Rīgas izlidojām jau 29. au
gustā, neilgi uzkavējāmies Stambu
las lidostā un, varonīgi pārvarot 9 
stundu pārlidojumu, sasniedzām 
Kualalumpuras lidostu.

“Selamat petang”* – tā, mūs sa
gaidot, sveicināja organizatori un 

katram dāvināja rotu virteni.
Festivālā piedalījās 10 dažādu 

valstu deju kolektīvi no Polijas, 
Krievijas, Kazahstānas, Japānas, 
Indijas, Saūda Arābijas, Singapū
ras, Taizemes, Brunejas un mūsu 
skaistās Latvijas.

Festivāla ietvaros norisinājās arī 
konkurss, kurā “Mārupieši” ierin
dojās godpilnajā 5. vietā. Konkursa 
laurus šoreiz plūca atlētiskie dejo
tāji no Krievijas, 2. vietā atstājot 
Poliju un 3. vietā ļaujot ierindo
ties graciozajām dejotājām no 
Kazahstānas.

No citiem līdz šim apmeklēta
jiem festivāliem šis atšķīrās ar ļoti 
labu organizētību, daudziem mēģi
nājumiem un labām skatuvēm.

Kāda tad ir Malaizija un ma
laizieši? Malaizija ir zeme, kura 
atrodas ekvatoriālajā zonā. Saule 
tur spīd no pašas augšas, un tik
ko nolijušais lietus gaidīto valgmi 
nenes. Malaizijā vienā valstī spēj 
sadzīvot musulmaņi, hinduisti un 
budisti. Pie viņiem ir jābrauc, lai 
iemācītos to, kā sadzīvot dažādām 
reliģiskām un etniskām grupām. 
Malaizieši savukārt ir viesmīlīgi, 
atsaucīgi un pretimnākoši.

No festivāla un dejošanas brīvajā 
laikā paguvām piedalīties uz ielas 
notiekošajās Malaizijas 50. neat
karības dienas svinībās, skatīt un 

izbaudīt galvaspilsētu Kualalum
puru, Malaizijai raksturīgo nacio
nālo virtuvi – “aromātisko” augli 
diuranu, kurš smirdot kā elle, bet 
garšojot kā debesis, kā arī jūras vel
tes, vardes un citus latvieša vēde
ram neraksturīgus našķus. Sabahas 
galvaspilsētu Kotakinabalu, pērļu 
tirgu, mākoņos noslēpto Kinabalu 
kalnu, Manukan dabas parka salas 
un pat savām acīm skatīt eksotisko 
Raflēzijas ziedu.

Mājupceļā vairākas stundas uzka
vējāmies tik krāšņajā, zeltā ievītajā 
Taizemes galvaspilsētā – Bangkokā. 
Paldies mūsu atbalstītājiem: Mā
rupes pagasta padomei un citiem 
labvēļiem.

* Labvakar

KuLtūra

Rīgas Apriņķa Avīze
ceturtdiena, 15. novembris, 20076

Kora “mārupe” ceļojums laikā
          nobeigums. sākumu lasiet 3. lpp.

Savukārt Mārupes pagasta 
padomes priekšsēdētāja Līga 
Kadiģe, sveicot kori dzimšanas 
dienā, novēlēja nākamā gada va
sarā kopīgi satikties Mežaparka 
estrādē – kārtējos Dziesmu svēt
kos – un sacīja, ka šajā koncertā 
pārliecinoši pierādās tas, ka mē
ģinājumos un braucienos māji
niekiem atrautās stundas nevar 
nepiedot, ja koristu vaļasprieks 
dod klausītājiem tik emocionā
lu baudījumu. Mārupes pagasta 
padomes pateicības raksti par 
dziesmas gara uzturēšanu Māru
pē tika pasniegti Sanitai Klincā
rei, Dacei Rumpei, Vitai Jēkab

sonei, Elitai Taimiņai, Vēsmai 
Vilciņai, Ligitai Zvejniecei, Gu
nāram Tutiņam un Jevgēnijam 
Dmitrijevam, par radošu kora 
darbības organizēšanu – Ingai 
Krastiņai, kora prezidentei Ingai 
Sūniņai un Kalvim Ozoliņam. 
Pārsteigums jauktā kora “Mā
rupe” dalībniekiem bija milzīgā 
dzimšanas dienas torte un kultū
ras nama dāvinātie lietussargi.

Paldies par sadarbību koris 
teica arī meistarīgajam mūziķu 
sastāvam – Mārtiņam Zilbertam, 
Andim Klučniekam, Aivaram 
Krastiņam, kas izpildīja dziesmu 
pavadījumu, jaunajam solistam 
Maksimam Bistrjakovam, kurš 
dziedāja solo dziesmā “Vecais 

zābaciņš”, un skaņu operatoram 
Ringoldam Piņķim.

Jauki pārdomātā koncerta 

izskaņā visi dzimšanas dienas 
dalībnieki kopā nodziedāja ne
oficiālo Mārupes himnu “Ļauj 

sirdij klusi saprast”.
Pēc svētku scenārija 

sagatavoja Zanda melkina

“būt koristam – tas nozīmē – cītīgu un pacietīgu 
darbu katru nedēļu mēģinājumos un piepildījumu un 
gandarījumu koncertos.

būt koristam – tas nozīmē – izturību garajos 
pārbraucienos un brīnišķīgus iespaidus svešās zemēs.

būt koristam – tas nozīmē – ģimenei atņemtas 
brīvdienas un prieku par iespēju satikties ar citiem 
koriem visā Latvijā.

būt koristam – tas nozīmē – mīlēt dziesmu, savu pagastu 
un līdzcilvēkus.”

no jauktā kora “mārupe” jubilejas 
koncertprogrammas

“mārupieši” malaizijā

Kora diriģenti Inga Krastiņa un Kalvis Ozoliņš: “Ja korim ir divi diriģenti, kuru galvas pilnas ar dažnedažādām idejām, 
tad vajadzīgi cilvēki, kas reizēm notur pie zemes vai arī tieši otrādi – iedrošina šīs idejas realizēt. Mums ir paveicies, ka 
strādājam kopā ar cilvēkiem, kas palīdz piepildīties mūsu iecerēm un cenšas, lai mēs justos labi un izskatītos skaisti.”

Latvieši soli solī ar eksotisko zemju dejotājiem.

māruPes 
KuLtūras namā

• 9. novembrī notika 
“Putnu balles” 5 gadu jubile
jas tūres pirmais koncerts.

• 10. novembrī koru sa
draudzības koncertā “Mārti
ņos skaņi dziedu” piedalījās 
Mārupes kultūras nama se
nioru sieviešu koris “Noktir
ne”, Ogres jauktais koris “At
vasara”, Madonas jauktais 
koris “Mantojums”. 

• 16. novembrī – Lat
vijas valsts gadadienai vel
tītais svinīgais sarīkojums 
Mārupes pagasta padomes, 
izglītības iestāžu, sabiedris
ko organizāciju, uzņēmumu 
pārstāvjiem.

• 9. decembrī plkst. 13.00 
Muzikālās Adventes koncert
cikla bērnu koncerts.

• 12. decembrī Mārupes 
pagasta padome suminās šā 
gada otrajā pusē 80, 85 un 
90 dzīves gadu slieksni pār
kāpušos mārupiešus.

• 23. decembrī plkst. 
16.00 Muzikālās Adventes 
koncertcikla noslēgums – 
“Baltais koncerts”.

ĪsZIŅas

Novembrī 
75 – Vladislavam Bankovskim, Ritai Dzintrai Bričkai, Staņislavam Rukmanim,

80 – Elenai Paukštai, Ausmai Ārijai Jaunzemei, Veronikai Bērziņai,

85 – Nadeždai Ormanei,

91 – Ērikai Paeglei!

Oktobrī Mārupes dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 13 jaundzimušie: 
Tīna Tauriņa (dzimusi 24.09.), Sonora Rulle (dzimusi 17.09.), 
Eduards Slizins (dzimis 24.09.), Viljams Sebastians Vētra (dzimis 07.09.), 
Luīze Elza Mase (dzimusi 26.09.), Adriana Kļeščenko (dzimusi 25.09.), 
Rihards Kuklis (dzimis 22.09.), Ismails Ernests Kalniņš (26.09.), 
Ričards Artūrs Janeks (dzimis 17.10.), Kirils Ivanovs (dzimis 12.10.), 
Estere Grubbe (dzimusi 20.10.), Elizabete Dumbrovska (dzimusi 21.10.), 
Emīlija Zalpētere (dzimusi 20.10.).

Oktobrī noslēgtas 4 laulības.

SVEICAM
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(Turpinājums no 20. oktobra “Māru-
pes Vēstīm”)

Piektā diena. Esam ceļā uz 
Vīni, kur gaisa temperatūra +33o 
C. Pa ceļam iegriežamies Melkas 
klosterī. 900 gadus benediktīņu 
mūki šeit pielūdz Dievu. Vīnē eks
kursija ar vietējo gidi pa vēsturis
kajām vietām. Belvederas pils ar 
pasakainu dārzu, Sv. Kārļa baznīca, 
Vīnes filharmonija, Opera, gudrības 
dievietes Atēnas skulptūra, Rātes 
ēka, piemineklis Johanam Štrausam 
un vēl daudz citu skaistu vietu. 
Staigājot pa visām šīm pilsētām, 
nevar nepamanīt milzīgo kārtī
bu un tīrību. Nekur neredzējām 
piedzērušu seju, kādu ubagojam, 
nevienu klaiņojošu dzīvnieku, ne
vienu nomestu atkritumu un rodas 
jautājums: kāpēc mēs tā nevaram, 
kā mums trūkst, lai dzīvotu skaistā 
un sakoptā vidē? Tālāk braucām 
uz Čehijas pilsētiņu Mikulovu, kur 
nakšņojām viesu namā. Saimnieks 
Ladislavs mūs sagaidīja ar draudzī
giem rokas spiedieniem un garšī
gām vakariņām. Uz galda netrūka 
arī krūzes ar viņa paštaisītu vīnu. 

Krūzes bija diezgan ietilpīgas, tas 
iesildīja mūsu prātus, un vakariņas, 
protams, ieilga.

Sestā diena. Brokastis pie saim
nieka vēl bagātīgākas nekā vaka
riņas. Saimnieks ar smaidu piepil
da vēl un vēl iztukšotos traukus. 
Ekskursija pa Morāvijas pilīm un 
dārziem. Dodamies uz apakšzemes 
alām un pazemes upi. Ieejot alās, 
paveras pasakains skaistums, ko 
vēl pavairo mūzika, apgaismojums 
un gida stāstījums. Katrai šai dabas 
veidotai “skulptūrai” ir nosaukums. 
Tur eņģelis, kas tiešām izskatās pēc 
eņģeļa ar izplestiem spārniem, tur 
bruņinieks utt. Pēc tam ar laivām 
braucam pa pazemes upi. Dažviet tā 
ir pavisam sekla un liekas, ka brau
cam pa upes gultni, cituviet – tik 
dziļa, ka ūdens ir pavisam melns. 
Dažreiz zemu jāpieliec galva, lai va
rētu izbraukt pa klinšu spraugu. Vēl 
apskatām pilsētas Valdici un Led
nici. Skaisti pils dārzi un baznīcas. 
Katrā pilsētā baznīcu ir ļoti daudz, 
un jāteic, ka mēs nekad nevienai 
nepaejam garām, tajā neiegriežo
ties, un apbrīnojam katras savdabīgo 
skaistumu, tādēļ reizēm šo ceļojumu 
gribas pielīdzināt kādam svētceļo
jumam. Laicīgi atgriežamies viesu 
namā. Vakarā pie sevišķi bagātīgām 
vakariņām čehu gaumē pie Ladis

lava notiek arī vīna degustācija, un 
no saimnieka vīna pagrabiem “nāk” 
12−gadīgs baltvīns un 8−gadīgs 
sarkanvīns. Šim vakaram par godu 
saimnieks ir uzaicinājis muzikantus, 
kas ar čehu tautas instrumentiem 
sniedz mums koncertu. Vakars, kas 
bija arī mūsu pēdējais vakars Čehi
jā, izvērtās par lielisku pasēdēšanu 
kopā ar sirsnīgo Ladislavu un viņa 
daiļo dzīvesbiedri. Ap pusnakti jau 
sākās draudzīga sadziedāšanās un 
vēlme skaistajiem čehu puišiem ie
mācīt mūsu “ Pūt, vējiņi”. 

Septītā brauciena diena. Agri 
no rīta braucam prom no vies
mīlīgās un skaistās Mikulovas. Ar 
draudzīgiem rokas spiedieniem un 
mājieniem no mums atvadās uz 
baloniņa sanākušais viesu nama 
kolektīvs. Iebraucam Olomoncā. 
Atkal viena no skaistajām Morā
vijas pilsētiņām. Šeit atrodas Čehi
jas arhibīskapa “sēdeklis”. Mums ir 
daudz brīva laika, un dodamies uz 
lielveikalu un maziem veikaliņiem, 
lai iztērētu atlikušo naudu un no
pirktu kādu suvenīru un cienastu 
mājās palikušajiem. Tālāk ceļš ved 

atpakaļ uz Poliju. Nakts viesnīcā 
Čestahovā.

Astotā diena. Iegriežamies senā 
klosterī pie Čestahovas – Dievmā
tes svētnīcā. Tā ir apmēram tāda 
pati svēta vieta kā pie mums Ag
lonā. Klosteris ir liels, ar vairākām 
zālēm. Vienā zālē mūsu ierašanās 
laikā notika grēku piedošanas diev
kalpojums. Dodamies tālāk uz Lie
tuvu. Tagad jau esam tikpat kā mā
jās. Priekšpēdējā apstāšanās vietā ar 
suvenīriem un pateicības vārdiem 
sakām lielu paldies mūsu abiem 
šoferīšiem un Silvijai par lielisko 
braucienu. Laiks palicis vēsāks, tu
vojoties Latvijai. Pēkšņi visu auto
busu pāršalc varens sauciens – uz 
Rīgu! Mūsu Silvija izspēlē kārtējo 
joku – uzliek filmu “Vella kalpi”. Nu 
lūk, beidzot arī Rīga! Jūtamies visi 
noguruši, bet tomēr laimīgi. Emo
ciju gūts tik daudz, ka liekas − to 
pietiks visam atlikušajam mūžam. 
Vēlreiz gribas teikt visiem paldies 
par šo lielisko iespēju apskatīt tik 
daudz skaista un neaizmirstama. 

Ja mans stāsts ir paticis, lūdzu – 
nāciet pie mums uz “Noktirni”, jo 
mēs mākam ne tikai dziedāt, bet 
protam priecāties, atpūsties un krāt 
emocijas un enerģiju lielo Dziesmu 
svētku gaidās!

Anna Ķieģele

“noktirne” eiropas mūzikas sirdī

2007. gada 9. novembrī no
slēdzās 3. starptautiskais bērnu 
un jauniešu vizuālās mākslas 
un mūzikas jaunrades konkurss 
“Saules krasts” – “Ceļš”. Darbus 
bija iesnieguši dažādu vecuma 
grupu bērni gan no Latvijas 
mākslas skolām, gan no mūsu 
kaimiņvalsts – Lietuvas mākslas 
skolām. Bērnu radošo sniegu
mu vērtēja Latvijā pazīstamu 
mākslinieku un mākslas zināt
nieku žūrija – Valdis Kavacs, 
Uģis Auziņš, Maija Pīlāga, Ilze 
Pētersone un Vitolds Kucins, kā 
arī grafiķis un mākslas pedagogs 
no Igaunijas – Valev Elerand. 
Mākslas darbu klāsts bija ļoti 
plašs gan tehnikas, gan tēmas 
interpretācijas ziņā. 

Arī audzēkņi no Mārupes 
mūzikas un mākslas skolas 
Mākslas nodaļas, izejot vēl la
bāko darbu atlasi tepat skolā, 
iesniedza darbus šajā konkursā. 
Diemžēl konkurence vecuma 
grupā no 10 gadiem bija pārāk 
sīva, bet jaunākajā grupā, cīno
ties starp 3. un 4. vietu, žūrija 
mūsu 2. kursa audzēknei Alisei 
Kuzņicevai piešķīra Atzinības 

rakstu. Mūsu skola no sirds ap
sveic Alisi par radošo garu un 

lepojas ar viņas panākumu.
Jolanta grosberga

mārupes mūzikas un 
mākslas skola lepojas

oKtobrĪ  mūžĪbā aIZgājuŠI: 

regina Ļaškeviča (1936.), sergejs ankudinovs (1977.),  
Vija Liepiņa (1940.),  jurijs Pavlovs (1940.),  

Igors Doļa (1957.),  Vladimirs matjuševs (1934.), 
uldis ozoliņš (1962.),  Valerija siksna (1926.).

 Alise Kuzņiceva ar starptautiskā konkursa “Saules krasts” – “Ceļš” 
Atzinības rakstu.

Ekskavatora – iekrāvēja 
pakalpojumi, zemes darbi, 

demontāža. 
Tālr.: 7629441, 22334338.

Pilna cikla māju būvniecība un 
remonts. Sertifikāti, licences, 

garantija. Tālr.: 7629441, 
22334338.

Veicu kravu pārvadājumus 
(mēbeles, sadzīves tehniku, 
celtniecības materiālus) ar 

Mercedes–Benz Sprinter.

Tālr. 28614816.

Mārupes pagasta pirmsskolas izglītības 
iestādei “Tīraine” steidzīgi 

vajadzīga mīļa, kārtīga pirmsskolas skolotāja palīdze 
5 – 6 gadīgo bērnu grupiņā. 

Apmaksājam transporta izdevumus. 

Tālrunis 26532869 (vadītāja Iveta Jirgensone).

PaZIŅojumI un sLuDInājumI

2. decembrī Mārupes pagasta 
totalitāro režīmu upuru 

piemiņas vietas atklāšana pie 
Mārupes kapiem. 

Svecīšu 
vakars 

Mārupes pagasta 
kapsētās 

25. novembrī.

RP SIA “Primārās veselības aprūpes centrs 
Ziepniekkalns”
sniedz pakalpojumus visiem Latvijas 
iedzīvotājiem:

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

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

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

30. novembrī plkst. 18.00 
pirmsskolas izglītības iestāde “Lienīte” 

aicina bijušos darbiniekus uz 

35 gadu jubileju – svinīgo pasākumu 
un atpūtas vakaru 

ansambļa “Nonstop” pavadījumā. 

Pieteikties PII “Lienīte” līdz 26. novembrim 
(Amatas iela 2, tālr. 7934459).

Visi celtniecības darbi, 
iekļaujot inženieru 

tīklus 
(elektrība, santehnika u. c.) 

Tālr. 29394398. 
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IZgLĪtĪbas IestāDēs

Ir pienācis rudens, kokiem 
sāk dzeltēt, sārtoties un nobrū
nēt lapas. Katru gadu septembris 
ir viens no īpašajiem mēnešiem, 
kad savas darba gaitas atsāk vai 
arī uzsāk skolnieki un pirmsskol
nieki. Skultes pamatskolā ne tikai 
ir sācies jaunais mācību gads, bet 
arī darboties sāk trīs pirmsskolas 
grupiņas.

Skultes pamatskolā no 24. sep
tembra ir atvērta trešā grupiņa 

“Cālīši”. Grupiņa tapa, pārbūvējot 
darbmācības kabinetu. Telpa ir 
aprīkota ar jaunām koka mēbe
lēm atbilstoši 3 − 4 gadus veciem 
bērniem.

Tikko svaigi izremontētajās 
telpās skolas ziemeļspārnā nu jau 
mājo trīs grupiņas, kuras apmeklē: 
I grupa 3 – 4 gadus veci bērni, II 
grupa 4 − 5 gadus veci bērni un 
III grupa 5 − 6 gadnieki, pavisam 
42 pirmsskolas vecuma bērni.

Pirmsskolā strāda pieci pedago
gi – Jeļena Trusova, Ilona Rupeika, 
Andra Spure, Olga Rozenšteine, 
Ludmila Jurģīte un trīs skolotāju 
palīdzes: Rašida Proņina, Ļena Rja
zanova un Leonīda Škiļņaka un 
starp tiem mūzikas skolotāja Jeļena 
Mieze, angļu valodas skolotāja Je
katerina Sučkova. Bērniem ir iespē
jas apmeklēt mūzikas, dejošanas un 
angļu valodas pulciņus. Mazos ķi
pariņus un visu skolu gardi pabaro 
mūsu pavāre Zinaida Solomaho un 
pavāres palīdze Olga Miziņenko.

Lielu paldies par atbalstu sko
lai mēs gribam pateikt Mārupes 
pagasta padomei. Mēs pateicamies 
SIA “Inversija” vadītājam Jefimam 
Brukam par palīdzību ar transpor
tu. Paldies veikalu tīklam “MAXI
MA” un personīgi sabiedrisko attie
cību speciālistam Ivaram Andiņam 
par ziedotajām mantiņām.

Lai mūsu mazajiem ķipariem 
būtu jautrāk un interesantāk pa
staigas laikā, grupas laukums tika 

aprīkots gan saimnieciskā kārtā 
Pjotra Kabaka rokām gatavotām, 
gan iepirktām konstrukcijām − 
laiviņa, mašīnītes, slidkalniņš, ro
taļu mājiņas, šūpolītes utt. Direk
tore Valentīna Emberga un skolas 
personāls dara, darīja un darīs visu, 
lai audzītes justos droši un labi.

aicinājums katram 
skolotājam

LAI BĒRNS IENĀK MANĀ 
PASAULĒ UN PIESTARO DIE

NAS AR GAISMU, KRĀSĀM, 
SILTUMU UN PRIEKU.

LAI MAN IZDODAS IEIET 
BĒRNA PASAULĒ UN PAVĒR
TIES APKĀRT BĒRNA ACĪM, 
IEKLAUSĪTIES BĒRNA AUSĪM 
UN JUST TIK DZIĻI KĀ BĒR
NAM.

LAI MAN IZDODAS AT
GRIEZTIES ATPAKAĻ BĒRNĪ
BĀ KOPĀ AR BĒRNU, IZJUST 
BĒRNIŠĶĪGO ATKLĀSMES BUR
VESTĪBU.

sagatavoja ilona Rupeika

Rīts aust pelēks, un tomēr šī 
diena nebūs pelēka. Paskatos pa 
logu – par laimi, nelīst! Šodien 
nedrīkst būt slikts laiks, jo mēs 
dodamies ekskursijā uz Vecrī
gu.

Diena iesākas ar audzināšanas 
stundu, kurā apsolāmies būt labi 
ekskursanti. Arī saulīte grib mūs 
iepriecināt un parādās gar māko
ņa maliņu. Ar autobusu aizbrau
cam līdz Strēlnieku laukumam. 
Šajā vietā atrodas pilsētas dome, 

Okupācijas muzejs, un tepat ne
tālu ir skaistā Pēterbaznīca un 
tās gailis torņa galā. Pa šaurajām 
Vecrīgas ieliņām aizejam līdz Brī
vības piemineklim. Mums laimē
jas redzēt, kā mainās godasardze. 
Es domāju, ka karavīri lepojas 
ar savu pienākumu. Tālāk ejam 
apskatīties Bastejkalna skaisto 
parku. Uzskrienam kalniņā un 
vērojam visu šo krāšņumu no 
augšas. Kārtīgi izstaigājušies, sa
jūtam izsalkumu – jāiet kaut ko 

iekost! Mūsu brauciens uz Rīgu 
beidzas ar jautru kafejnīcas ap
meklējumu.

Šodien esam apmierināti 
visi – gan bērni, gan skolotājas, 
gan Rīgas gaiļi. Man liekas, ka 
mūsu galvaspilsēta ir skaistākā 
pasaulē! Šī ekskursija bija inte
resanta un jauka! Es jau tagad 
gaidu nākamo…

Agnese Katrīna Reveliņa, 
Jaunmārupes sākumskolas 

3.b klase

Pārgājiena Pretī rudenim” ie
tvaros mēs − 1.b klase un audzi
nātāja Anita Kalniņa − nolēmām 
apmeklēt Mārupes siltumnīcu 
kombinātu. Sagatavoties pārgā
jienam palīdzēja gan bērnu ve
cāki, gan SIA “Fazer Amica” dar
binieces, kuras bērniem sarūpēja 
bulciņas un dzērienu “Lāsēns”. 
Protams, arī rudens neskopojās 
ar jauku laiku un saulainām de
besīm.

Pacilātā noskaņojumā visi 
devās pārgājienā uz Mārupes 
siltumnīcu kombinātu, jo izrā
dās, neviens tur nav bijis! Nonā
kot galamērķī, bērnus, vecākus, 
klases audzinātāju mīļi sagaidīja 
kombināta darbiniece, kura laip
ni izvadāja gan pa gurķu, gan pa 
tomātu audzēšanas siltumnīcām. 

Visi ar lielu interesi klausījās, kā 
tiek audzēti dārzeņi, kā notiek to 
laistīšana, barošana. Viena no vis
interesantākajām vietām bērniem 
likās dārzeņu svēršanas telpa. Kā 
nu ne, ja uz svariem varēja vien
laicīgi uzkāpt un nosvērties puse 
no klases. Puišus interesēja arī 
tehnika, ar kuru tiek pārvadātas 
gurķu un tomātu kastes. Kad Mā
rupes kombināts bija izstaigāts, 
bērniem kājas piekusušas, visus 
sagaidīja milzīgs pārsteigums. 
Kombināta darbinieces bija saga
tavojušas cienastu – uz šķīvjiem 
gurķu un tomātu daiviņas! Cik 
tās bija gardas pēc garās pastai
gas! Paldies Mārupes dārzeņu 
kombināta darbiniecēm par silto 
un laipno uzņemšanu!

Rainera mamma maira veide

Dabas klātbūtne ir tik pašsa
protama… Svētkus un dāvanas pa
rasti ikviens atceras īpaši. Bet arī 
pašsaprotamās lietas, ko ikdienā 
neievērojam, ir svarīgas! Tikai tad, 
ja mums pēkšņi pietrūkst ikdie
nas – mājas, ģimenes, dabas un rīta 
ar sauli, mēs novērtējam to. Katram 
cilvēkam ir svarīgi apzināties tās 
vērtības, kas mums ir apkārt. Tāpēc 
Jaunmārupes sākumskolas skolotāji 
ar bērniem 3. oktobrī devās pārgā
jienos un 3. klases brauca ekskur
sijā uz Vecrīgu, lai izzinātu mūsu 
skaisto galvaspilsētu. Pārsteidzoši 
likās tas, ka daži skolēni Vecrīgu 
iepazina pirmo reizi, lai gan dzī
vojam blakus Rīgai. Patīkami, ka 
sveši cilvēki, braucot sabiedriskajā 
transportā, izteica atzinību 3. kla
šu audzinātājām A. Zviedrei un U. 
Moisejai par bērnu disciplinētību 
un pieklājīgo uzvedību. Savukārt 2. 
klašu skolēni pabija Tērvetes dabas 

parkā, bet 1. klašu skolēni kopā ar 
vecākiem devās pirmajā pārgājienā 
uz Mārupes siltumnīcu kombinā
tu, kur bērnus ļoti laipni uzņēma 
siltumnīcu darbinieces. Mācīsim 

bērniem saskatīt skaisto sev apkārt 
un saudzēt to!

direktora vietniece 
izglītības jautājumos

Anita Līdaka

skultē bērni aug kā sēnes pēc lietus

rudens − ekskursiju un 
pārgājienu laiks

ekskursija uz rīgu

Oktobra mēneša nogalē Jaun
mārupes sākumskolā notika Rīgas 
rajona pirmsskolas izglītības ie
stāžu sporta skolotāju izbrauku
ma seminārs. 

Semināra dalībnieki ieradās 
skolā kuplā skaitā, jo visiem bija 
liela vēlēšanās redzēt Jaunmāru
pes sākumskolu, dalīties pieredzē, 
savām acīm apskatīt atbilstoši iz
veidoto sporta bāzi.

Sporta skolotājiem bija radī
ta iespēja vērot skolotājas Rutas 
Ļesņičijas vadīto nodarbību zālē 
trīsgadīgajiem bērniem un divas 
nodarbības skolas peldbaseinā. 
Peldētprasmi četrus un piecus 
gadus veciem bērniem mācīja 
skolotājs Gints Gaiķens. Nodar
bībās bērni jutās ļoti labi, izpildīja 
skolotāju uzdotos vingrinājumus, 
nepievēršot nekādu uzmanību lie
lam ciemiņu skaitam.

Sākumskolas direktore Ive
ta Timule semināra dalībniekus 
iepazīstināja ar skolas telpām, 
redzējām plašos, labi iekārtotos 
sporta un rotaļu laukumus, lielo 

sporta halli un atbilstoši sagādāto 
inventāru. Ar lielu interesi skolo
tāji klausījās direktores stāstījumā 
par skolas vēsturi un darba vir
zieniem.

Arī sporta skolotāji Ruta un 
Gints prezentēja padarīto darbu.

Seminārs bija labi sagatavots, 
pārdomāts, tāpēc arī atvēlētais 
laiks pagāja nemanot. Dalībnieki 
savās atsauksmēs teica tikai labus 
vārdus. Citēju vienu no atsauks
mēm: “Paldies sporta un peldēša
nas skolotājiem par nodarbībām, 
no kurām katrs varēja pasmelties 
idejas un radošas domas. Vien
reizēja “gaismas un zinību pils” − 
pārdomāts par visu, tāpēc mums, 
ciemiņiem, ir daudz ko mācīties 
no Jums. Paldies!”

Paldies par sadarbību un pa
veikto sākumskolas direktorei 
Ivetai Timulei un viņas kolek
tīvam.

Antoņina Razgaila, Rīgas 
rajona Pii sporta skolotāju 

metodiskās apvienības 
metodiķe

Pirmsskolas sporta 
pedagogi smeļas idejas

Pārgājiens 
“Pretī rudenim”

3.klases devās ekskursijā uz Tērvetes dabas parku.
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uZŅēmējDarbĪba

intervija ar z/s “mārtiņi” 
īpašnieku Andri Līberu

Zemnieku saimniecībā “mār-
tiņi” norit pārstrukturizācija. Kā-
pēc tā bija nepieciešama?

– Domas par palīgnozares 
radīšanu zemnieku saimniecībā 
sāka virmot 2002. gadā. Ņemot 
vērā saimniecības atrašanās vietu 
(Jūrmalas − Salaspils apvedceļa tu-
vumā – red. piezīme), radās koncep
cija par aktīvās atpūtas teritorijas 
veidošanu, kurā gan ģimenes, gan 
domubiedri varētu sportot un bau
dīt svaigo meža gaisu. Pirmais solis 
tika sperts 2004. gadā, kad iedibi
nāju Voldemāra Lībera (A. Lībera 
tēvs, Vienības braucienu dalībnieks 
un uzvarētājs pirmās Latvijas brīv-
valsts laikā − red. piezīme) ceļojošo 
kausu riteņbraukšanā jauniešiem.

Lauksaimnieciskās produkcijas 
ražošana visu šo laiku veicās labi, 
un kopš 1995. gada visi gadi tika 
noslēgti ar pozitīvu bilanci, saim
niecība attīstījās, tomēr strādāt ar 
katru gadu bija grūtāk. Lauksaim
niecības produkcijas pārstrādātāji 
un realizētāji pieprasīja lielākus 
apjomus un garantētu dārzeņu 
piegādi visa gada garumā. Lai 
šādas prasības varētu izpildīt, 
lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes platībai būtu jābūt vismaz 
10 reizes lielākai. Turklāt 2004. 
gadā parādījās informācija par 
Eiropas Savienībā noteiktajām 
normām un prasībām attiecībā 
uz lauksaimniecības produkci
jas ražošanu, kuras izpildīt ar to 
dienu tehniku vairs nebija iespē
jams. Ko darīt? Bija jāizvēlas, vai 
ieviest jaunas tehnoloģijas un gā
dāt jaunu tehniku (milzu nauda!) 
vai pārstrukturizēties. Izvēlējos 
pēdējo, jo “izdzīvos, kas pārvēr
tīsies”.

Kā attīstījās doma par saim-
nieciskās darbības pārveidošanu 
un kas jau ir paveikts?

– Sākumā tika domāts par ceļa 
braucēju apkalpošanas servisu un 
par lauksaimniecībā neizmantoja
mās teritorijas nodošanu ģimeņu 
atpūtas zonai: veidojot tur dažā
das takas pastaigai svaigā gaisā ar 
nelielām atrakcijām jeb pieturas 
punktiem maršrutā. Tālāk doma 
attīstījās – kur ciemiņi novietos 
autotransportu? Tā radās laukums 
dzīvojamo treileru izvietošanai un 
laukums telšu celtniecībai. Sekoja 
pārdomas – ja ciemiņi izvēlētos 
palikt vairākas dienas komfor
tablākos apstākļos? Apkopojot 
spriedumus, izlēmu veidot viesu 
namu. Nepieciešamās dokumen
tācijas sakārtošana un celtniecības 
darbi tika veikti divus gadus un, 
sākot ar 2006. gadu, durvis vēra 
viesu nams “Jaunmārtiņi” ar gultas 
vietām, pašapkalpošanās virtuvi, 
zāli semināriem un banketiem. Ar 
šā gada septembri sāka darboties 
ūdens atrakcija “Baļļa”, kurai ir 
daudz līdzību ar japāņu pirti furo. 
Sēžot siltā ūdenī, var vērot zvaig
žņotas debesis, turpat ir namiņš ar 
grilu, āra virtuve.

Mežā izveidotas pastaigu (skrie
šanas, slēpošanas, riteņbraukšanas) 
takas, kuru kopējais garums 4,5 
km, un maršrutu katrs var izvei
dot individuāli, vadoties pēc plāna. 
Kopā ar SIA “Pakavciems” 2007. 
gadā izveidota sportisku aktivitā
šu pirts ar laukumiem pludmales 
volejbolam, ielu basketbolam, mi
nifutbolam.

Kas šajā vasarā viesojās 
“Jaunmārtiņos”?

– Mani viesi bija Eiropas valstu 
pilsoņi. Visvairāk nakšņotāju bija 
no Lietuvas, Igaunijas un Krievijas. 

Bija viesi no Polijas, Čehijas, Slo
vākijas, Dānijas, Vācijas, Holandes, 
Somijas. Tālāko ceļu bija mērojuši 
spāņi, itāļi, slovēņi.

vai sazināšanās nerada prob-
lēmas?

– Nevarētu teikt, ka pastāv 
problēmas. Ar tuvākiem kaimi
ņiem sarunājamies krieviski, ar 
dažiem saprotamies, izmantojot 
manas minimālās vācu valodas 
zināšanas, un beidzot – ir iespēja 
lietot universālo sazināšanās lī
dzekli – žestu valodu! Galvenais, 
lai abiem sarunu biedriem būtu 
vēlme saprasties.

Kādi ir nākotnes sapņi?
– Nekad nav tik labi, lai neva

rētu būt labāk. Nedrīkst apstāties 
pie sasniegtā, vienmēr nepiecie
šams pilnveidoties.

Gribētos redzēt, ka viesi, kuri 
izstaigā “Mārtiņu” meža takas un 
apmeklē “Jaunmārtiņu” dabas ob
jektus, ir laimīgi, gandarīti, jūtas 
atpūtušies un jaunas enerģijas pilni, 
jo manu senču zeme ir enerģiju 
dodoša vieta. Vēlos, lai cilvēki no 
tīras sirds un bez liekulības varētu 
teikt: “Paldies! Bija ļoti jauki. Mēs 
atgriezīsimies!”, pārējie sapņi lai 
paliek pie manis.

Laiku pa laikam ir dzirdams, 
ka jūs ar savu ģimeni veicat lab-
darības pasākumus. Kāpēc tāda 
izvēle?

–  Mani vecāki vienmēr iespē
ju robežās sniedza līdzcilvēkiem 
palīdzīgu roku un tā audzināja 
arī mūs – savus bērnus. Ir patiess 
prieks, ja vari grūtā brīdī kādam 
palīdzēt, un tāpēc pēc Mārupes 
sociālā dienesta ieteikuma dāvinu 
lauksaimniecības produkciju. Dā
vināšana man sagādā prieku, tāpēc 
ir ļoti patīkami, ja kāds ar prieku 

paņem “makšķeri”, jo tā dod iespēju 
tālākai attīstībai. Vadoties no šāda 
viedokļa, ģimenes padome nolēma 
uzdāvināt Mārupes mūzikas un 
mākslas skolai klavieres. Ir brīniš
ķīgi, ja jaunā paaudze varēs apgūt 
pirmās klavierspēles iemaņas. Varbūt 
kādam tas ir lielā ceļa sākums…

vai arī šogad varēsim paši iz-
meklēt Ziemassvētku eglītes?

– Protams! Varēsiet staigāt un 

izmeklēt tādu, kura patiktu bēr
niem un ģimenes locekļiem. Bēr
niem egles meklēšana un izvēle 
parasti izvēršas par veselu piedzī
vojumu. Mājup nesīsiet svaigu egli. 
Cena? Rīgas tirdzniecības vietās 
būs dārgāk. Būšu jūsu rīcībā!

(Tālrunis 29142465; informā-
ciju par viesu namu “Jaunmār-
tiņi” varat skatīt www.celotajs.
lv > naktsmītnes > viesu mājas 
Latvijā > 292 Jaunmārtiņi)

“Izdzīvos, kas pārvērtīsies”

“Jaunmārtiņos” tiek realizētas arvien jaunas idejas – šogad tapis atpūtas 
stūrītis ar baļļu.

Andris Lībers iedibinājis arī sava tēva Voldemāra Lībera vārdā nosauktā 
ceļojošā kausa izcīņu riteņbraukšanā.

sPorts

29. oktobrī no Baku Rīgā at
griezās teikvando junioru Latvijas 
izlases dalībnieki, kuri piedalījās 
XVI Eiropas teikvando čempionātā 
junioriem. Pēc 14 gadu pārtrau
kuma Latvijas teikvando vēsturē 
izcīnīta bronzas medaļa junioriem, 
kuru svara kategorijā līdz 73 kg 

ieguva trenera Vitālija Lepina − 
Žagara audzēknis 16−gadīgais Kār
lis Orleāns, kurš savus treniņus uz
sācis Mārupes teikvando sekcijā. 

Kārlis pirmajā kārtā ar rezul
tātu 12:9 uzvarēja francūzi, otrajā 
kārtā Slovēnijas pārstāvi, bet pie
kāpās Lielbritānijas sportistam. 
Anglis 16 gadu vecumā startē arī 
pieaugušo sacensībās un kļuva par 
šī čempionāta attiecīgās svara ka
tegorijas uzvarētāju.

Kārlis Orleāns jau vairākkārt 
piedalījies starptautiskos teikvando 
turnīros, tai skaitā atklātajā Korejas 
čempionātā, iegūstot godalgotas 

vietas savā svara kategorijā, bet 
trešā vieta Eiropas čempionātā 
ir jaunā sportista lielākais panā
kums.

Uz čempionātu pēc trenera 
V. Lepina − Žagara iniciatīvas ar 
vecāku un pašvaldību atbalstu 
devās divi Latvijas izlases jaunie 
sportisti, kas nevarēja konkurēt 
komandu cīņā. 

Komandu konkurencē 1. vietu 
izcīnīja Francija, otro – Lielbritāni
ja, trešo – Horvātija, turnīra saim
nieki – Azerbaidžānas komanda − 
ierindojās vien septītajā vietā.

Zanda melkina

nākamajās “mārupes vēstīs” 
lasiet par mtb krosa un 
v.  Lībera ceļojošā kausa 

izcīņas rezultātiem un pirmo 
reizi mārupes sporta vēsturē 

notikušo pasākumu “mārupes 
sporta laureāts 2007”!

Latvijai bronzas medaļa 
teikvando eiropas čempionātā 
junioriem

Kārlis Orleāns ar treneri Vitāliju Lepinu.
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Lai nevajadzētu apmaksāt tuvē
jo privātmāju atkritumu izvešanu, 
vecajā Mārupē četru daudzdzīvokļu 
namu iedzīvotāji atteikušies no sta
cionārajiem konteineriem un savus 
saimnieciskos pārpalikumus jau 
vairākus mēnešus rūpīgi vāc mai
sos, divreiz nedēļā noteiktos laikos 
tos iznesot un iemetot klāt piebrau
kušajā atkritumsavācējmašīnā. 

Savukārt Jaunmārupes daudz
dzīvokļu māju iemītnieki turpina 
maksāt arī par svešu pārpalikumu 
izvešanu no sava atkritumu plac
darma un šķendējas par mūžīgo 
drazu pārblīvētību ciemata vidū. 
Varbūt pārņemt kaimiņu piere
dzi?  

Tālab SIA “Sabiedrība Mārupe” 
kā daudzu māju apsaimniekotājs 
un starpnieks tīrības uzturēšanā 
lūdz Jaunmārupes daudzdzīvokļu 
namu iedzīvotājus uzsākt diskusiju 
par sadzīves atkritumu uzkrāšanas 
un izvešanas metodi. Pēc šī raks
ta publicēšanas visus “par” vai 
“pret” dariet zināmus pa tālruni 
7933371.

Individuālo rūpju plusi...
Mārupītes gatves četras trīs

stāvu mājas apsaimnieko paši 
iedzīvotāji. Kad apnika lūkoties 
uz mūždien pilnajām miskas
tēm, izlēma, ka prātīgāk ir tās 
likvidēt un atkritumu maisus no 
dzīvokļiem iznest tikai tad, kad 
piebraukusi savācējmašīna. Tas 
notiek divas reizes nedēļā. Par 
atkritumu izvešanu maksā pēc 
firmas “Vērsis Ro” piesūtītajiem 
rēķiniem, kurus pa dzīvokļiem 
iznēsā kāds no mājas sabiedris
kajiem aktīvistiem. 

Marinas kundze uzsver: “La
bums tāds, ka cilvēki zina, ka 
maksā tikai par saviem atkritu
miem. Kad bija lielās miskastes, 
tad tajās par brīvu atkritumus bēra 
arī privātmāju īpašnieki, bet mēs 
maksājām par visu.” Viņa gan vēl 
nemācēja teikt, kur liks lielgabarī
ta un celtniecības materiālus, kad 
remontēs dzīvokli, pieļaujot, ka tad 
nāksies individuāli pasūtīt speciālo 
transportu un maksāt par lielga
barīta un celtniecības atkritumu 
aizvākšanu.

Otra aptaujātā dzīvokļa īpaš
niece Valentīnas kundze piebilst: 
“Atkritumus mums izved otrdienās 
8.30 un svētdienās 10.10. Ja pats 
savu maisiņu nevar iznest, palūdz 
kaimiņam. Ir gan viens otrs, kas 
pilno maisu atstāj turpat zem lo
giem, bet tad es to panesu tālāk.”

... un mīnusi
Taču ne visiem Mārupītes gat

ves daudzdzīvokļu namu iemītnie
kiem iet pie sirds šāda, pie mājas 
noteiktā laikā piesienoša kārtība. 
“Nu, bet padomājiet! Svētdienās, 
kad varētu pagulēt, man jāceļas 
augšā un ar atkritumu maisiem 

rokās jāiet gaidīt mašīna. Nu labi, 
saņemos un eju. Bet ko darīt ar 
pārtikas produktu atliekām no otr
dienas līdz nedēļas beigām, ja man, 
piemēram, piektdien uz pāris die
nām jāaizbrauc? Atstāt dzīvoklī, lai 
pūst līdz nākamajai otrdienai? Nest 
kaimiņam, lai smird līdz svētdienas 
rītam tur? Pie mājas atstāt tā kā 
negribas, pietiek jau ar tiem mai
siem, kas tur no reizes uz reizi mē
tājas. Atliek meklēt kādu atkritumu 
konteineri pie veikaliem vai kur 
citur,” atzīstas Agneses kundze.

mazcenu aleja zem 
jautājuma zīmes

Jaunmārupes ciematā problē
mu nav SIA “Sabiedrība Mārupe” 
apsaimniekoto namu dzīvokļu īpaš
niekiem, pie kuru mājām novietots 
nepieciešamais skaits konteineru. 
Tos ļoti akurāti izved SIA “Nehl
sen – Rīga − Atkritumu saimnie
cība”. Taču pretenzijas ir to māju 
iedzīvotājiem, kuri spiesti dzīvot 
blakus lielajam, vēl padomju laikos 
ierīkotajam atkritumu laukumam 
starp Mazcenu alejas 13., 17., 21. 
un 23. namu. To par neatļautu 
atkritumu izgāztuvi pārvērš gan 

tuvējie, gan tālākie mārupieši. 
Tālab SIA “Sabiedrība Mārupe” 

namu pārvaldniece Irēna Brūklene, 
kura konteineru skaitu un lielgaba
rīta atkritumu izvešanas biežumu 
jau dubultojusi (sīkos sadzīves at
kritumus izved trīs reizes nedēļā, 
lielgabarīta – divas reizes mēnesī), 
piedāvā divus variantus, kā tikt ārā 
no šaurās bezizejas:

• ieviest Mārupītes gatvē tagad 
praktizēto atkritumu izvešanas sis
tēmu – katrs ar savu maisu noteik
tā laikā gaida savācējmašīnu;

• likvidēt iepriekš minēto at
kritumu izgāšanas laukumu, bet 
nepieciešamo skaitu konteineru 
izvietot pie mājām. Pie tiem ne
ilgi pirms konstantajām izvešanas 
dienām varētu nolikt arī prom 
vedamās mēbeles un citas lielga
barīta sadzīves mantas. Protams, 
būvgružus, autoriepas un karkasus, 
nozāģētos kokus, kā arī bīstamos 
atkritumus uz attiecīgu izgāztuvi 
aizgādāt nāksies katram pašam.

Bet varbūt ir vēl kāds priekšli
kums. Visi laipni lūgti tos izsacīt. 

silvija veckalne, 
siA “sabiedrība mārupe” 

sabiedrisko attiecību 
speciāliste

PaKaLPojumI

salīdzinošā atkritumterapija

Maisiņtehnoloģijas mīnusi Mārupītes gatvē.
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Oktobrī Skultes un Tīraines 
iedzīvotāji saņēma paziņojumus 
par šo ciematu pasta nodaļu pie
vienošanu attiecīgi Jaunmāru
pes un Mārupes pasta nodaļām, 
kas izraisīja lielu neizpratni un 
veselu protesta vētru, par kuru 
varējāt lasīt 20. oktobra “Rīgas 
Apriņķa Avīzē”.

Mārupes pašvaldība no VAS 
“Latvijas Pasts” Sabiedrisko at
tiecību daļas vadītājas asistentes 
Agijas Albrektes 19. oktobrī sa
ņēma sekojošu skaidrojumu:

 “Saskaņā ar Ministru kabine
ta 2005. gada 21. jūnija noteiku
miem Nr. 445 katrā pašvaldības 
administratīvajā teritorijā (pa
gastā), ņemot vērā iedzīvotāju 
skaitu un teritorijas platību, ob
ligāti jābūt vienai pasta nodaļai. 
Ja iedzīvotāju skaits nepārsniedz 
1000 un to blīvums ir mazāks 
par 10 cilvēkiem uz kvadrātki
lometru, vispārējā pasta nodaļa 
var būt mobila. Pasta noteiku
mi paredz, ka katras pašvaldības 
administratīvajā teritorijā, kurā 
iedzīvotāju blīvums nepārsniedz 
500 iedzīvotājus uz kvadrātki
lometru, ir jābūt vismaz vienai 
pasta nodaļai.

Nodaļas, kurās ir ļoti neliels 
klientu skaits un kuras ir neren
tablas, tiek nevis slēgtas, bet gan 
pievienotas citām pasta nodaļām, 
saglabājot iedzīvotājiem iespēju 
izmantot visus pasta pakalpo
jumus ar motorizētā pastnieka 
starpniecību. Jautājums par kat
ras pasta nodaļas pievienošanu 
tiek izskatīts atsevišķi. 

Līdz šī gada 1. novembrim 
Jaunskultes pasta nodaļa tiks 
pievienota Jaunmārupes pasta 
nodaļai, bet Tīraines pasta noda
ļa tiks pievienota Mārupes pasta 
nodaļai. […] Iedzīvotājiem tiks 
saglabāta iespēja izmantot visus 
pasta pakalpojumus un saņemt 
pasta piegādi. Klienti varēs iz
mantot arī motorizētā pastnieka 
pakalpojumus, kurš veic pasta 
sūtījumu piegādi iedzīvotājiem 
ar automašīnu, kā arī sniedz pas
ta pakalpojumus mājās. Moto
rizētais pastnieks sniedz šādus 
pakalpojumus: pensiju izmaksas, 
pārvedumu izmaksas, komunālo 
maksājumu apmaksa, preču, laik
rakstu un žurnālu iegāde ma
zumtirdzniecībā, pasta vērtszīm
ju iegāde un preses izdevumu 
abonēšana.”

Tomēr pēc oktobra beigās 
notikušās VAS “Latvijas Pasts” 
pārstāvja un Mārupes pašvaldī

bas pārstāvju tikšanās tika pa
nākta vienošanās, ka Tīraines 
pasta nodaļa ar šī gada 1. no
vembri tiek pievienota Mārupes 
pasta nodaļai, bet jautājums par 
Jaunskultes pasta nodaļas pievie
nošanu uz laiku ir atlikts. VAS 
“Latvijas Pasts” šobrīd veic ap
rēķinus par zaudējumu apjomu, 
kāds rastos “Latvijas Pastam”, 
ja Jaunskultes nodaļa turpinātu 
savu darbu konkrētās nedēļas 
dienās ar saīsinātu darba lai
ku. Kaut gan vēstulē “Mārupes 
Vēstīm” tiek paziņots: “Pēc ap-
rēķinu veikšanas par rezultātiem 
tiks informēta Mārupes pašvaldī-
ba, kas lems, vai pirks “Latvijas 
Pasta” sniegto pakalpojumu, tā-
dējādi izrādot pretimnākšanu arī 
Jaunskultes iedzīvotājiem,” Mā
rupes pagasta padomes priekš
sēdētāja Līga Kadiģe uzsver, ka 
jau sarunās ar pasta pārstāvi ir 
paskaidrojusi, ka pašvaldība var 
tikai apsaimniekot – izremontēt, 
uzturēt savu īpašumu – telpas, 
kuras tiek īrētas pasta nodaļai, 
nevis segt VAS “Latvijas Pasts” 
zaudējumus.   

Uz jautājumu, kā reāli iedzī
votājiem izmantot motorizētā 
pastnieka plašo pakalpojumu 
klāstu, pasta darbinieki atbild: 
“Motorizētais pastnieks klientiem 
pakalpojumus sniegs laikā, kad 
veiks savu pamatdarbu – preses 
un korespondences piegādi. Kon-
krēts laiks netiek nozīmēts. Par 
pakalpojumiem, ko klients būs 
veicis, motorizētais pastnieks iz-
rakstīs stingrās uzskaites kvīti, 
kas ir Valsts ieņēmumu dienesta 
(VID) noteikts apmaksu aplieci-
nošs dokuments.” Tas nozīmē, ka 
cilvēkam, ja viņš vēlas saņemt 
kādu papildu pakalpojumu, ne
atejot no loga, pastnieks jāvaktē 
varbūt pusdienu?

Ja var izprast Tīraines pasta 
nodaļas apvienošanu ar Māru
pes nodaļu teritorijā, kura reāli 
dabā saplūst arvien vairāk un, 
iespējams, šāda reorganizācija 
ļaus ietaupīt līdzekļus uz telpu 
un darbinieku ekonomijas rē
ķina, Mārupes pagasta padome 
cer uz konstruktīvu risinājumu 
Skultes ciematā, kurš ģeogrāfiski 
atrodas pavisam citā situācijā. 
“Mārupes Vēstis” informēs iedzī
votājus par VAS “Latvijas Pasts” 
lēmumiem.

Zanda melkina

riņķa dancis ar pastu

Meklējam apkopēju 
privātmājā 3 dienas mēnesī. 

Tālr. 29210754.

Atkritumu konteineru grupa pie vienas no Jaunmārupes mājām.

SIA “Sabiedrība Mārupe”, 
garantējot labi padarītajam adekvātu algu, 

AIcInA dArbā:
*bilancspējīgu grāmatvedi (tālr. 7933371);
*profesionālus galdniekus (tālr. 29452960);
*santehniķi (tālr. 29495268);
*zvērkopējas (tālr. 29510600).


