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2008. gAdA jūnijs

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

Šajā Numurā

m Mārupes pagasta 
padomes sēdes  
Nr. 9 un Nr. 10 

m Instrukcija  
“Kārtība, kādā tiek veidota  
izglītojamo rinda un 
uzņemšana” Mārupes 
pašvaldības izglītības 
iestādēs”

m Mārupes vidusskola 
uzņem audzēkņus 10. klasē

m Kā “Māriņa” un  
“Pērlītes” meklēja 
vecmāmiņas acenītes

m Mārupes vidusskolas 
puikas dzied Cēsīs

m Sporta diena  
Mārupes pamatskolā

m Sporta īsziņas

m Jaunmārupē z/s Lielceri 
no 19 līdz 22. jūnijam notiks  
I Baltijas kausa izcīņas 
šķēršļu pārvarēšanā  
jāšanas sportā II etaps

m Ūdens = dzīvība

Mārupes vidusskolu 
beidz: 

9.a klase – klases audzinātāja 
Inese Ļaksa – Rūta Baltaisvilks, 
Zane Baļuka, Edgars Bartkevičs, 
Dace Budo, Karīna Buša, Jurģis 
Dreimanis, Linda Eliāse, Sandis 
Ezernieks, Elza Gribuste, Beate 
Grīnvalde, Sandra Jansone, Ieva 
Januze, Sintija Kristapsone, Lāsma 
Laizāne, Edvarts Nagliņš, Pēteris Pa
bērzs, Dace Šalajeva, Mārtiņš Ševels, 
Santa Šteinberga, Valters Tīrulis, 
Viktors Tūtiņš, Kaspars Vārpa, Ma
reks Vertelis, Ance Vīksna, Renārs 
Zatirka, Agnese Žurova, Kaspars 
Žurovs;

9.b klase – klases audzinātāja 
Anita Apine – Jānis Ancāns, Toms 
Andrejevs, Baiba Bajāre, Edvarts 
Bebris, Beate Bikara, Anna Bogda
nova, Rūta Cibule, Dāvids Daubergs,  
Klāvs Jansons, Lineta Līduma, 

Kaspars Līdums, Līga Lielāmura, 
Māris Mileika, Linda Nigolase, Aija 
Pope, Agita Reķe, Rūta Rozenfelde, 
Kristaps Sutra, Dainis Tenis, Laura 
Tirzīte, Zane Urtāne, Anete Vārpa, 
Solvita Veisa;

9.c klase – klases audzinātājs 
Jānis Lagzdkalns – Santa Berše
vica, Līga Bērzkalne, Ints Bikars, 
Artūrs Dumbrovskis, Emīls Eglītis, 
Edīte Garjāne, Karīna Jeļecka, Sin
tija Jurdža, Aivars Kļaviņš, Diāna 
Kokoreviča, Mārtiņš Kugrēns, Ilze 
Laizāne, Mārtiņš Mackēvičs, Matīss 
Magone, Māra Medne, Annija Pum
pure, Kristaps Rozenbergs, Mārtiņš 
Saulītis, Dita Sprukte, Maruta Stā
mere, Katrīna Štāla, Kristaps Vanags, 
Ilga Vīksna;

12.a klase – klases audzinātāja 
Solveiga Igaune – Signe Adītāja, Lie
ne Ancāne, Marta Auškāpe, Mār
tiņš Barons, Arita Bēržvade, Inta 
Buza, Artūrs Graudiņš, Rita Gulbe, 

Ri nalds Jansons, Aija Klagiša, 
Kristaps Linkuns, Ieva Marke
viča, Zane Ozola, Edgunts Po
tašs, Elīna Priede, Arita Redzoba, 
Santa Rostokina, Dāvis Rozentāls, 
Kristaps Strazdiņš, Baiba Vigule;

12.b klase – klases audzinātāja 
Līga Lagzdkalne – Dārta Cibule, 
Rolands Čipa, Jānis Eglītis, Nauris 
Garoza, Laura Grunava, Sintija 
Junkura, Edgars Kokins, Agita 
Kraukle, Māra Laizāne, Jānis 
Ozoliņš, Raimonds Rumpis, Jānis 
Stašulis, Santa Stūre, Edgars Štāls, 
Kārlis Šteinmanis, Laura Trofimo
va.

Mārupes pamatskolas 
9. klasi beidz: 

Jūlija Balaša, Jana Ceicane, 
Oksana Jarjomenko, Žanna Jur
keviča, Dana Kirilova, Alīna Kro
tova, Artjoms Molčanovs, Jurijs 

Pantelejevs, Jevģēnijs Timofejevs, 
Sergejs Zolotovs.

Skultes pamatskolas 
9. klasi beidz:

Artūrs Bole, Aļesja Briļova, Edu
ards Ginēvičs, Vitālijs Gromovs, Ro
māns Jevtušenko, Nataļja Karpenko, 
Diāna Kudrjašova, Igors Otroščen
ko, Jevgenijs Smirnovs, Ilga Strode, 
Viktors Voitihovičs.

Sveicam Mārupes pagasta  
izglītības iestāžu absolventus!

1. jūnijā Jaunmārupi pieskandi
nāja svētki “Ar vasaru saujā”, kas bija 
veltīti Bērnu starptautiskajai aizsar
dzības dienai. Pasākuma atklāšanā 
Mārupes pagasta sociālo, izglītības, 
kultūras un sporta jautājumu komi
tejas priekšsēdētāja Inese Tone sa
cīja, ka ir liels prieks par to, ka pēc 
ilgāka laika atdzīvojies Jaunmārupes 
stadions. Laikam jau mārupieši sen 
bija pelnījuši tādu lielu pasākumu, jo 

laika apstākļi mūs lutināja – saulai
nais laiks ar nelielo vējiņu ļāva pašā 
dienas vidū visiem aktīvi piedalīties 
svētkos, izbaudīt mūzikas, krāsu un 

kustību prieku un noslēgumā uz pa
gasta padomes priekšsēdētājas Līgas 
Kadiģes jautājumu “Vai tiksimies 
nākamgad?” atbildēt ar daudzbal
sīgu un pārliecinošu “Jā!”.

Svētkos, kuru devīze bija “Sagro
zīsim pasauli tā, lai var visus atsaukt 
bērnībā!”, ko darīt bija kā maziem, 
tā lieliem – uz skatuves vairāk nekā 
trīs stundu garumā koncertēja Mār
upes pagasta izglītības iestāžu un 

kultūras nama bērnu un jauniešu 
radošie kolektīvi, pie sporta trene
riem un skolotājiem jebkurš varēja 
izmēģināt spēkus dažādās sporta 

disciplīnās, bet radošajās darbnīcās 
izspēlēties ar krāsām un atstāt savu 
plaukstas nospiedumu uz svētku at
miņu staba, kurš tagad apskatāms 
Mārupes pagasta padomes jaunajā 
vestibilā.

Muzikālie priekšnesumi mijās ar 
sportistu apbalvošanu un jubilāru 
sveikšanu, jo šajā dienā vārda dienu 
svinēja PII “Lienīte” vadītāja Biruta 
Antoneviča, tikko 40 gadus jauns 
bija kļuvis futbola treneris Agris Ko
korevičs, bet vismīļākie sveicieni un 
laba vēlējumi tika jaunmārupietim 
Artūram Bakutim pirmajā dzim
šanas dienā un pilngadību sasnie
gušajiem Guntim Belousovam un 
Matīsam Innusam.

Skaisto dienu noslēdza daudzu 
iemīļotā un populārā dziedātāja 
Normunda Rutuļa uzstāšanās, kas 
ar savām pazīstamajām dziesmām 
aizrāva gan jaunās, gan vecākās pa
audzes klausītājus. Ar kopīgi dziedā
to “Cāļus skaita rudenī” pasākuma 
vadītāja Ira Dūduma visiem novēlēja 
vasarā labi atpūsties, neaizmirstot 
arī par drošību, lai jauno mācību 
gadu visi varētu uzsākt priecīgi un 
veseli. 

Svētku organizatori – Mārupes 

pagasta padomes priekšsēdētāja Līga 
Kadiģe, izpilddirektors Ivars Pun
culis, sporta daļas vadītāja Silvija 
Bartuševiča, kultūras nama direktore 
Ira Dūduma un māksliniece Jolanta 
Grosberga – saka vissirsnīgāko pal
dies visiem, kas veltīja savu laiku un 
brīvdienas svētku radīšanai un veik
smīgai norisei, tā sagādājot prieku 
vairākiem simtiem mārupiešu! 

PALDIES par 
priekšnesumiem:

• deju grupai “Savanna” un va
dītājai Katrīnai Vīksniņai;

• klavierduetam no Mārupes 
mūzikas un mākslas skolas Katrīnai 
Majeniecei un Jūlijai Poliektovai un 
viņu skolotājai Baibai Niedriņai un 
Sandrai Gaidei;

• “Mārupes Cālim 2008” Kat
rīnai Novoruckai un viņas māmi
ņai;

• Jaunmārupes sākumskolas an
samblim, skolotājām Sindijai Tropai 
un Vinetai Elksnei;

• dziedošajiem “Mārupēniem” 
un skolotājai Martai Bērziņai;

• deju kolektīviem “Māriņa” (PII 
“Lienīte) un “Pērlītes (Mārupes k/n), 

vadītājai Sarmītei Eņģelei un Laurai 
Punculei;

• Mārupes pamatskolas teātra 
pulciņam un skolotājai Inesei Sī
lei;

• Mārupes vidusskolas aerobikas 
grupai;

• skolotājai Ilzei Dūzelei un Tī
raines PII bērniem;

• deju apvienībai “Dance At
tack” un vadītājam Egilam Misītim 
ar palīdzi Elīzu;

• popgrupai “Tev un man” Ige
tas Gaiķes vadībā;

• jauniešu popgrupai “Keen”; 
• solistiem Elīnai Kravalei, 

Rinaldam Vaivodišam un Audrim 
Markauskam;

• Ligitai Būmanei – par cirka 
pārsteigumiem.

Par sportiskajām aktivitātēm:
• Jānim un Līgai Lagzdkalniem 

no Mārupes vidusskolas, treneriem 
Andrim Kļaviņam un Valērijam Va
reškinam (orientēšanās);

• trenerim Agrim Kokorevičam 
un viņa palīgiem Aivaram un Val
dim Pukiem (florbola elementi); 

• trenerim Jānim Hāzneram 
(basketbola soda metieni); 
nobeigums 10. lpp.      

Ar vasaru saujā

Radošajās darbnīcās dalībnieku netrūka – cepuru un masku gatavošana.
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PaGaSTa PaDOmĒ

darba kārtībā 29 jautājumi.

Nekustamā īpašuma  
jautājumi

Mārupes pagasta padome no
lēma:

• nodot zemes gabalu “Vindēni” 
(zemes kadastra Nr. 80760110525) 
un “Vindēni−1” 2. zemes vienības 
(zemes kadastra Nr. 80760110755) 
detālplānojuma 1. redakciju sabied
riskai apspriešanai un atzinumu sa
ņemšanai;

• apstiprināt detālplānojuma 
1. redakciju un pieņemt Saistošos 
noteikumus Nr. 27 “Mārupes pa
gasta nekustamā īpašuma “Boļi−1” 
detālplānojums”. Ar šo noteikumu 
spēkā stāšanās brīdi atzīt par spē
ku zaudējušiem Mārupes pagasta 
padomes Saistošos noteikumus Nr. 
23/06 “Mārupes pagasta nekustamā 
īpašuma “Boļi−1” detālplānojums”, 
kas pieņemti ar Mārupes pagasta 
padomes 24.07.2006. lēmumu Nr. 
8−12;

• uzdot pilnveidot nekustamā 
īpašuma “Roņi” 2. zemes vienības 
(zemes kadastra Nr. 80760120037) 
detālplānojuma redakciju atbilstoši 
Reģionālās vides pārvaldes un AS 
“Mārupes komunālie pakalpojumi” 
nosacījumiem un sagatavot detālplā
nojuma galīgo redakciju;

• piekrist 1 personai samazināt 
zemes izpirkšanas maksu uz izpērka
mās zemes platību par 25%, ņemot 
vērā zemes lietojuma ilgumu, un 
25%, ņemot vērā lauksaimniecībā 
nostrādāto laiku, kopā par 50%; 

• atteikties pieņemt dāvinājumā 
SIA “S.O.S. projekti” izstrādāto teh
nisko projektu “Mēmeles, Lejnieku, 

Kurmales ielas apgaismojums Māru
pes pagastā”, jo saskaņā ar Vispārīgo 
būvnoteikumu 110. punktu – ja būv
darbi nav uzsākti, akceptētā izvērstā 
skiču projekta vai akceptētā tehniskā 
projekta derīguma termiņš ir divi 
gadi. Minētais tehniskais projekts 
ir novecojis, un šāda dāvinājuma 
pieņemšana nav lietderīga, jo, lai to 
realizētu, ir nepieciešams veikt at
kārtotus saskaņojumus;

• pieņemt dāvinājumā no 3 pri
vātpersonām zemes gabalu Gaujas 
ielā 41, kad. Nr. 8076 007 0438, 
1,2372 ha platībā, kas atrodas Rīgas 
rajona Mārupes pagastā, ar mērķi 
uz tā veikt izglītības iestādes būv
niecību; 

• uzsākt detālā plānojuma 
izstrādi:

 nekustamā īpašuma “Pasakainās 
pļavas” teritorijai, kuru ietver − 
pašvaldības ceļš C 4 – sauszemes 
robeža starp nekustamo īpašumu 
“Pasakainās pļavas” un “Imakas” – 
meliorācijas novadgrāvis N−6 − 
sauszemes robeža starp nekustamo 
īpašumu “Pasakainās pļavas” un 
“Meži” – sauszemes robeža starp 
nekustamo īpašumu “Pasakainās 
pļavas” un “Rīgas pilsētas mežu 
fonds” − apmēram  24.48 ha 
kopplatībā. Nekustamā īpašuma 
“Pasakainās pļavas” detālā plānojuma 
izstrādes mērķis ir sadalīt zemes 
gabalu ar platību ne mazāku par 2.0 
ha katru. Detālā plānojuma darba 
uzdevumu Nr. 2008/13;

 nekustamā īpašuma “Vidus 
pļavas” teritorijai, kuru ietver − 
pašvaldības ceļš C 4 – sauszemes 
robeža starp nekustamo īpašumu 
“Vidus pļavas” un “Imakas” – 

sauszemes robeža starp nekustamo 
īpašumu “Vidus pļavas” un “Mazcenu 
aleja 24” – sauszemes robeža starp 
nekustamo īpašumu “Vidus pļavas” 
un “Imaku ferma” − sauszemes 
robeža starp nekustamo īpašumu 
“Vidus pļavas” un “Imakas”− 
apmēram 8.09 ha kopplatībā. 
Nekustamā īpašuma “Vidus pļavas” 
detālā plānojuma izstrādes mērķis 
ir sadalīt zemes gabalu ar platību 
ne mazāku par 2.0 ha katru. Detālā 
plānojuma darba uzdevumu Nr. 
2008/14;

• piešķirt juridiskās adreses 
pēc 4 iesniegumiem, tai skaitā 2 
daudzdzīvokļu mājām;

• atteikties no pirmpirkuma 
tiesībām uz 5 nekustamā īpašuma 
objektiem;

• piekrist, ka 2 Latvijas pastāvīgie 
iedzīvotāji nostiprina zemesgrāmatā 
nekustamo īpašumu vai ½ dom. daļu 
no nekustamā īpašuma; 

• piedzīt bezstrīdus kārtībā 
no 1 īpašnieka par nekustamo 
īpašumu Mārupes pagastā termiņos 
nenomaksāto nekustamā īpašuma 
nodokli uz 12.05.2008. Ls 137.75 
(t. sk. pamatparāds Ls 117.67, pa
mat parāda palielinājums Ls 0.35, 
kavējuma nauda Ls 19.73), piedziņu 
vēršot uz nodokļa parādniekam 
piederošo kustāmo un nekustāmo 
īpašumu. Visus ar piespiedu piedziņu 
saistītos izdevumus un pasta izdevu
mus ieturēt no nekustamā īpašuma 
īpašnieka; 

• atteikties pārņemt no Būvnie
cības, enerģētikas un mājokļu valsts 
aģentūras valdījumā esošo valsts dzī
vojamās mājas neprivatizēto daļu – 2 
dzīvokļu īpašumus;

Organizēt iepirkumus: 
 “Mārupes pagasta ielu apgais

mojuma izbūve”;
 “Mārupes vidusskolas rekon

strukcija”;
 “Bērnu rotaļu laukuma rekon

strukcija Mārupes pagastā, Skultes 
ielā 30”;

 “Bērnu rotaļu laukuma rekon
strukcija Jaunmārupē, Mazcenu alejā 
15, 17, 19, 21, 23, 25”;

 “Pašvaldības teritorijas uz
kopšanas un labiekārtošanas darbi”.

Dažādi
• anulēt ziņas par 2 iedzīvotāju 

deklarēto dzīvesvietu Mārupes 
pagastā;

• atļaut 1 privātpersonai Rīgas 
rajona padomē izņemt atļauju 
pasažieru pārvadājumiem ar vieglo 
taksometru, piestāt un uzturēties 
taksometra pakalpojumu sniegšanas 
laikā  Mārupes pagastā, Meldriņu 
ielā 41;

• noteikt fiziskām personām 
nomas maksu par Jaunmārupes un 
Skultes stadionu lietošanu Ls 4.00 
(četri lati 00 santīmi) + 18% PVN 
stundā; 

• neiekasēt no  SIA “Fazer Amica 
Latvia”, reģ. Nr. 40003556833, nomas 
maksu par Jaunmārupes sākumskolas 
telpu izmantošanu laika periodā no 
01.06.2008. līdz 30.06.2008.;

• līdzfinansēt 3 Mārupē de kla
rētiem bērniem apmācības iz de
vumus privātās pirmsskolas iz glī
tī bas iestādēs Ls 100,00 apmērā, 
vei cot norēķinus ar PPII saskaņā ar 
līgumu “Par dalību izglītības iestādes 
finansēšanā”. Atteikt līdzfinansēt 1 
bērna apmācības izdevumus PPII 

šī gada jūnija, jūlija un augusta 
mēnesī; 

• ievietot 1 pusaudzi bērnu re
habilitācijas centrā “Oāze”;

• slēgt ar LR Iekšlietu ministrijas 
Valsts Policijas Rīgas reģiona pārval
di nomas līgumu par nedzīvojamo 
telpu, kas atrodas Daugavas ielā 29, 
Mārupē, nomu.

Par izcenojumu “Par ģeodēziskās, 
kartogrāfiskās, topogrāfiskās un 
inženierkomunikāciju informācijas 
uzturēšanu un izmantošanu” 
apstiprināšanu

1. Noteikt sekojošus izcenoju
mus par ģeodēziskās, kartogrāfiskās, 
topogrāfiskās un inženierkomuni
kāciju informācijas uzturēšanu un 
izmantošanu:

1) inženiertīklu pārskata shēmas 
noformēšana un nosūtīšana pasūtī
tājam (pārskata shēma izmantojama 
tikai reklāmas objektu novietnei bez 
inženiertīklu pieslēguma un vienkār
šoto inženiertīklu pievadu, un iekšējo 
inženiertīklu izbūvei):

• pie objekta platības līdz 1.0 
ha (ieskaitot), viens objekts – 
Ls 23.00;

• pie objekta platības virs 1.0 
ha, papildus par katru nākamo ha – 
Ls 7.00;

2) par informācijas izsniegšanu 
(datu planšetu, ielu sarkano līniju u. 
c.) zemes vienības robežplānu vai 
citu mērniecības darbu veikšanai, kas 
nav minēti 1. punktā, vienā zemes 
vienībā:

• viens objekts – Ls 2.00. 
Pakalpojumu izmaksās nav ie

tverts pievienotās vērtības nodok
lis.

darba kārtībā 18 jautājumi.

Nekustamā īpašuma  
jautājumi

Mārupes pagasta padome no
lēma:

• atteikt  nekustamā īpašuma 
“Miņenkovi” (zemes kadastra 
Nr.8076−007−0718) sadalīšanu 
divos atsevišķos zemes gabalos, 
jo saskaņā ar 2003. gada 10. 
septembrī  apstiprināto Mārupes 
pagasta teritorijas plānojumu 
2002. − 2014. gadam zemes 
gabals atrodas savrupmāju 
teritorijā; 

• piešķirt juridiskās adreses pēc 
5 iesniegumiem;

• apstiprināt zemes ierīcības 
projektu kā galīgo nekustamiem 
īpašumiem:

 “Zubiķi A” (zemes kadastra 
Nr. 8076−007−1171); 

 Lielā iela 152 (zemes kadastra 

Nr. 8076−007−0195); 
 “Mazstraumes” (zemes kadas

tra Nr. 8076−011−0336) 1. zemes 
vienībai un “Aleksandri” (zemes 
kadastra Nr. 8076−011−0996);

• virzīt Mārupes pagasta ne
kustamo īpašumu “Miķelīši”, ka
dastra Nr. 80760060008, “Maldari”, 
kadastra Nr. 80760060238, “Sniegi”, 
kadastra Nr. 80760060240, “Alber
ti”, kadastra Nr. 80760060239, de
tālplānojuma pirmo redakciju otrā 
posma sabiedriskajai apspriešanai 
un atzinumu saņemšanai;

• apstiprināt detālā plānojuma 
1. redakciju kā galīgo un pieņemt 
Mārupes pagasta saistošos notei
kumus Nr. 28 “Mārupes pagasta 
nekustamā īpašuma “Irši” (zemes 
kadastra Nr. 8076−006−0050) de
tālais plānojums”;

• atteikt 1 personai piešķirt 
lietošanā zemi 0,77 ha platībā;

• piekrist, ka 3 Latvijas pastā

vīgie iedzīvotāji un 2 juridiskās 
personas nostiprina zemesgrāma
tā dom. daļu no nekustamā īpa
šuma;

• atteikties no pirmpirkuma 
tiesībām uz 5 nekustamā īpašuma 
objektiem.

Par grozījumiem Mārupes 
pagasta saistošajos noteikumos 
Nr. 35/2005 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļu atvieglojumu 
piešķiršanas kārtību Mārupes 
pagastā”

Apstiprināt saistošos noteiku
mus Nr. 29 “Grozījumi Mārupes 
pagasta padomes saistošajos no
teikumos Nr. 35/2005 “Par nekus
tamā īpašuma nodokļu atviegloju
mu piešķiršanas kārtību Mārupes 
pagastā”.

Saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākamā dienā pēc to publicēšanas 
vietējā laikrakstā. 

Par grozījumu izdarīšanu 
nolikumā par atbalsta 
sniegšanu   
Mārupes pagasta 
administratīvās  
teritorijas sporta 
organizācijām  un 
individuālajiem sportistiem 

1. Izdarīt nolikumā Par atbal
sta sniegšanu Mārupes pagasta 
administratīvās teritorijas sporta 
organizācijām un individuālajiem 
sportistiem sekojošus grozījums:

Izteikt nolikuma 2. punktu 
sekojošā redakcijā:

2. Atbalsta saņemšanas preten
denti – reģistrētas sporta orga ni
zācijas, kuru juridiskā adrese pēdējo 
12 mēnešu laikā ir Mārupes pagasta 
administratīvajā teritorijā, kā arī 
individuālie sportisti, kas Mārupes 
pagasta administratīvajā teritorijā 
reģistrējuši savu dzīves vietu vismaz 
trīs gadus. 

Izglītības  
jautājumi

• Saskaņot Mārupes vidussko
las interešu izglītības programmu 
2008./2009. mācību gadam.
1.1. Kultūrizglītības programmā:
 1. klašu koris;
 2. − 4. klašu koris;
 5. − 9. klašu koris;
 zēnu koris;
 vokālisti, ansamblis;
 vizuālās mākslas pulciņš;  
1. − 4. klasei;
 vizuālās mākslas pulciņš;  
5. − 9. klasei;
 aušanas pulciņš;
 tekstilmākslas pulciņš;
 čaklo roku pulciņš;
 dramatiskais pulciņš;
 ritmikas un tautisko deju pulciņš.
1.2. Sporta izglītības pro gram mā:
 ritmikas un sporta deju pulciņš;
 aerobikas pulciņš.

     

SĒDE Nr. 9 – 14.05.2008.

SĒDE Nr. 10 – 28.05.2008.
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Apstiprināta ar Mārupes pa-
gasta padomes 2008. gada 28. 
maija lēmumu nr. 16, prot. nr.10 
insTRUKCijA.

1. Vispārīgie 
noteikumi

1.1. Šī instrukcija nosaka kārtī
bu, kādā tiek veidota rinda izglīto
jamo uzņemšanai Mārupes pašval
dības pirmsskolas izglītības iestādēs 
vai pirmsskolas grupās pie skolām, 
un ir saistoša Mārupes pašvaldības 
izglītības iestādēm.

1.2. 5 – 6 gadīgo bērnu uzņem
šana obligātajā sagatavošanā pamat
izglītības programmas apguvei tiek 
noteikta saskaņā ar likumdošanas 
aktiem. 

1.3. Mārupes pagasta izglītības 
iestādēs izglītojamie tiek uzņemti 
iesniegumu iesniegšanas secībā, ie
vērojot Mārupes pagasta pašvaldības 
pienākumu nodrošināt savā admi
nistratīvajā teritorijā deklarētos, ob
ligāto izglītības vecumu sasniegušos 
bērnus ar vietām izglītības iestādēs 
pirmsskolas izglītības iegūšanai.

1.4. Iesniegumu uzskaiti no
drošina Mārupes pagasta padomes 

Iedzīvotāju reģistra uzskaitvede 
(turpmāk – uzskaitvede).

2. iesniegumu 
uzskaites (rindas) 
organizēšana

2.1. Rindā tiek uzņemti bērni, 
kuriem Mārupes pagasta pašval
dības administratīvajā teritorijā ir 
deklarēta dzīvesvieta.

1.2. Piesakot bērnus rindā, 
vecāki (aizbildņi) uzskaitvedei ie
sniedz:

1.2.2. iesniegumu (pielikums 
Nr. 1);

1.2.3. bērna dzimšanas apliecību 
(kopija).

1.3. Iesniegumu reģistrē Māru
pes pagasta padomē, veicot ierakstu 
reģistrācijas žurnālā, kuru Mārupes 
pagasta padomē glabā 5 gadus. 

1.4. Uzskaitvede izsniedz vecā
kiem (aizbildņiem) izziņu par bērna 
uzņemšanu rindā izglītības iestādē 
(pielikums Nr. 2).

1.5. Vecāki (aizbildņi) ar savu 
parakstu žurnālā apliecina, ka ir sa
ņēmuši izziņu par bērna uzņemšanu 
izglītības iestādes rindā un iepazi
nušies ar šo instrukciju.

1.6. Vecākiem (aizbildņiem) ir 
tiesības saņemt pilnu informāciju 
par rindas virzību.

1.7. Vecāku (aizbildņu) pienā
kums ir informēt uzskaitvedi par 
iesniegumā norādīto datu izmaiņām 
(dzīvesvietas vai tālruņa numura 
maiņa, bērna iestāšanās citā izglī
tības iestādē).

2. Uzņemšanas kārtība

3.1.  Izglītības iestādē grupas 
komplektē atbilstoši licencētajām 
programmām, nepārsniedzot nor
matīvajos aktos paredzēto bērnu 
skaitu grupā.

2.1. Bērnu uzņemšana izglītī
bas iestādē notiek katru gadu no 
1. jūnija līdz 25. augustam. Gada 
laikā brīvās vietas tiek papildinātas 
atbilstoši attiecīgā bērna vecumam 
un vakancēm grupās.

2.2. Uzņemšanas kārtība Mār
upes pagasta pašvaldības izglītības 
iestādēs:

2.2.1. Ārpuskārtas:
2.2.1.1. Mārupes pagasta paš

valdības administratīvajā teritorijā 
deklarēto aizbildņu bērni (bāreņi);

2.2.1.2.  Mārupes pagasta pašval

dības iestādēs strādājošo darbinieku 
bērni, uz darba attiecību laiku. 

2.2.1.3. profesionālā dienesta 
karavīru bērni, saskaņā ar Militārā 
dienesta likuma 53. panta divpad
smitajā daļā noteiktajām sociālām 
garantijām;

2.2.1.4. ar Mārupes pagasta pa
domes lēmumu.

2.2.2. Rindas kārtībā:
2.2.2.1. Mārupes pagasta pašval

dības administratīvajā teritorijā dek
larētie bērni, kuri sasnieguši obligāto 
pirmsskolas izglītības vecumu;

2.2.2.2. Mārupes pagasta paš
valdības administratīvajā teritorijā 
deklarētie bērni. 

2.3. Bērnu uzņemšanai izglītības 
iestādē Mārupes pagasta padome 
izveido uzņemšanas komisiju, kuru 
sasauc pēc nepieciešamības, sēdes 
gaitu protokolējot. 

2.4. Pēc uzņemšanas komisijas 
atzinuma uzskaitvede desmit dienu 
laikā informē vecākus (aizbildņus) 
par bērna uzņemšanu izglītības ies
tādē (pielikums Nr. 3).

2.5. 1 (viena) mēneša laikā no 
uzņemšanas komisijas lēmuma 
par bērna uzņemšanu izglītības 
iestādē saņemšanas vienam no 

bērna vecākiem (aizbildnim) ir 
pienākums ierasties attiecīgajā iz
glītības iestādē un noslēgt līgumu 
(pielikums Nr. 4). 

2.6. Gadījumā, ja šis termiņš 
neattaisnojošu iemeslu dēļ ir no
kavēts, uzņemšanas komisija nolemj 
svītrot bērnu no saraksta par bēr
nu uzņemšanu izglītības iestādē un 
uzskaitvede to reģistrē izglītojamo 
rindā ar pēdējo kārtas numuru. 

2.7. Bērnus ar speciālajām va
jadzībām uzņem izglītības iestādē, 
ievērojot medicīniski pedagoģiskās 
komisijas slēdzienu.  

2.8. Pēc paziņojuma saņemšanas 
vecāki (aizbildņi) iesniedz izglītības 
iestādē: 

2.8.1. bērna dzimšanas apliecības 
kopiju, uzrādot oriģinālu;

2.8.2. bērna medicīnisko karti 
ar speciālistu slēdzienu par bērna 
veselības stāvokli;

2.8.3. medicīnisko izziņu, ka 
bērns nav bijis kontaktā ar infek
cijas slimniekiem;

2.8.4. bērniem ar speciālajām 
vajadzībām – medicīniski pedago
ģiskās komisijas slēdziena kopiju.  

Mārupes pagasta padomes 
priekšsēdētāja L. Kadiģe

Kārtība, kādā tiek veidota izglītojamo rinda un 
uzņemšana Mārupes pašvaldības izglītības iestādēs

PaDOmāSIm!

Cilvēka dzīvības uzturēšanai ne
pieciešams gaiss, ūdens un pārtika. 
Kaut arī ūdens uz zemes ir lielā vai
rumā, daudzās valstīs visā pasaulē 
ūdens trūkst, bet mūsu izpratnē 
dzeramā ūdens nav vispār. Lai ap
gādātu Spānijas pilsētas Barselonas 
iedzīvotājus ar ūdeni, tas tiek ar ku
ģiem vests no citām zemēm. Viens 
kuģis atved apmēram 19 tūkstošus 
kubikmetru dzeramā ūdens, kura 
170 tūkstošiem pilsētas iedzīvotā
ju pietiek vienai dienai, bet pilsētā 
dzīvo gandrīz 1,6 miljoni cilvēku. 
Lai problēmu risinātu, tiek būvēts 
60 kilometru garš kanāls no kalnu 
ezeriem.

Kvalitatīva dzeramā ūdens trūkst 

gandrīz visā Dienvidaustrumu Āzijā, 
arī tepat Rīgā nepārtraukti ir prob
lēmas ar ūdens piegādi te vienā, 
te citā pilsētas daļā. Tagad arī pie 
mums Mārupē ir sākušās nedienas 
ar ūdeni.

Tas viss notiek apstākļos ar vis
aptverošu normatīvo aktu nodro
šinājumu dabas resursu iegūšanā, 
realizācijā un aizsardzībā. Ir smalki 
izstrādāti juridiskie dokumenti, kuri 
reglamentē visu dabas resursu, tajā 
skaitā arī ūdens, izmantošanu. To
mēr ūdens patērētāji pagastā, mēs 
visi, reti aizdomājamies par šīs 
unikālās dabas bagātības – ūdens – 
lietošanu. Pārsvarā dominē patērē
tāja psiholoģija – es maksāju, man 

pienākas.
Vai mēs zinām, cik daudz dar

ba, naudas, materiālu jāpatērē, lai 
iegūtu ūdeni, ar kuru pagatavot 
rīta kafiju, vai vēl labāk – vakarā 
ieietu smaržīgā vannā? Droši vien, 
ka nē, jo citādi jau nu nelietu šo 
bagātību zemē uz putekļainajiem 
ceļiem vai sakalst sākušajiem zālā
jiem. Turklāt šim nolūkam sūknē
jot ūdeni no centralizētā ūdensvada 
ar augstspiediena sūkņiem. Pārējie 
ūdensvada ūdens abonenti šajā laikā 
nevar iegūt ūdeni ēdiena pagata
vošanai, roku mazgāšanai, nemaz 
nerunājot par noskalošanos dušā 
vakarā. Pārtraucot atsūknēšanu, 
atjaunojoties spiedienam, sistēmā 

veidojas hidrauliskie triecieni, kuri 
bojā gan ūdens mēraparātus, gan 
citas ūdensvada ierīces.

Iegūt dzeramo ūdeni ar tēvu 
tēvu metodēm arī kļuvis neiespē
jami jau pieminētās dominējošās 
patērētāja psiholoģijas dēļ. Daudzi 
privātmāju īpašnieki savus saimnie
cības notekūdeņus apzināti iesūcina 
vai arī nepilnīgu kanalizācijas sistē
mu dēļ tie iesūcas zemē, piesārņojot 
gruntsūdeņus. Līdz ar to rakto vai 
urbto aku izmantošana dzeramā 
ūdens iegūšanai ir riskanta vai ļoti 
dārga sarežģīto filtrēšanas iekārtu 
dēļ.

Taču izmantot šo ūdeni vismaz 
pagaidām pilnīgi droši var jau minē

tām saimnieciskām vajadzībām, tajā 
skaitā dārzu laistīšanai. Nav nekā
du problēmu iedzīvotājiem, kuriem 
ir vajadzīgs ūdens saimnieciskām 
vajadzībām, ierīkot urbtās akas 
(spices), jo laistīšanas vajadzībām 
tās nav vajadzīgas dziļas (4 – 5m) 
un arī ūdens debets tajās ir pietie
košs. Vienas šādas akas ierīkošana 
izmaksā apmēram Ls 150, atvienojot 
esošo augstspiediena sūkni no cen
tralizētās ūdensapgādes sistēmas un 
pieslēdzot spicei, mēs attālināsim 
sākumā minēto Barselonas drāmu, 
kā arī būs patīkamāk skatīties ap
mierināto kaimiņu sejā.

jānis Paulis Miķelsons,
hidrotehniķis

Ūdens = dzīvība

         

1.3. Vides izglītības program mā:
 veselības skoliņa 4. − 8. klasei;
 veselības skoliņa 9. − 12. klasei.
1.4. Jaunatnes darba program mā:
 skolēnu parlaments;
 skolas avīze.
• Saskaņot Mārupes pamatsko
las interešu izglītības programmu 
2008./2009. mācību gadam.
1.1. Kultūrizglītības programmā:

 Teātra kopa;
 Mazais teātris;
 Vizuālā māksla;
 Ansamblis;
 Angļu valoda;
 Krievu valoda;
 Jaunais žurnālists.
1.2. Sporta izglītības program mā:
 Sporta spēles;
 Ritmika.
1.3. Jaunatnes darba program mā:

 Datori;
 Rokdarbi.

• Saskaņot  Mārupes pagasta 
pirms skolas izglītības iestādes  
“Lienīte” pirmsskolas izglītības 
programmu – kods 01011111. Sa ska
ņot Mārupes pagasta pirmsskolas iz
glītības iestādes “Lienīte” piecgadīgo 
un sešgadīgo bērnu obligātās pirms
skolas izglītības programmu – kods 
00011111.

• Apstiprināt Mārupes pagasta 
padomes instrukciju “Kārtība, kādā 
tiek veidota izglītojamo rinda un 
uzņemšana Mārupes pašvaldības 
izglītības iestādēs” jaunā redakci
jā. Izveidot uzņemšanas komisiju 
izglītojamo uzņemšanai Mārupes 
pašvaldības izglītības iestādēs šādā 
sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētāja – Mā
rupes pagasta padomes Sociālo, 

izglītības, kultūras un sporta jau
tājumu komitejas priekšsēdētāja; 
komisijas locekļi – Mārupes pagasta 
padomes sociālā dienesta vadītāja, 
Mārupes pagasta padomes jurists, 
PII “Lienīte” vadītāja, PII “Tīraine” 
vadītāja, Jaunmārupes sākumskolas 
direktore, Skultes pamatskolas di
rektore. Komisijas sekretāre – Mā
rupes pagasta padomes iedzīvotāju 
reģistra uzskaitvede.
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"Cāļus skaita rudenī" – Normuns Rutulis, bērnu popgrupa "Tev un man". Visi 
svētku organizatori un dalībnieki vēl mārupiešiem labu skolas brīvlaiku!

Deju grupa "Savanna" visus priecēja ar košiem tērpiem un atraktīvām 
skatuves dejām.

 Mārupes pamatskolas teātra pulciņam ar izrādi "Sniegbaltītes skola" 
bija pirmā lielā uzstāšanās.

          nobeigums. sākumu lasiet 7. lpp.

• Ludmilai Jurģītei no Skultes 
pamatskolas (ķegļi); 

• trenerim Vitālijam Lepinam 
(jautrā stafete); 

• Janai Zvejniecei no Mārupes 
vidusskolas (pildbumbas mešana);

• Aijai Rutkovskai no PII “Tī
raine” (frisbijs); 

• Ritai Gazinai un Sarmītei Eglei 
no PII “Lienīte” (pakavu mešana); 

• trenerim Družiņinam (zābaka 
mešana); 

• Jurijam Kriščenko no Tīraines 
pamatskolas (virves vilkšana);

• Gundegai Adītājai, Zanei Bra
manei, Rutai Ļesņičijai no Jaunmā
rupes sākumskolas (labirints).

Par krāsu prieku skolotājām: 
• Almai Vītoliņai, Santai Ceplītei 

no Tīraines (zīmēšana uz asfalta); 
• Jevgēnijai Maršalovai no Skul

tes un Marijai Karkovskai no Māks
las skolas (atmiņu stabs); 

• Evijai Drengerei, Sandrai 
Belcānei, Zeltītei Šneiderei no 
Jaunmārupes sākumskolas (krāsu 
šaušana); 

• Indrai Puķei, Ivetai Vildei, Bai
bai Zvaunei no Mārupes vidusskolas 
(masku un cepuru taisīšana);

• Aleksandram Bataram par at
balstu atmiņu staba gatavošanā.

Ar vasaru saujā

Taurenītis un Lapsa atgādināja bērniem satiksmes notei-
kumus, lai vasara sagādātu tikai prieku.

Mazajam Artūriņam tieši 1.jūnijā bija pirmā dzim-
šanas diena.

Grupas "Keen" meitenes ne tikai uzstājās pašas, bet ar draugiem aktīvi 
atbalstīja pārējos māksliniekus.

 Pie sporta aktivitātēm stāvēja rindas – 
priekšplānā frisbijs, aizmugurē – spraiga cīņa 

par labāko rezultātu basketbola soda metienos.

 Svētkus atklāja (no kreisās) – pasākuma vadītāja Ira Krauja 
Dūduma, deputāte Inese Tone, sporta struktūrdaļas vadītāja 
Silvija Bartuševiča, Mārupes pagasta padomes izpilddirektors 
Ivars Punculis un padomes priekšsēdētāja Līga Kadiģe.

Paldies:
• Mārupes izglītības iestāžu 

vadītājiem par atsaucību svētku 
organizēšanā;

• SIA “Sabiedrība Mārupe” 
Siltumnīcu kombinātam un Jānim 
Bērziņam par atbalstu mākslinie
kiem;

• z/s “Ķimuri” un Endijam 
Eversam ar komandu par lielisko 
skatuvi un pasākuma skaņas no
drošināšanu;

• k/n darbiniecei Inetai Jurdžai, 
dakterei Maijai Baudai, elektriķim 
Jurim, Mārupes policijas nodaļai un 

tās priekšniekam Jurim Jēkabsonam, 
šoferiem Armandam un Normun
dam Dreimaņiem par tehnisko un 
drošības jautājumu risināšanu;

• Ziedītei Lapiņai un Ivaram 
Voveram par teritorijas sakārtoša
nu, AS “Mārupes komunālie pakal
pojumi”; 

• kā arī visiem skolotāju, tre
neru un citu palīgu bērniem, kas 
nepaguruši palīdzēja vecākiem svēt
ku norisē!

Paldies visiem, kas piedalījās 
svētkos – uz tikšanos nākamgad!

Zanda Melkina
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Jūnijā
75 – Dzidrai Celmai, Lidijai Eikenai, Konstantīnam 
Koroļenokam, Valentīnai Šellerei 

80 – Ņinai Podšibjakinai, Gaļinai Kulolajevai,  
Jānim Rihteram, Pjotram Frolovam,  
Tālivaldim Krācējam 

85 – Glafirai Korņilovai

90 – Pēterim Kazradzim

Maijā 93. jubileju svinēja Ērika Rozenflama!
(“Mārupes Vēstis” redaktore Zanda Melkina atvainojas Ērikai Rozenflamai 
par tehnisku kļūdu, nenopublicējot laikā apsveikumu lielajā dzīves jubilejā.)

Maijā Mārupes Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 13 jaundzimušie:
Vladimirs Boroviks (dzimis 29.04.), Līva Vilaua (dzimusi 26.04.),  
Alise Raeina (dzimusi 29.04.), Eleonora Račko (dzimusi 29.04.),  
Adelīna Straujuma (dzimusi 10.05.), Emīls Sils (dzimis 12.05.),  
Marks Kristiāns Balodis (dzimis 9.05.),  
Maksims Aminovs (dzimis 19.05.), Marks Kristiāns Nartišs  
(dzimis 19.05.), Aleksa Skudra (dzimusi 19.05.),  
Anastasija Seļiverstova (dzimusi 20.05.),  
Gustavs Jēkabsons (dzimis 20.05.), Roberts Rudzītis (dzimis 22.05.).

Maijā reģistrētas 2 laulības.

sveicam

KuLTŪra

25. maijā pirmsskolas izglītī
bas iestādes bērnu deju kolektīvs 
“Māriņa” aicināja visus uz kārtējo 
gada atskaites koncertu, kas šoreiz 

bija arī ansambļa 15 gadu jubile
jas koncerts. Tiešām, jau tik dau
dzus gadus Sarmīte Eņģele māca 
mazajiem mārupiešiem pirmos 
deju soļus! Un katru gadu vecāku, 
atbalstītāju un vienkārši skatītāju 
vērtējumam tiek piedāvāts skaists 
koncerts ar interesantu stāstu. Tā 
nu šogad tā bija pasaka par mazo 
Rozīti, kas gāja atdot vecmāmiņai 
acenītes, mežā satiekot kaķus un su
ņus, zaķīšus, kurmīšus, vāveres, lāci, 
sienāzīti, rūķus un pat vētrasputnus, 
kuru gaitas izdejoja visu vecumu 
“Māriņas” dejotāji. Koncerta beigās 
katrs ansambļa dalībnieks saņēma 
pildspalvu un saldumus, visi kopā 

apsveikumus jubilejā, bet Mārupes 
pagasta padomes priekšsēdētāja Līga 
Kadiģe pasniedza kolektīva vadītājai 
Sarmītei Eņģelei pateicības rakstu 

par ilggadēju radošu ieguldījumu 
Mārupes pagasta bērnu mākslinie
ciskajā pašdarbībā.

Tā kā dejotprieks jau nezūd līdz 
ar bērnudārza pabeigšanu, kā arī ne 
visi mazie mārupieši apmeklē “Lie
nīti”, tagad Sarmītes vadībā ir iespēja 
dejot arī “Pērlītēs” Mārupes kultūras 
namā. Šis kolektīvs savu dejotprasmi 
rādīja 26. maija vakarā.

Pirmie dejotāji jau pieauguši, 
skolas pabeiguši un drīz varbūt vedīs 
uz “Māriņu” jau nākamo paaudzi. 
Novēlam, lai “Māriņa” un “Pērlītes” 
dod mazajiem dejotājiem mīlestību 
uz deju visam mūžam!

Zanda Melkina

Divas dienas (30. un 31. mai
jā) Cēsis no rīta līdz vakaram 
pieskandināja zēnu balsis, jo tur 
notika 8. Latvijas zēnu koru sali
dojums. Kopā piedalījās 55 zēnu 
kori no visas Latvijas (1700 dalīb
nieku). No mūsu skolas aizbrauca 
19 dziedošie puikas. Tā kā zēnu 
koris mūzikas skolotājas Sarmī
tes Šulces vadībā gan rajona, gan 
novada skatēs tika novērtēts ar 1. 
pakāpes diplomiem, tad mūsē
jiem bija iespēja šīs divas dienas 
dziedāt un izklaidēties Cēsīs.

Organizatori tik tiešām bija 
padomājuši, lai zēniem salidoju
ma dienas būtu spraigas un da
žādas. Vairākas stundas nostāvēt 
estrādē mēģinājumā nav viegls 
darbs, tāpēc brīvajos brīžos bija 
padomāts par aktīvām izklai
dēm. Pirmajā vakarā jaunuzcel
tajā sporta hallē bija organizētas 
dažādas sportiskas aktivitātes, 
kur zēniem bija iespēja atstāt 
daļu savas pāri malām plūstošās 
enerģijas. Tā kā otrajā dienā bija 
organizēti Cēsu pilsētas Bērnu 
svētki, tad 3 – 4 brīvās stundas 
zēni varēja pavadīt, piedaloties 
dažādās atrakcijās. Bija arī spe
ciāli koriem rīkoti pasākumi. 
Mūsējiem īpaši gāja pie sirds 
orientēšanās sacensības.

Par pašu koncertu. Iesāku
mā – svētku dalībnieku gājiens 

no pilsētas stadiona uz Cēsu pils 
estrādi. Ļoti skaists un skanīgs 
bija pats repertuārs. Mārupes vi

dusskolas zēni salidojumā pieda
lījās ar moto: “Es zinu, neviens 
manā vietā šo dziesmu nedzie
dās!”. Daudzskaitlīgajam korim 
priekšā stājās tādi pazīstami diri
ģenti kā Jānis Erenštreits, Mārtiņš 
Klišāns, Romāns Vanags, Arvīds 
Platpers, Eduards Grāvītis. Savas 
dziesmas pavadīja pats maestro 
Raimonds Pauls. Uzrunu teica 
izglītības ministre Tatjana Koķe, 
bet apsveikuma vēstuli bija at
sūtījis prezidents Valdis Zatlers. 
Koncerta noslēgumā zēnu kori 
dziedāja kopā ar grupām “Prā
ta vētra” un “Iļģi”, ar ovācijām 
uzņemot Renāru Kauperu. Arī 

par jauno solistu, savu vienaudzi 
Kristapu Ivanovu, zēni apbrīnā 
noelsās: “Tam nu gan ir balss!” 

Cerams, ka puikām paliks atmiņā 
šis pasākums, jo par mājām divas 
dienas, šķiet, visi bija aizmirsuši. 
Koncerts un svētki noslēdzās ar 
krāšņu uguņošanu, un pusnaktī, 
iekāpjot autobusā, zēnu kūsājo
šā enerģija beidzot bija izsmelta. 
Mājupceļā visi saldi gulēja, jo ie
priekšējās nakts gulēšana jau tāds 
tusiņš vien bija.

Arī es tur biju,
savām acīm visu redzēju,
savām ausīm visu dzirdēju,
ar puikām kopā svētkus baudīju –

Ruta straume

Kā “Māriņa” un 
“Pērlītes” meklēja 
vecmāmiņas acenītes

Mārupes vidusskolas puikas 
dzied Cēsīs

Reģionālās attīstības un paš
valdību lietu ministrijas (RAPLM) 
Gada balvu par ieguldījumu paš
valdību un līdz ar to visas valsts 
attīstībā šogad saņems trīs mūsu 
rajona pašvaldību darbinieki.

Nominācijā “Par nozīmīgu iegul
dījumu pašvaldības sniegto pakalpo
jumu kvalitātes un to pieejamības 
nodrošināšanā, pašvaldības izveidoto 
pakalpojumu centru darbības efek
tivitātes paaugstināšanā” ministrijas 
balva piešķirta Aidai Lismanei – Rī
gas rajona Mārupes pagasta pado
mes Būvvaldes vadītājai.

Nominācijā “Par daudzveidīgas 
un kvalitatīvas dzīves, izglītības un 
kultūras vides attīstības nodroši
nāšanu” RAPLM Gada balvas 
piešķirtas Vēsmai Ozoliņai, Rīgas 
rajona Ķekavas pagasta kultūras 
nama direktorei, un Jānim Lagz
dkalnam – Rīgas rajona Mārupes 
vidusskolas direktoram, RAA in

formēja reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministra preses 
sekretāre Dace Kārkliņa.

Ministrijas apbalvojums ir 
nodibināts, lai izteiktu atzinību 
pašvaldību darbiniekiem par bū
tisku ieguldījumu valsts stratēģisko 
mērķu īstenošanā, politiskās un 
ekonomiskās sistēmas pilnveidē, 
sociālo un kultūras jautājumu 
risināšanā, pakalpojumu snieg
šanas iedzīvotājiem kvalitātes un 
efektivitātes paaugstināšanā, kā 
arī citiem nozīmīgiem darbiem. 
Gada balvas šogad tiek piešķirtas 
otro reizi. Tās svinīgā pasākumā 
pasniegs reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrs. Papildus 
ministrijas Goda diplomam laureā
ti saņems arī naudas prēmijas 250 
latu apmērā, skaidroja Kārkliņa.

Zane Brīvmane
(publicēts RAA 10. jūnija 

numurā)

Mūsējie saņems  
RAPLM balvas

Ekskavatora, 
iekrāvēja 

pakalpojumi. 
Tālr. 26467917.

KAPU sVĒTKi
Katoļu kapu svētki
6.JŪLIJā 
Mārupes kapos – 14.00, 
Mazcenu kapos – 16.00

Mārupes pagasta 
kapu svētki 
27. JŪLIJā 
Mazcenu kapos – 14.00, 
Mārupes kapos – 16.00

dievkalpojumus vadīs 
mācītājs  

Kaspars simanovičs.
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SPOrTS

SPOrTa īSZIņaS

27. maijs skolā atšķīrās no ci
tām dienām. Grāmatu vietā sko
lēniem bija bumba, pildspalvas 
vietā – lecamaukla, somas vietā – 
virve. Citiem vārdiem – Sporta 
diena!

Kā ierasts, sporta skolotājs Ju
rijs Kriščenko skolēnus sadalīja se
šās komandās, kurās vienādā skaitā 
bija visi klašu skolēni, lai koman
du spēki būtu apmēram līdzīgi un 
lai arī mazākie skolēni justos kā 
pilnvērtīgi komandas dalībnieki. 
Par komandu kapteiņiem gan tika 
nozīmēti vecāko klašu skolēni.

Sacensības notika sešos sporta 
veidos – skriešanas stafetē, futbola 
soda sitienos, “atspoles skrējienā”, 
virves vilkšanā, florbolā un lēkšanā 
ar aukliņu.

Sīvas cīņas noritēja visos sporta 
veidos. Prieks, cīņas azarts, atbalsts 
bija redzams ik uz soļa. Sevišķi aiz
kustinoši bija vērot, kā lielie bērni 
palīdzēja mazajiem, pamācot, at
balstot, nevis rājot.

Smagajās cīņās noskaidrojās uz
varētāji: 3.vietu kopvērtējumā iegu
va 8. klases skolnieka Paula Rāves 
vadītā komanda, 2. – devītklasnieka 
Jevgēņija Timofejeva komanda, bet 
pirmais savu komandu līdz finišam 
aizveda 8. klases skolnieks Pāvels 
Gribovskis.

Uzvarētāji saņēma diplomus un 
Mārupes pagasta padomes dāvātos 
kliņģerus, kurus laipni piegādāja 

pagasta sporta struktūrvienības 
vadītāja Silvija Bartuševiča.

Ieguvēji bija visi – bērni, kuri 
izlika visus spēkus uzvarai un guva 
no tā prieku, skolotāji, kuri dedzīgi 
atbalstīja savus audzēkņus, un visi 
tie, kam šī diena bija svarīga!

juris sniķeris,
Mārupes pamatskolas 

direktora vietnieks mācību 
darbā

Sporta diena Mārupes pamatskolā

• 10. un 11. maijā notika 
Latvijas jaunatnes čempionāta 
volejbolā 2007./08. gada sezo
nas 4. posms – finālspēles par 
1. – 6. vietu D1 grupas (1995. g. 
dzim.) meitenēm, kurās uzvarēja 
Daugavpils BJSS 1. komanda, bet 
Mārupes meitenes ierindojās 5. 
vietā. 

• Rallija komanda “Skandi 
Auto Rally Team” šīs sezonas pir
majā vasaras rallijā “Talsi 2008”, 
kas norisinājās 17. un 18. maijā, 
spēja aizstāvēt savu pagājušajā se
zonā iegūto čempionu komandas 
titulu un izcīnīt divas uzvaras – 
rallija kopvērtējumā un komandu 
ieskaitē. Komandas 1. ekipāžas 
pilots ir mārupietis Ivars Vasarau
dzis, stūrmanis Valdis Spredzis. 
Arī “LMT” Latvijas autorallija 
čempionāta trešajā posmā rallijā 
“ERGO rallijs Cēsis” šī ekipāža 
guva uzvaru kopvērtējumā un 

savā A+ klasē, par 2:10:43 minū
tēm pārspējot absolūtā vērtējuma 
otrās vietas ieguvējus, N4 klases 
uzvarētājus Jāni Vorobjovu/Gunti 
Ervaldu (“SEB Līzings Rallija ko
manda”). “LMT” Latvijas čempio
nāta N3 klasē 4.vietā ierindojās 
mārupieši Gatis Vecvagars/Ainārs 
Kalniņš (“Mūsa Motors Rīga”, Re
nault Clio).

• Gatavojoties Pekinas olim
piskajām spēlēm, Latvijas lodes 
grūdējs Māris Urtāns, kuru at
balsta arī Mārupes pagasta pa
dome, maija beigās izcīnīja 3. 
vietu starptautiskās sacensībās 
“Memorial Ludvika Danka” Če
hijas pilsētā Turnovā, bet 3. jū
nijā starptautiskās vieglatlētikas 
sacensībās “Tallinn 2008” ar savu 
sezonas labāko rezultātu – 19,81 
metri – izcīnīja uzvaru.

• 13. – 15. jūnijā Ventspilī 
notiks Latvijas II Olimpiāde, kura 

ir augstākā līmeņa kompleksais 
sporta pasākums Latvijā, kurā 
startē līdz 2000 sportistu no visas 
Latvijas. Rīgas rajonu pārstāvēs 
liels mārupiešu skaits – Andrejs 
Kostenko (airēšana), Māris Ur
tāns (vieglatlētika), Rihards Bar
tuševičs (riteņbraukšana), Kārlis 
Orleāns (teikvondo), Jānis Ozo
liņš (triatlons), Ivars Arbačevskis 
(cīņa), Airisa Penele un Agnese 
Kukaine (Jātnieku sports), Ārijs 
Gedrovics (burāšana). Turēsim 
īkšķus par mūsu sportistiem!

• Jūlija vidū Mārupes jaunie 
futbolisti ar treneri Agri Koko
reviču dosies uz starptautiskām 
sacensībām “Kokkola Cup” So
mijā.

• Volejbola treneris Andris 
Kļaviņš veselu mēnesi pavadīs 
Ventspilī, jo tur notiks divas tre
niņnometnes Mārupes meiteņu 
volejbola komandām.

jaunmārupē z/s Lielceri no 19 līdz 22. jūnijam

i Baltijas kausa izcīņas šķēršļu  
pārvarēšanā jāšanas sportā ii etaps

19. jūnijā – dalībnieku ierašanās, reģistrācija,  
veterinārā kontrole
20. – 22. jūnijā – sacensības katru dienu no plkst. 10.00
21. jūnijā ap plkst. 13.00 sacensību svinīgā atklāšana
22. jūnijā ap plkst. 16.00 – sacensību galvenās balvas izcīņa

SaCeNSīBu gaItā tIKS PIedāvātaS atraKCIJaS BērNIeM, t. SK. vIzINāšaNāS ar PoNIJu.

starplaikos – interesanti izklaides pasākumi – šovi un koncertprogrammas.

Mārupes vidusskola  
uzņeM audzēkņus 10. klasē

skola piedāvā vispārējās vidējās 
izglītības vispārizglītojošo prograMMu
dokumentu iesniegšana:

16.06., 17.06., 18.06. – no plkst.9.00 līdz 12.00;
19.06. – plkst. 9.00 uzņemšanas komisijas sanāksme;
plkst. 12.00 rezultātu paziņošana.

piesakoties uzņemšanai, jāiesniedz:
• apliecība un sekmju izraksts par pamatizglītību (oriģināls);
• vecāku vai skolēna (vecāks par 16 gadiem) skolas direktoram 
adresēts iesniegums, tajā norādot skolēna vārdu, uzvārdu, 
personas kodu, dzīves vietas adresi, izvēlēto izglītības 
programmu;
• dzimšanas apliecības kopija;
• medicīniska izziņa – veidlapa Nr. 086/u–99. 

skolēni tiek uzņemti konkursa kārtībā, par pamatu ņemot 
vidējo vērtējumu sekmju izrakstā  

par vispārējo pamatizglītību. 
Dokumenti netiek pieņemti no skolēniem, kuriem sekmju 

izrakstā par vispārējo pamatizglītību ir vērtējumi zem 4 ballēm 
vai ir pārkāpumi skolas iekšējās kārtības noteikumos, par ko 

saņemts disciplinārsods ar skolas direktora rīkojumu. 
adrese: Marupes pagasts, kantora iela 97,  

tālr. 67934372, 67934375.

MAIjā Uz MŪžU No MUMS šķīRUšIES: 

Vladislavs Caics (1928.), jānis Andersons (1992.),  
Lidija Duļbiša (1942.), Ņina Degtjarjova (1941.),  

Paula Bērziņa (1925.), Stepanida Ivanova (1938.),  
jānis zarāns (1955.),  Dzidra Kalve (1930.),  

Antons Určs (1944.), Hedviga Krastiņa (1940.),  
Ausma Miezava (1929.).

sakarā ar Tautas nobalsoša-
nu par likumprojektu “grozījumi 
Latvijas Republikas satversmē”, 
kas notiks š.g. 2. augustā, izslu-
dina Mārupes pagasta vēlēšanu 
iecirkņa komisijas locekļu kan-
didātu pieteikšanu 3 Mārupes 
pagasta vēlēšanu iecirkņiem.

• Nr. 790 Mārupes pagasta pa
domē, Daugavas ielā 29;

• Nr. 791 Mārupes Mūzikas un 
mākslas skolā, Mazcenu alejā 39;

• Nr. 956 Mārupes vidusskolā, 
Kantora ielā 97.

Tiesības izvirzīt un pieteikt 
savus pārstāvjus iecirkņa vēlē-
šanu komisijā ir: 

• reģistrētajām politiskajām or
ganizācijām (partijām) vai to apvie
nībām, ne mazāk kā 10 balsstiesī
giem Latvijas pilsoņiem (vēlētāju 
grupai);

• attiecīgās pilsētas, novada vai 
pagasta vēlēšanu komisijas locek
lim.

Katra politiskā organizācija (par
tija) vai to apvienība, vēlētāju grupa 
vai attiecīgās vēlēšanu komisijas lo

ceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt ne 
vairāk kā septiņus kandidātus.

Par vēlēšanu iecirkņa komi-
sijas locekli var pieteikt ikvienu 
vēlētāju: 

1) kurš prot latviešu valodu; 
2) kuram ir vismaz vidējā iz

glītība; 
3) kurš nav pieteikts par depu

tāta kandidātu vai nav kandidātu 
saraksta iesniedzējs; 

4) kurš nav Eiropas Parlamenta, 
Saeimas, attiecīgās pilsētas domes, 
novada domes vai pagasta padomes 
deputāts;

5) kurš nav citas iecirkņa komi
sijas loceklis vai vēlēšanu komisijas 
loceklis.

Pieteikumi iesniedzami 
Mārupes pagasta padomē Māru

pē, Daugavas ielā 29, no 2008.gada 
16.jūnija līdz 7.jūlija plkst.13.00. 
Tālrunis 7149876.

Pieteikuma veidlapas atroda
mas: Centrālās vēlēšanu komisijas 
mājas lapā http://www.cvk.lv/cvk
serv/TN_2007/Pieteikums_kom
loc1.pdf.

Mārupes pagasta  
vēlēšanu komisija


