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2008. gada novembris

Mārupē māk piepildīt sapņus
Piepildījies vairāku paaudžu
tīrainiešu un ilggadējā bijušā
Mārupes pamatskolas direktora
Henrika Bindara sapnis par jaunām telpām, sporta zāli un citām
nepieciešamām lietām skolai,
kura nākamajā gadā svinēs savu
60. dzimšanas dienu. 7. novembrī
Mārupes pagastā tika svinīgi atklāta Mārupes pamatskolas ēkas
piebūve – sporta halle, kas uzcelta galvenokārt par pašvaldības
līdzekļiem.
Piebūves tehnisko projektu
2005. gadā izstrādāja arhitektūras
birojs “Eja”, 2007. gada 12. decembrī
tika parakstīts līgums ar pilnsabiedrību “ARMT”, kas veica piebūves
būvniecību.
Mārupes pamatskolas piebūve ir
kārtējais Mārupes pašvaldības izglītības objekts, kas uzcelts par pašvaldības līdzekļiem, šoreiz neņemot pat
kredītu, bet uzkrājot līdzekļus iepriekšējā gadā. Būvniecībai, kas izmaksāja
2 547 089,88 latu, 260 tūkstoši saņemti no valsts budžeta.
Jaunajā skolas piebūvē pirmo
stāvu lielākoties aizņem ēdināšanas
bloks, kurš sastāv no virtuves un tai
piederošajiem produktu pārstrādes cehiem un noliktavām, kā arī ēdamzāles
ar 80 vietām. Pirmajā stāvā atrodas arī
galvenā ieeja un skolēnu garderobe,
kur katram bērnam paredzēts savs
skapītis.
Piebūves otrajā stāvā izvietoti četri
kabineti: plaša datorklase, atbilstoši
prasībām iekārtoti fizikas, matemātikas un ķīmijas, bioloģijas kabineti, plašs mājturības un tehnoloģiju
kabinets meitenēm, kā arī vizuālās
mākslas kabinets. Otrajā stāvā virs
sporta zāles atrodas plaša bibliotēka
un lasītava.
Skolas piebūve ir pielāgota arī
bērniem ar īpašām vajadzībām – ir
atbilstošas ieejas skolā, invalīdu tualetes, iebūvēts lifts.
Lielu piebūves daļu veido sporta
komplekss ar plašu sporta zāli, telpām
treneriem, garderobēm, inventāra
noliktavu, saunu. Šeit notiks ne tikai
Mārupes pamatskolas sporta stundas
– savs laiks tiks atvēlēts gan Tīraines
Dienas centra kolektīvam, gan Mārupes pagasta algoto treneru darba
laikam. Sporta hallei ir sava ieeja, lai
sporta nodarbības varētu notikt arī
vakaros, kad skolas telpas ir slēgtas,
tāpēc būs iespēja sporta halli no plānotajiem treniņiem brīvajā laikā iznomāt par maksu. Sporta zālē iekārtoti
basketbola un volejbola laukumi, kā
Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 11. novembris, 2008
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arī to paredzēts izmantot kā skolas
aktu zāli.
Veidojot skolas iekšpagalmu, saglabātas ābeles, plūmes, egles, kuras
auga pie skolas. Pagalms ir bruģēts,
veidots atraktīvs bruģa tonālais risinājums (to pašu var teikt par jauno
skolas fasādi), ierīkotas puķudobes.
Skolas iekšpagalms izveidots funkcionāls, tas norobežots ar žogu. Pie
sporta laukuma izbūvēta jauna tāllēkšanas bedre.
Visā būvniecības procesā bija izveidojusies ļoti laba sadarbība starp
pasūtītāju – Mārupes pagasta padomi un būvniekiem – pilnsabiedrību
ARMT. Ierastās darba grupas sanāksmes piektdienās apliecināja, ka
būvniecības firma pret uzņemtajām
saistībām izturas ne tikai ar lielu atbildību, bet kā pret sirdsdarbu – skolas
piebūve tika nodota pirms termiņa,
darbi paveikti kvalitatīvi un dokumentācija sakārtota atbilstoši prasībām.

Paldies par sapņa
piepildījumu

Pagājušo piektdien Mārupes
pamatskolā pulcējās esošie un bijušie skolas darbinieki, arhitekti un
būvnieki, pašvaldības, Rīgas rajona
padomes un Izglītības un kultūras
pārvaldes vadība, kaimiņu pašvaldību un sporta iestāžu pārstāvji un citi
viesi, lai sirsnīgā atmosfērā atklātu
jauno skolas piebūvi.
Svētku uzrunā Mārupes pagasta
padomes priekšsēdētāja Līga Kadiģe
sacīja, ka ar piebūves un sporta halles
tapšanu kā ar divām bērza šķilām
ugunskuram mazajai skolai, kas nesusi zinību gaismu no purviem un
kūdrājiem atkarotajam Tīraines ciemam, jāuzmirdz jaunā spožumā.
Lai ievadītu ciemiņus skolas vēsturē ar sporta stundām šaurajos gaiteņos un sviestmaizītēm pusdienu vietā,
meistarīgi tēloja mīmu pāris. Pēc tam
Mārupes pamatskolas direktore Sigita Sakoviča aicināja uz improvizētās

skatuves visus, kam jāsaka paldies par
sapņa piepildījumu: arhitektu Edgaru
Dzeni, pilnsabiedrības ARMT valdes
locekļus Uģi Sproģi un Andri Bezbaili, projektu vadītāju Kārli Kelli,
darbu vadītāju Valdi Zviedri, sagādes
daļas vadītāju Juri Paviloni, Mārupes pagasta padomes priekšsēdētāju
Līgu Kadiģi, izpilddirektoru Ivaru
Punculi, galveno grāmatvedi Ritu
Kausinieci, būvvaldes vadītāju Aidu
Lismani, elektroinženieri Normundu
Kārkli, būvuzraugu Valdi Bogdanovu. Viņiem tika skolēnu sagatavotas
balvas – apgleznoti šķīvji, uz kuriem
redzama skola kā princese.
Svinīgajā pasākumā piedalījās LR
Reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministrijas parlamentārais sekretārs Māris Krastiņš, kurš pasniedza
ministrijas piešķirto Gada balvu par
ieguldījumu nozīmīgu ieguldījumu
pašvaldības sniegto pakalpojumu un
to pieejamības nodrošināšanā Aidai
Lismanei. M. Krastiņš uzsvēra, ka ir
patiess prieks par pašvaldībām, kas
attīstās un realizē labā nozīmē ambiciozus plānus kā Mārupe, lai radītu
ar Rīgas skolām konkurētspējīgas
izglītības iestādes savās pašvaldībās.
Rīgas rajona padome priekšsēdētāja Tāļa Puķīša vadībā pasniedz
simbolisku čeku par 4000 latiem,
kas paredzēti sporta inventāra iegādei, bet Rīgas rajona Sporta iniciatīvu centra vadītājs Ēvalds Goba
un Sporta skolas direktors Tadeušs
Tračums, dāvinot veselu maisu ar
bumbām Mārupes sporta daļas vadītājai Silvijai Bartuševičai, novēlēja
Mārupes pamatskolā izaudzināt talantīgus sportistus un lai pēc gadiem
Mārupē atkal būtu kāds olimpietis.
Tīraines pedagogus sveica kolēģi
no Babītes, Garkalnes, Ķekavas, Olaines un Mārupes pagasta izglītības
un sporta iestādēm, kas dāvināja
ne tikai sporta inventāru, bet arī
talismanu, lai jaunajās telpās valda
labs un darbīgs gars, burkānus, lai

vitamīni palīdz aktīvi darboties, un
daudz labu vārdu.
Īpašs uzdevums tika uzticēts skolas
direktoram (no 1970. līdz 2005. gadam) Henrikam Bindaram, kurš skolas
perspektīvas saredzēja paplašināšanā,
cīnījās par šīs idejas realizāciju dzīvē
daudzus gadus, – viņš atklāja skolu,
pārgriežot simbolisko lentu, kuras
oranžos gabaliņus kā mazu liesmiņu
saņēma visi projekta realizācijā iesaistītie cilvēki.
Nobeigums 9. lpp.

 Kad radās Latvija, Vilhelmīnei
bija 10 gadi
 Par Mārupes pagasta
teritorijas plānojuma
2002.–2014. gadam
grozījumu 1. redakcijas
nodošanu sabiedriskai
apspriešanai
 Pēdējais gads, lai uzmērītu
zemi
 Mazcenas bibliotēkai – 60
 Mūzika veido Eiropu
 	Bez cīņas nav uzvaras
 	Uzstādīts pirmais vertikālās
ass vēja ģenerators Latvijā
 In Memorian – pieminot 		
Sarmīti Šulci
 	Adventes laika pasākumi
KONKURSI
 Radi savu sniegpārsliņu!
 	Veidosim svētkus gaišākus
 Kā mārupieši ceļoja uz
Gurķu pilsētu un sportoja
kaimiņzemē

No labās – pilnsabiedrības “ARMT” valdes loceklis Uģis Sproģis, SIA “Eja”
arhitekts Edgars Dzenis, Mārupes būvvaldes vadītāja Aida Lismane, izpilddirektors Ivars Punculis, priekšsēdētāja Līga Kadiģe, Mārupes pamatskolas direktore Sigita Sakoviča

Mārupes pamatskolu sveic Rīgas rajona padomes priekšsēdētājs Tālis
Puķītis (no kreisās), izglītības un kultūras pārvaldes priekšnieka vietniece
Mārīte Zaube un priekšnieks Oļgerts Lejnieks.
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Mārupes pagasta padomes sēde Nr. 16 – 15. 10. 2008.
Darba kārtībā 32 jautājumi.
Mārupes pagasta padome nolēma:
• izveidot Mārupes pagasta Mārupes ciema teritorijā Dreimaņu ielu
(no Rožleju ielas līdz Liliju ielai) –
0,38 km garumā un 12 m platumā
sarkanajās līnijās;
• piekrist 2 īpašuma sadalīšanai
divos atsevišķos zemes gabalos;
• uzsākt detālā plānojuma izstrādi
– nekustamā īpašuma “Ķeizari”
teritorijai, kuru ietver – sauszemes
robeža starp nekustamo īpašumu
“Ķeizari” un “Ķinupi”, “Kodiņi”,
“Sapņi”, “Kaķīši”, “Zaķēni”, “Loči”,
“Kārņi”, “Odi” – apmēram 6,1 ha
kopplatībā. Detālā plānojuma izstrādes mērķis ir sadalīt zemes gabalu ar
platību ne mazāku par 0,2 ha katru.
Darba uzdevums Nr. 2008/20;
– nekustamā īpašuma Līgotnes ielā 4 teritorijai, kuru ietver –
sauszemes robeža starp nekustamo
īpašumu Līgotnes ielā 4 un nekustamiem īpašumiem Upleju ielā 3,
Gaujas ielā 24/1, “Mārupītes”, ”Līgas
garāžas 3”, Līgotnes ielā 2 apmēram
0,18 ha kopplatībā. Detālā plānojuma izstrādes mērķis koriģēt sarkanās
līnijas projektējamai Līgotnes ielai
veidojot apgriešanās laukumu uz
nekustāmā īpašuma Līgotnes ielā 4.
Darba uzdevums Nr. 2008/21.;
– nekustamā īpašuma “Starptautiskā lidosta “Rīga”” teritorijai,
kura robežojas Ziemeļu pusē ar
administrācijas ēku ar kadastra nr.

8076-002-0006-009, Austrumu pusē
ar Tehnikas ielu, Dienvidu pusē pa
pazemes augstspiediena gāzes vadu,
Rietumu pusē gar lidmašīnu manevrēšanas ceļu – apmēram 4 ha kopplatībā. Detālā plānojuma izstrādes
mērķis ir detalizēt plānoto teritorijas
izmantošanu teritorijai, kur paredzēts izbūvēt īslaicīgās uzturēšanās
autostāvvietu un daudzfunkcionālu
sabiedriskās lietošanas ēku. Darba
uzdevums Nr. 2008/22;
• piešķirt juridiskās adreses pēc
23 iesniegumiem;
• mainīt 1 nekustamam īpašumam telpu grupām lietošanas
mērķi;
• piekrist, ka 6 Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji nostiprina zemesgrāmatā nekustamo īpašumu vai
domājamās daļas no tā;
• apstiprināt detālā plānojuma
1. redakciju kā galīgo un pieņemt
Mārupes pagasta saistošos noteikumus
– Nr. 43 “Mārupes pagasta nekustamā īpašuma “Misiņi–1” (zemes
kadastra nr. 8076-011-0254) detālais
plānojums”,
– Nr. 44 “Mārupes pagasta nekustamā īpašuma “Pārslas” (zemes
kadastra nr. 8076-012-0032) detālais
plānojums”,
– Nr. 45 “Mārupes pagasta nekustamā īpašuma “Aigas–C” (zemes
kadastra nr. 8076-007-1218) detālais
plānojums”,
– Nr. 46 “Mārupes pagasta
nekustamā īpašuma Bebru iela 26

(zemes kadastra nr. 8076-007-2338)
detālais plānojums”;
• nodot sabiedriskai apspriešanai
un atzinumu saņemšanai detālplānojuma 1. redakciju;
– zemes gabalam “Druvas” (zemes kadastra nr. 8076-007-0505),
– nekustamo īpašumu “Vindēni”
(zemes kadastra nr. 8076-011-0525)
un “Vindēni–1” 2.zemes vienībai
(zemes kadastra nr. 8076-0110755);
• atcelt Mārupes pagasta padomes 2008. gada 27. augusta lēmumu
Nr. 14, prot. nr. 14 – par saistošo
noteikumu “Rīgas aglomerācijas
trokšņa stratēģiskā karte” apstiprināšanu. Pieņemt saistošos noteikumus
Nr. 47 “Rīgas aglomerācijas trokšņa
stratēģiskā karte”;
• anulēt ziņas par 1 personas
deklarēto dzīvesvietu Mārupes pagastā;
• uzlikt par pienākumu 1 īpašniekam 6 (sešu) mēnešu laikā no
šī lēmuma spēkā stāšanas dienas
saskaņot ar Mārupes pagasta būvvaldi patvaļīgi uzbūvētas mazēkas
(saimniecības ēkas) apjomu un atrašanās vietu, pirms tam tās attālumu
no robežas saskaņojot ar pieguļošā
zemes gabala likumīgu (-iem) īpašnieku (-iem). Uzliktā pienākuma
neizpildes gadījumā, īpašniekam
novērst patvaļīgas būvniecības radītās sekas un nojaukt patvaļīgi
uzbūvētās saimniecības ēkas daļu,
kuras izvietojums zemes gabalā
neatbilst Mārupes pagasta apbūves

noteikumiem, iepriekš nojaukšanas
darbus saskaņojot ar Mārupes pagasta būvvaldi normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā;
• atteikties no pirmpirkumu
tiesībām uz 6 nekustamā īpašuma
objektiem;
• segt 3 sportistiem un 2 komandām dalības maksu dalībai valsts
mēroga un starptautiskās sacensībās no sportam paredzētā budžeta.
Atbrīvot vīriešu volejbola komandu
“Mārupe” no nomas maksas sporta
zālei un divām ģērbtuvēm Jaunmārupes sākumskolā, Latvijas Amatieru līgas čempionātā laika posmā
no 2008. gada 11. oktobra līdz
2009. gada 20. aprīlim (t. i., sacensību dienās);
• ar 2008. gada 1. novembri
atvērt
– trīs jaunas darba vietas sporta
struktūrvienībā administrators, divas
darba vietas ar normālu darba laiku un vienu darba vietu ar nepilnu
darba laiku,
– jaunu darba vietu sporta
struktūrvienībā apkopējs ar normālu
darba laiku,
– jaunu darba vietu Mārupes
pamatskolā apkopējs ar normālu
darba laiku,
– jaunu darba vietu Mārupes
pagasta Sociālā dienestā sociālais
darbinieks darbam ar ģimenēm un
bērniem ar normālu darba laiku,
– 2 jaunas darba vietas Mārupes pagasta Sociālā dienestā sociālais
darbinieks ar normālu darba laiku;

Mārupes pagasta padomes sēde Nr. 17 – 29. 10. 2008.
Darba kārtībā 19 jautājumi.
Mārupes pagasta padome
nolēma:
• atteikties no pirmpirkuma
tiesībām uz 6 nekustamā īpašuma
objektiem;
• atteikt sadalīt nekustamo
īpašumu “Puntukalni”, jo pēc
2003. gada 10. septembrī apstiprinātā Mārupes pagasta teritorijas
plānojuma 2002.–2014. gadam,
zemes gabals atrodas darījumu
teritorijā, kur saskaņā ar Mārupes
pagasta apbūves noteikumu 4.6.2.
punktu – minimālā zemesgabala
platība darījumu teritorijā ir 1,0
ha;
• piešķirt juridiskās adreses
pēc 4 iesniegumiem;
• piekrist, ka 1 Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs nostiprina
zemesgrāmatā nekustamos īpašumus;
• nodot zemes gabala “Mežgaļi 2” (zemes kadastra nr. 8076012-0025) detālplānojuma 1. redakciju sabiedriskai apspriešanai
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un atzinumu saņemšanai;
• neatcelt Mārupes pagasta
padomes 2007. gada 27. jūnija
lēmuma Nr. 3.1. prot. nr. 2 otro
punktu ar 27. 06. 2007.;
• noteikt nekustamam īpašumam Meldriņu ielā 20, kad. nr.
8076-003-1362, 0,9399 ha platībā
zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecībai (kods 0105);
• anulēt ziņas par 1 iedzīvotāja deklarēto dzīvesvietu;
• atļaut turpināt dzīvojamās
mājas vienkāršotās renovācijas
darbus, uzliekot visiem dzīvojamās mājas likumīgiem kopīpašniekiem saskaņot būvdarbus ar
Mārupes pagasta būvvaldi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
• apstiprināt Mārupes pagasta
nekustamā īpašuma “Mārupītes
gatve 62” (zemes kadastra nr.
8076-07-0420) zemes ierīcības
projektu kā galīgo;
• izveidot objekta “Tīraines
skolas piebūve – sporta halles
jaunbūve” pieņemšanas komisi-

ju;

• prēmēt sportistu Jāni Smonu un viņa treneri Mārīti Lūsi
par izcīnīto 3. vietu un bronzas
medaļu trīssoļlēkšanā 1. Pasaules
Nedzirdīgo vieglatlētikas čempionātā;
• piešķirt 2 īpašniekiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 70 % apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas;
• apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 48 “Grozījumi
2008. gada 30. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 2 “Par Mārupes
pagasta pašvaldības 2008. gada
budžetu””;
Par Mārupes pagasta teritorijas plānojuma 2002.–2014. gadam grozījumu 1. redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai
un atzinumu saņemšanai
1. Nodot Mārupes pagasta
teritorijas plānojuma 2002.–
2014. gadam grozījumu 1. redakciju sabiedriskai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai.

2. Nodot sabiedriskai apspriešanai Mārupes pagasta teritorijas
plānojuma 2002.–2014. gadam
grozījumu vides pārskata projektu.
3. Organizēt sabiedrisko apspriešanu.
4. Pieprasīt un saņemt no
darba uzdevumā minētajām institūcijām atzinumus par Mārupes pagasta teritorijas plānojuma
2002.–2014. gadam grozījumu
1. redakciju.
Par Mārupes pamatskolas
sporta halles nomas maksas
noteikšanu
1. Noteikt Mārupes pamatskolas sporta halles telpām sekojošas
nomas maksas:
1.1. Sporta zāle ar ģērbtuvi un
dušām – Ls 20,65 (divdesmit lati
un 65 sant.), t. sk. 18 % PVN.
1.2. Sauna – Ls 7,08 (septiņi
lati un 8 sant.), t. sk. 18 % PVN
par pirmo stundu un Ls 3,54
(trīs lati un 54 sant.) par katru
nākamo stundu.

• piešķirt 2 Mārupes pagasta
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par viņam piederošo
nekustamo īpašumu 50 % un 70 %
apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas;
• apstiprināt nolikumu “Par piemaksu sporta struktūrdaļas pedagogu darba kvalitātes noteikšanai”;
• apstiprināt instrukciju “Starpinstitucionālā sadarbība, strādājot
ar skolēnu neattaisnotiem kavējumiem”;
• izveidot
– VAS “Starptautiskā lidosta
“Rīga”” skrejceļa pagarinājuma un
manevrēšanas ceļa” pieņemšanas
komisiju,
– VAS “Starptautiskā lidosta
“Rīga”” rekonstruētās apgaismes
sistēmas pieņemšanas komisiju,
– VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” ūdens atvades sistēmas
pieņemšanas komisiju;
• nodot Latvijas valstij LR Finanšu ministrijas personā bez atlīdzības zemes gabalu Ozolu ielā
2, Mārupē (kad. nr. 8076-0110400) 1,9962 ha platībā ar mērķi
veikt Rīgas rajona Mārupes daļas
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo un Rīgas rajona Olaines policijas iecirkņa Mārupes
policijas nodaļas ēku būvniecību.
Ja nodotais nekustamais īpašums
netiks izmantots šī lēmuma 1. punktā minētajam mērķim, valstij šis
īpašums bez atlīdzības jānodod
Mārupes pašvaldībai.
Atkārtoti informējam, ka zemes īpašnieka vai lietotāja
pienākums ir appļaut un sakopt sava īpašuma teritoriju,
nepieļaujot kūlas veidošanos. Par
pārkāpumiem tiks sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli.
Sods par teritorijas neapļaušanu:
fiziskām personām –
no 100 līdz 500 latiem,
juridiskām personām –
no 500 līdz 2000 latiem.
Administratīvā soda uzlikšana
neatbrīvo no īpašuma sakopšanas.
Lūdzam šo informāciju atgādināt saviem kaimiņiem, radiem
un draugiem, kuri varbūt nav
saņēmuši šo avīzi.
Mārupes kārtības dienests
Mārupes policijas nodaļa atrodas Jaunmārupē, Mazcenu
alejā 39
Tālruņi: 67933454, 67913710
Pieņemšanas laiki: pirmdienās
plkst. 10.00–13.00, ceturtdienās
plkst. 14.00–16.00.
Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 11. novembris, 2008

Par Mārupes pagasta teritorijas plānojuma
2002.–2014. gadam grozījumu 1. redakcijas
nodošanu sabiedriskai apspriešanai
Rīgas rajona Mārupes pagasta
padome atbilstoši Ministru kabineta 2004. gada 19. oktobra noteikumu Nr. 883 “Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi”
38. punktam paziņo, ka atbilstoši
Rīgas rajona Mārupes pagasta padomes 2008. gada 29. oktobra lēmumam Nr. 10, prot. nr. 17 “Par
Mārupes pagasta teritorijas plānojuma 2002.–2014. gadam grozījumu
1. redakcijas nodošanu sabiedriskai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tika nolemts:
1) nodot Mārupes pagasta teritorijas plānojuma 2002.–2014. gadam
grozījumu 1. redakciju sabiedriskai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai;
2) nodot sabiedriskai apspriešanai
Mārupes pagasta teritorijas plānojuma 2002.–2014. gadam grozījumu

vides pārskata projektu;
3) organizēt sabiedrisko apspriešanu;
4) pieprasīt un saņemt no darba
uzdevumā minētajām institūcijām
atzinumus par Mārupes pagasta teritorijas plānojuma 2002.–2014. gadam
grozījumu 1. redakciju.
Sabiedriskā apspriešana notiks
no 10. 11. 2008. līdz 02. 01. 2009.
Interesenti ar izstrādāto Rīgas rajona
Mārupes pagasta teritorijas plānojuma 2002.–2014. gadam grozījumu 1. redakciju var iepazīties Rīgas
rajona Mārupes pagasta padomes
ēkas vestibilā, Daugavas ielā 29,
Mārupē laikā no 10. 11. 2008. līdz
02. 01. 2009., kā arī Mārupes pagasta
padomes interneta vietnē – www.marupe.lv un SIA “METRUM” interneta
vietnē – www.metrum.lv.

Aicinām piedalīties sabiedriskās
apspriešanas sanāksmēs, kas notiks
25. 11. 2008. plkst. 17.00 Mārupes
pagasta kultūras nama zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē un 02. 12. 2008.
plkst. 17.00 Skultes pamatskolas zālē,
Skultes ielā 25, Skultē.
Rakstiskus ierosinājumus un
priekšlikumus par izstrādāto redakciju var iesniegt līdz 02. 01. 2009.
Mārupes pagasta pašvaldībā, Mārupē,
Daugavas ielā 29.
Visas ieinteresētās personas
var saņemt nepieciešamos paskaidrojumus par Rīgas rajona Mārupes pagasta Teritorijas plānojuma
2002.–2014. gadam pirmo redakciju
Mārupes pagasta būvvaldē, Daugavas
ielā 29, Mārupē. Apmeklētāju pieņemšana notiek katru pirmdienu un
ceturtdienu no plkst. 9.00 līdz 13.00
un no 14.00 līdz 18.00.

Pēdējais gads, lai uzmērītu zemi
Šī gada 1. septembris ir bijis zīmīgs tiem zemes lietotājiem, kuri vēlējušies lietošanā piešķirto zemi iegūt
savā īpašumā. Tie, kuri ir uzmanīgi
sekojuši līdzi kārtībai, ko nosaka normatīvie akti par zemes izpirkšanu, ir
tikuši pie savas zemes, un uztraukumu
nav. Taču tiem, kuri dažādu iemeslu
dēļ ir kavējušies, ir dots īss laiks, lai
tiesiski noformētu zemes nomu vai
izpirkšanu.
Līdz šī gada 1. septembrim zemes pastāvīgajiem lietotājiem, kuri
vēlējās zemi izpirkt, bija jāveic zemes
robežu kadastrālā uzmērīšana vai jāveic priekšapmaksa par izpērkamo
zemi. Ja tas nav izdarīts – izpirkšanas
tiesības ir zaudētas, bet zemi vēl var
nomāt.
Kas jādara, lai nenokavētu zemes izpirkšanu?
Pēdējā diena, lai noslēgtu līgumu
ar Latvijas Hipotēku un zemes banku
par zemes izpirkšanu, ir 2009. gada
31. decembris. Par zemes izpirkšanu
var maksāt naudā vai sertifikātos, kā
arī maksāt pa daļām 5 gadu laikā.
Tomēr visu atlikt līdz decembrim
nevar, jo 2009. gada 31. augusts ir
pēdējā diena, kad Valsts zemes dienestā (turpmāk tekstā VZD) varēs
iesniegt lūgumu sagatavot lēmumu
par zemes piešķiršanu īpašumā par
samaksu. Tas nozīmē, ka tiem, kuri ir
veikuši priekšapmaksu par izpērkamo
zemi, ir tikai 10 mēneši, lai veiktu
zemes robežu uzmērīšanu un plāna
izgatavošanu.
VSIA “Latvijas Valsts mērnieks”
valdes priekšsēdētāja Elita Baklāne
norāda: “Pievērsiet uzmanību, ka
iesniegumu par lēmuma par zemes

Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 11. novembris, 2008

piešķiršanu īpašumā par samaksu
sagatavošanu VZD var iesniegt tikai
pēc zemes robežu plāna reģistrēšanas.
Tādēļ neatlieciet robežu uzmērīšanu,
jo zemes robežu plānu reģistrēšanas
pēdējais datums sakrīt ar lēmuma
par zemes piešķiršanu īpašumā par
samaksu pieprasīšanas galīgo datumu.
Uzmērīšanu var veikt 2 līdz 3 mēnešu
laikā, ja nerodas nekādas tehniskas vai
juridiskas problēmas. Tomēr praksē ir
pierādījies, ka robežu strīdi vai citas
problēmas rodas gandrīz katra trešā
īpašuma uzmērīšanā. To risināšana
var aizņemt vairākus mēnešus.”
Ja līdz 1. septembrim zemes robežu uzmērīšana ir pabeigta un plāns
ir reģistrēts VZD, ir iespēja lūgt pašvaldībai, kuras teritorijā atrodas zeme,
samazināt maksu par izpērkamo zemi.
Pašvaldībai ir tiesības piešķirt atlaidi
līdz pat 75 %, ņemot vērā zemes
lietošanas laiku, zemes īpašuma pieprasītāja darba stāžu lauksaimniecībā
un mežsaimniecībā, un nepilngadīgo
bērnu skaitu ģimenē.
Ko darīt, ja zaudētas zemes izpirkšanas tiesības?
Ja līdz 2008. gada 1. septembrim
VZD nav iesniegts robežu plāns vai
veikta priekšapmaksa, tad lietošanā
piešķirtās zemes izpirkšanas tiesības
ir zaudētas, kā arī izbeidzas lietošanas
tiesības.
Bijušajam zemes lietotājam ir tiesības izmantot nomas pirmtiesības
viena gada laikā no brīža, kad izbeidzas pastāvīgās lietošanas tiesības –
tātad līdz 2009. gada 31. augustam.
Zemi varēs nomāt neierobežotu laiku, un saistības var pārņemt mantinieki. Nomas līgumu var slēgt par

visu lietošanā piešķirto zemi vai tikai
daļu, kā arī tikai uz piederošo ēku
un būvju uzturēšanai nepieciešamo
zemi. Ja uz zemes ir ēkas – noma ir
obligāta. Lai noslēgtu līgumu ar pašvaldību par zemes nomu, jāiesniedz
iesniegums, kam pievieno grafisko
pielikumu – VZD sagatavotu izkopējumu no kadastra kartes. Pēc zemes
nomas līguma noslēgšanas būs jāveic
zemes robežu uzmērīšana. Visas ar
to saistītās izmaksas ir jāsedz zemes
nomniekam. Ja līgums netiks noslēgts,
zeme tiks ieskaitīta zemes reformas
pabeigšanai paredzētajās zemēs.
Cilvēki, kuri noslēguši nomas
līgumus, veikuši zemes robežu uzmērīšanu un zemi ar nomas līgumu
iereģistrējuši uz pašvaldības vārda Zemesgrāmatā, var justies droši – ja tiek
maksāta nomas maksa, neviens cits
uz šo zemi nevarēs pretendēt. Tomēr,
lai iegūtu plašākas iespējas rīkoties
ar zemi, piemēram, dāvināt, ieķīlāt,
ir iespēja iegūt zemi īpašumā Valsts
un pašvaldību mantas atsavināšanas
likumā noteiktajā kārtībā. Iesākumā
viena gada laikā pēc lietošanas tiesību izbeigšanās jānoslēdz līgums
ar pašvaldību par lietošanā bijušās
zemes nomu. Pēc tam nomas zeme
kadastrāli jāuzmēra un jāiereģistrē uz
pašvaldības vārda Zemesgrāmatā. Tad
pašvaldībā var iesniegt iesniegumu zemes atsavināšanai (pirkšanai). Aizvien
būs iespēja daļu apmaksāt kompensācijas sertifikātos.
Materiālu sagatavoja VSIA
“Latvijas Valsts mērnieks” komunikāciju projektu vadītāja
Anna Kārkliņa

Sakarā ar Mārupes pagasta
teritorijas plānojumu
Mārupes pagasta Teritorijas
plānojuma 2002.–2014.
gadam grozījumu ietvaros

• izstrādāti grozījumi un
papildinājumi plānojuma paskaidrojumu raksta sadaļai, kas
apkopoti I sējumā, izstrādāti grozījumi teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas kartē – lidostas
“Rīga” tālākas attīstības teritorijas
robežās,
• izstrādāti trīs alternatīvie
varianti lidostas “Rīga” un Rīgas
pilsētas Dienvidu tilta savienojošā
ceļa trasei, ka arī pašvaldības galveno ielu un ceļu struktūrshēma, kas
nodrošinās pagasta esošo un plānoto
apbūves teritoriju attīstību,
• precizēts arī Mārupes pagasta Aizsargjoslu un citu apgrūtinājumu plāns, atbilstoši spēkā
esošo normatīvo aktu prasībām,
• vislielākie grozījumi ir veikti
Mārupes Teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumu sadaļā (II
sējums).

Īpaši aktuāls ieguvums no Mārupes pagasta Teritorijas plānojuma būs iedzīvotājiem sen sasāpējušā jautājuma par Dienvidu tilta
pieslēgumu atrisinājums. Teritorijas plānojuma grozījumu rezultātā tiks precīzi noteikta šīs trases
vieta un pārējām pašlaik esošajām
turpmākās izpētes teritorijām šis
statuss tiks noņemts.
Kaut arī darba grupa ir izstrādājusi alternatīvu – 3. variantu
Dienvidu tilta un lidostas “Rīga”
savienojošajai ceļa trasei pa Mārupes pagasta teritoriju, kas mazāk
skartu iedzīvotāju intereses –, Mārupes pagasta padome nav tiesīga
izstrādātajos grozījumos neiekļaut
iepriekš Rīgas rajona Teritorijas
plānojumā izstrādātos variantus.
Tieši tādēļ iedzīvotāji aicināti aktīvi piedalīties šo grozījumu sabiedriskajā apspriešanā.
Vairāk lasiet “Mārupes Vēstu”
speciālizlaidumā!

PAZIŅOJUMS par Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
(par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu Rīgas rajona Mārupes pagasta teritorijas plānojuma 2002.–2014. gada grozījumu
izstrādei)
Rīgas rajona Mārupes pagasta padome saskaņā ar Ministru
kabineta 2004. gada 19. oktobra noteikumu Nr. 883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 2008. gada 11. jūnijā
pieņēma lēmumu Nr. 7, prot. nr. 11 “Par Mārupes pagasta Teritorijas
plānojuma 2002.–2014. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”.
Atbilstoši likumam “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” teritorijas
plānojuma izstrādei ir nepieciešams veikt ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu.
Vides pārskata projekts sagatavots Rīgas rajona Mārupes pagasta
teritorijas plānojuma 2002.–2014. gadam grozījumu izstrādei.
Vides pārskatu izstrādā SIA “Reģionālie projekti”, Rūpniecības
ielā 32b–502, Rīgā, tālr. 67320809, www.rp.lv.
Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokumenti, – teritorijas
plānošana.
Dokumentu izstrādes termiņi – Rīgas rajona Mārupes pagasta
Teritorijas plānojuma 2002.–2014. gadam grozījumi ir izstrādes
stadijā un galīgās redakcijas apstiprināšana tiek plānota 2009. gada
sākumā.
Plānošanas dokumentu īstenošanas termiņi – Rīgas rajona
Mārupes pagasta Teritorijas plānojumam – līdz 2014. gadam.
Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumenta īstenošana, –
Rīgas rajona Mārupes pagasts.
Aicinām piedalīties sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs, kas
notiks 25. 11. 2008. plkst. 17.00 Mārupes pagasta kultūras nama
zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē un 02. 12. 2008. plkst. 17.00 Skultes
pamatskolas zālē, Skultes ielā 25, Skultē.
Ar SIA “Reģionālie projekti” sagatavoto vides pārskata projektu
var iepazīties:
• Rīgas rajona Mārupes pagasta būvvaldē, Daugavas ielā 29,
Mārupē. Apmeklētāju pieņemšana notiek katru pirmdienu un
ceturtdienu no plkst. 9.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 18.00;
• SIA “Reģionālie projekti”, Rūpniecības ielā 32b–502, Rīgā, tālr.
67320809, www.rp.lv.
Rakstiski priekšlikumi un ierosinājumi vides pārskata projekta papildināšanai tiks gaidīti no 2008. gada 11. novembra līdz
2009. gada 2. janvārim SIA “Reģionālie projekti”, Rūpniecības ielā
32b–502, Rīgā, tālr. 67320809, e–pasts: dace@rp.lv.
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Sagaidot valsts jubileju
Mārupes vidusskolā

Oktobrī notika Erudīcijas konkurss
“Vai tu pazīsti savu Latviju?”.
30., 31. oktobrī interesentu grupa
devās ekspedīcijā uz Tīreļpurvu.
3.–13. novembrī notiek klases
stundas “Svinēsim valsts svētkus” un
spēlfilmas “Rīgas sargi” noskatīšanās.
10.–30. novembrī skolas bibliotēkā skolēnu veidoto dzejoļu krājumu
“Mana Latvija” izstāde.
No 28. oktobra līdz 30. novembrim lietišķās mākslas pulciņu darbu
kompozīcija “Es savai Latvijai”.
10. novembrī vīru kopas “Vilki”
koncerts Mārupes kultūras namā.
12. novembrī notiks 3.–4. klašu
kora un dramatiskā pulciņa koncerts
“Maza mana tēvu zeme”.
14. novembrī – “Sadosimies rokās,
būsim vienmēr tā” – Latvijas kontūras
veidošana un muzikāla kompozīcija
skolas pagalmā.

Mārupes pamatskolā

3. novembrī – lekcija skolotājiem
“Latvijas valsts tapšana.
10. novembrī – skolas piebūves
atklāšana un Latvijas 90. gadadienai
veltītais koncerts.
11. novembrī – klašu audzināšanas stundās – “Latvijai – 90!’’.
12. novembrī – ekskursija uz
K. Ulmaņa dzimtas mājām “Pikšas’’.

14. novembrī – Svinīgā līnija –
svētku kopsavilkums, erudītu konkursa
uzvarētāju apbalvošana.
10. novembrī aizsākas Mārupes
pamatskolas karoga skiču un himnas
vārdu, mūzikas ideju konkurss.

PII “Tīraine”

10. novembrī – ekskursija uz
Jelgavas zemnieku sētu “Kalna Būriņi”– iepazīsim un latviešu tradīcijas
Mārtiņdienas svinēšanā.
10.–21. novembris – Zīmējumu
izstādes katrā grupā “Es savā zemītē”.
13.–21. novembris – Vecāku,
bērnu un grupas audzinātāju kopdarbu – tematisko attēlu, fotogrāfiju
apkopojums izstādē “Latvijas bagātība
un lepnums.
13.–21. novembris – izstāde “Latvju raksti” (adījumi, galdauti, jostas,
trauki utt.) un ar svecēm izgaismota
Latvijas kartes mozaīka ārā pie b/d
ēkas no dabas materiāliem.
14. novembris plkst. 10.00 – Svinīgs svētku pasākums bērniem.

Jaunmārupes sākumskolā

21. oktobrī – 4. klašu dalība akcijā
“Sakopsim savu Latviju”.
No 24. līdz 28. oktobrim skolas
bibliotēkā iekārtota izstāde, kurā izlikta
jaunākā daiļliteratūra par Latviju un
gaitenī apskatāma ekspozīcija.

No 10. līdz 22. novembrim izstādes “Mana ģimene – mana Latvija”
pirmsskolas grupās sadarbībā ar bērnu
vecākiem – simboliskas lietas, kas raksturo tautas mākslu, vēsturi, ģimenes
pieredzi u. tml.
No 24. oktobra līdz 10. novembrim radošo darbu izstādes “Mēs Latvijā”: gatavošana pirmskolā, skolēnu
izstāde skolas foajē “Sveiciens Latvijas
dzimšanas dienā”.
Skolēnu radošie darbi pēc tam apkopoti vienotā radošo darbu albumā,
kas paliks kā piemiņa “Latvijai – 90”
un būs apskatāms skolas bibliotēkā.
No 3. līdz 7. novembrim skatuves
runas konkurss “Latvijai – 90”.
20. novembrī individuālu pārstāvju no 6 gadīgo bērnu grupām
piedalīšanās Rīgas rajona PII bērnu
zīmēšanas festivālā “Es zīmēju Latviju”
Baldonē.
No 7. novembra skolas vestibilā
apskatāma karte “Mēs no dažādiem
Latvijas novadiem”.
11. novembrī – Lāčplēša dienā –
skolas radiofonā skanēs patriotiskās
dziesmas, pēcpusdienā skolas pagalmā
tiks veidota Latvijas karte.
13. novembrī plkst. 10.30 svētku
pasākums pirmskolā “Mēs pastāstīsim
par Latviju!”.
14. novembrī plkst. 12.15 – Valsts
proklamēšanas dienai veltīts svētku
concerts.
Kā arī svētku pasākumi citās izglītības iestādēs.

KONKURSI

Radi savu sniegpārsliņu!

Aicinām visus bērnus un jauniešus piedalīties Mārupes pagasta
vizuāli plastiskās mākslas izstādē –
konkursā “Sniegpārsliņa”.
Tehnika – brīva (idejām: papīrs:
papjē–mašē tehnika, origami locīšana,
aplikācija, dažādas tekstūras, kartons
un dažādi viegli materiāli (piem.:
vate, audumi, dzija, lentītes), arī no
dabā atrodami materiāli (zariņi, lapas
u. c.).
Formāts – viena darba diametrs
nevar pārsniegt 50 cm, svars – ne
smagāks kā 200 g.

Katrs darbs tiks eksponēts, pakarinot to – darbam jābūt vietai (caurums, āķītis, cilpa), kur izvērt diegu
vai stiepli.
Darbam jābūt skatāmam no visām pusēm.
Katram darbam klāt jābūt zīmītei
ar darba nosaukumu, autora vārdu,
uzvārdu, vecumu, tehnikas raksturojums un mācību iestādes nosaukums
(ja tāds pārstāv); mācību iestādei kopā
ar darbiem jāiesniedz kopējais darbu
un autoru saraksts.
Darbus jāiesniedz līdz š. g.

28. novembrim.
Darbu vērtēšana notiks 5 vecuma
grupas: bērni līdz 5 gadu vecumam,
6–8 gadi, 9–13 gadi, 14–17 gadi, no
18 gadiem un vecāki jaunieši.
Apbalvošana notiks 21. decembrī Mārupes pagasta kultūras namā
– Baltās adventes koncerta laikā.
Veiksmīgāko, krāšņāko, fantāzijas
bagātāko darbu autorus gaida dažādi
patīkami pārsteigumi un balvas.
Izstāde notiks no 1. decembra
līdz 11. janvārim Mārupes pagasta
padomes ēkā.

Veidosim svētkus gaišākus
Ar mērķi radīt svētku sajūtu visiem pagasta iedzīvotājiem, kopīgiem
spēkiem padarīt svētkus gaišākus, košākus, interesantākus un veicināt Mārupes pagasta iedzīvotāju vēlmi izrotāt
uz svētkiem savu māju, sētu, apkārtni
Mārupes pagasta padome izsludina
Ziemassvētku rotājumu konkursu
“Veidosim svētkus gaišākus”.
Konkurss notiek no 1. līdz 20. decembrim Mārupes pagasta teritorijā,
pieteikumus konkursam jāiesniedz
līdz š. g. 1.decembrim.
Darbu, dekorāciju specifika:
• gaismas elementi, figūras dažādās kompozīcijās gan interjerā, gan
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eksterjerā;
• dažādu toņu un garumu gaismas virtenes, kompozīcijas, veidoti
objekti;
• rotāt var visus savā īpašumā
esošus objektus, priekšmetus.
Konkursa vērtēšana un noslēgums:
• vadoties pēc konkursa dalībnieku pieteikumu anketām, iepriekš
saskaņojot ar dalībnieku, objekta
īpašnieku vēlamos laikus, vērtēšanas
komisija dosies pieteikto objektu apskatīt un nofotografēt;
• vērtēšana notiks divās pamatgrupās:

1. – iestādes un uzņēmumi;
2. – privātīpašumi (divās apakšgrupās: Interjera rotājums, Eksterjera
rotājums);
• veiksmīgāko, krāšņāko, fantāzijas bagātāko darbu autorus gaida
dažādi patīkami pārsteigumi un
balvas.
Apbalvošana notiks 21. decembrī
Mārupes pagasta kultūras namā –
Baltās adventes koncerta laikā, kā arī
būs 1 specbalva – īpašs ciemiņš jūsu
mājā Ziemassvētku priekšvakarā.
Māksliniece Jolanta Grosberga,
mob. tālr. 29857620, e–pasts: jolanta@marupe.lv

Stāvs pie stāva,
zibsnis pie zibšņa,
visdziļāk – kas nepateikts.
Jo šodien par visu augstāk
Māte Latvija zvaigznes ceļ.
/Andris Slapiņš/

Mārupes pagasta padome
sveic visus mārupiešus Latvijas valsts
dibināšanas 90. gadskārtā!

KULTŪRA UN MĀKSLA
Mārupes pagasta padome
Latvijas valsts 90. dzimšanas dienā
18. NOVEMBRĪ

DĀVINA

iedzīvotājiem iespēju noskatīties filmu

“RĪGAS SARGI”

plkst. 12.00 Mārupes kultūras namā, Mārupē,
Daugavas ielā 29
plkst. 17.00 Mārupes Mūzikas un mākslas skolā Jaunmārupē,
Mazcenu alejā 39

Adventes laika pasākumi

30. novembrī – 13.00 Tradicionālais bērnu koncerts.
7. decembrī – “Pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas dienas” pasākumi
plkst. 14.00 piemiņas vietā pie Mārupes kapiem, pēc tam k/n
atmiņu vakars politiski represētajām personām.
14. decembrī – 13.00 Mārupes pensionāru biedrības Ziemassvētku sarīkojums.
21. decembrī – 16.00 Koncerts “Baltā Advente”.
23. novembrī – Svecīšu vakars Mārupes pagasta kapsētās.

No 3. līdz 27. novembrim Mārupes pagasta padomes vestibilā
būs apskatāma bērnu vizuāli plastiskās mākslas izstāde “Manai
Latvijai 90”.
No 1. decembra Mārupes pagasta padomes vestibilā – bērnu un
jauniešu vizuāli plastiskās mākslas izstāde “Sniegpārsliņa”.
“Musturklubs” – radošo adītāju klubiņš, kas radies interneta
vietnē www.musturs.lv, piesaistot arī daudzu citu rokdarbu veidu pārstāves, nav rokdarbu studija, bet domubiedru apvienība,
kuras dalībnieces smeļas krāsu un dzīvesprieku viena no otras,
jau sarīkojušas vairākas izstādes Latvijā un piedalījušās labdarības
projektos.
Pienācis laiks veidot pastāvīgas tikšanās klātienē, ar nodarbībām
gan tradicionālo rokdarbu neparastos pielietojumos, gan neparastās rokdarbu tehnikās, kā arī iespēju dalīties pieredzē un idejās.
Kāpēc tieši Mārupē un ko vēl dara Musturmeitenes – lasiet nākamajā laikraksta “Mārupes Vēstis” numurā vai atnāciet 20. novembrī plkst. 18.30 uz pirmo “Mustura” tikšanos Mārupē Mārupes
kultūras nama mazajā zālē (ieeja no Gaujas ielas)!
Sīkāka informācija pa tālruni 29605699.

Paziņojums
1991. gada barikāžu dalībnieku Mārupes biedrības sapulce
notiks Mārupes kultūras nama
mazajā zālē š. g. 24. novembrī
plkst. 18.00.
Biedrības valde

Kā ik gadu z/s “Mārtiņi” piedāvā Ziemassvētku eglītes
izvēlēšanos pārvērst par
jauku piedzīvojumu
bērniem vai vienkārši izvēlēties svaigu
eglīti. Zvaniet –
29142465.
Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 11. novembris, 2008

Mazcenas bibliotēkai – 60
Mārupes pagasta vēsture savijusies vismaz tikpat raiba kā Latvijas
likteņceļi 90 gadu garumā. Tagadējam pagasta nosaukumam, ko devusi
Mārupīte, sākums meklējams pirms 83
gadiem, bet jau daudzus gadu desmitus par Mārupes sastāvdaļu saucama
arī daļa bijušā Babītes pagasta – Jaunmārupe jeb kādreizējā Mazcena – lielā
Cenu tīreļa mala. Un tās kultūras un
sabiedriskās dzīves centrs teju gadsimta
garumā bijis 1826. gadā celtās Švarcekmuižas vasaras māja, kur ilgus gadus
atradusies skola, kopš 1971. gada mājo
Mazcenu bibliotēka.
Mazcenu bibliotēka šogad svin
savu 60. dzimšanas dienu. Var jautāt,
kāpēc tieši no 1948. gada skaitāma
grāmatu krātuves vēsture, ja latvieši
vienmēr bijuši lieli lasītāji un, kā zināms, jau pirmās Latvijas laikā novados un pagastos veidojās bibliotēkas?
Gluži vienkārši – pirmais zināmais
lēmums par Mazcenas bibliotēkas
izveidošanu datējams ar 1948.gadu.
Protams, arī pirms tam jau 20. gs.
20.–30. gados Lauksaimniecības biedrības paspārnē pastāvēja privātais grāmatu fonds, ko var uzskatīt par bibliotēkas sākumu, taču visiem zināmu
iemeslu dēļ tā saturs tika iznīcināts
vai paslēpts. 60 gadu garumā mērāma bibliotēkas nepārtrauktā darbība,
jo, Latvijai atgūstot neatkarību pagājušā gadsimta 90. gados, kad daudz
kas tika pārvērtēts, nekas vairs netika
vardarbīgi iznīcināts.
Mazcenas bibliotēkas pamatlicēja
bija Anna Neibuka, kas mūsdienu
Pavasaru mājās sāka veidot grāmatu
krājumu. 1950. gadā bibliotēka pārcēlās uz Mazcenas “Lielbērziem”, un
tajā bija vismaz 500 grāmatu, kad
par bibliotekāri tiek pieņemta darbā
vidusskolu beigusī Irēna Ince (prec.
Krastiņa), vēlākos gados bibliotēku vada Andris Krisbergs, Paulīne
Kuļikovska (viņai pirmajai ir bibliotekāres izglītība), Benita Bormeistare (strādā arī kolhozā par kasieri),
Oskars Mors (ilggadējs kolhoza
galvenais grāmatvedis). 1968. gadā
kolhoza “Pionieris” priekšsēdētājs
Juris Pētersons piedāvā kultorga un
bibliotekāra amatu Dzidrai Reiziņai,

Bibliotēkā pieejamas jaunākās informācijas tehnoloģijas.

Dzidra Reiziņa vada Mazcenas bibliotēku jau 40 gadus.
kas strādā par kinomehāniķi Planetārijā. Tā sākās bijušās Mazcenas
pamatskolas audzēknes darba gaitas
dzimtajā ciemā un ēkā, kurā pirmoreiz ienākusi 8 gadu vecumā kā
skolniece, jo skolā brīvdienās notika
masu pasākumi, kurus jāorganizē
kultorgam (bibliotēkas fonds gan vēl
atrodas “Lielbērzos”). Tas bija laiks,
kad sabiedriskajās aktivitātēs jāparāda katra nozare – lopkopji, mehanizatori, piensaimnieki, veidojas
dažādas tradīcijas. 1971. gadā bibliotēka pārcēlās uz ēku Mazcenu alejā 4, kurā atrodas līdz šai dienai un
ir Dzidras Reiziņas darbavieta jau
40 gadus. 1979. gadā tika pabeigts
Kultūras darbinieku tehnikums,
ilggadējās bibliotekāres darba laikā
nomainījušies 8 ciema priekšnieki, var teikt, ka bibliotēkā uzaugusi

Mārupē māk piepildīt sapņus
Nobeigums. Sākumu lasiet 5. lpp.

Svētku noslēgumā pilnsabiedrības ARMT vadītājs Uģis Sproģis
sacīja, ka šajā kopīgajā darbā iepazinis cilvēkus, kuri ne tikai sapņo,
bet prot arī savus sapņus realizēt
un novēlēja, lai Mārupes pagasta
padomei izdodas jau iecerētais un
daudz citu lielu darbu.
Svinīgo skolas piebūves atklāšaRīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 11. novembris, 2008

nu vadīja Ira Krauja–Dūduma. Svētku vakaru padarīt skanīgu palīdzēja
Mārupes sieviešu koris “Resono”
Irēnas Račevskas vadībā, hip–hop
dejotāji Egila Misīša vadībā, soliste
Rūta Dūduma un muzikanti Ivars
Kalniņš, Gints Hartmanis, Zintis
Žvarts un Rihards Zaļupe. Paldies
visiem, kas veica piebūves celtniecību un ar to saistītos inženiertehniskos darbus, svētku rīkotājiem un

mūsu otra bibliotekāre – Dzidras
meita Solvita, kura ļoti lepojas, ka
viņu ģimenes piektā paaudze dzīvo
Jaunmārupē.
Pēc neatkarības atgūšanas arī
bibliotēkām pienāca grūti laiki,
daudz kas tika atstāts pašvaldību
ziņā. Ja pagasts atbalstīja, bibliotēkas pārkārtojās un pilnveidojās. Arī
Mārupe varbūt neiztika bez kļūdām,
uzskata bibliotekāre Dzidra Reiziņa,
jo, ja padomju laikos mūsu teritorijā
bija trīs bibliotēkas: Tēriņu “Dzimtenē”, Mārupes pagastmājā (no 1951.
līdz 1976. gadam vadīja Dzidra
Ozola) un Mazcenās, tad 90. gados
grāmatu fonds no bijušās Mārupes
ciema bibliotēkas, kuru tai brīdī jau
arī vairākus gadus pārraudzīja Dzidra Reiziņa, tika vienkārši pārvests uz
Jaunmārupi. Senā ēka ilgus gadus
skolas kolektīvam un tīrainiešiem
par atbalstu un sapratni būvniecības
gaitā! Par telpu svētku noformējumu ar krāsainiem baloniem paldies
firmai “MarkKli”.

Mārupes pamatskola

Mārupes pamatskolā, kuras
vēsture sākas 1949. gadā, šobrīd
no 1. līdz 9. klasei mācās 105 bērni. Tīraines iedzīvotāji – gan skolas
absolventi, gan tagadējie skolēni –
piebūves celtniecību ir gaidījuši jau
vairākās paaudzēs, jo sporta stundas

Mazcenas bibliotēka “Lielbērzos’’ 1969.gadā. Saņemtas jaunās grāmatas.
bija bez ērtībām, bet pēdējos gados
tā iegūst jaunu elpu.
Līdz pat pagājušajam gadam
blakus grāmatām dienesta dzīvoklītī mitinājās ilggadējie Mazcenas
skolas skolotāji Antoņina un Vitālijs Cakuli, bet tagad mājvietu
radis bērnu un jauniešu dienas
centrs “Švarcenieki”. Līdz ar to un
jaunajām tehnoloģijām, kas apgūtas
un ieviestas LR Kultūras ministrijas
un valsts aģentūras Kultūras informācijas sistēmas sadarbībā ar Bila
& Melindas Geitsu fondu veidotā
attīstības projekta “Trešais tēva dēls”
ietvaros, bibliotēka iegūst arvien
vairāk apmeklētāju. Ja 1976. gadā
Mārupes pagasta Mazcenas bibliotēkas vadītāja Dzidra Reiziņa saņēma
Goda rakstu par Labāko bibliotēkas
katalogu un 1980. gadā Mazcenas
bibliotēka bijusi labākā ciema bib-

liotēka Rīgas rajonā, tad tagad, kā
saka Dzidra Reiziņa, “pasaule ir
klikšķa attālumā, bet to jāprot izmantot”. Bibliotēkā ir ne tikai plašs
grāmatu – daiļliteratūras un nozaru
literatūras – un periodiskās preses
klāsts, bet arī bezvadu interneta
WiFi pieeja (5 datori brīvi lietojami, 2 – tikai mācību procesam),
elektroniskās datu bāzes Letonika,
Lursoft un NAIS, biroja tehnika,
kā arī notiek tematiskās izstādes.
Uzsākta sadarbība ar Jaunmārupes
sākumskolu izglītojošo pasākumu
organizēšana un ar “Mārupes Vēstīm” informācijas jomā.
Novēlam Mazcenas bibliotēkai,
kura ir vienīgā publiski pieejamā
grāmatu krātuve Mārupes pagastā,
atkal kļūt par vienu no pagasta sabiedriskās dzīves centriem.
Zanda Melkina

Mazcenas bibliotēka
Mazcenu alejā 4, Jaunmārupe, LV 2166
Tālrunis/fakss 67933422
e–pasts: biblioteka@marupe.lv

Bibliotēka atvērta
Pirmdien		
	Otrdien		
	Trešdien		
Ceturtdien		
Piektdien		

10.00–18.00
10.00–18.00
metodiskā diena
10.00–18.00
10.00–15.00

Pusdienu pārtraukums no 13.00 līdz 14.00

notika gaitenī, bet ēdināšana jaunākajām klasēm – blakus esošajā
Tīraines bērnudārzā.
Šobrīd skolā ar katru gadu palielinās skolēnu skaits, tāpēc sporta
zāles, ēdnīcas, kā arī papildu klašu
telpu celtniecība kļuva par nepieciešamību, lai veiksmīgi varētu realizēt
pamatizglītības programmu un nodrošinātu skolēniem atbilstošu vidi.
Iespējamais skolēnu skaits klasēs ir
20 skolēni, tāpēc kopējais skolēnu
skaits nākotnē skolā nebūs vairāk
par 180 skolēniem.

Jauno sporta zāles grīdu iemēģina
Mārupes hip-hop dejotāji.
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Mūzika veido Eiropu
Ar šādu devīzi no 14. līdz 17.
oktobrim Livorno (Itālijā) noritēja
1. Mūzikas skolu direktoru seminārs,
ko rīkoja Eiropas Mūzikas skolu
apvienība (EMU). Latviju šajā organizācijā pārstāv Latvijas Mūzikas
izglītības iestāžu asociācija (LMIIA).
Semināra mērķis bija no katras apvienībā iesaistītās valsts piesaistīt 2–3
mūzikas skolu direktorus, un Latviju šajā seminārā pārstāvēja Siguldas
Mūzikas skolas direktors Guntars
Zvejnieks un Mārupes mūzikas
un mākslas skolas direktore Dace
Štrodaha. Seminārā kopā piedalījās
35 mūzikas skolu direktori no 13
Eiropas Savienības valstīm un kandidātvalstīm.
Seminārs bija veidots, lai sekmētu sadarbības projektus starp Eiropas mūzikas skolām. Tas sastāvēja
no vairākām daļām. Pirmkārt, tika
prezentēts materiāls par iespējām
pretendēt uz Eiropas grantiem, ar
ko iepazīstināja Gerits Valstra (Gerrit
Walstra), kas ir “Haute Europe” vecākais konsultants. “Haute Europe”
ir organizācija, kas specializējas valdību un institūciju konsultācijās par
Eiropas politiku un iespējamajiem
Eiropas Savienības projektu finansējumiem.
Otrkārt, semināra dalībnieki tika
iepazīstināti ar diviem veiksmīgākajiem projektiem, kas realizēti starp
Eiropas kultūrizglītības iestādēm. Pēc
šo projektu prezentācijas radās sajūta,
ka ir iespējams īstenot jebkurus projektus. Ir tikai trīs faktori, kas nosaka

No labās EMU prezidents Gerdts Eikers, Mārupes Mūzikas un mākslas skolas direktore Dace Štrodaha, EMU
ģenerālsekretāre Gerija Kūpa, Siguldas Mūzikas skolas direktors Guntars Zvejnieks
to veiksmīgu realizāciju. Un tie ir –
ideja, zināšanas par programmām,
uz kuru ir iespējams pretendēt (piemēram, Comenius, Grundtvig, Youth
in action u. c.), un prasme uzrakstīt
šo projektu, tādējādi iegūstot līdzekļus tā īstenošanai. Lai realizētu šādu
projektu, ir jāmēģina vai nu pašam
“izburties cauri” šīm programmām,
vai piesaistīt kompetentu speciālistu,

kas varētu konsultēt un/vai uzrakstīt
šo projektu.
Treškārt, darba grupās tika apspriestas problēmas, aktualitātes, iespējas un veidi, kā tās risināt, attīstīt.
Dažas no aktualitātēm – mūzikas
skolu sistēmas, modeļi un stratēģijas;
mācīšanas metodes; kvalitātes sistēmas; pedagogu un audzēkņu pieredzes apmaiņas braucieni, nometnes.

Pedagogu un audzēkņu pieredzes
apmaiņas braucieni un nometnes
bija aktuālākā tēma, kas interesēja
visus seminārā pārstāvētos direktorus. Tas nozīmē, ka ir lieliska iespēja
veidot sadarbības projektus ar Eiropas mūzikas skolām, jo daudzi bija
vienisprātis, ka tas ir veids, kā visātrāk augt un attīstīties. Darba grupās
veidojām iespējamos projektus, taču

šis vairāk bija tehnisks, treniņa darbs,
lai apjaustu modeļus un tehnikas, kas
palīdz veidot projektus.
Kam tas interesē vairāk, var
ieskatīties EMU interneta vietnē,
vai arī personīgi zvanīt vai rakstīt
mums abiem. Noslēgumā vēlamies
mudināt kolēģus nebaidīties uzsākt
dažādus projektus, neskatoties uz to
apmēriem un izmaksām. Ja projekts
būs labs, ja tas būs korekti un precīzi uzrakstīts, to noteikti atbalstīs. Ja
kādam interesē sadarbības partneri
Eiropā, sazinieties ar mums. LMIIA
ir izveidojušies kontakti ar Slovēnijas,
Slovākijas, Ungārijas, Serbijas, Itālijas,
Šveices, Holandes, Vācijas, Zviedrijas,
Beļģijas un Lietuvas kolēģiem. Un
vēl viens novēlējums – mācieties valodas, iespējas ir milzīgas un Eiropa
ar vien vienotāka un mazāka, līdz ar
to – pieejamāka.
Atceļā apmeklējām vienu no
skaistākajām Itāļu pilsētiņām – Luku,
kurā dzimuši izcili itāļu komponisti
Dž. Pučini un L. Bokerini. Klaiņojot pa pilsētu, nejauši nonācām pie
L. Bokerini mūzikas skolas, kur ieskatījāmies tās gaiteņos. Un kā brīnišķīga kadence izskanēja (arī nejauši
atklātais) klarnešu kvarteta koncerts
kādā jaukā, mazā baznīcā...
Decembrī EMU prezidijs rīkos
sanāksmi Latvijā, kuras laikā iepazīsies ar Latvijas kultūrizglītības sistēmu, tiksies ar politiķiem un LMIIA
valdi, kā arī apmeklēt dažas mūzikas
skolas.
G. Zvejnieks, D. Štrodaha

In Memorian

Mārupes vidusskolas mūzikas skolotāju Sarmīti Šulci pieminot
1. stāsts

Nekad tev darba nebija par daudz –
Tu tajā degi, citus sasildot.
Un sadegi…

Sarmīt, Tu neapšaubāmi bija
ļoti talantīga mūzikas skolotāja.
Visam, kam ķēries klāt, bija labs
rezultāts.
Mēs sākām strādāt Mārupes
vidusskolā gandrīz vienlaikus. Es
dažus mēnešus agrāk. Atceros, ienākšanu skolā Tu sāki ar vēlēšanos – izveidot zēnu kori. Tas bija
1993. gada pavasarī. Rudenī puikas
jau nāca uz mēģinājumiem. Visus
šos gadus Tu esi strādājusi ar trim
koriem: 2.–4. klašu, 5.–9. klašu un
zēnu kori. Vienubrīd Tev izdevās
sapulcināt arī jaukto vidusskolas
kori. No skatēm Tavi dziedātāji
vienmēr atgriezās godalgoti. Solisti
un dueti vienmēr bijuši rajona un
novada laureāti un dziedājuši noslēguma koncertos LU Lielajā aulā.
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Sarmīte Šulce vēl šovasar ar Mārupes vidusskolas zēnu kori 8. zēnu koru
salidojumā
Trīs reizes (1995., 2000., 2005. g.)
Tu aizvedi zēnu un 5.–9. klašu ko-

rus līdz Skolēnu Dziesmu svētku
Lielajai Mežaparka estrādei. Puikas

bijuši zēnu koru 7. un 8. salidojuma dalībnieki (2003., 2008. g.). Tu
vienkārši neprati strādāt pa roku
galam. Neviens skolas koncerts
šajos gados nav noticis bez Tavu
dziedošo kolektīvu līdzdalības.
Šopavasar maija beigās bija
Tavs pēdējais lielais izgājiens skatītāju un klausītāju priekšā, kad Tavi
puikas iesoļoja Cēsu pils estrādē, lai
dziedātu 1500 zēnu lielajā kopkorī
8. zēnu koru salidojumā. Tu staroji!
No virsdiriģenta Romāna Vanaga
Tu biji saņēmusi komplimentus par
puiku lielisko, skanīgo dziedājumu
pirmssalidojuma skatēs.
Kad rakstu šīs rindas, man
priekšā ir apbalvojums, par kura
esamību Tu nemaz nezini. Mēs
gaidījām Tavu atveseļošanos, lai
tad kādā jaukā brīdī pasniegtu Tev
Rīgas rajona padomes Izglītības un
kultūras pārvaldes Atzinības rakstu
kā labākajai Rīgas rajona vispārizglītojošo skolu mūzikas skolotājai.

Sarmīt, mums Tevis ļoti pietrūkst. Bet Tev tagad jādiriģē citi
kori uz viņsaules skatuvēm… Tu
sadegi, kā neviens vien talantīgs cilvēks… Lai miers Tavai dvēselei!
Tava kolēģe – Ruta Straume

2. stāsts

Skolā garais starpbrīdis. Bibliotēkā ienāk Sarmīte, paņem krēslu
un, apsēdusies pretī, saka man:
“Beidz taču vienreiz strādāt, labāk
pastāsti ko labu!”
Ko lai izstāstu, ja asaras trīsuļo
skropstās? Varbūt to, ka Tu, Sarmīt,
biji viena no jaukākajām kolēģēm,
un vēl to, ka es nešaubīgi ticu, ka
tur, kurp Tu tagad dodies, būs ļoti,
ļoti labi. Lai Dieva miers ir ar Tevi!
Un vēl vārdi no kādas dziesmas:
“Augšā aiz zvaigznēm tu gaismā
reiz kļūsi,
Ko šeitan cerēji, sasniegts tur būs.
Ko tu še cietis, ko strādājis grūti,
Bagāti tas tev tur atmaksāts kļūs.”
Bibliotekāre Aija
Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 11. novembris, 2008

Kad radās Latvija,
Vilhelmīnei bija 10 gadi
Ļoti rudenīgā oktobra pirmdiena
kādās Mārupes pagasta mājās Jaunmārupē bija gaiša un saulaina sirdīs –
tur Vilhelmīne Ozoliņa radu pulciņā
atzīmēja savu 100. dzimšanas dienu.
Mārupiešiem tas nav gluži unikāls
notikums, kāds notiek reizi daudzos
gados, jo pēdējo gadu laikā esam ik
pa pāris gadiem sveikuši kādu cilvēku,
kas nodzīvojis veselu gadsimtu, tomēr
tas vienmēr ir īpašs mirklis – sastapties ar cilvēku, kas pieredzējis to, par
ko jau vairākas paaudzes mācās no
vēstures grāmatām un šādu bagātu
cilvēku atmiņām.
Vilhelmīnes kundze, kura jau
dažas dienas iepriekš bija saņēmusi apsveikumu no Valsts prezidenta, sveicējus no Mārupes pagasta
padomes sagaidīja možā omā un
skaidru prātu, vien uz vaicājumu:
vai apsveikumu nolasīt, atbildot, ka
ar dzirdēšanu esot nedaudz labāk
kā ar redzēšanu. Runājot par vēsturi, jubilāres tuvinieki ar smaidu
pastāstīja, kā Vilhelmīnes kundze
nesen prātojusi: “Latvijai šogad deviņdesmit, bet man jau simts. Kas
tad bija pirms tam?”
Vilhelmīne Ozoliņa 1908. gada
27. oktobrī dzimusi Piņķos 4 bērnu ģimenē, jaunākā māsa nesen
nosvinējusi 92. dzimšanas dienu.
Ilgus gadus Omīte strādājusi par
lopkopēju brigadieri, viņas pārziņā
bijušas 6 kūtis. Pagājušā gadsimta
vidū Mazcenā (tagad Jaunmārupē)
pašu ģimenes spēkiem uzcelta jauka
mājiņa, kur izaudzināti 3 bērni –
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– Pēterim Mūrniekam, Dzintaram Tupiņam, Aivaram Levicam, Ausmai Pētersonei, Rasmai Birutai Brastiņai, Elitai Kļaviņai,
Antoniai Nikolajevai

80 – Ivanam Markovskim, Ausmai Ciršai
85 – Austrai Veckrievānei
90 – Annai Sitkovai
92 – Ērikai Paeglei
Oktobrī Mārupes pagasta dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti
16 jaundzimušie.
Anastasija Iļņicka (dzimusi 23. 09.), Arta Mestere (dzimusi
28. 09.), Elizabete Klintiņa (dzimusi 26. 09.), Maksims Mihailovs
(dzimis 02. 10.), Ņikita Dailida (dzimis 02. 10.), Renārs Keisters
(dzimis 02. 10.), Anna Fursova (dzimusi 04. 10.), Paula Simona
Putina (07. 10.), Filips Amadeus Filks (dzimis 07. 10.), Jānis Reinis
Lieldiens (dzimis 02. 10.), Enrijs Patriks Jefimovs (dzimis 26. 09.),
Terēze Lazda (dzimusi 04. 10.), Anna Hodrea (dzimusi 20. 10.),
Artūrs Indriksons (dzimis 28. 08.), Elīza Auziņa (dzimusi 23. 10.),
Karlīna Paula Pļaveniece (dzimusi 26. 10.).
meita un divi dēli, no kuriem viens
diemžēl jau aizsaulē. Bērniem kopā
8 bērni, bet pie mazmazbērnu skaitīšanas mums cipari nojuka. Tagad
Vilhelmīnes kundze dzīvo kopā ar
mazmeitas Ināras ģimeni.
Kā pastāstīja radi, Vilhelmīnes
kundze ir lietas kursā par daudzām
dzīves aktualitātēm, piemēram, par
sportu, jo 2 no viņas mazmazdēliem
ir mūsu hokeja jaunā cerība – Jānis
Ozoliņš – U–18 un U–20 Latvijas
izlašu dalībnieks un viņa brālis
Agris. Savukārt mazmeitas Ināras

bērni nodarbojas ar mūziku.
Vilhelmīnes kundze, kurai gan
mīļāk piestāv radu lietotais vienkāršais vārds Omīte, pati var atvērt
durvis ciemiņiem, ik rītu uzvāra sev
tēju, labā laikā labprāt iziet ārā, bet,
kas pats pārsteidzošākais, joprojām
darina brīnišķīgus tamborētus pārklājus – galdautus un sedziņas no
motīviem. Lai Dieviņš dod spēku
jubilārei paveikt visus likteņa lemtos
darbiņus un vadīt savas dienas gaišumā un saticībā!
Zanda Melkina

Noslēgtas 2 laulības.

līdzjūtība
Oktobrī uz mūžu no mums šķīrušies:
Oļegs Petrovs (1936),
Guntis Hincenbergs (1943),
Anastasija Pavļučenko (1927),
Jānis Ivanovs (1944),
Antoņina Borovska (1914),
Jurijs Kudrovs (1940),
Mirdza Pauša (1946).

Kā mārupieši ceļoja uz Gurķu pilsētu un sportoja kaimiņzemē
(Sākums “Mārupes Vēstu”
oktobra numurā)
Tālākais pieturas punkts Lietuvas Dzukijas novadā bija vecākā kūrortpilsēta – Druskininki.
Kūrorts darbojas no 1794. gada,
atrodas netālu no Baltkrievijas un
Polijas robežas pie Nemunas upes.
Druskininku vecpilsēta pasludināta par urbanistisku liegumu,
tāpēc kūrorts darbojas visu gadu
gan kā balneoloģisks, gan klimatisks kūrorts.
Pilsēta tīra, sakopta, ar skaistiem parkiem gar Nemunas krastu
un pa upi var vizināties ar kuģīšiem. Pilsētā ir vairākas dziednīcas, viesnīcas, baznīcas, divas
vidusskolas, divi bērnu dārzi un
citas iestādes.
2007. gadā te atvērts Austrumeiropā lielākais akvaparks. Tas
ir moderna kompleksa veidā ar
pieciem korpusiem, kuros atroRīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 11. novembris, 2008

das piršu komplekss (18 pirtis),
kuras iekārtotas atbilstoši dažādu
zemju tradīcijām (krievu, somu,
turku u. c.), ūdens izpriecu daļa
ar nolaišanās kalniņu torni, viesnīca, restorāns, kafejnīcas, boulings,
konferenču zāles.
Daudzi mūsu pensionāri izbaudīja kūrorta piedāvāto programmu
veselības uzlabošanai, apmeklēja
dažādas pirtis, peldējās baseinos,
kuros tiek izmantots minerālūdens,
līdz ar to ārstē sirds asinsvadu slimības, nervu sistēmas, elpošanas
orgānu, mugurkaula un locītavu
saslimšanas.
Netālu no akvaparka apmeklējām dziednīcu, kurā varējām nogaršot četrveida minerālūdeņus,
kuri satur dažādās koncentrācijās
sāļus – magniju, bromu. Daži ūdeņi bija tik ļoti sāļi, ka negribējās
norīt, bet veselības uzlabošanai tos
izmanto. Dziednīcās ārstēties var

bez obligāta ārsta norīkojuma. Ja
ir kādas sūdzības par veselību, var
konsultēties pie ārsta dziednīcā.
Braucām tālāk uz otru kūrortpilsētu – Birštonu. Neliela pilsētiņa, kurā atrodas Vītauta kalns,
no kura paveras skaists skats uz
Nemunas upes senleju, bet parkā
var aplūkot granītā cirsto robusto
lielkņaza Vītauta pieminekli.
Birštonā apmēram pirms 200
gadiem atrastas ārstnieciskās dūņas
un minerālūdeņi. Pēc Pirmā pasaules kara Lietuvas Sarkanais Krusts
ierīkoja sanatorijas, kuras pēc lielajām pārmaiņām 20. gadsimta
90. gados atkal atdzimst un piedāvā
laika garam atbilstošus medicīniskos pakalpojumus. Lietuvā kūrortu
pastāvēšanai daudz palīdz valsts. Šo
kūrortu iecienījuši vācieši, poļi un
Izraēlas pilsoņi. Ar prieku staigājām
pa Lietuvas kūrortpilsētām, bet ar
dziļu nožēlu sirdī par zudušajiem

kūrortiem Latvijā.
Mājupceļā iegriezāmies Grūtas parkā, kas iekārtots Dzukijas
mežā, netālu no Druskininkiem.
Parku veidojis tā saimnieks Viļums
Maļinausks un no visas Lietuvas
savedis dažādus padomju laika
pieminekļus un izvietojis parka
teritorijā, kuru apņem dzeloņstiepļu žogs. Reklāmas biļetenā teikts:
“Šis parks nav šovs. Tas radīts pēc
Sibīrijas koncepcijas, ko papildina
daba, koka ietves, koncentrācijas
nometņu fragmenti. Šī vieta atspoguļo mūsu tautas smago pagātni,
kas radījusi daudz sāpju, ciešanu
un zaudējumu.” Parkā atrodas muzejs, informācijas centrs, arī “klubs
lasītava” ar bibliotēku un padomju mākslas galeriju, kā arī ēdnīca,
kura iekārtota “kičīgā” padomju
laika stilā un ēdienkartē galvenais
ir sīpoli, siļķe, rupjmaize, kā arī
“100 grami” graņonkas.

Ir kiosks, kurā var nopirkt
suvenīrus ar padomju laika simboliku – nozīmītes, “graņonkas”,
sērkociņu kastītes ar Ļeņina un
Staļina attēliem, kā arī spēļu kārtis ar tā laika valsts vīru attēliem.
Bērnu izpriecām parkā labiekārtots rotaļu laukums un minizoodārzs.
Pateicoties zinošai un sportiskai gidei ekskursijas laikā pensionāri kārtīgi varēja izlocīt kājas
un ievingrināt locītavas, jo Lietuvā kāpām vairākos pilskalnos, no
kuriem pavērās skati uz Nemunas
upi.
Pensionāru vārdā – paldies
Mārupes pagasta padomei par
doto iespēju apmeklēt Lietuvu
un iepazīt kaimiņzemes vēsturi,
kultūru un kūrortus.
Grupas dalībniece
Ilga Baiba Ivbule
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Uzstādīts pirmais vertikālās ass vēja ģenerators Latvijā
Oktobra beigās Mārupes pagasta “Jaunmārtiņos” sāka darboties
Latvijā pirmais vertikālās ass vēja
ģenerators. Šīs ieceres autors un realizētājs ir mūsu pagasta iedzīvotājs
Andris Lībers. Kāpēc tas vajadzīgs
un kādiem mērķiem tiks izlietota
saražotā elektroenerģija, “Mārupes
Vēstis” jautāja Andrim Līberam.
“Uz uzdotajiem jautājumiem
var atbildēt no dažādiem skatu
punktiem un no tiem izlobīsiet
arī atbildes: par pašu faktu – vēja
pie mums ir daudz, tāpēc, lai ar
kādi vēji pūš visi griezīs ratu. Ja ar
humora pieskaņu – vēlos palīdzēt
a/s “Latvenergo” risināt enerģētikas problēmas, kuras radīsies
pēc Ignalīnas a/s slēgšanas. Ļoti
nopietni – gribu dot savu ieguldījumu atjaunojamās enerģijas
pielietošanā saskaņā ar Eiropas Sa-

vienības attiecīgo regulu un direktīvu norādījumiem un to ieskaitīt
kopējā Latvijas devumā. Zaļi domājot – dodu savu ieguldījumu
globālās sasilšanas mazināšanai,
jo termoelektrostacijas par manu
tiesu samazinās kaitīgos izmešus,
kuri rada to sasodīto siltumnīcas
efektu, kā arī pats samazināšu
sadedzinātās malkas daudzumu.
Ekonomiskais aspekts – kapitālieguldījumi kādreiz atmaksāsies, bet
rēķini par izlietoto elektroenerģiju būs mazāki. No ģeogrāfiskā
skata – vieglāk varēšu paskaidrot
savu atrašanās vietu, teikšu: “Pie
Jaunmārupes, tur kur griežas muciņa.” Filozofiskā doma – lai arī
ko dari šodien, tas atsauksies un
aizies nākotnē!”
Informāciju par vēja ģeneratora tehnisko pusi, celtniecības

gaitu, ekspluatācijas īpatnībām
un citiem jautājumiem Andris
Lībers apsolīja izklāstīt citā rei-

zē, bet ar sev piemītošo humoru
piebilda: lai samazinātu ģenerators
atmaksāšanās laiku, informāciju

un intervijas sniegšot par maksu,
izņēmums, protams, būs mūsu
“Mārupes Vēstis”.

sports

Bez cīņas nav uzvaras
Oktobra mēneša vidū piekto
reizi notika Voldemāra Lībera ceļojošā kausa izcīņa Mārupes pagasta
riteņbraucēju jaunās paaudzes starpā.
Mērķtiecīgākie jaunie velosportisti saņēma balvas un par sportisko
sniegumu 2008. gadā glabās saņemto
kausu veselu gadu.
Tā kā paaudzes mainās, tad gribu
atgādināt dažas ziņas par Voldemāru
Līberu, par cilvēku, kura vārdā nosaukti ceļojošie kausi.
Voldemārs dzimis 1913. gada
28. aprīlī, Babītes pagasta “Bērzkalnos”

(tagad Mārupes pagasta “Mārtiņi”),
mācījies Mazcenas skolā (tagad tur ir
bibliotēka), strādājis zemnieka darbus
tēva mājās. Par paša pelnītu naudu
pagājušā gadsimta divdesmitajos
gados nopircis pirmo velosipēdu, ar
kuru veicis garus braucienus savam
priekam un treniņiem.
Pirms astoņdesmit gadiem riteņbraukšana Latvijā bija izplatīta aktīvās atpūtas nodarbība. Voldemārs ar
brāļiem un brālēniem no Līberu un
Šķērstenu dzimtām ar velosipēdiem
ir apbraukājis Latviju krustām šķēr-

sām, veicis daudzdienu braucienu gar
Latvijas sauszemes robežu.
Trīsdesmito gadu sākumā Voldemārs sāka piedalīties Babītes pagastā un tuvākajā apkārtnē rīkotajās
sacensībās. Vecākais apbalvojums,
kurš glabājas kā ģimenes relikvija, ir
1935. gadā saņemtais sudraba kauss.
Viņš ir piedalījies pirmajos četros Latvijas riteņbraucēju Vienības
braucienos un ieņēmis godalgotas
vietas
2. Vienības braucienā (1937),
3. Vienības braucienā (1938), 4. Vie-

No labās Rihards Bartuševičs un Toms Pikšēns

Otrais no labās – Oskars Šķēls
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nības braucienā (1939).
Voldemārs Lībers redzēja, kā
atdzimst viņa senču zeme, un, būdams Latvijas patriots, vēlējās, lai,
guldot viņu zemes klēpī, tam pāri
segtos Latvijas Sarkanbaltsarkanais
karogs. Viņa vēlēšanās tika izpildīta
1995. gada septembra Bolderājas
kapos.
No sevis vēlos piemetināt, ka
esmu gandarīts: manis ierosinātā
tradīcija rīkot velosporta sacensības
meža takās, kurās trenējies mans

tēvs, iztur laika pārbaudi. Nāk jaunas paaudzes, kuras ar sportiskiem
sasniegumiem godina sava pagasta
sporta celmlaužus.
V. Lībera ceļojošo kausu katru
gadu saņem labākie mārupieši 3
bērnu un jauniešu vecuma grupās.
Šogad galvenās balvas izcīnīja Oskars
Šķēls (kausu saņēma 2. reizi), Toms
Pikšēns un Rihards Bartuševičs (kausu savā vecuma grupā izcīnījis visas
5 reizes).
Andris Lībers
Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 11. novembris, 2008

