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Pašvaldība – skola – sabiedrība – policija
Valsts policijas Rīgas reģiona
pārvalde ar Mārupes pašvaldību
noslēgusi sadarbības līgumu par
pilotprojekta “Pašvaldība, skola,
sabiedrība un policija” realizāciju.
Projekta mērķis ir sadarbībā ar
pedagogiem izglītot skolēnus un
viņu vecākus drošības un bērnu
tiesību aizsardzības jautājumos
un popularizēt veselīgu un pozitīvu dzīvesveidu.
Septembrī darbu Mārupes
skolās uzsāka VP RRP Kārtības
policijas biroja Nepilngadīgo prevencijas nodaļas vecākā inspektore
Jeļena Prišpetjeva, kura tikusies ar
Mārupes pagasta izglītības iestāžu
vadītājiem un pedagogiem, piedalījusies vecāku sapulcēs, lai informētu
vecākus par uzsākto sadarbību, un
vadījusi nodarbības Mārupes vidusskolā, pamatskolā un Jaunmārupes
sākumskolas bērnudārzniekiem.
Laikā no 22. līdz 26. septembrim, kad visā Latvijā notika Drošības nedēļa 1.–12. klašu skolēniem
“Lai dzīvo bērni”, Mārupes skolu
audzēkņi noskatījās Latvijas Televīzijas 1. kanālā jauno filmu “Lai
dzīvo bērni 4!”, ko vēlāk apsprieda nodarbībās ar skolotājiem un
policijas darbinieci. Jaunāko klašu
skolēni no 4 skolām un paši mazākie tīrainieši piedalījās arī zīmējumu konkursā “Mans drošais ceļš
uz skolu”. 7.–9. klašu skolēni tika
informēti par konkursu “Gribu būt
mobils!”.

Šajā numurā
 7.novembrī tiks atklāta
Mārupes pamatskolas piebūve
 Aktuāli – noslēgti līgumi,
uzsākti darbi u.c.
 Mārupes pagasta padomes
sēdes Nr. 14 un Nr.15
 NODARBĪBAS Mārupes
kultūras namā
 Svētki izglītības iestāžu
darbiniekiem
 Atklāts dienas centrs „Tīraine”
 Jaunumi Mazcenu bibliotēkā
 Mārupieši Latvijas bridža elitē
 Tautas skrējiens „Mārupe –
2008”
 un citas sporta ziņas
 Sveicam
 Parādnieki tur gūstā
maksātājus

Policijas inspektore Jeļena Prišpetjeva vada nodarbību Mārupes vidusskolas 1.c klasē.
Tā kā Mārupes pagastā ir 4 pašvaldības vispārizglītojošās skolas,
pilotprojekta “Pašvaldība, skola, sabiedrība un policija” ietvaros Valsts
policijas pārstāvis strādās pēc kārtas
katrā izglītības iestādē nedēļu, vairāk laika veltot lielākajai – Mārupes
vidusskolai, kurā mācās gandrīz 800
skolēnu no 1. līdz 12. klasei. Tātad
apmēram reizi mēnesī visu nedēļu
skolā būs satiekams policists, kas ne
tikai izglītos skolēnus, bet varēs atbildēt uz viņu, skolotāju un vecāku

jautājumiem, kas skar drošību un
citus policijas kompetencē ietilpstošos jautājumus.
Jau pirmajā kopīgā darba mēnesī sarunās ar bērniem J. Prišpetjeva
secinājusi, ka vecāki par maz pārrunā drošības jautājumus (ugunsgrēka
un citu bīstamu situāciju gadījumos), dažreiz pat apzināti ignorē
likumu vai noteikumu – visbiežāk
CSN normas, tādējādi mācot bērniem, ka savus pienākumus var
nepildīt. Vājas ir arī jauniešu zi-

nāšanas par viņu atbildību likuma
priekšā. Tādēļ uzsākta arī sadarbība
ar “Mārupes Vēstīm”, kuras publicēs
ne tikai ziņas par notikumiem, bet
arī policistu sagatavotos materiālus
Mārupes iedzīvotājiem par aktuālām problēmām.
Cerams, šis projekts ne tikai izglītos skolēnus, bet arī palīdzēs radīt
drošāku vidi pagastā, rosinot bērnus
un jauniešus pievērsties veselīgām,
aktīvām, bet drošām un likumīgām
izklaidēm un liekot vairāk padomāt

 Kā ceļo Mārupes pensionāri
Lasiet sludinājumus RAA
reklāmas lapās!

par bara ietekmē izdarīto nedarbu
sekām.
Pilotprojekta ietvaros organizētos
konkursus pirmsskolas un jaunāko
klašu skolēniem ar balvām nolēmis
atbalstīt nodibinājums “Jaunatnes
sporta, jaunrades un izglītības atbalsta fonds”, kas projektam uzdāvinājis
225 jaukas mīkstās rotaļlietas.
Zanda Melkina

“Mans drošais ceļš uz mājām”
Drošības nedēļas ietvaros notikušajam zīmējumu konkursam “Mans
drošais ceļš uz mājām”, kurā piedalījās piecas Mārupes pagasta izglītības
iestādes, iesniegtos darbus izvērtēja
policijas inspektore Jeļena Prišpetjeva, Mārupes pagasta informatīvā
izdevuma redaktore Zanda Melkina
un pašvaldības māksliniece Jolanta
Grosberga. Izvērtējot darbus, vērā
tika ņemta ne tikai zīmējumu mākslinieciskā kvalitāte, bet arī konkursa
tēmas atspoguļojums, tāpēc diplomus
un pateicības rakstus par piedalīšanos
konkursā saņēma tie darbi, kuros bija
atspoguļotas pareizas darbības, pārejot ielu, braucot mašīnā un citur.
Paldies skolotājiem, kuriem izdevies
precīzi izskaidrot konkursa mērķi.
Ļoti jauki bija Tīraines bērnudārza
Rīgas Apriņķa Avīze
piektdiena, 17. oktobris, 2008

4–6 gadīgo audzēkņu zīmētie koši
luksofori – šie mazie mākslinieki, arī
nokļūstot lielā pilsētā, noteikti atcerēsies, ka ielu drīkst pāriet tikai pie
zaļās gaismas.
Satraucoši bija to skolēnu darbi,
kuros bija attēlotas bīstamas un agresijas pilnas situācijas – ugunsgrēks,
melna figūra ar nazi aiz skolas stūra,
uz ceļa notriekti bērni, nikni suņi,
kas norāda, ka bērni nejūtas droši
ceļā uz skolu.
Visi bērnu zīmējumi ir apskatāmi
Mārupes pagasta padomes vestibilā
līdz 30. oktobrim.
Zīmējumu konkursā balvas saņēma:
PII “Tīraine”
Diplomi: Alīna Jaroslava Frolova 6 g., Tomass Konstantinovs 6 g.,

Bruno Strupulis 6 g., Ralfs Ševļakovs 5
g., Sintija Alksnāja 4 g., Evelīna Marta
Priede 4 g., Justīne Lazda 4 g.
Mārupes pamatskola
Diplomi: Edgars Kairis 5. kl.,
Diāna Akmina 4. kl., Anna Maslova 3. kl.
Atzinības raksti: Laura Spriņģe
4. kl., Ilona Birkina 7. kl., Valērija
Petruševica 7. kl.
Jaunmārupes sākumskola
Diploms: Elza Alma Graumane
2. klase
Skultes pamatskola
Diplomi: Nikola Savčenko 1. kl.,
Oļegs Maslovs 6. kl.
Atzinības raksti: Anna Liflands
2. kl., Alīna Vadzinska 2. kl.
Mārupes vidusskola
Diplomi: Gustavs Gubkins 2.

Izstādi ar lielu interesi 1. oktobrī aplūkoja VP RRP priekšnieka vietnieks
Aleksejs Roščins.
kl. Dzintars Duvakins 2. kl., Dārta Albiņa-Alba 3. kl., Armands
Liepiņš 3. kl., Agate Buravcova
4. kl., Vitālijs V. 4. kl., Ernests

Vēriņš 4. kl.
Atzinības raksti: Anete Maže
4. kl., Ilze Švalkovska 4. kl., Nikola
Ivanova 4. kl., Toms Kālis 4. kl.
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Mārupes pagasta padomes sēde nr. 14 – 27. 08. 2008.
Dienas kārtībā 45 jautājumi
Mārupes pagasta padome nolēma
• piekrist zemes sadalīšanai 2 vai vairākos zemes gabalos 7 gadījumos, atteikt
nekustamā īpašuma “Līčupes” sadalīšanu
atsevišķos zemes gabalos, jo saskaņā ar
2003. gada 10. septembrī apstiprināto
Mārupes pagasta teritorijas plānojuma
2002.–2014. gadam zemes gabals atrodas
mazsaimniecību zemes teritorijā, kurā minimālā zemes gabala platība ir noteikta
0,6 ha;
• mainīt 3 nekustamiem īpašumiem zemes lietošanas mērķi no zemes, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), uz komercdarbības
objektu apbūvi (kods 0801) un piešķirt 1
zemes gabalam 3,3 ha platībā lietošanas
mērķi – lauksaimniecībai (kods 0101);
• izveidot Mārupes pagasta Mārupes ciema teritorijā Grīšļu ielu (no Grāvkalnu ielas
līdz Meldriņu ielai) – 0,3 km garumā un
12 m platumā sarkanajās līnijās;

• apstiprināt zemes ierīcības projektu
kā galīgo Mārupes pagasta nekustamiem
īpašumiem
▶▶ “Mazcenu aleja 1” (kad. nr. 8076-0110422),
▶▶ Paleju iela 2A (kad. nr. 8076-003-1347)
un “Rožlejas” (kad. nr. 8076-003-0136),
▶▶ “Upenieki-1” (kad. nr. 8076-0070006),
▶▶ “Čipas” (kad. nr. 8076-006-0079) 2.
zemes vienības,
▶▶ “Līdumi” (kad. nr. 8076-007-0319),
▶▶ “Namiķi-1” (kad. nr. 8076-12-0049), un
“Namdari” (kad. nr. 8076-12-0445),
▶▶ “Zemenītes” (kad. nr. 8076-007-0599)
un “Ģīgas” (kad. nr. 8076-007-0600),
▶▶ “Dimzas” (kad. nr. 8076-007-0103),
▶▶ “Lielvirši” (kad. nr. 8076-007-0692);
• piešķirt juridiskās adreses pēc 33 iesniegumiem, tostarp daudzdzīvokļu māju
telpu grupām (dzīvokļiem);
• atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz
10 nekustamā īpašuma objektiem;

• uzsākt detālā plānojuma izstrādi nekustamā īpašuma “Stirnas” teritorijai;
• apstiprināt detālā plānojuma 1. redakciju kā galīgo un pieņemt iesniegto Mārupes
pagasta saistošos noteikumus
▶▶ nr. 35 “Mārupes pagasta nekustamā
īpašuma “Rumpji” (zemes kad. nr. 8076012-0019) detālais plānojums”;
▶▶ nr. 36 “Mārupes pagasta nekustamā
īpašuma “Kurmales iela 58” (zemes kad.
nr. 8076-007-2411) detālais plānojums”;
▶▶ nr. 37 projektu “Mārupes pagasta nekustamā īpašuma “Roņi” 2. zemes vienības
(zemes kad. nr. 8076-012-0037) detālais
plānojums”;
▶▶ nr. 38 projektu “Mārupes pagasta nekustamā īpašuma “Laukkalniņi” (zemes
kad. nr. 8076-008-0359) detālais plānojums”;
• nodot zemes gabala “Bebru iela 26”
(zemes kad. nr. 8076-007-2338) detālplānojuma 1. redakciju sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai;

• pagarināt nekustamā īpašuma “Ceri-1”,
zemes kad. nr. 8076-010-0005 detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma
termiņu līdz 01. 08. 2009.;
• pieņemt saistošos noteikumus nr. 39
“Rīgas aglomerācijas trokšņa stratēģiskā
karte”;
• apstiprināt saistošos noteikumus nr. 40
“Grozījumi 2008. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos nr. 2 “Par Mārupes pagasta
pašvaldības 2008. gada budžetu””;
• pieņemt dāvinājumā SIA “ALKANTRA”
(reģ. nr. 40003683673) īpašumā esošās inženierkomunikācijas – ūdensapgādes ārējos
tīklus 990,00 m garumā, kas ir izbūvēti
nekustamajā īpašumā “Pīlādži-B”, zemes
kad. nr. 8076 003 0763, Mārupes pagastā,
Rīgas rajonā, par kopējo summu LVL 119
000,00 (viens simts deviņpadsmit tūkstoši
latu un 00 santīmi);
• slēgt līgumu ar SIA “Rīgas Būvdarbi”
Mārupes pagasta vidusskolas rekonstrukciju par summu LVL 2 224 412,53, t. sk.

PVN 18 % apmērā;
• izveidot pastāvīgu Mārupes pagasta
pašvaldības, pašvaldības struktūrvienību,
iestāžu un uzņēmumu Ētikas komisiju sekojošā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs –
Sociālais darbinieks, komisijas locekļi:
Mārupes pagasta padomes jurists, Mārupes pagasta Sociālā dienesta psihologs,
arodbiedrības vadītājs;
• slēgt Autoruzraudzības līgumu ar SIA
“Eja” Mārupes vidusskolas rekonstrukcijas autoruzraudzībai par summu LVL
22 244,13 ieskaitot 18 % PVN;
• noteikt nomas maksu par mūzikas
instrumentu lietošanu LVL 5, t. sk. PVN
18 % apmērā, mēnesī;
• par Rīgas rajona Mārupes pagasta padomes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēt
deputāte Anita Grope. Atļaut A. Gropei savienot Mārupes pagasta padomes
priekšsēdētāja vietnieka amata ar Mārupes pagasta Sociālā dienesta vadītājas
amatu.

Mārupes pagasta padomes sēde nr. 15 – 24. 09. 2008. Golfa klubs “Viesturi” palīdz
Darba kārtībā 27 jautājumi.
Atcelt 2007. gada 27. jūnija Mārupes
pagasta padomes prot. nr. 10 lēmumu
nr. 5.3 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu” nekustamam īpašumam
“Lības”.
Atteikt nekustamā īpašuma “Ķirškalni” (zemes kadastra nr. 8076-003-0237)
sadalīšanu atsevišķos zemes gabalos,
jo saskaņā ar 2003. gada 10. septembrī
apstiprināto Mārupes pagasta teritorijas
plānojuma 2002.–2014. gadam zemes
gabals atrodas darījumu zemes teritorijā,
kurā minimālā zemes gabala platība ir
noteikta 1 ha.
Piešķirt juridiskās adrese pēc 3 iesniegumiem.
Atteikties no pirmpirkuma tiesībām
uz 8 nekustamā īpašuma objektiem.
Piekrist, ka 8 Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji nostiprina zemesgrāmatā nekustamā
īpašuma vai tā domājamās daļas.
Apstiprināt Mārupes pagasta nekustamā īpašuma “Turaidas” (zemes kad. nr.
8076-003-0080) zemes ierīcības projektu
kā galīgo.
Apstiprināt detālā plānojuma 1. redakciju kā galīgo un pieņemt Mārupes
pagasta saistošo noteikumus
Nr. 41. “Mārupes pagasta nekustamā
īpašuma “Zaķi” (zemes kad. nr. 8076-0090025) detālais plānojums”.
Nr. 42. projektu “Mārupes pagasta
nekustamā īpašuma “Ceri-1” (zemes kad.
nr. 8076-010-0005) detālais plānojums”.
Atbalstīt veikala ar noliktavas telpām
būvniecības ieceri zemesgabalā Daugavas
iela 31 (kad. nr. 8076-007-0794), Būvvaldei
izsniegt plānošanas arhitektūras uzdevumu
veikala ar noliktavas telpām būvniecībai
zemesgabalā ar adresi Daugavas iela 31
(kad. nr. 8076-007-0794).
Noteikt, ka zeme Pakalniņu iela 6,
kad. nr. 8076-008-0437, 0,2626 ha, “Cieceri-5”, kad. nr. 8076-012-0391, 0,94 ha
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platībā, Čiekuru iela 3, kad. nr. 8076 011
0772, 0,6017 ha platībā, Jelgavas ceļš 36,
kad. nr. 8076-008-0230, 0,54 ha platībā,
Jelgavas ceļš 26A, kad. nr. 8076-008-0458,
0,73 ha platībā, Jelgavas ceļš 27, kad. nr.
8076-008-0457, 0,1382 ha platībā, Meža
iela 20, kad. nr. 8076-011-0734, 0,3922
ha platībā, Ozolu iela 30, kad. nr. 8076
011 0722, 1.74 ha platībā, zeme, kad. nr.
8076-011-1186, 0,08 ha platībā, Čiekuru
iela 1, 0,6 ha platībā, Vārpu iela 4, kad.
nr. 8076-003-1081, 0,14 ha platībā, Zeltiņu
iela 128, kad. nr. 8076-003-1501, 0,8019
ha platībā, Mazcenu aleja 33/2, kad. nr.
8076-011-0630, zeme, kad. nr. 8076-0120511, 3,8 ha platībā, zeme, kad. nr. 8076006-0286, 3,5 ha platībā, Tīraines dārzi 6,
kad. nr. 8076-008-0224, 3,1 ha platībā ir
pašvaldībai piekritīgā zeme un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
Noteikt, ka 108 zemes gabali, uz
kuriem ir izbūves pašvaldības ielas vai
ceļi, ir pašvaldībai piekritīgā zeme un ir
ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda.
Sadalīt zemes gabalu Liepkalnu iela
3a, kad. nr. 8076-007-2124 divās atsevišķās
zemes vienībās, paredzot ceļa servitūtu,
paredzēt, ka zemes gabals Liepkalnu iela
3a (ar lietošanas mērķi inženiertehniskās
apgādes tīklu un objektu apbūves zeme
(1201)) ir valstij piekritīgā zeme; zemes
gabals Liepkalnu iela 3b (ar lietošanas
mērķi pārējie sabiedriskās nozīmes objekti un to apbūve) 0,1838 ha platībā ir
pašvaldībai piekritīgā zeme.
Sadalīt zemes gabalu Grantiņu iela 3,
kad. nr. 8076-008-0190 divās atsevišķās
zemes vienībās, paredzot ceļa servitūtu,
paredzēt, ka zemes gabals Grantiņu iela
3 (ar lietošanas mērķi inženiertehniskās
apgādes tīklu un objektu apbūves zeme
(1201), kad. nr. 8076-008-0190) ir valstij
piekritīgā zeme; zemes gabals Grantiņu
iela 3a (ar lietošanas mērķi inženierteh-

niskās apgādes tīklu un objektu apbūves
zeme (1201)) 0,1 ha platībā ir pašvaldībai
piekritīgā zeme.
Atzīt, ka zeme Mazcenu aleja 41a,
kad. nr. 8076-011-0380, Mazā Gramzdes
iela 1, kad. nr. 8076-002-0071, 0,3991 ha
platībā, Mazā Gramzdes iela 3, kad. nr.
8076-002-0072, 0,4074 ha platībā, Mazā
Gramzdes iela 5, kad. nr. 8076-002-0070,
0,8585 ha platībā, Mārupītes gatve 2a, kad.
nr. 8076-007-1529, 0,0779 platībā ir valstij
piekrītošā zeme.
Atzīt 20 zemes vienības par starpgabaliem un valstij piekrītošo zemi.
Noteikt, ka zeme, “Dambji”, kad. nr.
8076-003-0476, 0,4 ha platībā ir valstij
piekritīgā zeme un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz valsts vārda.
Zeme Mārupes pagastā, 1,6246 ha
platībā, 8324 m2 platībā, 28 305 m2 platībā
un 4296 m2 platībā (saskaņā ar grafisko
pielikumu) izmantojama zemes reformas
pabeigšanai.
Piešķirt 1 personai nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par īpašumā
piederošo nekustamā īpašuma 4517/9492
domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas.
Atstāt spēkā Mārupes pagasta būvvaldes 2008. gada 19. augusta lēmumu
nr. 2.4. – par smilts atradnes būvniecību
nekustamā īpašumā “Ošupes”, kad. nr.
8076-011-0797.
Slēgt nomas līgumu par Mārupes pagasta pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma daļas iznomāšanu 107 m2 platībā
garāžu uzturēšanai.
Atcelt Mārupes pagasta padomes
2007. gada 21. februāra lēmumu nr. 3.10.
prot. nr. 2 ar 21. 02. 2007.
Organizēt iepirkumu – “Atkritumu
apsaimniekošana Mārupes pagasta teritorijā”.
Noteica darba samaksu Mārupes pašvaldības izglītības iestāžu darbiniekiem.

Jorenam

24. septembra Mārupes pagasta
padomes sēdē golfa kluba “Viesturi”
izpilddirektore Sandra Opite kluba
vadības vārdā pasniedza Līgo turnīrā
saziedoto naudu mazā mārupieša
Jorena Šnipkes rehabilitācijai. Šāda
labdarības akcija tiek rīkota otro
gadu. Golferu un viņu draugu spēkiem tika savākti 5000 latu – nauda
palīdzēs noorganizēt daudzpusīgu
palīdzību četrgadīgajam Jorenam,
kurš cieš no Dauna sindroma. Katrs
golferu izpirktais neveiksmīgais puts
vai draivs palīdzēs finansēt puisēna
ārstēšanos un segt izdevumus par

dažādām attīstošām nodarbībām.
Jorena māmiņa Sandras Opites un
Mārupes pagasta padomes priekšsēdētājas Līgas Kadiģes personā pateicās visiem cilvēkiem, kas izrādījuši
sapratni, atsaucību un atbalstu, ar
dēliņa gatavotām bildītēm. Nauda
palīdzēs vairākus gadus veikt puisēna rehabilitācijas programmas. Līga
Kadiģe savukārt, novēlot izturību un
optimismu, uzskata, ka lielākā dāvana Jorenam ir ģimene, kura kopš
bērniņa pirmajām dzīves dienām
ir vienmēr viņam līdzās un palīdz
iejusties šajā pasaulē.

Attīstības komitejas, finanšu komitejas, sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
Mārupes pagasta padomes sēžu grafiks:
Attīstības
komiteja

Finanšu
komiteja

Sociālo, izglītības,
kultūras un sporta
jautājumu komiteja

Padomes

Oktobris

07. 10.
21. 10.

08. 10.
22. 10.

08. 10.
22. 10.

15. 10.
29. 10.

Novembris

04. 11.
19. 11.

05. 11.
19. 11.

05. 11.
19. 11.

12. 11.
26. 11.

Decembris

09. 12.

10. 12.

10. 12.

17. 12.

Mēnesis

Rīgas Apriņķa Avīze
piektdiena, 17. oktobris, 2008

sports

Sporta īsziņas

Mārupieši Latvijas bridža elitē

Rīgas rajona pašvaldību darbinieku 12. vasaras sporta spēlēs, kas notika 12. septembrī Rankas pagastā, Mārupes
pagasta padomes komanda izcīnīja līdz šim augstāko rezultātu – 3. vietu, uzvarot futbola sitienu turnīrā (Igors
Rjabcovs un Nadīna Millere), ierindojoties 4. vietā volejbola turnīrā un orientēšanās sacensībās (Inga Krieviņa un
Jānis Lagzdkalns) un zemākas vietās citos sacensību veidos.
Veiksmīgi beigušies divi motosporta sacensību čempionāti un tajos – Latvijas Motosporta federācijas
organizētajā Latvijas atklātajā čempionātā motošosejā skūteru klasēm
un Latvijas Alternatīvā motosporta
asociācijas un S/O Durka Racing
organizētajā motošosejas čempionātā mārupietis Armands Leitāns
izcīnījis 1. vietas.
Laikā no 24. līdz 28. septem-

brim Turcijas pilsētā Izmirā notika
pirmais pasaules čempionāts vieglatlētikā nedzirdīgajiem (arī vājdzirdīgajiem). 32 valstu 318 vieglatlētu
vidū bija arī trīs Latvijas sportisti:
Māris Grēniņš, Jānis Smons un Ainis Kuļikovs. Mūsu vieglatlēti šajās
sacensībās ir izcīnījuši trīs zelta
(Māris Grēniņš 100 m skrējienā, tāllēkšanā un trīssoļlēkšanā) un vienu
bronzas medaļu, ko trīssoļlēkšanā
izcīnīja mārupietis Jānis Smons ar

jaunu personisko rekordu – 14,56
m. Apsveicam!
7. oktobrī Salaspilī notika Olimpiskās dienas stafetes Rīgas rajona
skolām. No Mārupes pagasta piedalījās 34 Mārupes vidusskolas un
22 Mārupes pamatskolas skolēni. 16
komandu konkurencē Mārupes vidusskola izcīnīja 3. vietu 6.–7. klašu
grupā, 5. vietu – 8.–9. klašu grupā un
7. vietu vidusskolas klašu grupā.

Vasarā notika 2 lieli bridža pasākumi. Eiropas komandu čempionāts,
kas notiek katru otro gadu, šogad
14.–28. jūnijā notika Pau pilsētā
Francijā. Izlasē no 3 pāriem viens
bija Latvijas Jaunatnes kluba biedru
veidots (es spēlēju pārī ar Mārtiņu Lorencu), bet mārupiete Anita
Strazda bija nespēlējošais kapteinis.
Līdz šim Latvijai labākais starts bija
izdevies 2004. gadā, kad 35 komandu konkurencē komanda palika 25.
Šogad piedalījās rekordskaits Eiropas
valstu, un 38 komandu konkurencē
kvalifikācijā, kur komandas bija sadalītas 2 grupās, mēs izcīnījām 3. vietu
apakšgrupā un kvalificējāmies finālturnīram. Beigās izcīnījām 15. vietu,
jo nogurums un citi faktori neļāva
cīnīties par pirmo desmitnieku.
15.–18. jūlijā Polijā notika Eiropas junioru pāru čempionāts, kur
spēlēja 5 Latvijas jaunatnes pāri. Visi
3 pāri, kas spēlēja junior konkurencē

(vēl pa vienam bija meiteņu un skolnieku grupās), izgāja priekšsacīkstes
un pusfinālus un iekļuva A finālā,
kurā spēlēja Eiropas 26 spēcīgākie
junioru pāri. Vislabāk veicās Pēterim Betheram pārī ar Juri Balašovu
– viņi izcīnīja 5. vietu.
Esam veiksmīgi startējuši arī
vairākās sacensībās Latvijā un
Igaunijā.
Šobrīd Latvijas junioru izlase –
Juris Balašovs, Jānis Bethers, Pēteris
Bethers, Mārtiņš Lorencs, Jānis Neimanis, Kārlis Rubins un nespēlējošā
kapteine Anita Strazda – piedalās
pirmajās pasaules prāta spēlēs, kas
no 3. oktobra līdz 19. oktobrim notiek Pekinā, Olimpiskajā ciematā.
Komandas sastāvā ir 3 mārupieši un
5 LJBK biedri. Kopumā prāta spēlēs
piedalīsies 41 spēlētājs no Latvijas,
arī šahisti un dambretisti.
Ar sveicieniem,
Jānis Bethers

Uzmanību sporta dzīves atbalstītājiem!
No 2008. gada 10. novembra
Mārupes pamatskolas sporta centrā (Tīrainē) tiks uzsāktas sporta
nodarbības.
Lūdzu pieteikties nodarbībām
pa tālr. līdz 06. 11. 2008.:
• basketbols – treneris Jānis
Hāzners – tālr. 29262021
nodarbības notiks pirmdienās
no plkst. 13.40 līdz 15.20, ceturtdienās no plkst. 17.20 līdz 20.00
• aerobika – trenere Inga Tračuma – tālr. 29364499
nodarbības notiks otrdienās
no plkst. 11.00 līdz 12.00 (māmi-

ņām ar maziem bērniem),
no plkst. 12.00 līdz 13.00 pilates (ķermeņa kontrole ar pilates
metodēm),
ceturtdienā no plkst. 12.00
līdz 13.00, sestdienā no plkst.
11.15. līdz 12.15.
Vēl brīvais laiks sporta nodarbībām sporta centrā ir sestdienā
no plkst. 14.00 un svētdienā no
plkst. 10.00.
Sīkāka informācija par sporta
nodarbībām u. c. jautājumiem pa
tālr. 26354027 vai e-pastu sports@
marupe.lv.

Artūra Popa ceļojošā balva

4. oktobrī Ventspilī notika starptautiskais turnīrs “Zelta sitiens 2008”, kura piedalījās vairāk nekā 120 dalībnieki
no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Turnīrs bija interesants ar to, ka notika ar elektroniskām vestēm. Nākamgad
visas oficiālās taekvondo sacensības Eiropā un pasaulē notiks ar elektroniskām vestēm. Gribas pieminēt Mārupes grupas medaļniekus: 2. vieta – Arturs Mihejevs, Krišs Mihējevs, 3. vieta – Dāvids Bērziņš, Mikus Druķis, Kārlis
Druķis, Elizabete Zivtiņa, Magdalena Vilciņa, Anastasija Bogdanova, Gints Ginters, Kristaps Krūmiņs, Pavels
Jacina.
Rīgas Apriņķa Avīze
piektdiena, 17. oktobris, 2008

Mārupietis Mečislavs Bartuševičs 9. reizi izcīnījis Artūra Popa
ceļojošo kausu riteņbraukšanā. Interesanti, ka porcelāna Lāčplēša figūra ar vairogu, uz kura redzamas
trīs Latvijas zvaigznes, koka vainagā par balvu kļuvusi 1980.gadā!
Uz balvas pamatnes redzams, ka
pirms ceļojošo balvu izcīnījušo
sportistu vārdiem uz tās bijuši
citi uzraksti, kas, iespējams, vēstīja par balvas sākotnējo izcelsmi.
“Mārupes Vēstis” lūdz atsaukties
jebkuru, kam zināma PSRS sporta
meistara vārdā nosauktās balvas
vēsture (e-pasts: marupe@marupe.
lv vai pa tālr. 67149868).
Treneris Jānis Vilkaušs aicina bērnus, kuri vēlas spēlēt futbolu
un mācās 3.-4. klasē, uz nodarbībām Mārupes vidusskola.
Tālr. 26398087
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AKTUĀLI
Pabeigta Tīraines siltumtrašu rekonstrukcija. 2008. gada
13. augustā tika noslēgts līgums
ar SIA “Bek-Konsult” par Tīraines
ciemata siltumtrašu rekonstrukciju,
līguma summa ir 118 338,88 lati,
tai skaitā PVN 18 %. Tīraines ciematā nomainītas visas siltumtrases
un katrai mājai uzstādīts savs siltummezgls, kurā iespējams regulēt
siltuma padevi. Saskaņā ar līgumu darbu nodošanas termiņš bija
20. oktobris, bet jau oktobra pirmajā
nedēļā tīrainieši sajuta siltumu savos
mitekļos. Pēc tam gan vēl turpinājās
sistēmas regulēšana, tāpēc Mārupes
pagasta padome pateicas Tīraines
ciemata iedzīvotājiem par sapratni
un atbalstu siltumtrašu nomaiņas
laikā. Apzaļumošanas jautājumi tiks
risināti pavasarī.
Lielākais šī gada ceļu projekts. Kā MV informēja septembra
numurā, šogad par pašvaldības līdzekļiem, ņemot aizdevumu Valsts
kasē, veikti ceļu darbi, asfaltējot aptuveni 7 km ielu, ierīkojot ielas ar
šķembu segumu aptuveni 3,5 km
garumā un veicot gājēju celiņu ierīkošanu vairāk nekā 2 km garumā.
Lielākais šogad veicamais darbs ceļu
labiekārtošanā ir Liliju ielas rekonstrukcija, kuru uzticēts veikt SIA
“Roadex”. Projektā paredzēts veikt
ielas izbūvi ar asfalta segumu, gājēju

celiņiem un ielas apgaismojumu.
Līguma beigu termiņš ir 2008. gada
1. novembris, bet, tā kā, uzsākot
darbus, atklājās, ka komunikācijas
topogrāfijai atbilst apmēram par
50 %, kā arī neviens vien mārupietis
labprāt nodarbojies ar “pašdarbību”
jeb nesaskaņotu komunikāciju patvaļīgu izbūvi, šķērsojot ielu, projekta
nodošana var iekavēties.

Uzsākta ielu apgaismojuma
izbūve. 2. oktobrī SIA “TIERRA”
uzsāka ielu apgaismojuma izbūvi
Alkšņu, Lielās, Narcišu, Kursīšu,
Bebru un Pededzes ielā Mārupē,
Priežu ielā Jaunmārupē, Tīraines
ielā, pie gājēju celiņa uz Tīraines staciju un sporta un atpūtas
laukumā Tīrainē. Būvprojekta
realizācijas kopējās izmaksas ir
108 215,69 lati.
Turpinās kaislības ap lielveikala “IKI” būvniecību. Masu
saziņas līdzekļos meistarīgi tiek
radīts iespaids, ka mārupieši cīnās
pret veikala būvniecību, taču fakti
pierāda pretējo.
Kā jau iepriekš informējām, izskatot veikala “IKI” Daugavas ielā
31 būvniecības ieceres sabiedriskās
apspriešanas rezultātus, Mārupes
pagasta padomes deputāti secināja,
ka sabiedriskās apspriešanas laikā
Mārupes pagasta padomē saņemtas

Svētki izglītības iestāžu darbiniekiem
3. oktobrī savus profesionālos
svētkus svinēja Mārupes pagasta
pedagogi, kurus rīta pusē skolās un
bērnudārzos sveica viņu audzēkņi,
bet vakarā Mārupes pagasta padome
visus izglītības iestāžu darbiniekus bija
aicinājusi uz svētku sarīkojumu kultūras namā. Mārupes pagastā izglītības
iestādēs strādājošo skaits palielināt
ar katru gadu un šogad 7 pašvaldības izglītības iestādēm pievienojusies
pirmā oficiālā privātā – bērnu un jauniešu radošo spēju attīstības centrs
“Namiņš”, kurš realizē arī licenzētas
pirmsskolas izglītības programmas.

Mārupes pagasta padomes vārdā
visus pedagogus, kas uzsāk darbu pagasta izglītības iestādēs šajā mācību
gadā sveica pagasta padomes priekšsēdētāja Līga Kadiģe.
Kā jauka dāvana visiem izskanēja Ditas Lūriņas, Mārtiņa Egliena un Mārča Manjakova muzikālā
uzstāšanās, kura improvizējot tika
pieskaņota publikai un vietai, kurā
visi atradāmies. Vakara gaitā labu garastāvokli garantēja Valmieras pagasta
kultūras nama mākslinieki un “Friča
muzikanti”.
Zanda Melkina

Mārupes skolotājiem dzied Nacionālā teātra aktieri.
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236 atsauksmes, no kurām par jauna veikala būvniecību bija izteikušies 223 iedzīvotāji, kā argumentus
minot veikalu trūkumu pagastā, kas
šobrīd rada nepieciešamību braukt
pēc daudzām precēm uz Rīgu, radot
papildu transporta slodzi, pozitīva
būtu konkurences rašanās, kas sekmētu cenu samazināšanos un izvēles
iespējas, jaunu darba vietu izveidošana un citi. 24. septembra Mārupes
pagasta padomes sēdē tika pieņemts
lēmums atbalstīt būvniecības ieceri. Šis lēmums nozīmē, ka SIA
“Palink” tiek izsniegts arhitektūras
plānošanas uzdevums, kurā iekļauti
sabiedriskajā apspriešanā iedzīvotāju
izteiktie priekšlikumi kanalizācijas
un satiksmes problēmu risinājumiem. Zemes gabals Daugavas ielā
31, kur plānots būvēt “IKI” veikalu,
jau kopš 2003. gada Mārupes pagasta attīstības un teritorijas izmantošanas plānā 2002.–2014. gadam
iezīmēts kā sabiedrisko objektu
apbūves teritorija. Jāsaka, ka sabiedriskajā apspriešanā viens no
aktīvākajiem veikala būvniecības
pretiniekiem atzina, ka nav iepazinies ar šo dokumentu. Presē izskanējušie pretargumenti, ka Mārupē
jau ir liels “Elvi” veikals un blakus
iecerētajai teritorijai atrodas bērnu
rotaļlaukums, kā zināms vietējiem
iedzīvotājiem, ir stipri neprecīzi.
Mārupes “Elvi” ir viens no mazā-

kajiem šī tīkla veikaliem, bet bērnu
rotaļu laukuma nav – netālu atrodas
visiem pieejams pagasta padomes
labiekārtots skvērs ar dīķīti un apstādījumiem, kurā diemžēl vakaros
mēdz notikt nekārtības. Mārupes
pašvaldības vadība labi apzinās
saspringto un nelabvēlīgo situāciju
drošības un kārtības jomā, kāda
raksturīga visā valstī, bet tieši tādēļ
ilgstošu sarunu rezultātā 2007. gadā
izdevās panākt, ka Valsts policija pie
Olaines policijas iecirkņa izveidoja
patstāvīgu Mārupes nodaļu.

 7. novembrī tiks atklāta
Mārupes pamatskolas piebūve un
sporta halle. Piepildījies vairāku paaudžu tīrainiešu un ilggadējā bijušā
skolas direktora Henrika Bindara
sapnis par jaunām telpām, sporta
zāli un citām nepieciešamām lietām

skolai, kura nākamajā gadā svinēs
savu 60. dzimšanas dienu. Mārupes pamatskolas piebūve uzcelta par
pašvaldības līdzekļiem, kas uzkrāti
iepriekšējā gadā, neņemot kredītu.
Būvniecībai, kas izmaksāja 2,5 miljonus latu, vairāki tūkstoši saņemti
no valsts budžeta. Piebūves tehnisko projektu izstrādāja arhitektūras
birojs “Eja”, būvdarbus veica SIA
“ARMT”. Vairāk lasiet novembra
“Mārupes Vēstīs”.

Noslēgts līgums par jaunas
mājas lapas www.marupe.lv izveidi. Plānots, ka jaunā mūsdienīgākā interneta vietne sāks darboties
2009. gada janvārī. Šobrīd tehnisku
iemelsu dēļ Mārupes pašvaldības
mājas lapā tiek ievietota minimāla
informācija. Atvainojamies mājas
lapas lietotājiem par neērtībām.

Kad vijam
jaunas ligzdas
1. oktobrī Tīrainē bijušajās
pasta telpās oficiāli darbu uzsāka otrais Mārupes pagasta dienas
centrs. Dienas centra vadītāja Sandra
Ivbule un darbinieks Igors Rjabcovs
ar lielu prieku sagaidīja pirmos ciemiņus skaistajās telpās, kurās jau
iekārtošanas gaitā iepazinuši vairāk
nekā 40 bērnu un jauniešu no tuvējās
apkārtnes. Svinīgajā mirklī, uzrunājot
visus klātesošos Ira Krauja-Dūduma sacīja: “Katra vieta, kur cilvēkiem
pulcēties un labas lietas darīt, ir kā
putna ligzda – savīta no idejām, labām domām un darbiem.” Atklāšanā
piedalījās Mārupes pagasta padomes
priekšsēdētāja Līga Kadiģe un galvenā
grāmatvede Rita Kausiniece, tālāki
viesi – no Jaunjelgavas pašvaldības
un Kokneses dienas centra, VP RRP
priekšnieka vietnieks Aleksejs Roščins un policiste un skolotāja Jeļena
Prišpetjeva, Mārupes Sociālā dienesta
vadītāja Anita Grope un dienesta un
Mārupes bāriņtiesas darbinieki, Mārupes pagasta padomes speciālisti,
pašvaldības izglītības iestāžu vadība –
Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, tuvākie kaimiņi – Mārupes pamatskola

Kolēģus sveic dienas centra “Švarcenieki” meitenes ar vadītāju Gati Vācieti.
ar direktori Sigitu Sakoviču, Mārupes
pensionāru biedrības pārstāves un
citi. Jaunos kolēģus ar bērnu sagatavotu dziesmu sveica Jaunmārupes
dienas centra “Švarcenieki” komanda
ar vadītāju Gati Vācieti un jauno audzinātāju Inesi. Visi apsveicēji izteica
patiesu prieku par to, ka Sandra varēs
dienas centra darbā likt lietā savas
muzikālās dotības un bērniem varētu būt interesanti, ka vadītāja māk
franču valodu, bet Igoram noteikti
jāizmanto savs sportiskais gars sadarbībai ar jauniešiem. Kā teica vadītāji,
jau pirmajās dienās daudzi ienākušie
bērni un jaunieši par centru atzinuši:
“Mēs jau sen kaut ko tādu gaidījām!”
Ciemiņi centram “Tīraine” dāvināja
noderīgas lietas – pārsvarā galda spē-

Dienas centru atklāj Mārupes
pagasta padomes priekšsēdētāja
vietniece, Sociālā dienesta vadītāja
Anita Grope (no kreisās), padomes
priekšsēdētāja Līga kadiģe un
centra vadītāja Sandra Ivbule.
les. Jaunajā dienas centrā iekārtota
datortelpa, rotaļu un atpūtas telpa
un virtuve.
Rīgas Apriņķa Avīze
piektdiena, 17. oktobris, 2008

“Gribam skeitparku Mārupē”
4. oktobrī Latvijas Finiera meitas uzņēmums rūpnīcas “Troja”
skeitparkā Bauskas ielā 143 notika skeitborda sacensības “Mārupes Kauss 2008” ar devīzi “Par
veseliem un aktīviem bērniem”.
Doma par šo pasākumu radās,
pateicoties Biznesa augstskolas “Turība” iedibinātajai tradīcijai veikt “Labo
darbu” sabiedrisko attiecību jomā, pēc
pasākuma “Mārupes Vēstīm” pastāstīja augstskolas maģistrantūras studente
Elīna Rikmane, kura kopā ar kursabiedrenēm Dzintru Šusti un Anitu
Graumani organizēja sacensības.
Pasākuma mērķis bija popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu,
tāpēc tajā tika iekļauta arī viktorīna
par atkarību tēmu un bērniem izdalīti Rīgas Atkarības un profilakses
centra (RAPC) uzskates materiāli. Lai
mazinātu atkarības vielu lietošanu,
vairākās Rīgas skolās šogad plānots
izveidot un ieviest atkarības profilakses programmas, informē RAPC.
Programmas galvenais princips ir
skolas personāla – no medmāsas
līdz direktoram, vecāku un bērnu
iesaistīšana problēmas risināšanā jau
no skolas mazākajām klasēm.
“Mārupes Kauss” varētu būt
pierādījums tam, ka bērni, kas vēlas skeitot, Mārupē ir! Organizatori
izteica cerību, ka šis pasākums varētu
būt par pamatu skeitparka izveidei
Mārupē nākotnē. Jau mēnesi notiek
parakstu vākšana no Mārupes iedzīvotājiem un tiek apzināti cilvēki, kas
to varētu atbalstīt. Ja kāds vēlas nobalsot ar savu parakstu un līdz šim to

vēl nav izdarījis, var zvanīt pa tālruni
29154467. Parakstus vāca paši skeiteri, apstaigājot Mārupes iedzīvotājus.
Parakstu vākšana norisināsies līdz
oktobra beigām, tad tie tiks apkopoti
un iesniegti Mārupes pagasta padomē, jautājuma izskatīšanai.
“Pats galvenais – pusaudžiem
brīvajā laikā bez maksas būtu ar ko
nodarboties tā vietā, lai iesaistītos
dažnedažādās atkarībās – datoratkarība, narkotisko un psihotropo vielu,
alkohola, azartspēļu. Ņemot vēra, ka
Mārupē skeitparka nav, bērni skeito
neatļautās un nepiemērotās vietās –
piemēram, uz ielas un trotuāriem,
tādejādi gūstot dažādas traumas, vai
arī pavada ilgu laiku ceļā, braucot
uz jau esošajiem skeitparkiem, kas
atrodas tālu no Mārupes un tas ir
bīstami, jo vecāki nespēj izkontrolēt
bērnu atrašanās vietas un neredz, ko
viņi tur dara. Skeitbords nav tikai
pusaudžu izklaide, tajā notiek arī

pasaules čempionāti,” saka Elīna,
Dzintra un Anita.
Mārupes kausa izcīņa skeitbordā
notika, pateicoties Mārupes vidusskolas direktoram Jānim Lagzdkalnam,
Mārupes pamatskolas direktora vietniecei audzināšanas darbā Sarmītei
Ruģēnai, Jaunmārupes sākumskolas
direktorei Ivetai Timulei, Mārupes
pagasta padomes Sporta struktūrdaļas vadītājai Silvijai Bartuševicai,
Latvijas skeitborda federācijas direktoram Gintam Gailītim un Latvijas
Finiera pārstāvim Kristapam Švarcam un skaņu režisoram Ringoldam
Piņķim. Mārupes pagasta padome
sacensībās nodrošināja mediķa klātbūtni (paldies ārstei Ilgai Ivbulei),
skanīgumu un balvas.
Pasākums tika atspoguļots arī
LTV7 raidījuma “Sems”, kur piedalījās paši Mārupes skeiteri.
Sacensības piedalījās vairāk neka
30 dalībnieki, no kuriem godalgotās

Tautas skrējiens “Mārupe – 2008”
Labākie mārupiešu rezultāti
Distancē 4000 m
Vec. gr. 1999.–2000. g.
Aleksa Gaile 2.v ieta ar rez.
0:25:48,
Endija Miltiņa 3. vieta ar rez.
0:27:23
Vec. gr. 1997.–1998. g.
Magdalēna Vilciņa 2. vieta ar rez.
0:21:25
Elizabete Zivtiņa 3. vieta ar rez.
0:24:30
Agnese Eimane 4. vieta ar rez.
0:27:14
Sintija Miltiņa 5. vieta ar rez.
0:27:17
Vec. gr. 1996.–1995. g.
Anete Briņķe 6. vieta ar rez.
0:20:33
Vec. gr. 1993.–1994.g.
Vita Krūmiņa 2. vieta ar rez.
0:18:32
Vec. gr. 1999.–2000.g.
Klāss Kauliņš 1. vieta ar rez.
0:20:20
Rīgas Apriņķa Avīze
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Vec. gr. 1997.–1998.g.
Bruno Briņķis 2. vieta ar rez.
0:20:33,
Aigars Reiziņš 4. vieta ar rez.
0:22:12
Jānis Čipa 6. vieta ar rez.
0:24:34
Vec. gr. 1996.–1995. g.
Eduards Krustiņš 1. vieta ar rez.
0:19:27
Dāvis Kursišs 2. vieta ar rez.
0:19:48
Vec. gr. 1993.–1994. g.
Dmitrijs Serjogins 1. vieta ar rez.
0:13:19
Nauris Kalniņš 4. vieta ar rez.
0:16:22
Māris Upenieks 5. vieta ar rez.
0:16:42
Raivo Pirvics 7. vieta ar rez.
0:19:47
Distancē 8000 m
Vec. gr. 1988.–1969. g.
Jānis Ozoliņš (1972. g.) 1. vieta

vietas ieguva:
Iesācēju grupā
1. Andris Šusts
2. Daniels Butlers
3. Elvis Liparts
Vidējā grupā
1. Roberts Kindzulis
2. Edgars Šusts
3. Tomass Bebris

Pro grupā
1. Jānis Zundovskis
2. Kārlis Deksnis
3. Edgars Kriševskis
Dāmu grupā
1. Daina Karstā
2. Annija Millere
3. Sabīne Erdmane
Zanda Melkina

Klāt “Sporta laureāts 2008”
ar rez. 0:31:06
Jānis Vilkaušs (1980. g.) 4. vieta
ar rez. 0:35:12 + 0:04:06
Vec. gr. 1963.–1959. g.
Jānis Lagzdkalns (1958. g.) 2.
vieta ar rez. 0:33:58 + 0:01:19
Īsajās distancēs (pirmsskolas vecuma bērniem) 150 m, 300 m un
450 m piedalījās un izcīnīja godalgotas vietas 12 mazie mārupieši:
divgadīgie Bruno Bulgačs un Rolands Polcs, trīsgadīgie Artis Audriņš, četrgadīgais Olivers Bulgačs
un lielākie – Toms Audriņš, Emīls
Grabovskis, Aleksandrs Birks, Enriko un Ervīns Bukeji, Laura Kalniņa, Oskars Šķēls un Beāte Strazdiņa.
Prieks par ģimenēm, kuras katru
gadu aktīvi piedalās dažādās Mārupes pagasta organizētajās sporta
aktivitātēs.
Par aktīvu dalību sacensībās ar
veicināšanas balvām tika apbalvoti
11 mārupieši.

2008. gada 21. novembrī plkst.
19.00 Mārupes kultūras namā otro
gadu pēc kārtas notiks labāko Mārupes sportistu godināšana – “Sporta
laureāts 2008”. Šogad atzīmēsim arī
10 gadu jubileju aktīvai sporta dzīvei
pašvaldībā.
Zinām, ka šogad starp mārupiešiem ir Latvijas čempioni autorallijā, kalnu slēpošanā, skeitbordā,
jātnieku sportā, motosportā, Eiropas
un pasaules čempionātu dalībnieki un Olimpisko spēļu dalībnieks!
Daudzi Mārupes sportisti gadu no
gada sasniedz atzīstamus rezultātus
Rīgas rajonā, Latvijā vai ārpus valsts
robežām savā sporta veidā, bet viņu
sasniegumus varam apzināt, tikai cerot uz pašu sportistu un viņu treneru
vai atbalstītāju atsaucību.

Aicinām dažāda mēroga valsts
sacensību godalgoto vietu ieguvējus
un starptautisko sacensību dalībniekus (jebkurā vecuma grupā), kas jūtas un/vai vēlas būt piederīgi mūsu
labāko sportistu saimei, iesniegt līdz
2008. gada 24. oktobrim pieteikumus “Sporta laureātam 2008”. Pieteikumos jāuzrāda 2008. gada sporta
sasniegumi, vēlams pievienot atzinumus par sportisko izaugsmi, fotogrāfijas no sacensībām, kontakttālruni.
Pieteikumus var rakstīt kā paši sportisti, tā klubi, biedrības, federācijas,
treneri u. c. interesenti.
Pieteikumi tiek pieņemti Mārupē,
Daugavas ielā 29 Mārupes pagasta
padomes sporta struktūrdaļā.
Tālr. 26354027, 7149868, Silvija
Bartuševiča

Jaunmārupes sākumskolā ir iespēja iegādāties abonementus peldēšanai
4-10 gadus veciem bērniem. Peldēšanas nodarbības par maksu notiek
pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās no 17.10-18.00.
Vēl var pieteikties uz nodarbībām pirmdienās un ceturtdienās.
Abonements 4 reizēm – 8,85 Ls vai maksa par 1 stundu - 2,36.
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Redzēt, vērtēt, domāt!

Jau kopš 1985. gada tūristiem
pazīstams ceļš uz Kalncempjiem.
Sākumā tūristus pievilināja 200
gadus vecās Ottes dzirnavas, kas
darbojās līdz 1997. gadam. tagad
brīvdabas muzejā jau 13 ēkas. Tās
izstaigājot, var izsekot visiem lauku
darbiem gada garumā. Vienā ēkā
zemes apstrādes inventārs no seniem laikiem līdz mūsdienām. Jo
vecāks darbarīks, jo ievērības cienīgāks, apliecinot mūsu senču atjautīgo prātu un čaklumu. Katrai ēkai
savs nosaukums, kā klēts, smēde,
maltuve, arī mazāk pazīstami vārdi,
kā pūnītis. Izrādās tas domāts siena
glabāšanai, un vasarā tiek izmantots
gulēšanai, līdzīgi kā kūtsaugša.
Ratnīcā ne tikai rati, ragavas,
bet arī pārējais no koka gatavotais
saimniecības inventārs. Bagātīgs ir
kurvju klāsts, izmantojot kārklu klūgas, lazdu līkstis, skuju koku saknes,
tāsis, salmus, meldrus, ķeņepājus.
Atkarībā no materiāla katram pinumam savs nosaukums: lielākais
– grozs, mazākais – vācelīte.
Kad beidzot bija izstaigāta arī
klēts un roka pielikta dzirnakmenim, atlika ieiet pirtī. Diemžēl pēc

īkšķi. Visi kori kopā dziedāja “Lai
sasaucamies, lai dziedam” un “Vēl ir
laiks”, kā arī izskaņā R. Paula un I.
Ziedoņa “Svētvakaru”. Pēc tam bija
jautra kopā pasēdēšana ar līdzpaņemtajiem groziņiem un dejām,
kurās mūsu dāmas noplaudēja ne
vienu vien staltu madonieti. Tā pagāja viena brīnišķīga diena dziedošos draugu pulkā. Savu stāstījumu
tā vien gribas pabeigt ar vārdiem:
“... kā bite stropā ar medus pilnām
kājām.”
Anna Ķieģele

“Noktirne” arī Madonā izcēlās ar savu eleganci (foto no MPP svētku
arhīviem).

Turpinājums no 2008. gada
9. septembra numura
Cesvaine. Tuvojoties Cesvainei,
skaists skats paveras uz atjaunoto,
pirms vairākiem gadiem ugunsgrēkā cietušo pili. Tā ir viena no
jaunākajām pils celtnēm Latvijā
(1890–1897), tādēļ arī visvairāk
pazīstama. Populāru to padarīja
arī kinofilmas, veltītas vēsturiskiem notikumiem.
Cesvaine un vēl 5 tai piederošās muižas Vulfu dzimtas īpašumā 1815. gadā tika iegādātas
no ģenerālgubernatora Kristofa
Ādama Rihtera mantiniekiem par
246 000 sudraba rubļiem. Medības
un balles reizē ar prieku nesušas
arī nelaimi. Vienā no ballēm dzimtajā Visbādenē Jūliuss Voldemārs
fon Vulfs (1809–1872) ieskatījies
kāda barona sievā. Greizsirdībā
barons nošāvis saimnieku, aizbēdzis uz dzimtas īpašumiem Latvijā, uzaudzējis ūsas, bet pēc 13
gadiem riskējis atgriezties dzimtajā
Visbādenē. Nošautā dēli atpazina
baronu un atriebībā nogalināja
viņu.
Vulfs bija iecietīgs pret saviem
cilvēkiem, daudz palīdzēja apkārtējiem, tādēļ viņa traģiskais gals tika
uztverts kā liels zaudējums, bet
Cesvaines pils uzcelta viņa dēla
Ādolfa fon Vulfa laikā. Šis barons
bija kaislīgs mednieks, tādēļ celtnei
izvēlēts atbilstošs romantisks stils.
Par to liecina galvenās ieejas portāls, lodžiju pusaploces, logu ailes,
kā arī gotikas stilā veidotais jumts
ar īpatnējiem tornīšiem.
Pēc postošās ugunsnelaimes
2002. gadā vēl aizvien ir daudz
darba pils iekštelpu atjaunošanai.
Apskatei nodotas tikai dažas ar
samērā trūcīgu mēbeļu klāstu.
Alūksne un Rauna. Ceļojumā iepazināmies ar Alūksnes
14. gs. celto pili, vienu no nozī-

Kazu Frīda Kāzu muzejā
mīgākajiem Livonijas austrumu
robežas nocietinājumiem. Līdzās
skaistajam parkam ievērību pelna
1937. gadā celtais saules tilts, kas
atrodas pie Tempļa kalna.
Raunā, kas bagāta ar saviem
pakalniem, ielejām un dzidrajiem
avotiem, veldzi guvām pie Raunas
Staburaga, kas pieņemas augumā
kopš 800 gadiem.
Tanīskalnā iepazināmies ar
Raunas pilsdrupām. Pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados veiktie pētniecības darbi liecina, ka
pirmie kalna veidojumi sākušies
1. tūkstošgadē pirms mūsu ēras
un turpinājušies līdz 14. gs. m. ē.
kalns bijis nocietināts ar koka
aizsargceltnēm, dienvidu pakājē
atradusies terase. Izrakumu laikā
atrastas daudzas senlietas: ieroči, darba rīki, rotaslietas. Kalnā
atradusies viena no galvenajām
arhibīskapa rezidencēm 16. gs.
Iepretī Tanīskalnam visā cēlumā stāv Raunas baznīca, celta
1262. gadā, pārcietusi karus, vairākkārt atjaunota. Pēdējā pārbūve
veikta 1936.–1937. gadā slavenā
arhitekta Paula Kundziņa vadībā.
Raunā dzimis latviešu valodnieks un folklorists Pēteris Šmits
(1869–1938), pirmais latviešu
tautasdziesmu melodiju krājējs un apdarinātājs Jānis Cimze

“Noktirne” Madonā
Ir ļoti patīkami pēc aizvadīta
garāka darba laika perioda sagaidīt
kādu skaistu, patīkamu izklaides
dienu. Tāda diena sieviešu korim
“Noktirne” bija 27. septembris, kad
bijām aicinātas uz draudzīgu koru
sadziedāšanos Madonā. Pavisam
bijām pieci – trīs jauktie un divi
sieviešu – kori. Jau pats brauciens
uz Madonu bija skaists. Silta atvasaras diena, un nevarējām vien
nopriecāties, cik brīnišķīgām krāsām rudens lieliem otas vēzieniem
krāso mūsu Latviju! Laika trūkuma
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dēļ gan nevarējām tuvāk iepazīties
pilsētu, kura izskatījās tīra, sakopta
un baltu mājiņu ieskauta.
Koncerts izdevās lielisks! Kori
savā repertuārā bija izvēlējušies ļoti
skanīgas dziesmas. Mēs dziedājām
“Mūžīgie vārdi”, “Sanctus amor” (A.
Šics/J. Plaudis), par kuru izpelnījāmies skaļus aplausus un skandējumu no zāles “Atkārtot, atkārtot!”, un
“Vējš” (O. Reikovska). Mums lielākais gandarījums ir pēc dziesmas
nodziedāšanas vien mums redzamais diriģentes žests – abi paceltie

Bēzaunes “Līvu” teicamo produkciju
pārliecinājāmies arī mēs, kad galdā
tika celts garšīgais cienasts.
Ceļojuma laikā redzētais, dzirdētais, kā arī dažkārt nobaudītais
rosināja uz pārdomām, ka varam
padarīt apkārtni skaistāku, dzīvi
turīgāku, ja vien godā celta senču
darba mīlestība, gudrība, atjautība.

senču tikumiem to kurina tikai
sestdienas vakaros. Toties atvadām
mums tika mazs “kraķītis” un medusmaize.
Rubene. Atcerējāmies, ka iepriekšējā dienā bijām baudījuši
Kazu Frīdas raibo zupu. To mums
pasniedza karstu no grāpja kopā
ar ugunskura dūmu smaržu. Tāds
cienasts tiek gatavots Kāzu muzejā
Rubenē.
Kāziniekus ar uzrunu te sagaida
senatnīgās drānās tērpta saimniece.
Par Kazu Frīdu viņu iesaukuši no
tiem laikiem, kad audzēja kazas.
Šāds bizness nedeva cerēto peļņu
un atjautīgā, darbīgā kundze nolēma vārdu “kazas” papildināt ar
garumzīmi, un tā tapa Kāzu muzejs. Tas apgādāts ar dažāda veida
kāzu atribūtiku, izstrādāts savdabīgs
rituāls, izmantojot senās tradīcijas.
Apmeklētāju netrūkst, lai gan ceļš
ved cauri mežam. Bet tas ir romantiski.
Bērzaune. Ja Kazu Frīda ekonomisku apsvērumu dēļ pārtapusi
par Kāzu muzeja saimnieci, tad
veterinārārsts Raimonds Melderis,
neredzot izaugsmi cūkkopībā, kam
bija atdoti 10 gadi, izveidoja kazu
fermu “Līvi”. Pašlaik ganāmpulkā
160 kazu, to skaitā dažas imigrantes
pat no Āfrikas. Vidējais izslaukums
no kaziņas – 3 l dienā, kas gadā
sastāda aptuveni 800 l. Pienīgāko
lopiņu devums tuvojas tūkstotim
litru gadā.
Fermā valda tīrība un kārtība.
Slaukšanai moderna zāle ar piemērotu automātisko aparatūru. Piens
pa vadiem nonāk dzesētavā, tālāk
apstrādāšanai. Galvenā produkcija – mīkstais kazu siers bumbiņu
formā.
Pie sienām daudz diplomu un
atzinības rakstu, arī valdības apbalvojums. Jautāts, kurš no tiem
vērtīgākais, skan atbilde: “Bez šaubām, RIMI diploms.” Var redzēt,
ka Raimondam Melderim piemīt
ekonomiskā domāšana, tāpēc par

Olga Utkina

(1814–1881).
Iepriecina, ka Rauna ciena
savu pagātni, ar to lepojas.

Gods senču darba tikuma.

Disciplīnas un draudzības
paraugdemonstrējums.

Arī tā varam raksturot šo ceļojumu, un par to paldies Jānim Ozolam un barikāžu aizstāvju biedrības
valdes locekļiem. Bez lieka skaļuma
ikviens veica tam uzticētos uzdevumus. Tuvojoties ikkatram maršruta
pieturaspunktam, tūdaļ papīrus kārtoja un naudu pārskaitīja jaunieceltā “finanšu ministre” … Bērziņa.
Viņas priekštece ar tādu pašu uzvārdu – Astrīda Bērziņa ar cenzora
aci vēroja autobusā demonstrēto
viņas meitas uzņemto videofilmu
par barikāžu dalībnieku salidojumu. Filma bija nodota ceļotāju
vērtēšanai pirms galīgās montāžas.
“Brīvajā mikrofonā” visi varēja piedalīties diskusijā gan par monitorā
redzēto, gan braucienā pārdzīvoto.
Laima Zandreitere apzinīgi veica
“kultūras un labklājības ministres”
pienākumus.
Visus kopā saturēja un ar gidi
sakarus uzturēja Jānis Ozols. Dažkārt palīgā devās mazie Bērziņu
puikas, piesakot ceļojuma pieturas.
Viņi bija arī tie, kas atpakaļceļā uzrāva pa dziesmai. Ievēroju, ka bērniem tika dota brīvība, bet viņi cītīgi klausījās gidu stāstījumu un paši
izvēlējās interesantākos eksponātus.
Vecākiem nevajadzēja mazos turēt
pie rokas. Viena no Ozolu dzimtas meitenītēm allaž izrādīja rūpes:
“Skatos, kur mana mamma!”
Draudzību, disciplīnu mazie
var mācīties no lielajiem ne tikai
ceļojumos, bet ikvienā barikāžnieku pasākumā.

Rīgas Apriņķa Avīze
piektdiena, 17. oktobris, 2008

NODARBĪBAS Mārupes kultūras namā
Kolektīvs

Nodarbības

Vadītāji

Vidējās paaudzes deju kolektīvs
“Mārupieši – 1” un “Mārupieši – 2”

Pirmdienās, trešdienās
20.30–23.00

Gunta Skuja – vadītāja
Sandra Gaide - koncertmeistare

Sieviešu vokālais ansamblis
“Dzelde”

Trešdienās 18.00–20.30

Sandra Gaide – vadītāja
Dace Bula – vokālais pedagogs

Pirmdienās 17.30–19.00

Ira Krauja-Dūduma – vadītāja
Jānis Valters – koncertmeistars

Jauktais koris “Mārupe”

Otrdienās 18.00–21.00

Kalvis Ozoliņš – diriģents

Bērnu vokālā popgrupa
“Mazā sirds”

Trešdienās 17.00–18.00

Sieviešu (senioru) koris
“Noktirne”

Otrdienās 12.00–16.30

Senioru līnijdejas

Ceturtdienās 17.30–18.30

Vēderdeju studija

Otrdienās 19.00–20.00,
ceturtdienās 19.30–21.00

Sigita Vēvere – vadītāja

Pirmdienās 19.00–19.45
Trešdienās 18.00–18.45

Sarmīte Enģele – vadītāja

Bērnu deju studija – “Pērlītes”
(lielās 1. – 5.klase)

Pirmdienās, trešdienās
14.30–15.30

Sarmīte Enģele – vadītāja

Hip – hop, brake dance

Pirmdienās 16.00–17.00
Otrdienās 16.30–18.00
Ceturtdienās 16.00–17.30

Egīls Misītis – vadītājs
(tālr. 29433776)

Ārstnieciskā vingrošana

Otrdienas 10.15–11.00

Inga Tračuma – trenere

Bērnu vokālā studija paši mazākie
līdz 6.g.v.

Ceturtdienās 17.30–18.30
Ceturtdienās 18.30–19.30

Diāna Kravale – vadītāja

Jauniešu grupa “Keen”

Bērnu deju studija
“Pērlītes”(mazās)

Ira Krauja-Dūduma – vadītāja
Ilga Bērziņa – vadītāja
Velta Medne – vokālais pedagogs
Dzintra Rozīte – vadītāja

Mārupes kultūras nams – Mārupē, Daugavas ielā 29
vadītāja: Ira Krauja–Dūduma tel.: 67149864, 29211645, fakss: 67149858, e-pasts: ira.krauja@inbox.lv

Sveicam

– Valentīnai Kopmanei, Paulam Pēterim Bērziņam, Antoņinai Gladkajai, Lilijai Raševicai,
Jānim Oļģertam Anžam, Jānim Ūdrim
– Gaļinai Sizai, Ilgvaram Niedolam, Osvaldam Dīlendorfam

Ozoliņu 100. dzimšanas dienā!

Septembrī Mārupes dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 20 jaundzimušie
Reinis Dambis (dzimis 25. 08.), Rihards Kurpnieks (dzimis 22. 08.),
Tīna Pīrāga (dzimusi 29. 08.), Anna Mežaraupa (dzimusi 18. 08.),
Jana Vladimirova (dzimusi 28. 08.), Enriko Ivanovs (dzimis 01. 09.),
Markuss Adriāns Repša (dzimis 27. 08.), Emma Luīze
Ceske (dzimusi 29. 08.), Nikolass Kantāns (dzimis 09. 09.),
Daniels Tamans (dzimis 11. 09.), Emīlīja Paukšta (dzimusi 31. 08.),
Keita Mentele (dzimusi 10. 09.), Roberts Antons (dzimis 11. 09.),
Zane Krūmiņa (dzimusi 15. 09.), Marks Jēkabsons (15. 09.),
Ričards Hugo Rutulis (dzimis 14. 09.), Loreta Viļķina (dzimusi 15. 09.),
Roberts Budkins (dzimis 15. 09.), Emīlija Katrīne Kāta (dzimusi 15. 09.),
Evelīna Dankerte (dzimusi 15. 09.), Reinis Kancers (dzimis 17. 09.).

Rīgas Apriņķa Avīze
piektdiena, 17. oktobris, 2008

Rudens ir arī jubilejas mēnesis.
Šogad bibliotēkai aprit 60
un Mazcenu bibliotēkas vadītāja Dzidra Reiziņa
12. oktobrī svin dzīves un darba jubileju!

Tevī ir kaut kas
no vasaras naktīm,
Kas gaismu caur tumsu
iznest prot.
Tevī ir kaut kas
no saulainām dienām,
Kas svelmes brīžos
spirgtumu dod.
Tevī mājo kaut kas

no baltās ziemasTāds dvēseles gaišums
kā brīnums.
Tu vienmēr nes sevī
mīlīgu smaidu,
Un tas ir tavs
īpašais skaistums.
		

/V. Kokle-Līviņa/

Mīļi sveicam!
Mārupes kultūras nams
Latvijas valsts 90. dzimšanas dienā
18. NOVEMBRĪ PLKST.12.00
iedzīvotājiem iespēju noskatīties filmu

– Zuzannai Rodzevičai

Noslēgtas 4 laulības.

lasītāju iecienītā un pieprasītā autora
Ernsta Muldašova “Dievu pilsētas
meklējumos” - 4. grāmata “Dzīvības
matrica uz zemes”, vēstures cienītājiem – B.Sokolova grāmata “Leonīds
Brežņevs”, ceļotpriekam - “Parīzes
klaidonis sešos kontinentos” un “Āzija ar suita acīm”, ”Taizeme-ceļvedis”
un daudzas citas grāmatas lasītpriekam, mācībām un izklaidei.
Bērniem: “313 spēles”, “Spēles
visiem gadalaikiem”, ”Saules krasta bērni pasakā”. Esiet laipni gaidīti
bibliotēkā.

DĀVINA

– Iraidai Bergmanei

Īpaši sveicam Vilhelmīni

Klāt zeltainais rudens. Sācies
jaunais mācību gads. Palielinās bibliotēkas apmeklējumu skaits.
Bibliotēkas fondā ir iegādātas
jaunas grāmatas, kurās ikviens lasītājs
varēs atrast sev kaut ko interesantu. Jaunieguvumi: L.Muktupāvelas
“BrāliBrāli”- par kordiriģentiem
brāļiem Kokariem, F.Vandenbergs
“Nofretete”, Aleksandra Tauriņa
“Orinoko”-triloģijas otrā grāmata
(par Amazones džungļu valstību),
K.Apškrūmas jaunais dzejas krājums
“Uzsmaidīt dzīvei”, “Dzintara istaba”,

Bibliotekāre Solvita Čipa

Oktobrī

75
80
85
92

Jaunumi Mazcenu bibliotēkā

“RĪGAS SARGI”
No 3. līdz 21. novembrim
Mārupes pagasta padomes vestibilā
būs apskatāma
bērnu vizuāli plastiskās māklsas izstāde

“Manai Latvijai 90”.
Septembrī uz mūžu no mums šķīrušies
Tadeušs Voitešonoks (1932),
Viktors Andrejevs (1945),
Silvija Maršāne (1935),
Vladislavs Ceicans (1942),
Ņina Griškova (1937).
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Parādnieki tur gūstā maksātājus, bet parādniekus
– Creditreform

Septembra beigās SIA
“Sabiedrība Mārupe” apsaimniekoto daudzdzīvokļu namu
iedzīvotāji tika brīdināti – ja
parādnieki nenokārtos savas
saistības ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem, mājai tiks
atslēgts karstais ūdens.
Brīdinājums radīja satraukumu tieši apzinīgo maksātāju vidū.
Viņi, izlasījuši lielāko parādnieku uzvārdus un nesamaksātās
summas, loģiski secināja, ka šajā
gadījumā arī pie apkures netikt
vismaz līdz Ziemassvētkiem. Piemēram, Mazcenu alejas 13. mājas
parādnieki vien bija radījuši komunālo pakalpojumu sniedzējiem
gandrīz 3000 latu lielu zaudējumu
par iepriekšējo sezonu. Summas –
kā nu kuram. Sākot no pusotra
simta līdz pat 1568 latiem. Bet
prognoze vēl drūmāka, jo, palielinoties gāzes cenai un tālab arī
apkures tarifiem, parādsaistības
varētu tikai kļūt lielākas. Apzinīgie dzīvokļu īpašnieki sašutumā

pārmet bezdarbību SIA “Sabiedrība Mārupe” un jautā, kāpēc nekas
netiek darīts, lai kārtīgi iekasētu
visu naudu, neliekot ciest akurātajiem maksātājiem?
Te nu jāatgādina, ka jau kopš
2005. gada SIA “Sabiedrība Mārupe” ir noslēgusi līgumu ar parādu piedzinējfirmu “Creditreform
Latvija”, pilnvarojot to veikt inkaso operācijas debitoru parādu
piedziņai. Pirmajā reizē “Creditreform” sāka atdabūt parādus no
42 komunālo pakalpojumu saņēmējiem un drīzi vien vēl no 15.
Šāds pavērsiens tolaik izrādījās ļoti
ietekmīgs. Izņemot konsekventos
nemaksātājus, lielākā daļa vairs
parādnieku sarakstos neturpināja
figurēt. Jo atklāja, ka nav iespējams paņemt uz nomaksu nevienu mantu – dati par nemaksātāju
atrodas kredītvēstures datu bāzē.
Un... saglabājas tur 10 gadus.
Jau pirmajā gadā “Creditreform Latvija” atguva komunālo
pakalpojumu sniedzējai SIA “Sa-

biedrība Mārupe” vairāk nekā 8
tūkstošus latu parāda. Nākamajā,
tas ir, 2006. gadā gandrīz jau deviņus tūkstošus.
Pērn parādnieku skaits bija
sarucis līdz 29 visu veidu pakalpojumu neapmaksātājiem, taču
naudas piedziņa turpinājās arī
par iepriekšējiem gadiem. Kopā
ar soda uzrēķiniem 2007. gadā
“Creditreform Latvija” atdeva SIA
“Sabiedrība Mārupe” vairāk nekā
deviņus tūkstošus latu parāda.
Šogad atkal nesamaksātā
piedziņai nācās iesniegt divus
sarakstus: pavasarī par 42, vasaras beigās – jau par 46 dzīvokļu
īpašniekiem. Kopējā piedzenamā
parādsumma sasniedza gandrīz 16
tūkstošus latu.
Paradoksāli, bet no visa garā,
uz citu rēķina dzīvojošo ļaužu,
saraksta tikai pieci ir pensijas
vecumā. No viņiem vislielāko
parādu līdz septembrim – 1366
latus – pēc saimniecības grāmatvedības datiem iekrājusi 1943. gadā

Kā mārupieši ceļoja uz Gurķu
pilsētu un sportoja kaimiņzemē
No 9. līdz 10. augustam
Mārupes pensionāru grupa
devas uz kaimiņvalsti Lietuvu,
lai iepazītos ar Dienvidlietuvas
ievērojamākajam vietām, pilskalniem un kūrortpilsētām.
Netālu no Latvijas (pirmā
apstāšanās vietā – 19. km) mūs
iepriecināja skaisti sakopts Rauboņu parks ar maziņu zooparku.
No pilsētām pirmā apskates vieta
bija domāta Kedaiņi, taču mūsu
gide, neaizbraucot līdz pilsētai,
paradīja interesantu, vēsturisku
objektu – Minaretu: augstu torni.
Tas celts 1882. gadā, kad Krievija
uzvarēja Turciju. Minareta sānu
sienās uzrakstus izlasīt un saprast
neizdevās. Pašlaik Minareta apkārtne tiek sakārtota un saposta, lai būtu jauns objekts tūristu
apskatei.
Kedaiņi 9. augustā svinēja pilsētas svētkus – 636. gadadienu.
Pilsēta ir viena no vecākajam upes
Nevēžas krastos. Gadadiena tika
atzīmēta pilsētas laukumā ar plašu gadatirgu, ar koncertu estrādē,
kura uzcelta tieši svētku dienai.
Vecpilsētā noskatījāmies svētku
dalībnieku gājienu, kura piedalījās
viesi no Somijas un Igaunijas.
Apmeklējam evaņģēlisko re-
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formistu baznīcu. Tā celta 1652.
gadā un ir lielākā un arī viena no
vecākajām protestantu baznīcām
visa bijušās Polijas–Lietuvas Federācijas teritorijā. Baznīcā atrodami
unikāli kokgriezumi, sevišķi nozīmīgi ir ozolkoka grebtie altāra
kokgriezumi. Baznīcu dēvē par
Radzivila panteonu, jo pagrabstāvā atrodas Radzivilu dinastijas
kapenes ar hercogu sarkofāgiem.
Hercogi Krystof un viņa dēls Janusz bija ievērojamas vēsturiskas
personības Lietuvas kņazistes valdīšanas laikā. Sarkofāgos iekļautās apbedīšanas relikvijas ir izcili
17. gadsimta kultūras un mākslas
vēstures priekšmeti. Interesants
apmeklējums bija Kedaiņu senā
Ģimnāzija. Tai ir patīkams iekšpagalms, klases novietotas gaiteņos,
bet no iekšpagalma uz pagrabstāvu ved šauras trepītes uz nelielu
telpu tusiņiem.
Kedaiņus mēdz dēvēt par
“Gurķu pilsētu”, jo rudenī pēc
tradīcijas tiek kronēts “gurķu karalis”.
Braucot pa Dzukijas novadu,
apmeklējam Naujasodes dzirnavas.
Šī vieta ir neaprakstāmi skaista
un interesanta, jo tajā atrodas
unikāli Lietuvas koktēlnieka Antana Cesnuļa darbi. Māksliniekam

šogad apritēja 50 gadi, bet savos
25 darba gados viņš ir izveidojis
parku ar kokgriezumu skulptūrām, ka arī savus veidotos darbus
novietojis daudzās vietās Lietuvā.
A. Cesnulis veidojis dažādus plenērus, strādājis Vācijā, Ungārijā,
apmācījis daudzus jaunus māksliniekus.
Parks ar dzirnavām atrodas
Ūles upes krastos, un katrs mākslinieka veidotais darbs ir par kādu
no folkloras personāžiem vai par
kādu leģendu, vai veltīts cilvēka
mūžam no bērnības līdz mūža norietam. Pats mākslinieks ir arī gids
un stāsta, ka jau no bērnības viņam paticis palīdzēt vecākiem dažādos mājas darbos, mīlējis savus
vecākus un ka ļoti patikušas mātes
dziedātās dziesmas. Viss bērnībā
pārdzīvotais izteikts mākslinieka
darbos. Laikabiedrs A. Šuļauskas
teicis: “Antanas Cesnulis – Dieva izraudzīts cilvēks, strādīgs,
talantīgs, un Lietuvas tauta var
lepoties ar viņu.” Māksliniekam
prātā jau ir domas un vīzijas par
daudzajiem nākotnē darāmajiem
darbiem, tāpēc novēlējām veselību
un izturību visu to paveikt.
(Turpinājums nākamajā “Mārupes Vēstis” numurā.)
Ilga Baiba Ivbule

dzimusī R., kura dzīvo Mazcenu
alejas 21. mājā. Pārējie nemaksātāji ir darba spējīgā vecumā,
kā, piemēram, S. ar savu pusotra tūkstoša latu lielo parādu no
13. mājas. Arī Mazcenu alejas 6.
mājā dzīvojošais un Jēzus vecumu
sasniegušais V. uz komunālo pakalpojumu sniedzēju rēķina aizdzīvojies pāri vienam tūkstotim latu.
Šādam ciparam strauji tuvojas 17.
mājas iedzīvotāja J., kas dzimusi
1965. gadā, kā arī piecdesmitgadnieki A. (Mazcenu alejas 5. māja)
un S. (23. māja).
Šogad ar “Creditreform” palīdzību pamazām atgūti astoņi tūkstoši latu, tomēr tas ir par maz, lai
atsevišķas mājas apkures sezonu
varētu gaidīt bez bažām. Kopējā
ekonomiskā krīze un gāzes cenu
palielinājums komunālo pakalpojumu sniedzējai SIA “Sabiedrība
Mārupe” ar labdarību vairs neļauj
nodarboties. Tāpēc saimniecības
enerģētikas speciālisti gatavi rast
tehniskos risinājumus, kas ļautu

nepiegādāt komunālos pakalpojumus atsevišķiem dzīvokļiem. Savukārt jurists atgādina, ka pastāv
vēl citi varianti:
* parādniekam atnākot pie
komunālo pakalpojumu sniedzēja, civilizēti vienoties par parāda
atmaksas grafiku – kārtību un
termiņiem;
* nodot parādu saistības prasījuma tiesības (cesijas līgums) profesionālai parādu piedziņas firmai.
Tas vienmēr izrādās efektīvi. Taču
nemaksātājs var zaudēt dzīvokli,
ja viņam nav citas mantas, uz ko
vērst parāda piedziņu saskaņā ar
LR likumu “Par dzīvokļa īpašumu”.
Tāpēc nav prāta darbs radīt
zaudējumus komunālo pakalpojumu sniedzējam un saldēšanai
pakļaut visus mājas iedzīvotājus,
lai sagaidītu tiesu izpildītāju klauvējam pie paša dzīvokļa durvīm.
Silvija Veckalne,
SIA “Sabiedrība Mārupe”
sabiedrisko attiecību speciāliste

Šis nav kārtējais reklāmas piedāvājums, šī ir informācijai zināšanai
ikvienam Mārupes pagasta iedzīvotājam, bet iespējams arī
pamudinājums aktīvai rīcībai!

Pēc darba ir nepieciešama laba atpūta!

Mārupes jauktais koris
uzsāk sezonu.

Zini – Mārupes pagasta viens no lepnumiem
ir jauktais koris “Mārupe”.
Esam Rīgas rajona stiprāko koru vidū. Mēs neesam profesionāļi,
koris ir mūsu vaļasprieks, ko baudām no darba un mācībām
brīvajā laikā. Mēģinām tikai 1 reizi nedēļā, piedalāmies sadziedāšanās tusiņos ar citiem koriem, aizstāvam valsts godu ārzemju
konkursos un festivālos, baudām pagasta atbalstu – morālu un
arī finansiālu.
Ja Tevi aizrauj šī iespēja, neesi pasīvs – atnāc, pamēģini, mēs
gaidām jaunus biedrus!
Gaidīsim Tevi otrdienās Mārupes pagasta kultūras namā no plkst
18.00. Pirms tam vari droši zvanīt – 29497055; 29490928,
rakstīt: koris_marupe@inbox.lv
Pirms saki nē, izlasi šo ziņu vēlreiz un apdomā!

Latvijas Pasts aicina iedzīvotājus pārbaudīt savas dzīvesvietas adreses precizitāti pasta sūtījumi piegādei
Ņemot vēra pastāvīgi pieaugošo neprecīzo, nepareizo vai vispār neeksistējošo adrešu skaitu un gatavojoties nākamā gada preses abonēšanas
kampaņai, Latvijas Pasts aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju pārbaudīt savas
dzīvesvietas adresi – vai tāda ir reģistrēta datu bāzē un vai tā ir precīza,
kā arī papildināt to ar reāli eksistējošu adresi. Īpaši aicināti atsaukties ir
jauno dzīvojamo māju un ciematu iedzīvotāji, kā arī juridiskās personas,
kuru biroji atrodas biroja kompleksos. Piegādes adrešu koriģēšana atvieglos pastnieku darbu, uzlabos abonētās preses un citu sūtījumu piegādes
kvalitāti, kā arī ļaus ātrāk veikt abonēšanas procesu.
Savu - Latvijas Pasta datu bāzē - reģistrēto adresi iedzīvotāji var pārbaudīt
Latvijas Pasta mājaslapā www.pasts.lv. Gadījumā, ja adrese datu bāzē nav
reģistrēta vai tā ir neprecīza, iedzīvotāji var aizpildīt tur pat blakus esošo
iesniegumu. Latvijas Pasts pārbaudīs adresi un pāris dienu laikā ievietos
to datu bāzē. Gadījumos, ja iedzīvotājiem nav pieejams internets, Latvijas
Pasts aicina zvanīt uz pasta bezmaksas tālruni 8000800.
Rīgas Apriņķa Avīze
piektdiena, 17. oktobris, 2008

