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2008. gada aprīlis
Mārupes pagasta padomes informatīvais tālrunis 7934695, www.marupe.lv

Jaunmārupē ver durvis dienas centrs
bērniem un jauniešiem
3. aprīlī tika atklāts bērnu un
jauniešu dienas centrs “Švarcenieki”
Jaunmārupē. Nosaukumu no senā
vietvārda tam devusi bērnu komanda,
kuru centra vadītājs Gatis Vācietis
spējis izveidot un saliedēt jau centra
iekārtošanas laikā.
Deputāte Inese Tone, kuru visi
nodēvēja par dienas centra “krustmā
ti”, jo tieši viņa ir šīs idejas iniciatore,
izteica patiesu prieku par pagasta se
nākās ēkas atdzimšanu un nozīmīga
sociālā projekta uzsākšanu, jo dienas
centrus plānots ierīkot arī Tīrainē un
Skultē. Mārupes pagasta padomes
priekšsēdētāja Līga Kadiģe atzina: “Pie
mums parasti ir ideja – nav cilvēka,
tad atrodas cilvēks – entuziasts, un
ideja realizējas.” Gatis Vācietis uz to
atbildēja, ka ir ļoti apmierināts, ka
Inese Tone viņu pārvilinājusi no ie
priekšējā darba, jo “ir tik labi strādāt
tur, kur dzīvo”.
Dienas centra izveidošana vienā
ēkā ar bibliotēku, telpās, kurās ilgus
gadus bijusi skola, un blakus Jaunmā
rupes sākumskolai ir likumsakarīga, jo
bez pagātnes nav nākotnes. Tai jākļūst
par vietu, kur ģimenē un skolā ielik
tie pamati dzīvei tiek nostiprināti vai
laboti tiem bērniem, kuriem diemžēl
pietrūkst atbalsta kādā jomā.
Jaunmārupes dienas centrs tiek
veidots bērniem un jauniešiem ve
cumā no 7 līdz 18 gadiem ar mērķi
palīdzēt bērniem un jauniešiem sa
tikties un iegūt jaunus domubiedrus,
kopīgi pavadīt savu ārpusskolas brīvo
laiku, kā arī piedāvāt viņiem radošu
darbību sociālo un praktisko iemaņu
un prasmju pilnveidošanā.
Dienas centrs “Švarcenieki” būs
atvērts darba dienās no pulksten
13.00 līdz 19.00. Dienas centrs varēs
piedāvāt konsultācijas bērniem un

jauniešiem, un viņu ģimenēm arī
ārpus dienas centra darbības laika,
saskaņojot to ar Mārupes pagasta
Sociālā dienesta vadību, tādējādi
nodrošinot saikni starp ģimeni un
pašvaldības speciālistiem.
Dienas centrs piedāvās bērniem
un jauniešiem tematiskas diskusijas
par viņus interesējošām lietām, rī
kos lekcijas, attīstīs bērnu un jauniešu
radošās spējas, piemēram, zīmējot,
spēlējot teātri, dziedot, kā arī fiziskās
spējas – spēlējot galda tenisu, novusu
un citas galda spēles atbilstoši viņu
vecumam, spējām un interesēm.
Atpūtas brīžos būs iespēja klausīties
mūziku, skatīties televīziju, DVD fil
mas, fotografēt, lietot datoru, kā arī
lasīt grāmatas un žurnālus.
Iecerēts izveidot mājīgu vidi, lai
pie tējas tases varētu pārrunāt die
nas notikumus, apspriest sasāpēju
šās problēmas, attīstīt savstarpējās
saskarsmes prasmes, iesaistot bērnus
un jauniešus dažāda veida sabiedris
kos projektos. Sniedzot bērniem un
jauniešiem individuālas konsultācijas
neformālā vidē, pārrunājot, izvērtējot
un uzklausot viņu vēlmes, tiks sniegti
sociālie pakalpojumi un nodrošināta
saikne starp ģimeni un pašvaldības
speciālistiem. Savs laiks un stūrītis
apsolīts arī pensionāriem.
Dienas centra “dzimšanas dienu”
kuplināja PII “Lienīte” mazie dziedā
tāji skolotājas Martas Bērziņas vadībā.
Dienas centra komanda atklāšanas
svētkos ar simbolisku pogu un zie
diem pateicās tiem, kas daudz darba
ieguldījuši centra tapšanā – pagasta
vadībai, Sociālā dienesta vadītājai
Anitai Gropei, grāmatvedei Ritai
Kausiniecei.
Dienas centru sveica Mārupes iz
glītības iestādes – Mārupes vidusskola,

Šajā numurā
mMārupes pagasta padomes
sēdes Nr. 5 un 6
mParakstu vākšanas kārtība
par grozījumiem likumā Par
valsts pensijām
mDzīvokļu īpašnieku biedrība
“Mārupītes gatve 4” dalās
pieredzē
KULTŪRA
mKrāsaini ģimenes svētki
mPašdarbnieki “gurķojas”
mGatavojoties Dziesmu un
deju svētkiem
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
mJautrie pavasara
ieskandināšanas svētki Tīrainē
mPieaugušo izglītība

Dienas centru svinīgi atklāj tā vadītājs Gatis Vācietis (no kreisās) un
Mārupes pagasta padomes priekšsēdētāja Līga Kadiģe.

“Lienīte”, tuvākie kaimiņi – Jaunmā
rupes sākumskola un Mārupes mū
zikas un mākslas skola novēlēja labu
sadarbību, Mazcenu bibliotēkas mazais
kolektīvs, pensionāru biedrība un citi,
dāvinot kā ziedus podiņos, tā spēles
un grāmatas. Mārupes policijas noda
ļas priekšnieks Juris Jēkabsons sacīja:
“Jo vairāk bērnu pavadīs laiku dienas
centrā, jo mazāk darba būs policijai.”
Sastājoties Švarcekmuižas priekšā aplī

ap vecajiem dzīvības kokiem, kam
atmiņā vairāku paaudžu tagadējās
Jaunmārupes bērnu kāju dipoņa un
skaņās balsis, visi palaida debesīs koši
dzeltenus balonus ar labām domām un
vēlējumiem vietai, kur bērniem pulcē
ties, gūt atbalstu, zināšanas, prasmes
kā kopīgos darbos, tā saskarsmē, kas
ir ļoti svarīgi visai dzīvei.
Gatis Vācietis
Zanda Melkina

SPORTS
mVolejbolistu bagāžā
medaļas un pieredze
mLīga Miķelsone un Elizabete
mZīlišķe – Latvijas junioru
čempiones volejbolā!
mMārupes vidusskolas aerobikas komandas uzvar Rīgas
rajona skolēnu sacensībās
mPārbauda jauno sportistu
vispārējo fizisko sagatavotību
mBridžs
mKad skolotāji strādā komandā
mLielie slēpotāji no mazo kalnu zemes – Roberts Rode un
Kristaps Zvejnieks – Latvijas
čempioni kalnu slēpošanā!
VIDE
mA/S “Latvijas Zaļais elektrons” piedāvā 25. un 26. aprīlī
bez maksas atbrīvoties no
nolietotajām un saimniecībā
vairs neizmantojamām elektroiekārtām
mNededziniet kūlu!
mKāpēc Skultē nesaņem
“Mārupes Vēstis”
mMārupes pašvaldības
Saistošie noteikumi Nr.10. – 18.

Saskarsme – pedagogu ikdienas sastāvdaļa
1. aprīlī Rīgas rajona padomes
pieaugušo mūžizglītības projekta ie
tvaros ar Eiropas Savienības finan
siālo atbalstu Mazcenas bibliotēkai
bija iespēja organizēt psiholoģes Ive
tas Aunītes lekciju “Saskarsme dar
ba vietā”. Pasākumu atbalstīja RRP
mūžizglītības projektu metodiķe
Laura Strode. Pateicoties Jaunmā
rupes sākumskolas direktores Ivetas
Timules un bibliotekāres Zinas Spā
des atsaucībai un skolas pedagogu
Rīgas Apriņķa Avīze
piektdiena, 18. aprīlis, 2008

ieinteresētībai, šis pasākums noritēja
saulainajā skolas zālē.
Strādājot izglītības iestādē, ik
dienā vērojot bērnu uzvedību un
emocijas, pedagogiem izraisījās in
teresantas diskusijas par bērnu un
pieaugušo savstarpējo sapratni un
saskarsmi. Gan ģimenē, gan darba
vietā reizēm grūti orientēties un ātri
atrast atbildi, kā izturēties vienā vai
otrā situācijā. Mūsdienu steidzīgajā
dzīves ritmā vecākiem var pietrūkt

laika iedziļināties apjomīgos sējumos
par bērnu audzināšanu.
Dažas no pasākumā izskanēju
šajām atziņām:
Ļauj bērnam “nejauši” dzirdēt,
kā Tu viņu slavē.
Vienmēr ļaujies vēlmei apskaut
savu bērnu.
Uzmundrini savu bērnu ikreiz,
kad vien tas ir iespējams.
Lai Tava attieksme pret bērnu ir
tāda, kādu Tu bērnībā būtu gribējis

saņemt no saviem vecākiem.
Saki savam bērnam: “Es tevi
mīlu tieši tādu, kāds tu esi!”
Katru dienu kaut brīdi sniedz
savam bērnam nedalītu uzmanību.
Lielākā dāvana, kādu Tu vari pa
sniegt savam bērnam, esi Tu pats.
Nobeigumā abpusēji radās doma
darbu turpināt, jo šī tēma ir bezgalī
ga un neizsmeļama. Sirsnīgs paldies
dalībniekiem par atsaucību.
Bibliotekāre Solvita Čipa
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Rīgas Apriņķa Avīze
piektdiena, 18. aprīlis, 2008

Mārupes pagasta padomes sēde Mārupes pagasta padomes sēde Nr. 6 –
Nr. 5 – 2008. gada 12. martā
2008. gada 26. martā
Dienas kārtībā 36 jautājumi.
Nekustamā īpašuma un
plānošanas jautājumi
Mārupes pagasta padome (MPP)
nolēma
• Izveidot Mārupes pagasta Māru
pes ciema teritorijā Atvaru ielu (no
Rožkalnu ielas līdz Vecozolu ielai) –
0.4 km garumā un 18 m platumā
sarkanajās līnijās.
• Piekrist nekustamā īpašuma
sadalīšanai 4 gadījumos.
• Atteikt nekustamo īpašumu
“Pasakainās pļavas” (kad. Nr. 8076–
011–0999) un “Vidus pļavas” (kad. Nr.
8076–011–1001) sadalīšanu atsevišķos
apbūves zemes gabalos, jo saskaņā ar
2003. gada 10. septembrī apstiprināto
Mārupes pagasta teritorijas plānojumu
2002. – 2014. gadam zemes gabals
atrodas meža un lauksaimniecībā
izmantojamās zemes teritorijā, kur
minimālā zemes gabalu platība ir
noteikta 2.0 ha.
• Piešķirt juridiskās adreses pēc
15 iesniegumiem.
• Mainīt 3 nekustamiem īpašu
miem Mārupes ciema teritorijā juri
diskās adreses.
• Precizēt 6 nekustamiem īpašu
miem Tīraines ciema teritorijā juri
diskās adreses.
• Precizēt 1 pastāvīgā lietošanā
piešķirtā zemes gabala platību no 0.1
ha uz 0.1432 ha, nosakot apgrūtinā
jumus: stingra režīma aizsargjoslas
teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas
vietu (kods 010907) – 0.0314 ha.
• Noteikt platības pagastam pie
derošo 15 infrastruktūras objektu
uzturēšanai, ar zemes lietošanas mēr
ķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā (kods 1101).
• Atcelt Mārupes pagasta padomes
2007. gada 26. septembra saistošos
noteikumus Nr. 31 par detālplāno
juma “Kārkliņi–1” 1. redakcijas ap
stiprināšanu.
• Apstiprināt zemes ierīcības
projektu kā galīgo Mārupes pagasta
nekustamiem īpašumiem:
Kārkliņu iela 1 (kad. Nr. 8076–
011–0784),
Kabiles iela 39 (kad. Nr. 8076–
007–0298);
• Nodot sabiedriskai apspriešanai
un atzinumu saņemšanai:
zemes gabala “Meistari” (kad. Nr.
8076–007–0432) detālplānojuma 1.
redakciju
zemes gabala “Gaiļi–1” (kad. Nr.
8076–012–0098) detālplānojuma 1.
redakciju
• Apstiprināt detālā plānojuma 1.
redakciju kā galīgo un pieņemt Mā
rupes pagasta saistošos noteikumus
Nr. 19 “Mārupes pagasta nekustamā
īpašuma “Krūkas” (kad. Nr. 8076–
011–1031) detālais plānojums”.
• Piekrist, ka 4 Latvijas pastāvīgie
iedzīvotāji nostiprina zemesgrāmatā
nekustamo īpašumu vai domājamo
daļu no tā.
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• Atteikties no pirmpirkuma
tiesībām uz 6 nekustamā īpašuma
objektiem.
Dažādi
• Pieņemt Mārupes pagasta sais
tošos noteikumus Nr. 10–18 (skat. …
lpp.)
• Izbeigt Ivaram Punculim depu
tāta pilnvaras. Iecelt Ivaru Punculi par
Mārupes pagasta padomes izpilddi
rektoru ar 13.03.2008.
• Uzdot Mārupes pamatskolas di
rektora vietniekam Jurim Sņikerim
pildīt Mārupes pamatskolas direktora
pienākumus no 2008. gada 17. marta
Mārupes pamatskolas direktores Sigi
tas Sakovičas prombūtnes laikā.
• Pēc Administratīvajā rajona
tiesā celto prasību atsaukšanas lietā
Nr. A42570206 izbeigt 2001. gada 12.
martā starp Mārupes pagasta padomi
un SIA “Mārupe” noslēgto līgumu
par Jaunmārupes siltumsaimniecī
bas nomu; slēgt sadarbības līgumu
par Jaunmārupes siltumsaimniecības
infrastruktūras attīstību un nomas
līgumu par Jaunmārupes siltumsaim
niecības izmantošanu ar SIA “Sabied
rība Mārupe”, paredzot nomas maksu
Ls 590,00, t. sk. 18% PVN.
• Organizēt iepirkumus:
– PII “Tīraine” 5 grupas telpu
remonts;
– Skultes pamatskolas telpu remonts;
– “PII “Lienīte” āra rotaļu laukumu
un telpu remonts”.
• Organizēt konkursu “Mārupes
pagasta Jaunmārupes ciema adminis
tratīvā centra skice”.
Konkursa uzvarētājiem noteikt
sekojošas prēmijas:
– pirmās vietas ieguvējam – Ls 5000;
– otrās vietas ieguvējam – Ls 3000;
– trešās vietas ieguvējam – Ls 1500.
• Anulēt ziņas par viena iedzīvo
tāja deklarēto dzīvesvietu Mārupes
pagastā.
Izglītības un
sporta jautājumi
• Segt dalības maksu sacensībām
10 Mārupes pagastā deklarētiem spor
tistiem un vienam sporta klubam no
sportam paredzētā budžeta.
• Nosūtīt Mārupes vidusskolas
skolēnus Edīti Garjāni, Edvīnu Ķir
soni, Ilzi Laizāni, Kristīni Čepakinu
un skolotāju Māru Zilaisgaile uz Ei
ropas parlamenta modeļu konferen
ci, kas notiks Somijā Helsinkos no
2008. gada 7. aprīļa līdz 2008. gada
12. aprīlim.
• Orientēšanās klubs “Kāpa”
sadarbībā ar pašvaldībām un Rī
gas rajona padomi rīko projektu
skolām “Meža spēles 2008.” Ņemot
vērā Mārupes vidusskolas izteikto
vēlēšanos iesaistīties projektā “Meža
spēles 2008” un izvērtējot Mārupes
pagasta pašvaldības atbalsta nepie
ciešamību 2008. gada budžeta pare
dzēto līdzekļu ietvaros, segt dalības
maksu projektā “Meža spēles 2008”
Ls 250,00 apmērā.

Darba kārtībā 26 jautājumi.
Par deputāta Aināra Bormeistera
darbības uzsākšanu Mārupes
pagasta padomē
Mārupes pagasta vēlēšanu komi
sijas priekšsēdētāja Ziedīte Lapiņa
informēja deputātus, ka sakarā ar
to, ka ar Mārupes pagasta padomes
2008. gada 12. marta lēmumu Nr.
33, prot. Nr. 5, ir izbeigtas deputāta
pilnvaras Ivaram Punculim, kurš ie
celts par Mārupes pagasta padomes
izpilddirektoru, saskaņā ar Pilsētas
domes, novada domes un pagasta
padomes vēlēšanu likuma 43. pan
tu – ja ievēlētais padomes deputāts
nolicis savu mandātu, viņa vietā stā
jas nākamais kandidāts no tā paša
kandidātu saraksta, no kura bija
ievēlēts iepriekšējais deputāts. Par
Mārupes pagasta padomes deputātu
ir uzaicināts Ainārs Bormeisters,
kurš piekritis pildīt Mārupes pagasta
padomes deputāta pienākumus.
Ainārs Bormeisters ievēlēts par
Mārupes pagasta padomes attīstības
komitejas locekli.
Nekustamā īpašuma un
plānošanas jautājumi
Mārupes pagasta padome
(MPP) nolēma

Nr. 8076–009–0013) detālais plā
nojums”.
• Ierakstīt zemesgrāmatā uz
Mārupes pagasta padomes vārda
zemes gabalu Čiekuru iela 1, kad.
Nr. 8076 011 0771, un Zeltiņu iela
10, kad. Nr. 8076 003 1044.
• Piešķirt 10 īpašniekiem ne
kustamā īpašuma nodokļa atvieg
lojumu 50% apmērā no nekustamā
īpašuma nodokļa summas.
• Piekrist, ka 1 Latvijas pastāvī
gais iedzīvotājs nostiprina zemes
grāmatā nekustamo īpašumu.
• Nodot apsaimniekošanā AS
“Mārupes komunālie pakalpoju
mi”, reģ. Nr. 40103111018, Mārupes
pagasta padomes īpašumā esošās
inženierkomunikācijas:
– ūdensvada ārējos tīklus 685
m garumā, kanalizācijas ārējos tīk
lus 425 m garumā, kas ir izbūvēti
nekustamajos īpašumos Mārupes
pagastā, Jaunbebru iela 1, kad. Nr.
8076 007 2172, Jaunbebru iela 2,
kad. Nr. 8076 007 2171, Jaunbeb
ru iela 3, kad. Nr. 8076 007 2174,
Jaunbebru iela 4, kad. Nr. 8076 007
2173, Jaunbebru iela 5, kad. Nr.
8076 007 2176, Jaunbebru iela 6,
kad. Nr. 8076 007 2175, Jaunbeb
ru iela 7, kad. Nr. 8076 007 2178,
Jaunbebru iela 8, kad. Nr. 8076

• Apstiprināt Mārupes pagasta
padomes 2007. gada pārskatu par
laika periodu no 01.01.2007. līdz
31.12.2007. Pieņemt zināšanai SIA
“Rīgas Revidentu birojs” iesniegto
zvērināto revidentu ziņojumu.
• Organizēt iepirkumu
– “Biroja tehnikas iegāde Mā
rupes pašvaldības izglītības iestā
dēm”.
– “Ugunsdrošības un trauksmes
izziņošanas sistēmas izbūve Māru
pes vidusskolas telpās”.
– “Pļaušanas un sniega tīrīšanas
tehnikas iegāde uz līzinga noteiku
miem Mārupes vidusskolai”.
Par Mārupes vidusskolas sporta
bāzes nomas maksu noteikšanu
1.1. Sporta zāle (lielā) ar ģērb
tuvi un dušām – Ls 8,00 + 18%
PVN stundā.
1.2. Sporta zāle (mazā) ar ģērb
tuvi un dušām – Ls 4,00 + 18%
PVN stundā.
1.3. Futbola laukums ar mākslī
go segumu – Ls 10,00 + 18% PVN
stundā.
1.4. Futbola laukums ar māks
līgo segumu + apgaismojums – Ls
12,00 + 18% PVN stundā.
1.5. Futbola laukums ar mākslī
go segumu + ģērbtuve un dušas –

Darba
Nosaukums
Teritorijas robežas
Platība
uzd. Nr.
Nr.
nekustamā īpašuma valsts autoceļš P–133 – sauszemes robeža starp apmēram
2008/7
“Rūdas−1” 1. zemes nekustamo īpašumu “Rūdas–1” 1. zemes vienību
4.5 ha
vienības teritorija
un “Putnu ligzdiņas” – meliorācijas novadgrāvis
K–90 – pašvaldības ceļš C–19 – sauszemes robeža starp nekustamo īpašumu “Rūdas” 1. zemes
vienību un nekustamiem īpašumiem “Vaļinieki–A”, “Vaļinieki–1” un “Rūdas–2”
Nr.
nekustamā īpašuma sauszemes robeža starp nekustamo īpašumu apmēram
2008/8
“Svajāni” teritorija
“Svajāni” un “Rīgas pilsētas mežu fonds”, nekusta- 0.6228 ha
miem īpašumiem “Mežakaķi” un “Brūklenāji”

• Piekrist zemes gabalu atda
līšanai no 4 nekustamiem īpašu
miem.
• Piešķirt juridiskās adreses pēc
8 iesniegumiem.
• Apstiprināt zemes ierīcības
projektu kā galīgo Mārupes pagasta
nekustamiem īpašumiem:
“Zemgaļi” (kad. Nr. 8076–007–
0232);
“Kuldas” (kad. Nr. 8076–012–
0231);
“Mežmaļi” (kad. Nr. 8076–012–
0107);
Paleju iela 84 (kad. Nr. 8076–
003–0138).
• Detālplānojuma “Vaivariņu iela
2”( kad. Nr. 8076–012–0043) izstrā
dātājam pilnveidot detālplānojuma 1.
redakciju atbilstoši detālplānojuma
vadītāja atzinumam Nr. 23/08.
• Apstiprināt detālā plānojuma
1. redakciju kā galīgo un pieņemt
Mārupes pagasta saistošos notei
kumus Nr. 20 “Mārupes pagasta
nekustamā īpašuma “Vilciņi” (kad.

007 2177, Jaunbebru iela 9, kad.
Nr. 8076 007 1355, Jaunbebru iela
10, kad. Nr. 8076 007 2179;
– ūdensapgādes ārējos tīklus
1187 m garumā, kanalizācijas ārējos
tīklus 1286 m garumā, lietus ūdens
kanalizācijas tīklus 182 m garumā
un bioloģiskās attīrīšanas iekārtas,
kas ir izbūvētas nekustamajā īpašu
mā Sēļi–3, kad. Nr. 8076 007 0037,
Mārupes pagastā, Rīgas rajonā.
• Atteikties no pirmpirkuma
tiesībām uz 3 nekustamā īpašuma
objektiem.
Dažādi
• Slēgt ar SIA “Mārupes tenisa
skola”, reģ. Nr. 40003679273, vieno
šanos par grozījumiem 2006. gada
2. maija Pārjaunojuma līgumā.
• Anulēt ziņas par viena iedzī
votāja deklarēto dzīvesvietu Māru
pes pagastā.
• Segt dalības maksu sacensī
bām 3 sportistiem un 1 komandai
no sportam paredzētā budžeta.

Detālplānojuma
mērķis
sadalīt zemes gabalu ar platību ne
mazāku par 1.0 ha
katru

sadalīt zemes gabalu
ar platību ne mazāku
par 0.2 ha katru.

Ls 13,00 + 18% PVN stundā.
1.6. Futbola laukums ar mākslī
go segumu + apgaismojums, ģērb
tuve un dušas – Ls 14,00 + 18%
PVN stundā.
1.7. Futbola laukums ar dabīgo
zālāju + ģērbtuve un dušas – Ls
25,00 + 18% PVN stundā.
1.8. Futbola laukums ar dabī
go zālāju – Ls 17,00 + 18% PVN
stundā.
1.9. Sauna – Ls 7,00 + 18%
PVN par pirmo stundu un Ls
3,00 + 18% PVN par katru nāka
mo stundu.
Par grozījumiem pirmsskolas
izglītības iestādes “Lienīte”
nolikumā
1. Grozīt 15.1. punktu, izsakot
to šādā redakcijā:
Grupās, kurās īsteno pirms
skolas izglītības programmu,
kods – 01011111, bērnu skaits
ir līdz 24.
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2. Grozīt 15.2. punktu, izsakot
to šādā redakcijā:
Grupās, kurās īsteno pirms
skolas izglītības programmu,
kods – 00011111, bērnu skaits ir
līdz 14.
3. Grozīt 18.2. punktu, izsakot
to šādā redakcijā:
18.2. Bērns ilgāk par vienu
mēnesi bez attaisnojoša iemesla
nav apmeklējis pirmsskolas iz
glītības iestādi (izņemot obligāto
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
sagatavošanu pamatizglītības ap
guvei).
4. Izslēgt 18.3 punktu.
5. Izslēgt 18.4. punktu.
6. Grozīt 19. punktu, izsakot to
šādā redakcijā:
19. Vecākiem ir tiesības bērnus
atvest un aizvest viņiem izdevīgā
laikā, ievērojot mācību procesa
obligātumu.”
7. Grozīt 42. punktu, izsakot to
šādā redakcijā:
42. Iestāde var sniegt maksas
pakalpojumus: telpu, iestādes
teritorijas un inventāra īri, ja tas

netraucē izglītības programmas
īstenošanu.
8. Grozīt 48. punktu, izsakot
to šādā redakcijā
48. Iestādes finansēšanas avo
ti:
48.1. Valsts mērķdotācijas pe
dagogu algām;
48.2. Mārupes pagasta pado
mes budžeta asignējumi;
48.3. Vecāku maksājumi par
bērnu ēdināšanu pirmsskolas iz
glītības iestādē;
48.4. Nomas maksa par telpu
izmantošanu saskaņā ar Dibinātāja
lēmumu.
9. Papildināt nolikumu ar X1
sadaļu, izsakot to šādā redakcijā:
X1 Izglītības iestādē izdoto
administratīvo aktu apstrīdēšanas
kārtība.
10. Papildināt nolikumu ar
451 punktu, izsakot to šādā re
dakcijā:
451 Iestādes izdotos administra
tīvos aktus persona var apstrīdēt 1
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
brīža, iesniedzot iesniegumu Mā
rupes pagasta padomē.

Parakstu vākšana par
grozījumiem likumā
“Par valsts pensijām”
2008. gada 18. februārī bied
rība “Sabiedrība citai politikai un
tiesiskai valstij” kopīgi ar Pensio
nāru un senioru partiju Centrā
lajā vēlēšanu komisijā iesniedza
vēlētāju parakstītu likumprojektu
“Grozījums likumā “Par valsts
pensijām””.
Parakstu vākšanu likuma ie
rosināšanai Centrālā vēlēšanu ko
misija izsludināja no 2008. gada
16. aprīļa līdz 15. maijam.
Lai likumprojektu “Grozījums
likumā “Par valsts pensijām”” va
rētu iesniegt Saeimā, parakstu
vākšanā tas jāatbalsta ne mazāk
kā vienai desmitajai daļai no pē
dējās Saeimas vēlēšanās piedalī
jušos balsstiesīgo pilsoņu skaita
jeb vismaz 149 064 vēlētājiem.
Tiem vēlētājiem, kuri par
Pensiju likuma grozījumiem
jau parakstījušies biedrības
“Sabiedrība citai politikai
un tiesiskai valstij” kopīgi ar
Pensionāru un senioru partiju
rīkotajā parakstu vākšanā, otrreiz nav jāparakstās. Šo vēlētāju
paraksti tiks ieskaitīti kopējā
parakstītāju skaitā.
Centrālajā vēlēšanu komisijā
iesniegtais likumprojekts paredz
grozīt likuma “Par valsts pen
sijām” 34. punktu, nosakot, ka
līdz 2009. gada 31. decembrim
vecuma pensijas minimālais ap
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mērs nevar būt mazāks par valsts
sociālā nodrošinājuma pabalstu,
kuram attiecībā no apdrošināša
nas stāža piemēroti koeficienti
3,0; 3,5; 4,0 vai 4,5.

Parakstu vākšanas
vieta Mārupes
pagastā –
Mārupes pagasta padomes
telpās, Daugavas ielā 29
Darba laiks:
no 9.00 līdz 13.00 – 16., 18.,
19., 20., 22., 23., 25., 26., 27., 29.,
30. aprīlī, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.,
9., 10., 11., 13., 14. maijā;
no 14.00 līdz 18.00 – 17.,
21., 24., 28. aprīlī, 8., 12., 15.
maijā.
Vēlētājiem, kuri veselības
stāvokļa dēļ nevar nokļūt parakstu vākšanas vietā, tiks
organizēta parakstīšanās viņu
atrašanās vietā 15. maijā: lai
pieteiktu parakstu vācēja iera
šanos mājās, vēlētāja vai viņa
pilnvarotās personas rakstveida
iesniegums jānogādā parakstu
vākšanas vietā tās darba laikā ne
vēlāk kā 14. maijā līdz plkst.
12.00.
Iesniegumā jānorāda vēlētāja
vārds, uzvārds, personas kods,
atrašanās vieta, kontakttālruņa
numurs, durvju kods, ja tāds ir.

Dzīvokļu īpašnieku biedrība
“Mārupītes gatve 4” dalās pieredzē
Dzīvokļu īpašnieki nereti sūdzas
par apsaimniekotāju patvaļīgumu.
Nosakot apsaimniekošanas maksu, kā
pašiem ienāk prātā, apsaimniekotāji
iekasē naudu, taču patiesībā nekas
netiek darīts vai ir izdarīts pavirši:
kāpņu telpu kapitālā remonta vietā
ir kosmētisks, ārdurvju nomaiņas
vietā tās ir vienu reizi nokrāsotas,
mēģinot uz visa ietaupīt. Bieži vien
iedzīvotāji nesaņem nekādu atskaiti
par izlietotajiem līdzekļiem un pat
neveidojas mājas uzkrājuma fonds
no apsaimniekošanas maksas.
Vienīgā izeja dzīvokļu īpaš
niekiem, kuri nav apmierināti ar
pašvaldības vai apsaimniekošanas
uzņēmumu, tā pakalpojumiem un
uzpūstajiem rēķiniem, − jāpārņem
māja savā apsaimniekošanā vai jā
izvēlas cits apsaimniekotājs.
Daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu
īpašnieki var vai nu izveidot nama
apsaimniekošanas biedrību vai no
slēgt nama apsaimniekošanas piln
varojuma līgumu, ar kuru izteikuši
vēlēšanos pašiem turpmāk apsaim
niekot savu dzīvojamo namu, kā arī
ēkai funkcionāli piesaistītās palīgēkas
un zemes gabalu.
Pēc biedrības izveidošanas vai
pēc savstarpēji noslēgtā līguma no
slēgšanas māja tiek pārņemta no paš
valdības savā valdījumā un var sākt
saimniekot tajā paši. Par nama pār
ņemšanu un par turpmākās apsaim
niekošanas veidu – saimniekos paši
vai algos privātfirmu – var lemt tikai
dzīvokļu īpašnieku kopsapulce.
To viegli pateikt, bet reizēm grūti
izdarīt. Dažiem īpašniekiem nav lai
ka. Citiem ir vienalga. Vēl citi negrib
maksāt. Nevar sapulcināt balsoša
nai nepieciešamo īpašnieku skaitu.
Sapulcē īpašnieki ne par ko nespēj
vienoties.
Mēs ilgi esam dzīvojuši ar ie
priekšējo laiku stereotipiem par
kolektīvo īpašumu. Taču tirgus aps
tākļos katrs īpašums ir vērtība, kuras
pieaugums īpašniekam ir jāveicina.
Mārupiešiem vajadzētu izprast, ka ik
viens dzīvojamais nams ir privatizēto
dzīvokļu īpašnieku kopīpašums un to
nedrīkst lietot, nedomājot par visa
nama pienācīgu aprūpi, uzturēšanu
un sakopšanu.
Īpašniekiem pašiem uzsākt nama
apsaimniekošanu atļauj Biedrību
un nodibinājumu likums. Likums
noteic, ka namu apsaimniekošanas
biedrībām nav nepieciešams sta
tūtkapitāls, līdz ar to īpašnieki var
brīvi veidot šādas juridiskās perso
nas. Biedrības valde, kas sastāv no
3 līdz 5 cilvēkiem, izvēlas, kas ap
saimniekos ēku, kas uzkops teritori
ju, kas veiks grāmatvedību un citus
ar nama apsaimniekošanu saistītus
darbus. Lai biedrība pārņemtu māju
savā apsaimniekošanā, biedrībā jā

iestājas vairāk nekā pusei dzīvokļu
īpašnieku.
Apsaimniekojot pašiem savu dzī
vojamo māju, iedzīvotājiem ir iespēja
ietaupīt lielāku daļu no izdevumiem,
jo darbus var organizēt un paveikt
bez starpniekiem, ir dažādas pakal
pojumu sniedzēju izvēles iespējas,
būtiski samazināti administratīvie
izdevumi. Ne mazāk svarīgs faktors
ir iespējas plānot darbus, balstoties
uz iedzīvotāju vēlmēm un naudas
ieņēmumu daudzuma. Paši dzīvokļu
īpašnieki lemj, ko un kad vajag re
montēt, ko nē, un maksā pēc faktiski
padarītā darba, kā arī paši kontrolē
paveiktā darba kvalitāti.
Iedzīvotāji tādējādi saredz, kā
turpmāk apsaimniekot savu namu,
kā taupīt un lietderīgāk izlietot lī
dzekļus, kā rūpīgāk kontrolēt ko
munālo pakalpojumu apjomu un
kvalitāti.
Dzīvokļu īpašnieki, kas dzīvo
Mārupes pagastā, Mārupītes gatvē
4, ir nolēmuši paši apsaimniekot
māju un 2006. gada maijā ir izvei
dojuši Dzīvokļu īpašnieku biedrību
“Mārupītes gatve 4”.
Visi dzīvokļu īpašnieki piedalās
biedrības kopsapulcē un lemj par
plānotiem pasākumiem, vienojas par
remontdarbiem, kuri primāri būtu
jāveic. Piemēram, esam jau nomainī
juši karstā un aukstā ūdens centrālos
cauruļvadus, nomainījām ieejas un
pagraba durvis, iegādājāmies pļauj
mašīnu. Biedrībai ir atvērts konts,
kurā katru mēnesi iedzīvotāji maksā
gan par komunālajiem pakalpoju
miem, gan apsaimniekošanas maksu.
Uz šo brīdi apsaimniekošanas maksa
sastāda 0,26 Ls /m2, uzkrātā summa
paliek mūsu rīcībā.
Kā priekšrocība ir arī tas, ka
mēs paši regulējam siltumu, būtis
ki samazinot patēriņu un attiecīgi
maksājumus par apkuri. Pagājušā
gada rudenī AS “Mārupes komunālie
pakalpojumi” ir palielinājusi apkures
tarifu par 43%, savukārt maksājumi
ir pieauguši par 20%. Turklāt mak
sājam par apkuri PVN 5% apmērā
kā pārējie iedzīvotāji, neskatoties uz
to, ka rēķini ir izrakstīti juridiskai
personai, kurai būtu jāmaksā PVN
18% apmērā.
Biedrību un nodibinājumu li
kums atļauj veikt brīvprātīgu darbu,
ko mēs arī izmantojam, nemaksājot
nodokļus par algām. Bieži vien nav
viegli būt par grāmatvedi, santeh
niķi, apkures regulētāju, iepirkumu
speciālistu vienam cilvēkam, kam
ir cits darbs un sava ģimene. Bet
kādam tas ir jādara. Proti, māja ir
30 gadus veca un būtiski nolietota.
Jāveic kapitālais remonts – jāmaina
jumts, jātaisa siltumizolācija.
Šogad mūsu māja uzvarēja Būv
niecības, enerģētikas un mājokļu

valsts aģentūras (kādreizējā Mājokļu
aģentūra) rīkotajā konkursā “Energo
audits – 2008”, kas ir svarīgs solis uz
priekšu, lai veiktu mājas renovāciju.
Par energopasi mums bija jāmaksā
150 latu (400 latu vietā).
Trīs ceturtdaļas no Latvijas
daudzdzīvokļu ēku sektora veido
blokmājas, kas celtas, sākot ar 70.
gadiem. Tādām mājām ir ievērojams
energoefektivitātes paaugstināšanas
potenciāls, kura ietvaros var līdz
divām reizēm samazināt mājokļu
siltumenerģijas patēriņu un iedzī
votāju maksājumus par siltumener
ģiju, jo tajā laika posmā mājokļus
būvēja, galvenokārt izmantojot tādus
būvmateriālus ārējās norobežojošās
konstrukcijās, kas neatbilst šodienas
siltumtehniskajām un vides prasī
bām.
Februārī valdība apstiprināja
Ekonomikas ministrijas izstrādātos
Ministru kabineta noteikumus par
valsts līdzfinansējuma apmēru un
piešķiršanas kārtību energoefektivi
tātes pasākumu veikšanai dzīvojamās
mājās. Iespējams, ka no 2009. gada
valsts līdzfinansējums daudzdzīvokļu
māju energoauditam būs 200 latu.
No renovācijas atbalstāmajām iz
maksām valsts segs 20 procentus.
Plānots arī ES fondu atbalsts ener
goefektivitātes pasākumiem, bet līdz
šim programma nav apstiprināta.
Mārupes pagasta pašvaldība ir
gatava veicināt dzīvokļu īpašnieku
aktivitāti mājokļa ilgmūžības un
energoresursu ekonomiskas izman
tošanas jomā, vienlaikus arī netieši
nodrošinot iedzīvotāju dzīves kva
litātes celšanu, un tuvākajā laikā
izskatīs iespējas izstrādāt saistošos
noteikumus.
Pēc pārrunām ar Mārupes pa
gasta padomes valdes priekšsēdētāju
Līgu Kadiģi secināju, ka Mārupes
pagastā daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju dzīvokļu īpašnieku aktivitāte
šajā jomā ir ļoti zema.
Līdz ar to aicinu visus Mārupes
pagasta iedzīvotājus, kas dzīvo 70.
gados uzceltajās daudzdzīvokļu mājās
Mārupē, Skultē, Tīrainē, Jaunmārupē,
aktīvi iesaistīties šajā procesā, veido
jot biedrības, un sākt pašiem apsaim
niekot savas mājas, lai varētu saņemt
finansējumu mājas renovācijai un
uzlabot dzīves kvalitāti.
Ar apsaimniekošanas veidiem un
energoefektivitātes pasākumiem var
iepazīties Būvniecības, enerģētikas
un mājokļu valsts aģentūras (biju
sī “Mājokļu aģentūra”) mājas lapā
www.ma.gov.lv un Rīgas pašvaldības
aģentūras “Rīgas mājoklis” mājas lapā
www.rigasmajoklis.lv.
Varat zvanīt arī man, biedrības
“Mārupītes gatve 4” valdes priekš
sēdētājai Olgai Gržibovskai, tālr.
29696204.
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kultūra

Krāsaini ģimenes svētki
Lieldienu svētdienā, kad sestdie
na visus bija nobiedējusi ar nemīlīgu
un slapju laiku, Mārupes kultūras
nama zālē (nevis pagalmā, kā iece
rēts) pulcējās košs pulciņš mazu un
lielu mārupiešu, lai svinētu jaukos
pavasara svētkus.
Jau vairākkārt Mārupē bērnu
svētkos sastaptās Rūķenīte un Pe
līte (Jelgavas tautas teātra aktrises)
stāstīja bērniem par Lieldienu tradī
cijām, uzdeva mīklas, palīdzēja mā
cīties dziesmiņas un rotaļas kopā ar
“Māriņas” dejotājiem, dziedātājiem
no bērnu radošās attīstības centra
“Namiņš” un jaunu Mārupes du
etu – Elīnu un Rinaldu.
Neizpalika arī olu ripināšana un
bumbiņu mešana “lauvas rīklē”, bet
lielu prieku gan jaunos, gan vecākos
svētku svinētājos izraisīja darbošanās
radošajā darbnīcā. Mārupes mūzikas
un mākslas skolas mākslas skolotā
jas Jolantas Grosbergas vadībā varē

Plkst. 18.00 – vienā elpas vilcienā mūsu zemi piepildīs
valsts himna “Dievs, svētī Latviju”.
Plkst. 19.00 izskanēs par kopīgu tautas lūgšanu kļuvusī
Jāzepa Vītola “Gaismas pils”. Programmā XXIV Vispārējo
latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku kultūras dārgumi.

Aicinām visus interesentus uz koncertu Mārupes
kultūras namā, kur piedalīsies kori “Mārupe”,
“Noktirne”, “Resono” un citi pagasta kolektīvi.

ja apkrāsot, aplīmēt un visādi citādi
rotāt gan dekoratīvās, gan papīra
olas – bērni darbojās ļoti aizrautīgi
un reizē nopietni. Ar patiesu prieku
varēja vērot, kā vecāki, kamēr bērni
muzicēja vai rotaļājās, ļāvās krāsu
azartam un radīšanas priekam.
Paldies par svētku organizēšanu

k/n direktorei Irai Dūdumai, ska
ņu operatoram Ringoldam Piņķim,
deju skolotājai Sarmītei Eņģelei,
māksliniecei Jolantai Grosbergai
un viņas lielajam palīgam Silvijai
Bartuševičai, “Namiņa” filiāles va
dītājai un muzikālajai pedagoģei
Līgai Taubei.

Pašdarbnieki “gurķojas”
Dziesmu un Deju svētku gai
dās un gatavošanās maratonā
Mārupes pašdarbnieki nolēma
tradicionālo humoristisko deju
festivālu “Mārupes gurķis” šogad
pārvērst par jauku atpūtas vakaru
pašiem sev, jo pasākumu kalen
dārs visiem ir ļoti piepildīts.
Mārupes kultūras nama di
rektore Ira Krauja – Dūduma,
novēlot visiem satikties lielajos
dziedāšanas svētkos, atgādināja,
ka Mārupes pašdarbības kolek
tīvi joprojām augstu tur savu
līmeni – iegūstot skatēs augstu
novērtējumu
Ira Krauja ar grupu “Keen” bija
sagatavojušas jautru apdziedāšanās
dziesmu Raimonda Paula mūzikas
skaņās, uzstājās jaunākais Mārupes
kultūras namā strādājošais kolek
tīvs – vēderdeju studija Sigitas Vē
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25. maijā plkst. 12.00
Mārupes kultūras namā
PII “Lienīte” bērnu deju
kolektīva
“Māriņa” 15 gadu
jubilejas koncerts –
pasaka
“Vecmāmiņas acenītes”
Ielūdzam uz koncertu visus bijušos
dalībniekus, tos, kas vienmēr bijuši
kopā ar mums,
un visus interesentus.
Visus šos gadus kopā ar “Māriņu”
ir vadītāja Sarmīte Eņģele,
tālr. 29171938.

24. aprīlī plkst. 20.00
Mārupes pagasta
“Krustakrogā”
Daugavas ielā 2

koncertēs jaunzēlandietis
Francis Dove

Irēna Čipa un
Alfs Čipa
25. aprīlī svin Zelta kāzas
Bij’ tovakar Tev acīs
Rudzupuķes,
Un mati viļņoja kā
Rudzulauks.
Tos vārdus gan neviens vairs
Nepasacīs.
To burvību neviens
Vairs neatsauks.
Ar rudzupuķu klēpi
Mājup ejot,
Bij` sajūta, ka
Vasara nāk līdz,
Jo tavu acu
Rudzupuķu zilums
Uz mūžu tika
Dvēselē man vīts.
Tās vasaras
Kā rudzupuķes smaržo
Un vēdīt savas smaržas
Neizbeidz.
Tās vasaras
Kā rudzu maize garšo
Un pretī vēl
Ar rudzupuķēm steidz.
/Vēsma Kokle – Līviņa/

Sveic bērni,
mazbērni un radi

(akustiskais roks).
Ieeja – Ls 2.

sveicam

Aprīlī

75 – Antoņinai Višņakovai, Valdai Vanagai, Lilijai Volkovai
80 – Kleopatrai Lapai, Laimonim Kesneram,
Olgai Frīdmanei, Janīnai Klišānei,
Reinholdam Krustkalnam, Marcijanai Bandziņai,
Paulīnai Stepanovai, Veltai Gotfrīdei, Veltai Luikai

veres vadībā un senioru līnijdeju
grupa Dzintras Rozītes vadībā, kā
arī jaunieši no break−dance un
hip−hop studijas.
Dāvana visiem pašdarbniekiem

Apmeklēsim teātri!
4. aprīļa vakarā Mārupes kul
tūras nama zālē ik pa brīdim at
skanēja patiesi sirsnīgi smiekli, jo
uz skatuves ļoti meistarīgi rosījās
Skrīveru tautas teātris, kas viesojās
ar izrādi “Krustmāte Jūle no Tūles”.
Izrādi varēja vērot visas paaudzes,
jo amizantās situācijas iz dzīves pa
tiešām spēja aizraut un sasmīdināt
publiku. Paldies skrīveriešiem par
mums dāvātajiem jaukajiem mir
kļiem!
Diemžēl jāsaka arī tas, ka jau
kā izrāde bija pelnījusi piepildītā
ku skatītāju zāli, un žēl, ka reizēm

Visus XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku
dalībniekus un klausītājus sveicot Latvijas Republikas
Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienā,
Latvijas kordiriģentu asociācija
4. maijā rīko svinīgu koncertu “Ar dziesmu par Latviju”
vienlaicīgi 400 Latvijas kultūras namos un koncertzālēs.

par bargu naudu skrienam uz plaši
izreklamētām kultūras aktivitātēm
Rīgā, bet esam par slinku, lai atnāk
tu tepat uz bezmaksas pasākumu
mūsu namiņā.
Palicis pavisam mazs laiciņš,
kad arī Mārupes k/n kolektīvi
6. jūlijā kopā ar visas Latvijas
dziedātājiem un dejotājiem
atklās XXIV Vispārējos latviešu
Dziesmu un XIV Deju svētkus!
Lai svētku gājienā būtu
pēc iespējas vairāk
mārupiešu!

bija Karību jūras pirāta (Artūrs
Mangulis) šovs – operas ārija,
dziesmas vislabākā instrumenta –
“litrofona” pavadībā un publikas
izkustināšana ar deju rotaļu.

Gatavojoties
Dziesmu un
Deju svētkiem
29. martā vidējās paaudzes
deju kolektīva “Mārupieši” abi
sastāvi Rīgas rajona skatē Māl
pilī saņēma I pakāpes diplomus.
12. aprīlī notika Rīgas rajona
koru skate, kurā startēja mūsu
“Noktirne” (diriģente Ilga Bēr
ziņa), jauktais koris “Mārupe”
(diriģenti Inga Krastiņa un Kal
vis Ozoliņš) un sieviešu koris
“Resono” (diriģente Irēna Ra
čevska).

85 – Marijai Krauzei, Veronikai Liskopei!
Martā Mārupes dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 17 jaundzimušie:
Andris Čursins (dzimis 24.02.), Alekss Prohorovs (dzimis 29.02.),
Rihards Neimanis (dzimis 26.02.), Keita Bandeniece (dzimusi 22.02.),
Toms Lazdiņš (dzimis 05.03.), Veronika Bole (dzimusi 06.03.),
Markuss Tēbelis (dzimis 02.03.), Elizabete Krieva (dzimusi 09.03.),
Beatrise Helmane (dzimusi 12.03.), Emīls Lielgalvis (dzimis 10.03.),
Mona – Jasmīna Vintere (dzimusi 15.03.), Reinis Pīpe (dzimis 17.03.),
Gabriels Jefimovs (dzimis 20.03.), Markuss Lauskis (dzimis 16.03.),
Mārcis Tomsons (24.03.), Regnārs Ozols (dzimis 17.03.) un
Henrijs Buķelis (dzimis 27.03.).
Martā reģistrētas 3 laulības.

martā uz mūžu no mums šķīrušies:
Helēna Čerpakovska (1926.), Kārlis Vītols (1938.),
Arvīds Priede (1921.), Artūrs Cīrulis (1938.),
Jadviga Ivanova (1935.), Slaveslavs Haļilovs (1944.),
Josefs Zemzars (1912.), Anatolijs Kuzmins (1953.).
Rīgas Apriņķa Avīze
piektdiena, 18. aprīlis, 2008
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IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

Jautrie pavasara ieskandināšanas svētki Tīrainē
“Kas var dziesmas izdziedāt,
kas valodas izrunāt ?” – tā skan
latviešu tautasdziesma. Arī mazo
Tīraines dziedātāju dziesmu ka
moliņš šopavasar padevies liels un
raibs, jo bija jāpiedalās vairākos
koncertos un svētku izbrauku
mos.
Kā jau katru pavasari februāra
beigās PII “Tīraine” aicināja savus
mazos dziedātājus ievingrināt bal
sis konkursam “Cālis-2008”. Mazos
“cāļus” vērtēja nopietna un kompe
tenta žūrijas komisija – dziedātāja
Ira Krauja, Mārupes mūzikas sko
las direktore Dace Štrodaha un PII,
“Lienīte” mūzikas skolotāja Marta
Bērziņa. Tika “iesvētīta” arī bērnu
dārza jaunā skatuvīte.
Protams, katrs bērniņš ir uni
kāls un mīļš, tomēr konkurss ir
konkurss, tādēļ žūrijas komisijai
bija jālemj, kurš būs titula “Tīrai
nes cālis-2008” ieguvējs. Un šogad
par “cāli” – uzvarētāju kļuva četrus
gadus vecais Pauls Pakalniņš, kurš
visus pārsteidza ar savu dabiskumu
un skaisto balss tembru. Šoreiz gan
sanāca, ka vismaz pieci bērni bija
uz vienas “svītriņas” liekami, tādēļ
uz konkursu “Cālis-2008” Māru
pes Kultūras namā izvirzīja Alisi
Veldri, Adeli Sakoviču, Armandu
Liepu, Katrīnu Križmani un, pro
tams, “Tīraines cāli-2008” Paulu
Pakalniņu.
Mārupes Kultūras namā or
ganizētajā konkursā “Cālis-2008”
mazais Pauls Pakalniņš kļuva par
žūrijas komisijas locekļa dziedātāja
Uģa Rozes vienīgo favorītu (māks
linieks aizsteidzās uz izrādi, savu
lēmumu paziņodams ātrāk), kā
arī ļoti simpatizēja dziedātājai Irai
Kraujai. Paula priekšnesums bija

tik spilgts, ka žūrijas komisija no
lēma dot iespēju zēnam piedalīties
Rīgas rajona organizētajā konkursā
“Cālis-2008”, kas notika 15. martā
Inčukalna Tautas namā
Jāsaka, ka arī šai konkursā
līmenī braši turējās abi mazie
Mārupes mākslinieki – “Mārupes
Cālis-2008” Katrīna Novorucka un
Pauls Pakalniņš, varētu pat teikt,
ka varonīgi, jo Pauls bija “saķēris
vīrusu” un, neskatoties uz 39 grā
du temperatūru, savas dziesmiņas
nodziedāja labi.
Par laimi, tas nav vienīgais
priecīgais muzikālais notikums
Tīraines bērnudārzā, jo kā katru
gadu Tīraines PII bērnu vokālais
ansamblis “Brīnumiņš” devās uz
Rīgas rajona bērnudārzu ansambļu
sadziedāšanās pasākumu. Marta
sākumā bērni ciemojās Olaines
kultūras un sporta centrā “Zīle”,
kur notika folklorai veltīts kon
certs. Šai koncertā piedalījās bēr
nu ansambļi no dažādiem Rīgas
rajona bērnudārziem un katram
vajadzēja nodziedāt vienu latviešu
tautasdziesmu, kā arī demonstrēt
un iemācīt pārējiem latviešu tau
tas rotaļu ar dziedāšanu. Tīraines
dziedātāji skanīgi un no visas sirds
nodziedāja “Kur tu teci, gailīti?”, kā
arī iemācīja citiem bērniem rotaļu
“Beķercepti kliņģerīši”.

Tīraines ansamblis
“Brīnumiņš” Olaines
Kultūras centrā
Pie pavasara notikumiem bēr
nudārzā “Tīraine” nevar neminēt
brīnišķīgo braucienu uz Doles salu,
kad viss PII “Tīraine” kolektīvs –
bērni ar saviem pedagogiem, auk

lītēm un administrāciju – devās
svinēt Lieldienas, apmeklējot Doles
salas Daugavas muzeju un parku.
Bērnudārza kolektīvu laipni uzņē
ma muzeja darbinieces, kas bērnus
iepazīstināja ar muzeju, “pārvēr
ta” par Lieldienu zaķiem (uz sejas
uzzīmēja ūsiņas un uzlika papīra
“zaķu ausis“), iemācīja interesantas
Lieldienu rotaļas, palīdzēja ripināt
olas un deva iespēju kārtīgi izšū
poties, lai vasarā nekož odi.

Tīraines “zaķi”
Daugavas
muzejā Lieldienu
ieskandināšanā
Pēc Lieldienu izdarībām vi
siem labi garšoja vecāku sagādā
tais svētku cienasts un karsta tēja,
ko varēja nobaudīt jaukā nojumītē
muzeja parkā.
Vissvaigākais notikums, ar ko
mazie tīrainieši un viņu skolotājas
lepojas, ir netradicionālie svētki –
“Joku diena fantāzijas zemē”.
Pirmā aprīļa rītā bērnudārza
zālē “ieplivinājās“ iemītnieki no
dažādām planētām – Marsa, Jup
itera, Plutona un Venēras (katras
grupiņas bērni ieradās no savas
planētas). Citplanētieši bija ģēr
bušies ļoti oriģināli (no utilizācijas
materiāliem pagatavotos tērpos).
Klaunu meitene Čokija (sporta
skolotāja Aija Rutkovska) aicināja
bērnus doties uz joku zemi “Jok
pluntāriju”, bet tur nokļūt nebija
viegli.
Vajadzēja šķērsot “ugunīgās la
vas jūru”, kāpjot uz “akmeņiem”,
bija jāiet pāri krāterim pa tilti
ņu. Tikai tad, kad bija pārvarētas
grūtības, visi beidzot nonāca joku

Lieldienas Daugavas muzejā.

Joku dienas stafete.
zemē. Mazie citplanētieši kāpa uz
skatuves un atraktīvi demonstrēja
savas “modes”, netrūka arī muzi
kālu un horeogrāfisku sveicienu,
kurus “uzburt” palīdzēja Kosmis
kais burvis (mūzikas skolotāja Ilze
Dūzele), tika ķerti ziepju burbuļi,
visi dejoja un no sirds izpriecājās.
Kad joku ballīte beidzās, vajadzēja

pārvarēt šķēršļus, lai nokļūtu mājās
– katrs uz savas planētas (atgriez
ties grupiņās).
Tā, lūk, ar dziesmām, dejām,
smiekliem un rotaļām mazie tī
rainieši ieskandināja šā gada pa
vasari!
Ilze Dūzele,
PII “Tīraine” mūzikas skolotāja

Pieaugušo izglītība Mārupes mūzikas un mākslas skolā
Jau vairākus gadus Mārupes
mūzikas un mākslas skola, para
lēli pamatdarbam realizējot bērnu
un jauniešu profesionālās ievirzes
izglītību, cenšas iedzīvināt pieau
gušo izglītības programmas. Šogad
uzsākts regulārs nodarbību cikls
pieaugušo neformālās izglītības
projektā, ko finansē Rīgas rajona
padome, Mārupes pagasta pado
me, Mārupes mūzikas un mākslas
skola.
Pirmā apmācības diena nori
tēja Mencendorfa namā 19.martā.
Tēma – “Kultūrvides iespējas
mūsdienu tradīciju veidošanā,
izmantojot senās sadzīves tradīci
jas”. Muzeja vadītāja Ilona Audere
Rīgas Apriņķa Avīze
piektdiena, 18. aprīlis, 2008

iepazīstināja ar nama vēsturi, ar
ēdiena gatavošanu uz lielā pavarda
un stikla mākslas noslēpumiem
mākslinieku darbnīcā.
26.martā Mārupes mūzikas un
mākslas skolā interesenti pulcējās
uz tikšanos ar psiholoģi Sandru
Spudiņu. Piedāvātā tēma ”Vai esi
gatavs pārmaiņām? Dzīves emo
cionālā šantāža. Kā mainīt savu
domāšanu.” Pārrunājot dažādas
situācijas, diskutējot un daloties
pieredzē pie kafijas tases, vakars
pagāja jaukā atmosfērā.
Ja Jūs interesē tēma “Laika plā
nošana” – kā nezaudēt laiku veltī
gās nodarbēs, atrast laiku tam, ko
patīk darīt, ātrāk izdarot to, kas

patīk mazāk – gaidīsim 23.aprīlī
plkst.19.00 Mārupes mūzikas un
mākslas skolā, lai tiktos ar filozofu
Reini Lazdu.
Līdz vasaras brīvlaikam pa
redzētas vēl divas nodarbības.
Atkārtota tikšanās ar psiholoģi
Sandru Spudiņu, tēma “Atkarības”,
un tikšanās ar filoloģi Lailu Spro
ģi teorētiski praktiskā nodarbībā
“Skaņa, iztēle un vārds”.
Ja vēlaties saņemt sīkāku in
formāciju par nodarbībām vai
piedalīties tajās, zvaniet Ingai
pa tālruni 29623427. Gaidām
arī ierosinājumus par tēmām,
kādas vēlētos dzirdēt vai kādas
nodarbības apmeklēt (glezno

šanu, pērlīšu rotu gatavošanu,
filcēšanu vai citas) – lūdzu raks
tiet ingagraumane@inbox.lv ar

norādi Pieaugušo izglītība.
Uz tikšanos pieaugušo izglītī
bas nodarbībās!
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SPORTS

Volejbolistu bagāžā medaļas un pieredze

Bridžs

Pirms Lieldienām Mārupes div
padsmit un trīspadsmit gadu vecās
volejbolistes piedalījās tradicionālā
starptautiskā turnīrā “Viļņas kausu
izcīņa”. Lai cerētu tikt uz apbalvoša
nas ceremoniju, divpadsmit dažādu
valstu komandu konkurencē vis
pirms bija jāuzvar savā apakšgru
pā. “Mārupei”, kas faktiski ir vienas
skolas komanda, bija jācīnās ar ļoti
spēcīgām sporta skolu un klubu iz
lasēm. Ielozētas “lietuviešu grupā”,
meitenes ar pirmo uzdevumu go
dam tika galā. Emocijām pārbagāti
spēkojoties, ar dažu punktu pārsva
ru tika pieveiktas Kauņas, Viļņas un
Šauļu sporta skolas. Pirmā vieta iz

5.aprīlī Jaunmārupē Mūzikas
un mākslas skolas telpās risinājās
bridža Latvijas tūres 3. pāru turnīrs – Mārupes kauss 2008. Sa
censībās startēja 32 spēlētāju pāri,
kas pārstāvēja visdažādākos Latvijas
novadus – dalībnieki bija ieradu
šies no Ventspils, Talsiem, Liepājas,
Kuldīgas, Aizkraukles, Salaspils, Jē
kabpils, Rīgas un Mārupes. Sacen
sībās uzvarēja U. Bethers-A. Imša
no Latvijas jaunatnes bridža kluba,
kas reģistrēts Mārupē (ar 70.83%
labākie otrajā sesijā), 2. vietā – A.
Germanis-A. Šudņevs, 3. vietā – K.
Rubins-J. Neimanis (labākie pirma
jā sesijā ar 65.79%).
Sacensību galvenais tiesnesis
Lauris Lauks atzīmēja: “Izjūtas bija
ļoti labas. Prieks, ka mūsu kluba
biedri startēja ļoti veiksmīgi. Prieks,
ka pirmais Mārupes turnīrs nori
tēja bez aizķeršanās un veiksmīgi.
Ceru turpināt šo iesākto tradīciju

šķīrās spēlē ar Šauļu komandu, kuru
izdevās pārspēt izšķirošajā trešā seta
galotnē. Tieši šī punkts punktā cīņa
ar “Mārupi” deva iespēju arī Šauļu
komandai spēlēt finālā kā vienīgajai
labākajai komandai no otrās vietas
ieguvējām apakšgrupās. Tādi bija
noteikumi. “Mārupei” pusfinālcīņā
nācās piekāpties ar 0:2 nākamajām
turnīra uzvarētājām – Minskas
sportistēm. Bet cīņā par trešo Viļ
ņas kausu vēlreiz pretī stājās Šauļu
sīkstās cīnītājas. Šoreiz mārupietes
panāca 2:0 uzvaru, lai gan visu otro
setu vadībā bija aizsardzībā pras
mīgi spēlējošās lietuvietes. Izdevās
“noķert”, un seta galotne, skaists

kauss, bronzas medaļas un citas bal
vas piederēja Laimai Ozolai, Luīzei
Zvejniecei, Karīnai Pavārei, Anni
jai Millerei, Anetei Briņķei, Indrai
Eniņai, Terēzei Šmēmanei, Kristīnei
Puniņai, Danai Kozlovskai, Zanei
Tiltiņai un Laurai Jansonei. Finālā
Minskas Sporta internātskola ar 2:0
uzvarēja Daugavpils Volejbola skolu.
Brīvā laika bija pamaz, tomēr mei
tenes nedaudz iepazinās ar Lietuvu
kā nacionālu valsti ar labiem ceļiem,
tās skaisto galvaspilsētu, gan arī ar
lietuviešu iecienītajiem ēdieniem un
sadzīves kultūru, un kāda turpmāk
zinās atbildēt uz jautājumu – kurā
valstī ir Šauļai?

Līga Miķelsone un Elizabete Zīlišķe –
Latvijas čempiones!
Šī sezona daļai meiteņu no
Mārupes volejbola komandas
izvērtās par īstu pārbaudījuma
gadu. Daļa devās mācīties un
trenēties uz ASV, daļai regulārie
treniņi nebija pa kaulam, citas
vajāja veselības problēmas. Lai
nezaudētu spēļu praksi, spēcīgā
kās tika uz gadu “izīrētas” Rīgas
Volejbola skolas komandām.

5. un 6. aprīlī Daugavpilī no
slēdzās Latvijas jaunatnes čem
pionāts volejbolā meitenēm, kur
vecākajā grupā sīvās cīņās čem
pionu zelta medaļas ieguva RVS
komanda, kurā spēlēja mārupietes
Līga Miķelsone un Elizabete Zīliš
ķe. Meitenes ar savu neatlaidību
un attieksmi pierādījušas, ka ļoti
labi var apvienot un gūt teicamus

panākumus sportā, mācībās un
arī sabiedriskajā dzīvē.
Citā RVS komandā spēlēja
Dita Lagzdkalne, kas izpelnījās
treneru un volejbola ekspertu at
zinību par sniegumu sacensībās,
kaut arī bija ievērojami jaunāka
par pārējām komandas dalībnie
cēm.
Andris Kļaviņš

Pārbauda jauno sportistu vispārējo
fizisko sagatavotību
Gads ir atkal pagājis, un klāt
ikgadējā sporta testu diena. Šeit
mārupieši tad arī neatkarīgi no
sporta veida piedalās vispārējās
fiziskās sagatavotības pārbaudes
sacensībās – vingrinājumos ar pild
bumbām, lēcienos ar lecamauklu,
tāllēkšanā no vietas, pievilkšanās
pie stieņa, presītē un atspolē ar klu
cīšiem. Sacensību kopvērtējumā par
uzvarētājiem kļuva:
1990.g. un vecāki
Andrejs Jušmanovs
Zēni 1991.–1992.g. dzim.
1.vieta Māris Upenieks
2.vieta Gints Levickis
3.vieta Kristaps Antonevičs
Zēni 1993.–1994.g. dzim.
1.vieta Edgars Lielābols
2.vieta Reinis Apsēns
3.vieta Mārtiņš Jūgants
Zēni 1995.–1996.g. dzim.
1.vieta Reinis Beķeris
2.vieta Reinis Zeiza
3.vieta Ričards Neiberts
Zēni 1997.–1998.g.dzim.
1.vieta Raivis Rišņiveckis
2.vieta Artūrs Žogla
3.vieta Artūrs Dreimanis
Zēni 1999.–2000.g. dzim.
1.vieta Niks Gauručs
2.vieta Emīls Grietēns
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3.vieta Mārtiņš Plāters
Zēni 2001.–2002.g. dzim.
1.vieta Romāns Gorbačovs
2.vieta Ralfs Namiņš
3.vieta Artūrs Jurģītis
Meitenes 1989.–1990.g. dzim.
1.vieta Līga Miķelsone un
Elizabete Zīlišķe
Meitenes 1991.– 1993.g. dzim.
1.vieta Zane Baļuka
Meitenes 1994.–1995.g. dzim.
1.vieta Katrīna Lejiņa
2.vieta Indra Eniņa
3.vieta Luīze Zvejniece
Meitenes 1996.–1997.g. dzim.
1.vieta Madara Buka
2.vieta Agnese Šmēmane
3.vieta Ieva Līdaka
Meitenes 1998.–2000.g.
1.vieta Paula Zelmane
2.vieta Monta Vējiņa
3.vieta Anna Raita
Sporta testi parāda jauno spor
tistu sagatavotību, tādēļ tajos jāpie
dalās visiem sportistiem, lai trene
ri varētu izvērtēt katra audzēkņa
sportiskos rezultātus un treniņu
laikā uzlabot tos. Savukārt atsevišķi
sportisti pat katru nedēļu pieda
lās Mārupes pagasta organizētajos
pasākumos, piem., Sabīne Cenkus,
Rolands Jurģītis, Artūrs Jurģītis un

Madara Buka.
Un noslēgumā vēl kāds kuriozs
no pasākuma. Kāds tēvs pienāca
kopā ar dēlu pie sekretariāta un
vēlējās savu dēlu reģistrēt sacensī
bām, aizpildot dalībnieka anketu.
Viņš zināja, kā puiku sauc, kādā
sporta veidā trenējas, kā sauc tre
neri, bet – kad viņa dēls dzimis...
iestājās klusums! “Varbūt Jums de
rēs apmēram”. “Nederēs gan, un tu,
puisīti, arī nezini, cik tev gadu?”
Tam sekoja vispārējs apmulsums
un smiekli. Beigās tomēr tēvs it
kā atcerējās zēna dzimšanas gadu.
“Esat pārliecināts?” sacensību sek
retāre pārjautāja. “Rakstiet, liekas,
ka tā bija,” atbildēja tēvs. Domājat,
tas bija vienīgais pārsteigums? Pēc
neliela brīža ar mazdēlu ieradās
vecmāmiņa, kura arī neko nezināja
par savu mazdēlu, un, kad sekre
tāre centās noskaidrot nepiecieša
mo informāciju, vecmāmiņa skarbi
atbildēja: ”Ja jūs paši neko nezināt
un nevarat aizpildīt tāpat, mēs ejam
mājās!”
Mīļie vecāki un vecvecāki, bū
sim visi ieinteresētāki savu bērnu
dzīvē un nodarbēs!
Mārupes sporta daļas vadītāja
Silvija Bartuševiča

katru gadu!”
A. Imša: “Bija foršs pasākums!
Man patika, cilvēki bija labi, vien
kārši burvīga aura. Jūtos kā Zie
massvētkos, kas uzdāvinājuši labus
rezultātus. Novēlu, lai pārējie ne
zaudē interesi par šo sporta veidu.
Paldies Mārupes pagasta padomei
un skolai, kas mūs uzņēma.”
U. Bethers: “Šādā veidā, pro
tams, ir jaukāk spēlēt nekā kafejnī
cā. Vidēja izmēra turnīram šī bija
ideāla vieta! Mārupes kausu neva
jag vest prom no šā novada.”
Bridžs ir pasaulē pazīstama
spēle – vienīgā SOK par olimpis
ko sporta veidu atzītā prāta spēle,
kas attīsta loģisko domāšanu un
sociālās iemaņas. Sporta daļas
vadītāja Silvija Bartuševiča izsaka
atzinību sacensību dalībniekiem,
kuri pēc pasākuma telpas, kurās
bija uzturējušies stundām, sakārtoja
un atstāja tīras.

Karlīne Štāla dodas uz
Hokenheimu
Aprīļa beigās ar sacensībām
Hokenheimas trasē sāksies 2008.
gada “ATS Formula 3 Cup”, kurā
startēs arī Latvijas pārstāve mā
rupiete Karlīne Štāla. Šī būs trešā
“ATS Formula 3 Cup” sezona, un
kalendārā ir deviņi posmi, kuros
katrā jāaizvada divas sacīkstes. Uz
starta stāsies vismaz 30 pilotu, vis
maz puse ir debitanti.

Čempionātā, kurā savulaik star
tējis arī Haralds Šlēgelmilhs, latvietes
komandas biedri būs brāļi Deivids
un Gerijs Hauzeri no Luksembur
gas, kuri arī ir šā čempionāta de
bitanti. Karlīne ar “HWA/Daimler
AG” atbalstu pārstāvēs zem Luk
semburgas karoga startējošo “Racing
Experience” komandu.
(No autosports.delfi.lv)

Mārupes vidusskolas aerobikas
komandas uzvar Rīgas rajona
skolēnu sacensībās
11. martā Mārupes vidusskolā
risinājās Rīgas rajona skolēnu sa
censības aerobikā. Ieradušās bija
Ādažu, Olaines 1., Saulkrastu,
Zvejniekciema vidusskola, kā arī
Sējas, Siguldas 1., Mores, Siguldas
3. pamatskola un Olaines pagasta
skola. Protams, neiztika bez saim
nieku klātbūtnes.
Mārupes vidusskola startēja
trijās vecuma grupās: mazākajā jeb
D (1.-4.klašu) grupā, C (5.-6.klašu)
grupā un A (10.-12.klašu) grupā.
Visās grupās Mārupes komandas
izcīnīja godalgoto vietu augstākos
pakāpienus un tiesnešu vērtējumā
apsteidza otrās vietas ieguvējas ar
vairāk nekā desmit punktiem. Un
aerobikā tas ir daudz. Liels paldies
mūsu aerobikas, kā arī sporta sko
lotājai Sandrai Kuļikovskai!!!
Sveicam!
D grupa: Sigita Liepiņa, Kate
Bula, Katrīna Jansone, Aurēlija

Šļehta, Gundega Odiņa, Silvija Bi
kare, Sintija Zalumska, Paula Kirš
tuna.
C grupa: Sabīne Karpačova,
Sabīne Erdmane, Ketija Balode,
Madara Meleca, Ieva Bēržvade,
Māra Meleca, Anastasija Bogdanova,
Ieva Švetere.
A grupa: Zita Sokolova, Marta
Aukškāpa, Arita Bēržvade, Karīna
Buša, Lāsma Laizāne, Laura Gru
nova.
Uzņem 2002. gadā
dzimušus un vecākus
audzēkņus futbolā.
Treniņi Mārupes vidusskolā
trešdienās 17.30, sestdienās
un svētdienās 10.00.
Treneris Viktors Družiņins,
tālr. 29867361.
Pie trenera var interesēties
arī par futbola treniņiem
Tīrainē un Skultē.
Rīgas Apriņķa Avīze
piektdiena, 18. aprīlis, 2008
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Kad skolotāji strādā komandā
Futbola un basketbola spēles
starp skolēniem un skolotājiem,
skolas mēroga un Rīgas rajona
aerobikas festivāls – tie ir tikai daži
no sporta pasākumiem Mārupes vi
dusskolā, par kuriem pašvaldības
speciālistus, tai skaitā “Mārupes Vēs
tis”, regulāri informē skolas sporta
skolotāji Sandra Kuļikovska un Jānis
Vilkaušs. Izskatās, ka sporta dzīve
Mārupes lielākajā skolā rit sparī
gi. Protams, tieši sporta aktivitātes
ir viens no ārpusklases nodarbību
veidiem, kurš piesaista kustīgos un
dedzīgos jauniešus, jo te arī tie, kas
paši nesporto, var aktīvi just līdzi un
paust savas emocijas.
Sandra Kuļikovska Mārupes
vidusskolā strādā ceturto gadu, bet
Jānis Vilkaušs – pirmo.
Sandra Kuļikovska: “Mārupes
vidusskolā nonācu, kad kaimiņie
ne ieteicās, ka skolā meklē sporta
skolotāju. Pirms tam strādāju Dau
gavas sporta namā par aerobikas
treneri, pati esmu bijusi mākslas
vingrotāja. Gribējās atrast darbu

tuvāk mājai, un tā nu esmu te jau
ceturto gadu.”
Jānis Vilkaušs: “Es pagājušā
gada pavasarī izlasīju sludinājumu,
ka Mārupes vidusskolai vajadzīgs
sporta skolotājs. Atbraucu uz pār
runām, pēc tam labu laiku nebija
nekādas atbildes, bet galu galā mani
pieņēma. Šis ir mans pirmais darba
gads pēc Sporta pedagoģijas akadē
mijas beigšanas. Esmu apmierināts,
jo ir laba materiālā bāze. Protams,
tik lielam audzēkņu skaitam vajag
lielāku sporta zāli.”
Sandra: “Jā, tas un atbalsts ir
ļoti svarīgs. Arī savstarpējā intere
se – bērni aug un “eksperimentē” ar
skolotājiem, mēs – ar viņiem. Sko
lēniem patīk, ja skolotājs paskatās
viņu spēles, te es domāju, piemēram,
meiteņu volejbola sacensības.”
Jānis: “Kolēģes (Sandra un Jana
Zvejniece) arī ir ļoti labas un atsau
cīgas. Paskatos, ko viņas dara, ko
citādāk, mācāmies viens no otra.
Bērni uzņem pozitīvi, stundas ne
ignorē.”

Sandra: “Gribētos gan lielāku
atdevi – ja ko dara, lai izdara līdz
galam. Tagad nereti meitenes iesāk
nākt uz aerobiku, tad – uz volejbolu,
atkal atpakaļ. Tādā veidā nav pašām
rezultāta nevienā vietā, treneriem
arī grūti sasniegt labus rezultātus
ar pārējiem audzēkņiem. Sapratnei
par mūsu darbu palīdz arī tas, ka
skolas direktors ir sporta skolotājs.
Piemēram, aerobikā daudz dod tēr
pi – gan vizuālajam tēlam sacensī
bās, gan stimulam – meitenēm jau
vienmēr patīk labi izskatīties.”
Šajā pavasarī vēl Mārupes vi
dusskolā iecerēts sarīkot klašu sa
censības volejbolā un futbolā, aprīlī
jau noticis skolas aerobikas festivāls
“Pavasara soļi”.
Arī Mārupes sporta daļas va
dītāja Silvija Bartuševiča atzinīgi
vērtē izveidojušos sadarbību ar vi
dusskolas sporta skolotājiem, kuri
strādā kā viena komanda un nav
vienaldzīgi pret citām pagastā no
tiekošajām sporta aktivitātēm. Jānis
Vilkaušs apmeklēja arī vispārējās

Mārupes vidusskolas sporta skolotāji (no kreisās ) Jānis Vilkaušs, skolas
direktors Jānis Lagzdkalns un Jana Zvejniece.
fiziskās sagatavotības testu dienu,
ko Jaunmārupes sākumskolā sporta
pulciņu audzēkņiem rīkoja pagasta
sporta daļa. Sandra ar savām au
dzēknēm vienmēr atsaucas aicinā
jumam piedalīties dažādos pagasta
pasākumos.
“Mārupes Vēstis” novēl, lai

visiem mūsu sporta pedagogiem
nepietrūkst degsmes un spēka po
pularizēt aktīvu dzīvesveidu un lai
no mūsu jaunajiem mārupiešiem
arvien izaug labi sportisti, kas gūst
panākumus gan valsts, gan plašākā
mērogā.
Zanda Melkina

Lielie slēpotāji no mazo kalnu zemes
Aprīļa sākumā no Austrijas, kur
norisinājās Latvijas čempionāts kal
nu slēpošanā, ar uzvarām atgriezās
trīs mārupieši! Roberts Rode, kurš
startē pieaugušo konkurencē, izcīnīja
1. vietu slalomā un 2. vietu super
gigantā, kas deva arī pirmo vietu
kopvērtējumā t. s. kombinācijā, un
Kristaps Zvejnieks, pirmo gadu star
tējot junioru vecuma grupā un pieau
gušo konkurencē, kļuvis par Latvijas
čempionu milzu slalomā un izcīnījis
3. vietu starp pieaugušajiem slalomā
un supergigantā. Apliecinot slēpo
šanas mūžīgo raksturu, par senioru
čempioni kļuva arī Diāna Vaišļa no
Mārupes!
Latvijas sporta prese rakstīja, ka
Austrijā šogad svaigais sniegs atšķirī

beidzis vidusskolu, mācās Rīgas Starp
tautiskajā biznesa un ekonomikas
augstskolā, izaudzis arī no junioru
vecuma sporta un startē pieaugušo
konkurencē.
Šis gads Robertam sportā izde
vies veiksmīgs, jo augstskolā mācības
vieglāk pakārtot treniņu un sacensību
grafikam. Lai arī Latvijā ziema šķita
neizdevusies, treniņi notikuši arī Si
guldā. Roberts skaidro, ka teorētiski
slēpošana mūsu zemajos kalnos ir
tāda pati, tikai distance īsāka, tāpat
iespējams slīpēt tehniku. Lai izturētu
pilno distanci lielajos kalnos, vajadzīgs
labs fiziskais treniņš.
Roberts, kuram ir vairāki trene
ri, par galvenajiem padomdevējiem
sauc savu tēvu Andreju Rodi un Jāni

Zvejnieku ģimene Austrijā: no labās Latvijas čempions Kristaps Zvejnieks,
vidū – mamma un trenere Jana Zvejniece.
bā no cietajām ledus trasēm prasījis
specifisku braukšanas tehniku.
Roberts Rode kopš iepriekšējās
intervijas “MV” 2006. gada nogalē
Rīgas Apriņķa Avīze
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Kordi. Mācoties Austrijā, braucieni
analizēti, filmējot un datorā savietojot
divu sportistu veikumu vienā attēlā,
bet kalnu slēpotājs uzskata, ka šajā

sporta veidā katram ir savs braukša
nas stils tāpat kā rokraksts. Iesācējiem
viņš tomēr iesaka jau no paša sākuma
mācīties braukt pareizi, analizēt citu
pieredzi, ieklausīties pieredzējušākos
sportistos.
Roberts priecājas par Kristapa
Zvejnieka panākumiem, jo pazīst
viņu no bērnības. “Ir ļoti patīkami,
ka rodas jauni, spēcīgi konkurenti.
Mani tas nebaida, bet palīdz pašam
censties sasniegt maksimāli labus re
zultātus,” saka Rode.
Par nākotnes plāniem runājot,
Roberts atzīst, ka pasaules kausā
cīnīties ir nereāli, jo, lai turpinātu
sacensības pirmajā trasē, jāiekļūst
30 labāko sportistu skaitā. Pasaulē
tomēr ir vairāk spēcīgu sportistu
no tradicionālajām kalnu slēpoša
nas lielvalstīm, toties viņa mērķis ir
aizbraukt uz 2010. gada Vankūveras
Ziemas Olimpiskajām spēlēm. Lai
to izdarītu, ir jābūt vai nu pirmajam
Latvijā, vai jāiekļūst pasaules labāko
piecsimtniekā (tā no valsts var star
tēt līdz 4 sportistiem). Roberts domā
specializēties ātrajās – supergiganta
un nobrauciena disciplīnās.
Kristaps Zvejnieks kļuvis par
jaunāko Latvijas kalnu slēpošanas
čempionu no 20. gadsimta 70–tajiem
gadiem, kopš tiek veikta uzskaite par
Latvijas sportistu sasniegumiem kalnu
slēpošanā – viņam ir 16 gadu un viņš
mācās Mārupes vidusskolā.
Kristaps pirmoreiz kā jau sporti
skas ģimenes atvase uz slēpēm uzkā
pis 2 – 3 gadu vecumā, bet tā nopiet
ni trenēties sācis apmēram 8 gadu
vecumā un šodien ar lielu aizrautību

saka, ka nav labāka sporta par slēpo
šanu. Viņu neaizrauj pat jauniešu tik
iecienītā snovošana.
Kristapa mamma un trenere
Jana Zvejniece uzskata, ka katram
ir piemērots savs treniņu un sporta
dzīves modelis un Zvejnieku ģimenē
liela nozīme ir tieši tuvāko cilvēku at
balstam un padomiem, tādēļ Kristaps
neplāno doties mācīties uz ārzemēm.
Arī pēdējās sacensībās Austrijā Krista
pam līdzās bija un viņu atbalstīja visa
ģimene – vecāki, brāļi un krusttēvs.
Jana Zvejniece: “Šim čempionā
tam Kristaps bija gatavojies nopiet
ni, bet, protams, zinām, ka jebkuras
sacensības ir arī laimes spēle. Aus
trijā bija dramatiski laika apstākļi,
bet trase slikta, vienādi grūta jau ir
visiem. Kristapam pirmoreiz star
tējot pieaugušo konkurencē, bijām
noskaņojušies, ka šosezon nebūs
labu sasniegumu, bet sanāca pavi
sam citādāk.” Kristaps pasaules 1992.
gadā dzimušo kalnu slēpotāju rei
tingā (starp ap 2000 jaunajiem slē
potājiem) šosezon turējies pirmajā
divdesmitniekā.
Savā vecuma grupā spēcīgs ir
arī Miks Zvejnieks, kaut gan reizēm
jaunāko brāli apgrūtina mūžīgais salī
dzinājums, jo, kā saka Jana Zvejniece,
Kristaps nosvērtāks un mierīgāk uz
klausa padomus vai aizrādījumus. Kā
veiksies Mikam, rādīs laiks, bet šobrīd
viņam brālis ir autoritāte un piemērs,
ka var veiksmīgi apvienot sportošanu
ar mācībām. Treniņu un sacensību
laikā Kristapam līdzi ir dators, kaut
gan dažreiz nemaz neatliek laika
mācībām, bet jaunajam sportistam

sekmes ir labas, viņam nav problēmu
pēc daudzajiem izbraukumiem no
kārtot vajadzīgos darbus un tikt līdzi
pārējiem klasesbiedriem mācībās.
Nākotni šobrīd Kristaps Zvejnieks
saista ar slēpošanu, jo tā viņu tiešām
aizrauj. Protams, sasniegumi sniedz
gandarījumu par treniņos ieguldīto
darbu, tāpēc novēlam Kristapam ne
saslimt ar “zvaigžņu slimību” – tad
viņu sagaida vēl daudzi panākumi
izvēlētajā sporta karjerā.
Silvija Bartuševiča
Zanda Melkina

Īsumā
t Mārupes volejbola koman
da “Lidosta “Rīga”” pēc izcīnītām
uzvarām pret Salaspils (0:2) un
Garkalnes (1:2) komandām 26.
aprīlī cīnīsies par zelta medaļām
ar Saulkrastu komandu.
“Lidosta “Rīga”” izcīnīju
si 2. vietu Latvijas tautas sporta
asociācijas (LTSA) organizētajās
Latvijas strādājošo sporta spēlēs,
kas notiek vairāku mēnešu garu
mā volejbolā 20 komandu kon
kurencē.
t 5. aprīlī Jaunmārupes sā
kumskolas sporta kompleksā otro
reizi notika zibensturnīrs zēniem
basketbolā. 1. vietā “Rīga 1188”, 2.
vietā “Mārupe I”, 3. vietā “Mārupe
II” (abas Mārupes komandas trenē
Jānis Hāzners).
t 19. aprīlī notiks Mārupes
pagasta futbola sezonas atklāšanas
sacensības Jaunmārupes stadionā.
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šo iekārtu ražošanā izmanto vai
rāk nekā 1000 dažādu materiā

Latvijas ražotāju izveidots
elektrisko un elektronisko ie
kārtu atkritumu apsaimnieko
tājs AS “Latvijas zaļais elektrons”
sadarbībā ar Mārupes pagasta
padomi piedāvā iespēju visiem
Mārupes pagasta iedzīvotājiem
25. un 26. aprīlī bez maksas
atbrīvoties no nolietotajām un
saimniecībā vairs neizmantoja
mām elektroiekārtām, piemēram,
ledusskapjiem, trauku un veļas
mazgājamām mašīnām, mikro
viļņu krāsnīm, fēniem, tosteriem,
gludekļiem, putekļsūcējiem, gais
mekļiem, radioaparātiem utt.
Savāktās nolietotās elektroie
kārtas tiks nodotas AS “Latvijas
zaļais elektrons” pārstrādes part
nerim SIA “ZAAO Systems”, kur
tās tālāk videi draudzīgā veidā
tiek sadalītas pa materiālu gru
pām: metāls, plastmasa un stikls,
ko izmanto kā otrreizējās izej
vielas jaunu preču ražošanai.
Nododot nolietotās elektroie
kārtas pārstrādei, katrs no mums
var samazināt savus izdevumus
par atkritumu apsaimniekošanu
un sniegt savu ieguldījumu vi
des aizsardzībā, jo, izmetot no
lietotās elektroiekārtas kopā ar
sadzīves atkritumiem vai dabā,
var rasties bīstams vides piesār
ņojums vai būt apdraudēta cil
vēku veselība un pat dzīvība, jo

savākšanas autotransports uz
kavēsies 10-30 minūšu.

Rajons
Adrese
Jaunmārupe Loka ceļš pie “Imantām”
25. aprīlis
Priežu un Liepu ielu krustojums
Bērzu un Ozolu ielu krustojums
Mazcenu aleja, autobusa galapunkts
Mazcenu aleja, pie veikala “Bice”
Mazcenu aleja 8
Skulte
Pie stadiona
25. aprīlis
Skultes iela 17, pie SIA “Gal”
Pie katlu mājas
Mārupe
Stīpnieku ceļš pie “Milžiem”
26. aprīlis
Kantora un Plieņciema ielu
krustojumā
Daugavas iela 29 (laukumā pie
pagasta padomes)
Mārupītes gatves un Daugavas
ielas krustojumā
25. autobusa galapunktā
Tīraine
Tīraines ielā pie Mārupes
26. aprīlis
komunālo pakalpojumu katlumājas
Viskalnu ielā 11
Viršu ielā 6
lu un daļa no tiem pieskaitāmi
bīstamo kategorijai, piemēram,
kadmijs, dzīvsudrabs, arsēns,
niķelis u.c.
Tādēļ būsim aktīvi, rūpēsi
mies par savu veselību un vidi,
atbrīvojoties no vecām un nede
rīgām elektroiekārtām, kas tikai
aizņem vietu piemājas šķūnīšos,
garāžās vai dzīvokļos!
Akcijas laikā 25. un 26. aprīlī
Mārupes iedzīvotāji nolietotās
elektroiekārtas varēs nodot šādās
pagasta vietās, kur elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumu

Laiks
17.00 – 17.15
17.20 – 17.30
17.35 – 17.45
17.50 – 18.10
18.15 – 18.45
18.45 – 19.15
19.30 – 19.45
19.50 – 20.10
20.15 – 20.30
10.00 – 10.20
10.30 – 11.00
11.15 – 11.45
11.55 – 12.15
12.25 – 12.45
13.00 – 13.20
13.25 – 13.50
14.00 – 14.30

P.S. Nolietotās elektroiekārtas
var nebūt darba kārtībā, bet tām
jābūt neizjauktām!
Akcijā AS “Latvijas zaļais elek
trons” pārstāvji arī sniegs intere
sentiem informāciju par nolietotās
elektrotehnikas pareizas apsaimnie
košanas nozīmi vides aizsardzībā.
Sīkāka informācija par A/S
“Latvijas zaļais elektrons” un pa
reizu nolietoto elektroiekārtu ap
saimniekošanu ir pieejama mūsu
mājaslapā internetā – www.lze.lv
Rūpēsimies par sakoptu un tīru
vidi!

Mārupes pagasta padome atgādina:
Nededziniet kūlu!
Kūlas ugunsgrēki izposta lau
kus, mežmalas, koku stādījumus
laukmalēs, sējumus, iznīcinot tikko
pamodušos kukaiņus, ligzdot sāku
šus putnus, kā arī nodedzina pašu
dedzinātāju un kaimiņu mājas un
līdzi paņem pat cilvēku dzīvības!
Sausās zāles degšana nesakoptās ceļ
malās un dzelzceļu tuvumā dūmu
un miglas dēļ bīstami apdraud ceļu
satiksmes dalībniekus. Kūlas uguns
grēki nereti pāriet pamežā un mežā,
kur to dzēšana ir ļoti apgrūtināta.
Kūla tiek dedzināta ne vien laukos,
bet arī pilsētu teritorijās. Lai gan,
salīdzinot ar lauku rajoniem, pil
sētā izdeg daudz mazākas zemes
platības, šie ugunsgrēki ir ļoti bīs
tami, jo apbūve ir daudz blīvāka,
un šie ugunsgrēki apdraud dzīvo
jamās mājas, saimniecības būves,

vēsturiskos pieminekļus u.c. pilsētas
objektus. Ugunsgrēku rezultātā tiek
piedūmota un piesārņota pilsētas
teritorija.
Diemžēl kūlas ugunsgrēku skaits
ik pavasari Latvijā sasniedz vairākus
simtus un pat tūkstošus, pagājušajā
gadā Latvijā pavisam tika reģistrēts
2651 kūlas ugunsgrēks, nodega 35
ēkas. Šogad sasniegts jauns antire
kords - kūla Latvijā, Kuldīgas rajona
Padures pagastā, pirmoreiz dedzinā
ta jau 18.janvārī. Savukārt 3.februārī
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests saņēma izsaukumus uz trīs
kūlas ugunsgrēkiem – Olaines, Ziru
un Grobiņas pagastā, kur kūla dega
50 kvadrātmetru platībā.
Par kūlas dedzināšanu var
sodīt ne tikai pašu dedzinātāju,
bet zemes īpašnieku, kura īpa-

Privātais bērnudārzs “REMEOS” uzņem
bērnus no 1 gada vecuma
jaunatvērtās telpās Rīgā, Pārupes ielā 13.
Maksa 250 Ls/mēnesī (t. sk. 3–reizēja ēdināšana).
Sīkāka informācija pa tālruņiem: 67280131, mob. 29645522.
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šumā izcēlies ugunsgrēks!
Katram zemes īpašniekam jā
veic visi pasākumi, lai viņa īpašumā
kūlu nededzinātu:
* jau rudenī jānopļauj zāle un
jāsakopj īpašums,
* jāaizvāc visi degtspējīgie at
kritumi no īpašuma,
* ap ēkām 10 m josla jāattīra
no sausas zāles.
Par kūlas dedzināšanu vai
īpašuma nekopšanu lauksaimniecības zemes apsaimniekotājiem tiek samazināti Eiropas Savienības atbalsta maksājumi!
Ja Jūsu īpašums būs sakopts, ne
vienam – huligānam, neuzmanīgam
smēķētājam vai blēņdarim – puiše
lim neizdosies nodarīt kaitējumu
Jūsu zemei, īpašumam vai naudas
makam!
Teritorijas sakopšana
Zāliena atjaunošana
Koku veidošana
Dārza projektēšana
Dekoratīvo augu stādīšana
Tālrunis 29736616

Kāpēc Skultē nesaņem
“Mārupes Vēstis”
Skultes ciemata iedzīvotāji sū
dzas, ka marta mēnesī Mārupes
pagastā savās pastkastītēs nav sa
ņēmuši “Mārupes Vēstis”. Pašvaldī
bas informatīvais izdevums iznāk
kā “Rīgas Apriņķa Avīzes” ielikums
un pēc līguma ar SIA “RAA” tiek
izplatīts iedzīvotājiem ar Latvijas
Pasta neadresētās piegādes palīdzī
bu. Minētais izdevums iznāca 14.
martā, bet acīmredzot sakarā ar
Jaunskultes pasta nodaļas slēgšanu
uz laiku nav piegādāts vismaz ap
1300 adresātiem.

Piņķu pasta nodaļā, kura šo
brīd apkalpo Skultes ciematu,
skaidro, ka šādu izdevumu nav
saņēmuši. (Viņi šādā pat veidā iz
plata “Babītes Ziņas”, kuras martā
ir saņemtas.)
Mārupes pagasta padome ir
vērsusies pie Latvijas Pasta ar
jautājumu, kur palikušas avīzes,
kāpēc izveidojusies šāda situācija,
kā tā būtu risināma, lai turpmāk
iedzīvotāji saņemtu viņiem domāto
un nereti svarīgo informāciju, bet
šobrīd atbilde vēl nav saņemta.

Mārupes pašvaldības saistošie noteikumi nr. 18

Par pabalstiem veselīga
dzīvesveida profilakses pasākumu
veikšanai

2008. gada 12. martā Mārupē
izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
15. panta 1. daļas 6. punktu, 43.
panta 3. daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35. p. 3. d.
I. Vispārīgie noteikumi
1. Pabalstu piešķir ar mērķi sniegt
materiālu atbalstu personām veselības
veicināšanai. (turpmāk – Persona).
2. Tiesības saņemt šajos saistoša
jos noteikumos paredzēto pabalstu
ir personām, kuras deklarējušas dzī
vesvietu Mārupes pagasta adminis
tratīvajā teritorijā un pastāvīgi dzīvo
deklarētajā dzīvesvietā.
3. Saistošie noteikumi nosaka
pabalsta apmēru un saņemšanas
kārtību.
II. Pabalsta apmērs,
piešķiršanas un izmaksas kārtība
4. Lēmumu par pabalsta piešķir
šanu vai atteikumu piešķirt pabalstu
pieņem Mārupes pagasta Sociālais
dienests (turpmāk – Sociālais die
nests) atbilstīgi personas deklarētajai
dzīvesvietai Mārupes pagasta admi
nistratīvajā teritorijā.
5. Pabalsts tiek piešķirts pēc ie
snieguma, izvērtējot konkrēto situā
ciju, neņemot vērā klienta sociālo
statusu:
5.1. pabalsts ēdināšanai tuberku
lozes slimniekiem Ls 1 dienā – uzrā
dot Tuberkulozes un plaušu slimību
valsts aģentūras izziņu un personu
apliecinošu dokumentu;
5.2. pabalsts ēdināšanai Černobi
ļas avārijas likvidētāju, Afganistānas
kara dalībnieku bērniem, bārenim vai
bez vecāku gādības palikušam bēr
nam pirmskolas izglītības iestādē un
vispārizglītojošā izglītības iestādē līdz
12. klasei, iesniedzot skolas izsniegtu
izziņu par ēdināšanas izmaksām (ja
pabalsta saņēmējs neapmeklē Māru
pes pagasta izglītības iestādi);
5.3. kopšanas pabalsts pensijas

vecuma personai vai invalīdam 40%
apmērā no valstī noteiktās minimā
lās darba algas mēnesī – iesniedzot
VDEĀK izziņu vai ģimenes ārsta iz
sniegto veidlapu 027/u un personu
apliecinošu dokumentu;
5.4. pabalsts aizbildnim par aiz
bilstamā aprūpi mēnesī 50% no valstī
noteiktās minimālās darba algas eso
šajā gadā, līdz aizbilstamā pilngadības
sasniegšanai – uzrādot Mārupes pa
gasttiesas lēmumu par aizbildnības
nodibināšanu pār aizbilstamo;
5.5. pabalsts vecākiem jaundzimu
šā rotavīrusa potes apmaksai Ls 100
gadā, ja viens no vecākiem vismaz
vienu gadu deklarējis dzīvesvietu Mā
rupes pagastā, uzrādot bērna dzimša
nas apliecību un personu apliecinošu
dokumentu;
5.6. pabalsts bērniem no 1 līdz 6
gadu vecumam dzimšanas dienā Ls
15, ja viens no vecākiem vismaz vienu
gadu deklarējis dzīvesvietu Mārupes
pagastā, uzrādot bērna dzimšanas
apliecību.
6. ja pabalsts nav saņemts attais
nojošu iemeslu dēļ, to var pieprasīt
sešus mēnešus no tiesību rašanās
dienas.
III. Pārejas noteikumi
7. Noteikumi stājas spēkā nāka
majā dienā pēc to publicēšanas vietējā
laikrakstā
8. Ar šo noteikumu spēkā stāša
nās brīdi spēku zaudē Mārupes pa
gasta padomes saistošo noteikumu
nr.13/2006 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem un materiālās palīdzības
pabalstiem Mārupes pagastā” 6.1.1.
punkts, 6.1.9. punkts, 6.1.2. punkts,
6.1.3. punkts, 6.2.15. punkts, 6.2.16.
punkts.
Padomes priekšsēdētāja
L. Kadiģe

Pārdod 1,4 gadus
vecu govi (jālecina).
Tālr. 20076241.

Visa veida drāšu pinuma
žogu uzstādīšana.

Ekskavatora – iekrāvēja
pakalpojumi.
Tālr. 26467917.

Tālrunis 29736616.

Rīgas Apriņķa Avīze
piektdiena, 18. aprīlis, 2008
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Mārupes pašvaldības saistošie noteikumi nr. 10

Par apbedīšanas pabalstu

2008. gada 12. martā Mārupē
izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 43.
panta 3. daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35. p.3. d.
I. Vispārīgie noteikumi
1. Pabalstu piešķir ar mērķi sniegt
materiālu atbalstu personai, kura uzņē
musies veikt mirušā apbedīšanu, kura
pēdējā deklarētā pamatdzīvesvieta ir
bijusi Mārupes pagasta administratīva
jā teritorijā (turpmāk – Persona).
2. Saistošie noteikumi nosaka
pabalsta apmēru un saņemšanas
kārtību.
II. Pabalsta apmērs,
piešķiršanas un izmaksas kārtība
3. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta
pieprasītājs vēršas Mārupes pagasta
Sociālajā dienestā ar iesniegumu, uz
rāda personu apliecinošu dokumentu
un mirušās personas miršanas aplie
cību, kuram viņš uzņēmies veikt ap

bedīšanas pienākumu.
4. Lēmumu par pabalsta piešķir
šanu vai atteikumu piešķirt pabalstu
pieņem Mārupes pagasta Sociālais die
nests (turpmāk – Sociālais dienests).
5. Pabalsta apmērs vienai personai
ir Ls 70,-.
6. Ja pabalsts no personas neatka
rīgu iemeslu dēļ nav piešķirts, to var
pieprasīt viena mēneša laikā no mirša
nas apliecības saņemšanas brīža.
III. Pārejas noteikumi
7. Noteikumi stājas spēkā nāka
majā dienā pēc to publicēšanas vietējā
laikrakstā.
8. Ar šo noteikumu spēkā stā
šanās brīdi spēku zaudē Mārupes
pagasta padomes saistošo noteiku
mu nr.13/2006 „Par sociālās pa
līdzības pabalstiem un materiālās
palīdzības pabalstiem Mārupes
pagastā”6.2.1.punkts.
Padomes priekšsēdētāja
L. Kadiģe

Mārupes pašvaldības saistošie noteikumi nr. 12

Par pabalstu izglītības
veicināšanai

2008. gada 12. martā Mārupē
izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.
panta 1. daļas 4. punktu,
43. panta 3. daļu, Sociālo pakal
pojumu un sociālās palīdzības likuma
35. p. 3. d.
I. Vispārīgie noteikumi
1. Pabalstu piešķir ar mērķi sniegt
materiālu atbalstu personām izglītības
veicināšanai. (turpmāk – Persona).
2. Tiesības saņemt šajos saistošajos
noteikumos paredzēto pabalstu ir per
sonām, kuras deklarējušas dzīvesvietu
Mārupes pagasta administratīvajā teri
torijā vismaz vienu gadu un pastāvīgi
dzīvo deklarētajā dzīvesvietā.
3. Saistošie noteikumi nosaka pa
balsta apmēru un saņemšanas kār
tību.
II. Pabalsta apmērs, piešķiršanas
un izmaksas kārtība
4. Lēmumu par pabalsta piešķir
šanu vai atteikumu piešķirt pabalstu
pieņem Mārupes pagasta Sociālais
dienests (turpmāk – Sociālais die
nests) atbilstīgi personas deklarētajai
dzīvesvietai Mārupes pagasta admi
nistratīvajā teritorijā.
5. Pabalsts tiek piešķirts pēc ie
snieguma tikai par tiešo studiju laiku
(izņemot vasaras brīvdienas) šādām
kategorijām personu:
5.1. ikmēneša pabalsts sekmīgam
pilna laika dienas nodaļas nestrādājo
šam studentam līdz 24 gadu vecumam
studēšanai, kura sekmes, beidzot vis
pārējās izglītības iestādi, bija augstākas
par astoņām ballēm un studējot katras
sesijas vidējā atzīme ir augstāka par
astoņām ballēm – 75% no valstī no
teiktās minimālās darba algas,
5.2. ikmēneša pabalsts sekmīgam
pilna laika dienas nodaļas nestrādājo
šam studentam līdz 24 gadu vecumam
studēšanai, kuram studējot katras sesi
jas vidējā atzīme ir augstāka par asto
Rīgas Apriņķa Avīze
piektdiena, 18. aprīlis, 2008

ņām ballēm – 75% no valstī noteiktās
minimālās darba algas,
5.3. ikmēneša pabalsts sekmīgam
profesionālās pedagoģijas studiju prog
rammās studējošam pilna laika dienas
nodaļas studentam līdz 24 gadu vecu
mam studēšanai, kura sekmes, beidzot
vispārējās izglītības iestādi, bija augstā
kas par 7,5 ballēm un studējot katras
sesijas vidējā atzīme ir augstāka par
7,5 ballēm – 100% no valstī noteiktās
minimālās darba algas,
5.4. ikmēneša pabalsts sekmīgam
profesionālās pedagoģijas studiju
programmās studējošam pilna laika
dienas nodaļas studentam līdz 24 gadu
vecumam studēšanai, kuram studējot
katras sesijas vidējā atzīme ir augstāka
par 7,5 ballēm – 100% no valstī no
teiktās minimālās darba algas,
5.5. pabalsts 9. klases absolven
tiem, kuru sekmes atestātā ir vidēji
7,5 balles un augstāk – Ls 50;
5.6. pabalsts 12. klases absolven
tiem, kuru sekmes atestātā ir vidēji 7,5
balles un augstāk – Ls 100;
5.7. pabalsts audzēknim, kuram
viens no vecākiem deklarējis dzīves
vietu Mārupes pagastā vismaz vienu
gadu, uzsākot mācības pirmo reizi 1.
klasē – Ls 50 apmērā, uzrādot izziņu
par uzņemšanu skolā.
6. Ja pabalsts nav saņemts attaisno
jošu iemeslu dēļ, to var pieprasīt sešus
mēnešus no tiesību rašanās dienas.
III. Pārejas noteikumi
7. Noteikumi stājas spēkā no 2008.
gada 1. augusta.
8. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās
brīdi spēku zaudē Mārupes pagasta pa
domes saistošo noteikumu nr.13/2006
„Par sociālās palīdzības pabalstiem un
materiālās palīdzības pabalstiem Māru
pes pagastā” 6.1.7.punkts, 6.2.4.punkts,
6.2.5.punkts, 6.2.13.punkts.
Padomes priekšsēdētāja
L. Kadiģe

Mārupes pašvaldības saistošie noteikumi nr. 11

Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības
sasniegšanas

2008. gada 12. martā Mārupē izdoti saskaņā ar Bērnu
tiesību aizsardzības likuma
12.panta ceturto daļu un 43.
panta pirmo daļu, Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu
Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez
vecāku gādības palikušajam
bērnam, kurš ir ārpusģimenes
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27.,
29., 30., 31. punktu. likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta
3.daļu, Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma
35. p. 3. d.
I. Vispārīgie noteikumi
1. Šo saistošo noteikumu
mērķis ir noteikt valsts paredzē
to sociālo garantiju apmēru un
pašvaldības palīdzības saņemšanas
kārtību pilngadību sasniegušajiem
bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem (turpmāk –
bāreņi) pēc ārpusģimenes aprūpes
izbeigšanās.
2. Tiesības saņemt šajos sais
tošajos noteikumos paredzēto paš
valdības palīdzību ir bāreņiem,
par kuru ārpusģimenes aprūpi
lēmumu ir pieņēmusi Mārupes
bāriņtiesa.
3. Lai saņemtu šajos saistošajos
noteikumos paredzēto pašvaldības
palīdzību, bārenis vēršas ar iesnie
gumu Mārupes pagasta Sociālajā
dienestā, uzrādot apliecību sociālo
garantiju nodrošināšanai:
4. Šajos saistošajos noteikumos
minēto pabalstu izmaksas netiek
ņemtas vērā, aprēķinot bāreņiem
pabalstu garantētā minimālā ienā
kuma līmeņa nodrošināšanai.
II. Pabalsts mājokļa
iegādei
5. Pabalsts mājokļa iegādei ir

līdz Ls 2000.
6. Tiesības saņemt pabalstu
patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir
no dienas, kad bārenim beigusies
ārpusģimenes aprūpe audžuģime
nē, pie aizbildņa vai internātskolā,
un tās saglabājas trīs gadus. Par
dokumentu, kas apliecina, ka
beigusies ārpusģimenes aprūpe
internātskolā, uzskatāms internāt
skolas, kurā bārenis bijis ievietots,
izglītības dokuments vai internāt
skolas izsniegta izziņa, ka bārenis
ir atskaitīts no mācību iestādes.
III. Vienreizējs pabalsts
sadzīves priekšmetu un
mīkstā inventāra iegādei
7. Vienreizējā pabalsta sadzīves
priekšmetu un mīkstā inventāra
iegādei apmērs ir Ls 200.
8. Tiesības saņemt vienreizēju
pabalstu sadzīves priekšmetu un
mīkstā inventāra iegādei bāre
nim ir neatkarīgi no tā, vai viņš
ir saņēmis pašvaldības palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā. Šīs
tiesības saglabājas ne ilgāk kā līdz
24 gadu vecumam.
IV. Pabalsts ikmēneša
izdevumiem bāreņiem –
mācību iestāžu audzēkņiem
9. Pabalsts ikmēneša izdevu
miem bāreņiem – mācību iestāžu
audzēkņiem tiek noteikts 50% ap
mērā no valsī noteiktās minimālās
algas mēnesī.
10. Bārenis ir tiesīgs saņemt
pabalstu ikmēneša izdevumiem,
ja viņš, sasniedzot pilngadību, pēc
vispārējās pamatizglītības iegūša
nas nepārtraukti turpina mācības
vispārējās vidējās vai profesionālās
izglītības iestādē, ir sekmīgs izglī
tības iestādes audzēknis.
11. Pēc pieprasījuma iesnieg
šanas pabalsts ikmēneša izdevu
miem bāreņiem – mācību iestāžu

audzēkņiem tiek aprēķināts no pa
balstu tiesību rašanās dienas.
12. Aprēķinot pabalstu ik
mēneša izdevumiem bāreņiem
– mācību iestāžu audzēkņiem
otrajam mācību pusgadam, pa
balsta izmaksas periods ir līdz 1.
jūnijam.
V. Pabalsts ikmēneša
izdevumiem dzīvojamās
telpas īrei un komunālajiem
maksājumiem
13. Pabalsts ikmēneša izdevu
miem dzīvojamās telpas īrei un
komunālajiem maksājumiem tiek
izmaksāts līdz dzīvojamās telpas
piešķiršanai.
14. Pabalsta saņemšanai Mā
rupes pagasta Sociālajā dienestā
papildus 3. punktā minētajiem
dokumentiem jāiesniedz dzīvo
jamās telpas īres līguma kopija.
15. Mārupes pagasta Sociālais
dienests sedz dzīvojamās telpas
īres līgumā norādīto summu, t.i.,
dzīvojamās telpas īres maksu, un
komunālos maksājumus.
16. Pabalsts tiek pārskaitīts
nama apsaimniekotāja kontā vai
bāreņa norādītajā kontā, ja nama
apsaimniekotājs neuzrāda savu
norēķina konta numuru.
VI. Pārejas noteikumi
17. Noteikumi stājas spēkā nā
kamajā dienā pēc to publicēšanas
vietējā laikrakstā.
18. Ar šo noteikumu spēkā
stāšanās brīdi spēku zaudē Mā
rupes pagasta padomes saistošo
noteikumu nr.13/2006 „Par so
ciālās palīdzības pabalstiem un
materiālās palīdzības pabalstiem
Mārupes pagastā” 6.1.4. punkts,
6.1.5. punkts, 6.2.10. punkts,
6.2.12. punkts.
Padomes priekšsēdētāja
L. Kadiģe

Mārupes pašvaldības saistošie noteikumi nr. 14

Par mājokļa uzturēšanas pabalstu

2008. gada 12. martā Mārupē
izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
43. panta 3. daļu,  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 35. p.3. d.
I. Vispārīgie noteikumi
1. Pabalstu piešķir ar mērķi
sniegt materiālu atbalstu mājokļa
uzturēšanai personām, kuras sasnie
gušas 70 gadu vecumu (turpmāk –
Persona).
2. Tiesības saņemt šajos saisto
šajos noteikumos paredzēto pabal
stu ir personām, kuru īpašumā vai
tiesiskā valdījumā atrodas nekus
tamais īpašums, kuras sasniegušas
septiņdesmit gadu vecumu un kuras

vismaz vienu gadu deklarējušas dzī
vesvietu Mārupes pagasta adminis
tratīvajā teritorijā un pastāvīgi dzīvo
attiecīgajā nekustamajā īpašumā.
3. Saistošie noteikumi nosaka
pabalsta apmēru un saņemšanas
kārtību.
II. Pabalsta apmērs,
piešķiršanas un izmaksas kārtība
4. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta
pieprasītājs vēršas Mārupes pagasta
Sociālajā dienestā ar iesniegumu, uz
rāda īpašuma vai lietošanas tiesību
apliecinošu dokumentu un personu
apliecinošu dokumentu.
5. Lēmumu par pabalsta piešķir
šanu vai atteikumu piešķirt pabalstu
pieņem Mārupes pagasta Sociālais

dienests (turpmāk – Sociālais die
nests) atbilstīgi personas deklarētajai
dzīvesvietai Mārupes pagasta admi
nistratīvajā teritorijā.
6. Pabalsts tiek izmaksāts par
konkrētu mājokli vienreiz gadā un
tā apmērs ir 40% no valstī noteiktās
minimālās darba algas.
7. Ja pabalsts nav saņemts attais
nojošu iemeslu dēļ, to var pieprasīt
sešus mēnešus no tiesību rašanās
dienas.
III. Pārejas noteikumi
8. Noteikumi stājas spēkā nā
kamajā dienā pēc to publicēšanas
vietējā laikrakstā.
Padomes priekšsēdētāja
L. Kadiģe

19

20

Rīgas Apriņķa Avīze
piektdiena, 18. aprīlis, 2008

Mārupes pašvaldības saistošie noteikumi nr. 13

Noteikumi par pašvaldības
pabalstu jaundzimušo aprūpei

2008. gada 12. martā Mārupē
izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 43.
panta 3. daļu,  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35. p. 3. d.
1. Vispārīgie nosacījumi
1.1. Šie noteikumi nosaka Māru
pes pašvaldības pabalsta jaundzimušo
aprūpei (turpmāk tekstā – pabalsts)
apmēru, personu loku, kurām ir tie
sības šo pabalstu saņemt, kā arī tā
piešķiršanas un izmaksas kārtību.
1.2. Pabalsts paredzēts jaundzi
mušā bērna uzturēšanai, higiēnas
priekšmetu, kā arī mīkstā inventāra,
mēbeļu un citu priekšmetu iegādei.
1.3. Tiesības saņemt pabalstu par
katru jaundzimušo ir Latvijas Re
publikas pilsoņiem un nepilsoņiem,
ārvalstniekiem un bezvalstniekiem,
kuriem ir piešķirts personas kods,
ja viņi ir reģistrējuši (līdz dienai,
kad stājas spēkā Latvijas Republikas
Dzīvesvietas deklarēšanas likums)
vai deklarējuši dzīvesvietu Māru
pes pagastā vismaz vienu gadu, iz
ņemot personas, kuras saņēmušas
termiņuzturēšanās atļauju Latvijas
Republikā.
1.4. Pabalsts ir vienreizējs un tā
apmērs ir Ls 120 par katru jaundzi
mušo bērnu.
1.5. Pabalstu piešķir:
1.5.1. vienam no bērna vecā
kiem;
1.5.2. personai, kura adoptējusi
vai ņēmusi aizbildnībā, vai faktiski
audzina bērnu līdz viena gada ve
cumam, ja šis pabalsts nav izmaksāts
bērna vecākiem.
2. Pabalsta piešķiršanas un
izmaksāšanas kārtība
2.1. Lai saņemtu pabalstu, pa
balsta pieprasītājs vai viņa likumīgi
pilnvarotā persona vēršas Mārupes
pagasta Sociālajā dienestā ar iesnie
gumu, uzrāda personu apliecinošu
dokumentu un bērna dzimšanas ap
liecību, kā arī pilnvaru (ja pabalstu
pieprasa pilnvarotā persona).
2.2. Ja pabalstu pieprasa adoptē
tājs, viņš uzrāda personu apliecinošu
dokumentu un bērna dzimšanas ap
liecību, kā arī dokumentu, kas aplie
cina, ka bērna adopcija ir notikusi
divpadsmit mēnešu laikā no bērna
piedzimšanas dienas.
2.3. Sociālā dienesta darbinieks
izvērtē iesniegtos dokumentus un sa
gatavo lēmumu, pēc kura pabalsta
pieprasītājs Mārupes pagasta padomes
kasē var saņemt pabalstu. Gadījumā,
ja pabalsta pieprasītājs neatbilst šo
noteikumu 1.3. punktam, tam tiek sa
gatavots pamatots atteikumus piešķirt
pabalstu. Lēmumu, kurā ir motivēts
atteikums piešķirt pabalstu, Sociālais
dienests pabalsta pieprasītājam paziņo
rakstveidā, norādot lēmuma apstrīdē
šanas un pārsūdzības kārtību.
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2.4. Ārvalstī izsniegtu dokumen
tu, kas apliecina bērna piedzimšanas
fakta reģistrāciju, pielīdzina attiecīga
jam Latvijas Republikā izsniegtajam
dokumentam, ja tas atbilst šādām
prasībām:
2.4.1. Dokumentā ir informācija,
kas ļauj secināt, ka bērna piedzimša
nas fakts reģistrēts dokumentā norā
dītajā laikā,
2.4.2. Dokumentam ir pievienots
Latvijas Republikas Valsts valodas li
kuma 10. panta trešajā daļā noteiktajā
kārtībā apliecināts tulkojums valsts
valodā, izņemot gadījumus, kad
atbilstīgi Latvijas Republikas Valsts
valodas likuma 10. panta ceturtajai
daļai dokumentu var pieņemt un
izskatīt bez tulkojuma valsts valodā;
2.4.3. persona, kurai dokuments
izsniegts, ir ievērojusi normatīvajos
aktos un starptautiskajos līgumos
noteikto kārtību attiecīgajā ārvalstī
izsniegto dokumentu īstuma aplie
cināšanai.
2.5. Ja pabalstu pieprasa aizbild
nis, viņš vēršas Sociālajā dienestā un
uzrāda Mārupes Bāriņtiesas lēmumu
par aizbildnības nodibināšanu.
2.6. Ja pabalstu pieprasa bērna
faktiskais audzinātājs, viņš vēršas So
ciālajā dienestā un uzrāda Mārupes
Bāriņtiesas lēmumu, kas pieņemts
bērna personisko interešu aizsardzībai
atbilstīgi Latvijas Republikas likuma
“Par bāriņtiesām un pagasttiesām”
15. panta vienpadsmitajai daļai (ja
māte un tēvs bērnu faktiski nekopj
un neaudzina).
2.7. Ja pabalsts nav saņemts at
taisnojošu iemeslu dēļ, to var piepra
sīt divpadsmit mēnešu laikā no bērna
piedzimšanas dienas.
2.8. Ja pabalsts ir saņemts ne
pamatoti pabalsta saņēmēja vainas
dēļ, pabalsta saņēmēja pienākums ir
labprātīgi atmaksāt attiecīgo summu.
Ja pabalsta saņēmējs nepamatoti sa
ņemto pabalstu labprātīgi neatmaksā,
attiecīgo summu piedzen Sociālais
dienests, iesniedzot prasību tiesā.
2.9. Pabalstu nepiešķir:
2.9.1. ja bērns pēc piedzimša
nas nodzīvojis mazāk nekā septiņas
diennaktis;
2.9.2. ja bērns ievietots bērnu
ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās
rehabilitācijas institūcijā.
3. Pārejas noteikumi
3.1. Noteikumi stājas spēkā nā
kamajā dienā pēc to publicēšanas
vietējā laikrakstā.
3.2. Ar šo noteikumu spēkā stā
šanās brīdi spēku zaudē Mārupes pa
gasta padomes saistošo noteikumu
nr.13/2006 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem un materiālās palīdzības
pabalstiem Mārupes pagastā” 6.2.3.
punkts.
Padomes priekšsēdētāja
L. Kadiģe

Mārupes pašvaldības saistošie noteikumi nr. 15

Par pabalstu politiski represētajām personām

2008. gada 12. martā Mārupē izdoti saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 43. panta 3. daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35. p. 3. d.
I. Vispārīgie noteikumi
1.Pabalsts politiski represētajām
personām tiek piešķirts ar mērķi
sniegt atbalstu politiski represētām
personām.
2. Tiesības saņemt šajos saisto
šajos noteikumos paredzēto pabalstu
ir politiski represētajām personām
(turpmāk tekstā – Persona), kuras
deklarējušas dzīvesvietu Mārupes
pagasta administratīvajā teritorijā
un pastāvīgi dzīvo deklarētajā dzī
vesvietā.

3. Saistošie noteikumi nosaka
pabalsta apmēru un saņemšanas
kārtību.
II. Pabalsta apmērs
4. Pabalsta apmērs vienai perso
nai ir Ls 150 gadā.
III. Pabalsta piešķiršanas un
izmaksas kārtība
5. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta
pieprasītājs vēršas Mārupes pagasta
Sociālajā dienestā ar iesniegumu,
uzrāda politiski represētās personas
statusu un personu apliecinošus do
kumentus.
6. Lēmumu par pabalsta piešķir
šanu vai atteikumu piešķirt pabalstu
pieņem Mārupes pagasta Sociālais
dienests (turpmāk – Sociālais die

nests).
7. Ja pabalsts no personas ne
atkarīgu iemeslu dēļ nav piešķirts,
to var pieprasīt līdz kalendārā gada
beigām.
IV. Pārejas noteikumi
8. Noteikumi stājas spēkā nā
kamajā dienā pēc to publicēšanas
vietējā laikrakstā.
10. Ar šo noteikumu spēkā stāša
nās brīdi spēku zaudē Mārupes pa
gasta padomes saistošo noteikumu
nr.13/2006 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem un materiālās palīdzības
pabalstiem Mārupes pagastā” 6.2.8.
punkts.
Padomes priekšsēdētāja
L. Kadiģe

Mārupes pašvaldības saistošie noteikumi nr. 16

Noteikumi par pašvaldības pabalstu transporta
pakalpojumiem

2008. gada 12. martā Mārupē
izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 43.
panta 3. daļu,  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35. p. 3. d.
I. Vispārīgie noteikumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka
transporta pakalpojumu (turpmāk –
Pakalpojums) samaksas apmēru, pie
prasīšanas, piešķiršanas un samaksas
kārtību.
2. Samaksu par pakalpojumu
piešķir personai pēc iesnieguma,
neizvērtējot ienākumus un materiālo
stāvokli, ja tā reģistrējusi dzīvesvie
tu Mārupes pagasta administratīvajā
teritorijā, pastāvīgi dzīvo deklarētajā
dzīvesvietā un neatrodas pilnā valsts
vai pašvaldības apgādībā.

II. Pabalsta apmērs, tā
piešķiršanas un izmaksas kārtība
3. Lēmumu par pabalsta piešķir
šanu vai atteikumu piešķirt pabalstu
pieņem Mārupes pagasta Sociālais
dienests (turpmāk – Sociālais die
nests) atbilstīgi personas deklarētajai
dzīvesvietai Mārupes pagasta admi
nistratīvajā teritorijā.
4. Pašvaldība sniedz šādus pabal
stus transporta pakalpojumiem:
4.1. pabalsts specializētajam au
totransportam, personām, kurām ir
apgrūtināta pārvietošanās un kuras
nevar pārvietoties ar sabiedrisko
transportu līdz Ls 120 gadā – iesnie
dzot VDEĀK izziņu, ģimenes ārsta
izsniegtu veidlapu 027/u,
4.2. pabalsts transportam hronis
ku nieru mazspējas slimniekiem, ku

riem nepieciešama hemodialīze Ls 30
mēnesī – iesniedzot ārsta izziņu un
personu apliecinošu dokumentu,
4.3. pabalsts sabiedriskā trans
porta izdevumu segšanai personām,
kuras vecākas par 75 gadiem – Ls
50 gadā.
III. Pārejas noteikumi
5. Noteikumi stājas spēkā nā
kamajā dienā pēc to publicēšanas
vietējā laikrakstā
6. Ar šo noteikumu spēkā stāša
nās brīdi spēku zaudē Mārupes pa
gasta padomes saistošo noteikumu
nr. 13/2006 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem un materiālās palīdzības
pabalstiem Mārupes pagastā” 6.1.6.
punkts, 6.2.9. punkts. 6.2.14. punkts.
Padomes priekšsēdētāja
L. Kadiģe

Mārupes pašvaldības saistošie noteikumi nr. 17

Par pabalstu astoņdesmit, astoņdesmit pieci,
deviņdesmit un vairāk gadu sasniegušām personām

2008. gada 12. martā Mārupē
izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 43.
panta 3. daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35. p. 3. d.
I. Vispārīgie noteikumi
1. Pabalstu piešķir ar mērķi sniegt
materiālu atbalstu personām, kuras
sasniegušas astoņdesmit, astoņdesmit
piecus, deviņdesmit un vairāk gadu
(turpmāk – Persona).
2. Tiesības saņemt šajos saistoša
jos noteikumos paredzēto pabalstu
ir personām, kuras deklarējušas dzī
vesvietu Mārupes pagasta adminis
tratīvajā teritorijā un pastāvīgi dzīvo
deklarētajā dzīvesvietā.
3. Saistošie noteikumi nosaka
pabalsta apmēru un saņemšanas
kārtību.
II. Pabalsta apmērs,
piešķiršanas un izmaksas kārtība
4. Lēmumu par pabalsta piešķir
šanu vai atteikumu piešķirt pabalstu

pieņem Mārupes pagasta Sociālais minēto vecumu.
dienests (turpmāk – Sociālais die
8. Ja pabalsts no personas neat
nests) atbilstīgi personas deklarētajai karīgu iemeslu dēļ nav piešķirts, to
dzīvesvietai Mārupes pagasta admi var pieprasīt sešu mēnešu laikā no
nistratīvajā teritorijā.
tiesību rašanās brīža.
5. Pabalsts tiek piešķirts pēc
III. Pārejas noteikumi
iesnieguma, izvērtējot konkrēto si
9. Noteikumi stājas spēkā nā
tuāciju, neņemot vērā klienta sociālo kamajā dienā pēc to publicēšanas
statusu.
vietējā laikrakstā
6. Pabalsta apmērs ir:
10. Ar šo noteikumu spē
6.1. sasniedzot 80, 85 gadus – Ls kā stāšanās brīdi spēku zau
dē Mārupes pagasta padomes
50 gadā;
6.2. sasniedzot 90-99 gadus – Ls saistošo noteikumu nr.13/2006
“Par sociālās palīdzības pabalstiem
70 gadā;
6.3. sasniedzot 100 un vairāk un materiālās palīdzības pabalstiem
Mārupes pagastā”6.2.6. punkts un
gadu – Ls 100 gadā.
7. Sociālais dienests piešķir pa 6.2.7. punkts.
 Padomes priekšsēdētāja
balstu katru gadu mēnesī, kad per
L. Kadiģe
sona sasniedz noteikumu 6. punktā
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