2010. gada NOVEMBRIS

Mārupes novada Domes informatīvais izdevums

Godātie mārupieši!

Mārupes novada 85 gadu jubilejai
un Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai
veltītie sarīkojumi

11. novembris
Plkst. 7.30 – lāpu aleja pie Mārupes vidusskolas
Plkst. 17.00 – pasākums “Iedegsim svecīti” Mārupes novada
Domes pagalmā
Plkst. 17.30 – lāpu gājiens no Mārupes novada Domes uz
Lāčplēša ordeņa kavalieru atdusas vietām Mārupes kapos
Plkst. 19.00 – svecīšu aizdegšana pie Lāčplēša ordeņa kavalieru
atdusas vietām Mārupes kapos
12. novembris
Plkst. 15.00 – sarīkojums “Mārupe laiku lokos” Mārupes novada
kultūras namā
13. novembris
Plkst. 19.00 – Mārupes kultūras nama kolektīvu koncerts “Mums
pieder tik daudz” Mārupes kultūras namā
Plkst. 22.00 – deju vakars (līdzi jāņem arī groziņi) Mārupes
kultūras namā
14. novembris
Sporta diena novada ciematos
 Tīraines sporta – futbola diena
 Jaunmārupes sākumskolā – basketbola diena
 Mārupes vidusskolā – Ģimeņu sporta diena
 Skultes sākumskolā – Sporta diena
15. novembris
Plkst. 15.00–18.00 – radošās mākslas darbnīcas Mārupes Mūzikas
un mākslas skolā
Darbnīcu laikā notiks konkurss par labāko darbu – “Mārupe –
manas mājas”
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 9. novembris, 2010

16. novembris
Plkst. 12.30 – Mārupes mūzikas un mākslas skolas Svētku
koncerts skolas lielajā zālē
Plkst. 18.00 – svinīgais koncerts Skultes ciemata iedzīvotājiem
“Es priecājos...” Skultes sākumskolā
Mārupes pamatskolā skolēnu radošās darbnīcas “Es savā novadā!”
17. novembris
Plkst. 9.00 – “Mana dziesma Latvijai” – Mārupes vidusskolas
svinīgā līnija skolas stadionā
10.00 – “Mūsu lepnums” – izcilus sasniegumus guvušo Mārupes vidusskolas skolēnu un skolotāju fotografēšanās pie
lielā valsts karoga
Plkst. 10.00 – svinīga līnija Skultes sākumskolas bērniem
Plkst. 10.00 – svinīgs koncerts PII “Lienīte” – “Mārupe Latvijā”
Plkst. 10.00 – svinīgā līnija PII “Zeltrīti”
Plkst. 10.00 – svētku koncerts Mārupes pamatskolas pirmsskolā
Plkst. 14.00 – svētku koncerts Mārupes pamatskolā
Svētku koncerts Jaunmārupes sākumskolā
Plkst. 19.00 – svinīgais svētku sarīkojums Mārupes novada
kultūras namā
Izstādes
Radošo darbu izstāde “Nāk rudens apgleznot Latviju...” Skultes
sākumskolā
Izstāde “Mārupe un mārupieši laikmeta griežos” Jaunmārupes
sākumskolā
Mārupes izglītības iestāžu audzēkņu darbu izstāde “Mūsu
Mārupe” novada Domē

Mūsu valsts dzīvē 92 gadu garumā ir bijuši gan uzplaukuma posmi, gan grūti laiki. Pusgadsimtu ilgās okupācijas
laikā neatkarīga valsts dzīvoja tikai cilvēku atmiņās un
cerībās. Tautas vēsturē ir bijis daudz smagu brīžu – kari
un izsūtīšanas, okupācija un svešu varu uzspiesti režīmi,
emigrācija un politiskas izrēķināšanās. Tomēr izšķirošos
brīžos latviešu tauta ir spējusi būt vienota ar savu nacionālo pašapziņu un patriotismu. Esam izcīnījuši un atguvuši
neatkarību, un šodien mēs dzīvojam paši savā neatkarīgā
valstī. Kad tiek iegūta neatkarība un politiskā stabilitāte,
pirmajā vietā izvirzās ikdienas jautājumi, problēmas, kas
jārisina katram savās mājās un savā ģimenē.
Līdz ar Latvijas dzimšanas dienu, atzīmējam arī Mārupes novada 85 gadu jubileju.
No purvainas, mežiem un krūmājiem klātas Pierīgas teritorijas Mārupe ir izveidojusies par Latvijas valstī
nozīmīgu vietu. Ar smagu un neatlaidīgu darbu, kurā
iesaistījās ikviens mārupietis, Mārupē palēnām tika iekopti lauki, apgūtas purvainās zemes, vēlāk izveidota
augstas lauksaimnieciskās ražošanas intensitātes saimniecība “Mārupe”. Mērķtiecīgi un tālredzīgi tika veidota
Mārupes attīstība, ikviens strādājošais varēja redzēt sava
darba augļus – pamazām pieauga ģimeņu labklājība, attīstījās kultūras iestādes, tika uzbūvēta sava – Mārupes
vidusskola, veidojās Mārupes un Jaunmārupes ciemati ar
daudzdzīvokļu un individuālajām mājām. Augstās prasības
darba kvalitātei un disciplīnai radīja konkurenci darba
tirgū – ne katru strādāt gribošo pieņēma Mārupē darbā,
bija darbinieku atlase.
Neatkarīgās Latvijas valsts atjaunošana arī Mārupē
sākās ar Tautas frontes aktīvu darbību, šajā tautas kustībā
katra Mārupes ģimene deva savu pienesumu. Veidojot
jauno Latvijas valsti, mēs visi bijām pārņemti ar vienu – ar
neatkarīgas Latvijas ideju, mēs veidojām savu ideālo valsti,
kurā iesoļosim, kā toreiz teicām, kaut pastalās, bet brīvi.
Mūsu Mārupes novads atjaunotās neatkarīgās Latvijas
laikā ir attīstījies strauji un mērķtiecīgi. Mūsu attīstības
un izaugsmes stūrakmens ir mūsu iedzīvotāji, ģimenes.
Nākotnē Mārupes novadam jākļūst par vietu Latvijā,
kur ģimenēm veidot patīkamu dzīves telpu, un uzņēmējiem attīstīt uzņēmējdarbību.
Es apzinos, ka dzīvojam un strādājam saspringtā politiski ekonomiskajā situācijā, tomēr esmu pārliecināts,
ka kopīgiem spēkiem varam atrast izeju no vislielākajām
grūtībām un atrisināt jebkuras problēmas. Mums jābūt
pārliecībai, ka Latvija ir mūsu valsts, Mārupe – mūsu
mājas un ka nākotne atkarīga no mūsu kopējā darba un
katra Latvijas iedzīvotāja atbildības.
Latvija – tie esam mēs paši. Visi kopā un katrs no
mums. Un visiem kopā mums jāveido Mārupes novada un
Latvijas nākotne. Latvijas nākotnes vārdā mēs nedrīkstam
zaudēt ticību rītdienai. Tad mūsu valsts ceļš vedīs augšup.
Novēlu visiem mārupiešiem tādus svētkus, kas iedvesmotu mūs izvirzīt jaunus mērķus un dotu spēkus
tos īstenot!
Sveicu visus Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas 92. gadadienā un Mārupes novada 85 gadu jubilejā!
Mārtiņš Bojārs,
Mārupes novada Domes priekšsēdētājs
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Laipa nākotnei

Mārupes novads
Platība: 10354,5 ha
Atrodas Daugavas kreisajā krasta un robežojas ar
Rīgas pilsētu, Olaines un Babītes novadu.
Iedzīvotāji: 14 729 (CSP 31. 12. 2009.)
Mārupes pašvaldības administratīvajā teritorijā ir 4 ciemi: Mārupe, Jaunmārupe, Tīraine un Skulte, kuros
koncentrēti aptuveni 80 % iedzīvotāju.
Mārupes teritoriju šķērso 3 mazupītes – Mārupīte,
Neriņa un Dzilnupīte. Mārupē atrodas daļa Cenu tīreļa,
daļa Medemu purva un Bieriņu purvs.

Pirmsskolas izglītības iestāde “Zeltrīti”

Ja pirms gadiem desmit jautātu, ar ko jums asociējas Mārupe, šķiet lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji teiktu – gurķi un
tomāti! Arī šodien te audzē gan gurķus, gan tomātus, gan ...
Bet ar ko asociējas Mārupe šodien? Kas Mārupes novadā ir
noticis pēdējo 10 gadu laikā? Var atbildēt ar vienā teikumā –
Mārupe ir kļuvusi daudz jaunāka. Šogad svinam Mārupes
novada 85 gadu jubileju. Gadu skaits ir liels, bet Mārupes
novads nenoveco, esam viena no retajām vietām Latvijā kur
dzimstība pārsniedz mirstību, kur iedzīvotāji nāk dzīvot, nevis
brauc prom. Šī situācija tad arī ir noteikusi Mārupes pašvaldības darba galvenos uzdevumus un mērķus.
Ja palūkojamies vēstures grāmatās, tad tālajā 1925. gadā
pagastam, ko sauca Bieriņu pagasts, tika dots jauns vārds –
Mārupes pagasts. Kā vēsta seni avoti, tas notika 1925. gada
3. augustā. Pērn no pagasta kļuvām par novadu un, kā vēsta
Centrālās statistikas pārvaldes dati, tad Mārupes novadā dzīvo
14 729 (31. 12. 2009.) iedzīvotāji, ja salīdzinām ar 2000. gadu,
tad var secināt, ka Mārupes iedzīvotāju skaits ir dubultojies.
Straujās demogrāfiskās izmaiņas ir noteikušas prioritātes
novada attīstībā un pirmā vietā ir izglītības joma.

Izglītība

2000. gadā tika uzsākta Mārupes vidusskolas rekonstrukcija – daļai skolas tika uzbūvēts 2. stāvs un mainīta jumta konstrukcija, palielinājās skolas apjoms, tika izveidota bibliotēka
un aktu zāle. Skolas rekonstrukcija tiek turpināta joprojām.
2009. gadā skolai tika uzcelts jauns trīsstāvu korpuss, kurā
atrodas klašu telpas un ēdnīca, 2011. gadā tiks uzsākta jaunas
sporta zāles un automašīnu stāvlaukuma būvniecība. Mārupes
vidusskolā pašlaik mācās vairāk nekā 800 bērnu, kuri šobrīd
aktīvi pēta savas skolas vēsturi, jo nākamais gads ir skolas
100 jubilejas gads.
Šogad 10 gadu jubileju ar skanīgiem koncertiem un krāšņām izstādēm šī gada pavasarī svinēja 2000. gadā dibinātā
Mārupes mūzikas un mākslas skola, kas savu mājvietu atrada
Jaunmārupē – bijusī kolhoza dispečeru ēka tika rekonstruēta
un pielāgota skolas vajadzībām. Skola ir veiksmīgi attīstījusies.
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visam drīz ieies piektajā gadu desmitā kā dāvanu, cerams
saņems ēkas renovāciju.
Tā nu sanācis, ka ik reiz, kad svinēsim novadam apaļu
jubileju arī jaunākā izglītības iestāde Mārupē – pirmsskolas
izglītības iestāde “Zeltrīti” svinēs apaļas jubilejas, jo šogad pirmo reizi Latvijā kā pirmais publiskās un privātās partnerības
projekts durvis vēra bērnudārzs ar 280 vietām un tas atrodas
dzīvojamo māju rajonā “Vecozoli”. Privātas partneris – pilnsabiedrība “Acana” – ir uzbūvējis un turpmākos 20 gados apsaimniekos un nodrošinās ar visu nepieciešamo, bet Mārupes
novada pašvaldība šajos 20 gados izpirks no šī privātā partnera
uzcelto bērnudārza ēku. Tāpat šogad esam kļuvuši par vienu
no pirmajām pašvaldībām, kas ar vietu pirmsskolas izglītības
iestādēs nodrošina visus novada mazuļus no 3 gadu vecuma.
Tas panākts pateicoties sadarbībai ar privātajām pirmsskolas
izglītības iestādēm, kur Mārupes pašvaldība publiskā iepirkuma
ceļā iegādājās vietas vēl 150 bērniem.

Sociālā aprūpe, drošība un veselības aizsardzība
Mārupes vidusskolas jaunā piebūve
Pašlaik tajā glezno, veido un spēlē dažādus mūzikas instrumentus vairāk nekā 200 bērni.
5 gadu jubileju šogad svinēja pirmā pēc Latvijas neatkarības atgūšanas uzceltā skola – Jaunmārupes sākumskola. Ēka
jau no projektēšanas sākuma bija ar novatorisku uzdevumu –
te vienlaikus dienas vadīs gan pavisam mazie – pirmsskolas
vecuma bērni –, gan sākumskolas bērni. Šogad skolas kolektīvs
spēra vēl vienu soli uz priekšu un nu jau te mācās arī 5. klases
skolēni 2005. gadā tika uzcelta pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestāde Jaunmārupes ciemā – Jaunmārupes sākumskola.
Pērn savu 60 gadu jubileju atzīmēja Mārupes pamatskola,
kas mārupiešiem vēsturiski ir pazīstama kā Tīraines skola.
Arī te 2008. gadā tika uzbūvēta jauna piebūve ar moderniem
mācību kabinetiem un sporta zāle, kas pazīstama kā Sporta
centrs Tīrainē un kur sporto ne tikai skolas bērni, bet tā ir
kļuvusi par visu mārupiešu iecienītu sportošanas vietu, te
notiek gan vietēja mēroga, gan starptautiskas sacensības.
Savukārt Skultes pamatskola ir kļuvusi par sākumskolu,
un arī te pēdējos 10 gados ir renovētas gandrīz visas telpas.
Tagad arī Skultes skolā zem viena jumta ir gan pirmsskolas
izglītības grupas, gan sākumskola.
Savukārt pirmsskolas izglītības iestāde “Lienīte”, kas pa-

Jau 2006. gadā Mārupes pašvaldībā tika izveidots sociālās
dienests. Tika izveidota un joprojām pastāv pārdomāta un
labi organizēta sociālās palīdzības sistēma, kas ietver ne tikai
pabalstu izsniegšanu, bet arī nopietnu un rūpīgu darbu ar
ekonomiskajās grūtībās nonākušajiem iedzīvotājiem, kā arī ar
vecajiem ļaudīm un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tīrainē
un Jaunmārupē tika izveidoti dienas centri sociālās palīdzības
organizēšanai iedzīvotājiem. Šos dienas centrus ir iemīļojuši
gan bērni, gan vecāka gadagājuma cilvēki, un tas pierāda to,
ka šādu dienas centru izveide ir pareiza un nepieciešama visos
Mārupes novada ciemos.
Lai uzlabotu drošību, 2008. gadā tika izveidota Valsts policijas nodaļa Jaunmārupē. Papildu tam tika noslēgta vienošanās
ar Iekšlietu ministriju par ugunsdzēsības depo būvniecību
Jaunmārupē. Šajā ēkā tika plānots izvietot arī ātrās reaģēšanas
un glābšanas vienību. Diemžēl valsts kopējās ekonomiskās
lejupslīdes dēļ šī kompleksa būvniecība pašlaik ir atlikta.
Mārupes novadā šo gadu laikā maz kas ir mainījies medicīnas pakalpojumu pieejamības jomā. Tie palikuši tādi paši
kā pirms 10 gadiem. Lai situāciju uzlabotu, šajā gadā ir uzsākta tehniskā projekta izstrāde sabiedriskai ēkai Jaunmārupē
Mazcenu alejā 33/3, kur atradīsies telpas aptiekai un dažādiem
medicīnas pakalpojumiem. Papildu tam šajā ēkā tiks izvietots
pašvaldības apmeklētāju centrs (tā saucamā vienas pieturas
aģentūra). Šīs ēkas būvniecība tiek plānota 2011. gadā.
Turpinājums 8. lpp. 
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 9. novembris, 2010

pašvaldībā

Bērnu un jauniešu dienas centram
“Tīraine” – divi gadi!
1. oktobrī Mārupes novada Bērnu un jauniešu dienas
centram “Tīraine” apritēja 2 gadi. Kā pārsteigumu dzimšanas
dienā katrs bērniņš bija sagādājis kādu novēlējumu, lai vakara
gaitā to uzrakstītu uz lielā kopīgā novēlējumu plakāta. Kaut
arī dienas centra klienti tika gaidīti uz jubileju vienīgi ar
labu noskaņojumu, vairākums no viņiem bija paņēmuši līdzi
groziņus kopīgajam svētku galdam. It kā maznozīmīga lieta,
bet tajā pašā laikā tā parāda bērnu un jauniešu attieksmi,
ka dienas centrs viņiem ir kā otrās mājas.
Svētki ir tā reize, kad visi kopā pārrunājam izdarītos
darbiņus un ieskicējam nākotnes vīzijas. Tā ir robežšķirtne
starp bijušo, esošo un topošo. Dienas centram 2 gadi – it
kā aritmētiski neliels laika sprīdis, bet saturiski tie ir bijuši piepildīti ar visdažādākajiem pasākumiem, kas pagājuši
milzīgā tempā.
Liels gandarījums ir tad, kad bērni vai jaunieši ir ieinteresēti kaut ko darīt. Mēs esam paveikuši daudz radošu
darbiņu – strādājuši ar dabas materiāliem, locījuši sarežģītus
origami (papīra locīšanas māksla), darinājuši rotaslietas, veidojuši no plastilīna figūriņas, veidojuši interesantus priekšmetus no papīra, organizējuši mākslas darbiņu izstādes, zīmējuši
plakātus atbilstoši izvēlētajai tematikai un atzīmējuši dzimšanas dienas. Esam piedalījušies akcijā “Skābeklis” (Latvija
stāda kokus), kā arī Rīgas organizētajā maratonā 2010. Nevar
nepieminēt dalību galda tenisa un galda futbola turnīros, bet
kopā ar Bērnu un jauniešu dienas centru “Švarcenieki” – novusa turnīros. Jāpiemin, ka šovasar organizējām arī vairāku
dienu braucienus ar laivām pa Abavas upi.
Pieredze liecina, ka brīva saskarsme, brīvais laiks, ko
bērns vai jaunietis izmanto pēc saviem ieskatiem, ir ļoti
svarīgs viņa sociālajā un psihiskajā attīstībā. Attiecības veidojas ikdienas saskarsmē – esot blakus, klāt un kopā ar
bērniem un jauniešiem ikdienas notikumos, pasākumos

Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 9. novembris, 2010

15. novembrī plkst. 15.00 Sociālā, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde
15. novembrī plkst. 16.00
Attīstības komitejas sēde
15. novembrī plkst. 16.45
Finanšu komitejas sēde
24. novembrī plkst. 15.00
Mārupes novada Domes sēde
Ar Mārupes novada Domes 2010. gada 27. oktobra sēdes Nr. 17 protokolu varat iepazīties
interneta vietnē www.marupe.lv sadaļā “Novada Dome” – “Domes sēžu protokoli”.

un kopīgās nodarbēs, tāpēc sabiedrībai ir jāapzinās tas,
ka tikmēr, kamēr bērns atrodas dienas centrā:
 viņš nav uz ielas;
 viņš neklaiņo un mazinās risks smēķēt, lietot alkoholu un narkotikas;
 viņš neiesaistās pretlikumīgās darbībās – zādzībās
un klaiņošanā;
 viņš neubago;
 viņš atrodas apkurinātā telpā;
 viņš atrodas vidē, kas rosina mainīties un ticēt labajam.
Dienas centrā ikdienas laipni tiek gaidīts ikviens, kas
vēlas gūt atbalstu, atrast domubiedrus un realizēt interesantas idejas.
Lai mīļie vārdi un siltie novēlējumi jubilejā dod pārliecību, enerģiju un prieku turpināt iesākto un piepildīt
sapņus, kas vēl tikai sapņoti!
Sandra Ivbule,
Bērnu un jauniešu dienas centra “Tīraine” vadītāja

Aicina iedzīvotājus pieteikt savus daudzdzīvokļu
namu pagalmus Lielās talkas konkursam
Pasludinot 2011. gada
30. aprīli par ikgadējo mūsu
zemes sakopšanas dienu,
Lielās talkas organizatori aicina ikvienu Latvijas daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju
piedalīties konkursā un iesūtīt informāciju par savu
pagalmu, kam nepieciešama
palīdzība. Konkursa kārtībā tiks izvēlēti 3 līdz 5 pagalmi,
kuriem Talkas organizatori sadarbībā ar piesaistītajiem sponsoriem, atbildīgajām valsts un pašvaldību institūcijām, kā
arī nozaru ekspertiem izstrādās labiekārtošanas plānus un
kopā ar pašiem iedzīvotājiem Lielās talkas dienā, 30. aprīlī,
uzsāks reālus sakopšanas darbus.
Kamēr zemi vēl neklāj sniegs, aicinām apsekot savu
daudzdzīvokļu mājas pagalmu un iesūtīt informāciju par
tā reālo stāvokli, iedzīvotāju vēlmēm un iespējām. Veidojot
aprakstu konkursam, lūdzam aptaujāt arī savus kaimiņus –
kādu viņi vēlētos redzēt pagalmu? Kas pagaidām traucē pagalmā labi justies? Kā palīdz pašvaldība un namīpašnieki? Ko
katrs pats gribētu un varētu darīt pagalma sakopšanas labā?
Pieteikumus konkursam lūdzam sūtīt foto (derēs arī
īss video) un apraksta veidā līdz šī gada 30. novembrim
uz e-pasta adresi pagalmi@talkas.lv vai uz adresi Elizabetes
iela 49, Rīga, LV 1010 (ar norādi – Lielās talkas “Pagalmu
sakopšanas un labiekārtošanas projekts”).
Konkursa pieteikumus izvērtēs ekspertu žūrija, un priekšroka tiks dota tiem pagalmiem, kur pašu iedzīvotāju aktivitāte
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un līdzdarbošanās būs visaugstākā. Konkursa rezultāti un
labiekārtošanai izvirzītie pagalmi tiks paziņoti decembrī.
Lielās Talkas pagalmu sakopšanas un labiekārtošanas
projekta mērķis ir mudināt Latvijas iedzīvotājus pašiem
iesaistīties savas apkārtējās vides uzlabošanā un kopīgiem
spēkiem radīt harmoniskai atpūtai piemērotu vidi šobrīd
daudzviet izdemolētajos un pelēkajos daudzdzīvokļu namu
pagalmos. To labiekārtošana notiks sadarbībā ar profesionāliem ainavu arhitektiem, arhitektiem, dārzniekiem, galdniekiem, augstskolu studentiem, pasniedzējiem, pašvaldībām
un namu īpašniekiem.
Nāk rudens izgreznot Latviju,
Bet nepūlies, necenties tā,
Mums viņa ir visskaistākā tik un tā.
(M. Zālīte)
Sirsnīgi sveicam visus Mārupes novada iedzīvotājus
Latvijas Republikas proklamēšanas 92. gadskārtā
un Mārupes novada 85 gadu jubilejā!
1991. gada barikāžu dalībnieku
Mārupes biedrības valdes priekšsēdētājs
Jānis Ozols un valde
1991. gada barikāžu dalībnieku Mārupes biedrības
sapulce notiks 25. novembrī plkst. 18.00
Mārupes novada Domē, Daugavas ielā 29, 2. stāvā.

Paziņojums
Izvērtējot SIA “EIROKONSULTANTS” sagatavoto
ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu un
izskatot Vides pārraudzības Valsts biroja atzinumu nr. 8
par autoceļa A5 (Rīgas apvedceļš Salaspils–Babīte) posma
km 11,6 (A7) līdz 34,6 (A9) rekonstrukcijas ietekmes
uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu un iesniegumu nr. 3-01/1125, kas Mārupes novada Domē saņemts
30. 09. 2010. un reģistrēts ar nr. 3-12/1428, pamatojoties
uz likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22. un
23. pantu, kā arī ņemot vērā 20. 10. 2010. attīstības
komitejas atzinumu pieņemt iesniegto lēmuma projektu “Par autoceļa A5 (Rīgas apvedceļš Salaspils–Babīte)
posma km 11,6 (A7) līdz 34,6 (A9) rekonstrukcijas projekta turpmāko izstrādi”, 27. 10. 2010. Mārupes novada
Dome nolēma akceptēt autoceļa A5 (Rīgas apvedceļš
Salaspils–Babīte) posma km 11,6 (A7) līdz 34,6 (A9)
rekonstrukcijas projekta turpmāko izstrādi atbilstoši
noslēguma ziņojumā paredzētajiem risinājumiem (atrodas Mārupes novada būvvaldes arhīvā ar lietvedības
Nr. 7987 uz 129 lpp.) un Vides pārraudzības Valsts biroja atzinumā nr. 8 (atrodas Mārupes novada būvvaldes
arhīvā ar lietvedības Nr. 7988 uz 25 lpp.) izvirzītajiem
nosacījumiem, nodrošinot spēkā esošo normatīvo aktu
prasību izpildi.
Ieinteresētās personas Mārupes novada būvvaldē
Mārupē Daugavas ielā 29 darba laikā var iepazīties ar:
1) lēmuma saturu;
2) SIA “EIROKONSULTANTS” sagatavoto ietekmes
uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu par autoceļa A5 (Rīgas apvedceļš Salaspils–Babīte) posma km
11,6 (A7) līdz 34,6 (A9) rekonstrukcijas ietekmi uz vidi;
3) Vides pārraudzības Valsts biroja atzinumu nr. 8
par autoceļa A5 (Rīgas apvedceļš Salaspils–Babīte) posma
km 11,6 (A7) līdz 34,6 (A9) rekonstrukcijas ietekmes
uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu;
4) informāciju par sabiedriskās apspriešanas procesu;
5) pasākumiem, kas tiks veikti, lai novērstu vai samazinātu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi.
12. novembrī Mārupes novada bāriņtiesa aicina
izmantot iespēju un papildināt savas zināšanas par
šobrīd aktuāliem problēmjautājumiem:
 prasība par uzturlīdzekļu piedziņu;
 maksājuma saistības piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā;
 prasība par darba samaksas piedziņu.
Lekcija notiks 12. novembrī plkst. 10.00 Mārupes kultūras nama zālē; to vadīs zvērināta advokāte Linda Zauša.
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pašvaldībā

Mārupes iedzīvotāju aptauja
tev ir ko teikt!
Labdien, cienījamo mārupieti!
Mārupes novada Dome sāk izstrādāt Mārupes novada Attīstības programmu līdz 2017. gadam.
Mēs aicinām Jūs aktīvi līdzdarboties un izteikt savu viedokli par Mārupes novada ilgtermiņa attīstību.
Tieši Jūsu atbildes ietekmēs lēmumu pieņemšanu.
Lūdzam anketu aizpildīt līdz 2010.gada 17.novembrim un iemest īpašās šim nolūkam domātās
kastītēs:

Mārupes novada Domē, Daugavas ielā 29 (foajē);

Mārupes vidusskolā, Kantora iela 97, Mārupe

Mārupes pamatskolā, Viskalnu iela 7 un Viskalnu iela 3, Tīraine

Jaunmārupes sākumskolā, Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupe

Skultes sākumskolā, Skultes iela 25, Skulte

Pirmskolas izglītības iestādē “Lienīte” Gaujas iela 41, Mārupe

Pirmskolas izglītības iestādē “Zeltrīti”, Amatas iela 2, Mārupe

Mārupes mūzikas un mākslas skolā Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe
Aptauju ir iespējams aizpildīt arī elektroniski: www.petnieciba.lv/iedzivotaju_aptauja
Aptauja, protams, ir anonīma un rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.
Lūdzu, izlasiet katru jautājumu un atzīmējiet sev atbilstošo atbildes variantu. Anketā ir paredzētas
vietas arī Jūsu ierosinājumiem un komentāriem – lūdzu, izmantojiet arī šīs iespējas!
Aivars Tabuns, Latvijas Universitātes socioloģijas nodaļas profesors
1. Lūdzu, novērtējiet, cik ļoti Mārupes novadā Jūs apmierina:
(Lūdzu, atzīmējiet vienu atbildi katrā rindā)
1. Satiksmes drošība
2. Ceļu stāvoklis
3. Ceļu tīkls
4. Ceļu tīrīšana ziemā un uzturēšana vasarā
5. Gājēju celiņu tīkls
6. Gājēju celiņu stāvoklis
7. Sabiedriskā transporta pieejamība
8. Izglītības iestāžu pieejamība
9. Mārupes skolu darba kvalitāte
10.Vides stāvoklis/ekoloģiskā situācija
11. Gāzes piegādes pieejamība
12. Elektroapgādes pieejamība
13. Veselības aprūpes pieejamība
14. Tirdzniecības pakalpojumu pieejamība
15. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu
pieejamība
16. Aktīvās atpūtas vietu pieejamība
17. Kultūras dzīve Mārupē
18. Sporta dzīve Mārupē

Ļoti
apmierina
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Apmierina

Neapmierina

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Ļoti
neapmierina
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Nevaru
atbildēt
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1

2

3

4

5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

Nevaru
atbildēt
5
5
5
5
5

2. Lūdzu, novērtējiet, cik ļoti Jūs apmierina Mārupes iestāžu darbs:
(Lūdzu, atzīmējiet vienu atbildi katrā rindā)
1. “Mārupes komunālie pakalpojumi”
2. SIA “Sabiedrība Mārupe”
3. Mārupes Sociālais dienests
4. Mārupes novada būvvalde
5. Mājas lapa www.marupe.lv
6. Mārupes Domes informatīvais
izdevums “Mārupes vēstis”
7. Mārupes novada Kultūras nams
8. Mārupes novada Sporta centrs
9. Mārupes mūzikas un mākslas skola
10. Mazcenu bibliotēka
11. Mārupes pamatskola
12. Mārupes vidusskola
13. Pirmsskolas izglītības iestāde “Lienīte”
14. Tīraines pirmsskolas izglītības iestāde

Ļoti
apmierina
1
1
1
1
1

Apmierina

Neapmierina

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

Ļoti
neapmierina
4
4
4
4
4

1

2

3

4

5

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5

3. Vai Jūs atbalstāt šādas aktivitātes Mārupes novadā: (Lūdzu, atzīmējiet vienu atbildi katrā rindā)

1. Ceļu rekonstrukciju
2. Jaunu ceļu būvi
3. Gājēju ietvju izveidi
4. Velosipēdu celiņu izveidi
5. Ielu apgaismojuma uzlabošanu
6. Jaunu sabiedriskā transporta maršrutu
izveidošanu
7. Bērnudārza paplašināšanu
8. Skolas paplašināšanu
9. Interešu izglītības centra izveidi
10. Tirdzniecības vietu izveidi vietējai
produkcijai
11. Komunālo pakalpojumu sniegšanas
nodošanu privātajam sektoram
12. Municipālās policijas izveidi
13. Sporta centra būvniecību
14. Parku un skvēru izveidi
15. Bērnu rotaļu laukumu un pusaudžu
aktivitāšu laukumu izveidi

4

Tā ir
prioritāte,
noteikti
atbalstu
1
1
1
1
1

Atbalstu

Ne
atbalstu, ne
neatbalstu

Neatbalstu

Nevaru
atbildēt

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

1

2

3

4

5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1

2

3

4

5

Eiropas savienība

4. Kādas, Jūsuprāt, ir steidzamāk risināmās problēmas Mārupes novadā? Kā tās risināt? Lūdzu, ierakstiet!

5. Kādi, pēc Jūsu domām, ir trīs nozīmīgākie Mārupes novada uzņēmējdarbības attīstības virzieni, kas
varētu veidot novada ekonomisko profilu/specializāciju? (lūdzu, atzīmējiet ne vairāk kā trīs variantus)
1. Lauksaimnieciskā ražošana
2. Kokapstrāde
3. Būvniecība
4. Tirdzniecība
5. Ceļu būve
6. Ražošana
7. Kravu pārvadājumi, loģistikas pakalpojumi
9. Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi
10. Cits (Lūdzu, norādiet)................................
11. Nevaru atbildēt
6. Vai Jūs piekrītat šādiem apgalvojumiem: (Lūdzu, atzīmējiet vienu atbildi katrā rindā)
1. Iedzīvotājus ir stingrāk jāsoda par piesārņošanu
2. Iedzīvotājus ir stingrāk jāsoda par privātīpašuma nekopšanu
3. Es jūtos droši Mārupes novadā pēc krēslas iestāšanās

Noteikti Drīzāk
jā
jā
1
2
1
2
1
2

Drīzāk Noteikti Nevaru
nē
nē
atbildēt
3
4
5
3
4
5
3
4
5

7. Cik bieži Jūs iegūstat informāciju par Mārupes Domes darbību minētajos avotos?
(Lūdzu, atzīmējiet vienu atbildi katrā rindā)
1. Mārupes domes izdevumā “Mārupes vēstis”
2. Domē
3. www.marupe.lv
4. Sarunās ar citiem novada iedzīvotājiem

Bieži
1
1
1
1

Reti
2
2
2
2

Gandrīz nekad
3
3
3
3

Nobeigumā daži jautājumi par jums!
Lai varētu labāk apzināt dažādu Mārupes novadā dzīvojošo iedzīvotāju grupu vajadzības un vēlmes,
lūdzu, aizpildiet informāciju par sevi!
8. Jūsu dzimums:
1. Sieviete
2. Vīrietis
9. Jūsu vecums:
1. līdz 21 gadam
2. no 21-39 gadiem
3. no 40-64 gadiem
4. 65 un vairāk gadi
10. Jūsu izglītība:
1. Pamata
2. Vidējā
3. Vidējā speciālā
4. Augstākā
11. Jūsu tautība:
1. Latviešu
2. Krievu
3. Cita (lūdzu, norādiet) .................................
12. Lūdzu, norādiet vienu Jūsu galveno nodarbošanos:
(Lūdzu, atzīmējiet vienu atbilžu variantu, kas visvairāk atbilst Jūsu situācijai)
1. Strādāju algotu darbu
2. Pašlaik mācos, studēju
3. Esmu uzņēmējs/-a, pašnodarbinātais/-ā
4. Esmu bezdarbnieks/-ce
5. Atrodos bērna kopšanas atvaļinājumā
6. Darbojos mājsaimniecībā
7. Esmu pensijā
8. Esmu invalīds/-e
13. Jūsu aptuvenie mēneša ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli:
................................
14. Jūsu dzīves vieta:
1. Mārupe
2. Tīraine
3. Jaunmārupe
4. Skulte
5. Viensēta lauku teritorijā
15. Jūs dzīvojat:
1. Dzīvoklī
2. Privātmājā
3. Rindu mājā
16. Vai tuvāko piecu gadu laikā plānojat mainīt dzīvesvietu?
1. Neplānoju
2. Plānoju pārcelties uz citu dzīvesvietu Mārupes novadā
3. Plānoju pārcelties uz dzīvesvietu ārpus Mārupes novada

Paldies par atsaucību!

Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 9. novembris, 2010

pašvaldībā

Mārupes uzņēmēju aptauja
Tev ir ko teikt!
Labdien, Mārupes novadā strādājošie vai dzīvojošie uzņēmēji!
Mārupes novada Dome sāk izstrādāt Mārupes novada ilgtermiņa Attīstības programmu līdz 2017.gadam. Aicinām Jūs izteikt
savu viedokli par Mārupes novada ilgtermiņa attīstību, palīdzot
veidot iedzīvotāju un uzņēmēju interesēm atbilstošu programmu,
kas sekmētu novada līdzsvarotu tālākattīstību.
Lūdzam anketu aizpildīt līdz 2010.gada 17.novembrim un iemest
īpašās šim nolūkam domātās kastītēs:
 Mārupes novada Domē, Daugavas ielā 29 (foajē);
 Mārupes vidusskolā, Kantora iela 97, Mārupe
 Mārupes pamatskolā, Viskalnu iela 7 un Viskalnu iela 3, Tīraine
 Jaunmārupes sākumskolā, Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupe
 Skultes sākumskolā, Skultes iela 25, Skulte
 Pirmskolas izglītības iestādē “Lienīte” Gaujas iela 41, Mārupe
 Pirmskolas izglītības iestādē “Zeltrīti”, Amatas iela 2, Mārupe
 Mārupes mūzikas un mākslas skolā Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe
Anketu ir iespējams aizpildīt arī elektroniski: www.petnieciba.
lv/uznemeju_aptauja
Aptauja, protams, ir anonīma un rezultāti tiks izmantoti tikai
apkopotā veidā.
Lūdzu, izlasiet katru jautājumu un atzīmējiet sev atbilstošo atbildes variantu. Anketā ir arī paredzētas vietas Jūsu ierosinājumiem
un komentāriem - mēs Jūs aicinām izmantot šīs iespējas!
Aivars Tabuns,
Latvijas Universitātes socioloģijas nodaļas profesors
1. Kādi, Jūsuprāt, ir svarīgākie uzdevumi, kas būtu jāveic Mārupes
novadā uzņēmējdarbības vides uzlabošanai?
(Lūdzu, atzīmējiet vienu atbildi katrā rindā)
Prioritārs
Būtisks
uzdevums uzdevums
1. Jaunu ceļu būve
2. Esošo ceļu apsaimniekošana
3. Energoapgāde
4. Ūdensapgāde
5. Kanalizācija
6. Gāzes apgāde
7. Atkritumu apsaimniekošana
8. Sabiedriskā transporta kustība
9. Telekomunikāciju pakalpojumi
10. Sadzīves pakalpojumi
11. Telpu nomas pakalpojumi
12. Teritoriālais plānojums
13. Cits (lūdzu, norādiet)
.................................................................
.................................................................

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1

2

Mazāk
Nevaru
būtisks
atbildēt
uzdevums
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3

3. Lai Jūsu uzņēmums veiksmīgi attīstītos, Mārupes novada
Domei būtu jāuzlabo:
(Lūdzu, atzīmējiet vienu atbildi katrā rindā)
Nav
Būtiski
jāuzlabo, Nevaru
Jāuzlabo
jāuzlabo
darbība atbildēt
apmierina
1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

4. Vai Mārupes novada Dome palīdz uzņēmējdarbības attīstībai?
1. Jā, palīdz savu iespēju robežās
2. Jā, taču varētu palīdzēt vairāk
3. Nē, nepalīdz
4. Nevaru atbildēt
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 9. novembris, 2010

5. Lai attīstītu uzņēmējdarbības vidi, Mārupes novadā būtu nepieciešams: (Lūdzu, atzīmējiet vienu atbildi katrā rindā)
1. Organizēt regulāras diskusijas ar
uzņēmējiem
2. Domē izveidot uzņēmēju
konsultatīvo padomi
3. Atbalstīt Mārupes uzņēmēju
produktu un pakalpojumu
mārketinga aktivitātes
4. Organizēt uzņēmējiem apmācību
seminārus
5. Vairāk nodrošināt bezmaksas
konsultācijas Mārupes uzņēmējiem
6. Atvieglot informācijas iegūšanu
no pašvaldības
7. Veidot sadarbības pilsētu līgumus
8. Rīkot konkursus veiksmīgāko
Mārupes uzņēmēju godināšanai
9. Veicināt novada uzņēmējsabiedrību
mājas lapu izveidošanu
10. Izveidot atbalsta programmu
jauniem uzņēmumiem
11. Plašāk iesaistīt uzņēmējus
teritorijas labiekārtošanas projektos
12. Sniegt uzņēmējiem palīdzību
finansējuma piesaistē
13. Cits (lūdzu, norādiet)
..................................................................

Noteikti Drīzāk Drīzāk Noteikti Nevaru
jā
jā
nē
nē
atbildēt
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6. Kā Jūs kopumā vērtējat sava uzņēmuma attīstības iespējas
Mārupes novadā?
1. Ļoti labas
2. Labas
3. Viduvējas
4. Sliktas
5. Ļoti sliktas
6. Nevaru atbildēt
7. Kurš šobrīd ir visbūtiskākais šķērslis uzņēmējdarbības veikšanai
tieši Mārupes novadā?

8. Kā Jūs pats/-i varētu palīdzēt uzņēmējdarbības vides, Mārupes
novada attīstībai?

Lai labāk saprastu Mārupes uzņēmējdarbības vidi, dažādu uzņēmēju
vajadzības, lūdzam sniegt dažas ziņas par Jūsu uzņēmumu!

12. Kāda ir Jūsu uzņēmuma galvenā darbības joma?
1. Ražošana
2. Tirdzniecība
3. Pakalpojumi privātpersonām
4. Pakalpojumi organizācijām
5. Būvniecība
6. Lauksaimnieciskā ražošana
7. Cits (lūdzu, norādiet) ................................................
13. Kāda ir Jūsu uzņēmuma juridiskā forma?
1. Individuālais komersants (IK)
2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
3. Akciju sabiedrība (AS)
4. Cita (lūdzu, norādiet) ................................................
14. Cik cilvēku strādā Jūsu uzņēmumā vai tā filiālēs Mārupes novadā?
1. 1-5
2. 6-10
3. 11-20
4. 21-50
5. 51-100
6. Vairāk kā 100
7. Mārupes novadā uzņēmuma darbinieki nestrādā
15. Cik
1.
2.
3.
4.
5.

ilgi Jūs nodarbojaties ar uzņēmējdarbību?
Pirmo gadu
2-4 gadus
5-7 gadus
8-10 gadus
Ilgāk kā 10 gadus

16. Jūsu uzņēmuma juridiskā adrese ir:
1. Mārupes novadā
2. Citur
17. Jūsu uzņēmuma faktiskā adrese/-es ir:
(Lūdzu, atzīmējiet visus atbilstošos variantus)
1. Mārupē
2. Tīrainē
3. Jaunmārupē
4. Skultē
5. Citur Mārupes novadā
6. Ārpus Mārupes novada
18. Vai pēdējo divu gadu laikā Jūsu uzņēmumā:
(Lūdzu, atzīmējiet vienu atbildi katrā rindā)
Palielinājās
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2. Kāda ir bijusi Jūsu sadarbības pieredze ar Mārupes novada
Domi un tai pakļautajām iestādēm?
1. Ļoti veiksmīga
2. Veiksmīga
3. Viduvēja
4. Neveiksmīga
5. Ļoti neveiksmīga
6. Neesmu sadarbojies

1. Domes Finanšu komitejas
darbs
2. Domes Attīstības komitejas
darbs
3. Domes Vides un komunālo
jautājumu komitejas darbs
4. Būvvaldes darbs
5. Citu dienestu/speciālistu
darbs (lūdzu, norādiet)
.............................................................
.............................................................

Eiropas savienība

9. Kādi, pēc Jūsu domām, ir trīs nozīmīgākie Mārupes novada uzņēmējdarbības attīstības virzieni, kas varētu veidot novada ekonomisko
profilu/specializāciju? (lūdzu, atzīmējiet ne vairāk kā trīs variantus)
1. Lauksaimnieciskā ražošana
2. Kokapstrāde
3. Būvniecība
4. Tirdzniecība
5. Ceļu būve
6. Ražošana
7. Sadzīves pakalpojumi
8. Kravu pārvadājumi, loģistikas pakalpojumi
9. Informatīvo tehnoloģiju pakalpojumi
10. Cits (Lūdzu, norādiet) ....................................................
11. Nevaru atbildēt

1. Darbinieku skaits
2. Darbinieku algas
3. Uzņēmuma apgrozījums
4. Uzņēmuma peļņa

1. Mārupes Domes informatīvajā izdevumā
“Mārupes Vēstis”
2. Domē
3. www.marupe.lv
4. Sarunās ar Mārupes uzņēmējiem
5. Sarunās ar citiem novada iedzīvotājiem

Reti

Gandrīz
nekad

1

2

3

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

11. Vai esošie informācijas avoti apmierina jūsu vajadzības pēc
informācijas par novada aktualitātēm?
1. Jā, pilnībā
2. Daļēji
3. Nē

Samazinājās
3
3
3
3

19. Vai Jūsu uzņēmums pēdējo divu gadu laikā ir izmantojis šādus finanšu atbalsta pasākumus: (Lūdzu, atzīmējiet vienu atbildi katrā rindā)
Jā
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1. Aizdevumi
2. Galvojumi
3. Dotācijas un subsīdijas
4. Nekustāmā īpašuma atlaides
5. Valsts līdzfinansējums projektos
6. ES struktūrfondi
7. Pašvaldību pasūtījumi/iepirkumi
8. Atlaides pašvaldību telpu īrei
9. Atlaides pašvaldību zemes nomai

Nē
2
2
2
2
2
2
2
2
2

20. Vai plānojat tuvāko piecu gadu laikā:
(Lūdzu, atzīmējiet vienu atbildi katrā rindā)

10. Cik bieži Jūs iegūstat informāciju par Mārupes Domes darbību minētajos avotos? (Lūdzu, atzīmējiet vienu atbildi katrā rindā)
Bieži

1
1
1
1

Būtiski
nemainījās
2
2
2
2

1. Ražošanas/pakalpojumu
apjomu
2. Jaunus produktu un
pakalpojumus izstrādi
3. Darba vietu skaitu
4. Jaunu telpu/zemes platību
iegādi Mārupes novadā
5. Jaunu telpu/zemes platību
iegādi citā novadā
6. Jaunu telpu/zemes platību
nomu Mārupes novadā
7. Jaunu telpu/zemes platību
nomu citā novadā

Palielināt Saglabāt Samazināt Pārtraukt /
līdzšinējā
likvidēt
līmenī
1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Paldies par atsaucību!
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pašvaldībā

Oktobris – novusa mēnesis
Oktobra sākumā Jaunmārupes trīs jaunajiem novusistiem bija iespēja doties pie draugiem uz Piņķiem, kur
Babītes sporta kompleksā notika “Babītes novada sporta
spēles 2010” sacensības novusā un katram no viņiem izdevās iegūt godalgas.
Ēriks Kursišs tautas klasē zēniem ieguva 1. vietu, Karīna
Ķemere tautas klasē meitenēm ieguva 1. vietu, bet Dagnija
Puniņa tautas klasē meitenēm ieguva 2. vietu.
Savukārt oktobra nogalē Baldones sporta kompleksā norisinājās atklātais Baldones čempionāts novusā vienspēlēs. Sacensības izvērtās ļoti interesantas un aizraujošas. Baldoniešiem
bija spēcīgi konkurenti, jo dalībnieki ieradās arī no Bauskas,
Mārupes, Kurmenes, Babītes, Ķekavas un Daugmales.
Starp pieaugušajiem čempionāta dalībniekiem bija arī
divi skolas vecuma novusisti no Jaunmārupes – Karīna
Ķemere (15 g.) un Ēriks Kursišs (12 g.).
Lai gan Karīnas izcīnītā 1. vieta sieviešu grupā nevienam nebija pārsteigums, jo Karīna ir Eiropas čempione
(vecuma grupā līdz 15 gadiem), Ērika 8. vieta vīriešu grupā
starp 28 pieredzējušiem novusistiem pārsteidza ikvienu un
ir liels panākums!
Novusa mēnesis beidzās ar vietējo turnīru Mārupes bērniem, kad Tīraines sporta kompleksā spēkiem mērojās gan
pieredzējuši bērni, gan tie, kas nesen sākuši apgūt novusa
spēles pamatus. Startējot vienotā grupā, zēni un meitenes:

1. vietu ieguva Ēriks Kursišs,
2. vietu ieguva Vladislavs Deičiks,
3. vietu – Konstantīns Mihejevs.
Ja arī tu vēlies apgūt novusa spēles noslēpumus, esi
gaidīts dienas centrā “Švarcenieki” (Jaunmārupe, Mazcenu Aleja 4, tālr. uzziņām 29594004) vai dienas centrā
“Tīraine” (Tīraine, Viršu iela 4, tālr. uzziņām 27873903).
Gatis Vācietis,
Bērnu un jauniešu dienas centra “Švarcenieki” vadītājs

Apkārtnes sakopšanas talka
Jaunmārupes sākumskolā
“Ja kāds allaž jūs gaida, ir vienmēr gatavs uzklausīt,
mierināt, pabarot un dziedināt, visticamāk, tā ir jūsu
mamma vai arī Daba. Jo Daba jau ir mamma. Visiem – arī
mūsu mammām,” – ar šādiem vārdiem mūs, Jaunmārupes
sākumskolas skolotājus, “uzrunāja” a/s “Latvijas valsts
meži”. Šie vārdi 3. klašu un 5. klases skolotājām Diānai
Zemītei, Anitai Līdakai un Unai Moisejai lika iesaistīties
a/s “Latvijas valsts meži” struktūrvienības “Mammadaba”
meistarklases meža izzināšanas pasākumos.
Izziņas procesu iesākām ar ekskursiju un meža izzināšanas nodarbību vienā no “Mammasdabas” atpūtas
objektiem – Jaunmoku pils meža muzejā, par kuru jau
stāstījām iepriekš.
Rudens mums sniedz ne tikai iespēju dodoties ekskursijā baudīt skaistos dabas skatus un vērot dabu, bet
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arī pastrādāt, atrodoties svaigā gaisā. Iesaistoties projektā
“Mammadaba”, viena no veicamajām aktivitātēm ir piedalīšanās vides sakopšanas talkā, tāpēc nolēmām sākt ar
vienkāršāko, tuvāko un skaistāko – doties palīgā skolas
dārzniecei Laimai sagrābt lapas skolas pagalmā.
3.a, 3.b un 5. klases skolēni “metās” darbā. Bērni
strādāja ar aizrautību un prieku. Ieguvēji bijām visi –
gan skolas dārzniece, kam palīdzējām, gan skolēni, kas
izjuta gan darbošanās prieku, gan prieku par padarīto,
gan arī vilšanos, redzot, kā vējš atkal visu “sakārto”, kā
viņam patīk. Ieguvēji bija arī pārējie skolas darbinieki un bērni, kas var priecāties par sakopto apkārtni.
Protams, Dabai vēl ir daudz kur palīdzēt un daudz ko
no tās mācīties.
Diāna Zemīte

Sudrabotās volejbolistes
Latvijas Jaunatnes kausa izcīņā volejbolā, kas ir otras nozīmīgākās sacensības aiz Latvijas čempionāta, jaunās mārupietes Anete Briņķe, Laima Ozola, Luīze Zvejniece, Sintija
un Agnija Ārmanes, Terēze Šmēmane, Monta Urbāne, Elīna
Pokolane, Katrīna Lejiņa, Annija Milllere un Laima Staune
izcīnīja sudraba medaļas. Mārupietes uzvarēja Daugavpils
BJSS, Madonas BJSS, Talsu un citu sporta skolu komandas,
bet finālcīņā ar 1:3 nācās piekāpties Rīgas Volejbola skolas
izlases komandai. Tas ir mūsu mazo volejbolistu pagaidām
augstākais sasniegums līdzās pagājušajā sezonā izcīnītajām
bronzas medaļām valsts čempionātā.
Baltijas kausa izcīņā, kas nedēļas nogalē, 29.–31. oktobrī,
notika Šauļos un kurās piedalījās arī Polijas un Somijas jaunie
volejbolisti, Latvijas izlasē tika “iesauktas” Mārupes Sporta
centrā izaugušās Anete Briņķe, Monta Urbāne un Elīna Pokolane. Monta un Elīna no Lietuvas pārveda sudraba medaļas,
zaudējot spēcīgajai Polijas vienībai, bet pieveicot mājinieces
un igaunietes.

Kopvērtējums
2010. gada
5. novembris

Vieta Komanda
S
U N Z +/- P
1.
Sport 2000
5
4
0
1 +54 13
2.
BK “BA Turība-3”
4
4
0
0 +85 12
3.
A7/Kaija
4
4
0
0 +34 12
4.
Jaunmārupe
6
3
0
3 +25 12
5.
Vilkači
5
3
0
2 +35 11
6.
Aizsargi
5
3
0
2 +21 11
7.
Kurbads
5
2
0
3 -69 9
8.
MIG
4
2
0
2 +42 8
9.
Mārupes vidusskola
5
1
0
4 -38 7
10.
Pro Mailīte
5
1
0
4 -63 7
11.
Melnais jātnieks
4
1
0
3 -22 6
12.
F-Team
4
0
0
4 -104 4
Piezīmes: S – spēles, U – uzvaras, N – neizšķirti, Z – zaudējumi, +/- –
gūto/zaudēto punktu starpība, P – punkti.
Plašāka informācija par spēlēm, rezultātiem, un citām aktualitātēm
interneta vietnē www.mnbl.lv.

Rudens veltes
Oktobra sākumā Mārupes pensionāri, savas biedrības aicināti, pulcējās Mārupes kultūras namā tematiskā sarīkojumā
“Rudens veltes”.
Daudziem Mārupes pensionāriem un viesiem no Babītes
līdzi bija ne tikai “groziņi”, bet arī krāšņi rudens ziedi, ķirbji, āboli, cidonijas, augļu, dārzeņu un sēņu konservi un citas
rudens veltes, kas priecēja acis un lika sajust Latvijas rudens
skaistumu un dāsnumu.
Saulaino rudens dienu ar skaistām dziesmām pieskandināja
Mārupes pensionāru biedrības ansambļa “Pīlādzis” dziedātājas,
savu dejotprasmi rādīja Mārupes līnijdeju dejotājas.
Pensionāru vārdā par skaistajiem priekšnesumiem dziedātājām un dejotājām, kā arī izstādes “Rudens veltes” veidotājiem
pateicās Mārupes pensionāru biedrības priekšniece Brigita
Cimanska un Babītes pensionāru biedrības priekšniece Vilma
Remese.
Izstādē īpaši izcēlās dažādas krāsas, formas un lieluma
ķirbji, ko demonstrēja Gunta Lielkāja, savukārt gaišu smaidu
raisīja Maijas Sprūdes veidotā saule no ķirbja un kukurūzas
vālītēm. Tāpat priecēja ņiprs ežuks un citi veidojumi, Lilijas
Kristapsones ziedi un dekoratīvie kāposti, Daces Dalbergas
smaržīgās piparmētras un zaļumi, Babītes pensionāru grozi
ar rudens veltēm un daudzu citu pasākumu dalībnieku nestie
kabači, patisoni un citas veltes no Jaunmārupes, Mārupes,
Tīraines un Skultes.
Kad rudens veltes bija apskatītas, līdzpaņemtie groziņi nobaudīti, pensionāri ļāvās dejas aicinājumam. Paldies visiem, kuri
rūpējas par šo jauko un sirsnīgo pasākumu, kurā pensionāri
varēja satikties, pārrunāt dzīvi un gūt pozitīvas emocijas.
Agita Pāvule
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 9. novembris, 2010

Laipa nākotnei
 Nobeigums. Sākumu lasiet 2. lpp.

Kultūra, tūrisms un sports

Nozīmīga vieta un loma Mārupes novadā ir gan kultūras,
gan sporta dzīvei. Tikpat radoša un izdomas bagāta kā kultūras
nama direktore Ira Dūduma ir visa vairāk nekā 300 cilvēku lielā
kultūras nama pašdarbnieku saime. Gan dziedošās vecmāmiņas,
gan koru un ansambļu dziedātāji un dažādu paaudžu dejotāji.
Tāpat lielas cerības mārupieši liek uz pērn dibināto Mārupes
teātri. Savukārt maija pēdējā svētdienā arī nākamos gadus gan
lieli, gan mazie mārupieši sanāks kopā uz Bērnu svētkiem, kad
programma ir tik plaša, ka katrs var izvēlēties sev piemērotāko
atpūtas veidu – sporta sacensības, atrakcijas, konkursus un
svētku koncertu 4 stundu garumā.

2009. gadā 20 gadu jubileju svinēja Mārupes kultūras
nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Mārupieši”.
Vai arī aplūkojuši daudzās jaunbūves, kas ar laiku varētu kļūt par
modernās arhitektūras paraugiem. Bet neskartās dabas skaistumu
varat baudīt Cenu tīrelī. Tā ir aizsargājama teritorija – Dabas
liegums, kam 2005. gadā tika apstiprināts Cenu tīreļa Dabas
aizsardzības plāns. Laikā no 2005. līdz 2008. gadam Cenu tīrelī
tika izveidota tūrisma taka. Ejot pa šo taku, var baudīt to dabas
skaitumu, kāds reti kur pasaulē sastopams.

Mārupes problēmjautājumi ir infrastruktūra,
ceļi un sabiedriskais transports
2007. gadā tika paplašināta Mārupes kultūras nama ēka.
Šogad mārupieši lepojās ar diviem olimpiešiem – kalnus
slēpotāji Kristaps Zvejnieks un Roberts Rode godam pārstāvēja
mūsu valsti Ziemas olimpiādē Vankūverā. Līdzenajos Mārupes
laukos ir izauguši spēcīgi kalnu slēpotāji, tāpat kā te pilnveidojas
jaunie futbolisti, basketbolisti, volejbolisti, un citu sporta veidu
pārstāvji, par kuru sportiskajiem sasniegumiem rūpējas Sporta
centra vadītāja Silvija Bartuševiča. Sportiskie sasniegumi ir
gan Latvijas gan Eiropas un pasaules līmeņa sacensībās un kā
priekšnosacījums tiem ir labi izveidotās sporta zāles un laukumi. 2008. gadā tika izveidots skeitparks un rotaļu laukums
Jaunmārupē, 2009. gadā rotaļu laukums Skultē, sporta laukums
Gerberu ielā un skeita laukums Tīrainē. Jau otro gadu mums
ir pašiem sava Mārupes novada basketbola līga, kuru dibināja
3 entuziasti un kas ir kļuvusi populāra arī ārpus mūsu novada
robežām. Mārupes atpazīstamību veicina gan privātuzņēmēju
izveidotais golfa klubs “Viesturi”, gan Mārupes tenisa skola
Jaunmārupē. Un protams privātie uzņēmēji aktīvi darbojušies
jāšanas sporta attīstībā – šajos gados ir izveidoti zirgu staļļi
“Lielceros”, “Imakās”, “Zandeļos” un “Tīrainē”.
Lai arī Mārupe nevar lepoties ar senām pilīm vai moderniem
atrakciju parkiem, tomēr arī tūristiem te ir ko redzēt. Vai esat
apmeklējuši lidmašīnu muzeju un aplūkojuši dažādos lidaparātus?

Modernajā sporta centrā Tīrainē nodarbības notiek dažādos sporta veidos.
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 9. novembris, 2010

Pirms desmit gadiem Mārupē iedzīvotāju bija daudz mazāk
nekā tagad un arī budžeta līdzekļu bija mazāk. Tāpēc pirmie tika
risināti tie jautājumi, kas skāra svarīgāko dzīves jomu – izglītību.
2010. gadā varam uzskatīt, ka izglītības joma Mārupē ir sakārtota
atbilstoši šī brīža vajadzībām. Pēdējo piecu gadu laikā tika atvēlēti
budžeta līdzekļi ceļu būvēšanai un asfaltēšanai. Papildu tam ceļu
būvēšanai tika piesaistīti arī privātie līdzekļi. Saistībā ar Vecozolu
daudzdzīvokļu māju rajona būvniecību, par privātiem līdzekļiem
2005. gadā tika asfaltēta Vecozolu iela. Pašvaldība 2008. gadā tai
uzbūvētja gājēju celiņu, bet 2009. gadā tika uzbūvēta Liliju iela
un rekonstruēta Kantora iela. 2010. gadā ir rekonstruēta Gaujas
iela. Ir paveikti arī mazāki darbi. Papildu tam ir noasfaltēta Bebru
iela, Kabiles iela, Lielās ielas posms, Pededzes iela un vairākas
ielas Jaunmārupē.
Mārupes novada iedzīvotājus vienmēr ir satraucis valstij piederošo ceļu tehniskais stāvoklis Mārupes novadā. Tā ir Daugavas
iela, Stīpnieku ceļš, Vecā Jelgavas šoseja. Mārupes novada Dome
šo gadu laikā ir centusies pasteidzināt šo ceļu rekonstrukciju,
aktīvi vedot pārrunas ar Satiksmes ministriju un va/s “Latvijas
Valsts ceļi” Rīgas nodaļu. Vienmēr darbi tiek atlikti līdz bagātākiem laikiem. Cerams, tie pienāks 2012. gadā. Pašlaik ir izstrādāts
tehniskais projekts Daugavas ielas rekonstrukcijai posmā no
Rīgas robežas līdz pieturai “Senči” un skiču projekts posmam
līdz Jaunmārupei.
Sabiedriskā transporta pakalpojumus Mārupes novadam
nodrošina kaimiņi – Rīgas pašvaldības uzņēmums “Rīgas satiksme”. Mārupes novada iedzīvotājus neapmierina tas, ka nav
tiešas sabiedriskā transporta sasaistes starp atsevišķiem Mārupes

2010. gadā tika rekonstruēta Gaujas iela.

ciemiem. Skultes iedzīvotāji atrodas aiz lidostas “Rīga” skrejceļa kā
aiz nepārejamas sienas. Lai nokļūtu Mārupes novada Domes ēkā,
tiem jābrauc uz Rīgu un tikai tad uz Mārupi. Mārupes novadam
attīstoties un iedzīvotāju skaitam palielinoties, būs jāizdiskutē starp
iedzīvotājiem un jārisina jautājums par sabiedriskā transporta
izveidi starp Mārupes novada ciemiem.
Pie infrastruktūras veidošanas Mārupes novadā tiek strādāts
nepārtraukti. Daži darbi sokas labāk, citi –gausāk. Mārupes novads ir labi apgādāts ar gāzi, bet slikti ar elektrību. Nepieciešama
jaunu 110/20 kW apakšstaciju būvniecība Mārupes ziemeļu
daļā un Jaunmārupē. Mārupes novada visi ciemi ir apgādāti ar
dzeramo ūdeni. 2000. gadā Mārupes ciemā tika uzcelts jauns
ūdenstornis, bet Mārupes ciemā nav centralizētas kanalizācijas.
Lai sakārtotu Mārupes ūdens un kanalizācijas sistēmu ilgtermiņā, Mārupes novadā 2011. gadā tiks uzsākti vērienīgi darbi pie
jaunu ūdensapgādes un attīrīšanas iekārtu būvniecības Kantora
ielā 97 (vidusskolas teritorijā) un centralizētas kanalizācijas maģistrālo tīklu būvniecības pieslēgumam Rīgas pilsētas attīrīšanas
iekārtām.

Kā veidojas apbūve novadā?

Bieži vien starp Mārupes iedzīvotājiem raisās diskusija par
to, kā veidojas Mārupes novads, vai apbūve ir pārdomāta, vai
haotiska. Atbilde ir – Mārupes novadam jau kopš 1997. gada ir
bijis spēkā esošs teritorijas plānojums. 2003. gadā tika izstrādāts
pašlaik spēkā esošais plānojums 2002.–2014. gadam, kuram
2009. gadā tika izstrādāti grozījumi. Teritorijas plānojuma pamatkoncepcija ir šāda: lai Mārupes novada attīstība būtu ilgtspējīga,
plānotā apbūve jāveido sabalansēti – nepieciešami gan dzīvojamie
rajoni, gan darījumu un sabiedrisko objektu teritorijas. Darījumu
objektu teritorijas izvietojas gar Valsts 1. un 2. šķiras ceļiem,
novada ceļiem un galvenajām ielām. Tie veido buferzonu un
aizkavē negatīvo ietekmi no ceļiem uz pārējām apbūves zonām.
Tālāk no ceļiem tiek veidota dzīvojamā apbūve. Mārupes novadā
blīva apbūve veidojas četros ciemos: Mārupē, Tīrainē, Jaunmārupē
un Skultē. Tuvākajā nākotnē, pēc 2014. gada, izveidosies jauns
ciems starp Mārupi un Jaunmārupi. Katrā ciemā ir nepieciešama infrastruktūra: skolas, bērnudārzi, veikali, pasts, aptieka,
centralizēti ūdensapgādes, kanalizācijas, elektroapgādes un gāzes
apgādes tīkli. Nepieciešamas asfaltētas ielas ar apgaismojumu
un gājēju celiņiem. Infrastruktūras izveidošana un uzturēšana
prasa lielus pašvaldības budžeta līdzekļus, tāpēc novada Domei
ir jārūpējas par to, lai šie līdzekļi tiktu nodrošināti un pārdomāti
izlietoti. Ja dzīvojamā apbūve tiks veidota tikai no savrupmājām,
tad salīdzinoši lielās teritorijās, kurām jānodrošina infrastruktūra, būs zems iedzīvotāju blīvums un viņu samaksātie nodokļi
nespēs segt izdevumus par tās infrastruktūras izveidošanu un
uzturēšanu, kas tiem ir nepieciešama. Tāpēc paralēli savrupmāju
apbūves teritorijām jābūvē arī daudzdzīvokļu māju rajoni, kuros
iedzīvotāju blīvums ir daudz lielāks. Daudzdzīvokļu māju apbūve
spēj nodrošināt budžeta ieņēmumus, kas nepieciešami novada
kopējai infrastruktūrai.
Mārupes novadā pēdējo desmit gadu laikā bijusi ļoti intensīva apbūve. Uzbūvēts savrupmāju dzīvojamais rajons, ko mēs
pazīstam kā Māras ciemu un uzbūvēts arī daudzdzīvokļu māju
rajons, ko pazītam kā Vecozolu namus. Gar Ulmaņa gatvi, Veco
Jelgavas šoseju, Stīpnieku ceļu un Daugavas ielu tiek būvēti biroji,
noliktavas, tirdzniecības objekti. Darījumu objektu teritorijās
apbūve pagaidām vēl nav viendabīga, ir atsevišķi objekti, kuriem blakus ir brīvas teritorijas. Tas nozīmē, ka novads attīstās
un pilnveidojas. Un mēs visi kopīgi to veidojam. Un veidosim
to, kopīgi arī aizpildot anketas, kas ievietotas “Mārupes Vēstu”
4. un 5. lappusē.
P. S. Par Mārupi un mārupiešiem 1999. gadā tika izdota
Ritas Kristsones apkopotā grāmata “Līdumnieku zeme Mārupe”,
savukārt 2001. gadā iznāca Ilzes Būmanes sastādītā grāmata
“Lāsta atburšana”, kas stāstīja par ģimenēm, kas atgriezās vai
rada patvērumu te pēc izsūtīšanām. Varbūt ir laiks rakstīt trešo
grāmatu par jaunākajiem laikiem Mārupē?
Aida Lismane
un Ģirts Pūle
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Karogs pazudis.
Padarītais redzams vēl šodien
Par darba sasniegumiem kolhozam “Mārupe”
1967. gadā mūžīgā glabāšanā svinīgi tika nodots LKP
CK un Arodbiedrību centrālās padomes Sarkanais karogs.
Gribējās to aplūkot, taču senā godība kaut kur noklīdusi,
pat SIA “Sabiedrība Mārupe” vietējā arhīvā nav atrodama.
Toties līdz Mārupes novada 85 gadu jubilejai saglabājušās citas liecības par bijušo kolhoznieku veikumu. Un
ne tikai Jaunmārupē vien.
Var jau prātot, kāds izskatītos novads, ja divos gabalos
nebūtu sarauts Latvijas laiks. Skaidrs, ka arī tad, un droši vien
pat ātrākos tempos, neauglīgā smiltaine ar purvu akačiem
vidū būtu nomeliorēta un ielabota. Būtu saceltas dzīvojamās
mājas un izbūvēta visa veida infrastruktūra. Taču laika grieži
šo darbu uzdeva administratīvās teritorijas lielajam saimniekam – kolhozam “Mārupe”. Ciema izpildkomitejai tolaik nebija
ne jēdzīga budžeta, ne teikšanas, savukārt privātīpašums – bez
tiesībām palielināties.
Nobela prēmijas laureāts, īru rakstnieks Bernards Šovs
savulaik ieteicis: “Mēģiniet dabūt to, ko gribat, citādi jums
nāksies vēlēties to, ko esat dabūjuši.” Nu tad gribot mēģināsim dabūt, piemēram, supergludus lielceļus, jo tie izdangātie
asfaltsegumi vēl ir saglabājušies no kolhoza laikiem. “Ceļus
priekšsēdētāja vietnieka Jāņa Grīga vadībā asfaltēja, lai normāli varētu piebraukt pie kopsaimniecības fermām un citiem
ražošanas objektiem”, atceras 1975. gada ienācējs Mārupē, tagad
SIA “Sabiedrība Mārupe” valdes priekšsēdētājs Modris Spuģis
un piebilst, ka tolaik vispār ar ceļiem Jaunmārupes pusē bijis trūcīgi. Piemēram, lai tiktu uz Jelgavu, vispirms vajadzējis
braukt uz Rīgu. Situācija uzlabojās tikai 70. gadu beigās, kad
valsts paņēma atpakaļ kolhozam iznomāto zemi un izbūvēja
apvedceļu, viaduktu, kā arī jauno šoseju, kas savieno Jaunmārupi ar Mārupi. Diemžēl šim ceļam vēl aizvien jaudāts tikai
aizlāpīt bedrītes.
Būdams diplomēts siltumenerģētiķis, valdes priekšsēdētājs
neaizmirst pateikt, ka par kolhoza naudu tika izbūvētas dabas
gāzes pievadtrases Mārupei un Jaunmārupei, uzcelta centrālā
katlu māja. Arī ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tapušas
par kolhoznieku naudu. Pat deviņdesmito gadu vidū celtajā
Jaunmārupes ūdenstornī ielikti kolhoza sagādātie materiāli.
Un kur tad vēl visas daudzdzīvokļu nami, Līvānu mājiņas,
bērnudārzs “Lienīte”, savulaik viens no populārākiem visā valstī.
Jā, arī tagadējā Jaunmārupes mūzikas un mākslas skola taču
iekārtota kolhoznieku uzbūvētajā ēkā. Un kas zīmīgi – izņemot
iesākto bērnudārza korpusu, kuru privatizētājs tā arī pametis
likteņa varā, visas pārējās nepabeigtās celtnes deviņdesmito
gadu sākumā, pateicoties toreizējā priekšsēdētāja Jāņa Zvaigznes
taupīgajam saimnieciskumam, tika saglabātas vai veiksmīgi
pārdotas tālākajai izbūvei. Arī kolhoza laikā uzcelto darbnīcu un
garāžu ēkas, kā arī stāvlaukumi tagad tiek lietderīgi izmantoti.
Savukārt SIA “Sabiedrība Mārupe” tirdzniecības vadītājs
Ģirts Šišļakovs piekodina neaizmirst, ka no kolhoza laikiem taču
saglabāta gurķu, tomātu, piena, kartupeļu un citu lauksaimniecības produktu ražošana. Bet ilggadējā saimniecības sekretāre
Regīna Opuļska mudina ielāgot, ka saglabātajās 300 darbavietās,
aizvien vēl strādā gandrīz trešdaļa bijušo kolhoznieku.
Te gan jāpiebilst, ka šis skaitlis ir stipri pieticīgs salīdzinājumā ar astoņdesmito gadu beigām, kad agrofirmā “Mārupe”
strādāja vairāk nekā 1600 kolhoznieku: lauksaimnieciskajā
ražošanā vien aptuveni 1200, celtniecībā – 200, palīgnozarēs –
150 cilvēku.

Mantojuma pazaudētā daļa

Filozofijā dialektiskā pretstatu cīņa tiek traktēta kā katras
attīstības dzinējspēks. Mārupē šī cīņa uzskatāmi izpaudusies
starp plānveida un brīvā tirgus ekonomiku. Nav vairs cūku
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nobarošanas kompleksa un vistu fermas, virsroku ņēmusi privātā apbūve.
Ienācēji tagad rauc degunus vienīgi par
govju lielfermas smārdu reizēs, kad
no Eiropas standartiem atbilstošajām
šķidro mēslu tvertnēm vircu izved uz
saimniecības laukiem.
Jaunmārupes centrā zudībā aizgājusi starpmāju atkritumu izgāztuve jeb
lielā miskaste, kas bija radusies kolhoza laikā, toties dzīvības pilni palikuši
70. gados izraktie dīķi blakus daudzdzīvokļu mājām.
Taču pretrunu cīņa saglabājusies
arī šo dīķu sakarā. Re, 1988. gadā
izdotajā agrofirmas bukletā rakstīts:
“Mārupe, kā jau dažkārt purva mala,
ar svētīgu valgmi bija nabaga. Kad kolhoza vadība sāka runāt
par ūdenskrātuvju veidošanu, kā zinātnieki, tā praktiķi sacīja –
nebūšot jēgas. Bet septiņdesmito gadu beigās pie topošās katlu
mājas izraka pirmo pushektāru. Ūdens bija. Izraka otru – jau
tuvu pie trīs hektāriem lielu dīķi, gandrīz ezeriņu. Arī tajā
turējās ūdens. Trešais ezers – jau sešu hektāru platībā – pilns
tīra ūdens.”
Bet Modris Spuģis precizē: “Ūdenskrātuves neraka kolhozs,
tas tika darīts par valsts naudu, lai apvedceļa būvei izmantotu
smiltis. Toties par kopsaimniecības līdzekļiem tika ierīkotas
dārzeņu un ganību laistīšanas sistēmas. Tāds labs valsts un
iedzīvotāju kopīgo spēku apvienošanas piemērs, kad neviens
no atbildības neatkratījās, sak’, tas jādara valstij, bet tas – kādam citam!”
Diemžēl ganību vairs nav, tāpat kā netiek apstrādāta daļa
to zemju, kurās saimniekoja kolhozs, un ilggadējā agronome
Anna Auzenbaha nekādi nevar samierināties, ka tagad Mārupe
vairs nav tik sakopta kā tajos laikos, jo privātie zemes gabali
nereti ieauguši nezālēs. Žēl, ka likvidēta arī dārzniecība, kur
agrāk audzēja puķes.
Savukārt dienesta viesnīcas vadītāja Maija Soboļeva kolhoza
laikus atceras ne tik praktiski. Tāpat kā mainījies Akadēmiskā
drāmas teātra nosaukums, tā mainījusies kultūras darbinieku un
lauku ļaužu sadraudzība. Grūti iedomāties, ka tagad Nacionālā
teātra aktieri varētu piepalīdzēt Mārupes lauksaimniekiem,
teiksim, kartupeļu šķirošanā. Bet savulaik Maija kopā ar Antru
Liedskalniņu un Veltu Līni talkoja kolhoza burkānu laukā,
pie viena vērodama, cik brigadieriski traktoristus izrīko Ģirts
Jakovļevs. Pēc tam drāmieši atvēlēja teātri mārupiešu ražas
svētkiem, kuros kopsaimniecības vadītāji pateicās labākajiem
darbiniekiem. “Žēl,” atzīstas Maija, “labu vārdu un atzinības
par kārtīgu strādāšanu šajos laikos pietrūkst.”

Turpinājums sekos

Viss plūst viss mainās. Reizēm radikāli – kā, piemēram,
kādreizējā priekšsēdētāja vietnieka Ermaņa Zikmaņa uzceltais
veikaliņš “Gravas” bijušās kolhoza teļu kūts vietā. Reizēm atkal
lēnām – turpinoties atjaunotnē jeb bērnos. Tā no kādreizējo
kolhoznieku – Maigas un Viestura Priežu ģimenes Mārupes
siltumnīcās turpina strādāt meita Valda un dēls Viesturs, bet
mazmeita Arta tur darba tikumu apgūst vasaras brīvlaikos.
Pati gruntīgākā laikam ir Gribovsku dinastija, kas lauksaimniecībā turpina strādāt jau trešajā paaudzē. Pirmais te
kā galvenais inženieris sāka Konstantīns Gribovskis, bet viņa
mazdēls – arī Konstantīns – tagad ir bijušā kolhoza viena atzara
jeb SIA “Mārupes Lauksaimnieks” valdes priekšsēdētājs. Viņa
vadībā strādājošie audzē lauku kultūras, kopj govis, bet vairs
nenodarbojas ar ceļu asfaltēšanu vai māju celšanu. Vienīgi
koplietošanai maksā nodokļus. Toties K. Gribovsku vidējās

paaudzes pārstāvis Eduards, kurš nu jau strādā dēla pakļautībā,
ir atkārtoti ievēlēts par Mārupes novada deputātu. Tagad viņš,
kādreizējā saimnieka jeb kolhoza “Mārupe” vietā nu kopā ar
citiem Domes deputātiem, ņemot vērā budžeta iespējas, lemj
par novada tālāku attīstību.
Lai gan uzskata, ka kopus cūka nebarojas, vaina jau nav
tajā cūkā, bet kopējos. Tāpēc gribas, lai visi kopsaimniecības
pamatskolu izgājušie saglabā prasmi strādāt kopējam labumam.
Kamēr tiek izaudzināti labāki kopēji. Jo dots devējam atdodas.
Daudzkārtīgi.
Silvija Veckalne

Ko mārupieši vēl savam
novadam jubilejā?
Sarmīte Liepiņa, 28 gadi, bērna kopšanas atvaļinājumā: “Novēlu, lai Mārupe paliek tieši tāda
pati kā tagad. Protams, attīstīties un pilnveidoties.”
Vigo Vertelis, 45 gadi, būvdarbu vadītājs: “Novēlu Mārupei censties sakārtot apkārtējo vidi gan
pašu iedzīvotāju mājās, gan pašvaldībā.”
Inta Krustopa, 60 gadi, nestrādā: “Mārupei uzplaukt vēl vairāk, protams, savest kartībā Mārupes
ceļus un Mārupes novada Domei strādāt radoši.”
Jānis Puga, 47 gadi, bezdarbnieks: “Vēlu visu to
labāko. Lielu izaugsmi, labus un gudrus vadītājus.”
Laila Maike, 21 gads, studente: “Vairāk līdzekļu
ceļu un apkārtnes sakopšanai. Labu sadarbību Mārupes Domei ar iedzīvotājiem.”
Aija Leitāne, 52 gadi, uzņēmēja: “Novēlu, lai
būtu godīga, atbildīga un iedzīvotājiem labvēlīga
Domes darbība. Infrastruktūra ir galvenais. Lai iedzīvotājiem būtu laba dzīve Mārupē. Protams, sakārtota vide – ne tikai ar Domes palīdzību, bet arī
ar iedzīvotāju ieinteresētību tās sakopšanā.
Sandra Kokorevica, 51 gads, podologs: “Veiksmi un izaugsmes iespējas Mārupes novada Domes
darbībā.”
Māra, 23 gadi, skolotāja: “Novēlu, turpināt attīstīties tikpat labi kā tagad. Lai Mārupē būtu dzīvot
daudz vieglāk nekā Rīgā.”
Olga Zariņa, 60 gadi, pensionāre: “Novēlu, lai
cilvēkiem būtu laba dzīve Mārupē.”
Guntis Kliģis, 43 gadi, tehniķis: “Novēlu, lai būtu
labas attiecības ar iedzīvotajiem. Mārupes vadībai
strādāt un attīstīties tāda pašā garā kā šobrīd.”
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 9. novembris, 2010

Vajadzīgi palīgi teātrī

Biedrība “Mārupes Teātris” aicina nākt palīgā katru,
kas ar savu māku vai pieredzi var būt noderīgs teātrī.
Ļoti priecāsimies par galdniekiem, scenogrāfiem,
tērpu modelētājiem un šuvējiem, frizūru meistariem,
vizāžistiem, māksliniekiem, noformētājiem.
Varbūt tieši Mārupes teātra pirmā pirmizrāde var
kļūt par tavu studiju vai kursa darbu!
Aizvien vēl meklējam rekvizītus izrādēm. Ļoti vajadzīgs liels, senlaicīgs čemodāns un pirmspadomju laika
divdurvju skapis.
Gaidām jebkuras ziņas no tevis uz e-pasta adresi
dzintra.klintsone@gmail.com, vai zvani pa tālr. 29227240.

Asfalta diena

Kultūras notikumu afiša

Mārupes kultūras namā

 27. novembrī plkst. 13.00 draudzības koncerts “Rudens roze”. Koncertā piedalās senioru koris
“Atvasara” (diriģente Silvija Čapnovska) un senioru
deju kopa “Sagša” (vadītāja Ineta Indriksone) no
Limbažiem, Latvijas Nacionālo karavīru biedrības
vīru koris “Tēvija” (diriģents Jānis Sējāns) un Mārupes kultūras nama senioru koris “Noktirne” (diriģente Ilga Bērziņa).
 4. decembrī grupas “Turaidas Roze” koncerts,
solisti Olga Rajecka un Uģis Roze. Biļetes kultūras
namā pie direktores, tālr. 29211645.
 5. decembrī plkst. 13.00 novada pirmsskolas
izglītības iestāžu bērnu Adventes koncerts.

Mūzikas un mākslas skolā

 24. novembrī – “Muzikālās trešdienas”: muzicē jaunie – skolas absolvente, Jelgavas Mūzikas
vidusskolas audzēkne Solvita Veisa un draugi.
 29. decembrī – “Muzikālās trešdienas”: Jaungada svētku koncerts.

8. oktobrī Mārupes Mūzikas un mākslas skolā notika ikgadējais jauno mākslinieku un mūziķu kopējais radošais pasākums “Asfalta diena”. Šī radošā performance ir laba un iemīļota
Mārupes Mūzikas un mākslas skolas tradīcija. Ar krāsaino
krītiņu palīdzību šoreiz visos toņos atdzīvojās stāvlaukums pie
skolas. Audzēkņi kopā radošās grupās uzbūra krāsainu veltījumu
Mārupes novadam 85 gadu jubilejā un Mārupes skolotājiem
skolotāju dienā, apliecinot, ka skolā strādā vislabākie un mīļākie
pedagogi. Galvenās tēmas bērnu darbos bija Mārupe, daba,
mājas, sports, mūzikas instrumenti, krāsu palete un, protams,
skaitlis 85 – gan ziedu, gan varavīksnes formā.
Tādi ir mūsu bērni – pozitīvi, atraktīvi, radoši, bērni, kas
mīl savu Mārupi.
Ieva Markēviča,
Mārupes Mūzikas un mākslas skolas skolotāja
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Letīcija Poča (dzimusi 30. 09. 2010.),
Ernests Ronis (dzimis 20. 09. 2010.),
Kevins Pētersons (dzimis 7. 10. 2010.),
Aksels Kivrins-Kivrans (dzimis 7. 10. 2010.),
Edvards Vācietis (dzimis 11. 10. 2010.),
Roberts Kalējs (dzimis 28. 09. 2010.),
Daniela Buza (dzimusi 19. 10. 2010.),
Sofija Slizina (dzimusi 13. 10. 2010.),
Gustavs Pastars (dzimis 19. 10. 2010.),
Jurģis Julians Skaidrais (dzimis 21. 10. 2010.).

Sveic a m

jaunos mārupiešus un viņu vecākus!
Oktobrī Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
noslēgtās laulības
1. 10. 2010.
Vera Gulbinska un Sandris Mīlbergs

Sudrabs
arī “Resono”

8. 10. 2010.
Laura Purmale un Deniss Bičkovskis

Jauniešu koris “Resono” no Kazimira Fobera
vārdā nosauktā 6. Starptautiskā koru konkursa, kas
no 22. līdz 24. oktobrim notika Polijas pilsētā Bielsko
Biala, ir atgriezies ar sudraba diplomu un specbalvu – Eiroparlamentāriešu simpātiju balvu. Konkursā
piedalījās kori no Polijas, Čehijas, Slovākijas, Ukrainas un “Resono” kā vienīgais koris no Latvijas. Mūsu
meitenes izpildīja L. Amoliņa dziesmu un latviešu
tautas dziesmas A. Kontauta apdarē. Kora vadītāja
I. Račevska un dziedātājas aicina kopīgai dziedāšanai
pieteikties arī puišus.

15. 10. 2010.
Baiba Štegmane un Edmunds Brunovskis

Muzikālās trešdienas – dialogs starp izpildītāju un klausītāju
Skolēnu brīvlaika nedēļā mūzikas skolā parasti valda klusums, taču 27. oktobra vakarā ērģeļzāle bija piepildīta, lai klausītos LNO solistes Ingas Šļubovskas vokālās mūzikas koncertu,
koncertmeistares Agneses Egliņas pavadījumā.
Inga Šļubovska ir daudzsološa mūsu operas soliste, kas jau
saņēmusi “Latvijas Gāzes” Gada balvu kā labākā operas soliste,
bijusi arī nominēta Lielajai mūzikas balvai. Viņa izpelnījusies
atzinību par Papagenas, Adīnas, Cerlīnas un Sofijas lomām LNO
iestudējumos, Rīgas Operas festivāla kamermūzikas koncertā
un Starptautiskajā jauno vokālistu konkursā Pasavā, Vācijā.
Savukārt, Agnese Egliņa ir izcila pianiste, kura koncertmeistares
ampluā prot ne tikai pavadīt solistus, bet arī iejūtīgi muzicēt
ansamblī.
Pēc koncerta Inga Šļubovska stāstīja, ka operas Lielajā zālē,
kur notiek izrādes, ir pilnīgi citi spēles noteikumi, cita veida
komunikācija ar skatītāju: “Kamermuzicēšanas stils satuvina
ar klausītāju, rada intīmāku gaisotni. Jā, tā ir mūsu saruna –
mūziķu un klausītāju.”
Ideja rīkot koncertciklu mūzikas skolas direktorei Dacei
Štrodahai radās pagājušā gada nogalē, kad ar koncertu tika
atklāta skolas ērģeļzāle: “Lai arī dzīvojam tuvu Rīgai, atrast
laiku koncertu apmeklējumiem Rīgā parasti ir grūti. Tāpēc
domājām, ka mēģināsim piedāvāt mārupiešiem koncertus
šeit skolā. Mums ir divas koncertzāles, profesionāli mūziķi, un
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audzinām vairāk nekā 200 mūzikas klausītāju.”
“Muzikālās trešdienas” aizsākās ar ērģelnieces Daces Akmentiņas un flautistes Daces Bičkovskas solo programmu.
Mākslinieces bija sagatavojušas savu priekšnesumu, domājot
par klausītājiem – skolēniem, kuri skolas ērģeļu skanējumu
dzirdēja pirmoreiz. Mūzika mijās ar stāstījumiem par atskaņoto
skaņdarbu autoru iecerēm un ērģeļspēles īpatnībām.
“Pēc pirmā koncerta kļuva skaidrs, iecere ir ļoti laba, tā ir
jāturpina,” turpina Dace Štrodaha. “Radās jautājums, vai mūsu
skolai jākļūst par vēl vienu koncertzāli, kurā koncerti notiktu
regulāri? Organizēt koncertus, aicināt pie sevis māksliniekus
nemaz nav grūti, bet kur rast atsaucīgus klausītājus? Sapratām,
ka ir jāiegulda nopietns darbs, lai sagatavotu nākamo muzikālo
vakaru. Aptaujājot skolēnus, radās ideja veidot vokālās mūzikas vakaru. Kopumā aptaujājām 95 audzēkņus, gandrīz puse
no viņiem labprāt redzētu arī savu skolotāju spēli. Tā ir ideja
koncertiem tuvākā nākotnē.”
Kā uzskata Ikars Ruņģis, mūsu mūzikas skolas pedagogs:
“Pastāv visas mūzikas jomas kā dažādas krāsas. Nevar būt tikai
klasiskā mūzika vai džezs, katrai mūzikai ir savs klausītājs.”
Tādēļ domājam nākamajā pusgadā veidot koncertus arī ar
Latvijas populārās mūzikas izpildītājiem.
Silvija Notte,
Mārupes Mūzikas un mākslas skolas klavierspēles skolotāja

10. 10. 2010.
Līva Paula un Pēteris Kairis

25. 10. 2010.
Svetlana Kozireva un Aleksandrs Širjajevs
30. 10. 2010.
Valentīna Taukača un Juris Keisters
Evita Vizule un Kaspars Korņējevs
Inga Kāzika un Kaspars Dieriņš
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OKTOBRĪ
Mūžībā aizgājuši
Jānis Pūne (1988),
Gunārs Ozoliņš (1931),
Jānis Bērziņš (1940),
Zuzanna Rodzeviča (1916),
Eleonora Glazunova (1924),
Olga Kanberga (1925),
Valentīna Markovska (1927),
Līce Sandra (1966).

Svecīšu vakars
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