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Skolotāji svin savu dienu

Kā zināms, oktobra pirmajā svēt
dienā ir Skolotāju diena, taču reāli
mūsu skolotāji šos svētkus izbauda
jau iepriekšējā piektdienā – gan savās
darba vietās, kad skolās notiek saīsi
nātas stundas, bērni gatavo visādus
pārsteigumus, tai skaitā “atbrīvojot”
skolotājus no viņu pienākumiem
improvizētās stundās, gan – Mā
rupē otro gadu pēc kārtas – visu
izglītības iestāžu darbinieku kopīgā
svētku pasākumā.
Šogad Skolotāju balles organi
zatori bija Mārupes pamatskolas
kolektīvs un par svētku norises
vietu tika izvēlēts Mārupes kultūras
nams. Balles devīze bija: “Atceries
skolas laiku!”. Ielūgumā bija rakstīts:
“Ja sirdī esi nopietns skolotājs, uz
balli ierodies vakartērpā, tomēr, ja
tavā sirdī vēl dzīvo bērns, iejūties
skolēna ādā – iesien matos banti,
uzvelc veco formas tērpu, pieliec
pilnas kabatas ar špikeriem un…”
Lielākā daļa gan bija sakautrējušies
ierasties skolas formās, tomēr domā
ju, ka diezgan retā iespēja saposties
vakartērpā tīri sievišķīgi (nevienam
jau nav noslēpums, ka lielākā daļa
mūsu izglītības iestādēs strādājošo ir
sievietes!) dominēja pār aicinājumu
pilnīgi iejusties savu mācāmo ādā.
Skolotājas bija vienkārši fantastis
kas, kungi – braši, un vakars varēja
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sākties!
Pasākums sākās ar mūsu izglītī
bas kolektīvos darba gaitas uzsākušo
kolēģu sveikšanu. Šogad Mārupes
skolotāju un tehnisko darbinieku
rindas papildinājuši 36 jauni darbi
nieki un, kas pats iepriecinošākais,
pirmo gadu pēc ilgāka laika visas
izglītības iestādes uzsākušas jauno
mācību gadu ar pilnībā nokomplek
tētām darbinieku vietām.
Katrs jaunais darbinieks saņēma
Mārupes pagasta pildspalvu un zie
dus, kā arī uzdevumu piepūst ba
lonu. Pēc tam katram apsveiktajam
bija jākāpj tribīnē un jāpasaka vienā

vārdā vai teikumā, kāpēc
viņš ir vislabākais Māru
pes skolotājs!
Vakarā stundas vadīja
atraktīvs un improvizēt spējīgs pa
sākumu vadītājs “Mārupes skolas
direktora vietnieks audzināšanas
darbā” Edgars Liepiņš, kurš vairā
ku skolotāju aizņemtības dēļ vadīja
gan ritmiku, gan civilās aizsardzī
bas nodarbības, gan citas stundas.
Mūzikas stundu gan vadīja īsti
profesionāļi – ar jautru muzikālu
stāstu visus izklaidēja atraktīvākais
un smieklīgākais Latvijas kameror
ķestris “SHADY BRASS Q”.
Vakara gaitā bija vēl daudz jaut
ru izdarību līdz pat Mis vēlēšanām
un svētku salūtam kultūras nama

pagalmā, ko par godu “skolas” mei
tenēm “direktora vietnieks” uzticēja
veikt zēniem.
Par deju prieku gādāja Ēriks,
kurš Mārupē iecienīts kā senioru,
tā vidējās paaudzes aprindās, jo
izpilda ne tikai daudzu iemīļotas
populāras melodijas, bet prot aiz
rautīgi iekustināt publiku dejošanai
un dziedāšanai. Tā kā balle ieilga
krietni pēc pusnakts, varam domāt,
ka pasākums bija izdevies un mūsu
bērnu pedagogiem izdevās patīkami
nosvinēt savus profesionālos svētkus.
Lai viņiem pietiek degsmes, izturī
bas un veselības visu mācību gadu
atkal dot savas zināšanas jaunajiem
mārupiešiem!
Zanda Melkina

m Mārupes pensionāri
apceļo Zemgales pilis
un Eiropu
m Latviešu “Noktirne”
Eiropas mūzikas sirdī
m Visus bijušos
jauktā kora “MĀRUPE”
dziedātājus aicina
UZ KORA 30 GADU
JUBILEJAS KONCERTU!
m Cāļus skaita
rudenī – par meiteņu
volejbola komandu
m 23. novembrī
“MĀRUPES SPORTA
LAUREĀTS 2007”
m Gāzes cenas sāk
kāpienu

m Vēlreiz par
ugunsdrošību, uzsākot
apkures sezonu
m SVEICAM
Ritmikas stunda sākās ar pirkstu vingrinājumiem.

Atraktīvie mūzikas “skolotāji” skaņdarbus ne tikai spēlēja, bet pat … izdejoja.

Jaunmārupes sākumskolā viesi no policijas
11. oktobrī plkst. 10.00 skolas
aktu zālē pulcējās visu sākum
skolas klašu skolēni uz tikšanos
ar Mārupes pagasta policijas no
daļas priekšnieku Juri Jēkabsonu
un viņa komandu.
Notika saruna par skolēnu
iekšējās kārtības noteikumu ie
vērošanu, par drošību dažādās
situācijās skolā un ārpus tās. Iz
glītojamie aktīvi iesaistījās disku
sijā un atbildēja uz uzdotajiem
jautājumiem. Tika izrādīts polici
jas transports, ar kuru pārvietojas
policijas darbinieki un ar kādu
pārvadā aizturētos. Lai gan po
licijas pārstāvji ir ļoti aizņemti,
taču vienojāmies, ka J. Jēkabsons
labprāt atbrauks uz klašu audzi
nāšanas stundām, ja būs nepie
Rīgas Apriņķa Avīze
sestdiena, 20. oktobris, 2007

Foto: Silvija Bartuševiča

Foto: Zanda Melkina

m Apskatei – tikai
mākslas darbus!

Drosmīgākajiem bija iespēja pasēdēt “aiz restēm” policijas automašīnā.
ciešamība nokārtot kādas grūti
risināmas problēmas sakarā ar
izglītojamo uzvedību skolā.
Paldies Jurim Jēkabsonam un

viņa komandai par atsaucību!
Direktora vietniece izglītības
jautājumos
Anita Līdaka

Skolas zālē daudzi klausījās policistus ļoti uzmanīgi.
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PAGASTA PADOMĒ

SĒDE Nr. 14 − 2007. gada 26. septembrī
Nekustamā īpašuma un plānošanas
jautājumi
Mārupes pagasta padome
(MPP) nolēma:
• izveidot:
Jaunmārupes ciema teritorijā
Ciedru ielu (no Segliņu ielas
līdz nekustamam īpašumam
“Auziņas”) – 0.1 km garumā un
12 m platumā sarkanajās līnijās;
Mārupes ciema teritorijā Idas
ielu (no pašvaldības ceļa C−6 līdz
proj. ceļam) – 0.7 km garumā un
12 m platumā sarkanajās līnijās;
• piešķirt juridiskās adreses pēc
22 iesniegumiem;
• precizēt 4 juridiskās adreses
Dzirnieku ielā;
• atteikties no pirmpirkuma tie
sībām uz 14 nekustamā īpašuma
objektiem;
• atteikt 1 nekustamam īpašu
mam noteikt zemes izmantošanas
papildmērķi;
• 11 gadījumos piekrist nekus
tamo īpašumu sadalīšanai divos vai
vairākos zemes gabalos; nepiekrist
nekustamā īpašuma “Vindēni−1”
1. zemes vienības sadalīšanai; ne
piekrist no nekustamā īpašuma
“Kalngales komplekss” atdalīt zemes
gabalu 0.6 ha platībā;
• uzsākt detālā plānojuma iz
strādi:
Darba
uzd. Nr.

Nosaukums

un atzinumu saņemšanai:
zemes gabalam “Purvāji” (zemes
kadastra Nr. 8076–012–0034);
zemes gabalam “Namiķi” (zemes
kadastra Nr. 8076–012–0021);
zemes gabala “Vilciņi” (zemes
kadastra Nr. 8076–009–0013) 1. ze
mes vienības un 2. zemes vienības
teritorijai ar ieteikumu detālplāno
juma teritorijā paredzēt vietu sa
biedriskajiem zaļumiem ar sporta
un rotaļu laukumiem;
• detālplānojuma “Zaķi” (zemes
kadastra Nr. 8076–009–0025) izstrā
dātājam pilnveidot detālplānojuma
1. redakciju atbilstoši detālplānojuma
vadītāja atzinumam Nr. 038/07;
• apstiprināt izstrādātā detālā
plānojuma 1. redakciju kā galīgo un
pieņemt Mārupes pagasta saistošos
noteikumus:
Nr. 30 “Mārupes pagasta ne
kustamā īpašuma “Lejaszeltiņu iela
1” (zemes kadastra Nr. 8076–007–
2117), “Lejaszeltiņu iela 2” (zemes
kadastra Nr. 8076–007–2118), “Le
jaszeltiņu iela 3” (zemes kadastra Nr.
8076–007–2116), “Lejaszeltiņu iela
4” (zemes kadastra Nr. 8076–007–
2109), “Lejaszeltiņu iela 5” (zemes
kadastra Nr. 8076–007–2115), “Le
jaszeltiņu iela 6” (zemes kadastra Nr.
8076–007–2110), “Lejaszeltiņu iela
7” (zemes kadastra Nr. 8076–011–
Teritorijas robežas

Nr. 35 projektu “Mārupes pa
gasta nekustamā īpašuma “Mār
tiņrozes” (zemes kadastra Nr.
8076−011−0347) 1. zemes vienības
detālais plānojums”;
Nr. 36 projektu “Mārupes
pagasta nekustamā īpašuma
“Paegļi” (zemes kadastra Nr.
8076−007−0595) detālais plāno
jums”;
• piekrist, ka 12 Latvijas iedzī
votāji iegūst īpašumā un nostipri
na zemesgrāmatā domājamās daļas
no nekustamā īpašuma Mārupes
pagastā.
Noteikumi un nolikumi
Pieņēma iesniegtos saistošos no
teikumus Nr. 37 “Mārupes pagasta
sabiedriskās kārtības noteikumi”.
Apstiprināja
nolikumu
“Sabiedriskās kārtības dienesta no
likums”.
Apstiprināja
nolikumu
“Administratīvās Komisijas noli
kums”.
Izglītības jautājumi
• Ar 2007. gada 1. oktobri PII
“Tīraine” palielināt esošās štata vie
tas “sporta skolotājs” darba slodzi
no 0,5 uz 0,75.
• Ar 01.10.2007. Mārupes
vidusskolā atvērt štata vietu

Platība

Detālplānojuma mērķis

Nr.
nekustamā īpašuma
2007/48 “Vindēni−1” (zemes
kadastra Nr.
8076−011−0755)
2. zemes vienības
teritorija

sauszemes robeža starp nekustamā apmēram sadalīt zemes gabalu ne ma
īpašuma “Vindēni−1” 2. zemes vienību 0.7576 ha zāku par 0.12 ha un mainīt
un nekustamiem īpašumiem Stum
zemes izmantošanas veidu
buru iela 1, Kadiķu iela 4, Kadiķu iela
no lauksaimniecības zemes
6, Kadiķu iela 8, Vītolu iela 23, Vītolu
uz vienģimeņu un divģimeņu
iela 21, Vītolu iela 19 un nekustamo
dzīvojamo māju apbūvi
īpašumu “Vindēni”

Nr.
nekustamā īpašuma
2007/49 “Vindēni” (zemes
kadastra Nr.
8076−011−0525)
teritorija

meliorācijas novadgrāvis K−77 − apmēram sadalīt zemes gabalu ne
sauszemes robeža starp nekustamo 0.83 ha mazāku par 0.12 ha un mainīt
īpašumu “Vindēni” un nekustamiem
zemes izmantošanas veidu no
īpašumiem “Vindēni−1” (2. zemes
lauksaimniecības zemes uz
vienība), Vītolu iela 19 un nekustamo
vienģimeņu un divģimeņu
īpašumu Vītolu iela 17
dzīvojamo māju apbūvi

Nr.
nekustamā īpašuma
2007/50 Kurmales iela 58
(zemes kadastra Nr.
8076−007−2411)
teritorija

meliorācijas novadgrāvis N−5 – Bebru apmēram sadalīt zemes gabalu ne ma
iela − sauszemes robeža starp nekusta 0.9222 ha zāku par 0.12 ha un paredzēt
mo īpašumu Kurmales iela 58 un ne
vienģimeņu un divģimeņu
kustamiem īpašumiem Kurmales iela
dzīvojamo māju apbūvi
49, Kurmales iela 51, Kurmales iela 57,
Braslas iela 27, Bebru iela 26

Nr.
nekustamā īpašuma
2007/51 “Pārslas” (zemes
kadastra Nr.
8076−012−0032)
teritorija

meliorācijas novadgrāvis N–52 – meliorā apmēram sadalīt zemes gabalu ne
cijas novadgrāvis N–8 – sauszemes robe
3.6 ha
mazāku par 0.6 ha, paredzot
ža starp nekustamo īpašumu “Pārslas” un
mazsaimniecības teritorijā
nekustamiem īpašumiem “Ozoliņi–A”, “Eis
dzīvojamās mājas ar palīg
trēči”, “Ozoliņi–C” – pašvaldības ceļš C–11
ēkām

• apstiprināt zemes ierīcības
projektu kā galīgo Mārupes pagasta
nekustamiem īpašumiem:
Vārpu iela 40 (zemes kadastra
Nr. 8076–003–0216);
Mēmeles iela 33 (zemes kadastra
Nr. 8076–007–0579);
“Surmīši” (zemes kadastra Nr.
8076–003–0297);
“Upeslīči” (zemes kadastra Nr.
8076–003–0013);
Sēļu iela 10 (zemes kadastra Nr.
8076–007–1896);
Krasta iela 10 (zemes kadastra
Nr. 8076–011–0541);
“Rūjas” (zemes kadastra Nr.
8076–011–0016);
Māliņu iela 11A (zemes kadastra
Nr. 8076–007–2182);
• nodot detālplānojuma pirmo
redakciju sabiedriskajai apspriešanai
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2114), “Lejaszeltiņu iela 9” (zemes
kadastra Nr. 8076–011–2111) detā
lais plānojums”;
Nr. 31 projektu “Mārupes pagas
ta nekustamā īpašuma “Kārkliņi–1”
(zemes kadastra Nr. 8076–011–0310)
detālais plānojums”;
Nr. 32 projektu “Mārupes pagas
ta nekustamā īpašuma “Dravnieki”
(zemes kadastra Nr. 8076–007–0017)
detālais plānojums”;
Nr. 33 projektu “Mārupes pagas
ta nekustamā īpašuma “Vīksnas−A”
(zemes kadastra Nr. 8076−003−1267)
detālais plānojums”;
Nr. 34 projektu “Mārupes pagas
ta nekustamā īpašuma “Bērzkalni”
(zemes kadastra Nr. 8076−007−0606)
un “Bērzkalni−1” (zemes kadastra
Nr. 8076−007−0607) detālais plā
nojums”;

“speciālais pedagogs” uz 0,5 darba
slodzi darbam ar 1. − 4. klasi.
• Atteikt ar 2007. gada 1. oktobri
papildus atvērt 0,5 darba slodzi štata
vietai PII Lienīte “sētnieks”.
• Nodrošināt bērnu pārvadāju
mus otrdienās un piektdienās no
Mārupes mūzikas un mākslas sko
las līdz Skultei, izmantojot Marupes
pagasta pašvaldības administrācijas
rīcībā esošo vieglo pasažieru auto
transportu. Transportēšanas izmak
sas segt no pašvaldības administrā
cijas budžeta.
• Saskaņot Mārupes mūzikas un
mākslas skolas profesionālās izglītī
bas programmas: stīgu instrumentu
spēle – kokles spēle; vokālā mūzi
ka – kora klase.
• Saskaņot Mārupes mūzikas
un mākslas attīstības plānu 2007. –

2012. gadam.
• Izdarīt Mārupes pagasta pirms
skolas izglītības iestādes “Lienīte”
nolikumā sekojošus grozījums:
1. Izteikt 2. punktu sekojošā
redakcijā:
“2. Iestādes darbības tiesiskais
pamats ir Izglītības likums,
Vispārējās izglītības likums, citi LR
spēkā esošie normatīvie akti, kā arī
Dibinātāja apstiprināts nolikums”.
2. Aizstāt 11. punktā vārdus
“iestādes vadītājas vietniece izglītības
jomā” ar vārdu “metodiķis”.
3. Svītrot 17.2. punktā vārdus
“mātes
pirmsdzemdību
un
pēcdzemdību atvaļinājuma laikā”.
4. Izteikt 21. punktu sekojošā
redakcijā:
“21. Izglītojamo tiesības un
pienākumus nosaka Izglītības likums
un iestādes apstiprinātie Iekšējās
kārtības noteikumi vecākiem”.
5. Izteikt 23.2. punktu sekojošā
redakcijā:
“23.2. Nodrošināt Iestādi ar
amatam atbilstošas kvalifikācijas
darbiniekiem, pieņemt un atbrīvot
no darba Iestādes darbiniekus
saskaņā ar LR spēkā esošiem
normatīvajiem aktiem”.
6. Aizstāt 24.1. punktā vārdus
“savu vietnieci izglītības jomā” ar
vārdu “metodiķi”.
7. Izteikt 24.5. punktu sekojošā
redakcijā:
“24.5. saskaņojot ar pašvaldības
izpilddirektoru, iegādāties, īrēt,
pasūtīt Iestādei nepieciešamās
iekārtas u. c. materiālos resursus
jebkurā uzņēmumā, organizācijā
vai no privātpersonām bezskaidras
naudas norēķinu ceļā, kā arī par
skaidru naudu Iestādei noteiktā
budžeta ietvaros atbilstoši LR
normatīvo aktu prasībām.”
8. Aizstāt 25. punktā vārdus
“iestādes vadītāja vietnieka izglītības
jomā” ar vārdu “metodiķa”.
9. Aizstāt 26. punktā vārdus
“iestādes vadītāja vietnieka izglītības
jomā” ar vārdu “metodiķa”.
10. Aizstāt 38. punktā vārdu
“nolikumu” ar vārdu “reglamentu”.
11. Izteikt 41. punktu sekojošā
redakcijā:
“41. Iestāde rīkojas ar
pašvaldības īpašumu un finanšu
līdzekļiem saskaņā ar LR spēkā
esošiem normatīvajiem aktiem
un Mārupes pagasta padomes
pieņemtajiem lēmumiem”.
12. Izteikt 58. punktu sekojošā
redakcijā:
“58. Iestāde savā darbā ievēro
LR spēkā esošos normatīvos
aktus”.
13. Svītrot 59. punktu.
14. Svītrot 60. punktu.
15. Svītrot 61. punktu.
16. Svītrot 62. punktu.
Par pašvaldības investīciju projekta
“Mārupes pamatskolas ēkas piebūves –
sporta halles būvniecība”
iesniegšanu mērķdotācijas
saņemšanai 2008. gadā
MPP nolēma 2008. gadā
turpināt projekta “Mārupes pa
matskolas ēkas piebūves – spor
ta halles būvniecība” realizāciju,
plānojot 2008. gada budžetā lī

dzekļus 2 735 664 (divi miljoni
septiņi simti trīsdesmit pieci tūk
stoši seši simti sešdesmit četri
lati), no kuriem 50% atgūstami
no mērķdotācijām pašvaldību
investīcijām.
Dažādi
• Noraidīja sadarbības līguma
par ceļa I−22 (Lielā iela) 400 m
posma asfaltēšanas darbu veikšanu
projekta apstiprināšanu.
• Nolēma neiznomāt SIA “Ledus
halle” papildu zemes gabalu 1,2 ha
platībā multifunkcionālā kompleksa
izveidei.
• Piekrita 2 privātpersonām
izņemt reģistrācijas apliecību uz
individuālo darbu – mūzikas te
rapijas speciālista pakalpojumi un
kosmētiķa pakalpojumi.
• Nolēma slēgt ar AS “SEB Lat
vijas Unibanka” sadarbības līgumu
par bankas automāta izvietošanu.
• Anulēja ziņas par 1 iedzīvo
tāja deklarēto dzīvesvietu Mārupes
pagastā.
Papildinājums MPP sēdei Nr. 13
Iepriekšējā “Mārupes Vēstu”
numurā vietas trūkuma dēļ netika
nopublicēts Mārupes būvvaldes
vadītājas Aidas Lismanes komen
tārs par valsts autoceļa P−132
Rīga (Mārupe) − Jaunmārupe
pieguļošo teritoriju perspektīvo
pievedceļu un pieslēgumu shēmu,
kura tika apstiprināta Mārupes
pagasta 2007. gada 29. augusta
padomes sēdē Nr. 13: “Darbs pie
valsts autoceļa P−132 Rīga (Mā
rupe) − Jaunmārupe pieguļošo
teritoriju perspektīvo pievedceļu
un pieslēgumu shēmas tika uz
sākts 2006. gada rudenī, Mārupes
pagasta būvvaldei sadarbojoties ar
VAS “Latvijas Valsts ceļi” Centra
reģiona Rīgas nodaļu. Shēmas uz
devums ir konceptuāli atrisināt
piekļuves iespējas zemesgabaliem,
kas pieguļ ceļam Mārupe − Jaun
mārupe. Saskaņā ar spēkā eso
šo Mārupes pagasta teritorijas
plānojumu 2002 − 2014. gadam
lielāko daļu šo teritoriju pare
dzēts izmantot darījumu iestāžu
apbūvei, līdz ar to piebraucamie
ceļi ir ļoti būtiski šādas darīju
mu iestāžu vides attīstībai. 2006.
gada septembrī notika shēmas 1.
redakcijas publiskā apspriešana,
kura neguva atsaucību iedzīvotāju
vidū un tāpēc netika apstiprinā
ta. 1. redakcijā piebraucamie ceļi
tika plānoti, izmantojot esošos
nodibinātos ceļu servitūtus, me
liorācijas grāvju aizsargjoslas un
pašvaldības ceļus, kas neatrodas
ceļa Mārupe – Jaunmārupe aiz
sargjoslā. Piebraukšana veidojās
it kā no “aizmugures”. 2. redak
cijā paredzētas ceļa Mārupe −
Jaunmārupe lēngaitas joslas, kas
atradīsies ceļa P−132 aizsargjos
lā un nodrošinās redzamību uz
darījumu iestādēm un piekļuvi
no ceļa pamatbrauktuves puses.
Šī redakcija kopumā apmierināja
Mārupes pagasta iedzīvotāju in
tereses un veicinās šo teritoriju
attīstību atbilstoši spēkā esošajam
teritorijas plānojumam.”
Rīgas Apriņķa Avīze
sestdiena, 20. oktobris, 2007

PAGASTA PADOMĒ

SĒDE Nr. 15 − 2007. gada 10. oktobrī
Nekustamā īpašuma un
plānošanas jautājumi
Mārupes pagasta padome
nolēma:
• noraidīt tirdzniecības cen
tra būvniecības ieceri zemes
gabalos ar adresēm “Daugavas
iela 22A“ (kad. Nr. 8076–007–
0872) un “Daugavas iela 22B“
(kad. Nr. 8076–007–1471);
• noraidīt izklaides centra
būvniecības ieceri zemesgabalā
ar adresi “Bākas–1“ (kad. Nr.
8076–003–0026);
• piekrist no 1 nekustamā
īpašuma atdalīt zemes gabalu
1.2 ha platībā;
• uzsākt detālā plānojuma
izstrādi saimniecības “Zemgaļi–
1” teritorijai, kuru ietver –

meliorācijas novadgrāvis N–
26 – meliorācijas novadgrāvis
N–32 – meliorācijas novadgrā
vis N–24 – sauszemes robeža
starp saimniecību “Zemgaļi–1”
un “Peles” – sauszemes robeža
starp saimniecību “Zemgaļi–1”
un “Zaķi” – apmēram 12.98 ha
kopplatībā. Nekustamā īpašuma
“Zemgaļi–1” detālā plānojuma
izstrādes mērķis ir sadalīt ze
mes gabalu ne mazāku par 2.0
ha, paredzot lauksaimniecības
zemes teritorijā dzīvojamās
mājas ar palīgēkām. Detālā
plānojuma darba uzdevums
Nr. 2007/51;
• mainīt 1 nekustamam
īpašumam juridisko adresi,
piešķirt juridiskās adreses pēc
3 iesniegumiem;
• izbeigt zemes lietošanas

tiesības uz 1 zemes gabalu un
slēgt zemes nomas līgumu par
zemes gabala iznomāšanu uz
10 (desmit ) gadiem;
• par apstrīdētu adminis
tratīvo aktu – atstāt Mārupes
pagasta Būvvaldes 2007. gada
21. augusta lēmumu Nr. 1.34.
(sēdes protokols Nr. 16) negro
zītu, atteikt izsniegt arhitektū
ras plānošanas uzdevumu;
• atteikties no pirmpirku
mu tiesībām uz 7 nekustamā
īpašuma objektiem.

Citi jautājumi:
• atbrīvot no Mārupes pa
gasta padomes izpilddirektora
un jurista amata Māri Zavadski
un izbeigt darba tiesiskās at

Cāļus skaita rudenī
Kāds sengrieķu gudrais sa
cījis: “Par saviem nodomiem
daudz nerunā: ja tev neizdosies,
tevi izsmies.” Nebūtu taisnība,
ka Mārupes jaunās volejbolistes
nesapņotu par uzvarām, kaut
arī tās nekad nav bijušas sporta
nodarbību pašmērķis. Arī šogad,
uzsākot jauno sezonu, tiks kalti
jauni plāni. Bet klāt ir rudens,
un laiks atskatīties uz aizvadīto,
jo visi centieni pelna uzslavu.
Vislielāko uzslavu pelnījušas
tās jaunās sportotājas, kas visa
mācību gada garumā un arī
vasarā centīgi trenējušās. Pro
tams, ka viņas arī guvušas savus
pirmos panākumus sportā. Mā
rupes komandas kapteine Līga
Miķelsone un Dita Lagzdkalne
Rīgas rajona izlases komandas
sastāvā izcīnīja Latvijas Jaunat
nes olimpiādes čempionu zelta
medaļas. Līga Strautniece un
Dita Lagzdkalne Latvijas kadetu
izlases sastāvā piedalījās prestižā

starptautiskā turnīrā Maskavā,
sacenšoties ar ASV, Ķīnas, Krie
vijas, Ukrainas, Baltkrievijas un
Kazahstānas volejbolistēm. Ka
sports var palīdzēt iegūt izglī
tību, labi iemācīties valodas,
paplašināt redzesloku, pierāda
Līgas un Elīnas Strautnieču
ģimenes izvēle doties uz ASV.
Abas māsas gadu trenēsies laba
līmeņa amerikāņu volejbola ko
mandā, un jācer, ka atgriezīsies
Mārupē.
Ar Mārupes pagasta pado
mes un vecāku atbalstu jaunās
volejbolistes spēja papildināt
starptautisko sacensību piere
dzi, uzņemot Anglijas Koledžu
izlasi, un piedalīties starptautis
kā turnīrā Minskā, kā arī aizva
dīt ļoti vērtīgu treniņnometni
Ventspilī.
Pirmo uzvaru prieku pagā
jušajā sezonā izbaudīja arī div
padsmit 13 gadīgās volejbolistes,
divreiz uzvarot “TIO volejs” Dau

tiecības ar 01.11.2007. pēc DL
114. panta;
• apstiprināt nolikumu
“Skultes pamatskolas noli
kums”;
• anulēt ziņas par 1 iedzī
votāja deklarēto dzīvesvietu
Mārupes pagastā;
• piekrist 1 privātpersonai
izņemt reģistrācijas apliecību
uz individuālajiem darbiem –
kā SIA “OCTOLAT” tirdznie
cības aģentei un interjera di
zainerei;
• apmaksāt braucienu uz
Eiropas čempionātu Baku,
Azerbaidžānā, Latvijas junioru
izlases sportistam Kārlim Or
leānam un taekvando trenerim
Vitālijam Lepinam Žagaram,
sedzot izdevumus no sportam
paredzētā budžeta.

Par telpu nomas
maksas noteikšanu PII
“Lienīte”:
• noteikt nomas mak
su par telpu nomu PII
“Lienīte”
muzikālās zāles no
mai – 8,48 Ls + 1,52 Ls
(PVN) mēnesī;
sporta zāles nomai –
8,48 Ls + 1,52 Ls (PVN)
mēnesī;
mācību telpu no
mai – 8,48 Ls + 1,52
Ls (PVN) mēnesī.
Nākamā Mārupes pagasta padomes sēde notiks š. g.
31. oktobrī plkst. 15.00.

SPORTS

gavas kreisā krasta
reģiona sacensībās
Kuldīgā. Komandā
spēlēja Indra Eniņa,
Laura Smaile, Sabīne
Jurdža un Simona
Janeka. Otrā posma
spēlēs mārupietes
svinēja dubultuzva
ru, jo Laima Ozo
la, Luīze Zvejniece,
Katrīna Lejiņa, Pat
rīcija Potsepa, Silvija
Ločmele un Annija
Millere izcīnīja otro
vietu. Finālsacensībās
Daugavas stadionā Mārupes jaunās volejbolistes vasarā krāja spēkus jaunajai sezonai – nometnē Ventspilī.
dominēja daugav
pilietes. Mārupietēm vēl pamaz sacensības.
tā, ka pārvarēji slinkumu, iegu
šādu sacensību pieredzes, tomēr
Un vēl paliek tā saucamais vi ķermeņa vingrumu, ka neesi
ceturtā vieta valsts mērogā bija “tumšais muskuļu prieks” – sa vairs tas kuslais meitēns, kuram
vairāk nekā gaidīta. “Mazajām” jūtas, kādas pazīst tikai sportisti sāp pakrūtē, kad jāapskrien aplis
stāv priekšā interesanta sacensī pēc nogurdinošiem treniņiem. Ja stadionā, ka esi ieguvusi jaunus
bu sezona, jo jau oktobrī sāksies kādai vēl pagaidām nav pilnībā draugus un piedzīvojumus, ko
Latvijas kausa izcīņa, bet turpat izdevies sasniegt iecerētos panā sniedz sports.
klāt arī valsts čempionāts un citas kumus, jāatzīst, ka uzvara jau ir
Andris Kļaviņš

Mārupietis pirmais
visos mazmoto
čempionātos

23. novembrī plkst. 19.00 pirmo reizi
Mārupes pagasta sporta vēsturē
LABĀKO MĀRUPES PAGASTA SPORTISTU
GODINĀŠANA –

Motosportistam Armandam Leitānam šajā se
zonā izdevies uzvarēt visos sacensību čempionātos,
kuros piedalījies, t. i., motošosejā – Latvijas Čem
pionātā skūteru klasē līdz 50cc, S/O Durka Racing
organizētajā čempionātā motošosejā, motodaudz
cīņā – Latvijas Čempionāta absolūtajā vērtējumā
un atsevišķajā vērtējumā pa klasēm LaMSF kausā
izcīnīta 1.vieta.

Mārupes pašvaldība aktīvi sadarbojas un atbalsta vairākus desmitus
šādu sportistu, taču noteikti ir mārupieši, kuri kā profesionāli, tā brīvajā
laikā aktīvi nodarbojas ar sportu un arī guvuši ne mazāk teicamus
panākumus. Aicinām pieteikties Mārupes pagasta sporta daļā, pastāstīt
par saviem panākumiem un pievienoties pasākumam visus, kas jūtas
un/vai vēlas būt piederīgi mūsu labāko sportistu saimei!

Pirmais ar pirmo numuru Armands Leitāns.
Rīgas Apriņķa Avīze
sestdiena, 20. oktobris, 2007

svinīgs pasākums “MĀRUPES SPORTA LAUREĀTS 2007”,
uz kuru tiks aicināti mārupieši, kuri šajā gadā sasnieguši atzīstamus
rezultātus Rīgas rajonā, Latvijā vai ārpus valsts robežām savā sporta
veidā jebkurā vecuma grupā, ar saviem atbalstītājiem!

Lūdzam pieteikties līdz 1. novembrim Mārupes pagasta sporta daļā,
Daugavas ielā 29, 2 – 8. kabinetā, vai pa tālruni 26354027 (Silvija
Bartuševiča).
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CEĻOJAM!

Mārupes pensionāri apceļo...
Nobeigumā – vēlreiz liels
paldies visiem, kuri palīdzēja
ekskursijas organizēšanā. At
pūtušies, laimīgi, atrāvušies no
ikdienas rūpēm, varbūt mazliet
noguruši – lūk, ar šādiem ie
spaidiem, mēs atgriezāmies mā
jās! Varbūt kaut kas no stāstītā
ierosinās arī citus apmeklēt šīs
jaukās Latvijas vietas!
Dace Dalberga

...Eiropu
Mīļš paldies visu Mārupes
pensionāru vārdā Mārupes pa
gasta vadībai par dāsno atbalstu

apceļo Zemgales pilis”), pabijām
sakoptajā Ventspilī, bet bijām
divu dienu braucienā pa Ziemeļ
igauniju – apmeklējām Palmses
muižas ansambli, Sagadi muižu,
Somu jūras līci. Redzējām igau
ņu sapņu celtni, mākslas muzeju
Kumu, kurā ir arī bibliotēka.
Bijām astoņu dienu ekskursi
jā pa Čehijas Morāviju, Austriju,
Vīni, Vīnes mežu, Bādeni. Skais
ti. Slovākijā ar plostiem braucām
pa Oravas upi, apmeklējām Ora
vas pili. Kalni. Pacēlājs. Nakts
viesnīcā Varšavā...
Noorganizējām arī vienas
dienas braucienu ar kuģīti pa

Mārupes pensionārus sagaida Vircavas gide Sarmīte.

...Zemgales pilis
Ekskursijā pa skaistākajām
Zemgales pilīm 25. augustā pie
dalījās pensionāri no Mārupes,
Tīraines un Skultes. Beidzot
pievienoties lielajam Mārupes
pensionāru kolektīvam saņēmās
20 tīrainieši un kuplajā pulkā
jutās apmierināti un priecīgi. Tī
rainieši saka īpaši lielu paldies
Mārupes pagasta padomei, pen
sionāru biedrības priekšsēdētājai
Brigitai Cimanskai, gidēm Ilzei
un Sarmītei.
Gide Ilze mums stāstīja par
Zemgales pilīm. Kā pirmo mēs
apmeklējām Jelgavas pilsētu
un pili. Daudz uzzinājām par
pilsētu – kā miests tā minēta
jau 1345. gadā, pirmo reiz kā
pilsēta – 1435. gadā. Hercogs
Frīdrihs Jelgavai 1606. gadā dā
vināja pārvaldes rulli, ar kuru
noteica pilsētas tiesības un pie
nākumus, kas bijuši spēkā visā
17. gadsimtā.
Hercoga Jēkaba laikā Jelga
va izveidojās par lielu pilsētu,
iedzīvotāju skaits pieauga līdz
8000 − 9000 iedzīvotāju. 1652.
gadā visā pilsētā bija 583 ēkas.
Mēris 1656. gadā iznīcināja ap
mēram trešo daļu iedzīvotāju.
Ar hercoga koloniāltirdzniecī
bu 1650. gadā Jelgava kļuva par
lielu preču noliktavu Vidzemei
un Krievijai − no maznozīmī
gas pilsētas izauga Kurzemes
hercogistes rezidence un tirgus
vieta, par kuras pastāvēšanu uz
traucās lielā Rīga un apkaroja to
ar visādiem līdzekļiem, turpinot
šo cīņu līdz pat 1930. gadam.
Jelgavas pilī jauka meitene gide
sīki pastāstīja kapeņu vēsturi,
parādīja hercoga Jēkaba mātes
Sofijas un citus zārkus Jelgavas
pils kapenēs.
Neskatoties uz apmākušos
laiku, visiem bija labs noska
ņojums un ar saulīti iebraucām
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Vircavas pagastā. Pie Virca
vas tautas nama mūs sagaidīja
smaidoša, interesanta, viduslaiku
sieviešu tērpā ģērbta gide Sar
mīte.
Sarmīte ļoti mīl savu pagas
tu, cilvēkus. Ar lielu sirds sil
tumu viņa stāstīja par saviem
novadniekiem, izrādīja lielo,
skaisto parku, kurā aug milzīgi
100 − 300 gadus veci dažādu
sugu koki. Bijām uz Zaļo kal
niņu, kur kādreiz vecos laikos
dāmas dzērušas dažādas tējas,
kas turpat audzētas. Redzējām
arī gandrīz aizaugušo dīķi, ku
ram ir “parketa” dibens no ozola
bluķiem un kurā kādreiz pel
dējušās muižas dāmas. Pa veco
tiltiņu rūķa pavadībā aizgājām
uz Mīlestības saliņu. Pēc pastai
gas pa parku Sarmīte izrādīja
mums Vircavas pagasta tautas
namu, kur bija noorganizēts ne
liels koncerts.
Daudz pensionāru sen nebi
ja apmeklējuši vai vispār nebija
redzējuši Rundāles pili. Visus
pārsteidza iekoptais dārzs. Pils
restaurācija pašlaik nenotiek, jo
visi atvēlētie līdzekļi tiek izlie
toti dārzu iekārtošanai. Pašlaik
netālu no pils tiek izbūvēta arī
jauna stāvvieta transportam, jo
pili apmeklē arvien vairāk cilvē
ku. Par pili mums stāstīja un to
izrādīja labākā pils gide.
Tālāk ceļš veda uz Bausku.
Kā patstāvīga pilsēta Bauska no
dibināta 1584. gadā. Pirmā ēka
bija 1573. gadā būvētā latviešu
Ģertrūdes baznīca, bet pirmais
mūra nams – vācu Sv. Jura
baznīca, kuru uzcēla laika pos
mā no 1591. līdz 1594. gadam.
Attiecības starp pilsētu un pils
ļaudīm visā 17. gadsimtā bijušas
ļoti asas un pat nežēlīgas – Kur
zemē pat radies teiciens: “Lai
mīgs tas, kas no Bauskas ticis
ārā bez sitieniem.”

Hercoga Jēkaba laikā, izņe
mot atsevišķus amatniekus, kā
nozares pastāvēja tikai 4 amati:
kurpnieku, drēbnieku, zeltkaļu
un kažocnieku. Ap 1640. gadu
iedzīvotāju skaits Bauskā bija
1500. Mēris 1657. gadā un se
kojošais karš līdz 1660. gadam
samazināja šo skaitu uz pusi. Pēc
Olīvas miera pilsēta ātri atžirga
un dabiskais pieaugums pārsnie
dza mirstību par 50%, no tā ap
trešdaļu bija latvieši. Latviešu
īpatsvars kļuva arvien lielāks, 17.
gadsimta beigās valsts vācu pil
soņu skaits sāka arvien sarukt.
Bauskā bez divām baznīcām tai
laikā bija vēl skola un nabagu
patversme ar hospitāli. Nozīmīga
bija arī sodu vieta pie Mazdirdes
grāvja, kur uz sārta dedzināja
“burvjus” un “raganas”.
Tie, kuri sen nebija apmek
lējuši Bauskas pili, bija patīkami
pārsteigti par restaurēšanas ap
jomiem. Tikai žēl, ka mūri at
jaunoti ar baltiem ķieģeļiem. Vēl
jau daudz darbu tur priekšā, bet
tas netraucēja mūsu ceļojuma
laikā droši vien kādam jaukam
pārim tur svinēt kāzas.
Tālāk devāmies uz Mežot
nes pili. Tur atkal kāzas – va
sara taču! − iekšā netikām, bet
izstaigājām lielo sakopto parku.
Tikai tiltiņš pāri Lielupei nav
atjaunots, kas būtu visīsākais
ceļš starp Mežotnes un Rundā
les pilīm.
Vēl, garām braucot, gide
mums parādīja Kaucmindes
muižu, kura atšķiras no citām
ar savu arhitektūru un slavena
ar mājturības skolu, kura tur
atrodas kopš 1923. gada (vēlāk Saulaines mājturības skola,
Saulaines lauksaimniecības tehnikums un Saulaines profesionālā
vidusskola – red. piezīme). Arī šai
muižai vajadzīgi lieli līdzekļi, lai
saglabātu skaisto ēku.

Ziemeļigaunijā parkā pie jaunā mākslas muzeja Kumu.

Ar plostiem pa Oravas upi.
pensionāru biedrībai. Šogad va
sara pagājusi daudzos skaistos
ceļojumos.
Apceļojām ne tikai Zemgales
pilis un skaisto Vircavas pagas
tu (lasiet “Mārupes pensionāri

Daugavu un vakarā apmeklējām
“Lido” dzirnavas.
Jūtamies atpūtušies un gu
vuši daudz jaunu iespaidu. Pal
dies!
Brigita Cimanska

Piedāvājam privātmāju, dzīvokļu, biroju uzkopšanu.
Citi pakalpojumi:
• logu mazgāšana;
• uzkopšana pēc remonta;
• mīksto mēbeļu tīrīšana.

Mūsu pakalpojumi nav dārgi, bet ir kvalitatīvi!
Ilgākai sadarbībai patīkamas atlaides!
Apkalpojam Rīgu, Mārupi, Jūrmalu, Ogres rajonu, Jelgavu.
SIA “Ismar Baltic”, filiāle “Slota”, tālr. 7112112 (Olga).
Pilna cikla māju būvniecība un remonts. Sertifikāti,
licences, garantija. Tālr.: 7629441, 22334338.
Rīgas Apriņķa Avīze
sestdiena, 20. oktobris, 2007

kultūra

Latviešu “Noktirne” Eiropas mūzikas sirdī

“Noktirne” Zalcburgā pēc uzstāšanās Doma katedrālē.
Kora “Noktirne” kolektīvam ir
noslēdzies atkal viens skaists pie
dzīvojumu bagāts ceļojums – no šā
gada 22. līdz 29. augustam bijām
ekskursijā Austrijā, Bavārijā, Morā
vijā. Jāsaka liels paldies mūsu pa
gasta valdei par dāsno dāvanu kora
35 gadu jubilejā – dāvanu karti ār
zemju ceļojumam. Tā mūsu pašu
maciņos palika kāds lats vairāk.
Sabiedrība bija dažāda: mūsu
pašu pašdarbības kolektīvu ļaudis,
viņu līdzbraucēji radi un draugi, kā
arī citi no pagasta. Neskatoties uz
to, bijām kā viena liela saime un
kontakts nodibinājās jau pirmajā
dienā. Visa brauciena laikā turp
un arī nogurušiem braucot atpakaļ
neiztika bez humora, smiekliem,
asprātībām un draudzīgas apcel
šanās. Brauciena laikā nosvinējām
arī vienu 35 gadu kāzu jubileju un
trīs dzimšanas dienas, kas mūsu
jubilārus aizkustināja līdz asarām.
Vēl nevar nepieminēt tūrisma fir
mu “Airisa”, kuras pakalpojumus

izmantojām jau otro reizi. Pirmo
reizi tas bija brauciens uz Angliju,
turklāt ar to pašu gidi Silviju Ma
linu. Par viņu gribētos teikt tikai
vislabākos vārdus lielās uzmanības
un atbildības dēļ par visu grupu. Ja
viņa redzēja kādu nogurušu, pienā
ca klāt un pajautāja, kā jūtas, vie
nam no mums pat palīdzēja tikt
vaļā no sastrutojuša zoba, aizvedot
pie zobārsta. Es domāju, ka mūsu
kolektīvs arī turpmāk paliks uzti
cīgs “Airisai” un gidei Silvijai.
Tagad par redzēto un piedzī
voto.
Pirmā diena pagāja tikai brau
cot, apstājāmies ik pēc četrām
stundām benzīna uzpildes stacijās,
lai varētu sakopties un pastaigāt
pa svaigu gaisu, kura gan mums
netrūka arī autobusā, jo braucām
ar 2006. gada izlaiduma autobusu
ar visām ērtībām. Laiks bija karsts,
caurmērā +25 − 29 oC. Vakarā ie
braucām Polijas teritorijā, kur Bol
šatovā nakšņojām viesnīcā.

Oktobrī

SVEICAM

75 – Dzidrai Miķelsonei, Elmai Tīdenbergai,
Veltai Braunei, Nikolajam Titovam,
Valentīnai Matjušenko, Renatam Krūmiņam,
Uršulai Zofijai Savickaitei
85 – Mārtiņam Rutkovskim
91 – Zuzannai Rodzevičai
99 – Vilhelmīnei Ozoliņai!

Septembrī Mārupes Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 16 jaundzimušie:
Noela Tomase (dzimusi 13.08.), Katrīna Aukštikalne (dzimusi 26.08.),
Nikola Kosireva (dzimusi 03.08.), Paula Urmane (dzimusi 29.08.),
Gustavs Dejus (dzimis dzimis 29.08.), Artūrs Āķis (dzimis 31.08.),
Kirills Bondarenko (dzimis 21.08.), Stella Oše (dzimusi 09.09.),
Ketrīna Alksne (dzimusi 08.09.), Kendija Cīrule (dzimusi 11.09.),
Katrīna Liepa (dzimusi 09.09.), Madara Valtere (dzimusi 19.09.),
Madara Klovāne (dzimusi 03.09.), Sabīne Ļaudama (dzimusi 06.09.),
Līva Kadiģe (dzimusi 19.09.), Jēkabs Otto Kolontajs (dzimis 15.09.).
Noslēgtas 7 laulības.

Rīgas Apriņķa Avīze
sestdiena, 20. oktobris, 2007

Otrajā dienā devāmies uz Če
hiju un pievakarē ieradāmies čehu
pilsētiņā Česke Krumlovā. Tā kā
bijām ieradušies laicīgi, jau tūlīt
paši aizstaigājām uz vecpilsētu un
apskatījām šo skaisto pilsētu.
Trešās dienas rītā turp devā
mies vietējās gides pavadībā. Gide
mums stāstīja krieviski. Viņa pati ir
ukrainiete, kas dzīvo Čehijā. Intere
santa Česke Krumlovā ir veca pils,
ko veido vairāk nekā 40 ēku, kas
tapušas sešu gadsimtu laikā. Vie
nā no pils pagalmiem mitinās pat
dzīvi lāči. Šai pilsētā sniedzām arī
koncertu veco ļaužu pansionātā.
Pēcpusdienā devāmies tālāk
uz Austriju – Zalcburgu. Iebrau
cot Mocarta dzimtajā pilsētā, stei
dzīgi pārģērbāmies savās koncert
kleitās un devāmies uz vecpilsētu
sniegt koncertu Zalcburgas Doma
katedrālē. Tas bija ļoti skaisti un
aizkustinoši, tikai savādas izjūtas
raisīja katedrālē skanošie aplausi.
Pēc tam apskatījām Mocarta vietas,

Septembrī mūžībā
aizgājuši:

Valija Priede (1939.),
Staņislavs Moliņš (1930.),
Arturs Ēriks Ozoliņš (1933.),
Artūrs Laiviņš (1982.).

Vajadzīgas rūpīgas,
atbildīgas mājkalpotājas
pastāvīgam darbam,
darbs 4 dienas nedēļā.
Tālr. 7112112 (Olga).
Ekskavatora – iekrāvēja
pakalpojumi, zemes darbi,
demontāža.
Tālr.: 7629441, 22334338.

tai skaitā namu, kurā viņš 1756.
gada 27. janvārī dzimis. Apskatījām
Rezidences laukumu, Rātslaukumu,
Helbrunas pili ar brīnišķīgajiem
dārziem. Nakšņojām viesnīcā Zalc
burgā.
Ceturtajā dienā devāmies uz
Bavāriju. Braucām augšā kalnos.
Ceļš pasakaini skaists. Pļavās ga
nās gotiņas ar zvaniņiem ap kak
lu. Mājiņas baltas ar sarkaniem
jumtiem. Liekas, esam iebraukuši
pasaku zemē. Esam uzbraukuši jau
augstu, bet tālāk drīkstam braukt
tikai ar speciāliem autobusiem, jo
ceļš ir bīstams – lielākoties tikai
viena autobusa platumā. Braucam
gar pašu aizas malu un tikai at
sevišķos ceļa posmos varam sa
mainīties ar pretim braucošo
autobusu. Esam uzbraukuši, bet
tas vēl nav galamērķis – tālāk ceļš
jāturpina ar liftu, bet, lai tiktu līdz
tam – ejam caur klintīs izbūvētu
tuneli. Tur sākam dziedāt, izpelno
ties citu tūristu uzmanību. Lieliska
akustika. Lifta kabīne liela, zeltī
tām spoguļsienām, tā paceļ mūs
augšā uz Hitlera “Ērgļa ligzdu”. Tas
ir tējas namiņš, ko Bormans savā
vadībā uzcēlis un dāvājis Hitle
ram. Hitleram tur ne sevišķi pa
ticis uzturēties, jo viņš baidījies
no augstuma, bet Evai Braunai
gan tā bijusi mīļa atpūtas vieta.
Tagad tur ir patīkams krodziņš,
kur var iebaudīt alu un paskatīties
atbilstošu filmu – par Hitleru un
Evu Braunu. Tālāk no šīs vietas
var doties vēl augstāk, tikai kājām,
kur kalna galā redzams liels balts
krusts, kas uzcelts to celtnieku un
ceļu būvētāju piemiņai, kas gājuši
bojā, izbūvējot šo neiedomājami

skaisto atpūtas vietu, ko vēl jopro
jām apbrīno visas pasaules tūristi.
Lejā paveras fantastisks skats uz
Alpiem. Kalnu pakājē Keenigsee
ezers. Mājiņas ezera krastos izska
tās kā mazas, sarkanas mušmirītes
pasakaini zaļā pļavā. Neaprakstāms
skaistums!
Braucam lejā, lai dotos uz citu
atpūtas vietu pie Keenigsee ezera –
uz salu, kur atrodas 400 gadus veca
kūpinātava, kas darbojas vēl šodien
un mielo tūristus ar karsti kūpi
nātām forelēm un alu. Uz turieni
jāpārceļas ar kuģīti. Tūristu ir ļoti
daudz, un kuģīši kursē viens pēc
otra. Braucam pa ezeru, kuru no
visām pusēm ieslēdz klintis. Pus
ceļā kuģīša pavadonis apstādina
kuģīti un pūš trompeti – klusumā
visapkārt klintīs dzirdama atbalss.
Uz saliņas, protams, ejam mieloties
ar karsto foreli un aliņu. Reizē ar
mums uz saliņas ir arī pieci spē
lējoši un dziedoši vācu tūristi, kas
ar savām dziesmām izpelnās visu
uzmanību un izraisa jautrību. Mēs
jau nebūtu mēs, ja, izdzirduši pa
zīstamu melodiju, nesāktu latviski
dziedāt līdz. Vēlāk sākām dziedāt
savas dziesmas un viņi mēģināja
mums piespēlēt. Sevišķus smieklus
un jautrību izpelnījāmies ar dzies
mas piedziedājumu: “ai vir, vir, vir,
vir, bum, bum, bum…” Mazliet
skumji bija tikai tas, ka viņi nezi
nāja, kur atrodas Latvija, Lietuva,
Igaunija... Kad pateicām Baltija – jā,
jā, rusiše… Nakšņojām atkal Zalc
burgā.
(Turpinājumu lasiet nākamajās
“Mārupes Vēstīs” novembrī)
Anna Ķieģele

Aicinām visus bijušos jauktā kora “MĀRUPE” dziedātājus
UZ KORA 30 GADU JUBILEJAS KONCERTU
sestdien, 3. novembrī, plkst. 17.00
Mārupes kultūras nama zālē!
Pēc koncerta atkalsatikšanās BALLE!
Ieejas kartes uz balli (cena Ls 5) iespējams iegādāties kultūras namā
līdz 26. oktobrim.
Koris “Mārupe” un
diriģenti Kalvis Ozoliņš un Inga Krastiņa

Lūdzam iegādāties skolēnu zīmētas Ziemassvētku apsveikuma
kartītes un šādi atbalstīt Ziemassvētku labdarības akciju. Par labdarības akcijā iegūtiem līdzekļiem šogad Bērnu Slimnīcas Reanimācijas nodaļai tiks dāvāta mākslīgā plaušu ventilācijas iekārta. Tā
veic elpošanas aizvietošanu, mākslīgā veidā pieslēdzot pie sistēmas,
lai spētu nodrošināt elpošanas atbalstu slimniekiem no zīdaiņa līdz
pusaudža vecumam. Bērnu klīniskajai slimnīcai šāda aparatūra vēl
nav pieejama.
Pateicoties Latvijas uzņēmumu atsaucībai, Ziemassvētku kartīšu
labdarības akcija norit jau septīto gadu.
Iepriekšējos gados tas ļāvis Bērnu slimnīcai saņemt
nepieciešamo medicīnisko aparatūru vairāk nekā 25 000 latu vērtībā:
autorefraktometru 2001. gadā, videoendoskopu 2002. gadā, kaulu implantu komplektu 2003. gadā, perfuzoru ar infūzijas sūkni
2004. gadā, sirdsdarbības monitoru 2005. gadā, komatozu bērnu
daudzfunkcionālu aprīkojumu 2006. gadā.
Jau iepriekš vēlos pateikties visiem par atbalstu, atvērto sirdi un
sniegto palīdzību.
Skolēnu centra “Eurika” vadītājs Oskars Barkovskis
Tālr. 29828387, e–pasts Eurika@Eurika.lv
Kartītes var aplūkot mājas lapā http://www.eurika.lv/kartinas.html.
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SADZĪVES AINIŅAS

KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI

Izjūtot valsts policijas maz
spēju pret bezjēdzīgajiem ēku
apzīmētājiem, pret šo apgrūti
nošo agresivitātes izpausmi zāles
meklē arī paši nekustamā īpa
šuma saimnieki. Vieni, ja gadās
pieķert sienu smērētājus, atstāj
marķējumu uz primitīvistu sē
žamvietām. Citi ietekmē morā
li – parādot nicinājumu, ar fa
sādei atbilstošu krāsu aizkrāso
trulos vēstījumus nākotnei, kas
neliecina neko citu, kā tikai par
sliktu audzināšanu ģimenē.
Tā rīkojās vairāku SIA “Sa
biedrība Mārupe” aprūpēto māju
dzīvokļu īpašnieki. Mazcenu ale
jas 31. un 33. nama iedzīvotāji
ēku aprakstītās gala sienas pa
vasarī no jauna apstrādāja pēc
visiem celtniecības likumiem.
Savukārt 13. mājas fasādes at
jaunošanai par nama apsaim
niekošanas naudu tika nopirkta
gandrīz identiska krāsa jau eso
šai, un rūpīgais sētnieks Nikolajs
Ivanovs to divreiz pārlaida pāri
tikai aprakstītajām vietām, pārē
jos pirkuma kilogramus atstājot
rezervē. Viņš ir apņēmības pilns
arī turpmāk uz katru pastulbo
skricelējumu atbildēt ar profe
sionālu otas triepienu. Kā vienā,
tā otrā gadījumā uz atjaunota
jām ārsienu daļām šogad jauni
ķēpājumi nav parādījušies.

Vai zinājāt?
*Aizvēsturiskais homo sapiens uz alu sienām skrāpēja
sadzīves ainiņas. To tagad sauc
par seno kultūru.
*Pagājušā gadsimta sešdes
mitajos gados Amerikā graffiti
(tulkojumā no itāliešu valo
das − rakstīšana uz plakanas
virsmas) piedzīvoja renesansi −
ielu bandas ar izpūšamo krāsu
sāka iezīmēt savas teritorijas.
Tā radās gangsteru “kultūra”.
Par privātīpašuma bojāšanu
policija ķēra vandāļus un lika
cietumā.
*Talantīgākie likumpārkāpēji
šo vandālismu padarīja kaut cik
estētiskāku – uzrakstam veidoja
mākslinieciskas kompozīcijas,
radot vienu no HIP−HOP kul
tūras paveidiem, kas tika pat
legalizēts. Taču vairums graffiti
zīmētāju, tāpat kā Latvijā augu
šie Faro, Tase, Moire, varbūt vēl
kāds, uzskata, ka īstais kaifs ir
savus autogrāfus atstāt neatļau
tās, grūti pieejamās un visiem
redzamās vietās.
Pajautājiet saviem un kaimi
ņu neganteļiem, kā viņi jūtas:
*kā pirmatnējie cilvēki;
*kā gangsteri;
*kā neievēroti talanti?
Un izdariet secinājumus.
Silvija Veckalne,
SIA “Sabiedrība Mārupe”
sabiedrisko attiecību
speciāliste
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Foto: Maija Soboļeva

Apskatei – tikai mākslas darbus! Gāzes cenas sāk kāpienu

Mazcenu alejas 27. mājas ieeja. Protams, tāda nebūt nav vienīgā.

Šogad, kā atceraties no publi
kācijas “Mārupes Vēstīs”, Sabiedris
ko pakalpojumu Regulators ar 12.
jūliju atļāva izmainīt divus gadus
spēkā esošo siltumenerģijas pār
došanas tarifu. SIA “Sabiedrība
Mārupe” to sāka piemērot, tikai
sākot ar 1. augustu:
• fiziskām personām (ar PVN
5%) − 30,65 Ls/MWh*;
• juridiskām personām ar
PVN 18% − 34,44 Ls/MWh*
* pie gāzes cenas tarifa ie
sniegšanas brīdī, kas tobrīd Mā
rupes pagasta teritorijā bija 140,43
Ls/t.n.m3 (tūkstotis nosacīto kubikmetru).
Bet tūlīt sekoja arī piebilde, ka,
gāzes cenai mainoties, automātiski
mainīsies arī tarifs.
Paredzot dabas gāzes cenas pa
lielināšanos arī turpmāk, atbilstoši
mazuta cenas (mazuta kotācijas)
pieaugumam pasaules tirgū Sa
biedrisko pakalpojumu Regulatora

izdotajam lēmumam Nr. 3/2007,
2.p., ir izdots Pielikums Nr. 1 par
patērētājiem piemērojamās siltum
apgādes tarifa izmaiņām atkarībā
no gāzes cenas.
Lūk, kā pa mēnešiem mainī
jušās gāzes cenas un līdz ar to arī
siltumenerģijas cena:
*jūlijā 140,43 Ls/t.n.m3 29,19
Ls/MWh (bez PVN);
*augustā 157,54 Ls/t.n.m3
31,79 Ls/MWh (bez PVN);
*septembrī 173,10 Ls/t.n.m3
34,15 Ls/MWh (bez PVN).
Kāda gāzes cena būs oktobrī,
SIA “Sabiedrība Mārupe” uzzinās
tikai novembra sākumā, kad “Lat
vijas Gāze” piesūtīs rēķinu. Tāpēc
arī turpmāk precīzu tarifu patē
rētajam siltumam varēs piemērot
tikai katrā nākamajā mēnesī pēc
10. datuma.
Harijs Lediņš,
SIA “Sabiedrība Mārupe”
galvenais enerģētiķis

Vēlreiz par ugunsdrošību,
uzsākot apkures sezonu
Mazcenu alejas 10. māju sāka apdzīvot salīdzinoši nesen gan iedzīvotāji,
gan “mākslinieki”.

Pirms dažiem gadiem Mārupes mūzikas un mākslas skolas audzēkņi ar
lielu aizrautību autobusu pieturas Jaunmārupē padarīja košas un pievilcīgas. Diez vai otrreiz viņi to darīs.

Aicinājums domāt?

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Rīgas rajona
brigāde atgādina, ka rudenī, ie
stājoties vēsākam laikam, strauji
pieaug ugunsgrēku un tajos bojā
gājušo cilvēku skaits. Viens no
pamatiemesliem ir ugunsdrošības
normu pārkāpšana, izmantojot
apkures un apsildes ierīces.
Pirms apkures sezonas sāku
ma namsaimniekiem jāparūpē
jas par apkures ierīču drošību,
jāiztīra dūmvadi un ventilācijas
kanāli. Skursteņslaucītājam arī jā
uztic dūmvadu tehniskā stāvokļa
pārbaude reizi trijos gados. (Kur
meklēt skursteņslauķus un citus
derīgus padomus, lai sarkanais
ugunspūķis neieklūp jūsu īpašumā,
varējāt lasīt 20. septembra “Mārupes Vēstīs”. – Red. piezīme).
Bēniņos visiem dūmeņiem
un sienām, kurās atrodas dūm
kanāli, jābūt nobalsinātām vai

nokrāsotām ar gaišu ugunsdro
šu krāsu. Tas nepieciešams tādēļ,
lai gadījumā, ja dūmenī radušās
plaisas, tas uzreiz būtu labi pa
manāms.
Kurtuves priekšā grīdu pār
klāj ar nedegošu materiālu, pie
mēram, metāla plāksni 50 x 70
cm. Tas nepieciešams tādēļ, lai
gadījumā, ja no krāsns nejauši
izkrīt kvēlojoša ogle, nenotiktu
aizdegšanās. Šī paša iemesla dēļ
arī nevajadzētu novietot malku
kurtuves tuvumā.
Iestājoties aukstākam un
tumšākam laikam, cilvēki bie
žāk uzturas telpās, tādēļ vairāk
ugunsgrēku izceļas no neuzma
nīgas smēķēšanas, bez uzraudzī
bas atstātām svecēm, nestandarta
elektroierīču lietošanas. Esiet uz
manīgi, un lai uguns jūsu mājok
ļos dara tikai labu darbu!
VUGD Rīgas rajona brigāde

Mārupes pagasta zemesgabalam “Meldriņu iela 20” (kad. Nr.
8076–003–1362, platība 1.51 ha) tiek uzsākta detālplānojuma
2. redakcijas sabiedriskā apspriešana no 13.10.2007. Detālplā
nojumu izstrādā SIA “Sava Arhitektūra”, reģ. Nr. 50003768431,
projekta vadītājs Ivo Zariņš, tālr. 29881238. Projekts tiks izstādīts
Mārupes pagasta padomes telpās, Daugavas ielā 29, Mārupē,
Rīgas rajonā.
Priekšlikumus par detālplānojuma 2. redakciju var izteikt Mārupes
pagasta būvvaldē līdz 26.10.2007. darba dienās 9.00 – 17.00.
Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, priekšli
kumi jānosūta Mārupes pagasta padomei, Daugavas ielā 29, Mā
rupē, Rīgas rajonā, LV – 2167, norādot: fiziskām personām – vārdu,
uzvārdu, personas kodu, faktisko adresi; juridiskām personām – uz
ņēmuma nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi.
Laikraksts “Mārupes Vēstis”.
Reģ. Nr. 000702131. Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža – 4700
eksemplāru. Bezmaksas. Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Rīgas
rajons, LV-2167. Redaktore Zanda Melkina.
Izmantoti redaktores un autoru iesniegtie foto.
Tālrunis 7149868, fakss 7149858, e-pasts marupe@marupe.lv
Rīgas Apriņķa Avīze
sestdiena, 20. oktobris, 2007

