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2008. gAdA septembRis

mārupes pagasta padomes informatīvais tālrunis 7934695, www.marupe.lv

 SKOLU JAUNUMI

 AKTUĀLI: Statistika, noslēgtie 
līgumi, paveiktie darbi

 Tautas nobalsošanas rezultāti

 MPP sēde Nr. 13

 Mārupes pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 33/2008

 LATVIJAI – 90: Lielā Talka 
“Par tīru un zaļu valsti. Dāvana 
Latvijai 90. gadadienā” 
13. septembrī

 SPORTS: Volejbols, golfs un 
treneru darba laiki un  
“Sporta laureāts 2008”

 “Dance Attack” deju studija 
uzņem jaunos dejotājus!

 JAUNIEŠU VASARA

 Mārupes policijas nodaļa  
ziņo un atgādina

 VSAA uz pašvaldībām 
nebrauks

 Redzēt, vērtēt, domāt!  
Par barikāžu biedrības 
iespaidiem, apceļojot Latviju.

Tagad, kad dālijas ziedos,
Laiks vasarai ardievas māt.
Es ieeju rudenī,
Vēsajās salnās,
Dāliju un gladiolu smaržās,
Gājputnu klaigās
Un savā skolā.

Ar tādiem vārdiem un spožas 
saules apspīdēts atnāca 1. septem-
bris 776 Mārupes vidusskolas sko-
lēniem. Šī bija pirmā skolas diena 
83 pirmklasniekiem un pēdējais 
skolas rudens 48 divpadsmitajiem. 
Arī 7 jauniem pedagogiem darba 
rīti turpmāk sāksies Mārupes vi-
dusskolā: Dacei Ločmelei (latviešu 
valoda), Lienei Baltmanei (angļu 
valoda), Inesei Vanagai (krievu va-
loda), Kristīnai Lakutijevskai (vēstu-
re), Inesei Vildei (mūzika), Ilzei Rū-
tenbergai (pagarinātās dienas grupa) 
un Brigitai Rozenfeldei (piecgadīgo 
un sešgadīgo apmācība).

Pirmajā skolas dienā ar mums 
kopā bija pašvaldību lietu ministrs 
Edgars Zalāns, kurš skolai dāvināja 

valsts karogu, bet direktoram Jānim 
Lagzdkalnam pasniedza Atzinības 
rakstu par ieguldīto darbu skolēnu 
pilsoniskajā audzināšanā. Starp citu, 
līdzīgu apbalvojumu skolas kolektī-
vam augusta nogalē pasniedza arī 
Rīgas rajona Izglītības un kultūras 
pārvalde. Kā jau ierasts, 1. septem-
brī mūsu vidū bija arī Mārupes pa-
gasta padomes priekšsēdētāja Līga 
Kadiģe.

Šis mācību gads no citiem at-
šķirsies ar to, ka gada garumā līdzās 
skolēniem un skolotājiem rosīsies 
celtnieki. Nākamgad 1. septembrī 
durvis vērs jauns mācību korpuss, 
kur mājvietu radīs lielākā daļa sā-
kumskolas skolēni. 

Cerībā, ka piepildīsies visi sap-
ņi, cerības un labie nodomi, pirm-
klasnieki palaida debesīs krāsainus 
balonus. Skanēja Imanta Kalniņa 
“Atkal, atkal ir debesis pušu…” un 
skolas zvans aicināja visus klasēs. 
Audzinātāji, mācību priekšmetu 
skolotāji un tehniskais personāls 

augusta pēdējās dienās ir krietni 
pastrādājuši, lai skolēnus sagaidītu 
sapostās telpās.

Vēlot dzīvesprieku un izturību 
pārējiem Mārupes pagasta izglī-
tības iestāžu darbiniekiem, vēlot 
pacietību, iecietību un mīlestību 

visiem bērnu vecākiem, novēlu 
mārupiešiem laimīgu Jauno gadu! 
Tā nu tas ir, ka visiem, kuriem ir 
saistība ar skolu, jauns gads iesākas 
divreiz gadā.

direktora vietniece
Ruta straume

Mārupes vidusskola pārmaiņu priekšā

29. augustā tika atklātas Olaines 
policijas iecirkņa Mārupes nodaļas 
jaunās telpas Jaunmārupē, Mazcenu 
alejā 39, kas izbūvētas bijušajā caur-
brauktuvē zem Mūzikas un mākslas 
skolas. Turpmāk darbiniekiem būs 
jaunizremontētas, labiekārtotas tel-
pas ar četriem kabinetiem un as-
toņām darba vietām. Ar Mārupes 

pagasta pašvaldības atbalstu darba 
vietas aprīkotas ar jaunu biroja teh-
niku un visu nepieciešamo nodroši-
nājumu darba pienākumu pildīšanai. 
Atklāšanā piedalījās Valsts policijas 

priekšnieks Aldis Lieljuksis, VP Gal-
venās kārtības policijas pārvaldes 
priekšnieks Valdis Voins, Rīgas re-
ģiona pārvaldes vadība, Mārupes 
pagasta priekšsēdētāja Līga Kadiģe 
un izpilddirektors Ivars Punculis, kā 
arī sadarbības partneri, tostarp sko-
las, un Mārupes pagasta iedzīvotāji. 
Olaines iecirkņa Mārupes nodaļa 

darbu uzsāka 2007. gada jūnijā, un 
līdz šim policijas darbam bija atvē-
lēti tikai divi kabineti.

(sagatavots, izmantojot Valsts 
policijas mājas lapu)

Mārupes policijas nodaļa pārceļas uz 
jaunām telpām

10 dienas Mārupes vidusskolā 
atradās “Latvijas vienotības jos-
ta” – tautas vēstījuma ceļš. Tā 
vienu pusi rotā Lielvārdes jostas 
ornamenti, bet otrā pusē katrs var 
uzrakstīt savu vēlējumu Latvijas 
valstij, tās nākotnei. Akcijas or-

ganizētāji – “Latvijas Avīze” sa-
darbībā ar Latvijas televīziju un 
Latvijas radio – no maija vidus 
līdz novembrim Latvijas rajonu 
centrālajās bibliotēkās un arī cit-
viet dažādos pasākumos novieto-
ja īpašus galdiņus un jostas, lai 

ikviens varētu turpināt kopīgo 
rakstu. Lai mūsu simtiem tūksto-
šu kopā likto parakstu veido vēl 
nebijušu – vienīgo pasaulē – Lat-
vijas vienotības jostu, kas visā tās 
garumā pirms 18. novembra būs 
skatāma Rīgā.

“Latvijas vienotības josta” Mārupē

Zinību dienā Mārupes vidusskolas audzekņus un kolektīvu sveica Reģio-
nālās attīstības un pašvaldības lietu ministrs Edgars Zalāns.

Mārupes policijas nodaļas jauno telpu atklāšanā (no kreisās) Rīgas rajona PP 
Kārtības policijas biroja priekšnieks Aleksejs Roščins, Rīgas rajona PP priekšnieks 
Valdis Kivkucāns, Valsts policijas priekšnieks Aldis Lieljuksis, Mārupes pagasta 
padomes priekšsēdētāja Līga Kadiģe un izpilddirektors Ivars Punculis

Mārupes pamatskolā šogad 
skolēnu skaits atkal pārsniedz 
simtu – kopā skolā 103 audzēk-
ņi, no tiem 1. klasē mācības 
uzsāk 17 bērni, kā arī nozīmīgs 
jaunums ir tas, ka vairs neviena 
klase nemācīsies Tīraines bēr-
nudārza telpās. Visi skolēni un 
skolas darbinieki savu ikdienu 
pavadīs kopā, jo drīz tiks nodots 
jaunais skolas korpuss, kurā būs 
ne tikai plašs, mūsdienīgs sporta 
komplekss, bet arī ēdnīca, ķīmi-
jas un mājturības kabineti. Para-
lēli lielajiem būvdarbiem skolā 
izremontēts skolas ieejas vesti-
bils un mūzikas klase, būs jauni 
interešu izglītības pulciņi: vācu 
valoda un teikvondo. Skolā dar-
bu uzsāks jauni skolotāji: sporta 

skolotājs Vitālijs Lepins-Žagars, 
vācu valodas skolotāja Ilze Sila 
un sākumskolas un ģeogrāfijas 

skolotāja Sandra Nastaja.
mārupes pamatskolas 

direktore sigita sakoviča

Tīraines skolēni gaida  
jauno piebūvi

Šā gada beigās Mārupes pamatskola Tīrainē iegūs jaunu sporta zāli, ko 
veiksmīgi būvē firma “ARMT”.
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aktuālI

• Par tūkstoti Palieli-
nājies MāruPes iedzīvo-
tāju skaits. Mārupes pagastā 
šī gada 1. janvārī bija deklarēti 
13 205 iedzīvotāji, 25. 08. 2008. 
dzīvesvietu pašvaldībā deklarējuši 
14 200 iedzīvotāji

• divreiz vairāk dzi-
Mušo un laulību buMs. Šī 
gada astoņos mēnešos Mārupes 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 
111 jaundzimušie, 37 laulības un 
52 mirušie.

• PirMsskolas izglī-
tības risinājuMs. Mārupes 
pagasta padome akceptējusi paš-
valdības iesaistīšanos Publiskās 
privātās partnerības izmēģinājuma 
projektā pirmsskolas izglītības ies-
tāžu būvniecībai kopā ar Ķekavas, 
Tukuma un Ogres pašvaldībām. 
Mārupē projekta realizācijai dā-
vināts 1,2 ha lielais zemes gabals 
pie Vezozolu namiem, kurš jau 
minētās teritorijas detālplānoju-
mā bija paredzēts izglītības iestā-
des būvniecībai. Arhitektu birojs 
“AR4” pirms vairākiem gadiem ir 
izstrādājis PII projektu 250 vietām 
tieši šim zemes gabalam, un au-
tori bija ieinteresēti to uzdāvināt 
pašvaldībai, lai projektu realizētu, 
jo katrs arhitekts taču vēlas redzēt 
sava darba rezultātu. Protams, pro-
jektā ir jāveic korekcijas atbilstoši 
kopš 2006. gada mainītajiem nor-
matīviem, kas ļauj palielināt vie-
tu skaitu grupās līdz 24 bērniem. 
Pašvaldība, izvērtējot gan projekta 
kvalitāti, gan termiņus, kādos ie-
spējams veikt projekta piesaisti un 
līdzekļu ietaupījumu, salīdzinot ar 
jauna projekta izstrādāšanu, nolē-
ma pieņemt dāvinājumā bērnudār-
za tehnisko projektu un veikt tajā 
nepieciešamās izmaiņas.

• ūdenssaiMniecības 
un kanalizācijas Projek-

ta virzība. Kopš 2004. gada 
Mārupes pašvaldība ir iesaistījusies 
projektā “Ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu attīstība 12 Zemgales 
pašvaldībās”, kurš paredz kvalita-
tīva ūdens ieguves, attīrīšanas un 
uzglabāšanas sistēmu izveidi Mā-
rupes, Tīraines un Jaunmārupes 
ciemos, esošo sistēmu rekonstruk-
cijas veikšanu un jaunu ūdensap-
gādes un kanalizācijas tīklu izbūvi. 
Projekts tiek realizēts ar Kohēzijas 
fonda atbalstu sadarbībā ar Vides 
ministriju. Šobrīd ir izstrādātas īs-
termiņa un ilgtermiņa prioritātes, 
apstiprināts Stratēģiskā plāna gala 
ziņojums, tiek veikta projektēšana. 
2008. gada jūnijā firmai “Venteko” 
ir izsniegts darba uzdevums ma-
ģistrālo kanalizācijas tīklu projek-
tēšanai Mārupes ciematam, kas ie-
tver arī garu tīkla atzarojumu pa 
Rožu ielu jeb Veco Mārupes ceļu. 
Projektēšana jāpabeidz 2009. gadā, 
maģistrālo kanalizācijas tīklu izbū-
ve plānota 2010. gadā.

• MāruPē būs uguns-
dzēsības dePo. Ministru ka-
binets šī gada 29. jūlijā atbalstīja 
Iekšlietu ministrijas sagatavoto 
informatīvo ziņojumu par Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas die-
nesta (VUGD) nodrošināšanu ar 
darbam piemērotām telpām un 
par turpmāko rīcību ugunsdzēsī-
bas depo būvniecības nodrošinā-
šanai. Tajā paredzēts uzsākt darbu 
pie VUGD tipveida ugunsdzēsības 
depo projektēšanas, Cēsu pilsē-
tas, Rīgas pilsētas un Rīgas rajona 
Mārupes ugunsdzēsības depo ēku 
būvniecības nodrošināšanai. Paš-
reiz Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienesta rīcībā ir 94 depo 
ēkas, kas būvētas laika posmā no 
1920. līdz 1940. gadam, to telpas 
ir fiziski un morāli novecojušas 
un atrodas ļoti sliktā tehniskā stā-

voklī, kas neatbilst Eiropas Savie-
nības prasībām. Savukārt Mārupes 
pagasta teritorijā VUGD posteņa 
nav. Taču te notiek strauja ap-
būve, līdz ar to strauji palielinās 
iedzīvotāju skaits – 2014. gadā 
Mārupes iedzīvotāju skaits varētu 
sasniegt vai pat pārsniegt 25 000. 
Rīgā pašreizējo 10 ugunsdzēsības 
depo vietā, ņemot vērā pilsētas 
attīstību un satiksmes intensitāti, 
kā arī izbraukumu skaitu, būtu ne-
pieciešami 15–16 depo. Iekšlietu 
ministrijas izveidotā darba grupa 
ir izstrādājusi vairākus konceptu-
ālus priekšlikumus par iespējām 
nodrošināt VUGD ar darbam pie-
mērotām telpām, vienlaikus tā, lai 
tas būtu tādās vietās, kur var, ja 
tas ir nepieciešams un iespējams, 
pie depo paredzēt telpas arī Valsts 
policijas un Katastrofu medicīnas 
centra vai Neatliekamās medicī-
niskās palīdzības darbiniekiem un 
transportam. Izstrādājot tipveida 
būvniecības tehniskos projektus, 
ievērojami samazināsies projektu 
realizācijai nepieciešamā finansē-
juma apjomi.

• noslēgts sadarbības 
līguMs. Šī gada 28. jūlijā pa-
rakstīts līgums par sadarbību Mā-
rupes pagasta teritorijas plānojuma 
grozījumu veikšanas, satiksmes in-
frastruktūras uzlabošanas un ar 
to saistītu citu jautājumu risinā-
šanai starp Satiksmes ministriju, 
Mārupes pagasta padomi, VAS 
“Starptautiskā lidosta “Rīga”” un 
VAS “Latvijas Valsts ceļi”.

“LVC” Satiksmes ministrijas 
uzdevumā 

  2008. gadā pasūta izpētes 
projektu par a/c A5 rekonstruk-
ciju uz četrām joslām posmā no 
11,6. km (a/c A7) līdz 34,6. km 
(a/c A9);

  2009. gadā ieplāno valsts 

autoceļa P132 Rīga–Jaunmāru-
pe posma no autobusa pieturas 
“Senči” līdz Jaunmārupei būvpro-
jektēšanu;

  2009. gadā pasūta izpētes 
projektu par Dienvidu tilta savie-
nojumu ar lidostu “Rīga” posmā 
no Vienības gatves līdz valsts au-
toceļam P133, šķērsojot Mārupes 
pagastu;

 2009. gadā pasūta autoceļa 
P132 Rīga–Jaunmārupe posma 
no Rīgas robežas līdz autobusu 
pieturai “Senči” ceļa seguma at-
jaunošanu un satiksmes drošības 
paaugstināšanas pasākumu veikša-
nu atbilstoši 2008. gadā pārskaņo-
tajam būvprojektam;

 2009. gadā pasūta divlīmeņu 
mezgla skiču projekta izstrādāša-
nu autoceļā P133 pirms lidostas 
“Rīga” teritorijas.

• Cenu aptaujā par “Māru-
Pes Pagasta teritorijas 
PlānojuMa 2002.–2014.ga-
daM grozījuMu izstrā-
de” par uzvarētāju tika atzīts SIA 
“METRUM” piedāvājums par lī-
gumcenu 14 160,00 lati (ar 18 % 
PVN).

• MāruPes Pašvaldība 
nebreMzē uzņēMējdarbī-
bu, bet uzklausa iedzī-
votāju viedokli. 2008. gada 
23. jūlijā Mārupes pagasta pado-
me Administratīvā procesa likuma 
81. panta kārtībā izskatīja Mārupes 
pagasta iedzīvotāja iesniegumu, 
kurā tika apstrīdēta SIA “Palink” 
izsniegtā būvatļauja “Iki” veikala 
ar noliktavas telpām būvniecībai 
Mārupē Daugavas ielā 31. Izvērtē-
jot apstākļus, uzklausot abu pušu 
viedokli un pamatojoties uz liku-
ma “Par pašvaldībām” 15. panta 
pirmās daļas 14. punktā pašvaldī-
bai uzlikto pienākumu nodrošināt 
savas administratīvās teritorijas 

būvniecības procesa tiesiskumu, lai 
iesaistītu sabiedrību būvprojektu 
apspriešanā un lai tiktu sasniegts 
maksimāli labākais lēmums arī no 
sabiedrības interešu un vides ilgt-
spējīgas attīstības viedokļa, 2008. 
gada 23. jūlijā Mārupes pagasta 
padome pieņēma lēmumu Nr. 12 
“Par apstrīdēto administratīvo 
aktu”, ar kuru atcēla SIA “Palink” 
izsniegto būvatļauju. Tā kā gan 
pašvaldības attīstības komitejas, 
gan Mārupes pagasta padomes 
sēdēs piedalījās kā iesnieguma 
iesniedzējs, tā SIA “Palink” pār-
stāvji, pašvaldībai nav izprotams 
SIA “Palink” valdes locekle un 
lielveikalu “Iki” Latvijas tīkla va-
dītājas Raimondas Klimašauskai-
tes presei paustā neizpratne par 
Mārupes pašvaldības motivāciju 
šī lēmuma pieņemšanā. Lēmuma 
noraksts ir pieejams Mārupes pa-
gasta padomes telpās, darbdienās 
no plkst. 9.00 līdz 13.00 un no 
plkst.14.00 līdz 17.00.

Mārupes pagasta padome in-
formē: ja administratīvā procesa 
dalībniekiem, tostarp SIA “Palink”, 
ir radušās pamatotas aizdomas par 
pašvaldības pieņemtā lēmuma 
motivācijas pamatotību un tie-
siskumu, tad viena mēneša laikā 
no lēmuma spēkā stāšanas dienas 
viņiem bija tiesības pārsūdzēt paš-
valdības pieņemto lēmumu. Tur-
klāt administratīvā akta adresātam 
ir tiesības pieprasīt administratīvā 
akta izskaidrošanu. Šīs tiesības ne-
viens no lietas dalībniekiem nav 
izmantojis. Savukārt sabiedrības 
viedokļa uzklausīšana par “Iki” 
veikala būvniecību Mārupē, Dau-
gavas ielā 31, norisināsies līdz šī 
gada 18. septembrim, un par tās 
rezultātiem lēmums tiks pieņemts 
Mārupes pagasta padomes 24. sep-
tembra sēdē.

• sePtiņas izglītības iestādes gatavas darbaM. 26. au-
gustā Mārupes pagasta padomes speciālistu grupa apmeklēja izglītības 
iestādes un izvērtēja to gatavību jaunajam mācību gadam (vairāk par 
jaunumiem Mārupes skolās un bērnudārzos lasiet 5. un 7. lpp.).

Skultes pamatskolā jau vairākus gadus  darbojas pirmsskolas izglītības grupiņas.

Iesākts labs darbs: būvuzraugs Valdis Bogdanovs, SIA “Rīgas būvdarbi” 
valdes loceklis Didzis Blaus, Mārupes pagasta padomes priekšsēdētāja 
Līga Kadiģe un pašvaldības juriste Gaļina Nicberga pēc līguma parakstī-
šanas.

• uzsākts kārtējais Mā-
ruPes Pašvaldības lielais 
Projekts izglītības joMā, 
kas ir viena no pašvaldības prioritā-
tēm jau daudzus gadus. 28. augustā 
noslēgts līgums ar firmu “Rīgas būv-
darbi” par Mārupes vidusskolas jau-
nā korpusa būvniecību. 1. septembrī 
Mārupes vidusskolas audzēkņus, 
viņu vecākus un pedagogus sveica 
celtniecības firmas valdes loceklis 
Didzis Blaus un pasniedza skolas 
direktoram J. Lagzdkalnam pulks-
teni, kuram simboliski jāskaita laiks 
līdz nākamā gada 20. augustam, kad 
2,2 miljonus vērtajai būvei jābūt 
pabeigtai, jo šī mācību gada beigās 
2005. gadā uzceltajā Jaunmārupes 
sākumskolā būs pirmais 4. klašu 
izlaidums un šiem skolēniem tika 
solīta iespēja tālāk mācīties Mārupes 
vidusskolā.
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Kad kokiem sāk krāsoties 
lapas un gaisā paceļas pirmie 
dzērvju kāši, skolās un bērnu-
dārzos sākas rosība, jo pedagogi 
un viņu audzēkņi atsāk savas 
darba gaitas. Arī PII “Tīraine” 
audzēkņus septembrī gaida mīļas 
un zinošas “audzītes”, starp tām 

logopēde, mūzikas skolotāja un 
sporta skolotāja. 

Ar jauno mācību gadu mūsu 
iestādē tiek atvērta vēl viena gru-
piņa, līdz ar to ir iespēja bērnus 
dalīt grupās atbilstoši vecumam. 
Jaunākā vecuma grupu apmek-
lēs mazuļi, kas savā dzimšanas 

dienas kūkā nopūtuši 3 svecītes, 
vidējā grupiņā darbosies četrga-
dīgi resgaļi, sparīgie piecgadnie-
ki tiks izvietoti divās atsevišķās 
grupiņās, bet sešgadnieki burtu 
un ciparu mācību apgūs savā – 
sagatavošanas grupā. Bērnudār-
zu apmeklēs aptuveni 100 mazo 
ziķeru. Par viņiem rūpēsies ne 
tikai pedagogi, bet arī tehniskie 
darbinieki – auklītes, pavārītes, 
apkopēja un sētnieks.

Kā jau katru gadu iestādē 
darbosies dažādi ārpusnodarbī-
bu pulciņi – aerobikas, mūzikas, 
angļu valodas un sarīkojumu deju 
pulciņš. Vecākie pirmsskolēni va-
rēs apmeklēt peldēšanas nodar-
bības Jaunmārupes sākumskolas 
peldbaseinā. Mūzikas skolotāja 
Ilze Dūzele turpinās strādāt ar 
dziedošajiem Tīraines bērniem, 
vadot ansamblīti “Brīnumiņš”, 
kurā darbojas bērni no mūzikas 
pulciņa.

Svētki un pasākumi iestādē 
notiks pēc gada plāna, ievērojot 

gadskārtu ieražas (Miķeļdiena, 
Mārtiņdiena, Ziemassvētki, Me-
teņi, Lieldienas, Jāņi), un, lai ro-
sinātu bērnu fantāziju un vēlmi 
radoši darboties, tiek organizēti 
netradicionāli svētku pasākumi 
(Draudzības diena, Joku die-
na, Meža svētki, Cepuru balle). 
Tos organizē mūzikas skolotāja, 
sadarbojoties ar grupu skolotā-
jām.

Katru gadu bērnudārzā tiek 
organizēts mazo dziedātāju kon-
kurss “Tīraines cālis”, kura labā-
kie dziedātāji startē tālāk – uz 
“Mārupes cāli”.

Par tradīciju kļuvis tas, ka 
bērnus ar saviem koncertiem 
un leļļu uzvedumiem iepriecina 
mākslinieki – komponisti I. Paura 
un A. Sirmais, mūziķi – Ē. Ba-
lodis, A. Miltiņš, etnodziedātāja 
I. Reizniece, kā arī leļļu teātra 
aktieri. Mākslinieki ir piedalīju-
šies arī svētkos.

Lai mūsu iestādes mazuļi at-
rastos jaukā un mājīgi iekārtotā 

vidē, kā jau katru gadu ir veikts 
remonts, šovasar pārveidojot tel-
pas, kurās līdz šim mācījās Mā-
rupes pamatskolas jaunāko klašu 
skolēni. Tagad šajās telpās darbo-
sies piecgadīgie pirmsskolnieki.

Lai mazajiem nebēdņiem 
būtu interesantāk rotaļāties ārā, 
ābeļdārzā ir uzstādītas jaunas un 
interesantas konstrukcijas. Bērnu-
dārzā “Tīraine” tiek darīts viss, 
lai mūsu mazākie un lielākie au-
dzēkņi justos labi un omulīgi.

Kas ir stiprums?
Tas nepastāv niknumā,
bet iespējā darīt citiem labu.
Labu darīt ir atdot
no sava spēka citiem, 
to spēj tikai tas, kam daudz 
spēka.
Saule ir stipra.
Un laba sirds ir stipra.

Sveicam visus kolēģus jaunajā 
mācību gadā!

pii “tīraine” kolektīvs
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Klāt ir 1. septembris – Zinību 
diena, kas pulcē mūs visus kopā 
Jaunmārupes sākumskolā.

Šajā mācību gadā skolas durvis 
vērs 265 izglītojamie, no tiem 100 
pirmsskolas audzēkņi un 165 sākum-
skolas skolēni. Pirmajās klasēs mā-
cības uzsāks 42 skolēni, bet mācību 
gada nogalē svinēsim pirmo 4. klašu 
izlaidumu mūsu skolā.

Esam gandarīti, ka darbu skolā 
uzsāks arī jauni un kvalificēti peda-
gogi – Diāna Zemīte, Tamāra Reņģe, 

Santa Upmane, Ilze Graudiņa, Anda 
Vīksna, Līva Krūkle, Zigna Staņko, 
Daina Grabovska.

Teiksmas vēsta, ka varavīksne ir 
tilts, kas savieno debesis un zemi. Bet 
varbūt varavīksne ir tilts, kas savieno 
tagadni un nākotni. Un varbūt, ka šis 
ir īstais brīdis, lai pa septiņkrāsu tiltu 

sāktu doties pretī savai nākotnei – 
daudzkrāsainai kā varavīksne.

Skolotāji kopā ar vecākiem palī-
dzēs skolēniem dzīvē šīs krāsas iepa-
zīt, palīdzēs atrast ceļu uz zināšanām, 
draudzību, darbīgumu, labestību, rosi-
nās atklāt talantu, kas mīt katrā, palī-
dzēs ieklausīties apkārtējā pasaulē.

Visi kopā apzināsimies savu pie-
derību latviešu tautai un Latvijai.

Šobrīd vēl jūs stāvat uz sliekšņa 
un durvis ir atvērtas. Ejiet tik tālu, 
cik spēsiet ilgoties, un ejot atcerie-

ties: kājas tikai izpilda to, ko sirds 
paredzējusi.

Ejiet un domājiet ar sirdi! Esiet 
sveicināti un gaidīti mūsu skolā!

Lai Jums veiksmīgs un sekmīgs 
2008./2009. mācību gads!

Jaunmārupes sākumskolas 
direktore iveta timule

Ar jaunām telpām, ar jauniem 
pedagogiem un, protams, jauniem 
audzēkņiem sācies jaunais mācību 
gads Mārupes mūzikas un mākslas 
skolā. 

Šovasar, kamēr skolas darbi-
nieki un pedagogi atpūtās atva-
ļinājumā, skolas telpās darbs ne-
apstājās – cītīgi strādāja celtnieki, 
būvējot jaunas telpas skolai un 
arī policijas iecirknim. Esam ļoti 
priecīgi par jauno Mazo zāli, kurā 
notiks nodarbības korim, orķes-
trim, ieskaites, eksāmeni, kā arī 
dažādi kamermūzikas koncerti 
un konkursi. Priecājamies arī par 
jaunajiem kaimiņiem – Mārupes 
policijas nodaļu, kura mums rada 
tādu kā drošības sajūtu – mūs sar-
gā un uzmana kārtību, lai varam 
droši mācīties.

Vasarā ne tikai atpūtāmies, bet 
arī darbojāmies nometnēs – skolas 
audzēkņi piedalījās Rīgas rajona 
jauniešu orķestra nometnē, kura 
notika Cēsu rajona “Billē”. Mūsu 
skolai šogad bija mākslas nometne 
Jaunpilī, kurā piedalījās 24 audzēk-
ņi, kuru darbus, kā arī nometnes 
norisi fotogalerijā var apskatīt skolā 
visu septembri un oktobri.

Šajā mācību gadā plānojam 

turpināt dažādas koncertlekcijas, 
kuras var apmeklēt visi interesenti, 
piedalīsimies Baltijas valstu mūzi-
kas un mākslas skolotāju festivālā, 
plānojam mūsu Valsts svētku prog-
rammu, kā arī paralēli mācību dar-
bam pēc iespējas turpināsim dalību 
dažādos konkursos un festivālos. 

Rotaļu un attīstības centra 
darbs atsāksies 16. septembrī plkst. 
11.00. Darbosies divu vecumu gru-
pas – 1,5–2,5 gadi, 3–4 gadi. Ja būs 
interese, plānojam arī par grupu no 
1 līdz 1,5 gadiem un nākotnē arī 
par grupām topošajām māmiņām 
un māmiņām ar zīdaiņiem. Tāpat 
turpināsim darbību pieaugušo iz-
glītības jomā – dažādas lekcijas, 
seminārus un nodarbības. Ņemiet 
vērā informāciju.

Sveicam visus izglītības darbi-
niekus, kā arī bērnus un vecākus 
jaunajā mācību gadā.

Es nevaru mainīt vēja virzienu, 
bet es vienmēr varu kuģa buras pa-
griezt tā, lai sasniegtu savu mērķi. 
(O. Vailds) 

Lai mums visiem pietiek spē-
ka un gribas veidot savu dzīvi sev 
vēlamajā virzienā!

mārupes mūzikas un mākslas 
skolas kolektīvs

Jaunas telpas 
un droši kaimiņi 
jaunajiem mūziķiem 
un māksliniekiem

Pa varavīksnes tiltu

Lai katrs rīts sāktos ar smaidu

Mārupes 
pašvaldības 
SAISTOŠIE 
NOTEIKUMI 
Nr. 33/2008

mārupē 26. 06. 2008. 
protokols Nr. 12, punkts 
Nr. 16. grozījumi mārupes 
pagasta saistošajos notei-
kumos Nr. 35/2005 “par ne-
kustamā īpašuma nodokļu 
atvieglojumu piešķiršanas 
kartību mārupes pagastā.

Izdarīt Mārupes pagasta 
padomes saistošajos noteiku-
mos Nr. 35/2005 “Par nekus-
tamā īpašuma nodokļu atvieg-
lojumu piešķiršanas kartību 
Mārupes pagastā” šādus gro-
zījumus:

1. Papildināt saistošos no-
teikumus ar 2.11.punktu, izsa-
kot to šādā redakcijā:

2.11. personām, kurām ir 
tiesības uz nekustamo īpašu-
mu, kas saskaņā ar likuma 
“Par nekustamā īpašuma no-
dokli” 3. pantu ir apliekams ar 
nodokli, ir atjaunotas likuma 
“Par zemes privatizāciju lauku 
apvidos” 2. nodaļā noteikta-
jā kārtībā – 70 % apmērā no 
nekustamā īpašuma nodokļa 
summas.

padomes priekšsēdētāja  
Līga Kadiģe

IZglītīBaS IEStādēS

PII "Tīraine" mazuļiem un audzinātājām katrs rīts sākas ar smaidu.

Šogad Jaunmārupes sākumskolā pirmo reizi mazos pirmklasniekus uz 
klasēm veda paši lielākie audzēkņi – 4. klašu skolēni, kurus maijā gaida 
atvadas no savas pirmās skolas.
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Šoruden tā ābelīte, kas vis-
tuvāk ceļam, kā nobērta ar ābo-
liem. Vai viņa pateicas par iz-
glābšanu? Man šķiet, ka jā, jo... 
aizpērn tieši toviet, kur auga 
augļu kociņš, elektrības vīriem 
bija jāvelk kabelis. Bet ābelīte 
bija tik stipra ieaugusi – izlūdzos 
vīriem, lai to saudzē. Latviešu 
tautas pasakās ir patiesa dzīves 
gudrība – ābele un ozols izglābj 
sērdienīti un drošo tēvadēlu. Un 
viss, kas dabā dzīvs, jūt, ka viņu 
kopj un par to gādā.

Dzīvs ir koks un mežs, dzīva 
ir puķe, ko tu iestādi savā dārzā, 
un dzīva ir visa Latvija mums 
apkārt. Kad mēs kopjam savu 
māju un sētu, mēs kopjam savu 
valsti. Un, kad to darām, lai atce-
ramies to karogu mastā, kas svētī 
katru, arī vismazāko darbiņu. Jo 

arī mūsu Latvija jūt tautas mī-
lestību. Ak, nezūdieties, ja kāds 
niekkalbis ierēdnis jūs nokaiti-
nājis, kāds ministrs augstprātīgi 
smīkņājis – viņi nāk un iet!

Toties mūsu labie darbi uztur 
un sargā Latviju. Kad dosimies 
lielās valsts gadskārtas sakopša-
nas talkā, lai mūs pavada doma – 
paldies Dievam, ka mums dota 
sava valsts, par kuru gādāt!

Un labo darbu, kur daudzi 
mārupieši pielikuši savu roku, jau 
ir daudz, vajag tikai atcerēties! 
Mārupiešiem taču ir divas grā-
matas par savu pagastu – Ritas 
Kristsones sarakstītā “Līdumnie-
ku zeme Mārupe” un izdevums 
par mūsu represētajiem “Lāsta 
atburšana”. Tagad šo svētīgo sava 
pagasta, novada, pilsētas manto-
juma krāšanas darbu paveikuši 

tik daudzi! Izdotas daudzas šādas 
grāmatas, bet, iespējams, mēs bi-
jām vieni no pirmajiem. Tas ir 
kā Dieva dots mudinājums – go-
dāt savu vēsturi, senču piemiņu 
un krietnumu.

Mārupe 2003. gadā ieguva 
sakoptākā pagasta godu, vai tas 
ir maz? Būtu lieliski, ja mēs kat-
ru gadu varētu lepoties – kaut 
arī bez tituliem! –, ka joprojām 
esam tādi. 

Lai priecājamies par katru, 
kas kopj savas mājas, jo esmu 
pārliecināta – tā ir sirds vaja-
dzība, kas cilvēkam liek to darīt. 
No bērnības atceros Lapiņmui-
žas Austru, kura uzturēja kārtībā 
savu milzīgo dārzu. Patiesībā to 
varēja saukt par meža parku – 
zem milzīgām eglēm bija grantēti 
celiņi, kuploja košumkrūmi un 

puķu dobes. Kā viena sieviete to 
iespēja, nesaprotu vēl šodien... 
Austru neviens nespieda tā no-
pūlēties, bet viņa citādi nespē-
ja. Vēlu rudeņos vecāmāte ņēma 
mani līdz palīdzēt dārzā sagrābt 
sabirušās lapas, un vai nu vecai-
mātei savās mājās darba trūka? 
Bet viņa saprata otru cilvēku 
bez liekiem vārdiem. Un pajau-
tāsim tā klusītēm paši sev: kad 
gribas gari skaidroties, pierunāt, 
apspriest, varbūt vajag vienkārši 
darīt? Varu salīdzināt, kā izskatās 
Latvijas pagasti citur, un zinu, 
ka Mārupē ir ļoti daudz izdarīts, 
mums nav jākaunas par savējo! 
Bet ir arī sakoptākas vietas...

Tāpēc vispirms paskatīsimies 
katrs savā sētā, kur roka vēl jā-
pieliek, tad palīdzēsim draugiem 
un kaimiņiem, jo valsts sākas 

katrā no mums. Kad šogad iesim 
talkā – vienalga, ar slotu, lāpstu, 
zāģi vai sēdīsimies traktorā –, 
domāsim, ka sarkanbaltsarka-
nais karogs pār mūsu zemi ir 
Latvijai dota svētība. Un svētību 
nedrīkst sagandēt ar sīkām, īsa 
mirkļa iegribām, zemiskumu un 
ļaunumu, citādi... Lai Dievs dod 
spēku mums visiem to atcerēties 
un saprast!

ilze būmane, 
mārupiete

Tautas nobalsošanas rezultāti Mārupes pagastā
tautas nobalsošana par likumprojektu  
“grozījumi Latvijas Republikas satversmē”

Balsotāju kopskaits
Par

Pret

tautas nobalsošana par grozījumu likumā  
“par valsts pensijām”

Balsotāju kopskaits
Par

Pret

790. iecirknī
2539
955
921

791. iecirknī
2451
920
888

956. iecirknī
85
34
33

790. iecirknī
1181
432
507

791. iecirknī
1125
418
493

956. iecirknī
54
11
14

Kad stādi ābeli, atceries karogu!

Latvija ir pietiekami liela, lai 
mums visiem pietiktu vietas, kur 
dzīvot un kur augt nākamajām 
paaudzēm. Latvija ir pietiekami 
maza, lai mēs visi kopā spētu tai 
atdot agrāko tīras valsts slavu. 
Talka ir kopīgs darbs, kas veicas 
labāk un priecīgāk, nekā vienam 
darot.

Lielās Talkas jēga ir iztīrīt 
Latviju. Mūsu ir daudz, un visi 
kopā mēs varam izmēzt dzimte-
nes mežus, pļavas, laukus. Mēs 
varam iztīrīt no ciemiem un 
pilsētām tur nevērīgi izmestos 
atkritumus, kuru pilns arī jūras 
un ezeru, kā arī lielo un mazo 
upju krastos, novākt gružu čupas 
un likvidēt nelegālās izgāztuves 
mežos un pļavās, sakopt piemē-
slotās ceļmalas.

dzimšanas dienās mēs dā-
vinām dāvanas – uzdāvināsim 
latvijai sakoptu zemi. nāksim 
kopā šajā dienā un ķersimies 
pie darba, lai savas valsts svēt-
kus svinētu tīrā un skaistā lat-
vijā.

LieLā tALKA  
“pAR tīRu uN 
zAļu VALsti. 

dāVANA LAtViJAi 
90. gAdAdieNā” 

13. septembrī  
no pulksten  

10.00 līdz 15.00  
VieNLAiKus Visā  

LAtViJAs  
teRitoRiJā

Mārupes pagastā 
ierosinām Lielajā  
talkā iztīrīt

 Mārupīti posmā no Dauga-
vas ielas līdz Sīpeles ielai (īpaši 
aicināti šo teritoriju sakopt tie 
Laimdotas un Abavas ielu iedzī-
votāji, kuri mūsu kopīgās ma-
zupītes krastus izmantojuši kā 
privātos saimniecības laukumus 
nederīgu lūžņu novietošanai, kā 
arī saviem darbiem – neaizmir-
sīsim, ka tā ir valsts zeme!);

 Jaunmārupes iecienīto at-
pūtas vietu pie Rīgas apved-
ceļa A5 (Bērzciema ūdenskrā-
tuve);

aicinām mārupiešus orga-
nizēt talcinieku grupas un pie-
teikties Mārupes pagasta talkas 
koordinatorei ziedītei lapiņai 
(tālr. 67149876, 29435695), lai 
saņemtu talkas organizatoru 
atbalstu atkritumu savākšanā 
u. c. jautājumos.

Ja jums ir priekšlikumi par 
citām vietām, kuras sauc pēc 
mūsu palīdzības, un esat gatavi 
tur organizēt talku, lūdzam līdz 
12. septembrim arī pieteikties 
pie Z. Lapiņas.

13. septembrī sia “Meli-
orators-j” Mārupes atkritumu 
šķirošanas un pārkraušanas sta-
cijā Salaspils–Jūrmalas apvedce-
ļa 23. km bez maksas pieņems 
savāktos atkritumu maisus (1–2 
gab.), kā arī atkritumus vairāk 
par 1 m3 no privātpersonām par 
simbolisku maksu – 1 Ls. 

Iededzies par Latviju! JūLIJā UN AUgUSTā  
NO MUMS Uz MūžU 

ŠķīrUŠIES:

Alfrēds Pirktiņš (1937), 
Benita Levica (1920), 

Jurijs golubevs (1943), 
Olga Drozdova (1927), 

Vadims Nasirovs (1964), 
Fricis Sprūds (1927), 

Jeļena Dzjubova (1927), 
Elmārs Ozoliņš (1937), 

žanis Muzikants (1912), 
Biruta Sēkliņa (1919.), 
Edgars Apeins (1986),

Jānis Pētersons (1939.), 
Andris Vētra (1943.).

Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt...

(R. Skujiņa)

izsakām visdziļāko 
līdzjūtību un  

sērojam kopā ar  
juri apeini  

un pārējiem ģimenes 
locekļiem,  

dēlu zaudējot.

Mazcenu alejas 19. mājas 
iedzīvotāji

līdZjūtīBa

latVIjaI – 90

2008. gadā veiktie darbi (uz 25. 
08. 08.) siA “Road Construction 
Company” asfaltēja
 Priežu ielā – 890 m no Loka 
ceļa līdz Ozolu ielai,
 Kabiles ielā – 820 m no Bebru 
ielas līdz Sīpeles ielai,
 Gaujas ielā – 200 m no 
Zemturu ielas līdz Rožkalnu ielai,
 Pļavu ielā – 302 m,
 Krasta ielā – 350 m,
 Neriņas ielā – 460 m,
 Silnieku ielā – 398 m,
 Rožu ielā – 700 m,
 Pakalniņu ielā – 123 m,
 Gerberu ielā – 570 m no Lielās 
ielas līdz Mārupītes gatvei,
 Vecozolu ielā – 320 m no 
Jelgavas ceļa līdz Pakalniņu ielai,
 Bebru ielā – 760 m no Gaujas 
ielas līdz Kabiles ielai,
 Neļķu ielā – 360 m no Rožu 
ielas līdz Gerberu ielai.
Vēl veicama asfaltēšana
 Lielajā ielā – 630 m no 
Daugavas ielas līdz Rožu ielai.
siA “inženiertīkli” ierīkoja 
gājēju ietvi
 Rožu ielā no Mārupītes gatves 

līdz Lielai ielai – 650 m,
 Vecozolu ielā no Mārupītes 
gatves līdz Jelgavas ceļam – 1520 m.
siA “inženiertīklu” veica šķembu 
seguma ierīkošanu
 Laimdotas ielā no Mēmeles 
ielas līdz Sīpeles ielai – 90 m,
 Paleju ielā no Upesgrīvas  
ielas līdz Sniķeru  
ielai – 1220 m,
 Vārpu ielai no Plieņciema ielas 
līdz Ziedleju ielai – 620 m,
 Druvas ielā no Lielās ielas līdz 
Dārznieku ielai – 160 m,
 Cidoniju ielā – 340 m,
 Kļavu ielā – 315 m,
 Krones ielā no Šteinertu ielas 
līdz Mēmeles ielai – 160 m,
 Braslas ielā no Daugavas ielas 
līdz Gaujas ielai – 220 m.

Izveidoti ceļi Tīraines dārziņu 
teritorijā – 420 m.

Vēl veicami darbi Dzelzceļu 
ielā – 930 m.

Uzsākta Liliju ielas rekonstruk-
cija, kuru veic SIA “ROADEKS”, 
kopējā līguma summa 963 551,33 
Ls (ar 18 % PVN).

Ceļu darbi

LAsiet 
sLudiNāJumus 
“Rīgas Apriņķa 
Avīzes” reklāmas 
lappusēs! >>>
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28. augustā golfa laukumā 
“Viesturi” notika tradicionālais 
Mārupes pagasta bērnu turnīrs 

golfā. Šai dienā golfa klubs piede-
rēja bērniem – gan pagasta iedzī-
votājiem no sociāli mazaizsargātām 
ģimenēm un bērniem invalīdiem, 
gan tiem, kas trenējas golfā. Visiem 
bez pieredzes bija iespēja iepazīties 
ar golfa noteikumiem un šī sporta 
veida pamatlementiem treniņlau-
kumā, kur veiksmīgākie izrādījās 
Ruslans Medovščikovs, Raivo Pir-
vics un Sergejs Medovščikovs, bet 

puterēšanā jeb bumbiņas ripināšanā 
– Aivis Samodeļniks, Raivo Pirvics 
un Igors Medovščikovs. 

Starp spēlētājiem uz lielā lauku-
ma Mārupes jauniešu kausā starp 
jaunietēm līdz 15 gadu vecumam 
uzvarēja Lilita Pelčere, 2. vietā – 
Indra Eniņa, bet 3. – Linda Do-
bele, kurai izdevās tuvākais sitiens 
2. bedrītē. Starp jauniešiem 1. vietā 
Kristaps Opits, kurš kļuva arī par 
absolūto Mārupes čempionu stro-
ke ieskaitē, 2. – Hugo Uškāns, bet 
3. vieta Akselam Uškānam.

Spēcīga konkurence, lieliskas 
komandas no 25 pasaules valstīm, 
sīvas cīņas – tāda bija atmosfēra 
Pasaules strādājošo sporta spēlēs 
(Rimini, Itālija), kurās bija iespēja 
sevi pierādīt arī Latvijas sportis-
tiem.

Latviju pārstāvēja vairāk nekā 
100 sportisti piecos sporta veidos – 
basketbolā, pludmales un zāles vo-
lejbolā, tenisā un peldēšanā. Zāles 
volejbolā vīriešu komanda “Lidos-
ta “Rīga”” izcīnīja trešo vietu, sīvā 
cīņā pārspējot Itālijas vienību, aiz 
muguras atstājot tādu valstu kā 
Francijas, Somijas, Bulgārijas, Mek-
sikas, Izraēlas u. c. volejbolistus, 
piekāpjoties vienīgi Portugāles un 
Brazīlijas izlasēm. Volejbola turnī-
ra pirmās vietas ieguvēji portugāļi 
atzina: “Mēs atbraucām uzvarēt un 
arī uzvarējām, tomēr no Latvijas 

izlases tik spēcīgu pretestību ne-
bijām gaidījuši – spēle pret “Lid-
ostas” komandu mums bija viena 
no smagākajām.” Arī mūsu spēlētāji 
komentēja, ka, braucot uz Itāliju, uz 
šādiem panākumiem nebija cerēju-

ši, tomēr piebilda, ka pēc septiņām 
smagām spēlēm četru dienu laikā 
izcīnītās medaļas ir pelnītas. Vo-
lejbola sieviešu komanda savukārt 
palika 5. vietā, cīņā par 5./6. vietu 
pārspējot Krievijas volejbolistes. 

Latvija atgriežas no Itālijas ar 
medaļām

Kad “Viesturi” pieder bērniem

Sporta attīstība Mārupes pa-
gastā pēc lielāka pārtraukuma tika 
atjaunota 1998. gadā, tātad šogad 
svinēsim 10 gadu jubileju aktīvai 
sporta dzīvei pašvaldībā.

2008. gada 21. novembrī plkst. 
19.00 Mārupes kultūras namā otro 
gadu pēc kārtas notiks labāko 
Mārupes sportistu godināšana – 
“Sporta laureāts 2008”.

Mārupes pagasta sporta struk-
tūrdaļai ir ziņas par daudziem 
sportistiem, kuri gadu no gada 
sasniedz atzīstamus rezultātus Rī-
gas rajonā, Latvijā vai ārpus valsts 
robežām savā sporta veidā, un šādu 
sportistu skaits arvien palielinās, 
bet viņu sasniegumus varam ap-
zināt, tikai cerot uz pašu sportistu 
un viņu treneru vai atbalstītāju 

atsaucību.
Tādēļ visus (jebkurā vecuma 

grupā), kas jūtas un/vai vēlas būt 
piederīgi mūsu labāko sportistu sai-
mei, lūdzu iesniegt līdz 2008. gada 
15. oktobrim pieteikumus “Sporta 
laureātam 2008”. Pieteikumos jā-
uzrāda 2008. gada sporta sasnie-
gumi, vēlams pievienot atzinumus 
par sportisko izaugsmi, fotogrāfijas 
no sacensībām, kontakttālruni. Pie-
teikumus var rakstīt kā paši spor-
tisti, tā klubi, biedrības, federācijas, 
treneri u. c. interesenti.

Pieteikumi tiek pieņemti Mā-
rupē, Daugavas ielā 29, Mārupes 
pagasta padomes sporta struktūr-
daļā.

Tālr. 26354027, 7149868 – Sil-
vija Bartuševiča

Klāt “Sporta laureāts 2008”

Jūlijā 75. dzimšanas dienu nosvinēja  
Angelīna Lisenoka.
75 – Agitai Pāvulei, Tamārai Rutkovskai,  
Valentīnai Novožiharevai, Olgai Irmai Ciršai

80 – Ludvikai Liekniņai,  
Vladimiram Aleksandrovam,  
Dzidrai Markušenko,  
Albertam Pekus, Līvijai Keslerei,  
Marijai Lapenko 

85 – Rozālijai Pīpei

91 – Ērikai Ošai

92 – Olgai Kohai

75 – Jānim Zvaigznem,  
Pāvelam Sokolovam, Marijai gumbatovai,  

Aloizijam Locim

80 – Austrai Eglītei, Inai Vasiļjevai,  
Donātam Valujevam,  

Annai Kašai

85 – Albertam Mikjukštim, Antonam Vucānam

90 – Edgaram Kauliņam

92 – Ainai Alksnei

95 – Veronikai Kiplukai un Aleksandram Kučinskim

sveicam
Augustā septembrī

Jūlijā un augustā mārupes dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 31 jaundzimušie

Martina Butkeviča (dzimusi 4. 06.), Rūta un Reinis Auzenbahi (dzimuši 12. 07.), 
Vladislavs Bondarenko (dzimis 7. 07.), Arina Viļumsone (dzimusi 8. 07.),  

Matīss Šustko (dzimis 2. 07.), Dārta Vastlāve (dzimusi 26. 07.),  
Adrians Elksnis (dzimis 24. 07.), Ksenija Zandele (dzimusi 29. 07.),  
Markuss Kļaviņš (dzimis 27. 07.), Elgars Laugalis (dzimis 1. 08.),  
Daniils Putniņš (dzimis 2. 08.), Arina Košeļeva (dzimusi 3. 08.),  

Māra Rozenberga (dzimusi 3. 08.), Aļesja Pritkova (dzimusi 1. 08.),  
Timofejs Kaļiņins (dzimis 26. 07.), Kārlis Kristapsons (dzimis 9. 08.),  
Amanda Ozola (dzimusi 9. 08.), Pauls Smiltnieks (dzimis 10. 08.),  
Valters Otto Putniņš (dzimis 1. 07.), Uvis Urtāns (dzimis 30. 07.),  

Katrīna Jansone (dzimusi 15. 08.), Anna Sofija Lāce (dzimusi 8. 08.),  
Konrāds Kaņeps (dzimis 6. 08.), Izabella Zaķe (dzimusi 10. 08.),  

Nikola Guščika (dzimusi 14. 08.), Toms Krūmiņš (dzimis 12. 08.),  
Roberta Gaide (dzimusi 14. 08.), Anastasija Jančuka (dzimusi 15. 08.),  

Daniels Ābols (dzimis 19. 08.), Mārcis Ermuiža (dzimis 19. 08.), 

Jūlijā noslēgtas 5 laulības, augustā – 17.

SportS

treneris nodarbību laiks * nodarbību vieta
teikvando
Vitālijs Lepins-Žagars 
tālr. 26130831 

Pirmdienās 14.30–15.30 vec.gr., 
trešdienās 13.00–5.00 vec.gr. un 1.gads
ceturtdienās 14.00–15.00 1.gads
piektdienās 14.30–15.30 visi

Jaunmārupes sākumskolā

Otrdienās, ceturtdienās 16.00–19.30
Sestdienās 10.00–12.00

Mārupes vidusskolā

basketbols (zēniem)
Jānis Hāners, tālr. 29262021

pirmdienās, piektdienās 15.40–19.00 
trešdienās, ceturtdienās 15.10–19.00 

Jaunmārupes sākumskolā

Futbols
Agris Kokorevičs, tālr. 26348391

Zālē otrdienās, ceturtdienās no 17.00 Jaunmārupes sākumskolā
ārā no pirmdienas līdz piektdienai no 18.00 Jaunmārupes stadionā

Futbols
Viktors Družiņins, 
tālr. 29867361

Otrdienās, ceturtdienās 16.00–17.30 Skultes stadionā
Trešdienās 17.30–19.00
Sestdienās un svētdienās 10.00–11.30

Mārupes pamatskola Tīrainē

Futbols
Jānis Vilkaušs, tālr. 26398087

Pirmdienās, trešdienās, piektdienās  
17.00 – 19.00

Mārupes vidusskola

Volejbols (meitenēm)
Andris Vitauts Kļaviņš, 
tālr. 29134367

pirmdienās, ceturtdienās 15.00–20.15
otrdienās 16.00–20.15
sestdienās 11.00–13.15

Mārupes vidusskolā

bokss un vispārējā fiziskā 
sagatavotība
Valerijs Vareškins, tālr. 29872308

otrdienās, ceturtdienās 19.00–20.00 
sestdienās 11.00–13.00

Skultes pamatskolā

*  Sporta treneri strādā arī citā laikā pēc individuālā nodarbību grafika, kas nav atspoguļots šajā tabulā.

Treniņu grafiks bērnu un jauniešu sporta nodarbībām
pie Mārupes pagasta algotajiem treneriem
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No šī gada 2. jūnija līdz 29. 
augustam Mārupes pagastā tika 
īstenots aktīvās nodarbinātības pa-
sākums vasaras brīvlaikā skolēniem 
no 13 līdz 14 gadu vecuma, kuri 
iegūst izglītību vispārējās, speciālās 
vai profesionālās izglītības iestā-
dēs. To nodrošināja Nodarbinātības 
valsts aģentūras filiāle sadarbībā ar 
darba devēju – Mārupes pagasta 
pašvaldību. Pasākuma mērķis bija 
veicināt pasākumā iesaistīto skolē-
nu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, 
sniedzot viņiem iespēju iegūt darba 
pamata prasmes, iemaņas un dar-
ba pieredzi. Nodarbinātības ilgums 
vienam skolēnam bija viens mēne-
sis. Atsevišķos gadījumos, ja darba 
devējs piekrita, lai skolēns turpina 
strādāt, skolēna nodarbinātību va-
rēja pagarināt vēl uz vienu mēnesi. 
Pasākuma organizēšana tika veikta 

atbilstoši Ministru kabineta 2002. 
gada 8. janvāra noteikumiem Nr. 
10 “Noteikumi par darbiem, kuros 
atļauts nodarbināt bērnus vecumā 
no 13 gadiem”.

Katru mēnesi Mārupes pa-
gastā tika nodarbināti 10 skolēni. 
Lai pieteiktos vasaras darbā, sko-
lēniem bija jāiesniedz apliecinā-
jums no vecākiem, ārsta izziņa, 
nodokļu grāmatiņa un personas 
apliecinošs dokuments. Pirms 
darba uzsākšanas darba devējs ar 
darbinieku noslēdza darba līgumu. 
Viņu darbu organizēja un vadīja 
Mārupes pagasta pašvaldības so-
ciālie darbinieki – darba vadītājs 
Gatis Vācietis un darba vadītāja – 
pasākuma organizētāja – Sandra 
Ivbule. Skolēni tika pieņemti darbā 
par Mārupes pagasta teritorijas lab-
iekārtošanas un uzkopšanas darbu 

strādnieku palīgiem. Katru darba 
dienu skolēni strādāja 4 stundas 
par darba samaksu 1,25 Ls stun-
dā pirms nodokļu nomaksas. Visi 
skolēni tika apdrošināti pret nelai-
mes gadījumiem darbā, visi tika 
instruēti par darba drošības, vese-
lības aizsardzības, ugunsdrošības, 
darba aizsardzības noteikumiem 
un iepazīstināti ar darba kārtības 
noteikumiem.

Lai gan no skolēnu puses mo-
tivācija pieteikties vasaras darbiem 
bija liela, diemžēl no vecāku puses 
bija situācijas, kad viņi nevēlējās 
atļaut saviem bērniem strādāt va-
sarā, jo problēmas sagādāja nodok-
ļu grāmatiņas nodrošinājums un 
citu formalitāšu nokārtošana. Lai 
gan domāju, ka tieši dažādu sīku 
formalitāšu kārtošana un stāšanās 
darba tiesiskajās attiecībās ir lieliska 

sociālā pieredze skol-
niekiem, kas dod ie-
spēju arī skolniekiem 
izprast darba tiesisko 
attiecību būtību.

Kopumā esam 
lepni par Mārupes 
pagasta skolniekiem, 
kas iesaistījās nodar-
binātības projektā. 
Skolnieku paveiktais, 
uzkopjot un labiekār-
tojot dažādas Māru-
pes pagasta teritorijas, 
ir bijusi neatsverama 
palīdzība mums vi-
siem, mārupiešiem. 
Bērni palīdzēja uz-
kopt kapus Mārupē un Jaunmārupē, 
sakopt sporta laukumus Mārupē un 
Jaunmārupē, sakopt ābeļdārzu Tī-
rainē, sakopt meža parka teritorijas 

Jaunmārupē un Skultē un iesaistījās 
daudzos citos darbos.

gatis Vācietis
sandra ivbule

Skolēnu darbs vasarā

jaunIEŠu VaSara

Darbam vasarā mēs pieteicāmies, jo gribējām 
pamēģināt, kā ir strādāt un nopelnīt pirmo algu. 
Vecāki mūs visā atbalstīja un viņiem likās pareizi 
tas, ka bērni paši vēlas strādāt vasarā.

Lielāko daļu mums vajadzēja veikt uzkopša-
nas darbus un mašīnu uzskaites. Mums vislabāk 
patika mašīnu uzskaite un uzkopšanas darbi Jaun-
mārupes sākumskolā.

Visu nepieciešamo mums sagādāja darba va-
dītājs Gatis Vācietis. Mūsu darba vadītājs bija ļoti 
prasīgs, uzmanīgs, taču arī piekāpīgs.

Mums ar pārējiem bērniem bija ļoti drau-
dzīgas attiecības.

Pēc mūsu domām, ja būtu iespēja, mēs būtu 
strādājušas visus trīs mēnešus.

Mums tas ļoti patika un mēs vēlētos kādreiz 
vēl atkārtot šo vasaras darbu. Taču ir bijušas arī 
dienas, kad kaut kas mums nepadodas, un tad 
negribas strādāt.

skolnieces Krista stūre un ilze upeniece

Šajā vasarā Jaunmārupes jau-
niešiem bija dažādas iespējas ie-
saistīties Dienas centra bērniem un 
jauniešiem “Švarcenieki” rīkotajos 
pasākumos. Patiesībā nevis Dienas 
centrs rīkoja pasākumus, bet gan 
paši bērni un jaunieši, izmantojot 
dienas centru kā bāzi, iesaistījās 
dažādu pasākumu organizēšanā 
un īstenošanā. Lai gan pasākumi 
pamatā bija ar sportisku raksturu 
un ievirzi, tiem nebija sportisku 
mērķu, bet gan bija iespēja mācī-
ties organizēt un veidot dažādus 
pasākumus.

Tā nu bērniem un jauniešiem 
dienas centra vadītāja Gata Vā-
cieša un brīvprātīgo (pilngadīgie 
palīgi) pavadībā ir izdevies divos 
velo izbraucienos pievarēt vairāk 
nekā 500 km pa Latvijas teritorijas 
ceļiem, izbraukājot gan Jēkabpils 

un Aizkraukles rajonu, visbeidzot 
nonākot pavisam citā Latvijas 
pusē – Talsu rajonā Rojā un tad 
atkal atpakaļ pie mums Mārupes 
pagastā.

Izdevies ir sarīkot arī trīs novu-
sa turnīrus un dambretes turnīru.

dāvis Kursišs

paldies Jaunmārupes ak-
tīvistiem dāvim Kursišam, 
Agnesei eimanei, Loretai 
Krūmiņai, Karīnai Ķemerei 
un citiem par aktīvu līdzda-
lību dienas centra un citās 
Jaunmārupē organizētajās 
aktivitātēs!

No 24. līdz 26. jūlijam Jaun-
mārupē pirmoreiz notika dienas 
sporta nometne “Tu to vari!”, 
kuru rīkoja Rīgas Āgenskalna 
baptistu draudze sadarbībā ar 
Mārupes pagasta padomi. Mazos 
sportot un atpūsties gribētājus 
aizrāva viesi no ASV, kas sev 
līdzi bija atveduši Latvijā vēl 
svešas, bet interesantas sporta 
spēles – kickball, dodgeball, sof-
tball u. c. Amerikas viesi Mai-
ka Heivuda vadībā šāda veida 
kristīgās sporta nometnes ASV 
organizē jau daudzu gadus. No-
metnes laikā bija iespēja dar-
boties arī mākslas pulciņā, kur 
tika būvētas sērkociņu mājiņas, 
apgleznoti T krekli un zīda au-
dums. Īpašus mirkļus nometnes 
dalībniekiem sagādāja Latvijas 

čempionu – basketbola kluba 
Barons/LMT spēlētājs Mārtiņš 
Kravčenko, kurš kopā ar bēr-
niem piedalījās savdabīgā me-
tienu konkursā, balvās mazajiem 
censoņiem dāvājot suvenīrus no 
“Barona” un, protams, arī auto-
grāfus. Uz nometnes noslēgumu, 
kurā uzstājās burvju mākslinieks 
Zigmārs Atvars un spēlēja grupa 
“Into One”, tika aicināti arī bēr-
nu vecāki un draugi. Āgenskal-
na baptistu draudze un mācītājs 
Edgars Mažis saka paldies ve-
cākiem par atsaucību un Mā-
rupes pagasta padomes vadībai 
par sniegto atbalstu un ieinte-
resētību turpmākajā sadarbībā, 
lai šāda veida nometnes varētu 
notikt arī turpmāk.

Artis Vaslāvs

Augusta pēdējā nedēļā Mā-
rupes pagastā notika līdz šim 
vēl nebijis pasākums – jaunie-
šu graffiti darbu tapšana. Jaun-
mārupes stadionam gar vienu 
malu stiepjas pelēka, vienmuļa 
betona siena, kura jau labu lai-
ku ir pievērsusi gan iedzīvotāju, 
gan Mārupes pagasta padomes 
vadības uzmanību. Liekot visus 
prātus kopā, radās ideja piesaistīt 
jauniešus un ļaut viņiem padarīt 
vienmuļo betona sienu krāsainā-
ku un atraktīvāku. Sienu jau ro-
tāja dažāda lieluma un kvalitātes 
“darbi”. Tas mudināja popularizēt 
un vienlaikus arī padarīt maz-
liet koordinētāku graffiti darbu 
tapšanu.

Jaunieši tika aicināti iesniegt 
skiču projektus, dalībnieku sa-
rakstus. Kopumā pieteicās un 
vēlāk arī darbus uzpūta 8 jaunie-
ši: Kristians Kristofers Melderis, 
Toms Andrejevs, Jānis Jansons, 
Jānis Ķēzars, Kristaps Priede, 
Oskars Mednis, Toms Loris un 
vienīgā meitene – Ance Pīgož-
ne. Krāsas jaunajiem zīmētājiem 
sponsorēja Mārupes pagasta pa-
dome.

Kopā dalībnieki pūta un vei-
doja uz vienmuļās sienas krāsai-
nus darbus 3 dienas. 29. augus-
ta tika rīkots noslēgums, darbu 
izvērtējums un apbalvošana. 
Visiem jauniešiem šī bija viena 
no pirmajām saskarsmēm ar šo 

mākslas veidu. Līdz ar to visi 
darbi tika izvērtēti vienlīdz po-
zitīvi. Dalībnieki saņēma balvas 
no pašvaldības – mugursomas 
par drosmi piedalīties un veik-
smīgu darbu izveidi.

Patīkams pārsteigums bija arī 
“SIA Studio Freestyle” īpašnieka 
Aleksandra Kolosovska atbalsts 
šāda veida pasākumam, ko viņš 
parādīja, uzdāvinot visiem da-
lībniekiem īpašas graffiti stila 
somas.

Organizatoru sagatavotais 
pārsteigums jaunajiem māksli-
niekiem izrādījās profesionāla 
graffiti darbu veidotāja Jāņa pie-
dalīšanās noslēguma pasākumā. 
Pašā noslēgumā viņš arī nedaudz 

nodemonstrēja savu mākslu un 
neskopojās ar padomiem no sa-

vas pieredzes.
Jolanta grosberga

Jaunmārupes jaunieši apceļo  
Latviju

Dienas sporta 
nometne

ielu māksla jeb graffiti Jaunmārupes stadionā
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droŠīBa

Mārupes policijas nodaļai patstā-
vīgā darbā aizrit otrais darba gads. 
Pa šo laiku paralēli ikdienas darbam 
ir nokomplektēti visi kadri, Mārupes 
pagasta padomes atbalstu iekārto-
tas darbavietas jaunajās telpās un 
iegādāts alkometrs. Policijas noda-
ļas rīcībā ir 2 operatīvie transporta 
līdzeklis ar speciālo krāsojumu un 
skaņas signāliem (viens no tiem – 
aizturēto transportēšanai) un vieglā 
pasažieru automašīna kārtības die-
nestam. Tehniskie līdzekļi ļauj ātri 
fiksēt pārkāpumus ar mūsdienu ie-
spējām atbilstošām metodēm.

Tā kā Mārupes policijas nodaļa 
darbu uzsāka tikai pagājušā gada 
jūnijā, nav iespējams salīdzināt šī 
gada rādītājus ar iepriekšējā gada at-
bilstošo periodu, jo iepriekš atsevišķa 
uzskaite par nodarījumiem Mārupes 
pagastā netika veikta.

Šī gada 8 mēnešos 
  ierosinātas 140 krimināllie-

tas;
 atteikts uzsākt krimināllietas 

59 gadījumos;
 sastādīti 165 administratīvo 

pārkāpumu protokoli, no kuriem:
pēc LRAPK:
171. p. 1. d. par atrašanos sa-

biedriskā vietā tādā alkoholisko dzē-
rienu ietekmē, kas aizskar cilvēka 
cieņu, – 55 protokoli;

171. p. 2. d. par atkārtoti gada 
laikā aizturētām personām tādā 
alkoholisko dzērienu ietekmē, kas 
aizskar cilvēka cieņu, – 12 proto-
koli. Materiāli nosūtīti izskatīšanai 
rajona tiesā;

171. p. 1. d. par nepilngadīgu 
personu atrašanos alkohola reibu-
mā – 13 protokoli;

171. p. 2. d. par atrašanos sa-
biedriskā vietā alkohola reibuma 
stāvoklī atkārtoti gada laikā – 3 

protokoli. Nosūtīti izskatīšanai ra-
jona tiesā;

167. p. par sīko huligānismu aiz-
turētas 5 personas, no kurām:

2 protokoli nosūtīti lēmuma pie-
ņemšanai uz rajona tiesu;

3 nepilngadīgie sodīti ar naudas 
sodu;

173. p. par vecāku pienākumu 
nepildīšanu, kas saistīta ar bērnu 
audzināšanu, – 15 protokoli;

106. p. par dzīvnieku turēšanas 
noteikumu pārkāpšanu – 3 proto-
koli;

46. p. par narkotisko vielu lieto-
šana bez ārsta nozīmēšanas sastādīts 
1 protokols;

par nepakļaušanos policijas 
darbinieka likumīgām prasībām, 
pildot dienesta pienākumus, – 1 
protokols;

par neatļautu mantu nosūtīšanu 
uz cietumu – 1 protokols.

Mārupes pagasta saistošo notei-
kumu pārkāpumi:

1) par atrašanos sabiedriskā vietā 
ar atvērtu alkoholisko dzērienu pu-
deli ir aizturētas 25 personas, kurām 
sastādīti administratīvo pārkāpumu 
protokoli, kuri nosūtīti lēmuma pie-
ņemšanai uz pagasta administratīvo 
komisiju;

2) par nesakoptu teritoriju uz 
īpašniekiem ir sastādīti un uz pa-
gasta administratīvo komisiju (AK) 
nosūtīti 10 administratīvo pārkāpu-
mu protokoli;

3) par neatļautu atkritumu de-
dzināšanu īpašuma teritorijā ir sa-
stādīti un uz pagasta AK nosūtīti 
2 administratīvo pārkāpumu pro-
tokoli;

4) par nelikumīgu būvniecību 
uz īpašniekiem ir sastādīti un uz pa-
gasta AK nosūtīti 2 administratīvo 
pārkāpumu protokoli;

5) par ceļu patvaļīgu aizšķēr-

sošanu ar būvmateriāliem uz AK 
nosūtīts 1 administratīvā pārkāpuma 
protokols;

6) un 15 cita veida administra-
tīvo pārkāpumu protokoli.

 Izskatīti un sniegtas atbildes uz 
98 iedzīvotāju iesniegumiem.

  Izpildīti 280 dažāda satura 
nodaļā saņemtie uzdevumi un pie-
prasījumi.

 Izpildīti 26 tiesas un izmeklē-
tāju lēmumi par piespiedu atvešanu 
uz tiesu un izmeklēšanas iestādēm.

 Kopā organizēti 45 profilak-
tiskie reidi sabiedriskās kārtības 
nodrošināšanā un pašvaldības sais-
tošo noteikumu ievērošanā pagasta 
teritorijā.

  Nodrošināta kārtība četros 
pašvaldības teritorijā organizētos 
masu atpūtas un sporta pasāku-
mos.

  Uzskaitē ir 6 nepilngadīgie 
likumpārkāpēji, ar kuriem tiek 
veikts audzinošs preventīva rakstu-
ra darbs.

 Policijas nodaļā pieņemti 260 
apmeklētāji.

Mācību gada laikā tiek apmek-
lētas visas pagasta skolas, nolasītas 
lekcijas un veikts profilaktiskais 
darbs, kas saistīts ar smēķēšanas ie-
robežošanu un neattaisnotu mācību 
stundu kavējumiem. Izveidojusies 
laba sadarbība un sniegts atbalsts 
Mārupes pagasta bāriņtiesai, sociā-
lajam dienestam, administratīvajai 
komisijai un pagasta juridiskajam 
dienestam.

Nodaļas priekšnieks  
Juris Jēkabsons

ziņo Mārupes policisti

māRupes  
poLiCiJAs NodAļA 
AtRodAs  
Jaunmārupē,  
Mazcenu alejā 39

pieņemŠANAs LAiKi
Pirmdienās  10.00–13.00
Ceturtdienās 14.00–16.00

tāLRuņi: 
inspektori –  
67933454, 67913710, 
nodaļas priekšnieks 
J. Jēkabsons – 67933453
dežūrdaļas tālrunis – 
67965002

pie mums iespēJAms 
NoKļūt  
ar 853., 854. maršruta 
autobusu un 
2003. mikroautobusu.

• zemes īpašniekus laikus 
sakopt teritorijas, lai nebūtu 
jāpiemēro soda sankcijas;

• pievērst vairāk uzmanības 
tam, ar ko brīvajā laikā nodar-
bojas bērni un pusaudži; nav 
pieļaujams, ka bērni līdz 7 gadu 
vecumam tiek atstāti pagalmos 
un uz ielas bez uzraudzības;

• tā kā, pasliktinoties eko-
nomiskai situācijai, diemžēl 
aktivizējas to personu loks, kas 
iekāro piesavināties cita man-
tu, esiet modrāki – neatstājiet 
bez uzraudzības atvērtas māju 
un dzīvokļu durvis un logus, 
aizbraucot palūdziet kaimiņus 

pieskatīt jūsu māju un neatsa-
kieties to atdarīt paši;

• ja īpašumā ir ierīkota sig-
nalizācija, ejot gulēt neaizmirsiet 
to ieslēgt, jo diemžēl ir negatīva 
pieredze, ka tiek apzagti īpašu-
mi arī tikmēr, kamēr saimnieks 
guļ;

• automašīnās uz nakti ne-
atstājiet dokumentus un dārgas 
lietas;

• pirms iegādājieties sev vai 
bērnam dārgu velosipēdu, izle-
miet, kur to glabāsiet;

• ja jums ir informācija par 
personu pretlikumīgām darbī-
bām, lūdzu vērsties policijā.

Mārupes policijas 
nodaļa aicina:

pAziņoJums
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra paziņo
VsAA Rīgas rajona nodaļa līdzekļu trūkuma dēļ no šī gada 
1. septembra pārtrauc izbraukumus uz rajona pašvaldībām.
Klientus lūdzam vērsties Rīgas rajona VSAA nodaļā Siguldā, Šveices 
ielā 12 (no šī gada 1. oktobra – Pils ielā 13) vai Klientu apkalpo-
šanas punktos:

Salaspilī, Enerģētiķu ielā 9 (tālr. 67940237),
Ķekavā, Gaismas ielā 19/8 (tālr. 67935926),
Olainē, Zemgales ielā 33 (tālr. 67967400),
un citās VSAA nodaļās.

Slimības lapas, skolas izziņas, iesniegumus pensiju pārrēķiniem 
var sūtīt pa pastu. Iesniegumos par pabalstu piešķiršanu lūdzam 
obligāti norādīt savu konta numuru un kontakttālruni. Neskaidrību 
gadījumā zvanīt pa tālruni 67972514.

darba kārtībā 33 jautājumi.
Mārupes pagasta padome
 piekrita 4 nekustamo īpašumu 

sadalīšanai vairākos zemes gabalos;
 nolēma uzsākt detālā plānoju-

ma izstrādi
 nekustamā īpašuma “Mazbir-

ztalas” teritorijai,
  nekustamā īpašuma “Mēnes-

gaismas” teritorijai;
 piešķīra juridiskās adreses pēc 

8 iesniegumiem; atteicās no pirm-
pirkuma tiesībām uz 10 nekustamā 
īpašuma objektiem;

 apstiprināja Mārupes pagasta 
nekustamā īpašuma “Gaidžūnas-B” 
(zemes kadastra nr. 8076-006-0023) 
zemes ierīcības projektu kā galīgo;

 nolēma nodot sabiedriskai ap-
spriešanai un atzinumu saņemšanai

 zemes gabala “Aigas-C” (zemes 
kadastra nr.8076-007-1218) detālplā-
nojuma 1. redakciju,

 zemes gabala “Pārslas” (zemes 
kadastra nr.8076-012-0032) detālplā-
nojuma 1. redakciju,

  zemes gabala “Helas” (zemes 
kadastra nr.8076-003-0485) detālplā-
nojuma 1. redakciju;

 apstiprināja detālā plānojuma 
1. redakciju kā galīgo un Mārupes 
pagasta saistošos noteikumus Nr. 34 
“Mārupes pagasta nekustamo īpa-
šumu “Miķelīši” (kadastra nr. 8076-
006-0008), “Maldari” (kadastra nr. 
8076-006-0238), “Sniegi” (kadastra 
nr. 8076-006-0240), “Alberti” (ka-
dastra nr. 8076-006-0239)detālais 
plānojums”;

  nolēma slēgt līgumu ar VAS 
“Latvijas valsts ceļi” par 2008. gadā 
izbūvējamā autoceļa posmā V15 Rī-
gas robeža–Silnieki–Puķulejas, km 
0,00–1,8 un 2009. gadā plānotā au-
toceļa posmā V16 K.Ulmaņa gatve–
Silnieki, km 0,00–1,738 apgaismoto 
gājēju/veloceļu ikdienas uzturēšanas 
darbu pārņemšanu pēc būvdarbu 
pabeigšanas;

 nolēma pieņemt dāvinājumā no 
SIA “AR.4”, reģ. nr. LV40003632107, 
pirmsskolas izglītības iestādes tehnis-
ko projektu ar mērķi realizēt būvnie-
cības ieceri;

 nolēma organizēt sarunu pro-
cedūru par līguma slēgšanu ar SIA 
“AR.4” par korekciju veikšanu pirms-
skolas izglītības iestādes tehniskajā 

projektā;
 nolēma realizēt projektu “Jau-

nas pirmskolas izglītības iestādes būv-
niecība un apsaimniekošana Mārupes 
pagastā Gaujas ielā 41”, izmantojot 
PPP modeli BOOT (build – own 
– operate – transfer: būvē – patur 
īpašumā – apsaimnieko – termiņa 
beigās nodod pašvaldībai), paredzot 
PII apsaimniekošanu uz 19 gadiem. 
Iesniegt dokumentus LR Reģionālās 
attīstības un pašvaldību lietu minis-
trijā tālākai virzīšanai uz LR Ministru 
kabinetu, Ministru kabineta atļaujas 
saņemšanai par tiesībām slēgt iepirku-
ma līgumu par pirmsskolas izglītības 
iestādes Mārupes pagastā Gaujas ielā 
41, būvniecību un apsaimniekošanu 
uz divdesmit gadiem PPP projekta 
“Jaunas pirmskolas izglītības iestādes 
būvniecība un apsaimniekošana Mā-
rupes pagastā Gaujas ielā 41” ietvaros. 
Veikt vienotu PPP iepirkumu ar Mā-
rupes, Ķekavas un Tukuma pašval-
dību, Ķekavas pašvaldībai izsludinot 
vienotu iepirkuma procedūru, slēdzot 
sadarbības līgumu ar Ogres, Ķekavas 
un Tukuma pašvaldību;

 nolēma nodot “IKI” veikala ar 
noliktavu telpām Daugavas ielā 31, 
Mārupē, būvniecības ieceri publiskajai 
apspriešanai uz laiku četras nedēļas, 
skaitot no publiskās apspriešanas uz-
sākšanas dienas atbilstoši MK 22. 05. 
2007. noteikumu Nr. 331 “Paredzētās 
būves publiskās apspriešanas kārtība” 
17. punktam. 

 nolēma organizēt iepirkumus 
– 

  “Mārupes pagasta teritorijas 
plānojuma 2002.–2014. gadam gro-
zījumu stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma izstrāde”,

  “Mārupes pagasta padomes 
nekustamā īpašuma Jelgavas ceļš 29 
remontdarbi”,

 “Mārupes pagasta administra-
tīvajā teritorijā novietoto transport-
līdzekļu piespiedu pārvietošanu uz 
speciālu autostāvvietu un glabāšanu 
speciālajā autostāvietā”;

  nolēma piedalīties ERAF un 
Izglītības un zinātnes ministrijas ie-
robežotā projektu konkursā “Kvalita-
tīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas 
materiālās bāzes nodrošināšana” ar 
15 % līdzfinansējumu no Mārupes 
vidusskolas budžeta.

Mārupes pagasta padomes sēde 
Nr. 13 – 23. 07. 2008.
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Mārupes barikāžnieki var lepoties 
ne tikai ar savas biedrības karogu, 
himnu un ikgadējiem salidojumiem, 
bet arī ar mērķtiecīgiem ceļojumiem. 
Tie kalpo ne vien redzesloka paplaši-
nāšanai, bet arī pārdomām. Trešajam 
braucienam bija izvēlēta Vidzeme. 
Uzticīgas pavadones ceļojuma laikā 
bija gan Gauja ar savām pietekām, 
gan Daugava ar varenajiem aizspros-
tiem. Divu dienu ceļojumu šoreiz 
gribas atspoguļot nevis brauciena 
secībā, bet pēc redzētā, ar prātu un 
emocijām uztvertā.

Mums laimējās ar jauku, zi-
nošu ceļvedi. Autobuss vēl nebija 
pametis Rīgu, kad gide Ināra snie-
dza interesantu vēstījumu par ceļā 
redzēto. Braucot pa Gaujas senleju, 
uzzinājām, ka pirms daudziem gadu 
tūkstošiem uzsākot savu tecējumu, 
upe pieņēmusies spēkā, laužot savu 
ceļu pretī saulei. Ar Gauju jābūt uz 
“Tu” – pavasara palos mainās gan 
krasti, gan dziļumi un sēkļi, atstājot 
aiz sevis nobrukumus.

Ar segvārdu 
“Pansionāts”

Tuvojoties pirmajam maršruta 
mērķim – Līgatnei, gide Ināra jau-
tāja: “Ar ko slavena šī vieta?” Atbil-
de visiem zināma – tālu aiz Latvijas 
robežām pazīstams Līgatnes papīrs. 
Tagad tās vārds slavens ar augstas 
klases rehabilitācijas centru. Tas at-
rodas skaistā, kalniem un dižiem 
kokiem iekļautā ielejā.

Padomju gados ar segvārdu 
“Pansionāts” te atradās viena no 
stratēģiski svarīgākajām vietām ko-
dolkara situācijas gadījumā, kurai 
slepenības zīmogs noņemts tikai 
2003. gadā. Ieeja tajā sākas no sa-
vulaik acu apmānam virs bunkura 
uzbūvētā tagadējā Līgatnes rehabi-
litācijas centra vestibila. 

“Lūdzu, stājieties rindā pa di-
viem, dosimies pazemē, deviņu 
metru dziļumā,” – ar šādu aicināju-
mu sākas mūsu ceļojums pa objektu, 
kurš 10 gadus (1968–1978) tika celts 

lielā slepenībā, kā darbaspēku izman-
tojot armijas jauniesauktos. 

Nokļuvām sava veida minipilsēti-
ņā, kuras ejas atgādina ielas ar malās 
izvietotiem atsevišķiem objektiem. 
Pazemē atrodamas telpas 2000 kvad-
rātmetru platībā, kas bija paredzētas 
250 svarīgiem padomju varasvīriem 
ienaidnieka uzbrukuma gadījumā. Tā 
arī nekad neizmantotajā viesnīcā ir 
89 istabas un vēl desmit tehniskās 
telpas. Spēcīgākā autonomā saimnie-
ciskā struktūra ar visu nepieciešamo 
un vismodernāko tā laika aprīkoju-
mu – ir sava elektrostacija, svaigu 
gaisu nodrošināja īpaša filtrācijas sis-
tēma. Medicīnas centrs bijis apgādāts 
ar lāzeraparatūru, virtuvē darbojies 
trauku mazgājamais kombains. 

Interesanti bija ielūkoties telpās, 
kurās valdīja vislielākā slepenība. 
Lielākajā atradās operatīvais centrs. 
Uz milzīga ozolkoka galda – Latvijas 
karte. Ar neapbruņotu aci ikviens 
tajā var saskatīt bezmaz katru mazā-
ko ceļu, atrast savas dzimtās mājas ar 
visām saimniecības ēkām. Pie sienām 
shēmas, kas parāda operatīvās infor-
mācijas saņemšanas un nodošanas 
ceļus, kuru galamērķis Maskava. Kat-
rā telpā vairāki telefoni, īpaša istaba 
atvēlēta teletaipiem. Interesantākie 
slepenajā objektā ir tieši dažādie 
tehniskie rīki, kas savulaik bija pats 
modernisma iemiesojums. Šeit ap-
skatāms gan 1982. gada dators, gan 
faksa priekšvēstneši – teletaipi.

Ja šie priekšmeti un sienas spētu 
runāt, tad mēs uzzinātu, ar kādām 
tumšām domām bunkura saimnieki 
uz visiem laikiem atvadījās no sle-
penā midzeņa. Vietējā gide tikvien 
zināja stāstīt, ka puča laikā bijušie 
varasvīri bija Sibīrijā – kāds para-
dokss! Brīvības pretinieki izmisu-
mā patvērumu meklēja Sibīrijā – lai 
glābtu savu ādu, bet bijušie Sibīrijas 
trimdinieki labprātīgi stājās uz bari-
kādēm, lai nosargātu brīvību.

Slepenības mānijas apsēsti, pa-
domju laika funkcionāri slepenības 
zīmogu bija uzlikuši neskaitāmiem 
objektiem. Aizliegts bija filmēt un 

fotografēt Kalnciema šoseju un tiltu 
pār Lielupi. Rīgas panorāmu drīk-
stēja filmēt tikai no augstuma, kas 
nepārsniedz otro stāvu. Bet tajā pašā 
laikā notika patiesi slepenas lietas, 
kuras neiedrošinājās pat minēt aiz-
lieguma sarakstā. Mēs, ekskursanti 
no Mārupes, ielūkojāmies vēl vienā 
no šādiem, īpaši slepeniem objek-
tiem…

Kā būtu, ja būtu

Ar šādām domām iebraucām 
kādreizējā padomju armijas kodol-
raķešu bāzē Alūksnes rajona Zelti-
ņos.

Smagām dzelzsbetona plāksnēm 
izklāti ceļi. Kurp vien raugies, dzī-
vojamo māju grausti, milzīgi angā-
ri, augsti uzbērumi ar ieeju lūkām. 
Plato ceļu krustojumos kodolraķešu 
palaišanas laukumi. Paldies Dievam, 
raķešu palaišanas mācības notika 
bez kodolgalviņām. Pietiktu ar vie-
nu pavēli un bīstamie nāves ieroči 
speciālajos transportlīdzekļos tiktu 
nogādāti palaišanas laukumos. 

Lai gan iepriekš bijām brīdināti 
“apbruņoties” ar kabatas lukturīšiem, 
nokļūšana pazemes bunkuros bija 
apgrūtināta. Apskatei nodotā te-
ritorija neapkopta, daudz graustu, 
salauztu koku, krūmiem aizaugušu 
pazemes būvju.

Ja izdemolēto kodolraķešu bāzi 
apskatei iespējams sakārtot dažu 
gadu laikā, tad uz mūžu neizdzēša-
mas pēdas paliks to cilvēku dvēselēs, 
kas te pazemoti vairākus gadu des-
mitus. Parasti tie esot bijuši jaunieši 
no Azerbaidžānas un Armēnijas. 
Iesaucot armijā uz trim mēnešiem, 
viņiem netika atklāta dienesta vie-
ta. Slepenības zīmogs bija uzlikts arī 
pašā bāzes teritorijā – reglaments pa-
redzēja pārvietoties tikai skriešus, bez 
apkārtnes vērošanas. Diezin vai viņi 
apzinājās šīs bāzes bīstamību, jo pa-
matā bija nodarbināti teritorijas ap-
sargāšanā un kārtības uzturēšanā.

Gan kodolraķešu bāzes būve, gan 
tās nepārtraukta pilnveidošana Zel-

tiņos notika laikā, kad propagandas 
nolūkā PSRS kopš 1946. gada nepār-
traukti aicināja citas valstis likvidēt 
kodolieročus. Tagad – pēc Latvijas 
brīvības atgūšanas tā kļuvusi par 
vēstures objektu.

reiz nīstais nu  
godā celts

Krūmiem aizauguši parki. Trak-
toriem izdangātas dižkoku alejas. 
Baznīcās – labības gaņģi, dzelzs 
lūžņi. Pilīs – līdz kloķim nolaisti 
dzīvokļi ienācējiem. Tāda aina bija 
vērojama mūsu laukos turpat piecus 
gadu desmitus. Tagad patīkami vērot, 
kā senās vērtības tiek sakoptas.

stāmeriena. Savus pirmatnē-
jos vaibstus atgūst viena no sava 
laika spožākajām franču histori-
cisma stilā celtajām pilīm Latvi-
jā, kas savu pašreizējo ārskatu un 
krāšņo interjeru apdari ieguvusi 
pēc 1905. gada. No Volfu dzim-
tas 50 muižām Stāmerienei īpaša 
nozīme. Tā bagāta ne tikai senām 
leģendām, bet arī kultūras dzīves 
notikumiem. Stāmerienas vārds 
slavens kļuva aizvadītā gadsimta 
trīsdesmitajos gados, kad viena no 
Volfa ģimenes atvasēm apprecē-
jās ar sicīlieti Džuzepi Tomazi de 
Lampidūzu – pazīstamās grāmatas 

“Gepards” autoru, kurš 20. gs. 30. 
gados vairākas ziemas un vasaras 
pavadījis kā pils pēdējais īpašnieks. 
Pēc romāna motīviem tapusi fil-
ma ar Klaudiju Kardināli un Alenu 
Delonu galvenajās lomās, Šajā saka-
rībā pils zālē izveidota ekspozīcija 
“Stāmeriena – Sicīlijai rada”. Māris 
Čaklais tam veltījis dzejoli “Sicīlijas 
gepards ar Stāmerienas spārniem” 
(1996. gada augusts).

Lai gan pils vēl pilnīgi nav atjau-
nota, tomēr turpina kultūras dzīves 
tradīcijas. 2005. gadā te notika Lat-
vijas Dailes teātra pirmais vasaras 
festivāls. Cerams, ka tas nepaliks 
vienīgais.

Otrā jaunība atdota arī Stāme-
rienas baznīcai. Padomju laikā tajā 
atradās traktoru stacijas noliktava. 
Tagad tā ir balta, stalta ar vairākiem 
apzeltītiem kupoliem, virs kuriem 
zaigo krusti ar saulē dažādās krā-
sās mirgojošiem kalnu kristāliem. 
Baznīca atjaunota 1995. gadā par 
saziedotiem līdzekļiem un pieder 
pareizticīgo draudzei. Pareizticības 
aizsākumi te meklējami vēl aizpa-
gājušajā gadsimtā, kad viens no 
baroniem Volfiem bija precējies ar 
kņazieni Sofiju Potjomkinu.

olga utkina
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redzēt, vērtēt, domāt!

Mārupes pagasta padome aicina darbā
VIDES INŽENIERI

Galvenie darba pienākumi
• Organizēt vides aizsardzību pašvaldības teritorijā
• Koordinēt meliorācijas un ceļa tīklu sistēmas uzturēšanu
• Pārraudzīt pašvaldības teritorijā derīgo izrakteņu krātuves, 
ūdens ieguves vietas, izsniegt bieži sastopamo derīgo  izrakteņu 
ieguves atļaujas likumdošanā noteiktajā kārtībā

Prasības pretendentiem
• Augstākā izglītība vides saimniecībā un inženierzinātnē
• Vēlama profesionālā pieredze vides inženiera amatā
• Attīstīta analītiskā domāšana, spēja aizstāvēt un pamatot savu viedokli
• Labas datorprasmes
Pieteikumus sūtīt līdz 2008. gada 15. oktobrim uz Mārupes pagasta 

padomi, Daugavas iela 29, LV 2167 vai e-pastu: marupe.info@marupe.lv

Jau vairāk nekā 7 gadus nodar-
bojamies ar hip-hop un breakdance 
dejām.

Uzņemam dalībniekus juniorus 
no 10 līdz 16 gadu vecumam, pie-
augušos no 16 līdz 18 gadu vecu-
mam.

Šogad hip-hop new style nodar-
bības pasniedz Elīna – otrdienās 

(16.30–18.00), ceturtdienās (16.00–
17.15).

Breakdance nodarbības pirmdie-
nās (16.00–17.00).

Nāc un iemācies dejot arī tu!
Pirmā tikšanās 15. septembrī 

16.00 Mārupes kultūras namā.
Vairāk informācijas pa tālr. 

294227776 – Egils.

“Dance Attack” deju studijas filiāle 
Mārupē uzņem jaunos dejotājus


