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2007. gada septembris
Mārupes pagasta padomes informatīvais tālrunis 7934695, www.marupe.lv

Pirmās skolas dienas Mārupes pagastā
Šogad jaunais mācību gads sākās 3. septembrī.
Pirmdienas rītā no malu malām uz skolām devās kā lieli, tā mazi –
pirmajās klasēs Mārupes pagastā mācības uzsāka 148 bērni, Mārupes
vidusskolas 10. klasēs – 48 skolēni.

Mārupes vidusskolā 12. klašu audzēkņi uz pirmās skolas dienas svinīgo līniju atveda pirmklasniekus, visi skolēni un skolas kolektīvs kopā skolas stadionā noklausījās
skolas vecāku padomes priekšsēdētāja Edgara Maža ceļavārdus, skolas direktora
Jāņa Lagzdkalna un pagasta padomes priekšsēdētājas Līgas Kadiģes apsveikumu.

Smaidīgi, saposti, gaidu pilni un mazliet nobijušies – Jaunmārupes sākumskolas 1.a klases skolēni.

Mazākajiem Jaunmārupes sākumskolas audzēkņiem – pirmsskolas grupiņām −
svētku noskaņu ar jaukiem padomiem mācībām sagādāja Valmieras kultūras
nama aktieri ar rotaļu izrādēm “Ežu skola” un “Rukša un Dukša skolu”.

Šajā numurā
mMārupes pagasta padomes
sēde Nr. 13
mLīdz 30. novembrim pēdējā
iespēja pieteikties lauku zemes
izpirkšanai
mVecākiem jāatrod laiks
bērniem – bāriņtiesa par bērnu
pamešanu novārtā
mValsts pārbaudes darbu rezultāti Mārupes vidusskolā 2006./07.
mācību gadā
mPirmsskolas izglītības iestāde
“Tīraine” jaunā mācību gada
priekšvakarā
mAsfalta diena
mMazliet ilgu un rudens enerģija – kultūras nams uzsāk sezonu
mLai nezustu draudzīgā pleca
izjūta – nobeigums
mPārliecības ceļš – Mārupes barikāžu dalībnieku biedrības himna
SAKOPSIM SAVU PAGASTU
m22. un 23. septembrī – nolietoto elektroiekārtu savākšanas
akcija
mPar netīro bikšeļu sindromu
mJaunmārupiešu ievērībai – par
ūdensskaitītāju verifikāciju
mKur meklēt skursteņslauķi?
SPORTS
mGolfa laukumā “Viesturi” godā
ģimeniskās vērtības
mVolejbolistes Latvijas sporta
pulsā – Ventspilī
mTautas skrējiens 2007
m“Zelta punkts” Ventspilī – teikvando turnīrs
mPeldēšana 4 – 10 gadus veciem bērniem

Līga Kadiģe īpaši apsveica 1.b klasi (audzinātāja Aija Savicka), kuras audzēkņu lielākā daļa ir pirmsskolas izglītības iestādes “Lienīte” absolventi.

12. septembrī sportoja Jaunmārupes bērnudārznieki, kopā ar savām audzinātājām un auklītēm ceļojot pa ežu takām, lēkājot kā zaķīši un lidojot kā taurenīši.

Mārupes vidusskolas stadionā un laukumos notika sacensības virves vilkšanā,
basketbola metienos, futbola sitienos, tāllēkšanas stafetē, frisbija spēles elementos (šķīvīša mešana mērķī), 1. un 2. klases sporta zālē sacentās veiklības stafetē.
Rīgas Apriņķa Avīze
ceturtdiena, 20. septembris, 2007

Viesos pie Mārupes vidusskolas skolēniem bija ieradies
4. septembrī tradicionāli vairākās Mārupes skolās notika sporta
Valsts ceļu policijas priekšnieks Edmunds Zivtiņš ar bruņdienas. Jaunmārupieši sporta skolotāju Rutas Ļesņičijas, Ginta
Gaiķena un savu skolotāju vadībā izmēģināja spēkus dažādās nesi Robi un ceļu policijas mašīnu, kurā drosmīgākie varēja izmēģināt drošības jostu noderību avārijas situācijās.
stafetēs – ar lielajām lecambumbām, uz ātrumu, ar pieskaršaŠogad pēc satiksmes noteikumu mācīšanās bērni kopā ar
nos priekšmetiem, šautriņu mešanā (stingri ievērojot drošības
dāvanu − mazo bruņnesīti − saņem pasažieru apliecības.
noteikumus), bumbiņu mešanā, tāllēkšanā. Sporta dienas
mērķis nebija savstarpēja sacensība, bet gan azartiska kopīga
izkustēšanās un neliela spēku pārbaude pēc vasaras atpūtas.
Diemžēl 5. septembrī netālu no Mārupes
vidusskolas, Kantora un Lielās ielas stūrī,
notika ļoti traģiska avārija − autobuss,
kas saskaņā ar līgumu pārvadā Mārupes
pagasta skolēnus, krustojumā saskrējās ar vieglo automašīnu un iebrauca
mājas stūrī. Nelaimē gāja bojā vieglās
automašīnas šoferis, cieta vēl viena pretī
braucošā mašīna un tika sabojātas 2
pagalmā stāvošas vieglās automašīnas.
Neiztirzājot ceļu satiksmes negadījuma
apstākļus, jāsaka vien paldies liktenim,
ka šajā vietā nebija vairāk bojā gājušo, jo
autobuss brauca pēc bērniem.
Sācies skolas laiks, vadītāji – esiet īpaši
uzmanīgi, skolēni – neesiet pārgalvīgi, un
vecāki – pārliecinieties, ka jūsu bērni zina
CSN un saprot to nozīmīgumu!
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PAGASTA PADOMĒ

Mārupes pagasta padomes SĒDE Nr. 13 – 2007. gada 29. augustā
Darba kārtībā 31 jautājums.

Nekustamā īpašuma un
teritorijas plānošanas
jautājumi
Mārupes pagasta padome
(MPP) nolēma:
• atteikties no pirmpirkuma tie
sībām uz 12 nekustamā īpašuma
objektiem;
• piešķirt juridiskās adreses pēc
15 iesniegumiem;
• piekrist, ka 10 Latvijas iedzī
votāji iegūst īpašumā un nostipri
na zemesgrāmatā domājamās daļas
no nekustamā īpašuma Mārupes
pagastā;
• apstiprināt zemes ierīcības
projektu kā galīgo Mārupes pa
gasta
nekustamam īpašumam Gau
jas iela 108 ( zemes kadastra Nr.
8076–007–1327),
nekustamam īpašumam “Zīles”
(zemes kadastra Nr. 8076–003–
0142),
nekustamam īpašumam “Lau
ri” (zemes kadastra Nr. 8076–011–
0311) 1. zemes vienībai;
• atcelt Mārupes pagasta pa
domes 27.06.2007. lēmumu Nr.
“Par zemes ierīcības projekta ap
stiprināšanu”; apstiprināt Mārupes
pagasta nekustamā īpašuma Mālu
iela 10 (zemes kadastra Nr. 8076–
007–0013) zemes ierīcības projektu
kā galīgo;
• precizēt 1 nekustamā īpašuma
pastāvīgā lietošanā piešķirtā zemes
gabala platību no 0.1 ha uz 0.1199
ha un noteikt apgrūtinājumus: aiz
sargjoslas teritorija gar elektrisko
tīklu gaisvadu līniju 0.0146 ha;
• izveidot Mārupes pagasta Mā
rupes ciema teritorijā:
Lūku ielu (no Rožleju ielas līdz
Tēraudu ielai) – 0.2 km garumā
un 12 m platumā sarkanajās līni
jās,
Spilvas ielu (no Lielās ielas līdz
Liliju ielai) – 0.3 km garumā un 12
m platumā sarkanajās līnijās;
• noraidīt 6 ierosinājumus par
zemesgabala “Jelgavas ceļš” 31 da
ļas 500m² platībā privatizāciju un
atteikt nodot privatizācijai pašvaldī
bai piederošo minētā zemesgabala
daļu 500m² platībā, jo minētais ze
mesgabals nepieciešamas ar visu tā
kopējo platību 1,3931 ha, lai gādātu
par Mārupes pagasta administra
tīvās teritorijas labiekārtošanu un
sanitāro tīrību – zaļās zonas ierī
košanu un uzturēšanu;
• noņemt 1 nekustamam īpašu
mam apgrūtinājumus: aizsargjoslas
teritorija gar augstsprieguma tīk
liem – 1.0 ha; aizsargjoslas terito
rija gar elektrisko tīklu gaisvadu
līniju – 0.1ha.
• ņemot vērā to, ka būvniecības
iecere zemesgabalā “Liniņi” (kad.
Nr. 8076–003–0425) ir 24 dzīvokļu
daudzdzīvokļu nams un šāda ap
būve saskaņā ar Mārupes pagasta
apbūves noteikumu 4.1.1.p. sav
rupmāju teritorijās nav paredzēta,
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noraidīt 24 dzīvokļu daudzdzīvokļu
nama būvniecības ieceri zemesga
balā “Liniņi”;
• piekrist 7 nekustamo īpašumu
sadalīšanai 2 vai vairākos zemes
gabalos, izstrādājot zemes ierīcības
projektu;
• nepiekrist nekustamā īpašu
ma “Īliņi” sadalīšanai, jo saskaņā
ar 2003. gada 10. septembrī apstip
rināto Mārupes pagasta teritorijas
plānojumu 2002. – 2014. gadam
zemes gabals atrodas lauksaimnie
cības zemes teritorijā un minimālā
zemes gabala platība ir noteikta 2.0
ha;
• koriģēt 24.07.2006. Mārupes
pagasta padomes saistošiem notei
kumiem Nr. 23, protokols Nr. 8., 12.
punkts, apstiprināto Mārupes pa
gasta saimniecības “Boļi–1” (zemes
kadastra Nr. 8076–012–0225) detāl
plānojuma 1. redakciju, mainot ceļa
izvietojumu atbilstoši saskaņotai
“Valsts autoceļa P–132 ceļa izvie
tojuma shēmai” (Detālā plānojuma
darba uzdevumu Nr. 2007/47);
• uzsākt detālā plānojuma izs
trādi

007–2242) detālplānojuma pirmo
redakciju,
zemes gabala “Šteinerti” (zemes
kadastra Nr. 8076–007–0418) 2. ze
mes vienības detālplānojuma pirmo
redakciju;
• apstiprināt izstrādātā detālā
plānojuma 1. redakciju kā galīgo
un pieņemt Mārupes pagasta sais
tošos noteikumus:
Nr. 28 “Mārupes pagasta nekus
tamā īpašuma “Gaiļpieši” (zemes
kadastra Nr. 8076–006–0097) de
tālais plānojums”,
Nr. 29 “Mārupes pagasta nekus
tamā īpašuma “Ezerkrasti” (zemes
kadastra Nr. 8076–011–0079) detā
lais plānojums”.
• detālplānojuma “Ābelītes” (ze
mes kadastra Nr. 8076–003–0549)
izstrādātājam pilnveidot detālplā
nojuma 1. redakciju atbilstoši de
tālplānojuma vadītāja atzinumam
Nr. 034/07;
• apstiprināt autoceļa P–132 Rīga
(Mārupe) – Jaunmārupe piegulošo
teritoriju perspektīvo pievedceļu un
pieslēgumu plāna 2. redakciju kā
galīgo (A. Lismanes komentārs).

Darba
uzd.nr.

nosaukums

Nr.
2007/42

nekustamā
īpašuma
“Bulduri 1”
teritorija

Zeltiņu iela – sauszemes robežas starp apmēram
nekustamo īpašumu “Bulduri–1” un nekus- 5.74 ha
tamo īpašumu “Vīksnas–A” – meliorācijas
novadgrāvis N–13 – sauszemes robeža
starp nekustamo īpašumu “Bulduri–1” un
nekustamiem īpašumiem Grāvkalna iela
10 – Grāvkalna iela 12, nekustamo īpašumu
“Levici”– Sniķeru iela

Nr.
2007/43

nekustamā
īpašuma
“Jaunsmukas”
teritorija

pašvaldības ceļš C–6 – meliorācijas nova- apmēram
dgrāvis N–32 – sauszemes robežas starp 1.2 ha
nekustamo īpašumu “Jaunsmukas” un nekustamiem īpašumiem “Smukas”, Laipu iela
1, Strautu iela 5, Strautu iela 3 – sauszemes
robeža starp nekustamo īpašumu “Jaunsmukas” un nekustamo īpašumu “Smukas”

Nr.
nekustamā
2007/44. īpašuma
“Trapi”
teritorija

pašvaldības ceļš C–15 – pašvaldības ceļš apmēram
C–16 – sauszemes robežas starp nekustamo 3.0 ha
īpašumu “Trapi” un nekustamiem īpašumiem
“Purgaiļi-1”, “Dzelmes”, “Margrietiņas” un nekustamo īpašumu “Purvzīles”

Nr.
2007/45

nekustamā
īpašuma
“Purgaļi–1”
teritorija

sauszemes robežas starp nekustamo īpašu- apmēram
mu “Purgaiļi–1” un nekustamiem īpašumiem 2.04 ha
“Boteri–5”, “Boteri”, “Margrietiņas”, “Dzelmes”
un nekustamo īpašumu “Jaunzālītes”

nekustamā
īpašuma
“Dzelmes”
teritorija

sauszemes robežas starp nekustamo īpašu- apmēram
mu “Dzelmes” un nekustamiem īpašumiem 1.0 ha
“Margrietiņas”, “Ezeriņi”, “Purgaiļi–1”

Nr.
2007/46

Teritorijas robežas

• nodot sabiedriskajai apsprieša
nai un atzinumu saņemšanai:
zemes gabala “Meldriņu iela
20” (zemes kadastra Nr. 8076–
003–1362) detālplānojuma pirmo
redakciju,
zemes gabala “Gercīši–1” (ze
mes kadastra Nr. 8076–012–0105)
detālplānojuma pirmo redakciju. Uz
nekustamā īpašuma “Gercīši–1” (ze
mes kadastra Nr. 8076–012–0105)
projektēto P–132 lēngaitas joslu iz
dalīt kā atsevišķu zemes vienību,
zemes gabala “Mālkalni” (zemes
kadastra Nr. 8076–012–0014) detāl
plānojuma pirmo redakciju. Uz ne
kustamā īpašuma “Mālkalni” (zemes
kadastra Nr. 8076–012–0014) pro
jektēto P–132 lēngaitas joslu izdalīt
kā atsevišķu zemes vienību,
zemes gabala “Mauriņu iela
19” (zemes kadastra Nr. 8076–

Izglītības jautājumi

platība

• Par piemaksu noteikšanu
izglītības iestāžu darbiniekiem
(L. Kadiģes komentārs)
1. Ar 2007. gada 1. septembri
palielināt darba samaksu šādiem
Mārupes pašvaldības izglītības ies
tāžu darbiniekiem:
1.1. direktora vietnieks izglī
tības jomā, direktora vietnieks
saimnieciskajā darbā, metodiķis,
bibliotēkas vadītājs: nosakot paš
valdības piemaksu pie darba al
gas 100,00 LVL par 1 pedagoģiskā
darba slodzi;
1.2. pedagogiem, kuri īsteno
pirmsskolas izglītības program
mas: darba kvalitātes piemak
sa + 100,00 LVL par 1 pedagoģisko
darba slodzi;
1.3. pedagogiem, kuri īsteno
pamatizglītības un vidējās izglītī

bas programmas: darba kvalitātes
piemaksa + 50,00 LVL par 1 pe
dagoģisko darba slodzi;
1.4. tehniskajiem darbiniekiem
noteikt piemaksu pie darba algas
50,00 LVL par 1 darba slodzi.
• Par ēdināšanas pakalpoju
mu maksas noteikšanu izglītības
iestādēs
1. Noteikt šādu maksu par ēdi
nāšanas pakalpojuma sniegšanu
izglītības iestādēs:
1.1. pirmsskolas vecuma bēr
niem (no 3 līdz 7 gadiem) par
ēdināšanu trīs reizes dienā – Ls
1,85, t.sk. brokastis – Ls 0,55,
pusdienas – Ls 0,85, launags – Ls
0,45;
1.2. skolēnu kompleksās pus
dienas – Ls 0,85.
2. Noteikt, ka izejvielas sastāda
no 49 līdz 52% no porcijas izmak
sām, kuras veido produktu, darba
spēka, komunālo maksājumu u.c.
izmaksas.
• Par jaunu štata vietu izvei
došanu
Izveidot Mārupes mūzikas un
mākslas skolā:
orķestra diriģenta štata vie
tu – 0,5 pedagoģisko slodzi,
kora diriģenta štata vietu – 0,5
pedagoģisko slodzi,
kokles spēles pedagoga štata
vietu – 0,5 pedagoģiskā slodzi,
flautas spēles pedagoga štata
vietu – 0,5 pedagoģisko slodzi,
klavierspēles pedagoga štata
vietu – 1 pedagoģisko slodzi,
vizuālās mākslas pedagoga
štata vietu – 0,5 pedagoģisko slo
dzi.
• Iznomāt SIA “Honey Pot” ne
dzīvojamās telpas ar kopējo platību
9,3 kv.m., kas atrodas skolas ēkā
Mazcenu alejā 4A, Jaunmārupē, lai
kā no 03.09.2007. līdz 31.08.2009.
ar mērķi organizēt un realizēt an
gļu valodas nodarbības.

Dažādi

• iznomāt SIA “Bite Latvija”,
vien. reģ. Nr. 40003742426, Skultes
katlumājas dūmvadu, kas atrodas
Skultes ielā 12/1, Skultē, Mārupes
pagastā, nekustamā īpašuma ka
dastra Nr. 8076–011–0043, daļu 15
kv.m. platībā un zemes gabala ar
kadastra Nr. 8076–011–0043 da
ļas 10 kv.m. platībā mobilo sakaru
bāzes stacijas izveidošanai; noteikt
nomas maksu Ls 354 apmērā mē
nesī, summā ietverts PVN 18% ap
mērā; nomas līguma termiņš līdz
2012. gada 30. augustam;
• piekrist 3 privātpersonām iz
ņemt reģistrācijas apliecību 2007.
gadam uz individuālo darbu – adī
šana ar adāmmašīnu un adījumu
realizācija un logu mazgāšana;
• anulēt ziņas par 3 iedzīvotā
ju deklarēto dzīvesvietu Mārupes
pagastā;
• ar 01.09.2007. atvērt jaunu
jurista amata štata vietu Mārupes
pagasta padomē.
Nākamā Mārupes pagasta padomes sēde – 26. septembrī
plkst. 15.00.

Līdz 30. novembrim pēdējā
iespēja pieteikties lauku zemes
izpirkšanai
Atbilstoši zemes reformas likum
došanā izdarītajiem grozījumiem
no 2007. gada 1. augusta līdz 30.
novembrim papildu iespēja pieteik
ties lietošanā piešķirtās lauku zemes
izpirkšanai tiek dota trīs personu
kategorijām:
1) bijušajiem zemes pastāvīgajiem lietotājiem, kuriem zeme
bija piešķirta pastāvīgā lietošanā, bet
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
izbeidzās 2006. gada 1. septembrī, ja
tiek izpildīti šādi nosacījumi:
• zeme joprojām atrodas perso
nas faktiskajā lietošanā;
• zeme nav ierakstīta zemesgrā
matā uz pašvaldības vārda;
• līdz pieprasījuma iesniegšanai
ir noslēgts zemes nomas līgums ar
vietējo pašvaldību (nomas līgumu
var noslēgt līdz 30. novembrim).
Šajā kategorijā ietilpst tie ze
mes pastāvīgie lietotāji, kas dažādu
iemeslu dēļ nepieteicās zemes iz
pirkšanai līdz iepriekš noteiktajam
termiņam – 2006. gada 31. augus
tam, bet kas ir izmantojuši normatī
vajos aktos paredzētās zemes nomas
pirmtiesības, tādējādi apliecinot savu
vēlmi turpināt apsaimniekot lieto
šanā bijušo zemi;
2) zemes pastāvīgajiem lietotājiem, kuriem pašvaldība lēmumu
par zemes piešķiršanu pastāvīgā
lietošanā ir pieņēmusi laika posmā
no 2006. gada 1. jūnija līdz 2007.
gada 1. septembrim un kuru zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības nav iz
beigušās 2006. gada 1. septembrī;
3) bijušajiem zemes īpašniekiem vai to mantiniekiem, kuriem
pastāvīgā lietošanā piešķirtās zemes
platība ir lielāka par to zemes platī
bu, uz kuru atjaunojamas īpašuma
tiesības, un tā pārsniedz pieļaujamās
nesaistes robežas.
Turklāt papildu iespēja tiek dota
arī nepilsoņiem, kuriem norma
tīvo aktu ierobežojumu dēļ nav
tiesību izpirkt lauksaimniecībā vai
mežsaimniecībā izmantojamo zemi,
un personām, kuras pašlaik kārto
zemes lietošanas tiesību mantošanas dokumentus. Iepriekš šīs per
sonu kategorijas, iesniedzot zemes
izpirkšanas pieprasījumu, saņēma
atteikumu iegūt zemi īpašumā, taču
atbilstoši pieņemtajiem grozījumiem
šobrīd arī šīm personu kategorijām
tiek dota iespēja vēlreiz pieteikties
zemes izpirkšanai.
Minētā pieteikšanās neattiecas
uz:
• nomniekiem, kuriem zeme ne
kad nav bijusi piešķirta pastāvīgā
lietošanā;
• zemes pastāvīgajiem lietotā
jiem, kuri jau pieteicās zemes izpirk
šanai līdz 2006. gada 31. augustam
un kuru izpirkšanai pieprasītā ze
mes vienība jau ir iekļauta LZIR.
VZD Rīgas birojs
Rīga, Puškina iela 14,
LV – 1050, 67038400
No VZD mājas lapas
www.vzd.gov.lv
Rīgas Apriņķa Avīze
ceturtdiena, 20. septembris, 2007

Mārupes pagasta padomes
priekšsēdētāja Līga Kadiģe:
“Mūsu pašvaldība visu laiku ir
centusies atbalstīt pirmsskolas
un visus pārējos pedagogus gan
ar dažāda veida sociālo garantiju,
gan piemaksu ieviešanu, bet, ņe
mot vērā, ka šajā brīdī kopumā
valstī ir izveidojusies katastrofāla
situācija ar straujo dzīves dār
dzības pieaugumu, pašvaldība,
negaidot minimālās algas palie
linājumu valstī, izskatīja iespēju
jau no 1. septembra noteikt kon
krētas piemaksas par slodzi (ska
tīt. lēmumu), lai turpinātu mūsu

iesākto politiku – ja mēs izglī
tojam savus skolotājus, mēs par
to samaksājam. Atbalstot peda
gogu studijas augstākās izglītības
pabeigšanai, pārkvalifikācijai vai
maģistra grāda iegūšanai, mums
ir svarīgi, lai viņi turpmāk palik
tu strādāt pašvaldībā. Mārupē ir
ļoti spēcīgi pedagogi, un viņus
zaudēt nebūtu mērķtiecīgi, ņe
mot vērā, cik mēs iepriekšējos
gados jau esam ieguldījuši, lai
izveidotos tāda kadru bāze, kāda
tā ir.
Ierosinājums nāca no iz
glītības iestāžu vadītājiem kā

trauksmes signāls, ka pedagogi
var aiziet no darba, pat uz citām
nozarēm, jo ar esošajām algām
cilvēki nav spējīgi izdzīvot, sa
maksājot visus komunālos mak
sājumus, jo dzīves dārdzība aug
ļoti strauji. Ja mēs visu vasaru
klausījāmies, cik skolotāju trūks
jaunajā mācību gadā valstī, un
mūsu izglītības iestāžu vadītāji
bija satraukušies, tad galare
zultāts ir tāds, ka šogad visas
mūsu izglītības iestādes uzsāk
darbu ar pilnībā nokomplektē
tiem kadriem. Tas pierāda, ka
piemaksu noteikšana ir pozitīvs

risinājums.
Pamatizglītības, vispārējās
izglītības un 5 – 6 gadīgo ap
mācības pedagogu algām tiek
piešķirtas valsts mērķdotācijas.
Šobrīd minimālā alga par vie
nu slodzi ir 290 lati, iestādei ir
tiesības, izvērtējot iepriekšējā
darba gada rezultātus, piešķirt
piemaksu uz vienu gadu līdz 10
% no algas, t.i., 29 lati, un tagad
pašvaldība par slodzi ir piešķī
rusi piemaksu 50 latus.
Savukārt pirmsskolas sko
lotājiem un tehniskajam perso
nālam algas maksā pašvaldība.

PII skolotājiem piemaksa tika
noteikta 100 lati tāpēc, ka viņi
faktiski atbilstoši darba likum
došanai nevar izstrādāt vairāk
kā 1,1 slodzi, jo viņiem slodzes
stundu skaits ir 36 stundas, bet
valstī noteiktā darba nedēļa 40
stundas.
Interešu pulciņu pedagogu
un dažādu speciālistu, kā logopē
du, psihologu darbu arī apmaksā
pašvaldība. Sabiedrība var būt
pārliecināta, ka pašvaldība dara
visu iespējamo, ne tikai nodroši
not izglītības materiālo bāzi, bet
arī kadru resursus.”

BĀRIŅTIESA SKAIDRO

Vecākiem jāatrod laiks bērniem
Laikā, kad inflācija “apēd” mazos
ienākumus un pārtikušākus ļaudis
rosina meklēt, kur ieguldīt savu
naudu, mūsu domāšanā iesakņojies
stereotips, ka bāriņtiesas un sociālo
darbinieku mērķauditorija ir nelabvē
līgas vai vismaz mazturīgas ģimenes,
kļūst par pagātni. Diemžēl arvien
biežāk savā darbā sastopos ar situā
cijām, kad vecāki ļoti labi nodrošina
bērnus, t.sk. ar apģērbu un skaistu
labiekārtotu istabu, bet bērnam ne
tiek pievērsta uzmanība.
Iedomājieties šodienas tik po
pulāro ģimenes modeli, kad vecāki
vienlaikus strādā vairākos darbos.
Ir vecāki, kuri darbā pavada vairāk
par 10 stundām dienā, viņi ir totāli
pārguruši, bet viens no viņu pie
nākumiem ir arī būt par vecākiem
– tas nozīmē nodrošināt ne tikai
materiālās, bet galvenokārt emo
cionālās vajadzības. Vecāki negrib
investēt attiecībās, jo attiecībās ar
bērnu ir jāiegulda ļoti daudz laika,
kura ... nav. Bērni nevar par savām
lietām un problēmām izrunāties ar
vecākiem.
Veicot preventīvās sarunas ar ve
cākiem, es varu vienkārši atgādināt,
ka viņiem jāveic vecāku darbs, bet
tas tikai palielina viņu vainas sajūtu
savu bērnu priekšā un nostiprina
bezizejas sajūtu, tomēr par pirmo
soli situācijas uzlabošanā varam ru
nāt tikai tad, ja vecāki sāk apzināties,
ka ģimenē ir problēma, jo ļoti dau
dzos gadījumos mēs varam runāt par
vienu no vardarbības veidiem.
Lielākā daļa sabiedrības locekļu,
t.sk. vecāku, zina, ka pastāv emocio
nālā, fiziskā un seksuālā vardarbība
pret bērniem, bet šajā rakstā vēlos
pievērst uzmanību ne visai atpazīs
tamam vardarbības veidam – bērna pamešana novārtā. Bieži vien
tā notiek tepat līdzās, tomēr kādu
iemeslu dēļ cilvēki izliekas to nere
dzam. Līdz šim veiktie pētījumi var
darbības seku jomā runā par bērna
uzvedības izmaiņām, ko bieži rakstu
ro, piemēram, kā agresīvu vai anti
sociālu izturēšanos; medicīniskajām
problēmām, piemēram, traumām un
nobrāzumiem, apdegumiem, brūcēm
galvā un lūzumiem; kognitīvajām
problēmām, piemēram, bērni, kas
piedzīvojuši vardarbību, izrāda zemā
ku intelektu un kognitīvās funkcijas,
salīdzinot ar normu.

Rīgas Apriņķa Avīze
ceturtdiena, 20. septembris, 2007

Pamešana novārtā
– nepietiekama uzmanība pret
bērna veselības, izglītības, vides, uz
tura un emocionālām vajadzībām.
Pamešana novārtā neizpaužas tikai
kā nevērība, medicīniskā neaprū
pēšana, uzraudzības trūkums, ko
raksturo visiem redzamas pazīmes:
bērns izsalcis, neatbilstošā apģērbā,
nevīžīga un neveselīga izskata, pat
netīrs, bieži ar traumām, vai ko var
novērot pēc bērna uzvedības – bieži
aizmieg, zog vai diedelē ēdienu no
draugiem, klasesbiedriem, bieži ne
apmeklē skolu.

Fiziska pamešana novārtā
Raksturīgākais:
• bērna atstāšana bez uzraudzības
vai nepietiekama uzraudzība;
• bērna vai vecāku aiziešana no
mājām;
• nepietiekams, nepilnvērtīgs
uzturs;
• novēlota palīdzība vai
atteikšanās to sniegt fizisku
ievainojumu (ievainojumi, sasitumi,
apdegumi) gadījumos.

Emocionālā pamešana
novārtā
– bērna emocionālo vajadzību
neapmierināšana, kas ietver:
• laulāto (vecāku) vardarbību
vienam pret otru bērna klātbūtnē;
• rosināšanu bērnam lietot alko
holu vai narkotikas;
• nepietiekamu vai neesošu psi
holoģisko uzraudzību;
• konstantu pieķeršanās trūkumu
no vecāku puses.
Pētījumi liecina, ka visdrama
tiskāk bērna attīstību ietekmē tieši
emocionālā nerūpēšanās par bērnu.
Parasti vecāki mierina un atbalsta
bērnu, kad tas ir nelaimīgs vai jūt
sāpes, un vēlāk bērns pats iemācās
regulēt savu emocionālo dzīvi. Vecā
ki, kuri noraida bērnu, nepievērš tam
uzmanību, pirmkārt, jau emocionāla
jā jomā atstāj bērnu vienatnē ar ne
pārvaramām negatīvajām emocijām.
Nenodrošinot pozitīvas emocijas, ve
cāki nespēj sniegt bērnam emocio
nālo atbalstu un drošības sajūtu, līdz
ar to bērns neiemācās pats regulēt
savu emocionālo dzīvi, kas negatīvi
tālāk ietekmē viņa attīstību.

Medicīniskā pamešana
novārtā
– nepietiekama atbilstošas me
dicīniskās aprūpes nodrošināšana,
neskatoties uz materiālo nodrošinā
jumu, kas parasti izpaužas šādi:
• netiek veiktas bērna vecumam
atbilstošas profilaktiskās apskates un
potes;
• vecāki atsakās vai izvairās veikt
medicīniskus izmeklējumus un pro
cedūras;
• bērnam netiek nodrošināti ārs
ta izrakstītie medikamenti;
• bērnam apzināti tiek doti me
dikamenti un to devas, kas neatbilst
slimībai un ārstēšanai;
• nopietnu traumu gadījumos
vecāki nemeklē mediķu palīdzību;
• vecāki nepievērš uzmanību
bērna sūdzībām par veselības stā
vokli un savlaicīgi nemeklē mediķu
palīdzību;
• vecāki aiztur tradicionālās
medicīniskās palīdzības sniegšanu
reliģisku aizspriedumu dēļ.

Izglītības pamešana
novārtā
– bezdarbība un atbalsta trū
kums bērnam izglītības iegūšanas
procesā, kas noved pie nepietie
kamas attīstības un šādām izpaus
mēm:
• bērns bieži nokavē mācību
sākumu;
• bērns bieži neierodas uz mā
cībām;
• vecāki izvairās no satikšanās
ar skolotājiem un nevēlas ar tiem
sadarboties;
• vecāki liek bērniem palikt
mājās, lai pieskatītu mazākos bēr
nus ģimenē vai lai veiktu kādu
darbu;
• vecāki nerūpējas par iespējām
attīstīt bērna spējas (talantus);
• vecāki neinteresējas par bērna
sekmēm un problēmām skolā.
Līdz ar to izglītības pamešana
novārtā izraisa nepietiekamu nepie
ciešamo pamatiemaņu un zināšanu
apguvi, atskaitīšanu no skolas un
/ vai būtiski ietekmē neatbilstošas
uzvedības attīstību. Nereti tālāk
skolas kavējumi kļūst par cēloni
konfliktiem ar skolotājiem, un tas
savukārt rada bailes no skolas.

Jau pirms jaunā mācību gada
sākuma savā darbā saskaroties ar
bērna pamešanu novārtā izglītī
bas, medicīniskā un emocionālā
ziņā, ar šī raksta palīdzību vēlos
pievērst lielāku vecāku uzmanību
mūsu bērniem, lai palīdzētu viņiem
izaugt par pilnvērtīgiem sabiedrības
locekļiem. Bērniem un arī pusau
džiem ir svarīgi sajust, ka viņi ir

nekā redzēt piemērus, kad bērns
ir mācījies no vecāku kļūdām un
savā dzīvē tādas nepieļauj.
Bērni ir ļoti dažādi. Viens dus
mas izrāda uzreiz, otrs tās glabā
sevī, kamēr šīs sajūtas eksplo
dē, trešais slēpj dusmas, būdams
skolā, bet, aizejot mājās, draugam
vai kādam dzīvnieciņam nodara
pāri. Katrā bērnā lielākā vai ma

Jo vairāk iespēju pavadīt laiku kopā ar bērniem atrod vecāki, jo emocionāli līdzsvarotāki un drošāki aug bērni. (Attēlā redzamajam pasākuma
nav tieša sakara ar rakstā iztirzāto problēmu.)
mīlēti un vajadzīgi, lai viņi varētu
nākotnē būt droši un pārliecināti
par sevi, savām spējām un lai arī
sniegtu siltumu citiem...
Bērniem ir nepieciešama nepār
traukta pieaugušo uzraudzība līdz
skolas vecumam, pretējā gadījumā
var notikt nelaimes gadījumi, kam
seko traumas, pat letāli iznākumi.
Pieaugušo nevērība un neuzmanī
ba – bērniem pieejamas ķīmiskas
vielas, medikamenti, sērkociņi, asi
priekšmeti, elektrības kontakti un
ierīces, atvērti logi, karsta ūdens
trauki u.c. – apdraud bērna dro
šību, provocē nelaimes.
Svarīgi apzināties, ka ir vairāki
pamešanas novārtā veidi, kuri bieži
“nāk komplektā”, bet jebkurš uzska
tāms par vardarbību pret bērnu,
jo, nepietiekami nodrošinot bērna
fiziskās un emocionālās vajadzības,
kā arī drošību, bērnam veidojas
zems pašvērtējums, kā sekas var
ietekmēt visu dzīvi. Mēs katrs zi
nām, ka biežāk var lietot teicienu
“tur jau nekas labs nebija gaidāms”
vai “ābols no ābeles tālu nekrīt”, ru
nājot par nelabvēlīgām ģimenēm,

zākā mērā mājo visas izjūtas. Ti
kai jautājums, kā bērns ir iemācīts
— kurā vietā šīs sajūtas parādīt un
likt uz āru? Bērniem būtu nepie
ciešams iemācīt, ko darīt ar savām
grūtībām, izjūtām, piemēram, dus
mām, bailēm, bēdām u.c. Pirmkārt,
to var iemācīt, vecākiem esot kopā
ar bērnu, jo tad bērns mācās no
vecāku piemēra un rīcības dažā
dās dzīves situācijās, tai skaitā jūtu
izpausmēm.
Ar šī raksta palīdzību vēlos
arī brīdināt vecākus, ka Mārupes
bāriņtiesas un Mārupes policijas
nodaļas priekšnieka Jura Jēkabsona
nostāja ir tāda, ka bērniem, it īpa
ši līdz 7 gadu vecumam vispār un
jebkuram nepilngadīgajam, vēlās
vakara stundās nav jāatrodas ār
pus mājas bez vecāku uzraudzības,
tāpēc policijas reidu laikos vecāki,
kuru bērni pagasta teritorijā atra
dīsies bez uzraudzības, tiks admi
nistratīvi sodīti.
Lai mums visiem izdodas atrast
laiku saviem bērniem!
Mārupes bāriņtiesas priekšsē
dētāja Nadīna Millere
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IZGLĪTĪBA

Valsts pārbaudes darbu rezultāti Mārupes vidusskolā 2006./07. mācību gadā
Atkal atnācis septembris ar
košiem asteru un dāliju pušķiem,
noskanējis pirmais zvans Mārupes
vidusskolā, un skolēni, skolotāji un
skolas tehniskie darbinieki ir uzsā
kuši jauno mācību gadu.
Augusta nogalē, atgriezušies no
vasaras brīvdienām, skolotāji meto
disko komisiju sanāksmēs analizēja,
izvērtēja un pēc tam prezentēja pe
dagoģiskās padomes sēdē iepriekšējā
mācību gada valsts pārbaudes dar
bu rezultātus, skolēnu sasniegumus
olimpiādēs un konkursos. Izglītības
un zinātnes ministrija ar rīkojumu
valsts pārbaudes darbus ir noteikusi
3., 6., 9., 10., 11. un 12. klasē.
Kopumā par mūsu skolēnu sa
sniegumiem varam būt gandarīti.
Labi veicies ir mūsu trešklasniekiem,
kurus mācīja skolotājas A. Munke
vica, E. Taimiņa un G. Potaša. Valsts
pārbaudes darbs ilga trīs dienas, un
tika pārbaudītas skolēnu zināšanas
latviešu valodā, matemātikā un da
baszinībās. Mūsu skolēnu vidējais
vērtējums ir nedaudz augstāks par
rajona vidējiem rādītājiem:

Vislabāk bija veicies 6.b klasei
(audzinātāja V. Rītiņa), kurā vidējais
vērtējums latviešu valodas un litera
tūras ieskaitē bija 6,1 (skolotāja A.
Apine), bet matemātikā – 5,4 (skolo
tāja I. Karse). Trīs mūsu sestklasnieki
šogad mācības turpina Rīgā: I. Eniņa
un E. Dinga mācās 7. klasē Āgenskal
na Valsts ģimnāzijā, bet M. Sūnaitis −
Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā, kur iestājās,
izturot iestājpārbaudījumu.
9. klašu skolēni, lai saņemtu ap
liecību par pamatizglītības iegūšanu,
kārtoja 3 eksāmenus un 3 ieskaites:

33 turpina mācības 10. klasē Māru
pes vidusskolā.
10. klašu skolēni kārtoja valsts
pārbaudes darbu lietišķajā infor
mātikā, uzrādot labus rezultātus −
vidējais vērtējums 7,3 (rajonā − 6,9).
Skolēnus valsts ieskaitei sagatavoja
skolotāja L. Buravcova.
11. klašu skolēni pēc savas izvē
les kārtoja valsts eksāmenus ģeogrā
fijā (skolotāja S. Igaune) un biznesa
ekonomiskajos pamatos (skolotāja
L. Lagzdkalne). Arī 11. klašu skolēni
uzrādīja labus rezultātus − ģeogrāfijā
vidējais vērtējums 6,0 (rajo
Vidējais vērtējums
nā − 5,5), bet biznesa eko
9. klasēs
Mācību
nomiskajos pamatos mūsu
priekšmets
Rīgas
Mārupes
skolēniem ir otrais labākais
vidusskolā
rajonā
rezultāts aiz Salaspils 1. vidus
Latviešu valoda
5,7
6,0
skolas Rīgas rajonā − vidējais
vērtējums 6,9 (rajonā − 5,9).
6,0
5,6
Matemātika
12. klašu skolēniem bija
Vēsture
5,6
6,4
jākārto obligātie centralizētie
6,5
6,0
Angļu valoda
eksāmeni latviešu valodā un
5,4
5,3
Dabaszinības
literatūrā, angļu valodā un
skolas obligātais eksāmens
7,3
6,8
Sports
vēsturē. Centralizēto eksāme
No 9. klasēm vislabākos rezul nu darbos skolēni saņem vērtējumu
tātus valsts pārbaudes darbos līmeņos. Skolas darbu vērtē pēc ABC
Vidējais vērtējums
uzrādīja 9.c klase (audzinā līmeņu īpatsvara. Pēc Izglītības un
3. klasēs
Mācību
tāja L. Buravcova). Vidējais zinātnes ministrijas prasībām valsts
priekšmets
Rīgas
Mārupes
vērtējums latviešu valodā ģimnāzijām ABC līmeņu īpatsvaram
vidusskolā
rajonā
un literatūrā − 6,0 (skolotā jābūt 75%. Līmeņu un baļļu attiecība
Latviešu valoda
7,3
7,1
ja D. Skudra), matemātikā − aptuveni ir šāda:
7,8
7,0
Matemātika
6,5 (skolotāja I. Freimane),
Līmeņi
Balles
angļu valodā − 7,4 (skolo
7,3
Nav
Dabaszinības
10
9876
A
B
C
informācijas tājas E. Bezdelīga un M. Zi
laisgaile). Īpaši priecājamies
D
54
6. klašu skolēni kārtoja valsts ie par 9.c klases skolnieka I. Kalniņa
321
EF
skaites latviešu valodā, literatūrā un vērtējumiem, kurš matemātikā un
matemātikā. Arī 6. klašu skolēni ir dabaszinībās saņēma 10 balles, bet
Ļoti labi rezultāti tika uzrādī
uzrādījuši pietiekamas zināšanas:
pārējos pārbaudes darbus nokārtoja ti vēsturē (skolotāja R. Veļķere) −
uz 9 ballēm. Šogad I. Kalniņš 83,3% skolēnu eksāmenu nokār
Vidējais vērtējums
turpina mācības Rīgas Valsts toja ABC līmenī, un nav neviena
6.
klasēs
Mācību
1. ģimnāzijā. Izsakām pateicī vērtējuma EF līmenī. Īpaši priecē
priekšmets
Rīgas
Mārupes
bu Ivo vecākiem par sadar 12.b klases (audzinātājs G. Beiziķis)
vidusskolā
rajonā
bību ar skolu un vēlam Ivo skolēnu vērtējumi latviešu valodas
Latviešu valoda
5,7
5,5
sasniegt izvirzītos mērķus. No un literatūras eksāmenā (skolotāja
5,1
4,7
Matemātika
65 mūsu 9. klašu absolventiem I. Ļaksa). Iegūto ABC līmeņu kop

skaits − 86,7% . Arī angļu valodas
(skolotājas M. Zilaisgaile un E. Bez
delīga) eksāmenā skolēniem ir veicies
labi – kopumā no 44 skolēniem 28
jeb 63,3%, bet 12.b no 15 skolēniem
11 jeb 73,3% saņēma ABC līmeņa
vērtējumu. Skolotājas I. Ļaksa, R. Veļ
ķere un L. Lagzdkalne par atbildīgu
attieksmi un labu skolēnu sagatavo
šanu valsts pārbaudes darbiem tika
apbalvotas ar Mārupes vidusskolas
atzinību.
Mūsu skolēni ir prezentējuši sa
vas skolas vārdu rajonā, piedaloties
mācību priekšmetu olimpiādēs. 20
mūsu skolas skolēnu ir iekļuvuši
rajona laureātu sarakstā un atgrie
zušies ar 25 godalgotām vietām.
Priecājamies par 9.c klases skolnieces
A. Ločmeles iegūto 1. vietu rajona
mājturības olimpiādē (skolotāja D.
Rumpe), bet 9.c klases skolnieks I.
Kalniņš piedalījās 4 olimpiādēs un
no visām atgriezās ar diplomiem par
iegūto 2. un 3. vietu. Esam gandarīti
par mūsu skolēnu sasniegumiem ra
jona matemātikas olimpiādē: 6. klašu
grupā M. Mažis ieguva atzinību, M.
Sūnaitis – 3. vietu. 7. klašu grupā I.
Pope atgriezās ar atzinību. Arī 10.
klašu skolēni E. Ķirsons (3. vieta)
un L. Stanke (atzinība) atgriezās ar
godalgotām vietām. Skolēnus mate
mātikas olimpiādei gatavoja skolotāja
Z. Romanovska.
Rajona zinātniski pētniecisko
darbu skatē mūsu skolu pārstāvē
ja 11.a klases skolnieks M. Barons.
Mārtiņa veiktais pētījums ķīmijā “Pil
dītu polimēru sadalīšanās augsnē”
(skolotāja V. Ūdre) tika izvirzīts arī
uz valsts zinātniski pētniecisko darbu
lasījumiem.
6. − 9. klašu skolēni mācību gada
garumā izstrādāja projektu darbus,
kurus prezentēja savās klasēs, bet la
bāko darbu autori piedalījās skolas
labāko darbu lasījumos. 6. − 7. klašu
grupā vislabāk veicās N. Kalniņam

no 7.b klases, kurš izstrādāja dar
bu latviešu literatūrā un ieguva 1.
vietu. 8. klašu grupā vislabāk veicās
D. Budo no 8.a klases ar izstrādāto
darbu mājturībā (skolotāja D. Rum
pe). 9. klašu grupā 1. vietu ieguva
9.b klases skolniece R. Dūduma, kura
izstrādāja darbu fizikā (skolotāja I.
Karse).
Arī jaunajā mācību gadā vēlam
visai mūsu skolas saimei − skolē
niem, skolotājiem, tehniskajiem dar
biniekiem un skolēnu vecākiem −
ar prieku katru rītu atvērt Mārupes
vidusskolas durvis un ar atbildības
sajūtu prezentēt savu un Mārupes
vidusskolas vārdu gan pagastā, gan
rajonā un valstī.
Tuvojoties Skolotāju dienai, svei
cam arī savus kolēģus no kaimiņu
skolām ar Z. Mauriņas vārdiem:

un iegūs jaunas zināšanas jau nā
kamie skolēni.
Lai mazajiem nebēdņiem
būtu interesantāk rotaļāties, gru
pas laukumiņos atbilstoši katram
vecumam ir uzstādītas jaunas un
interesantas konstrukcijas. Bērnu
dārzā “Tīraine” tiek darīts viss, lai
mūsu mazākie un lielākie audzēk
ņi justos labi un omulīgi.

Labs vārds pie laba darba vada.
Labs darbs ir labam vārdam rada;
Un cilvēks labs, kas labu dara,
Ir saules stars no Dieva gara.
Sveicam visus kolēģīšus jaunajā
mācību gadā un Skolotāju dienā!

“Es gribu būt kā ozols mūsu nama
priekšā: ar saknēm
tas stipri turas zemē, bet zarus stiepj
pretī saulei.
Un kas vakaram saule, tas cilvēkam
daile un zināšanas”.
Veiksmīgu, radošu un panāku
miem bagātu jauno mācību gadu!
Mārupes vidusskolas direktora
vietniece izglītības jomā
B. Sūnaite

Mārupes pagasta padome sveic
Mārupes vidusskolas, Mārupes
pamatskolas,
Skultes pamatskolas,
Jaunmārupes sākumskolas,
PII “Lienīte” un “Tīraine”,
Mārupes mūzikas un
mākslas skolas

pedagogus un visus
pagastā dzīvojošos esošos
un bijušos skolotājus
profesionālajos svētkos!

Pirmsskolas izglītības iestāde
“Tīraine” jaunā mācību gada
priekšvakarā
Septembris ir mēnesis, kad visi
pedagogi atgriežas savās darba
vietās − gan skolās, gan arī bēr
nudārzos. Arī Tīrainē pirmsskolas
audzēkņi uzsāk savas “darba” gai
tas. Viņus sagaida mīļas un zino
šas “audzītes”.
Iestādē strādā 12 pedagogi,
starp tiem logopēds, muzikālā
skolotāja un fizkultūras skolotā
ja. Šogad sevišķi priecājamies par
darbinieku lielo kolektīvu, jo bei
dzot par kadru trūkumu varēsim
nesūdzēties.
Kādreizējo mērķi – sniegt zi
nāšanas – ir nomainījis mērķis
veicināt katra bērna harmoniskas
personības veidošanos un attīstī
bu, veidot pamatu tālākai izglītī
bai, nodrošināt sabiedriskajai un
personiskajai dzīvei nepieciešamo
zināšanu un prasmju apguvi.
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Zem viena jumta mūsu iestādē
sadzīvo nu jau četras pirmsskolas
grupiņas. Mazākajā grupiņā bēr
ni ierodas, kad dzimšanas dienas
kūkā nopūtuši 2 svecītes, vidējo
grupiņu apmeklē 3 − 4 gadus veci
resgaļi, bet skolas zinībām 5 − 6
gadnieki gatavojas divās grupās,
no kurām viena paredzēta 10 bēr
niem un tika atvērta pagājušajā
gadā, pārbūvējot veļas noliktavas
telpas.
Ikdienā mūsu iestādi apmeklē
73 audzēkņi, par kuriem, neskaitot
pedagogus, rūpējas arī 13 tehnis
kie darbinieki. Tāpat kā iepriekšē
jos gados mūsu iestādē turpinās
darboties dažādi ārpusnodarbību
pulciņi: aerobikas, angļu valodas,
sarīkojumu deju pulciņš. Vecākie
pirmsskolēni varēs apmeklēt pel
dēšanas nodarbības Jaunmārupes

skolas peldbaseinā un apgūt pir
mās peldētprasmes. Mūzikas sko
lotāja Ilze Dūzele turpinās strādāt
ar mazajiem tīrainiešiem, vadot
ansamblīti “Brīnumiņš”.
Svētki un pasākumi iestādē
notiek pēc gada plāna, ievērojot
gadskārtu ieražas. Tos organizē
muzikālā skolotāja un grupu sko
lotājas. Nu jau par tradīciju kļuvis
tas, ka lielos svētkos pieaicinām
māksliniekus. Mūsu svētkos ir
piedalījušies komponists I. Paura
un mūziķis Ē. Balodis.
Katru gadu rūpējamies par
vidi, kurā lielu dienas daļu pavada
mūsu iestādes mazuļi.
Šovasar tika veikts remonts
2. grupā, kur pēc pārbūves bērni
saņēmuši daudz plašāku un ērtāku
tualetes telpu, krāsainu un mājīgu
rotaļu un guļamtelpu. Te rotaļāsies

PII “Tīraine” vadītāja
Iveta Jirgensone
un metodiķe Gita Miķelsone
Rīgas Apriņķa Avīze
ceturtdiena, 20. septembris, 2007

kultūra

Mazliet ilgu un rudens enerģija Mārupes kultūras namā
Jūtat sevī sarosīšanos? Un to, ka
viss atkal nostājas savās īstajās vie
tās? Laisko, jauko šūpuļtīklu laiku
tūlīt, tūlīt prom aizpūtīs septembra
vēji, kas vēl ir gana silti, taču ne
pielūdzami atgādina par rudeni un
darbiem, darbiem, darbiem... Rudens
enerģija ir izteikti aktīva. Kā nekā
– ražas laiks. Ir jādara, un tas tiks
padarīts. Daba dalās ar mums savā
auglībā, dāsnumā un brieduma spēkā.
Ir mazdrusciņ skumji? Nostalģiskas
ilgas un gribēšana paturēt vasaru?
Bet tās ir radošas skumjas, kurās
nav ne miņas no bezcerības – tai
gluži vienkārši šobrīd neatliek laika.
Apkārt tik daudz krāsu, visu vasaru
krātā enerģiju prasās uz āru – pra
sās pēc rīcības. Tūlīt sāksies jauns
rudens spēka cikls, paskatieties ap
kārt – katra diena taču mums dāvā
savas veltes un prasa pildīt dažādus
pienākumus. Skaļi lūdziet dabu un
visus gaismas spēkus, lai tie palīdz
tikt galā ar visiem iecerētajiem un
jau pavasarī plānotajiem darbiņiem
un nedarbiņiem. 2008. gads – lielais
Dziesmu svētku gads. Lai atkal lepni
justos lielajā svētku gājienā, ir jāsāk
savlaicīgi gatavoties jau tūlīt. Un, ja
patiešām vēlamies piesaistīt veiksmi,
rast spēku un izturību, tad varam
kaut vai domās skandēt šo latviešu
tautasdziesmu:
Dod, Dieviņi, nepagurt,
Labu darbu strādājot,
Labu darbu strādājot,
Citiem darbā palīdzot.
Paldies saku Dieviņam,
Tas darbiņš padarīts.
Citu jaunu iesākdami,
Lūgsim tevi palīgā.

Mārupes kultūras nams sveic
visas izglītības iestādes, pagasta
padomes darbinieku kolektīvu,
visus mārupiešus ar jauno darba
cēlienu.

Kā teicis kāds angļu kritiķis,
valodnieks Semujels Džonsons:
“Vislaimīgākais dzīvesveids ir tas,
kurā rodam visvairāk iespēju ie
mantot cieņu pašiem pret sevi.” Tā

Par to, kā mēs darbosimies Mārupes kultūras namā
Kolektīva
nosaukums

Mēģinājuma
dienas

Laiks

Vadītājs,
Sezonu
koncertmeisuzsāk
tars

Vidējās paaudzes deju
Pirmdiena
20.30 – 23.00
kolektīvs “Mārupieši – 1”
Trešdiena
un “Mārupieši – 2”

Gunta Skuja
Sandra Gaide

8. oktobrī

Jauktais koris
“Mārupe”

Otrdiena

18.00 – 21.00

Inga Krastiņa
Kalvis Ozoliņš

18. septembrī

Senioru koris
“Noktirne”

Otrdiena

12.00 – 16.30

Ilga Bērziņa

25. septembrī

Sieviešu vokālais
ansamblis “Dzelde”

Trešdienā 18.00 – 20.30

Sandra Gaide

12. septembrī

Jauniešu grupa
“Keen”

Pirmdiena 17.30 – 19.00

Ira Krauja –
Dūduma
Jānis Valters

10. septembrī

Bērnu popgrupa
“Mazā sirds”

Trešdiena 17.00 – 18.00

Ira Krauja –
Dūduma

26. septembrī

Senioru līnijdejas

Ceturt
diena

Ārstnieciskā
vingrošana
pensionāriem

Trešdiena

Hip hop un break
dance nodarbības

Otrdiena
Ceturt
diena

18.00 – 19.00

Dzintra Rozīte

Inf. pa
tālruni
7934699

Egils
29433776

16.30 – 18.00
16.00 – 17.30

Vēderdeju studija

Bērnu deju studija

20. septembrī
seniori un
iesācēji

18. septembrī

Sigita
Pirmdiena
Trešdiena

19.00- 19.45
16.00- 16.45

Dizaina pulciņš

Sarmīte Eņģele

Ir iespējamas
dienas
nodarbības

Igors Bočarņikovs 29442617

Visa informācija pa tālruņiem:
Mārupes kultūras nams – 7149864 29211645

Lai jaunajā sezonā mūsu namiņā
sirsniņām tikpat silti kā kājām
Mārupes rokdarbnieču darinātajās
zeķēs!
arī darbosimies.
Vēlos pateikt lielu paldies mūsu
pagasta gladiolu audzēšanas meis
taram Pēterim Pikšem ar ģimeni
par burvīgajiem ziediem, ar ko iz
rotājām kultūras nama zāli Rīgas
rajona izglītības darbinieku kon
ferencē, kas notika augusta beigās
Mārupē.
• VPDK “Mārupieši” 12. sep
tembrī atgriezās no deju konkursa
Malaizijā.
• Senioru koris “Noktirne”
septembra sākumā atgriezās no
koncertceļojuma pa Austriju. Par
abu kolektīvu pārdzīvojumiem un
gūtajiem iespaidiem lasiet nāka
majās MV.
Mārupes k/n direktore
Ira Krauja – Dūduma

(Turpinājums. Sākums 01.09. numurā)

Rūdis – mūsu Boņuks

Līdzās vecākiem pa diviem un
trim uz sēdekļiem kā putnēni tu
pēja bērni.
“Vai visi sasēdušies? Vai visiem
ir ērti?” – tā pašā brauciena sākumā
pēc īsas sasveicināšanās mūs uzru
nāja vienmēr gādīgais Jānis Ozols.
Nepagāja ne minūte, kad visjau
nākais ekskursijas dalībnieks, pame
tis iesildīto vietiņu, devās apgaitā pa
autobusu. Tā kā brauciena jaunākās
daiļavas no Ozolu un Urtānu dzim
tām viņa ievērību neguva, platā solī
viņš devās atpakaļ uz pirmo rindu
un lepni apsēdās līdzās vecākajam
brālim.
Drīz uzzināju, ka viņš esot Ūdis,
bālis ir Kālis, bet abi kopā – Bērziņi.
Nu, ko lai dara, ja vīrelim vēl nepa
dodas tas briesmīgais r. Toties iztu
rība un atjautība pārspēj lielos!
Kad autobusā dažkārt atskanēja
kāda pieaugušā balss, izsakot kāri
pēc saldējuma, Rūdis mierīgi vēroja
apkārtējo dabu. Īpašu sajūsmu viņā
izraisīja jauno stārķu lielie bari. Kas
zina, varbūt līdz šim tos redzējis
tikai bildēs?
Gan Rūdis, gan pārējie bērni ar
lielu interesi piedalījās visos notiku
mos. Vērīgi klausījās, kad onkuļi un
tantes runāja par barikāžu laiku.
Rīgas Apriņķa Avīze
ceturtdiena, 20. septembris, 2007

Paies gadi, desmiti, pat vairāk,
un šie bērni varēs stāstīt nākama
jām paaudzēm, ka reiz kopā ar
barikāžu aizstāvjiem izbraukājuši
Kurzemes jūrmalas pilsētas un cie
mus. Par to atgādinās arī braucienā
uzņemtās fotogrāfijas. Ar īsta ope
ratora aizrautību visus notikumus
videofilmā iemūžināja topošā sko
lotāja Dzintra Bērziņa. Viņa tāpat
kā Ozolu ģimenes atvases pieder
dzimtai, kur augstu tiek turēts ba
rikāžnieku gods.
Ja sākumā biju nedaudz pār
steigta par bērnu līdzdalību brau
cienā un prātoju, vai izturēs, tad
tagad priecājos, ka aug maiņa, kas
par barikādēm varēs stāstīt ne ti
kai no lasītā, bet teiks: “Es viņus
atceros!”

Mājupceļā

Kad izstaigātas bija Ventspils
senās ieliņas, kad pilsētas jaukumi
apskatīti no pilstorņa, kā arī caur
mazbānīša logiem un no kuģa klāja,
teicām atvadas slavenajām gotiņām,
kas raibumā sacentās ar krāšņajiem
ziediem.
Autobusā pēkšņi atcerējāmies,
ka cilvēkiem ir arī jāēd, jo visām
kafejnīcām un restorāniem bija aiz
iets garām.
“Nekas, pabrauksim 18 kilomet
rus, tad celsim no somām ārā, kas

nu kuram saglabājies, un sarīkosim
pikniku”, mierināja Jānis.
Tikko tas bija pateikts, lietus sāka
gāzt kā no spaiņiem. Par laimi, tās
bija tikai atvadu šaltis no Ventspils.
Drīz mūsu autobuss, tikai nedaudz
palēkdamies, iegriezās kādā meža
ceļā, no kura ar grūtībām izripoja
“vieglais”. Ne jau pirmo reizi brau
cienā Genādijs Savickis pierādīja
savu šofera meistarību un Mārupes
barikāžnieka drosmi.
Pikniks izdevās godam. Bija ie
spēja izpeldēties, kā arī pārliecināties,
ka mežā sēņu ... nav.
Autobusā bija brīvais mikrofons.
Iespēju runāt garām nepalaida arī
biedrības kases turētāja Astrīda
Bērziņa. Viņa laipni aicināja laikus
samaksāt biedru naudas, jo tām ne
tikai praktiska nozīme. “Ar to aplieci
nām disciplinētību un uzticību savai
organizācijai,” atgādināja Astrīda.
Atceļā nepārtraukti skanēja dzī
vā mūzika. Meitenēm vairs nebija
par ko uztraukties, jo galvenais uz
devums – izvadīt tautās Mārupes
barikāžnieku himnu – bija godam
veikts.
Vēl saule bija zenītā, kad iebrau
cām Mārupē. Atvadoties skanēja pal
dies pasākuma organizētājiem un
cerīgais – uz redzēšanos nākamajā
tikšanās reizē!

Olga Utkina

No iedzīvotājiem bez maksas
Skultē, Skultes ielā 17 – sestdien,
22. septembrī, no plkst. 10.00 līdz
12.00,
Jaunmārupē, Mazcenu alejā 39
(autobusa galapunkts) – sestdien,
22. septembrī, no plkst. 12.30 līdz
14.30,
Mārupē, Daugavas ielā 29 (pagast
mājas laukums) – svētdien, 23. sep
tembrī, no plkst. 10.00 līdz 12.00,
Tīrainē, Viršu ielā 6 – svētdien, 23.
septembrī, no plkst. 12.30 līdz 14.30
tiek pieņemtas nolietotas elektris
kās un elektroniskās iekārtas, kas tiek
darbinātas ar elektrisko strāvu gan no
kontakta, gan baterijām:
1. Liela izmēra mājsaimniecības
iekārtas (ledusskapji, veļas un trau
ku mazgājamās mašīnas, elektriskās
krāsnis, ventilatori u.c.).
2. Maza izmēra mājsaimniecības ie
kārtas (putekļu sūcēji, gludekļi, kafijas
automāti, tosteri, fēni u.c.).
3. Informācijas tehnoloģijas un
elektronisko sakaru iekārtas (datori,
monitori, printeri, elektriskās raks
tāmmašīnas, mobilie un parastie te
lefoni u.c.).
4. Plašam patēriņam paredzētās
iekārtas (televizori, video un audio
magnetafoni, atskaņotāji, radioapa
rāti u.c.).
5. Apgaismes iekārtas (galda un
stāvlampas, lustras u.c.).
6. Elektriskie un elektroniskie
instrumenti (urbji, šujmašīnas, zāģi
u.c.)
7. Elektriskās un elektroniskās
rotaļlietas, sporta un atpūtas piede
rumi.
Elektriskās iekārtas var nebūt darba
kārtībā, bet tām obligāti jābūt
neizjauktām. Piemēram, televi
zoram jābūt veselam kineskopam,
ledusskapim

Asfalta diena

VASARAS IESPAIDI

Lai nezustu draudzīgā pleca izjūta

22. un 23. septembrī –
nolietoto elektroiekārtu
savākšanas akcija

Pārliecības ceļš

1991. gada barikāžu aizstāvju Mārupes
biedrības himna
Vārdi: Andris Lībers
Mūzika: Valdis Paeglis

Tālā pagātnē dzirdam, kā
taurētājs sauc:
Par Tēvzemes brīvību, draugs,
cīnīties trauc.
Zem Dzimtenes karoga nāc,
ierindā stāj
Un cīņā ar naidnieku sev uzvaras
krāj.
Mēs varoņus pieminam, slavu
tiem dziedam.
Ja Tēvzeme dārga, blakus man
stāj.
Latvijas dēli – godāsim zemi.
Un Tēvzemei, brīvībai ziedosim
sevi!

6. septembrī pie Mārupes mū
zikas un mākslas skolas otro gadu
pēc kārtas notika Asfalta diena, kurā
šogad piedalījās 34 bērni no mākslas
un mūzikas nodaļas, kā arī vairāki
pavisam mazi interesenti – 2 – 3 ga
dīgi jaunmārupieši, kuri savu auklīšu
un omīšu vadībā arī aktīvi ķērās pie
darba..
Katrā komandā apvienojās 4 cil
vēki, kuri ar krāsainiem krītiem uz
asfalta zīmēja vienu darbiņu. Darbu
tematika bija ļoti dažāda, jaukie laika
apstākļi atļāva visus darbiņus kārtīgi
izstrādāt.
Dalībnieki, ieskaitot pašus ma
zākos, saņēma pateicības rakstus
par piedalīšanos un pārsteiguma
balvas. Pasākums visiem ļoti patika,
tāpēc nākamgad noteikti tradīciju
turpināsim.
Jolanta Grosberga

RP SIA “Primārās veselības aprūpes centrs
Ziepniekkalns”
sniedz pakalpojumus visiem Latvijas
iedzīvotājiem:
- ar ģimenes ārsta norīkojumiem;
- bez ģimenes ārsta norīkojuma par maksu;
- ar apdrošināšanas polisēm.
s Pacienti var saņemt augsti kvalificētu speciālistu konsultācijas: endokrinoloģijā, ginekoloģijā, ķirurģijā, proktoloģijā, dematoveneroloģijā, neiroloģijā,
zobārstniecībā;
s veselības centrā veic izmeklējumus: digitālajā rentgenā, ultrasonogrāfijā,
laboratorijā, elektrokardiogrāfijā;
s sniedz kvalificētus rehabilitācijas pakalpojumus: ārstnieciskā vingrošana, fizikālā terapija, zemūdens masāža, vispārējā ķermeņa masāža, masāža bērniem;
s kā arī ir logopēda, rehabilitologa un ergoterapeita pakalpojumi.
Valdeķu iela 57, Rīga, tālr. 67677515, 67677516, 67677671; zobārstniecība:
tālr. 7674136, darba laiks: plkst. 8.00 – 20.00; dežūrārsts plkst. 15.00 – 21.00
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SPORTS

Golfa laukumā “Viesturi” godā ģimeniskās vērtības
Vasaras brīvdienu noslēgums
un jaunā mācību gada sākums arī
golfa laukumā “Viesturi” iezīmējās
ar īsti ģimeniskiem pasākumiem −
30. augustā golfa laukumā notika
tradicionālā Mārupes pagasta kau
sa izcīņa golfā bērniem un jaunie
šiem, kurā piedalījās arī pagasta
maznodrošināto ģimeņu atvases
un bērni ar īpašām vajadzībām, 1.
septembrī – “Zaļo” kauss iesācējiem
ar lielu handikapu un 2. septembrī
Ģimeņu kausa 5. posms, kurš bija
arī noslēdzošais, un balvās tika
izcīnīti Sportland sponsorētie ve
losipēdi.
Mārupes kausā puterēšanā 1.
vietu ar 9 sitieniem izcīnīja Jūlija
Galasa, bet 2. vietu ar 10 sitieniem –
Anna Gaile, kuras māsa Aleksa Gaile
bija šo sacensību pati jaunākā dalīb
niece. Jūlija kopā ar brāli Staņislavu,
kurš ir puisis ar īpašām vajadzībām,
golfa sacensības augusta nogalē ap
meklē jau daudzus gadus. Viņa sacī
ja: “Esmu priecīga, ka mums ir tāda
iespēja vismaz reizi gadā paviesoties
šeit un uzspēlēt golfu, kā arī novē
lu, lai tāda tradīcija turpinās.” Balvu
šajās golfa sacensībās saņem arī pē
dējās vietas – tas stimulam censties
pēc arvien labāka rezultāta – par
28 sitieniem apbalvots tika Rolands
Ragozins. Pavisam šajās disciplīnās
piedalījās 19 dalībnieki.
Sacensībās iesācējiem ripināša
nā 1. vieta Ričardam Bērziņam, 2.
vieta – Elizabetei Verbickai, 3. – Dā
vidam Bērziņam, 4. − Aleksandram
Šanginam, 5. – Paulīnei Rozenbergai
un 6. – Patrīcijai Lipajai, savukārt
sitienu precizitātē pirmais – Dāvids

Bērziņš, 2. – Aleksandrs Šangins, 3. –
Paulīne Rozenberga, 4. − Elizabete
Verbicka, 5. – Patrīcija Lipaja un 6. −
Ričards Bērziņš.
Dāvids Bērziņš, kurš saņēma 2
balvas, savā uzvarētāja runā sacīja:
“Paldies mammai, kura mani atve
da uz golfu, un paldies brālim, kurš
iemācīja spēlēt golfu!”
Jauniešiem, kas spēlēja 9 bedrī
tes, 11 dalībnieku konkurencē uzva
rēja Aksels Ušķāns, 2. vietā – Dai
nis Riziks, bet 3. vietā – Kristaps
Opits.
Kā pastāstīja golfa laukuma di
rektore Sandra Opite, pēc lielajām
pārmaiņām “Viesturos” kļuvis vēl

Golfa laukuma “Vieturi” direktore
Sandra Opite

interesantāk strādāt: “Ir ļoti daudz
darba, noritēja kluba mājas rekons
trukcija, veikti dažādi uzlabojumi,
bet vēl daudz kas padomā. Uzlabo
sim treniņlaukumu, lai izsitiena lau
kums būtu zem jumta, tas nozīmē,
ka trenēties varēs arī sliktākos laika
apstākļos.

Bet galvenais, ko gribam reali
zēt – ir golfa sporta skola, lai bēr
niem, kas sāk trenēties golfā, arī zie
mā būtu ko darīt. Lai tā nav tikai
brīvā laika pavadīšana, bet sports,
kurā izaudzinām labus golferus.
Protams, ka mums gribas, lai vai
rāk jauniešu sasniedz tikpat labus

Volejbolistes Latvijas sporta pulsā − Ventspilī
Tas sākās pirms četriem ga
diem. Mārupē tikko bija dibināta
meiteņu volejbola komanda. Toreiz
vēl gados pavisam jaunās sportistes
volejbola trenera Andra Kļaviņa
vadībā dalījās kādā neaizmirstamu
iespaidu, fizisku slodžu pārbagātā
un pozitīvu emociju piesātinātā
avantūrā. Par šo piedzīvojumu
tika rakstīts presē, tekstu lieliem
burtiem rotāja virsraksts “Volejbola
nometne Ventspilī”...
Mūsu sportiskā tradīcija, kas
veidojusies lielā mērā komandas
saliedētības, centības un apkārtējo
personu palīdzības ietekmē, ir ne
aizstājama vasaras sastāvdaļa jau
ceturto gadu pēc kārtas.
Ventspils Olimpiskā centra vies
nīca mūs kā allaž viesmīlīgi sagai
dīja, tādēļ arī laikus bijām gatavas
darbam. Te nu mums vienai otrai
bija zili brīnumi – rīta rosme. Agrā
rītā, vēl miega pilnām acīm skrē
jām divus kilometrus līdz jūrai, kur
arī bija tā īstā rīta rosme dzestrajā
ūdenī. Kas nestrādā, tam nebūs ēst
– kas sporto, tiek pie brokastīm.
Neilga atelpa un aiziet riksītī uz
pludmali! Jau no laika gala šie
treniņi ir bijuši fiziski visgrūtākie,
taču vērtīgākie. Skrējieni un lēcieni
pa kāpām augšup un lejup, presītes,
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atspiedieni, vingrinājumi ūdenī un
“Nāves kāpa”... Tā to dēvē ventspil
nieki. Trīsdesmit metrus augstajā
smilšu lēvenī pēcpusdienas saulē,
lecot uz vienas kājas augšup un
pārvarot visas savas iekšējās dis
ciplīnas, tā tik vien gribējās teikt
− jā, šī ir nāves kāpa! Bet tāds ir
sports, iespējams, pateicoties šai da
bas dāvanai, nākotnē dzims jauni
rekordi.
Ātrāk, augstāk, tālāk! Šādus ska
ļus olimpiskos saukļus ik pievakari
varēja sadzirdēt Olimpiskā centra
stadionā, kur pārsvarā trenējām
savas prasmes vieglatlētikā, kas ir
visu sporta veidu pamats. Augst
lēkšanā, tāllēkšanā, barjerskrējie
nā, stafetes un sprinta skrējienos
mērojāmies spēkiem savā starpā.
Veiklākās, protams, tika apbalvotas
ar diplomiem.
Treniņos manēžā vārējam uz
mest aci blakus esošajiem slavena
jiem Latvijas šķēpraižiem Ērikam
Ragam un Vadimam Vasiļevskim.
Sviedrus lejot redzējām arī krievu
basketbola izlasi, mūsu pašu Latvi
jas volejbola izlases vīrus un Latvi
jas junioru basketbola izlasi. Visādā
ziņā šiem ievērojamajiem sportis
tiem ir apskaužami liela mērķtiecī
ba un, vērojot viņu treniņus, šķiet,

arī neizsmeļama enerģija. Tagad arī
pašas redzējām, cik smagi jāstrādā,
lai sportā pelnītu lielo naudu.
Ne vien cītīgi trenējāmies, bet
arī vispusīgi atpūtāmies. Volejbola
spēlēs ik vakaru sacentāmies starp
pašu veidotajām četrām koman
dām, prognozējot potenciālās uz
varētājas. Apmeklējām ikgadējos
Ventspils pilsētas svētkus ar visām
to sniegtajām izklaides iespējām,
kas kā vienmēr spēja iepriecināt.
Pēc smagākiem treniņiem atveldzē
jāmies mūsu iemīļotajā akvaparkā,
slidotavā izskrējāmies pēc sirds pa
tikas, bet patiesā atpūta un lustes
riktējās mūsu viesnīcas numuros.
Neskaitāmas dziesmas tika izdzie
dātas, pat dejas dejotas, svinot svēt
kus un vienkārši izbaudot dienas,
kas sniegtas, lai visi būtu kopā.
Ja iesākumā ūdens jūrā šķita
par aukstu – vēlāk, nemaz nema
not, tas kļuva siltāks, ja kilometri
šķita nepārvarami, barjeras nepār
lecamas un biezputra ne sevišķi
ēdama, tad vēlāk prasījām vēl. Sa
līdzinot ar pirmo nometni, šovasar
treniņi bija krietni intensīvāki... Un
tā mēs ejam pa solītim uz priek
šu, līdz sagaidām jau mūsu piekto
treniņu sezonu.
Līga Miķelsone

rezultātus kā Laura Jansone, kura,
tagad mācoties Amerikā, veiksmīgi
startē nopietnos turnīros.
Ziemā mēs piedāvāsim iespēju
slēpot un slidot, strādās restorāns.
Mums ir brīnišķīga īpašnieku un

darbinieku komanda, klāt nākuši
divi jauni treneri no Maskavas, tāpēc
gribam, lai “Viesturi” kļūst par labu
atpūtas vietu ne tikai golfa cienītā
jiem, bet daudziem mārupiešiem.
Visi laipni lūgti ciemos!”

SVEICAM

75 – Aleksejam Stupinam, Austrai Urtānei, Annai Čepakai,
Ritai Rihterei, Sergejam Šišļakovam, Vladimiram Nazarjevam,
Mildai Kudulei
80 – Georgam Geidmanim, Mihailam Loburenko
85 – Hertai Timmai, Veronikai Joniškānei
90 –Leokādiju Stivriņu,
91 – Ainai Alksnei
94 – Veronikai Kiplukai un Aleksandram Kučinskim!

Augustā Mārupes dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti 13 jaundzimušie:
Madara Galzone (dzimusi 19.07.), Aleks Jaunbērziņš (dzimis 24.07.),
Taiga Marija Matveja (dzimusi 31.07.),
Karlīna Kārkla (dzimusi 04.08.), Ričards Janišs (dzimis 05.08.),
Marks Ozoliņš (dzimis 08.08.), Toms Blumbergs (dzimis 03.08.),
Dominiks Kurtišs (dzimis 11.08.),
Sebastians Hugo Prohorovs (dzimis 06.08.),
Emīlija Ignatenko (dzimusi 15.08.), Ņikita Mironovs (dzimis 06.08.),
Emīls Aldis Briedis (dzimis 24.08.), Emīls Druķis (dzimis 10.07.)!

Apsveicam!
Atvainojos Leokādijai Stivriņai un viņas ģimenei par
tehnisku iemeslu dēļ ar nokavēšanos
publicētu apsveikumu lielajā dzīves jubilejā.
Redaktore Z. Melkina

Rīgas Apriņķa Avīze
ceturtdiena, 20. septembris, 2007

Tautas skrējiens 2007
Agrs sestdienas rīts māru
piešiem atnesa pārsteigumu
pilnu dienu – vispirms saulains
laiks – kā radīts, lai izskrietos un
pārbaudītu sevi, bet pēcpusdienā
krusa ķiršogas lielumā. Mazi un
lieli skrējēji par godalgotām
vietām cīnījās tradicionālajā
tautas skrējienā “Mārupe 2007”.
26 vecuma grupās vairākās
grupās pie godalgotām vietām
tika arī mārupieši.
Vīriešiem
1997. – 96.g. 4 km distan
cē Dāvis Auškāps ar rezultātu
21:14 – 1. vieta
1993. – 92.g. 4 km distan
cē Valters Tīrulis ar rezultātu
15:57 – 2. vieta
1989. – 88.g. 8 km distan
cē Edgars Šumskis ar rezultātu
26:22 – 2. vieta
1967. – 61.g. 8 km distan
cē Toms Pikšāns ar rezultātu
31:16  – 1. vieta
1962. – 58.g. 8 km distancē
Jānis Lagzdkalns ar rezultātu
32:23 – 1. vieta
Sievietēm
1997. – 96.g. 4 km distan
cē Agnese Eimane ar rezultātu
26:23 – 1. vieta, bet Loretai Krū
miņai ar rezultātu 26:57 – 2.vie
ta
1995. – 94.g. 4 km distancē
Inga Krūmiņa ar rezultātu 26:23
izcīnīja 3. vietu
1993. – 92.g. 4 km distancē
Vita Tomiņa ar rezultātu 18:06 –
1. vieta
1991. – 90.g. 4 km distancē
Dita Lagzdkalne ar rezultātu
18:33 – 1.vieta
1962. – 58.g. 8 km distan
cē Ineta Veinberga ar rezultātu
47:43 – 1.vieta

Sacensību vecākās dalībnieces
1947.g. un vec. grupā rīdziniece
Skaidrīte Ezerniece 4 km distan
cē izcīnīja 1. vietu ar rezultātu
22:57, bet jūrmalniece Līvija
Muša 2.vietā ar rezultātu 21:19,
savukārt tajā pašā vecuma grupā
vīriešiem Ogres iedzīvotājs Jānis
Kaprālis ar rezultātu 19:30.
Paši mazākie šajās sacen
sībās bija 2 gadus veci Sandis
Kalniņš un Amanda Valtasa,
kuri arī uzvarēja savā vecuma
grupā. 5–gadīgo grupā uzvarēja
Santa Kalniņa un Ieva Kalniņa,
bet 6–gadīgo grupā pirmo vietu
izcīnīja Sabīne Valtasa, otro vie
tu Oskars Šķēle. 7–gadīgo grupā
labākie bija Dāvis Kalniņš un
Aleksa Arburava Gaile.
Paldies tiesnešu komandai
no Latvijas vieglatlētikas savie
nības, it īpaši Jurim Beļinskim
un Mārupes policijas nodaļai ar
Juri Jēkabsonu priekšgalā, kuri,
sadarbojoties ar Rīgas rajona
Ceļu policiju, perfekti nodro
šināja kārtību un drošību sa
censībās.
Silvija Bartuševiča

Mārupietis Valters Tīrulis, kurš ilgus gadus piedalās
sacensībās, izcīnīja 2.vietu.

Paši mazākie dalībnieki.

BērnuTenisaCentrs

uzņem bērnus vecumā no 4 līdz 9 gadiem.
Nodarbības notiek Tenisa klubā “Enrī”
Kalnciema ielā 207.
Tālr. 29855053.

15. septembrī Ventspilī notika
teikvando bērnu – jauniešu turnīrs
“Zelta punkts”, kurā piedalījās jau
nie sportisti no Rīgas, Daugavpils,
Rēzeknes, Ventspils, kā arī viesi no
Lietuvas klubiem – no Kauņas un
Klaipēdas. Sacensībās piedalījās arī
9 jaunie sportisti no Mārupes teik
vando sekcijas.
6 – 7 gadu vecuma grupā divas
pirmās vietas ieguva Artūrs Mihe
jevs. Viņš bija ātrākais abās discip
līnās – sitienā ap čagi lēcienā un si
tienā bandal čagi ātrumā. Sparingos
savās vecuma grupās startēja mūsu

Uzmanību jauno sportistu vecākiem
Bērniem, kas apmeklē sporta nodarbības pie Mārupes
pagasta algotajiem treneriem, jāiegādājas un
obligāti jāuzrāda treneriem nelaimes gadījumu
apdrošināšanas polises (cena no 3 līdz 7 latiem).

Peldēšana 4 – 10 gadus veciem bērniem
Mārupieši “Zelta punktā”
10 – 11 un 12 – 13
gadus vecie zēni. Labi
nostartēja Pēteris Ko
tāns, uzvarot pirma
jā cīņā sportistu no
Daugavpils, bet finālā
zaudējot mūsu kluba
pārstāvim Deividam

foto: Vitālijs Lepins

1997.-98.gados dzimušo meiteņu grupas uzvarētāja
Agnese Eimane.

Daudzi skrējienu pavadīja šādā optimistiskā noskaņojumā,
jo ne vienmēr galvenais ir uzvara

“Zelta punkts” Venstpilī

Rīgas Apriņķa Avīze
ceturtdiena, 20. septembris, 2007

Tautas skrējiena iniciators Jānis Lagzdkalns pēc vairāku
gadu pārtraukuma veiksmīgi izmēģina trasi un izcīnīja
1.vietu savā vecuma grupā.

Tenisam, dalot 1. un 2. vietu.
Gints Ginters uzvarēja divās cī
ņās un ieguva zelta medaļu svara
kategorijā līdz 50 kg.
Vēl viens mūsu sportists Kārlis
Orleāns ieguva 1. vietu svara kate
gorijā līdz 73 kg.
Vitālijs Lepins

Jaunmārupes sākumskolas ba
seinā peldēšanas nodarbības bez
maksas notiek 1. – 2. klašu audzēk
ņiem un pirmsskolas audzēkņiem
no 4 gadu vecuma, kas apmeklē
Mārupes pagasta izglītības iestā
des.
4 – 10 gadus veciem bērniem
ir iespējams pieteikties individu
ālam baseina apmeklējumam un
nodarbībām ar treneri:
pirmdienās no 16 līdz 18,

otrdienās no 16 līdz 17,
trešdienās no 17 līdz 18,
ceturtdienās no 16 līdz 18.
Maksa par baseina apmeklē
jumu 1,18 Ls/stundā, maksa par
trenera pakalpojumiem – 1,18
Ls/stundā.
Iepriekšēja pieteikšanās pie
Jaunmārupes sākumskolas sporta
kompleksa vadītāja Gunāra Svēti
ņa uz vietas skolā vai pa tālruni
29282110.

9

LASĪTĀJI JAUTĀ

SAKOPSIM SAVU PAGASTU

Kur meklēt skursteņslauķi?

Par netīro bikšeļu sindromu

Cik maksā dūmvada tīrīšana?
Tīrīšanas izcenojums ir atka
rīgs gan no apkures ierīces veida
(krāsns, kamīns vai katls), gan no
netīrības pakāpes. Aptuvenās iz
maksas par vienas krāsns pārbaudi
ir 25 − 40 lati. “Ja skurstenis aiz
sērējis tā, ka man tas jātīra četras
stundas, ar piecu latu samaksu par
šādu darba apjomu ir par maz,”
uzsver Mārtiņš no SIA “Skurste
ņmeistars”. Šādos gadījumos tiek
iekasēta samaksa par stundām.
SIA “Skursteņmeistars” izsaukumus
pieņem no visas Latvijas. “Varam
aizbraukt uz jebkuru vietu, taču par
to, protams, būs vairāk jāmaksā.”
(No Jāņa Klimoviča raksta “Pirms
ziemas jāpārbauda krāsnis”, speciāli
Dienai, piektdien, 2007. gada 24.
augustā)
Arī citi dūmvadu tīrītāji nosau
ca līdzīgas summas (no 20 Ls), kas
atkarīgas no apkures sistēmas un
tās tīrīšanas regularitātes.
Vai ir kāds līdzeklis, ar kura palīdzību var
iztīrīt skursteni pats?
Latvijas skursteņslaucītāju
amata brālībā “MV” atbildēja, ka ir
pulveris, kuru lietojot mazāk vei
dosies darva, sodrējus būs vieglāk
iztīrīt, tas nozīmē – skursteņslau
cītājam vieglāks darbs (līdz ar to,
iespējams, viena tīrīšanas reize
izmaksās arī lētāk), bet nekādā
gadījumā nevarēs iztikt vispār
bez dūmvadu tīrīšanas! Lietojot
šādu līdzekli, ir mazāka dūmva
da aizdegšanās iespēja, bet arī
par šādu līdzekļu lietošanu un
tās nepieciešamību jākonsultējas
ar speciālistu.
Līdz šī gada 20. augustam ap
kures dēļ Latvijā izcēlušies 499
ugunsgrēki, un tas bijis par piekt
daļu mazāk nekā līdzīgā laikposmā
Jaunmārupiešu ievērībai
Daudzi no Jaunmārupes centralizētā aukstā un
karstā ūdens patērētājiem
jau ir saņēmuši SIA “Sabiedrība Mārupe” paziņojumu, ka atkal pienācis laiks
veikt verifikāciju. Ja skaitītāju verifikācijas derīguma
termiņš būs pārsniegts,
sākot ar š.g. 1. oktobri,
ūdens patēriņu aprēķinās
saskaņā ar MK 2002. gada
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bās runājot, netīro bikšeļu pamešanas
sindroms vienu otru pārņēma pat
tiktāl, ka pašu vajadzībām paredzētie
atkritumu konteineri paslepus tika
stumdīti uz kaimiņmāju...

pērn, rāda
VUGD statis
tika. Bieži vien ugunsgrēku iemesli
ir pavisam elementāri — nepareiza
degšķidruma lietošana, krāšņu pār
kurināšana un neuzmanīga apieša
nās ar apkures ierīcēm, ir gadījumi,
kad pie skursteņa noliktās mantas
temperatūras ietekmē sakarst un
aizdegas. Arī pērn lielākā daļa ap
kures izraisīto ugunsgrēku radušies
ugunsdrošības noteikumu neievē
rošanas dēļ.
Padomi
• Krāsns vai kamīna pareizas
ekspluatēšanas pamatprincips ir
sausas malkas izmantošana. No
slapja kurināmā nav siltuma, istabā
jūtama dūmu smaka, un var rasties
arī ugunsdrošības problēmas.
• Jāievēro ugunsdrošības no
teikumi, ar kuriem var iepazīties
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta mājaslapā www.112.lv, sa
daļā Iedzīvotājiem – Ugunsdrošības
noteikumi.
• Regulāri jāaicina profesionāls
skursteņslauķis, kas pārbaudītu ap
kures ierīču funkcionalitāti. Par ap
kures iekārtas apkopi vai dūmvada
tīrīšanu ir jādomā laikus, jo rudenī
un ziemas sākumā skursteņslauķi
ir vairāk noslogoti.
• Būvējot jaunu ēku (māju,
pirti, siltumnīcu), jāpārliecinās
par dūmvada atbilstību uguns
drošības noteikumiem un jaunās
apkures iekārtas jaudai. Ja namā
apkures iekārta tiek mainīta pret
cita tipa apkures iekārtu, obligāti
jāaicina speciālists, kuram jāpār
bauda, vai dūmvads ir piemērots
jaunajai apkures iekārtai un tās
slodzei, citādi tas var apdraudēt
māju un iemītniekus. Ja rodas
aizdomas, ka krāsns vai cita ap
kures ierīce mājās novietota vai
pievienota nepareizi, var vērsties
Latvijas Amatniecības kamerā pie
ekspertu grupas, kas brauc šādus
jautājumus risināt.
• Nedrīkst krāsnīs, kamīnos
un apkures katlos dedzināt plēves,
plastikāta maisiņus un citus pol
ietilēna izstrādājumus, jo tā ātrāk
aizsērē dūmvads un tiek piesārņota
apkārtējā vide.

26. marta noteikumiem Nr.
133. Tas ir, pēc apstiprinātajām normām par katru
no nekustamajā īpašumā
dzīvojošo personu.
Lai nevajadzētu lieki
tērēt laiku, meklējot firmas
Rīgā, kas ūdensmērītājus
nomainītu, piedāvājam
vairākas:
*SIA “Habilis” Bruņinieku
ielā 25, tālr. 7274021;
*SIA “Ronbaks” Kuģu

ielā 11−501, tālr. 7279640;
*SIA “SPS−UNE”
Jūrmalas gatvē 90−125,
tālr. 7418824, 7427709,
7112446;
*SIA “Orols” Lubānas ielā
41, tālr. 7812123;
*SIA “Sagāde Plus” Atlantijas ielā 7, tālr. 7340508.
Lai veicas!
Harijs Lediņš,
SIA “Sabiedrība Mārupe”
galvenais enerģētiķis

Papildapkopšana maksā
dārgāk
Taču par mūžīgajiem cietējiem
nedrīkst padarīt arī Mazcenu ale
jas 13., 17., 21. un 23. mājas ļaudis,
kuriem jāskatās, kā tagad viņu logu
priekšā mazie Getliņi aug nekontro
lējamā ātrumā. Un, kamēr nonāksim
Vienrīt agri eju pāri pagalmam,
kur pirms vairākiem gadiem pagasts
Jaunmārupes bērniem pašu krāsainā
ko rotaļlaukumu bija uzbūvējis. Ska
tos – bijušās greznības paliekās starp
tukšajām pudelēm mētājas vīriešu
bikses un augstpapēžu kurpeles.
Vēlāk darbā sāku gaidīt sūdzē
šanos – sak, namu apsaimniekotājs
SIA “Sabiedrība Mārupe” nav savu
uzdevumu augstumos, ja no četru
māju priekšas neaizvāc tās draņķības.
Un kur skatās policija, ka ļauj dzē
rājiem tenterēt pa ciematu ar pliku
pēcpusi?

Nedrīkst! Bet ērti...
Sūdzības tieši par pamesto bikšu
nesavākšanu neatskanēja. Sētniece bija
paspējusi nokopt nakts jandāliņa pa
liekas, iekams modās estētiku mīlošās
acis. Toties SIA “Sabiedrība Mārupe”
saņēma pagasta pašvaldības piepra
sījumu paskaidrot, kā tiek organizēta
sadzīves atkritumu apsaimniekošana.
Laikam atkal kādu bija satracinājis
piecdesmitgadīgās miskastes izskats
daudzdzīvokļu namu pašā viducī. Jo
pagasts var pieņemt kaut septiņreiz
septiņus Saistošos noteikumus un
norādīt, ka aizliegts “Izgāzt sadzīves
atkritumu konteineros celtniecības
atkritumus, ražošanas atkritumus,
metāllūžņus (to visu uz attiecīgo
pārstrādi pienākums nogādāt pašiem
šo atkritumu radītājiem),” tik un tā
ļaudis no visas apkārtnes kā iesāku
ši, tā stiepj, ripina, ved un izmet tos
betonētajā laukumā. Ja konfigurācija
konteinerā nelien, atstāj turpat. At
tieksme pilnīgi identiska tai, kāda ir
cilvēkam, kurš sabiedriskā vietā izkāpj
no sašmucētām biksēm un aiziet.
Tikai šai mantībai: betonbluķiem,
vecu flīžu un ķieģeļu maisiem, auto
riepām, durvju un logu blokiem –
dežūrējošā sētnieka spēciņi ir par
vājiem. Nu nevar tos tik viegli kā

Augustā mūžībā
aizgājuši:

Aleksandrs Deņisovs (1930.),
Nikolajs Tamanskis (1930.),
Ivars Gailītis (1937.),
Genādijs Agalakovs (1931.),
Elza Robežniece (1918.),
Vera Rone (1942.),
Emma Krisberga (1911.),
Iļja Arsentjevs (1934.),
Alberts Valpēters (1959.).

Foto: Andris Sabitovs

“Mārupes Vēstis” ziņu portālos
atrada šādus dūmvadu tīrītājus,
kas telefoniski atbildēja, ka ir
gatavi izbraukt uz Mārupes pa
gastu:
SIA “Skursteņmeistars”
67607777
SIA “Skurstenis” 67619056
SIA “Apkures komunikāciju
centrs” 29660123
Rīgas Grīziņkalna
Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība 67845805
Latvijas skursteņslaucītāju amata brālība 67275732
SIA “Skursteņslauķis” 67299903
SIA “Skursteņslaucītājs Gustiņš”
67612734

Kopš septembra Jaunmārupes centra iedzīvotāju labturībai (par lopiņu labturību
ir ES regula) nepiemēroto būvi no lielgabarīta atkritumiem izved jau divas reizes
mēnesī: otrās nedēļas piektdienā un ceturtās nedēļas trešdienā. Un kamēr šis
starpmāju savdabīgais “dekors” ar pašvaldības svētību nav pārcelts tālāk no dzīvokļu
logu priekšas, lūgums to ar saviem lielgabarīta nelikvīdiem papildināt neilgi pirms
minētajām dienām.

nomestu apģērba gabalu pacelt un
atšķirot nostāk. Jo vairāk vēl tad, ja
tajā pašā laukumiņā jāierūmē arī
lielgabarīta sadzīves atkritumi (vecas
mēbeles, piemēram), kurus par velti
reizi mēnesī izved “Nehlsen – Rīga –
Atkritumu saimniecība”.

Savus krāmus – kaimiņam?
Dažāda gabarīta un faktūru atkri
tumu apjomi Jaunmārupes daudzdzī
vokļu māju viducī kulminēja jūlijā, jo
šī vēsturiskā nelaime jeb lielgabarīta
sadzīves atkritumu novietne palika
vienīgā ciematā. Tenisa kortu būv
nieki no savas zemes lūdza aizvākt
sadzīves atkritumu konteinerlaukumu,
kas bija iekārtots Mazcenu alejas 6.
un 8. mājas iedzīvotāju vajadzībām.
Momentā gan tika izraudzīta un
ar pagastu saskaņota vieta jaunas,
no trīs pusēm slēgtas un apjumtas
sadzīves atkritumu novietnes izbūvei
pie 8. mājas gala sienas. Bet nama
iedzīvotāji celtniecību apturēja – tāds
pārdesmit metru tuvs kaimiņš paze
mināšot viņu dzīvokļu cenas. Līdzī

Ekskavatora – iekrāvēja
pakalpojumi, zemes
darbi, demontāža.
Tālr. 7629441, 22334338.

līdz atziņai, ka arī pagasta pašvaldībai
būtu jāpiedalās jaunas, Eiropas stan
dartiem atbilstošas sadzīves atkritumu
novietnes izbūvē Jaunmārupē (jo SIA
“Sabiedrība Mārupe” apsaimnieko ti
kai deviņas no visām daudzdzīvokļu
mājām, bet atkritumu novietni iz
manto visi Jaunmārupes centrā dzī
vojošie), tikmēr lielgabarīta sadzīves
atkritumus kopā ar aizliegtajiem būv
gružu pārpalikumiem un autoriepām
no vēsturiskās nelaimes nāksies izvest
biežāk nekā reizi mēnesī, kas, pro
tams, prasīs papildu izdevumus.
Tālab nevajadzētu brīnīties, ja
maksājumu rēķinos parādīsies jau
nakammēnes jaunas sadaļas: “Būvnie
cības atkritumu izvešana. Autoriepu
izvešana. Zaru un zāles izvešana.” Jo
visi šie atkritumi ir šķirojami un izve
dami uz dažādām vietām: vieni – uz
pārstrādi, otri – izmantojami celtniecī
bā, trešie – noglabājami utt. Un katra
to izvešana maksā dažādi.
Silvija Veckalne,
SIA “Sabiedrība Mārupe”
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pilna cikla māju

būvniecība un remonts.

Sertifikāti, licences,
garantija. Tālr. 7629441,
22334338.
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