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Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 15. jūlijs, 2008

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

Kad ik pēc četriem gadiem
visu Latviju vismaz uz nedēļu savā
varā pārņem dziesma un deja,
svētku dalībnieku vidū vienmēr
ir mārupieši. Šogad daudzajās
skatēs tiesības piedalīties XXIV
Vispārējos latviešu Dziesmu un
XIV Deju svētkos izcīnīja četri
Mārupes pašdarbības kolektīvi –
senioru sieviešu koris “Noktirne”
Ilgas Bērziņas vadībā, jauktais
koris “Mārupe” Ingas Krastiņas
un Kalvja Ozoliņa vadībā, sieviešu
koris “Resono” Irēnas Račevskas
vadībā un vidējās paaudzes deju
kolektīva “Mārupieši” abi sastāvi
Guntas Skujas vadībā!
6. jūlijā visi kolektīvi devās
svētku gājienā pa Rīgas ielām –
“Mārupieši”, reizē ar lielu prieku,
bet mazu rūgtumu par to, ka
nevar piedalīties gājienā kopā ar
pārējiem mārupiešiem, tā – kopā
ar koncerta “Deju svētkiem 60”
dalībniekiem, bet Rīgas rajona rin
dās aiz Mārupes pagasta vārda –
visi mūsu kori. Vislielāko apbrīnu
jāizsaka “Noktirnes” dziedātājām,
kuras godam izturēja gan diezgan
ilgo gaidīšanu, gan vairākus kilo
metrus garo gājienu. Lai visiem
būtu tāds neizsīkstošs optimisms
un nenogurdināms dziedātprieks!
Mūsu vecmāmiņas nosprieda, ka
nākamajos Dziesmu svētkos gā
jienā varētu braukt ar skrituļsli
dām!
Diez vai var labāk norakstu
rot svētku dalībnieku aizrautību
un noskaņojumu, kā ar ģimeņu
portālā www.calis.lv kādas “Māru
piešu” dejotājas teikto, uzrunājot
portāla apmeklētājas – svētku da
lībnieces: “Dziedātājas, dancotājas,
pūtējas un koklētājas – visas tās,
kas starp darbu, sadzīves lietām
un bērnu samīļošanu atrod laiku
pašdarbībai un gatavojas Lielajiem
svētkiem! Pašai man trīs dēli, no
kuriem viens arī dejos svētkos. Ar
vīru iepazināmies dejojot un turpinām dejot joprojām. Miega bads
bezgalīgs, jo mēģinājumi sākas 9.00
un beidzas 23.30. Kamēr vēl caur
dušu, tā miegam 5 – 6 stundas
vien atliek. Bet tas ir nieks jo ...
tikai mēģinājumos vien, dejojot
“Es mācēju”, tirpas skrien cauri
un asaras riešas. Emociju gūzma.
Tik jāiztur spriedze, jo dejošu visās
četrās vietās – stadionā, Mežaparkā, Ķīpsalā un Arēnā Rīga.”
Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 15. jūlijs, 2008
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Dziesmu un Deju svētku varā

Mārupiešu priekšgalā Mārupes pagasta padomes priekšsēdētāja Līga Kadiģe, izpilddirektors Ivars Punculis un
kultūras nama direktore Ira Krauja-Dūduma.

Mārupes pagastu sveic valsts pirmās amatpersonas – no labās Valsts prezidents Valdis Zatlers ar kundzi, Ministru prezidents Ivars Godmanis.
Vislielākā noslogotība bija
mūsu dejotājiem – abiem “Mā
rupiešu” sastāviem, nu, protams,
par viņu vadītāju – vienu no Deju

svētku virsvadītājām – Guntu ne
maz nerunājot! Mārupieši dejoja
labāko Latvijas dejotāju saimē
svētku koncertā “Deju svētkiem

60” Arēnā Rīga, tad Ķīpsalas hallē
koncertā “No sirsniņas sirsniņā”,
Daugavas stadionā un arī noslē
guma koncertā Mežaparkā. Viņi

Šajā numurā
 Mārupes pagasta padomes
sēdes Nr. 11 un Nr. 12
 Par Mārupes pagasta
teritorijas plānojuma 2002. –
2014. gadam grozījumiem
 SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Nr. 29/2008 – “Grozījumi
Mārupes pagasta saistošajos
noteikumos Nr. 35/2005 “Par
nekustamā īpašuma nodokļu
atvieglojumu piešķiršanas
kārtību Mārupes pagastā”
 Paldies absolventu vecākiem
 Mārupes vidusskolas
bibliotēka – labākā rajonā
 Tuvojas jaunais mācību
gads – kā palīdzēt bērnam
iejusties skolā?
 Baltijas kauss Lielceros
 Latvijas II olimpiādes
rezultāti un citas sporta ziņas
 2. augustā – Tautas
nobalsošana par Satversmes
grozījumiem
 23. augustā – Tautas
nobalsošana par Grozījumu
likumā “Par valsts pensijām”
Nākamais “Mārupes Vēstu”
numurs iznāks septembrī!

bija to labāko deju kolektīvu vidū,
kuri pēc deju kolektīvu skašu re
zultātiem tika uzaicināti piedalīties
svētku noslēguma koncertā Meža
parka Lielajā estrādē 12. jūlijā, lai
vienīgie no Rīgas rajona izdejotu
latviešu tautas dziesmas apdari
“Ik rudeni valodiņa” (G. Skujas
horeogrāfija, V. Pūces mūzika)
kopā ar LLU TDA “Kalve” un 14
D grupas deju kolektīviem no vi
sas Latvijas.
Malači, un tā turēt! Paldies vi
siem mūsu dejotājiem un dziedātā
jiem, viņu vadītājiem un koncert
meistariem par to, ka jūs esat!
Paldies Mārupes vidusskolas
audzēkņiem – Ilzei Laizānei, Edītei
Garjānei un Mārtiņam Kugrēnam,
kas bija kopā ar mums svētku gā
jienā, kā arī vidusskolas direkto
ram Jānim Lagzdkalnam par at
saucību un visiem mārupiešiem,
kas mūs atbalstīja visas Brīvības
ielas garumā.
Fotoreportāžu no svētkiem
līdz vasaras beigām varēsiet ap
lūkot Mārupes pagasta padomes
vestibilā.
Ira Krauja–Dūduma
Turpinājums 10. lpp.

7

8

Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 15. jūlijs, 2008

Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 15. jūlijs, 2008

9

10

Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 15. jūlijs, 2008

Dziesmu un Deju svētku varā
foto: Zanda Melkina

Nobeigums. Sākumu lasiet 7. lpp.

Mārupiešiem uzgavilē kordiriģentu leģenda – viens no brāļiem Kokariem.

“Mārupe” Daugavmalā, gaidot svētku gājienu.

"Noktirne” Vecrīgas ielās.

"Resono” iedziedas pirms gājiena.

No sirsniņas sirsniņai.

Mārupes vecmāmiņas var lepoties, ka bijušas daudzu
Dziesmu svētku dalībnieces.

“Mārupiešu” puišiem spēka netrūkst.
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Jauktais koris ar diriģentiem Ingu Krastiņu un Kalvi Ozoliņu.

Dzied un gājienā iet visu paaudžu mārupieši.
Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 15. jūlijs, 2008
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IZGLĪTĪBA

Paldies absolventu
vecākiem
Izskanējis pēdējais skolas zvans,
un nosvinēti izlaidumi vispārējās
izglītības iestādēs. Jau vairākus ga
dus jūnija mēnesī Mārupes pagasta
padome saka paldies jauno māru
piešu, kuri absolvē skolu ar labām
un teicamām sekmēm, ģimenēm
par labu bērnu audzināšanu – ve
cāki saņem MPP pateicības rakstu,
bet jaunieši – naudas balvu. Šogad
paldies Mārupes vidusskolas 9. kla
šu absolventu Diānas Kokorevičas,
Edītes Garjānes, Sintijas Jurdžas,
Lauras Tirzītes, Lindas Nigolases,
Līgas Lielāmures, Rūtas Rozenfel
des, Solvitas Veisas, Zanes Baļukas,
Lindas Eliāses, Elzas Gribustes un
12. klašu absolventu Aijas Klagišas,
Mārtiņa Barona, Martas Auškāpes,
Zanes Ozolas ģimenēm, kā arī Rīgas
Angļu ģimnāzijas 9. klašu absolventu

Leldes Milleres, Ilvas Pauperes un
Toma Andersona, 12. klašu absol
ventu Antas Liepas un Esteres Pur
males, Babītes vidusskolas 9. klases
absolventa Aleksandra Vētriņa ģi
menēm!
Pēc Mārupes vidusskolas iero
sinājuma par aktīvu atbalstu skolas
sabiedriskās dzīves un izglītības jau
tājumu risināšanā paldies arī perso
nīgi Sintijas Kristapsones mātei Aijai
Kristapsonei, Annas Bogdanovas
mātei Benitai Bogdanovai, Artūra
Graudiņa mātei Ingrīdai Graudiņai
un Māras Laizānes tēvam Aigaram
Laizānam!
Novēlam visiem skolu absolven
tiem sekmīgi turpināt izglītību – ne
atkarīgi no tā, vai tiks izvēlētas mācī
bas vidusskolā, profesionālās izglītības
iestādē, augstskolā vai dzīves skolā!

Mārupes vidusskolas bibliotēka – labākā rajonā
Rīgas rajona vidusskolu
bibliotēku skatē Mārupes vidusskolas bibliotēka ieguvusi
1. vietu, kas uzskatāms par
bibliotēkas darbinieku komandas – Ilgas Maiželes, Aijas Zanderes, Ivetas Vildes un Evijas
Lingas daudzu gadu mērķtiecīga darba rezultātu.
Rīgas rajona vidusskolu bib
liotēku skates mērķis bija veicināt
Rīgas rajona vidusskolu bibliotē
ku kā mācīšanās centru darbību
un bibliotekāra ieguldījumu tā
attīstībā. Skatē piedalījās Rīgas
rajona vidusskolu un ģimnāziju
bibliotēkas.
Vērtēšana notika trīs kārtās:
1. kārtā darba rezultātus izvēr
tēja katras skolas bibliotēkas dar
binieki un skolas administrācija,
pieņemot lēmumu par piedalīša

nos skatē;
2. kārtā darbu vērtēja Rīgas
rajona Izglītības un kultūras pār
valdes (IKP) komisija un izvirzīja
skolas skates 3. kārtai;
3. kārtā IKP komisija, apmek
lējot bibliotēkas, atbilstoši izstrā
dātajiem vērtēšanas kritērijiem,
izvērtēja bibliotēkas darbību, ma
teriāli tehnisko nodrošinājumu,
kā arī darbinieku individuālo ie
guldījumu bibliotēkas darbībā un
attīstībā. Papildus punktus apko
poja pēc aptaujas anketām, kuras
izdalīja skolēniem, skolotājiem un
vadībai. Skates uzvarētājus noteica
pēc lielākā punktu skaita.
Mēs – Mārupes vidussko
las bibliotēkas darbinieces –
lepojamies ar mūsu bibliotēkas
plašajām telpām, ar lielo grāmatu
klāstu – daiļliteratūru, uzziņu
literatūru, bibliotēka gandrīz

pilnībā nodrošina skolēnus
ar mācību grāmatām. Mūsu
bibliotēkā ir pieejams liels preses
izdevumu klāsts. Liels atbalsts
mums ir pašvaldības finansējums.
Bibliotēka apmeklētājiem ir
pieejama visu darba dienu. Jāsa
ka, ka mēs nevaram sūdzēties par
apmeklētāju trūkumu, vidēji dienā
mūs apmeklē 250 apmeklētāji.
Bibliotēkā ir pieejami datori
(internets), printeri, kopētājs un
skeneris. Mēs strādājam ar LIIS
programmu, un mums pilnībā
ir elektroniskā apkalpošana.
Bibliotēkā notiek dažādi pasākumi,
veidojam tematiskās izstādes un
vadām bibliotekārās stundas.
Mums patīk mūsu darbs,
un mēs priecājamies, ka mūs
novērtē!
Mārupes vidusskolas
bibliotekāre Evija Linga

UZ SKOLU! Kā palīdzēt bērnam iejusties skolā?

Vecākus, kuru bērni uzsāks
mācības 1. klasē, šogad vai pēc
dažiem gadiem noteikti nodarbi
nās jautājums: “Vai mans bērns ir
pietiekami sagatavots skolai?” Šeit
nav viennozīmīgas atbildes, katrs
bērns ir atšķirīgs. Ar prātu ir tāpat
kā ar āboliem ābelē – vienā zarā tie
nogatavojas ātrāk, citā – nedaudz
vēlāk. Normāli ir arī tas, ka viens
bērns skolai ir gatavs sešu, bet cits
septiņu gadu vecumā. Tam var ne
būt nekāda sakara ar to, cik gudri
cilvēki viņi būs tālākajā dzīvē.
Uz skolu bērni atnāk ar ļoti
dažādu zināšanu līmeni. Citi jau
raiti lasa sarežģītus vārdus, daži
tikai pazīst burtus. Skolotājam ir
diezgan grūti pielāgot uzdevumus
tā, lai tie būtu visiem pa spēkam
un lai citiem nebūtu garlaicīgi. Tā
dēļ vecākiem vajadzētu sekot līdzi
tam, vai bērns ir apguvis zināšanas,
kuras nepieciešamas skolas gaitu
uzsākšanai.
Kas bērnam būtu jāņem līdzi
Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 15. jūlijs, 2008

uz skolu?
• vēlme mācīties, interese, ticība
sev;
• spēja pārvaldīt gan savu uzvedī
bu, gan prātu (nosēdēt, klausīties,
dzirdēt, atcerēties);
• mācēt sadzīvot ar citiem (saprast
citus, zināt vienkāršākās uzvedības
normas);
• acu un rokas koordinācijas sa
skaņotība;
• trenēta atmiņa;
• burtu un ciparu apguve.
Vasara ir laiks, kad vecākiem ir
atvaļinājums, brīvi brīži pie dabas.
Šo patīkamo laiku varētu izmantot,
kopā ar bērniem atpūšoties, uzspē
lējot dažādas rotaļas, kurās bērni
neapzināti apgūst tās zināšanas un
prasmes, kuras noderēs mācību uz
sākšanai skolā, un nostiprina jau
apgūto. Te var izmantot dažādus
dabas materiālus, piemēram, pie
jūras smiltīs izliekot burtus, cipa
rus no čiekuriem, akmentiņiem,
gliemežvākiem, no ziediem pļavā

utt. Bērni vasarā arī grib atpūsties,
tādēļ šīm mācībām ir jānotiek, ro
taļu veidā.
Uzsākot mācību gaitas, adaptā
cija skolā var ilgt no 2 līdz 6 mē
nešiem, reizēm arī ilgāk. Pirmajās
nedēļās skolēni nespēj mierīgi nosē
dēt visu stundai atvēlēto laiku, vēlas
runāt visi reizē, kāds stundas laikā
skaļi smejas vai runā savā nodabā.
Tās ir dabiskas adaptācijas laika pa
rādības, jo bērnam šajā vecumā vēl
nav pilnībā attīstījušās paškontroles
iemaņas.
Veiksmīgi iejusties skolas
vidē bērnam var traucēt:
• bailes no nepazīstamiem cilvē
kiem, svešas vides;
• krasa dienas režīma maiņa;
• grūtības izpildīt skolas prasības
(mierīgi nosēdēt stundas laikā, ap
valdīt emocijas, noturēt uzmanību
utt.);
• pārlieku liels troksnis;
• atbalstošas un uzmundrinošas
vecāku attieksmes trūkums;
• grūtības veidot attiecības ar citiem
bērniem un pieaugušajiem (trūkst
izpratnes, kā izturēties pret skolo
tājiem);
• nepatika pret skolotāju vai skolā
gatavoto ēdienu;
• pašu vecāku negatīvā attieksme
pret skolu.
Vecākiem kopā ar savu bērnu
ieteicams izveidot dienas režīmu un
novietot to bērnam redzamā vietā.
Harmonisks dienas ritms rada bēr
nā pārliecību, ka viss rit savu gaitu,
tas vairo mazā skolnieciņa ticību
saviem spēkiem.
Mundrā noskaņojumā bērns uz

skolu dosies vien tad, ja būs labi
izgulējies. Pirmklasniekam nakts
miegā būtu jāpavada ne mazāk kā
9 – 10 stundas. Lai miegs būtu ve
selīgs, liela nozīme ir vakara nodar
bēm – ko bērns darījis stundu vai
divas pirms gulētiešanas. Šajā laikā
gūtās emocijas spēcīgi ietekmē viņa
miegu un sapņus.
Rīta cēlienu vajadzētu organizēt
pēc iespējas mierīgāku. Vainu par
to, ka rīts izvērsies pārlieku nervozs,
nedrīkst novelt uz bērna pleciem.
Nav viegli ar vainas sajūtu doties
mācīties. Justies skolā drošāk bēr
nam var palīdzēt kāda neliela somā
ielikta mīļmantiņa.
Sarunās par skolu galvenā uz
manība būtu jāvelta tam, kā mazais
jūtas, nevis kādu novērtējumu sko
lā saņēmis vai kā uzvedies. No rīta
atsveicinoties, vārdu “Tikai nedari
blēņas, uzvedies labi!” vietā labāk
teikt citus – “Lai tev laba diena! Lai
tev veicas!”
Skolā iejusties vieglāk, ja bēr
nam un vecākiem veidojas labs
kontakts ar skolotāju. Ja pirm
klasnieks mājās ieminas, ka viņam
nepatīk klases audzinātāja, neva
jadzētu graut skolotājas autoritā
ti, sakot, ka arī pašiem ir līdzīgas
izjūtas, bet gan pavaicāt: “Kas tieši
tev nepatīk?” Ja bērns žēlojas, ka
viņam skolā nav neviena drauga,
vajadzētu paskaidrot, ka neviens
šajā situācijā nav vainojams – ne
pats bērns, ne klasesbiedri, kas ar
viņu nedraudzējas. Uz skolu var
paņemt interesantu grāmatu vai
citu lietu, par ko iesākt sarunu ar
klasesbiedru, vai uzaicināt kopīgi

noskatīties kādu filmu.
Dažkārt bērni satraucas, vai
skolā kaut ko nenokavēs, nepalaidīs
garām. Lieliski, ja izdodas šīs bažas
sadzirdēt. Vārdi “Neuztraucies, viss
būs labi!” neiedarbojas, labāk uz
mundrināt citādi: “Es redzu, ka tu
esi nobijies no daudzajiem svešajiem
cilvēkiem skolā…”, “Es saprotu, kā
tu jūties – tu uztraucies, vai māki
pietiekami labi lasīt.” Bērns jutīs, ka
vecāki viņu atbalsta un viņiem var
uzticēties – tātad arī turpmāk var
dalīties tajā, kas nomāc un uztrauc,
tā mazinot iekšējo spriedzi.
Pārmetumi par slinkumu vai pa
viršību var tikai radīt nepatiku pret
mācībām. Ja bērnam kāds priekš
mets nepadodas, vērts noskaidrot,
kas tieši rada grūtības, un stiprināt
viņa ticību saviem spēkiem, minot
visu, kas viņam padodas. Salīdzināt
vēlams tikai paša bērna rezultātus
(nesamērojot ar vienaudžu sasnie
gumiem!) – slavējot visu, kas uz
labojies.
Apgūtas vispārējas zināšanas,
sociālās prasmes, atbilstoši vecum
posmam attīstītas spējas un pietie
kams psihoemocionālais komforts
tikai veicinās bērna iekļaušanos
skolas vidē un palīdzēs jaunajam
skolēnam veiksmīgi un adekvāti
adaptēties jaunajos apstākļos.
Lai Jums veicas, un neaizmirs
tiet paslavēt bērna sasniegumus!
(raksta tapšanā izmantoti
materiāli no dažādiem
literatūras avotiem)
Mārupes vidusskolas
logopēde L. Meiersone ,
psiholoģe D. Kobardo
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Mārupes pagasta padomes sēde Nr. 11 – 11.06.2008.
Darba kārtībā 25 jautājumi. Mārupes pagasta padome
(MPP) nolēma:

Nekustamā īpašuma
jautājumi
 Uzsākt detālā plānojuma
izstrādi nekustamā īpašuma
Jelgavas ceļš 42 teritorijai, kuru
ietver – Jelgavas ceļš V–13;
sauszemes robeža starp nekustamo
īpašumu Jelgavas ceļš 42 un
Jelgavas ceļš 44; sauszemes robeža
starp nekustamo īpašumu Jelgavas
ceļš 42 un Viršu iela 20; sauszemes
robeža starp nekustamo īpašumu
Jelgavas ceļš 42 un Viršu iela 5;
sauszemes robeža starp nekustamo
īpašumu Jelgavas ceļš 42 un
Jelgavas ceļš 36 – apmēram 0,6
ha kopplatībā;
Nekustamā īpašuma Jelgavas
ceļš 42 detālā plānojuma izstrādes
mērķis ir sadalīt zemes gabalu
ar platību ne mazāku par 0,12
ha katru; apstiprināt detālā
plānojuma darba uzdevumu Nr.
2008/15.
 Uzsākt detālā plānojuma
izstrādi nekustamā īpašuma
“Atpūtas” teritorijai, kuru ietver –
sauszemes robeža starp nekustamo
īpašumu “Atpūtas” un “Puķītes”;
sauszemes robeža starp nekustamo
īpašumu “Atpūtas” un “Silkalēji”;
sauszemes robeža starp nekustamo
īpašumu “Atpūtas” un “Lāčkalni”;

sauszemes robeža starp nekustamo
īpašumu “Atpūtas” un “Skariņas”;
sauszemes robeža starp nekustamo
īpašumu “Atpūtas” un “Makši”;
sauszemes robeža starp nekustamo
īpašumu “Atpūtas” un “Pandas”;
meliorācijas novadgrāvis N–90 –
apmēram 15,3 ha kopplatībā.
Nekustamā īpašuma “Atpūtas”
detālā plānojuma izstrādes mērķis
ir sadalīt zemes gabalu ar platību
ne mazāku par 2,0 ha katru; ap
stiprināt detālā plānojuma darba
uzdevumu Nr. 2008/16.
 Piešķirt juridiskās adreses
pēc 8 iesniegumiem.
 Atteikties no pirmpirkuma
tiesībām uz 5 nekustamā īpašuma
objektiem.
 Virzīt Mārupes pagasta nekustamo īpašumu “Laukkalniņi”
(kadastra Nr. 8076 008 0359) detālplānojuma pirmo redakciju otrā
posma sabiedriskajai apspriešanai
un atzinumu saņemšanai.
 Apstiprināt detālā plānojuma
1. redakciju kā galīgo un pieņemt
Mārupes pagasta saistošos noteikumus Nr. 30 “Mārupes pagasta
nekustamā īpašuma “Purvāji” (zemes kadastra Nr. 8076 012 0034)
detālais plānojums”.
 Atcelt 2008. gada 30. aprīļa
Mārupes pagasta padomes lēmumu
Nr. 8.2.1 un Nr. 8.2.2 “Par juridis
kās adreses piešķiršanu”.
 Piekrist, ka 4 Latvijas pa
stāvīgie iedzīvotāji nostiprina ze

mesgrāmatā domājamās daļas no
nekustamā īpašuma.
 Piešķirt 1 Mārupes iedzīvo
tājam nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu par īpašumā esoša
jām domājamām daļām no īpa
šuma 50% apmērā no nekustamā
īpašuma nodokļa summas.
 Atbalstīt SIA “Ledus halle”
multifunkcionālās halles būvniecības vīziju iznomātajā zemesgabalā
Kantora ielā 97, Mārupē, Mārupes pag., Rīgas raj., ar kadastra
Nr. 8076 003 0456, 1 ha platībā;
piekrist zemes nomas līgumā Nr.
396 noteiktās būvniecības ieceres
maiņai no ledus halles uz multifunkcionālo halli, kurā ietilpst
peldbaseins, aerobikas zāle, trenažieru zāle, ārstniecības – rehabilitācijas bloks un biroju bloks
ar savu atsevišķu ieeju.

Izglītības un sporta
jautājumi
 Ar 01.09.2008. izveidot
jaunu darba vietu – futbola tre
neris uz 0,5 darba slodzēm. Ar
01.09.2008. tiek likvidēta galda
tenisa trenera darba vieta.
 Ar 2008. gada 11. augustu
izveidot divas jaunas darba vietas
Jaunmārupes sākumskolā – pa
matizglītības skolotājs.
 Ar 2008. gada 25. augustu
izveidot jaunu darba vietu Jaunmā
rupes sākumskolā – apkopējs.

 Ar 2008. gada 25. augustu
izveidot jaunu darba vietu Jaunmā
rupes sākumskolā – laborants.
 Saskaņot Jaunmārupes
sākumskolas interešu izglītības
programmu 2008./2011.mācību
gadam:
1.1. “Teātra pulciņš”;
1.2. “Koris”.
 Nosūtīt un segt izdevumus
par naktsmītnēm Ls 416,00 Mā
rupes pagasta meiteņu volejbola
komandai (10 sportistēm) un tre
nerim Andrim Vitautam Kļaviņam
Baltkrievijas volejbola federācijas
un Republikas olimpisko rezervju
sporta skolas organizētā turnīra
laikā Minskā.
 Nosūtīt Mārupes pagasta
futbola treneri Agri Kokoreviču
uz futbola sacensībām Somijā. Segt
dalības maksu Ls 53,00 apmērā un
izdevumus par autobusa īri līdz
Ls 2600,00 Mārupes pagasta zēnu
futbola komandai Somijā.
Izdevumus segt no sportam
paredzētā budžeta.
 Noteikt šādu maksu par
ēdināšanas pakalpojuma sniegša
nu izglītības iestādēs: pirmssko
las vecuma bērniem (no 3 līdz 7
gadiem) par ēdināšanu trīs reizes
dienā – Ls 2,30, t.sk. brokastis –
Ls 0,70, pusdienas – Ls 1,00, lau
nags – Ls 0,60; skolēnu komplek
sās pusdienas Ls 1,00. Noteikt, ka
izejvielas sastāda 49,0 – 52% no
porcijas izmaksām.

 Uzdot Mārupes pagasta
pašvaldības izpilddirektoram
pagarināt 12.06.2007. ar SIA
“FAZER AMICA” noslēgtos sa
darbības un nedzīvojamo telpu
nomas līgumus uz trīs gadiem,
vienošanās par grozījumiem pa
redzot iespēju pagarināt līgumu
automātiski pēc līguma darbības
termiņa beigām, ja neviena no
pusēm nepaziņo par līguma iz
beigšanu.
2. Saskaņā ar sadarbības līgu
ma punktu 4.3. noteikt šādu mak
su par ēdināšanu:
2.1. Pirmsskolas vecuma bēr
niem (no 5 līdz 7 gadiem) par
ēdināšanu trīs reizes dienā – Ls
2,30, t.sk. brokastis – Ls 0,70,
pusdienas – Ls 1,00, launags – Ls
0,60. Summā ietverts PVN 18 %
apmērā;
2.2 Sākumskolas vecuma
bērniem (no 7 līdz 10 gadiem)
par ēdināšanu vienu reizi dienā –
skolēnu kompleksās pusdienas Ls
1,00. Summā ietverts PVN 18%
apmērā.
3. Noteikt, ka par telpu, inven
tāra un mantas izmantošanu SIA
“FAZER AMICA” maksā Mārupes
pagasta pašvaldībai nomas maksu
Ls 1,18 (viens lats 18 santīmi), t.sk.
PVN 18 %, mēnesī.
4. Ar šī lēmuma pieņemša
nas brīdi tiek atcelts un zaudē
spēku Mārupes pagasta padomes
09.07.2007. lēmums Nr.20.

Par Mārupes pagasta teritorijas plānojuma Mārupes pašvaldības
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2002. – 2014. gadam grozījumiem
Mārupes pagasta padome
sēdēs Nr. 11 un 12 š.g. jūnijā
pieņēma lēmumus:
 Uzsākt Mārupes pagasta te
ritorijas plānojuma 2002. – 2014.
gadam grozījumu izstrādi saskaņā
ar darba uzdevumu. Par teritorijas
plānojuma izstrādes vadītāju apstip
rināt Mārupes pagasta būvvaldes
vadītāju Aidu Lismani. Apstiprināt
darba uzdevumu Mārupes pagasta
teritorijas plānojuma 2002. – 2014.
gadam grozījumu izstrādei. Pub
licēt paziņojumu par sabiedriskās
apspriešanas pirmā posma uzsāk
šanu vietējā laikrakstā un laikrakstā
“Latvijas Vēstnesis”.
Lēmumu divu nedēļu laikā no
sūtīt Reģionālās attīstības un pašval
dību lietu ministrijai, Rīgas rajona
padomei, kā arī pašvaldībām, kuru
teritorijas robežojas ar Mārupes
pagastu.
 Uzdot padomes priekšsēdē
tājai Līgai Kadiģei organizēt iepir
kumu – “Mārupes pagasta teritorijas plānojuma 2002. – 2014.
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gadam grozījumu izstrāde”. No
teikt iepirkuma komisiju: komisijas
priekšsēdētājs – Līga Kadiģe; komi
sijas locekļi: Aida Lismane, Andris
Belousovs, Modris Spuģis, Anita
Grope, komisijas sekretāre – Ināra
Maļinovska.
 Izveidot Mārupes pagasta
teritorijas plānojuma 2002. – 2014.
gadam grozījumu izstrādes darba
grupu: vadītājs – būvvaldes vadī
tāja – A. Lismane; darba grupas
locekļi – padomes izpilddirektors,
jurists, teritorijas plānotājs; VAS
“Lidosta “RĪGA”” pārstāvis. Darba
grupas sekretāre – Inga Krieviņa.
Uzdot darba grupai organizēt ar
teritorijas plānojuma 2002. – 2014.
gadam grozījumu izstrādi saistītās
darbības.
Mārupes pagasta teritorijas plā
nojumā 2002. – 2014. gadam tiks
izdarīti grozījumi sakarā ar to, ka
Mārupes pagasta teritorijas plāno
jums 2002. – 2014. gadam neatbilst
Rīgas rajona teritorijas plānojumam
2008. – 2020. gadam, kas apstipri
nāts š.g. martā, attiecībā uz terito

riju, kas nepieciešama VAS “Starp
tautiskā lidosta “Rīga”” attīstībai un
transporta infrastruktūras objektu
perspektīvās attīstības teritoriju
rezervēšanai. Pēc 19.10.2004. MK
noteikumu Nr. 883 “Vietējās pašval
dības teritorijas plānošanas noteiku
mi” 76. punkta triju mēnešu laikā
pēc plānošanas reģiona teritorijas
plānojuma vai rajona pašvaldības
teritorijas plānojuma stāšanās spēkā
vietējai pašvaldībai jāizvērtē vietējās
pašvaldības teritorijas plānojums un,
ja nepieciešams, jāpieņem lēmums
par grozījumu izdarīšanu tajā vai
par jauna vietējās pašvaldības teri
torijas plānojuma izstrādi.
Ar sīkāku skaidrojumu par
Mārupes pagasta teritorijas plānojumā 2002. –2014. gadam grozījumu būtību, veikšanas norisi,
darba uzdevumu u.c. materiāliem
varēsiet iepazīties “Mārupes Vēstu”
speciālizlaidumā.
Mārupes pagasta padome pa
ziņo, ka tiks noraidīti iedzīvotāju
priekšlikumi, kas nebūs saistīti ar
grozījumu izstrādes uzdevumiem.

Nr. 29/2008

Mārupē 28.05.2008. Protokols Nr.10, punkts Nr.7 Grozījumi Mārupes pagasta saistošajos
noteikumos Nr. 35/2005 “Par
nekustamā īpašuma nodokļu
atvieglojumu piešķiršanas kārtību Mārupes pagastā”.
Izdarīt Mārupes pagasta pa
domes saistošajos noteikumos Nr.
35/2005 “Par nekustamā īpašuma
nodokļu atvieglojumu piešķiršanas
kārtību Mārupes pagastā” šādus
grozījumus:
1. Papildināt saistošos noteiku
mus ar 2.9. punktu, izsakot to šādā
redakcijā:
2.9. Personām, kas no Mārupes
pagasta padomes nomā zemi sakņu
dārzu ierīkošanai, nav nomas maksas

parāda un tās Mārupes pagasta ad
ministratīvajā teritorijā deklarējušas
dzīvesvietu vismaz 5 (piecus) gadus –
90% apmērā no nekustamā īpašuma
nodokļa summas.
2. Papildināt saistošos noteiku
mus ar 2.10. punktu, izsakot to šādā
redakcijā:
2.10. Personām, kas ar Mārupes
pagasta padomi ir noslēgušas lauku
apvidus zemes nomas līgumu, ir sa
sniegušas 75 un vairāk gadus, tām
nav nomas maksas parāda un tās
Mārupes pagasta administratīvajā
teritorijā deklarējušas dzīvesvietu
vismaz 5 (piecus) gadus – 90% ap
mērā no nekustamā īpašuma no
dokļa summas.
Padomes priekšsēdētāja
L. Kadiģe

Mārupes pagasta padome paziņo, ka š.g. 26. jūnija padomes sēdē
Nr. 12 ir apstiprināts Mārupes pašvaldības publiskais 2007. gada
pārskats, kas jebkuram interesentam pieejams pagasta padomē,
Mazcenu bibliotēkā un no septembra – Mārupes vidusskolā, Jaunmārupes sākumskolā, Mārupes pamatskolā un Skultes pamatskolā,
kā arī bez vizuālā materiāla publicēts www.marupe.lv .
Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 15. jūlijs, 2008
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Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 15. jūlijs, 2008

SPORTS
Mārupes pagasta
Baltijas kauss Lielceros
padomes sēde
Nr. 12 – 26.06.2008.
Darba kārtībā 17 jautājumi. Mārupes pagasta padome
(MPP):
 Piekrita nekustamo īpašu
mu sadalīšanai 3 gadījumos.
 Piešķīra juridiskās adreses
pēc 9 iesniegumiem.
 Nolēma apstiprināt Mārupes pagasta nekustamo īpašumu
Gaiziņa iela 2 (zemes kadastra
Nr. 8076 007 0024) un Krasta
iela 16 (zemes kadastra Nr. 8076
011 1118) zemes ierīcības projektu kā galīgo.
 Atcelt 2007. gada 30. maija
Mārupes pagasta padomes saisto
šos noteikumus Nr. 21 “Mārupes
pagasta saimniecības “Ošupes”
detālais plānojums”, kas apstip
rināti ar 30.05.2007. lēmumu Nr.
8, 2. punkts.
 Nodot detālplānojuma 1.
redakciju sabiedriskai apsprie
šanai un atzinumu saņemšanai
zemes gabalam “Rumpji” (zemes
kadastra Nr. 8076 012 0019),
zemes gabalam Kurmales iela
58 (zemes kadastra Nr. 8076 007
2411).
 Apstiprināt detālā plānojuma 1. redakciju kā galīgo un
pieņemt Mārupes pagasta saistošos noteikumus:
Nr. 31 “Mārupes pagasta ne
kustamā īpašuma “Bulduri–1”
(zemes kadastra Nr. 8076 003
0255) detālais plānojums;
Nr. 32 “Mārupes pagasta ne
kustamā īpašuma “Abavas” (zemes
kadastra Nr. 8076 012 0041) un
“Pļavmalas” (zemes kadastra Nr.
8076 012 0127) detālais plāno
jums”;
Atlikt uz laiku Mārupes pa
gasta nekustamā īpašuma “Ābe
lītes” (zemes kadastra Nr. 8076
003 549) detālā plānojuma ap
stiprināšanu”.
 Neapstiprināt un uzdot
pilnveidot nekustamā īpašuma
“Gaiļi–1” (zemes kadastra Nr.
8076 012 0098) detālplānojumu.
 Nodot Rīgas rajona pa
domei bezatlīdzības lietošanā
(patapinājumā) Mārupes pagas
ta padomes īpašumā esošo 1/23
domājamo daļu no nekustamā
īpašuma Lāčplēša iela 24, kad.
nr.01000210085, kas sastāv no
zemes gabala 757 kv.m. platībā,
uz kura atrodas viena 5–stāvu ad
ministratīva ēka ar mansardu un
garāža, likumā “Par pašvaldībām”
rajona padomei noteikto funkciju
izpildei.
Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 15. jūlijs, 2008

 Izbeigt neapbūvētā ze
mesgabala Sēļu ielā 4, Mārupes
pagastā, Rīgas rajonā, privatizā
ciju.
 Atteikties no pirmpirkuma
tiesībām uz 3 nekustamā īpašuma
objektiem.
 Piekrist, ka 4 Latvijas pa
stāvīgie iedzīvotāji nostiprina ze
mesgrāmatā nekustamo īpašuma
domājamo daļu.
 Uzdot Mārupes pagasta
pašvaldības izpilddirektoram pa
garināt 07.07.2003. ar SIA “ANI
VA” noslēgto līgumu līdz 2009.
gada 15. jūnijam, vienošanās par
grozījumiem paredzot iespēju pa
garināt līgumu automātiski pēc
līguma darbības termiņa beigām,
ja neviena no pusēm nepaziņo
par līguma izbeigšanu;
2. grozīt līguma 7.1. punktu,
nosakot šādu maksu par ēdinā
šanu:
2.1. pirmsskolas vecuma bēr
niem (no 5 līdz 7 gadiem) par
ēdināšanu trīs reizes dienā – Ls
2,30, t.sk. brokastis – Ls 0,70,
pusdienas – Ls 1,00, launags –
Ls 0,60. Summā ietverts PVN 18
% apmērā;
2.2. sākumskolas vecuma
bērniem (no 7 līdz 10 gadiem)
par ēdināšanu vienu reizi dienā –
skolēnu kompleksās pusdienas Ls
1,00. Summā ietverts PVN 18%
apmērā.
3. Grozīt līguma 2.1. punktu,
nosakot, ka par telpu, inventā
ra un mantas izmantošanu SIA
“ANIVA” maksā Mārupes pagasta
pašvaldībai nomas maksu Ls 1.18
(viens lats 18 santīmi), t.sk. PVN
18%, mēnesī.
 Atbrīvot no nomas mak
sas sporta nometnes organizato
rus – Rīgas Āgenskalna baptistu
draudzi – par sporta laukuma,
sporta zāles un trīs ģērbtuvju
Jaunmārupes sākumskolā nomu
laika posmā no 2008. gada 24.
līdz 26. jūlijam.
 Apstiprināt saistošos notei
kumus Nr. 33 “Grozījumi Māru
pes pagasta padomes saistošajos
noteikumos Nr. 35/2005 “Par
nekustamā īpašuma nodokļu at
vieglojumu piešķiršanas kārtību
Mārupes pagastā”."
 Apstiprināt Mārupes pagasta pašvaldības publisko 2007.
gada pārskatu par laika periodu
no 01.01.2007. līdz 31.12.2007
un pieņemt zināšanai SIA “Rīgas
Revidentu birojs” iesniegto zvērināto revidentu ziņojumu.

Līgo svētku laikā Latvijā pir
mo reizi notika Baltijas kausa
posma sacensības jāšanas spor
tā šķēršļu pārvarēšanā. Tās ri
sinājās Rīgas rajona zemnieku
saimniecībā Lielceri Mārupē.
Sacensību Grand Prix maršru
tā uzvarēja Ģirts Bricis ar zirgu
Avis, grezno kausu paturot pašu
mājās.
Kā ziņo Latvijas Jātnieku
federācija, sacensību galvenais
maršruts Grand Prix risinājās
distancē ar līdz 145 cm augs
tiem šķēršļiem. Startēja 16 jāt
nieki, bet pamatdistanci bez
soda punktiem veica tikai trīs,
pa vienam no katras Baltijas
valsts. Pārlēkšanas saīsinātā dis

tancē veiksmīgākais bija Latvijas
pārstāvis Ģirts Bricis ar zirgu
Avis, gāžot vienu šķērsli (45,36
sekundes).
Latvijas Jātnieku federāci
jas prezidents Agris Blaus, ko
mentējot sacīkšu norisi, sacīja:
“Baltijas kausa izcīņa ir ļoti laba
ideja – galvenais, ka starptautis
kā konkurencē var piedalīties arī
mūsu mazie jātnieki ar ponijiem,
kuri jau otro sezonu aktīvi star
tē sacensībās Latvijā. Tāpat tā ir
lieliska pieredze mūsu junioriem
un jauniešiem. Tāpēc federācijas
vadība ļoti vēlētos, lai šo sacen
sību tradīcija turpinātos.”
Sacensībās startēja sportisti
no Igaunijas, Lietuvas, Latvijas,

Jātnieku ziņas
 Starptautiskās sacensībās
iejādē “Baltic Cup” Viļņā Agnese
Kukaine ar zirgu Lambordžini jaun
zirgu konkurencē izcīnīja 1. un 2.
vietu, shēmā “mazā balva” Agnesei
Kukainei ar zirgu Luga 2. vieta.

Atklāšanas ceremoniju noslēdza
z/s “Lielceri” jātnieku skolas audzēkņu priekšnesums.

Baltijas kausa posmu atklāja zemkopības ministrs Mārtiņš Roze (no
kreisās), Latvijas jātnieku federācijas
prezidents Agris Blaus, sacensību
patronese – Mārupes pagasta padomes priekšsēdētāja Līga Kadiģe,
sacensību direktore Linda Sudāre
un prezidents Mairis Penelis.

Polijas un Baltkrievijas, kopā ar
vairāk nekā 100 zirgiem pieda
loties balvu izcīņā 14 maršrutos.
Finansiāli Baltijas kausa posmu
atbalstīja Zemkopības ministrija,
Parex banka, arī citi uzņēmēji.
Ļoti daudz līdzēja Mārupes pa
gasta padome, un tās vadītāja
Līga Kadiģe kļuva par sacīkšu
Goda prezidenti. Pagasts rūpējās
arī par kultūras programmu –
priekšnesumiem, daļēji finansēja
apsardzes, medicīnas pakalpo
jumu sniegšanu un teritorijas
apzaļumošanu. Par servisu rū
pējās vairākas vietējās firmas,
piemēram, “Vērsis un Co” par
atkritumu savākšanu, kas šādos
pasākumos ir ļoti būtiski.

 No 23. līdz 25. maijam
Kijevā notikušajās starptautis
kajās sacensībās jātnieku spor
tā iejādē CDIO3*/CDI3* Airisa
Penele ar zirgu Ravels izcīnīja
3. vietu “Intermedian II”, 23.
vietu – “FEI Grand Prix” un 1.
vietu – “FEI Free Style Grand
Prix”, līdz ar to izpildot pirmo
kvalifikācijas normatīvu dalībai
2009. gada Eiropas čempionātā
Anglijā.
 Airisa Penele 29. jūnijā
Polijā – www.leflatvia.lv, www.
parsportu.lv

Latvijas II olimpiāde
Kā jau “Mārupes Vēstis” raks
tīja, Latvijas II olimpiādē, kas no
tika jūnija vidū Ventspilī, Rīgas
rajonu pārstāvēja vairāki māru
pieši, no kuriem vairāki izcīnīja
godalgotas vietas.
Par uzvarētājiem savos spor
ta veidos kļuva – lodes grūdējs
Māris Urtāns ar rezultātu 18,05
m, Kārlis Orleānas – teikvando
vīriešiem 80 kg un Airisa Penele
ar zirgu Ravels iejādē, kurā gan
startēja tikai 4 sportisti.

Jānis Ozoliņš triatlonā (pel
dēšana 750 m/riteņbraukšana 20
km/skriešana 5 km) 31 dalībnie
ka konkurencē izcīnīja 3. vietu,
zaudējot Rīgas un Daugavpils
sportistiem.
Andrejs Kostenko, būdams
juniora vecumā, pieaugušo kon
kurencē K1 – 1000m distancē ie
rindojās 5. vietā, kas ir atzīstams
sniegums, jo spēcīgāki par jauno
sportistu bija trīs līdz 16 gadus
vecāki sportisti. K – 2500m dis

Dažādas ziņas

 Mārupes vidusskola, pieda
loties Rīgas rajona sporta spēlēs
2007./08. mācību gadā, vidussko
lu grupā 20 skolu konkurencē
ierindojusies 3. vietā. Mārupieši
piedalījušies visu klašu grupu ie
skaitēs, iegūstot 130 punktus.
 Mārupes jaunie futbolisti
piedalās Latvijas II līgas sacen
sībās futbolā pieaugušajiem Zie
meļaustrumlatvijas reģionā. Mā
rupes futbolisti aizvadījuši četras

spēles, no kurām pirmajā zaudēja
Balvu komandai (0:1), otrajā uz
varēja Gulbeni (2:1, abus vārtus
guva Artūrs Veismanis) un treša
jā uzvarēja Alūksnes komandu ar
3:1 (2 vārti – A.Veismanis, 1 –
Andrejs Jēkabsons).
 Savukārt mazie – 6 līdz 9
gadus vecie futbolisti no 23. līdz
30. jūlijam atradīsies treniņno
metnē Balvos.
 23. augustā Tīrainē tradi

tancē Andrejs kopā ar Andreju
Stoļarovu ierindojās 6. vietā starp
12 kanoe divniekiem. K – 4100m
distancē Rīgas rajona četriniekam,
kurā startēja arī Andrejs, – 7.
vieta.
Rihards Bartuševičs riteņ
braukšanā grupas braucienā 140
km – 10. vietā, bet Latvijas II
olimpiādes regatē, kas notika Us
mas ezerā, “Racebord” klasē pie
dalījās mārupietis Ārijs Gedrovics, kas ierindojās 15. vietā.

cionālais “Mārupes kauss” jāt
nieku sportā.
 28. augustā golfa laukumā
“Viesturi” notiks Mārupes pagas
ta bērnu turnīrs golfā. Šai dienā
golfa klubs pieder bērniem –
visiem bez pieredzes ir iespēja
iepazīties ar golfa noteikumiem
un elementiem treniņlaukumā.
Tiem, kas vēlas piedalīties sa
censībās uz laukuma, iepriekš
jāpiesakās “Viesturos”.
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2. augustā – tautas nobalsošana par
Satversmes grozījumiem
Tautas nobalsošana par likum
projektu “Grozījumi Latvijas Repub
likas Satversmē” notiks sestdien, 2.
augustā. Tautas nobalsošanas die
nā vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no
pulksten 7 rītā līdz 10 vakarā, bal
sot varēs jebkurā vēlēšanu iecirknī
gan Latvijā, gan ārvalstīs. Vēlētāji,
kas veselības stāvokļa dēļ nevarēs
ierasties vēlēšanu iecirknī, varēs
pieteikties balsošanai savā atraša
nās vietā.
Tautas nobalsošanai nododamais
Satversmes grozījumu projekts pa
redz grozīt Satversmes 78. un 79.
pantu, nosakot, ka ne mazāk kā
vienai desmitajai daļai vēlētāju ir
tiesības rosināt Saeimas atlaišanu.
Tautas nobalsošanā vēlētājiem
būs jāatbild uz jautājumu “Vai jūs
esat par likumprojekta “Grozījumi
Latvijas Republikas Satversmē” pie
ņemšanu?”. Iespējamie atbilžu vari
anti būs “Par” un “Pret”.
Centrālā vēlēšanu komisija
(CVK) tautas nobalsošanu izsludinā
ja, jo Saeima 5. jūnijā noraidīja vēlē

tāju rosināto Satversmes grozījumu
projektu, un tagad tas ir nododams
tautas nobalsošanai. Likums “Par
tautas nobalsošanu un likumu iero
sināšanu” nosaka, ka tautas nobal
sošanai šādā gadījumā jānotiek ne
agrāk kā vienu mēnesi un ne vēlāk
kā divus mēnešus pēc Satversmes
grozījumu projekta noraidīšanas
Saeimā. Lai vēlētāju rosinātais Sa
tversmes grozījumu projekts iegūtu
likuma spēku, tautas nobalsošanā
tas jāatbalsta vismaz pusei no visiem
balsstiesīgajiem pilsoņiem.
CVK atgādina, ka ne CVK, ne
vietējās vēlēšanu komisijas aģitāciju
tautas nobalsošanas sagatavošanas
laikā neveiks. Demokrātiskā valstī
vēlētāju aicināšana uz referendu
mu ir likumprojekta ierosinātāju
un atbalstītāju atbildība. Vēlēšanu
administratoru uzdevums būs no
drošināt informācijas pieejamību
par tautas nobalsošanas kārtību,
tautas nobalsošanas sagatavošanu
un rezultātiem, kā arī nodrošināt,
lai ikvienam vēlētājam, kurš to vēlas,

likumā noteiktajā kārtībā ir iespēja
piedalīties tautas nobalsošanā.
Pēc www.cvk.lv

Mārupes pagasta
vēlēšanu iecirkņi
• Nr. 790 Mārupes pagasta padomē,
Daugavas ielā 29
• Nr. 791 Mārupes Mūzikas un
mākslas skolā, Mazcenu alejā 39
• Nr. 956 Mārupes vidusskolā, Kan
tora ielā 97
No 23. jūlija vēlēšanu iecirkņi būs
atvērti katru dienu 4 stundas:
Pirmdien un ceturtdien no 14.00
līdz 18.00
Otrdien, trešdien, piektdien, sestdien
un svētdien no 9.00 līdz 13.00
Šajās dienās iecirkņos NEVA
RĒS nobalsot, bet varēs iepazīties
ar Satversmes grozījumu projektu,
referenduma kārtību un pieteikt
balsošanai atrašanās vietā vēlētājus,
kas 2. augustā veselības stāvokļa dēļ
nevarēs ierasties vēlēšanu iecirknī.
2. augustā vēlēšanu iecirkņi
atvērti no 7.00 līdz 22.00.

Mārupē bērni spēlējas ar sprādzienbīstamiem
priekšmetiem
Kā 11. jūlijā ziņoja LETA, Mār
upes pagastā bērni spēlējušies ar
sprādzienbīstamiem priekšmetiem,
kad tos savācis un zemessargiem
aizvedis viņu bijušais kolēģis. Šodien
šie priekšmeti ir iznīcināti, uzspri
dzinot tos Ogres rajonā.
Kā aģentūru LETA informēja 3.
Zemessardzes novada Civilmilitārās
sadarbības speciāliste kaprāle Kris
tiāna Štrāle, vakar uz Zemessardzes
17. Pretgaisa aizsardzības bataljonu
tā bijušais darbinieks atvedis piecus
sprādzienbīstamus priekšmetus, ar
kuriem Rīgas rajona Mārupes pa

Jūlijā

gastā bija spēlējušies bērni.
Iznīcināt šos sprādzienbīstamos
priekšmetus – vienu artilērijas lādi
ņu, divus bruņusitēja lādiņus, vienu
granātu un vienu uzspridzinātāju –
šodien ieradās Zemessardzes 54. In
ženiertehniskā bataljona Nesprāgu
šas munīcijas neitralizēšanas (NMN)
rotas speciālisti.
Nacionālie bruņotie spēki (NBS)
lūdz iedzīvotājus būt uzmanīgiem un
atrastos sprādzienbīstamos priekš
metus nekādā gadījumā neaiztikt
un nepārvietot. Vieta, kurā minētie
priekšmeti atrasti, iespēju robežās

sveicam

75 – Ārijai Tirzītei, Voldemāram Grahoļskim,

Ivanam Kuzņecovam, Ilgai Beļickai,
Antoninam Kirillovam, Angelīnai Lisenokai

80 – Nadzeždai Stvolkovai, Silvijai Vandelei,

Taisijai Preciniecei

85 – Frīdai Biezajai, Idai Kalējai
90 – Emīlijai Neizakai, Leokādijai Stivriņai,
Pēterim Armanovam

94 – Viktoram Fedotovam
98 – Antoņinai Laganovskai!
Jūnijā Mārupes Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:
Toms Strēlis (dzimis 27.05.), Kirills Veretjuškins (dzimis 27.05.),
Filips Jankevics (dzimis 01.06.), Marks Sedoliņš (dzimis 29.05.),
Katrīna Elizabete Ozola (dzimusi 03.06.),
Nikolas Tjoruškins (dzimis 09.06.), Kārlis Saveļjevs (dzimis 04.06.),
Arina Oganisjana (dzimusi 30.05.),
Neo Gustavs Runcis (dzimis 14.06.).
Noslēgta 1 laulība.
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jānožogo, jāiezīmē un par atrastajiem
sprādzienbīstamiem priekšmetiem
nekavējoties jāziņo tuvākajā Valsts
policijas nodaļā vai arī jāinformē pa
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta tālruni 112.
Pēc informācijas saņemšanas uz
notikuma vietu dosies NMN rotas
speciālisti, kas atrastos priekšmetus
neitralizēs.
NBS atgādina, ka iedzīvotājiem
un uzņēmējiem par atrastu sprā
dzienbīstamu priekšmetu neitrali
zēšanu nav jāmaksā.
(Aija Rutka, LETA)
PALDIES
Neriņas ielas iedzīvotāji izsaka pateicību Mārupes pagasta padomei
par iedzīvotāju labklājības uzlabošanu, remontējot un sakārtojot pagasta ceļus un ielas.
Mārupes sporta daļa pateicas Guntaram Krustkalnam un firmai “GSK
Auto” par Jaunmārupes stadiona
seguma uzlabošanu bez maksas.

jūnijā uz mūžu no
mums šķīrušies:
Janina Makrecka (1931.),
Klavdija Derbina (1923.).

līdzjūtība
Izsakām līdzjūtību Lonijai
Pirktiņai sakarā ar vīra
aiziešanu mūžībā.
Mārupes represētie

Tautas nobalsošana par
Grozījumu likumā
“Par valsts pensijām”
Tautas nobalsošana par likum
projektu “Grozījums likumā “Par
valsts pensijām”” notiks sestdien,
2008. gada 23. augustā. Tautas no
balsošanā vēlētājiem būs jāatbild uz
jautājumu “Vai jūs esat par likum
projekta “Grozījums likumā “Par
valsts pensijām”” pieņemšanu?”. Ie
spējamie atbilžu varianti būs “Par”
un “Pret”.
Tautas nobalsošanas dienā vēlē
šanu iecirkņi būs atvērti no pulksten
7 rītā līdz 10 vakarā, un vēlētāji va
rēs balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī
Latvijā vai ārvalstīs.
Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa
dēļ nevarēs ierasties vēlēšanu ie
cirknī, 10 dienas pirms tautas no
balsošanas dienas varēs pieteikties
balsošanai savā atrašanās vietā.
Tautas nobalsošanā varēs pie
dalīties arī vēlētāji ārvalstīs. Vēlē
tāji ārvalstīs var izmantot iespēju
pieteikties balsošanai pa pastu vai
balsot kādā no ārvalstīs izveido
tajiem vēlēšanu iecirkņiem tautas
nobalsošanas dienā, 23. augustā.
Lai piedalītos tautas nobalso
šanā, vēlētājam nepieciešama derī
ga Latvijas pilsoņa pase, kurā tiks
izdarīta atzīme par dalību tautas
nobalsošanā. Atzīme pasē ir veids,
kādā tautas nobalsošanā tiek reģis
trēti vēlētāji un nodrošināts princips
“viens vēlētājs – viena balss”.

Tautas nobalsošana tika izslu
dināta, jo šā gada 3. jūlijā Saeima
noraidīja vienas desmitās daļas vē
lētāju parakstu vākšanā atbalstīto
likumprojektu. Un saskaņā ar li
kumu “Par tautas nobalsošanu un
likuma ierosināšanu” šādā gadījumā
ir jārīko tautas nobalsošana, kurai
jānotiek ne agrāk kā vienu mēnesi
un ne vēlāk kā divus mēnešus pēc
likumprojekta noraidīšanas parla
mentā.
Lai likumprojekts iegūtu likuma
spēku, tautas nobalsošanā jāpieda
lās vismaz 453 730 vēlētājiem jeb
pusei no pēdējās Saeimas vēlēšanās
piedalījušos vēlētāju skaita un vairā
kumam jābalso par likumprojekta
pieņemšanu.
Likumprojekta “Grozījums liku
mā “Par valsts pensijām”” ierosinā
šanas procedūru uzsāka Pensionāru
un senioru partija kopīgi ar biedrību
“Sabiedrība citai politikai un tiesis
kai valstij”, un tautas nobalsošanai
nodotais likumprojekts paredz grozīt
likuma “Par valsts pensijām” pārejas
noteikumu 34. punktu, nosakot, ka
līdz 2009. gada 31. decembrim ve
cuma pensijas minimālais apmērs
nevar būt mazāks par valsts soci
ālā nodrošinājuma pabalstu, kuram
attiecībā no apdrošināšanas stāža
piemēroti koeficienti 3,0; 3,5; 4,0
vai 4,5.

Latvijas Pastā jauni
maksājumu tarifi

No 2008. gada 1. jūlija Latvijas mūzikas skolu maksājumiem u.c.
Jaunais tarifs kabeļtelevīzijas
Pasts maina tarifus Eksprespasta
sūtījumiem, Pasta norēķinu sis- FAO maksājumiem turpmāk būs
tēmas pakalpojumiem un komu- Ls 0,35.
Maksa par skaidras naudas pār
nālo rēķinu maksājumiem pasta
skaitījumu uz kontu kredītiestādē
nodaļās.
Jauni tarifi noteikti iekšzemes turpmāk būs 1% no iemaksājamās
Eksprespasta sūtījumiem, kā arī summas, bet ne zemāka kā Ls 1.
Detalizētāku informāciju par
Pasta norēķinu sistēmas (PNS) un
komunālo rēķinu maksājumiem, jaunajiem tarifiem un pakalpo
tuvinot to cenas reālajām izmak jumiem, kam tie piemēroti, var
sām. Cenu paaugstināšanas pamatā saņemt jebkurā Latvijas Pasta no
ir darbinieku atalgojuma izmaksu daļā vai zvanot uz Latvijas Pasta
pieaugums un inflācijas kāpums, bezmaksas informatīvo tālruni
kā arī pasta investīcijas moderno 80008001.
tehnoloģiju ieviešanā.
KAPU SVĒTKI
Turpmāk tarifs Ls 0,90 apmērā
Mārupes pagasta
tiks piemērots maksājumiem par
kapu svētki
27. jūlijā
ūdeni, kabeļtelevīziju, atsevišķiem
Mazcenu kapos – 14.00,
īres un komunālajiem pakalpoju
Mārupes kapos – 16.00
miem, slimokases maksājumiem,
Dievkalpojumus vadīs
nekustamā īpašuma nodokļa maksā
mācītājs Kaspars Simanovičs.
jumiem, atsevišķu bērnu mākslas un
Laikraksts “Mārupes Vēstis”.
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