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Pašvaldību 
vēlēšanu 
rezultāti

Lasiet 6.lpp.

Ko der zināt par 
gaidāmo eiro 
ieviešanu

Lasiet 2.lpp.

Izstāde 
“Skaistums 
glābs 
pasauli”

Lasiet 11.lpp.

29.maijā atklāta pirmā sabiedriskā ēka 
Mārupes novadā, kas celta ar mērķi tuvāk 
dzīvesvietai nodrošināt dažādu pakalpo-
jumu pieejamību Jaunmārupes ciema 
iedzīvotājiem. 

Trīs stāvu jaunā ēka 899,5 m2 platībā at-
rodas ērti sasniedzamā vietā, Jaunmārupes 

29.maijā savus pirmos apmeklētājus un viesus sagaidīja jaunuzceltā sabiedriskā ēka 
Jaunmārupē, Mazcenu alejā 33/3

Atklāta jaunā sabiedriskā ēka Jaunmārupē

centrālās ielas malā ar skaistu skatu uz 
ūdenskrātuvi „Ūdensrozes”. Apmeklējot 
sabiedrisko ēku, iedzīvotājiem būs 
iespēja arī baudīt apkārtējās vides ainavu 
- ūdenskrātuves malā iekārtota terase un 
tuvākajā laikā tiks uzstādīta arī strūklaka.

Lai Jaunmārupes iedzīvotājiem dažādu ar 

pašvaldību saistītu dokumentu kārtošanai ne 
vienmēr būtu jādodas uz Mārupes novada 
Domi Daugavas ielā 29, sabiedriskās ēkas 
pirmajā stāvā izveidots Klientu apkalpošanas 
centrs jeb tā saucamā pašvaldības „vienas 
pieturas aģentūra”. Atsevišķās telpās pirmajā 
stāvā atradīsies arī ārstniecības iestāde.

Klientu apkalpošanas centrs 
•	Sniedz vispārīgu informāciju, 

konsultācijas un, atbilstoši iespējām, 
meklē risinājumus Jūsu izvirzītajiem 
jautājumiem.

•	Pieņem Mārupes Domei un tās iestādēm 
adresētus iesniegumus.

•	 Izsniedz iepriekš pasūtītus dokumen-
tus (izziņas, tirdzniecības atļaujas, 
pašvaldības atteikumus no pirmpirku-
ma tiesībām u.c).

•	Apmeklētājiem pieejams publisks inter-
neta punkts.

Otrajā stāvā iekārtojusies Mazce-
nas bibliotēka, kas uz jauno mājvietu 
pārcēlusies no vēsturiskās Švarcekmuižas 
ēkas. Gaišajās un labiekārtotajās telpās 
bibliotēka saviem lasītājiem piedāvā plašu 
periodisko un dažādu žanru izdevumu 
klāstu – grāmatas, žurnālus, avīzes un ci-
tus izdevumus – kopumā 13 350 vienību. 
Bibliotēkas telpās bez maksas pieejami arī 
datori un internets.

Trešais sabiedriskās ēkas stāvs paredzēts 
Sociālajam dienestam. Šeit apmeklētājus 
pieņems sociālie darbinieki, būs pieejamas 
arī psihologa, fizioterapeita un ergotera-
peita konsultācijas. Atsevišķa zāle ierīkota 
ārstnieciskajai vingrošanai.

Ēkas būvniecība uzsākta 2012.gada 
februārī un to veikusi atklātā konkursā 
uzvarējusī pilnsabiedrība „JPG 2B”. 
Projektu izstrādāja un autoruzraudzību 
veica akciju sabiedrība „LX grupa”. 
Būvniecības izmaksas sastāda Ls 
738 433,30, projekta kopējās izmaksas – 
Ls 830 216,76.

Uva Bērziņa

2013.gada 1.jūnijā notikušajās 
Mārupes novada Domes vēlēšanās 
kopumā nobalsojušas 5192 personas jeb 
48,62% no balstiesīgo iedzīvotāju skai-
ta. Savu izvēli vēlētāji varēja veikt, bal-
sojot par vienu no deviņiem kandidātu 
sarakstiem, kuros kopumā startēja 126 
deputātu kandidāti.

Mārupes novada Domē ievēlētas septiņas 
partijas, no kurām lielāko vēlētāju atbal-
stu jeb 28,05% balsu saņēmusi līdzšinējā 

Ievēlēta Mārupes novada Dome
Domes priekšsēdētāja Mārtiņa Bojāra 
pārstāvētā „Centriskā partija “Latvijas 
Zemnieku savienība””, kas nodrošina šim 
politiskajam spēkam četras vietas domē.

Kā pirmais no LZS saraksta domē 
iekļuvis Mārtiņš Bojārs, kurš kopumā šajās 
vēlēšanās ieguvis 2097 balsis. Vēlētāji 
izteikuši atkārtotu uzticību arī Jānim 
Lībietim, Pēterim Pikšem un Ivaram Pun-
culim.

Mārupē vasaru ieskandinājuši bērnu un 
jauniešu svētki „Ar vasaru saujā”

Turpinājums 2.lpp.

Kā katru gadu mācību noslēgumā Mārupes ģimenes, bērni un jaunieši kuplā skaitā 
pulcējās pie Jaunmārupes ūdenstorņa, lai ar līksmām izdarībām atrakcijās, muzikāliem 
priekšnesumiem un mērošanos spēkiem dažādās sacensībās pienācīgi sagaidītu vasaru 
2013! Uz tikšanos nākamajā gadā!

Visas dienas garumā bērni ar lielu aizrautību iesaistījās sumo cīņās

Paldies visiem mārupiešiem, kuri šā 
gada 1.jūnijā piedalījās pašvaldības 
vēlēšanās, lai  ievēlētu savus pārstāvjus 
Mārupes novada Domē.

Novēlu jaunajai Domei veiksmi darbā!
Mārtiņš Bojārs
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Nedaudz vairāk kā pirms gada 
Jaunmārupē laukumā pie ūdenstorņa 
tika atklāts skeitparks, kas ikdienā pulcē 
aktīvus dažāda vecuma jauniešus – skeit-
bordistus, BMX braucējus un inline 
skrituļslidotājus. Nu jauniešu iecienītais 
skeitparks ir paplašinājies - projek-
ta „Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma 
pilnveidošana Jaunmārupē, Mazcenu alejā 
3/1” ietvaros izbūvēts ielu basketbola lau-
kums, uzstādīti jauni rīki ielu vingrotājiem 
un soliņi atpūtai.

Projektu līdzfinansē Eiropas 
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai.

Projekta kopējās izmak-
sas, t.sk. PVN: Ls 11017.61 
Publiskais finansējums: Ls 7554.58

Jaunmārupē 
izbūvēts ielu bas-
ketbola laukums 

un uzstādīti rīki ielu 
vingrotājiem

2013.gada vasarā Jaunmārupē tiek 
īstenots projekts „Ūdenskrātuves „Pava-
sari” krasta labiekārtošana” .

Projekta mērķis ir labiekārtot 2011. 
gada vasarā iztīrītās ūdenskrātuves „Pava-
sari” krastu, tādejādi sakopjot un padarot 
pievilcīgu apkārtējo vidi, kur Jaunmārupes 
iedzīvotājiem un viesiem pavadīt brīvo lai-
ku. Projekta ietvaros ūdenskrātuves malā 
paredzēts uzstādīt pastaigu laipas, soliņus, 
atkritumu urnas un ierīkot zālāju.

Projekta īstenošanas rezultātā 
Jaunmārupes iedzīvotājiem un viesiem būs 
pieejama vēl viena vieta, kur baudīt ain-
avisku un relaksējošu pastaigu un atpūtu.

Projektu līdzfinansē Eiropas 
Zivsaimniecības fonds.

Projekta izmaksas , t.sk. PVN: Ls 24793
Publiskais finansējums: Ls 15807

Jaunmārupē 
turpinās 

ūdenskrātuves 
„Pavasari” krasta 
labiekārtošana

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ 
EIROPAS SAVIENĪBAPROJEKTU LĪDZFINANSĒ 

EIROPAS SAVIENĪBA

Politiskā partija „Reģionu alianse” 
saņēmusi 16,86% vēlētāju atbalstu, kas 
tai nodrošina trīs vietas domē. Mārupes 
novada pašvaldībā no šīs partijas atkārtoti 
ievēlēta līdzšinējā Domes priekšsēdētāja 
vietniece Līga Kadiģe, kā arī Jānis Lagzd-
kalns un Ira Dūduma.

14,34% vēlētāju nobalsojuši par poli-
tisko partiju apvienību „Saskaņas centrs”, 
pašvaldībā ievēlēti divi deputātu kandidāti 
- Andrejs Kirillovs un Aleksandrs Mi-
hailovs.

Divi deputāti - Raivis Zeltīts un An-
dris Puide domē pārstāvēs „Nacionālo 
apvienību „Visu Latvijai!”-„Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK””, kas saņēmusi 10,86% 
vēlētāju balsu. 

Par partiju „Vienotība” šajās vēlēšanās 
nobalsojuši 10,48% vēlētāju, nodrošinot 
vietas domē Normundam Orleānam un 
Renāram Freibergam.

„Latvijas Zaļā partija” ieguvusi 9,01% 
vēlētāju atbalstu, un Mārupes novada 
Domē šo partiju pārstāvēs Edgars Jansons.

Viens deputāts domē iekļuvis arī no 
„Apvienības Iedzīvotāji”, kas saņēmusi 
6,85% balsu. No šīs partijas domē ievēlēts 
Jānis Rušenieks.

Divas partijas – „Par prezidentālu repub-
liku” ar 2,28% balsu un partija „Sadarbība” 
ar 0,56% vēlētāju atbalstu Mārupes novada 
Domē nav iekļuvušas.

Šajās pašvaldību vēlēšanās Mārupes 
novadā varēja balsot piecos vēlēšanu 

Ievēlēta Mārupes novada Dome
iecirkņos, kuros kopā bija reģistrēti 10674 
vēlētāji. Tāpat kā visā Latvijā, Mārupē katrs 
vēlētājs varēja balsot tikai tajā iecirknī, 
kura vēlētāju sarakstā viņš ir iekļauts. 

Pēc Mārupes novada Vēlēšanu komisi-
jas sniegtās informācijas, katrā Mārupes 
vēlēšanu iecirknī vairāki vēlētāji nezināja, 
kur viņiem jābalso, jo nebija pievērsuši 
uzmanību PMLP izsūtītā paziņojuma sat-
uram, kā arī informācijai masu medijos. 
Daži novada iedzīvotāji vēlējās nobalsot 
par Mārupes novada Domi, kaut gan viņu 
reģistrētā dzīvesvieta ir citā pašvaldībā, 
toties citi vēlēšanu iecirkņos meklēja 12 
Rīgas sarakstus un kandidātus.

Vēlētāju aktivitāte šajās pašvaldību 
vēlēšanās visā valstī bija zemāka nekā 
visās iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās 
– 45,99%. Arī Mārupē savu viedokli no-
balsojot vēlējās izteikt tikai 5192 perso-
nas jeb 48,62%, kas ir par 186 vēlētājiem 
mazāk kā 2009.gadā, kaut gan balstiesīgo 
iedzīvotāju skaits šajā laikā pieaudzis par 
vairāk kā 1500 vēlētājiem. Par derīgām 
vēlēšanu zīmēm tika atzītas 5146 zīmes.

Republikas pilsētas domes un novada 
domes vēlēšanu likumā noteiktā kārtībā no 
10. līdz 20. dienai pēc vēlēšanu rezultātu 
paziņošanas (t.i. līdz 22.jūnijam) Mārupes 
novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja 
Ziedīte Lapiņa uzaicinās jaunievēlētos 
deputātus uz pirmo domes sēdi, kurā tiks 
ievēlēta Domes vadība. Līdz tam savu dar-
bu turpina esošā dome.

Uva Bērziņa

Šī gada 9.jūlijs mums visiem ir 
svarīgs datums, tajā Eiropas Savienības 
institūcijas pēc Latvijas izvērtējuma 
Eiro ieviešanas kritērijiem uzaicinās 
Latviju pievienoties eirozonai un jau 
2014.gada 1.janvārī Latvija kļūs par 
astoņpadsmito eirozonas dalībvalsti.

Eiro ieviešana notiks vairākos pos-
mos. Pirmais lielais posms ir normatīvo 
aktu sakārtošana valsts līmenī. 2013.
gada 1.martā spēkā stājās Eiro ieviešanas 
kārtības likums un uz tā pamata izdo-
tie Ministru kabineta noteikumi. Pašlaik 
turpinās grozījumu izstrāde arī citos 
normatīvos aktos. Arī Mārupes novada 
Dome uzsāk darbu to saistošo noteikumu 
grozījumu izstrādē, kurus skar nacionālās 
valūtas maiņa. Šo darbu paredzēts veikt 
līdz 2013.gada novembrim. 

Otrs posms ir skaidrās un bezskaidrās 
naudas maiņa. Šis notikums skars katru 
no mums, kas var radīt īslaicīgas neērtības 
pārmaiņu ieviešanas laikā. Pārmaiņas 
ietekmēs gan iedzīvotājus, gan uzņēmējus, 
gan iestādes. 

Iedzīvotājiem, gatavojoties šim noti-
kumam, īpaši jāpievērš uzmanība skai-
dras naudas maiņai. Kā naudas maiņu 
padarīt vieglāku un ērtāku? Ērtākais 
veids ir bezskaidras naudas maiņa, jo visa 
latu kontos noguldītā vai uzkrātā nauda 
eiro ieviešanas dienā automātiski un bez 
maksas tiks konvertēta eiro saskaņā ar 
oficiālo konvertācijas kursu (latus dalot 
ar 0.702804). Skaidras naudas maiņa 
kredītiestādēs notiks sešu mēnešu laikā no 
eiro ieviešanas datuma jeb no 2014.gada 
1.janvāra līdz 2014.gada 1.jūlijam. Nau-
das maiņas procesā trīs mēnešus no 2014.
gada 1.janvāra līdz 2014.gada 1.aprīlim 
iesaistīsies arī A/S „Latvijas Pasts”. 
Mārupes novadā A/S „Latvijas Pasts” pak-
alpojuma sniegšana notiks Daugavas ielā 
27. Naudas maiņa gan bankās, gan pastā 
notiks neierobežotā apmērā un tiks veikta 
bez maksas.

Divas nedēļas, sākot ar eiro ieviešanas di-
enu, līdz 2014.gada 14.janvārim apgrozībā 
būs gan lati, gan eiro. Iepērkoties būsim 
pacietīgi un rēķināsim līdzi, lai nekļūdītos 
naudas atlikuma izdošanā, jo pircēja sa-
maksa var būt latos, bet naudas izdošanai 
jānotiek tikai eiro. Šāda kārtība ir jāievēro 
arī pērkot biļeti sabiedriskajā transportā.

Tomēr, ja šajā laika periodā kāds būs 
piemirsis kādam mērķim atliktu naudu 
samainīt, nauda nav zaudēta, bet apmainīt 
to varēs tikai Latvijas Bankā bez laika 
ierobežojumiem.

Trešais posms skar cenu jautājumu. 
Pašlaik kopš 2013.gada janvāra notiek 
preču un pakalpojumu cenu monitorings 
jeb cenu svārstību uzraudzība. Medijos 
jau tagad var iepazīties ar monitoringa 
rezultātiem. Šāda cenu uzraudzība plānota 
vienu gadu pirms eiro ieviešanas un vienu 
gadu pēc ieviešanas. Protams, visiem ro-
das jautājums - vai pēc eiro ieviešanas cel-
sies cenas? Spriežot pēc Eiropas Komisi-
jas datiem, pēc eiro ieviešana ietekme 
uz inflāciju vidēji eiro zonas valstīs bija 
0.23%, Igaunijā 0.30%, Maltā 0.20%, 
Slovākijā 0.25%. Lai ietekme Latvijā 
būtu pēc iespējas mazāka visi uzņēmēji 
tiek aicināti būt sociāli atbildīgiem 
un piedalīties kampaņā „Godīgs eiro 
ieviesējs”. Arī pašlaik virkne uzņēmumu 
jau veic eiro ieviešanas procesu un jau 
tagad cenas atspoguļo gan latos, gan eiro. 
Obligāti cenas jānorāda abās valūtās trīs 

Ko der zināt par gaidāmo 
eiro ieviešanu

mēnešus pirms un sešus mēnešus pēc eiro 
ieviešanas jeb no šī gada 1.oktobra līdz 
nākamā gada 1.jūlijam. Cenu izmēriem 
cenu zīmēs ir jābūt vienādā izmērā, abās 
valūtās jānorāda tikai gala cena. 

Visām līgumsaistībām (t.sk. kreditēšanas) 
tiks piemērots līgumu nepārtrauktības prin-
cips – spēkā esošos līgumus nevajadzēs 
grozīt vai aizstāt ar jauniem līgumiem, bet 
līguma summas saskaņā ar Eiro ieviešanas 
kārtības likumā noteiktajiem matemātiskās 
apaļošanas principiem, jāpārrēķina eiro. 
Līdzīgi ir arī ar darba līgumiem, tie nav 
obligāti jāpārslēdz, tomēr algas izmaksa ar 
2014.gadu jāveic eiro, tāpēc darba devējam 
vismaz mēnesi pirms šīm izmaiņām 
jābrīdina darbinieki. Darba līgumus var 
grozīt vai pārslēgt, nosakot darba sa-
maksu eiro valūtā, bet tas ir jāveic tā, lai 
skaitliskā vērtība izteikta eiro nav perso-
nai nelabvēlīgāka par sākotnējo skaitlisko 
vērtību latos. 

Lai nodrošinātu vienkāršāku un 
ērtāku eiro ieviešanas procesu, divas 
nedēļas pirms eiro ieviešanas dienas tiks 
nodrošināta sākumkomplektu iegādes 
iespējas gan iedzīvotājiem – 14,23 eiro, 
gan uzņēmumiem – 200 eiro vērtībā. 
Sākumkomplekti paredzēti tam, lai 
iedzīvotāji iepazītos ar eiro valūtu un 
būtu sīknauda pirmajās eiro ieviešanas 
dienās, kā arī mazajiem uzņēmumiem būtu 
sīknauda, ko mainīt veikalos. Iedzīvotāju 
eiro sākumkomplektā būs divas divu 
eiro monētas, četras viena eiro monētas, 
septiņas 50 eiro centu monētas, astoņas 20 
eiro centu monētas, septiņas desmit eiro 
centu monētas, piecas piecu centu monētas, 
sešas divu centu monētas, kā arī sešas vie-
na eiro centa monētas. Tos iegādāties varēs 
visās komercbankās un 302 pasta nodaļās, 
tai skaitā Mārupes pasta nodaļā. Tomēr at-
cerieties, ka sākumkomplekts nav pirmās 
nepieciešamības prece.

Valstī notiekot tik būtiskām pārmaiņām, 
īpaša uzmanība ir jāpievērš arī drošības 
jautājumiem. Lai mēs netiktu ierauti kādā 
no krāpniecības afērām, lūdzam visiem, 
īpaši vecāka gadu gājuma ļaudīm, rūpīgi  
iepazīties ar eiro banknotēm un monētām 
un tās drošības pazīmēm un pretviltošanas 
elementiem. Uzmanību pievērsiet ne tikai 
euro banknotēm, bet arī latu banknotēm. 

Laima Levanoviča, Mārupes novada 
Domes finanšu un grāmatvedības nodaļas 

vadītāja

Mārupes novada Dome sadarbībā ar 
Eiro projekta vadītāju Daci Kalsoni

3.jūlijā. plkst.11.00 
Mārupes Kultūras nama zālē 

organizē semināru uzņēmējiem 
„Kā praktiski sagatavoties eiro 

ieviešanai”.
Seminārā varēs uzzināt par izmaiņām 

cenu atspoguļojumā, grāmatvedības 
uzskaitē, valūtas kursa piemērošanā, 
nodokļu maksājumos, kases aparātu 
pielāgošanā u.c., kā arī gūt atbildes uz jeb-
kuriem neskaidriem jautājumiem saistībā 
ar eiro ieviešanu. Lai sekmīgāk sagatavo-
tu atbildes uz specifiskiem jautājumiem, 
aicinām iesūtīt savus jautājums uz e-pastu 
uva.berzina@marupe.lv. Seminārs ir bez-
maksas, dalībnieku skaits nav ierobežots. 
Pieteikumu dalībai seminārā sūtīt uz e-pas-
tu uva.berzina@marupe.lv.

Turpinājums no 1.lpp.
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Veicot velosipēdu un mopēdu vadītāju 
pienākumu prasību ievērošanas kon-
troli saskaņā ar MK noteikumiem 
Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi”, 

Lielākoties satiktie velobraucēji bija ieguvuši velosipēdista 
vai mopēda autovadītāja apliecības

Velosipēdisti uz Mārupes ceļiem noteikumus ievēro

Mārupes novada Pašvaldības policija 
28.maijā organizēja profilaktisko reidu 
pie Mārupes novada administratīvajā 
teritorijā esošām mācību iestādēm.

Turpinot sadarbību, kas aizsākās ar 
Mārupes pašvaldības speciālistu vizīti 
pagājušā gada oktobrī Kilis pilsētā 
Turcijā, projekta „Ceļā uz iekļaujošu 
izglītību” ietvaros no 20.līdz 26.maijam 
Mārupes novadā viesojās delegācija 
no Turcijas. Šī projekta iniciators un 
vadošais partneris ir Kilis reģionālā 
pārvalde, kas uzaicināja Mārupes 
pašvaldību piedalīties projektā un 
dalīties pieredzē. 

Turcijas delegācijā Latvijā tika pārstāvēti 
visi projekta partneri - Kilis reģionālā 
pārvalde, Ekrem Cetin pamatskola, Toki 
pamatskola un Kilis Jaunatnes un sporta 
klubs, kopumā 12 cilvēki. 

Viesi apmeklēja Mārupes novada 
Domi un vairākas izglītības iestādes 
- Jaunmārupes sākumskolu, Mārupes 
pamatskolu, dienas centru „Švarcenieki”, 
pirmsskolas izglītības iestādi „Zeltrīti” un 
Olaines speciālo pirmsskolas izglītības 
iestādi „Ābelīte”. Tiekoties prezentācijās 
un diskusijās, tika aplūkots plašs jautājumu 
spektrs. Viesi tika iepazīstināti ar izglītības 
sistēmu Latvijā un mācību procesu abās 
projekta partnerskolās – Jaunmārupes 

Turcijas Kilis reģiona izglītības iestāžu un pārvalžu vadītāji 
smeļas pieredzi Jaunmārupes sākumskolā

Turcijas izglītības sistēmas pārstāvji viesojas Mārupē
sākumskolā un Mārupes pamatskolā. 
Tika prezentēts līdz šim Mārupes novadā 
paveiktais iekļaujošās izglītības jomā, kā 
arī sniegtas ziņas par pašvaldībā pieejamo 
atbalstu bērniem ar īpašām vajadzībām un 
viņu vecākiem. 

Mārupes pamatskolas direktore Sigita 
Sakoviča, kuras skolā bērni ar garīgās 
attīstības un mācīšanās traucējumiem 
mācās kopā ar citiem bērniem, tikai saņemot 
sev nepieciešamo atbalstu mācīšanās 
procesā, stāsta, ka Turcijas pārstāvji bija 
īpaši ieinteresēti, kā reāli notiek šādu 
skolēnu iekļaušana vispārējās izglītības 
klasēs. Turcijas izglītības sistēmā bērni ar 
speciālajām vajadzībām mācās nevis kopā 
ar vienaudžiem, bet gan atsevišķā klasē. 
„Stāstījām, ka mūsu skolā ar skolēnu katrā 
stundā strādā skolotājs un palīgskolotājs, 
kurš ir arī sākumskolas skolotājs, kā arī to, 
ka visus priekšmetus skolēns mācās kopā 
ar visiem, izņemot matemātiku un latviešu 
valodu, kuras tiek apgūtas atsevišķā telpā 
kopā ar pedagogu,” skaidro S.Sakoviča. 
Viņa uzsver, ka ir svarīgi ikviena skolēna 
izglītības procesu nodrošināt atbilstoši viņa 
spējām un talantiem un rezultātā būtiska ir 
tieši katra skolēna individuālā izaugsme.

Paredzams, ka projekta rezultātā tiks 
izstrādāts buklets „Iekļaujošā izglītība 
mums apkārt”. Vizītes laikā tika izskatīti 
līdz šim sagatavotie materiāli, kas tiks 

izmantoti bukletam, un izdiskutēti ar tā 
izstrādi saistītie jautājumi. Bukletā tiks 
iekļauti labās prakses piemēri un cita 
noderīga informācija iekļaujošas izglītības 
jomā, tas būs noderīgs palīglīdzeklis 
izglītības iestādēm, sociālajiem dien-
estiem, kā arī informācija sabiedrībai 
kopumā par nepieciešamajiem uzlabo-
jumiem iekļaujošajā izglītībā.

Projekts „Ceļā uz iekļaujošu izglītību” 
tiek īstenots mūžizglītības programmas 
Comenius apakšprogrammas reģionālās 
partnerības ietvaros. Tā mērķis ir veicināt 
iekļaujošas izglītības īstenošanu Mārupes 
novada un Kilis reģiona izglītības iestādēs. 

Projekts tiek īstenots no 01.08.2012. – 
31.07.2014. 

Uva Bērziņa

Reida laikā tika pārbaudīti 87 
velosipēda un mopēda vadītāji, no ku-
riem 11 personām izteikti brīdinājumi par 
to, ka velosipēdi nav aprīkoti atbilstoši 
Ceļu satiksmes noteikumu prasībām 
(turpmāk – CSN). Trīs bērni piedalījās 
ceļu satiksmē pa ielas braucamo daļu 
ar velosipēdu, nesasnieguši 12 gadu 
vecumu, par ko informēti un brīdināti 
vecāki. Jāatgādina, ka atkārtojoties 
šādām situācijām, vecāki var tikt saukti 
pie administratīvās atbildības par vecāku 
pienākumu nepildīšanu, jo ar velosipēdu 
piedalīties ceļu satiksmē var personas, 
kas ir sasniegušas 12 gadu vecumu un ir 
ieguvušas vadītāja apliecību.

Lai gan vairāki jaunieši, vadot 
velosipēdu, nevarēja uzrādīt velosipēda 
vadītāja apliecību, jo tā bija palikusi mājās, 
atzinīgi novērtējams tas, ka pēc pārbaudes 
CSDD informācijas sistēmā varējām 

pārliecināties – praktiski visi satiktie 
velobraucēji ir ieguvuši velosipēdista vai 
mopēda autovadītāja apliecības. Saskaņā 
ar CSN prasībām apliecībai pie velosipēda 
vadītāja tomēr jābūt klāt, tāpēc par tās 
neesamību attiecīgajiem jauniešiem iz-
teikts brīdinājums. 

Kopumā reida laikā netika konstatēts 
neviens nopietns CSN pārkāpums, 
un visiem apturētajiem tika izsniegti 
informatīvi bukleti, t.s., velosipēdista 
rokasgrāmata. Pašvaldības policija izsaka 
pateicību vecākiem un mācību iestādēm, 
kas mudinājušas jauniešus mācīties CSN 
un iegūt vadītāju apliecības, lai varētu 
droši piedalīties ceļu satiksmē. Tāpat 
arī informējam, ka šādus preventīvos 
pasākumus plānots  veikt regulāri visas 
velosezonas garumā.

Juris Jēkabsons, Mārupes novada 
pašvaldības policijas priekšnieks 

31.maijā, mācību 
gada izskaņā 
portāls jauniešiem 
www.isic.lv apbal-
voja sekmīgākos 
skolēnus piecās 
skolās, tai skaitā 
arī skolēnus no 
Mārupes vidus-
skolas. Skolēnu 
nominācijām tika 
vērtētas gan sek-
mes, gan dalība 
olimpiādēs, skolas 
un ārpusskolas 
pasākumos un 
konkursos, katrai 
skolai piešķirot vie-
nu galveno balvu un 
vairākas pārsteiguma 
balvas.

Par sekmīgāko skolēnu atzītais Mārcis Reveliņš 
saņem ISIC galveno balvu - planšetdatoru

ISIC dāvina Mārcim Reveliņam planšetdatoru
Galveno balvu - PRESTIGIO MultiPad 

2 planšetdatoru saņēma Mārupes viduss-
kolas 12. klases skolnieks Mārcis Reveliņš, 
savukārt, pārsteiguma balvas par izciliem 
rezultātiem tika piešķirtas Kevinam 
Krūmam (4.klase), Emīlam Lejniekam 
(9.klase), un Annai Raitai un Martai Raitai 
(8.klase).

Par sadarbību ar ISIC organizāciju 
vairāk stāsta Mārupes vidusskolas direk-
tors Jānis Lagzdkalns. „Mārupes viduss-
kola šajā mācību gadā noslēdza sadarbības 
līgumu ar Latvijas ISIC organizāciju par 
to, ka šī starptautiskā skolēnu un studen-
tu identifikācijas karte vienlaicīgi var tikt 
izmantota arī kā skolēna apliecība. Uz 
mūsu skolēnu ISIC kartēm ir uzdrukāta 
Mārupes vidusskolas simbolika un tā vie-
nlaikus kalpo gan kā skolēna apliecība, 
gan iegūst visas tās priekšrocības, kādas 
ir ISIC kartes lietotājam visā pasaulē – 

sniedz identifikācijas iespējas, kā arī virkni 
dažādu atlaižu.

Sadarbības rezultātā, mācību gada 
noslēgumā ISIC organizācija izteica 
priekšlikumu piecus labākos skolniekus 
apbalvot par mācību sasniegumiem. 
Mārupes vidusskolas pedagogi nolēma, 
ka galvenā balva pienāktos 12.klases 
skolniekam Mārcim Reveliņam, kurš 
ir valsts olimpiāžu laureāts un pašreiz, 
vēl skolu nebeidzis, ir nokārtojis visus 
iestājpārbaudījumus, lai būtu pilntiesīgs 
Zviedrijas Ekonomikas augstskolas stu-
dents. Mārcis ir labs piemērs tam, ka visa 
pamatā ir paša darbs un attieksme,” uzska-
ta skolas direktors, aicinot bērnu vecākus 
arī nākošgad izvēlēties sadarbību ar ISIC. 
Papildus visām priekšrocībām, tas varētu 
būt arī kā labs stimuls skolēniem centīgāk 
mācīties, lai pretendētu uz kādu no balvām.

Uva Bērziņa
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VESTISMarupes ŪDENSSAIMNIECĪBA

ĪPAŠUMU PIESLĒGŠANA 
CENTRALIZĒTAJIEM 
ŪDENSAPGĀDES UN 

KANALIZĀCIJAS TĪKLIEM
Lai pieslēgtu īpašumu pie centralizētajiem 

ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem 
un saņemtu pakalpojumu, īpašnieks par 
saviem līdzekļiem nodrošina:

1. Tehniskā projekta izstrādi un 
saskaņošanu atbilstoši LR normatīvu 
prasībām:

1.1. Pieprasa un saņem Tehniskos no-
teikumus no pakalpojuma sniedzēja – A/S 
„Mārupes komunālie pakalpojumi”

Nepieciešamie dokumenti:
•	 Īpašnieka iesniegums brīvā formā, 

pieprasot izsniegt tehniskos noteikumus,
•	 Zemes grāmatas apliecība – kopi-

ja,
•	 Zemes robežplāns – kopija,
•	 Ēkas stāva plāns - kopija, ja 

ūdens uzskaites mezglu (ūdens skaitītāju) 
ir paredzēts uzstādīt ēkā,
•	 Apbūves gabala situācijas plāns – 

kopija (ja ir pieejams).
•	 Citus dokumentus, ja tas būs 

nepieciešams tehnisko noteikumu izstrādei.
Dokumentus var iesniegt:
•	 personīgiA/S „Mārupes 

komunālie pakalpojumi” birojā Viršu ielā 
6, Tīrainē, Mārupes novadā
•	 nosūtot tos pa pastuuz adresi: 

Viršu iela 6, Tīraine, Mārupes novads, LV-
2167

Kārtība īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīkliem un norēķiniem par pakalpojumu Mārupes novadā

•	 nosūtot tos uz sekojošu faksaNr. 
67915486 vai e-pastu : info@mkp.lv

A/S „Mārupes komunālie pakal-
pojumi” īpašuma piederību pārbauda 
iesnieguma iesniegšanas dienā Valsts 
vienotā datorizētajā zemesgrāmatā (www.
zemesgramata.lv), lai pārliecinātos par 
iesniedzēja īpašumtiesībām un nostiprināto 
apgrūtinājumu/ hipotēku, esamību/
neesamību.

Gadījumā, ja īpašniekam ir nostiprināts 
apgrūtinājums/hipotēka, īpašniekam 
ir pienākums darbību saskaņot ar 
apgrūtinājuma/hipotēkas uzlicēju.

1.2. A/S „Mārupes komunālie pakal-
pojumi” 30 darba dienu laikā izstrādā un 
izsniedz tehniskos noteikumus, tehnisko 
noteikumu izstrādes termiņš var būt ilgāks, 
ja tehnisko noteikumu izstrādāšanai būs 
nepieciešama papildus informācija. Tehni-
skie noteikumi nosaka, kādas prasības 
jāievēro, veicot komunikāciju izbūves 
darbus, lai nodrošinātu pieslēgšanos 
centralizētajai sistēmai un tās efektīvu 
izmantošanu.

2. Būvdarbu realizāciju no sava 
īpašuma līdz norādītajai pieslēgšanās 
vietai

2.1. Īpašnieks organizē un veic 
pieslēguma izbūvi un nodošanu A/S 
„Mārupes komunālie pakalpojumi”.

2.2. Pēc komunikāciju izbūves un 
montāžas darbu pabeigšanas pirms izbūvēto 
komunikāciju aizbēršanas, īpašnieks 
informē A/S „Mārupes komunālie pakal-
pojumi” par veiktajiem darbiem.

2.3. A/S „Mārupes komunālie pakal-
pojumi” darbinieks pēc informācijas par 
veiktajiem darbiem saņemšanas veic būves 
apsekošanu un sastāda aktu/ atzinumu 
par paveiktajiem darbiem un to atbilstību 
Tehnisko noteikumu prasībām.

2.4. Pēc akta par paveiktajiem darbiem 
īpašnieks nodrošina izbūvēto pieslēguma 
tīklu uzmērīšanu un reģistrēšanu Valsts 
Zemes dienesta datu bāzē un dokumentu 
iesniegšanu A/S „Mārupes komunālie pak-
alpojumi” 1 mēneša laikā pēc līguma par 
pakalpojuma saņemšanu noslēgšanas.

2.5. Īpašnieks iesniedz būvdarbu iz-
pilddokumentus (izbūvēto pieslēguma 
tīklu uzmērījumus - elektroniski 
dwg un dgn formātā un 2 drukātus 
eksemplārus) informācijas iekļaušanai 
kopējā infrastruktūras uzskaites sistēmā 1 
mēneša laikā pēc līguma par pakalpojuma 
saņemšanu noslēgšana.

Maksa par pieslēgšanos 
centralizētajiem tīkliem netiek 
piemērota. 

LĪGUMS PAR PAKALPOJUMU UN 
NORĒĶINU KĀRTĪBA

3. Līguma par pakalpojuma saņemšanu 
slēgšana:

Līgums ar īpašnieku par pakalpojuma 
saņemšanu tiek slēgts pēc A/S „Mārupes 
komunālie pakalpojumi” akta par būves 
atbilstību Tehnisko noteikumu prasībām 
saņemšanas saskaņā ar kārtības 2.3. punk-
tu.

4. Norēķini par pakalpojumiem

Katra kalendārā mēneša beigās pakal-
pojuma saņēmējs paziņo A/S „Mārupes 
komunālie pakalpojumi” ūdens skaitītāja 
rādījumus.

Saskaņā ar LR normatīvo regulējumu 
skaitītājiem ir jābūt verificētiem. Īpašnieks 
ir atbildīgs par regulāru skaitītāja 
verificēšanu un/ vai nomaiņu un akta 
par skaitītāja nomaiņu vai verifikāciju 
iesniegšanu A/S Mārupes komunālie 
pakalpojumi ne vēlāk kā 20 darba dienu 
laikā no brīža, kad skaitītājam beidzies 
verifikācijas termiņš.

Skaitītāja rādījumus pakalpojuma 
saņēmējs nodod:
•	 izmantojot www.e-nams.lv 

sistēmu,
•	 nosūtot e-pastu: info@mkp.lv,
•	 zvanot pa telefonu: 67915279
4.1. Norēķins par centralizēti piegādāto 

ūdeni un centralizēti novadīto kanalizāciju 
tiek aprēķināts pēc lietotāja iesniegtajiem 
ūdens skaitītāja rādījumiem – patērētā 
ūdens daudzums pēc ūdens skaitītāja = 
novadītais kanalizācijas ūdens daudzums.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā 
lūdzam zvanīt AS Mārupes komunālie 
pakalpojumi pa tālr. 67915279.

Uzsveram, ka lietus ūdeņu un grunts 
ūdeņu novadīšana sadzīves kanalizācijā 
nav pieļaujama un tas tiks kontrolēts 
pielietojot vizuālo uzraudzību un izman-
tojot TV inspekcijas metodes.

Juris Ivanovs, A/S „Mārupes komunālie 
pakalpojumi” valdes loceklis 

Lai uzlabotu novada iedzīvotāju 
dzīves kvalitāti un mazinātu no 
mājsaimniecībām dabā novadīto 
sadzīves kanalizācijas notekūdeņu ap-
jomus, A/S „Mārupes komunālie pakal-
pojumi”, pateicoties Eiropas Savienības 
fondu, Valsts budžeta un Mārupes 
novada Domes finanšu atbalstam, 
realizē vērienīgus ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstības darbus visā 
Mārupes novadā. 

Mārupes un Tīraines ciematos 
ūdenssaimniecības infrastruktūras darbi 
tiek realizēti divās kārtās, kur kopumā 
līdz 2015. gada vidum ir plānots izbūvēt 
pazemes ūdenssaimniecības infrastruktūru 
vairāk kā 60 km garumā.

Projekta „Mārupes ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība” I kārtas ietvaros 
turpinās centralizētās kanalizācijas un 
ūdensapgādes maģistrālo tīklu izbūves dar-
bi Mārupes ciematā, kurus pilnībā plānots 
pabeigt un sistēmu nodot ekspluatācijā 
2013. gada septembrī. 

Lai nodrošinātu sistēmas darbību, pro-
jekta I kārtas ietvaros kopumā ir plānots 
izbūvēt II kanalizācijas sūkņu stacijas, no 
kurām divas jau izbūvētas, bet atlikušo 
deviņu izbūvi plānots uzsākt jūnija beigās 
un pabeigt līdz šā gada septembra beigām. 
Ielās, kurās maģistrālā kanalizācijas trase 
jau ir izbūvēta, paralēli jaunizbūvējamajiem 
maģistrālajiem tīkliem, vasaras laikā tiks 
veikta un pabeigta visu plānoto pievadu 
izbūve un pēc visu izbūvēto pazemes 
komunikāciju kvalitātes pārbaudes ielu 
segumi tiks atjaunoti tādā stāvoklī, kādā tie 
bija pirms būvdarbu uzsākšanas. Ielu segu-
mu atjaunošana tiks uzsākta pakāpeniski 
un turpināsies visas vasaras garumā.

A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” 

Vērienīgie ūdenssaimniecības attīstības darbi Mārupes 
novadā turpināsies līdz 2015. gadam

izsaka pateicību visiem iedzīvotājiem 
par pausto atbalstu un izpratni būvdarbu 
veikšanas laikā, atvainojas iedzīvotājiem 
un viesiem par radītajām neērtībām un 
cer uz turpmāku sadarbību projekta otrās 
kārtas realizācijā.

Projekta otrās kārtas realizācija ir 
uzsākta, noslēdzot pirmo no pieciem 
plānotajiem būvniecības līgumiem. 
Noslēgtā līguma ietvaros uzņēmējs līdz 
šī gada beigām veiks kanalizācijas trases 
izbūves darbus, lai nodrošinātu Tīraines 
ciemata sadzīves kanalizācijas notekūdeņu 
novadīšanu uz Rīgas centralizēto 
kanalizācijas sistēmu un kanalizācijas 
trases izbūvi Abulas, Svētes un Vaidavas 
ielās, kā arī lai savienotu jaunizbūvēto 
sistēmu ar maģistrālo kanalizācijas tra-
si Ventas ielā un maģistrālei pievieno-
tu blakus esošās lokālās kanalizācijas 
sistēmas. Minētā aktivitāte sastāda ļoti 
mazu daļu no visa projekta otrās kārtas 
apjoma. Atlikušā apjoma realizācija 
būs iespējama tikai pēc saskaņojumu 
saņemšanas no privātīpašniekiem, kur 
plānotā kanalizācijas trases izbūve 
skar attiecīgo privātīpašumu terito-
riju, tādēļ atkārtoti aicinām Mārupes no-
vada īpašumu īpašniekus, kuru zemes 
īpašumos (ielu sarkano līniju robežās) ir 
plānota kanalizācijas trases izbūve, un kas 
līdz šim nav saskaņojuši tehniskā projekta 
risinājumu sava īpašuma robežās (skatīt 
rakstu: „ATKĀRTOTI A/S “Mārupes 
komunālie pakalpojumi” aicina zemes 
īpašniekus saskaņot tehnisko projektu”), 
sazināties ar A/S „Mārupes komunālajie 
pakalpojumi”, pa tel. 67915486 un/ vai ier-
asties personīgi A/S „Mārupes komunālie 
pakalpojumi” birojā Viršu ielā 6, Tīrainē, 
lai saskaņotu tehniskā projekta risinājumu 

īpašuma robežās.
Informācija par II kārtā plānotajiem 

kanalizācijas trašu izbūves apjomiem 
un trasējumu ir publicēta Mārupes no-
vada mājas lapā www.marupe.lv sadaļā 
Ūdenssaimniecība/ II kārtas karte.

Vēršam uzmanību uz faktu, ka gadījumā, 
ja netiks saņemti visi nepieciešami 
skaņojumi no privātīpašniekiem, plānotās 
kanalizācijas trases izbūve šī projekta 
ietvaros nebūs iespējama un pieejamais 
finansējums tiks novirzīts ilgtermiņa 
programmā iekļauto kanalizācijas trašu 
projektēšanai un izbūvei iespēju robežās. 
Savukārt, pašreiz plānotais, bet no 
privātīpašniekiem nesaskaņotais trasējums 
un plānotie darbu apjomi tiks novirzīti uz 
ilgtermiņa attīstības programmu, kuras 
realizācija būs iespējama līdz 2020. gadam, 
ja tiks piešķirts attiecīgs finansējums.

Lai projekta II kārtas būvdarbus varētu 
uzsākt 2013.gada IV ceturksnī un realizēt 
līdz 2015. gada vidum, t.i. līdz brīdim, kad 
ir pieejams piešķirtais ES līdzfinansējums, 
tehniskā projekta saskaņojumus no 
privātīpašniekiem ir nepieciešams 
saņemt nekavējoties.

Mārupes novada Skultes ciematā 
ūdenssaimniecības attīstības projekta 
ietvaros ir izstrādāts tehniskais projekts 
un notiek tā skaņošana ar attiecīgajām 
institūcijām projekta I kārtā iekļauto 
aktivitāšu realizācijai. Projekta I kārtas iet-
varos līdz 2014. gada martam ir paredzēts 
izbūvēt jaunus dziļurbumus, dzeramā 
ūdens uzglabāšanas rezervuāru un II 
pacēluma sūkņu staciju, kas nodrošinās 
atbilstošu ūdens spiedienu daudzdzīvokļu 
māju augšējo stāvos, kā arī izbūvēt jaunas 
Latvijas un Eiropas standartiem atbilstošas 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Projekta 

II kārtas ietvaros ir paredzēts rekonstruēt 
vecos ūdens un kanalizācijas tīklus, kā arī 
paplašināt tīklu pārklājumu centralizētā 
pakalpojuma pieejamībai. A/S „Mārupes 
komunālie pakalpojumi” ir nodrošinājusi 
projekta pieteikuma izstrādi un pieteikuma 
iesniegšanu līdzfinansējuma saņemšanai 
no ES ERAF fonda.

Jaunmārupes ciematā, pateicoties 
Mārupes novada Domes finansiālajam at-
balstam, ir izbūvēti divi jauni dziļurbumi 
un plānots izbūvēt jaunu dzeramā ūdens 
sagatavošanas staciju, kas nodrošinās 
Jaunmārupes ciemata iedzīvotājiem aug-
stas kvalitātes dzeramā ūdens padevi 
centrālajā tīklā. Lai attīstītu centralizētās 
sadzīves kanalizācijas pakalpojuma 
pieejamību Jaunmārupes ciematā, A/S 
„Mārupes komunālie pakalpojumi” ir 
nodrošinājusi projekta pieteikuma izstrādi 
un pieteikuma iesniegšanu līdzfinansējuma 
saņemšanai no ES ERAF fonda. Paralēli 
ar Mārupes novada Domes finanšu at-
balstu tiks uzsākts darbs pie tehniskā 
projekta izstrādes visai Jaunmārupes 
ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai un 
pakalpojuma pārklājuma uzlabošanai. Lai 
kvalitatīvi izstrādātu tehnisko projektu, 
tiek veikti topogrāfiskās uzmērīšanas un 
ģeoloģiskās izpētes darbi.

Atbilstoši finansējuma pieejamībai 
un plānotajam laika grafikam, visus 
augstākminētos projektus ir plānots realizēt 
un infrastruktūru nodot ekspluatācijā līdz 
2015. gada vidum.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, 
lūdzam ar mums sazināties pa tālruni: 
67915279 vai sūtot e-pastu: info@mkp.
lv.

Juris Ivanovs, A/S „Mārupes komunālie 
pakalpojumi” valdes loceklis
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A/S „Mārupes komunālie pakalpo-
jumi” aicina zemes īpašniekus saskaņot 
plānoto kanalizācijas trasējumu un 
tehniskā projekta risinājumus projek-
ta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība” II kārtas ietvaros!

Lai nodrošinātu projekta II kārtas 
būvdarbu tehniskā projekta izstrādi, 
saskaņošanu un sekmīgu realizāciju, 
atkārtoti aicinām Mārupes novada 
īpašumu īpašniekus, kuru zemes īpašumos 
(ielu sarkano līniju robežās) ir plānota 
kanalizācijas trases izbūve, sazināties 
ar A/S „Mārupes komunālie pakalpo-
jumi” pa tel. 67915279 un/ vai ierasties 
personīgi A/S „Mārupes komunālie pak-
alpojumi” birojā Viršu ielā 6, Tīrainē, 
lai saskaņotu tehniskā projekta risinājumu 
īpašuma robežu ietvaros.

Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstībai skaņojumu ir nepieciešamas 
saņemt vēl no sekojošu īpašumu 
īpašniekiem:

A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” aicina zemes īpašniekus 
saskaņot tehnisko projektu

Projektētā 
Iela

Adrese/nosau-
kums Kadastra Nr.

Tīraines 
iela Tīraines iela 12 80760080198

 Tīraines iela 11 80760080146

 Tīraines iela 10 80760080200

 Cidoniju iela 1/2 80760080239

Ledaiņu 
iela “Zīraku 5” 80760070599

 Rudzrogu iela 11 80760071715

 Rudzrogu iela 13 80760071731

 Ledaiņu iela 1 80760071727

 Ledaiņu iela 2 80760070357

 Ledaiņu iela 7 80760071722

 Ledaiņu iela 9 80760071720

 Ledaiņu iela 14 80760071744

 Ledaiņu iela 15 80760070502

 Ledaiņu iela 16 80760072079

 Ledaiņu iela 17 80760072388

 Ledaiņu iela 30 80760072384

 Ledaiņu iela 20 80760072395

 Ledaiņu iela 18 80760072390

 Ledaiņu iela 4 80760071725

 Ledaiņu iela 6 80760071724

 Ledaiņu iela 10 80760071719

 Ledaiņu iela 12 80760071745

 Ledaiņu iela 2A 80760072358

 Ledaiņu iela 2B 80760072357

 Ledaiņu iela 2C 80760072356

Liepkalnu 
iela Liepkalnu iela 14 80760071172

Līgotnes 
iela Liepkalnu iela 12 80760071081

 Liepkalnu iela 10 80760071301

 Liepkalnu iela 13 80760071217

 Beržu iela 5 80760070999

 Līgotnes iela 1 80760070828

 Liepkalnu iela 11 80760071073

 Liepkalnu iela 6 80760071347

 Upleju iela 2 80760071344

 Liepkalnu iela 4 80760071343

 Liepkalnu iela 2 80760070150

 Liepkalnu iela 3 80760071671

 Mārupītes gatve 
4A 80760071075

 Līgotnes iela 4 80760071352

 Upleju iela 3 80760071349

Krones iela Krones iela 59 80760071439

 Krones iela 65 80760071444

 Krones iela 74 80760072260

 Krones iela 60 80760071574

 Ventas iela 24 80760070954

Trenču iela Sietnieku iela 1 80760072261

 Sietnieku iela 12 80760070598

  80760070152

Avotu iela Avotu iela 44 80760072514

  80760072517

 Krones iela 9 80760070194

 Avotu iela 30 80760071515

 Avotu iela 28 80760071753

 Avotu iela 26 80760071364

 Kabiles iela 43 80760070319

 Kabiles iela 41 80760070978

 Avotu iela 14 80760071556

 Avotu iela 12 80760070981

 Avotu iela 10 80760071625

 Avotu iela 6 80760071622

Kokles iela Bebru iela 23 80760070321

 Kokles iela 25 80760071043

 Kokles iela 23 80760071042

 Kokles iela 21 80760071041

 Kokles iela 17 80760070010

 Kokles iela 13 80760070532

 Kokles iela 6A 80760071325

 Kokles iela 3 80760072414

 Krones iela 4 80760070114

 Kokles iela 1 80760071377

Meistaru 
iela Meistaru iela 18 80760071807

 Meistaru iela 20A 80760071474

 Meistaru iela 22 80760071107

  80760070870

 Meistaru iela 26 80760071623

 Meistaru iela 16 80760071431

  80760070320

Mēmeles 
iela   

 Mēmeles iela 9 80760070882

 Mēmeles iela 1A 80760071913

 Mēmeles iela 2 80760070119

Pilskalnu 
iela Kabiles iela 32 80760070001

 Pilskalnu iela 11 80760072033

 Pilskalnu iela 9 80760072034

 Pilskalnu iela 7 80760071906

 Pilskalnu iela 24 80760071547

 Pilskalnu iela 22 80760071510

Briežu iela Mazā Briežu 
iela 5 80760031584

 Stīpnieku ceļš 7D 80760030158

  80760031409

Kurpnieku 
iela Kurpnieku iela 1 80760030988

 Kurpnieku iela 5 80760030955

 Kurpnieku iela 11 80760030990

 Kurpnieku iela 7 80760030974

Penkules 
iela   

 Penkules iela 128 80760031129

 Penkules iela 93 80760031005

 Penkules iela 87 80760031006

 Penkules iela 82 80760031622

 Lambertu iela 23 80760030567

Meldriņu 
iela   

 Mazā Briežu 
iela 10 80760030406

 Mazā Briežu 
iela 6 80760030759

 Mazā Briežu 
iela 3 80760030961

 Meldriņu iela 11 80760030009

  80760031125

  80760031314

 Briežu iela 1 80760031167

 Paleju iela 98 80760030795

 Meldriņu iela 27 80760030796

 Meldriņu iela 37 80760030845

 Meldriņu iela 43 80760030829

 Meldriņu iela 45 80760030866

 Zeltiņu iela 115 80760030740

Sniķeru iela Kantora iela 128 80760031003

 Sniķeru iela 46 80760031008

 Sniķeru iela 38 80760031002

 Sniķeru iela 36 80760031000

 Penkules iela 126 80760031126

 Penkules iela 124 80760031151

 Penkules iela 95 80760031011

 Sniķeru iela 34 80760031012

Abavas iela Abavas iela 4 80760070148

 Abavas iela 4A 80760071273

Laimdotas 
iela   

Laimdotas iela 
18A 80760072196

Veccīruļu 
iela Veccīruļu iela 22 80760070927

 Veccīruļu iela 16 80760071544

 Veccīruļu iela 18 80760071545

 Veccīruļu iela 20 80760071546

 Veccīruļu iela 6 80760071541

Dreimaņu 
iela Tēraudu iela 22A 80760072195

Paleju iela Meldriņu iela 24 80760030046

 Paleju iela 43 80760031389

 Paleju iela 45 80760030097

 Paleju iela 47 80760031392

 Paleju iela 88 80760030208

  80760031362

 Grāvkalnu iela 20 80760030875

  80760030023

 Paleju iela 9A 80760031569

 Paleju iela 19 80760031564

Dikļu iela Dikļu iela 94 80760030308

Druvas iela Upesgrīvas iela 
21 80760030239

 Upesgrīvas iela 
23 80760031344

 Druvas iela 28 80760031345

 Druvas iela 30 80760030083

Pie C30 
ceļa   

 “Mazodi” 80760120109

 “Amatnieki” 
Vētras 80760120085

 “Vecpēteri” 80760120515

 “Odi” 80760120203

 Mārupes novada 
Dome 80760120245

Spulgas iela Spulgas iela 2, 
Atvari 80760070346

Skaņākalna 
iela   

 Skaņākalna iela 
22 80760070592

 Dāliju iela 25 80760070620

Atvaru iela   

 Atvaru iela 18 80760070589

 Vecozolu iela 6 80760070583

Ziedoņu 
iela Ziedoņu iela 1 80760071495

 Ziedoņu iela 3 80760071558

 Ziedoņu iela 12 80760071560

Baltlāču 
iela Baltlāču iela 11 80760072354

 Baltlāču iela 7-2 80760072350

 Baltlāču iela 2 80760072086

Māliņu iela Māliņu iela 28 80760070552

 Māliņu iela 10 80760071916

 Māliņu iela 8 80760071915

 Māliņu iela 2 80760070932

 Viesturi 80760120020

 Kupenas 80760120238

 Kupenas 80760120238

Kalēju iela Kalēju iela 20 80760071773

 Kalēji-B 80760071306

 Kalēju iela 8 80760071631

 Kalēju iela 10-3 80760070237

 Kalēju iela 12 80760071632

 Kalēju iela 14 80760071633

 Kalēju iela 16 80760071771

 Kalēju iela 4 80760071555

 Kalēju iela 1 80760071534

 Kalēju iela 3 80760071533

 Kalēju iela 5 80760071626

 Ziedoņu iela 16 80760071819

 Gaiziņa iela 12 80760071379

A/S „Mārupes komunālie pakalpoju-
mi” izsaka pateicību visiem tiem zemes 
īpašniekiem par atbalstu Mārupes no-
vada ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstības nodrošināšanā, kas snieguši savu 
saskaņojumu infrastruktūras izbūvei.

Informējam, ka gadījumā, ja netiks 
saņemts kāda īpašnieka skaņojums, A/S 
Mārupes komunālie pakalpojumi nevarēs 
nodrošināt infrastruktūras izbūves dar-
bus minētajās ielās un līdz ar to nevarēs 
nodrošināt iespēju pieslēgt īpašumus 
centralizētajiem kanalizācijas tīkliem.

Juris Ivanovs, A/S „Mārupes komunālie 
pakalpojumi” valdes loceklis

ATKĀRTOTI

Projektētā 
Iela

Adrese/nosau-
kums Kadastra Nr. Projektētā 

Iela
Adrese/nosau-
kums Kadastra Nr. Projektētā 

Iela
Adrese/nosau-
kums Kadastra Nr.
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“APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” 
Derīgas Zīmes: 355     Grozītas zīmes: 244     Negrozītas zīmes: 111 

Nr. 
kandidējot Vārds, uzvārds Derīgas 

zīmes
Atzīmes 

“+” Svītrojumi
Punkti 
(balsu 
skaits)

Nr. sar. Deputāti

1. Jānis Rušenieks 355 113 28 440 1 Ievēlēts
2. Uldis Dirvēns 355 52 32 375 2
10. Armands Liepiņš 355 44 29 370 3
6. Sandra Zaiceva 355 38 35 358 4
9. Guna Martuša 355 29 27 357 5
4. Edgars Gauručs 355 35 37 353 6
3. Maira Birzniece 355 32 35 352 7
15. Juris Bērziņš 355 36 40 351 8
11. Līga Šepko 355 25 30 350 9
5. Ilze Majeniece 355 39 48 346 10
14. Ainars Armaņevs 355 24 35 344 11
7. Igors Nešins 355 21 36 340 12
8. Violeta Zaķe 355 17 34 338 13
12. Anita Špora 355 17 34 338 14
13. Žanete Rušeniece 355 12 37 330 15
16. Artūrs Rostokins 355 13 44 324 16
17. Oskars Bērziņš 355 18 60 313 17

Partija “VIENOTĪBA”  
Derīgas Zīmes: 543     Grozītas zīmes: 331     Negrozītas zīmes: 212 

Nr. 
kandidējot Vārds, uzvārds Derīgas 

zīmes
Atzīmes 

“+” Svītrojumi
Punkti 
(balsu 
skaits)

Nr. sar. Deputāti

1. Normunds Orleāns 543 141 49 635 1 Ievēlēts
13. Renārs Freibergs 543 49 42 550 2 Ievēlēts
3. Māris Liepiņš 543 38 41 540 3
6. Juris Arvīds Mūrnieks 543 43 51 535 4
11. Indra Štāla 543 34 48 529 5
17. Arvīds Taube 543 34 48 529 6
2. Raitis Jirgensons 543 36 55 524 7
15. Kārlis Tervits 543 26 46 523 8
18. Vēsma Miezīte 543 31 54 520 9
10. Kārlis Orleāns 543 48 72 519 10
14. Laila Kalniņa 543 22 47 518 11
12. Ilvars Jēčs 543 19 46 516 12
7. Jānis Ozols 543 26 55 514 13
4. Mareks Magone 543 36 66 513 14
9. Liene Dravniece 543 18 48 513 15
16. Aigars Stafeckis 543 17 47 513 16
8. Juris Ivanovs 543 26 57 512 17
5. Kristīne Krustkalne 543 42 76 509 18

“Sadarbība”  
Derīgas Zīmes: 29     Grozītas zīmes: 14     Negrozītas zīmes: 15 

Nr. kandidējot Vārds, uzvārds Derīgas 
zīmes Atzīmes “+” Svītrojumi Punkti (balsu 

skaits) Nr. sar. Deputāti

2. Alvis Freimanis 29 7 1 35 1
4. Anda Freimane 29 6 1 34 2
3. Lita Blūma 29 4 1 32 3
5. Marika Apine 29 4 1 32 4
1. Jurijs Jastržembskis 29 6 4 31 5

Politiskā partija “Reģionu alianse”  
Derīgas Zīmes: 874     Grozītas zīmes: 716     Negrozītas zīmes: 158 

Nr. kandidējot Vārds, uzvārds Derīgas 
zīmes Atzīmes “+” Svītrojumi Punkti (balsu 

skaits) Nr. sar. Deputāti

1. Līga Kadiģe 874 376 58 1192 1 Ievēlēts
3. Jānis Lagzdkalns 874 327 51 1150 2 Ievēlēts
5. Ira Dūduma 874 249 73 1050 3 Ievēlēts
8. Guntis Ruskis 874 155 71 958 4
6. Jānis Vilkaušs 874 109 79 904 5
10. Ilze Graudiņa 874 49 67 856 6
2. Ojārs Bite 874 57 78 853 7
7. Inese Tone 874 54 75 853 8
9. Anita Grope 874 83 112 845 9
4. Modris Spuģis 874 87 121 840 10
12. Kristīne Allere 874 32 79 827 11
13. Andris Paeglis 874 33 97 810 12
14. Māris Gūtmanis 874 24 89 809 13
15. Iveta Ciganova 874 20 86 808 14
11. Ludmila Čaupenoka 874 18 92 800 15

“Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”  
Derīgas Zīmes: 1454     Grozītas zīmes: 1154     Negrozītas zīmes: 300 

Nr. 
kandidējot Vārds, uzvārds Derīgas 

zīmes
Atzīmes 

“+” Svītrojumi
Punkti 
(balsu 
skaits)

Nr. sar. Deputāti

1. Mārtiņš Bojārs 1454 761 118 2097 1 Ievēlēts
17. Jānis Lībietis 1454 238 100 1592 2 Ievēlēts
3. Ivars Punculis 1454 258 132 1580 3 Ievēlēts
5. Pēteris Pikše 1454 193 124 1523 4 Ievēlēts
13. Gatis Vācietis 1454 106 98 1462 5
16. Maija Bauda 1454 121 128 1447 6
10. Dace Štrodaha 1454 98 115 1437 7
8. Bruno Lielkāja 1454 93 120 1427 8
2. Andris Belousovs 1454 126 164 1416 9
11. Agris Kokorevičs 1454 70 120 1404 10

7. Jolanta Grosberga-
Gernere 1454 72 138 1388 11

15. Andrejs Brikuns 1454 52 119 1387 12
14. Modris Kļaviņš 1454 65 142 1377 13

6. Iluta Grebska-Lon-
nberga 1454 47 131 1370 14

4. Aldonis Arnavs 1454 49 135 1368 15
12. Olga Graudiņa 1454 31 122 1363 16
9. Dace Jēkabsone 1454 61 202 1313 17

“Par prezidentālu republiku”  
Derīgas Zīmes: 118     Grozītas zīmes: 92     Negrozītas zīmes: 26 

Nr. kandidējot Vārds, uzvārds Derīgas 
zīmes Atzīmes “+” Svītrojumi

Punkti 
(balsu 
skaits)

Nr. sar. Deputāti

13. Jānis Rotbergs 118 35 1 152 1
1. Lidija Lipaja-Ļaudama 118 35 9 144 2
6. Marta Svētiņa 118 22 3 137 3
5. Kaspars Ozoliņš 118 13 3 128 4
9. Ingus Zaķis 118 9 1 126 5
3. Ralfs Unbedahts 118 11 4 125 6
4. Valteris Liepa 118 9 2 125 7
7. Rinalds Ļaudams 118 11 4 125 8
12. Marija Rubcova 118 8 1 125 9
8. Uldis Ceplis 118 8 2 124 10
10. Aivars Cimdiņš 118 6 3 121 11
11. Janeks Joma 118 4 1 121 12
2. Žanna Redzoba 118 9 12 115 13

Politisko partiju apvienība “Saskaņas Centrs”  
Derīgas Zīmes: 743     Grozītas zīmes: 465     Negrozītas zīmes: 278 

Nr. 
kandidējot Vārds, uzvārds Derīgas 

zīmes
Atzīmes 

“+” Svītrojumi
Punkti 
(balsu 
skaits)

Nr. 
sar. Deputāti

5. Andrejs Kirillovs 743 196 35 904 1 Ievēlēts
4. Aleksandrs Mihailovs 743 145 30 858 2 Ievēlēts
9. Oļegs Veresovs 743 128 30 841 3
6. Aleksandrs Sviridovs 743 118 25 836 4
1. Nadīna Millere 743 117 39 821 5
2. Uldis Zommers 743 88 29 802 6
10. Iļja Podkolzins 743 91 33 801 7
3. Eduards Gribovskis 743 94 39 798 8
8. Anna Turkova 743 80 31 792 9
7. Zigrīda Ilze Mickāne 743 69 36 776 10

“Latvijas Zaļā partija” 
Derīgas Zīmes: 467     Grozītas zīmes: 295     Negrozītas zīmes: 172 

Nr. kandidējot Vārds, uzvārds Derīgas zīmes Atzīmes “+” Svītrojumi
Punkti 
(balsu 
skaits)

Nr. sar. Deputāti

2. Edgars Jansons 467 151 26 592 1 Ievēlēts
1. Andris Zariņš 467 102 23 546 2
7. Arnis Āķis 467 56 32 491 3
3. Aivars Freimanis 467 72 49 490 4
4. Ieva Kraukle 467 42 28 481 5
10. Kristīne Purvlīce 467 29 25 471 6
8. Aļiks Kārkliņš 467 29 27 469 7
13. Renāte Ozola 467 29 27 469 8
12. Ainis Opmanis 467 27 29 465 9
14. Ģirts Freimanis 467 29 33 463 10
11. Ieva Hauka 467 23 30 460 11
5. Agnese Munica 467 22 31 458 12
6. Elita Buša 467 25 34 458 13
9. Tatjana Škerberga 467 21 33 455 14

Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-
”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”  

Derīgas Zīmes: 563     Grozītas zīmes: 331     Negrozītas zīmes: 232 

Nr. kandidējot Vārds, uzvārds Derīgas 
zīmes Atzīmes “+” Svītrojumi

Punkti 
(balsu 
skaits)

Nr. sar. Deputāti

1. Raivis Zeltīts 563 135 36 662 1 Ievēlēts
2. Andris Puide 563 74 45 592 2 Ievēlēts
17. Andris Lācis 563 41 22 582 3
10. Dzintra Poiša 563 67 51 579 4
8. Renārs Sūniņš 563 39 24 578 5
3. Juris Liepa 563 36 22 577 6
4. Imants Rākins 563 46 35 574 7
6. Dainis Miglāns 563 39 30 572 8
11. Raimonds Stumburs 563 29 20 572 9
9. Lauris Allens 563 29 28 564 10
13. Ilona Barkāne 563 21 25 559 11
5. Normunds Taube 563 29 34 558 12
7. Dairis Kuciks 563 21 26 558 13
12. Sanita Vārpa 563 26 33 556 14
15. Danute Zeltīte 563 23 38 548 15
16. Ilona Puide 563 24 41 546 16
14. Ilmārs Munkevics 563 26 48 541 17

KĀ APRĒĶINĀT IEGŪTO PUNKTU SKAITU
Deputātu kandidātu iegūto punktu (balsu) skaitu aprēķina kopējam attiecīgā saraksta derīgo zīmju skaitam pieskaitot atzīmes „+” un atņemot zīmju skaitu, kurās kandidāta uzvārds svītrots.
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Biedrība „Pierīgas partnerība” izsludi-
na atklāta konkursa projektu iesniegumu 
pieņemšanas 7. kārtu Lauku attīstības 
programmas 2007.-2013.gadam 
pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” 
ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības 
stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana no-
tiks no 2013.gada 12.jūlija līdz 2013.
gada 12.augustam.

Projektu iesniegumi jāiesniedz 
Mārupes novadā, Daugavas ielā 29, 
2.stāvā 2-12.kabinetā (tel.: 26440279, 
67149874) vai Olaines novadā, Zemgales 
ielā 33 (tālr.67146030).

Projekta iesniegumus elektroniskā do-
kumenta formā, kas parakstīti ar drošu 
elektronisko parakstu un apliecināti ar 
laika zīmogu Elektronisko dokumentu 
likumā noteiktajā kārtībā, jāiesniedz, 
nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-
pastu: lad@lad.gov.lv. 

7.kārtā pieejamais publiskais 
finansējums kopā ir Ls 239 765.75.

Projektu iesniegumu pieņemšana no-
tiks Lauku attīstības programmas 2007.-
2013.gadam 4. ass 413. pasākuma „Lau-
ku ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīstību 
stratēģiju īstenošanas teritorijā” un 411.
pasākuma „Konkurētspējas veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” ietvaros šādām aktivitātēm un 
rīcībām:

413.pasākums “Lauku ekonomi-
kas dažādošana dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijās” 

1.aktivitāte: iekārtu, tehnikas, 
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju 

Biedrības „Pierīgas partnerība” paziņojums
un programmu nodrošinājuma iegāde un 
uzstādīšana un infrastruktūras izveide 
pakalpojumu pieejamībai,  kvalitātei un 
sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem

1.1. rīcība: Atbalsts pakalpojumu 
pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai 
vietējiem iedzīvotājiem

Pieejamais finansējums – Ls 69 284.24 
Mērķis – nodrošināt vietējiem 

iedzīvotājiem nepieciešamo sociālo pakalpo-
jumu un publisko pakalpojumu pieejamību 
pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai, uzlabot 
esošo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, 
tādējādi būtiski uzlabojot iedzīvotāju dzīves 
kvalitāti un mazinot sociālās atšķirības. 
Radīt pievilcīgu vidi uzņēmējdarbībai, lai 
nodrošinātu iedzīvotāju labklājību. 

IESPĒJAMIE RISINĀJUMI:
•	 Atbalsts jaunu darba vietu radīšanai, 

lai veicinātu pakalpojumu sektora attīstību 
un uzlabotu pakalpojumu pieejamību un 
kvalitāti
•	 Atbalsts amatniecības un 

uzņēmējdarbības attīstībai
•	 Atbalsts sociālo/saimniecisko/sa-

biedrisko pakalpojumu centru izveidei un to 
darbības paplašināšanai u.c.

Rīcības ietvaros ir attiecināms: iekārtu, 
tehnikas, aprīkojuma, informācijas 
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma 
iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras iz-
veide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 
sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem. 

2.aktivitāte: Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, 
informācijas tehnoloģiju un programmu 
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana 
un infrastruktūras izveide sabiedrisko 
aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu 
klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta 
un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) 
dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

1.3.rīcība: Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem

Pieejamais finansējums – Ls 133802.43
Mērķis - dažādot sabiedrisko aktivitāšu 

iespējas un kvalitāti vietējiem iedzīvotājiem
IESPĒJAMIE RISINĀJUMI:  

•	 Atbalsts dabas un kultūrvēsturiskā 
mantojuma vērtības saglabāšanai un 
popularizēšanai vietējo iedzīvotāju vidū 
•	 Atbalsts kultūrvēsturisko objektu 

uzturēšanai un teritorijas labiekārtošanai
•	 Atbalsts radošo darbnīcu attīstībai
•	 Bērnu rotaļu laukumu, sporta lau-

kumu, atpūtas vietu, parku/dārzu izveide 
un labiekārtošana
•	 U.c. atbalsts sabiedrisko aktivitāšu 

dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
Rīcības ietvaros ir attiecināms: iekārtu, 

tehnikas, aprīkojuma, informācijas 
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma 
iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras 
izveide sabiedrisko aktivitāšu (apmācību 
un interešu klubu, kultūras, vides 
aizsardzības, sporta un cita brīvā laika 
pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai 
vietējiem iedzīvotājiem. 

411.pasākums “Konkurētspējas 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā” 

1.aktivitāte: iekārtu tehnikas, 
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju 
un programmu nodrošinājuma iegāde 
un uzstādīšana, infrastruktūras izveide 
lauksaimniecības produktu ražošanai un 
pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās 
produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo 
augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) 
stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, 
žogu, žogu balstu iegāde, uzstādīšana un 
stādījumu ierīkošana 

un 
2.aktivitāte: iekārtu, tehnikas, 

aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju 
un programmu nodrošinājuma iegāde 
un uzstādīšana, infrastruktūras izveide 
lauksaimniecības produktu pārstrādei un 
pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā 
pašu saražotās produkcijas iepakošanai.

1.2.rīcība Atbalsts lauksaimniecības 
produktu pārstrādei un pirmapstrādei 
mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās 
produkcijas iepakošanai un atbalsts 
lauksaimniecības produktu ražošanai un 
pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās 
produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo 
augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) 
stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, 
žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un 
stādījumu ierīkošana

Pieejamais finansējums – Ls 36 679,08 
Mērķis – nodrošināt iekārtu, tehnikas, 

aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju 

un programmu nodrošinājuma iegādi 
un uzstādīšanu, infrastruktūras izveidi, 
lai veicinātu lauksaimniecības produktu 
pārstrādi un pirmapstrādi mājas apstākļos, 
tai skaitā pašu saražotās produkcijas 
iepakošanu, kā rezultātā palielināsies 
lauksaimniecības infrastruktūras un 
materiāltehniskās bāzes nodrošinājuma 
līmenis lauksaimniecības produktu 
pārstrādei mājas apstākļos, pievienojot 
lauksaimniecības produktiem pievienoto 
vērtību un nodrošināt iekārtu, tehnikas, 
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju 
un programmu nodrošinājuma iegādi 
un uzstādīšanu, infrastruktūras izveidi, 
lai veicinātu lauksaimniecības produktu 
ražošanas un pirmapstrādes attīstību, kā 
rezultātā partnerības teritorijā palielināsies 
lauksaimniecības infrastruktūras un 
materiāltehniskās bāzes nodrošinājuma 
līmenis, attīstīsies lauksaimniecības 
uzņēmumu saimnieciskā darbība un 
konkurētspēja.

Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību 
mērķiem, plānotajām darbībām, projektu 
vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu 
skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var 
iepazīties biedrības “Pierīgas partnerība” 
konsultantu atrašanās vietā Mārupes 
novadā, Daugavas iela 29, atbildīgā Nadīna 
Millere, tālr.67149872, 26440279, nadina.
millere@pierigaspartneriba.lv; Gaļina 
Nicberga, tālr.67149874, galina.nic-
berga@pierigaspartneriba.lv un Olaines 
novadā, Zemgales ielā 33, atbildīgā Ilze 
Mazure, tālr.67146030, ilze.mazure@
olaine.lv, kā arī Lauku atbalsta dienesta 
mājas lapā www.lad.gov.lv un mājas lapā 
www.marupe.lv. sadaļā Eiropas Savienība 
un www.olaine.lv; www.babite.lv, www.
pierigaspartneriba.lv

Projekta iesnieguma veidlapa ir atro-
dama mājaslapās: www.lad.gov.lv, www.
marupe.lv, www.olaine.lv, www.babite.lv, 
www.pierigaspartneriba.lv

Projektu iesniegumus var iesniegt arī ele-
ktroniska dokumenta formā, parakstītu ar 
drošu elektronisko parakstu un apliecinātu 
ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu 
likumā noteiktajā kārtībā. Pprojekta iesn-
iegums nosūtāms Lauku atbalsta dienes-
tam uz e-pastu lad@lad.gov.lv.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ 
EIROPAS SAVIENĪBA

Biedrība „Pierīgas partnerība” izsludi-
na atklāta konkursa projektu iesniegumu 
pieņemšanas

5. kārtu Rīcības programmas Eiropas 
Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 
2007.-2013.gadam pasākuma „Terito-
rijas attīstības stratēģiju īstenošana» 
ietvaros apstiprinātās Vietējās attīstības 
stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana no-
tiks no 2013.gada 12.jūlija līdz 2013.
gada 12.augustam.

5. kārtā pieejamais publiskais 
finansējums ir Ls 107 613,43.

Projektu iesniegumi jāiesniedz 
Mārupes novadā, Daugavas ielā 29, 

2.stāvā 2-12.kabinetā (tel.: 26440279, 
67149874) vai Olaines novadā, Zemgales 
ielā 33 (tālr.67146030)

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks 
Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības 
fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam 
pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju 
īstenošana” šādām aktivitātēm un rīcībām:

Aktivitātes „Ar zivsaimniecību un tūrismu 
saistītas maza mēroga infrastruktūras un pak-
alpojumu attīstība” ietvaros 3.1.rīcība „At-
balsts tūrisma un zivsaimniecības attīstībai”, 
pieejamais finansējums Ls 107 613,43.

Mērķis – radīt brīvā laika pavadīšanas, 
kultūras, sporta pasākumu un aktīvās 
atpūtas vietas, labiekārtot tās, un 
nodrošināt pieeju visām sociālajām 
iedzīvotāju grupām un vecumiem. 
Radīt teritorijā esošo kultūrvēsturisko, ain-
avisko, intelektuālo vērtību sasniedzamību 
un pieejamību, to apkārtējas vides 
labiekārtošana, saglabājot un sako-
pjot dabas un kultūras mantojumu. 
Iespējamie risinājumi: 

1.  Izveidot un labiekārtot aktīvai 
atpūtai domātas publiski pieejamas vietas 
pie ūdeņiem, nodrošināt ūdeņu piekrastes 
pieejamību;

2. Celt iedzīvotāju apziņu par dabas 
un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanas 
nepieciešamību

3. Vietējā līmeņa ceļu tīkla 
uzlabošana

4. Veloceliņu, gājēju celiņus izbūve
5. Tūrisma potenciāla 

popularizēšana un attīstības veicināšana
Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību 

mērķiem, plānotajām darbībām, projektu 
vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu 
skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var 
iepazīties biedrības “Pierīgas partnerība” 
konsultantu atrašanās vietā Mārupes 
novadā, Daugavas iela 29, atbildīgā Nadīna 
Millere, tālr.67149872, 26440279, nadina.
millere@pierigaspartneriba.lv; Gaļina 
Nicberga, tālr.67149874, galina.nicber-
ga@pierigaspartneriba.lv  un Olaines 
novadā, Zemgales ielā 33, atbildīgā Ilze 

Mazure, tālr.67146030, ilze.mazure@
olaine.lv, kā arī Lauku atbalsta dienesta 
mājas lapā www.lad.gov.lv un mājas lapā 
www.marupe.lv. sadaļā Eiropas Savienība 
un www.olaine.lv; www.babite.lv, www.
pierigaspartneriba.lv

Projekta iesnieguma veidlapa ir atro-
dama mājas lapā: www.lad.gov.lv,  www.
marupe.lv, www.olaine.lv, www.babite.lv, 
www.pierigaspartneriba.lv

Projektu iesniegumus var iesniegt arī ele-
ktroniska dokumenta formā, parakstītu ar 
drošu elektronisko parakstu un apliecinātu 
ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu 
likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesn-
iegums nosūtāms Lauku atbalsta dienes-
tam uz e-pastu lad@lad.gov.lv.

Gaidām jūs ar jaunām  idejām! 
Palīdzēsim tās realizēt.

Nadīna Millere, biedrības „Pierīgas 
partnerība” valdes priekšsēdētāja 

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ 
EIROPAS SAVIENĪBA
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Mārupes novada Dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4/2013

Apstiprināti ar Mārupes novada Domes
2013. gada 24.  aprīļa 

sēdes Nr. 7, lēmumu Nr. 15

Par aprūpes mājās pakalpo-
jumu Mārupes novadā 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un 
sociālās  palīdzības likuma 3.panta trešo daļu

I Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi nosaka aprūpes mājās 

pakalpojuma piešķiršanas un  saņemšanas 
kārtību, kā arī  aprūpes mājās pakalpojuma 
jautājumos pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un 
pārsūdzības kārtību.

2. Aprūpes mājās pakalpojumu ir tiesīgas 
saņemt personas, kuras deklarējušas dzīvesvietu 
un faktiski atrodas Mārupes novadā, un ku-
ras vecuma vai fiziska rakstura traucējumu 
dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu 
personīgo aprūpi un kurām nav apgādnieku vai 
tie slimības, nodarbinātības vai citu objektīvu 
apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo 
palīdzību.

3. Aprūpi mājās organizē un nodrošina 

Mārupes novada Sociālais dienests,  darba 
dienās, Sociālā dienesta darba laikā.

4. Aprūpe mājās tiek nodrošināta personām, 
kurām ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas 
personas statuss un personām, kuru 
mājsaimniecības ienākumi nepārsniedz Ls 
200.- mēnesī. 

II Aprūpes mājās pakalpojumu piešķiršanas 
un saņemšanas kārtība 

5. Aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanai 
Sociālajā dienestā jāiesniedz šādi dokumenti:

5.1. iesniegums, norādot problēmu un tās 
vēlamo risinājumu;

5.2. ģimenes ārsta izziņa par personas 
veselības stāvokli, par aprūpes mājās pak-
alpojuma nepieciešamību un medicīnisko 
kontrindikāciju neesamību (plaušu tuberku-
loze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, 
seksuāli transmisīvās slimības);

5.3. invaliditāti apliecinoša dokumenta kopi-
ja, ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar 
invaliditāti. 

5.4. Sociālais dienests var pieprasīt per-
sonai iesniegt papildu dokumentus, ja tas 
nepieciešams lēmuma pieņemšanai.

6. Uz iesniegto dokumentu pamata sociālais 
darbinieks apseko personas dzīves apstākļus, 
nosaka viņas individuālās vajadzības, sastāda 

Mārupes novada Dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 33/2012

Apstiprināti ar Mārupes novada Domes
2013.gada 27.marta Domes sēdes Nr.4, 

lēmumu Nr. 17
Par pašvaldības atbalstu  

biedrībām un nodibinājumiem 
Izdoti saskaņā ar likuma 

„Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
I Vispārīgie noteikumi

1.Saistošie noteikumi nosaka kārtību, 
kādā Mārupes novada Dome piešķir atbal-
stu biedrībām un nodibinājumiem sabiedriski 
nozīmīgu aktivitāšu īstenošanai.

2.Tiesības saņemt atbalstu ir  Latvijas Re-
publikas biedrību un nodibinājuma reģistrā  
reģistrētām biedrībām un nodibinājumiem, kuru 
reģistrēta juridiskā adrese un pamatdarbības 
vieta ir Mārupes novada administratīvajā 
teritorijā (turpmāk – Pretendenti).

3.Pretendenti iesniedz pieteikumus 
pašvaldības atbalsta saņemšanai līdz tekošā 
gada 1.aprīlim. Pieteikumi, kuri iesniegti pēc 
noteiktā termiņa, netiek izskatīti. 

II Atbalsta piešķiršanas mērķi
4. Atbalsta piešķiršanas mērķi ir:
4.1.sekmēt brīvprātīgās iniciatīvas Mārupes 

novada administratīvajā teritorijā un veicināt 
organizāciju sadarbību ar pašvaldību;  

4.2. atbalstīt biedrību un nodibinājumu 
aktivitātes, sabiedriski nozīmīgu projektu 
un pasākumu īstenošanu Mārupes novada 
administratīvajā teritorijā;

4.3. veicināt demokrātisku sabiedrības 
pārvaldes formu paplašināšanu; 
4.4. veicināt un atbalstīt organizāciju izveidi un 
darbību, rosināt indivīdu iesaisti organizāciju 
darbā;

4.4. veicināt iedzīvotāju aktivitāti un 
līdzdalību Mārupes novada iedzīvotājiem 
aktuālu problēmu risināšanai;

4.5. veicināt sadarbību starp pašvaldību, 
privāto sektoru un organizācijām Mārupes 
novadā;

4.6. sekmēt pašvaldības informatīvo 
atvērtību, veicinot uzticības atmosfēru 
pašvaldības attiecībās ar sabiedrību.

III Atbalsta apmērs un piešķiršanas 
nosacījumi

5.Atbalsta apmērs ir nosakāms katram 
Pretendentam individuāli, pamatojoties uz 
pieteikumā norādītu atbalsta saņemšanas mērķi 
un pieteikumam pievienoto izvērsto aktivitātes 
īstenošanai nepieciešamo izdevumu aprēķinu 
tāmi.

6.Atbalsts vienam Pretendentam budžeta 
gada ietvaros nepārsniedz Ls 1000,- un 80% 
no tāmē norādītas  aktivitātes īstenošanai 
nepieciešamo izdevumu kopsummas.

7.Pretendents viena budžeta gada ietvaros ir 
tiesīgs saņemt vienu atbalstu vienas aktivitātes 
īstenošanai. Atkārtots atbalsta pieprasīšana 
iepriekš no pašvaldības budžeta atbalstītas 
aktivitātes īstenošanai nav pieļaujama.

8.Atbalsts tiek piešķirts Pretendentiem, kuri 
īsteno sekojošas aktivitātes:

8.1.paredz sabiedriski nozīmīgu programmu, 
projektu un pasākumu realizāciju Mārupes 
novadā;

8.2. piesaista vietējos resursus un brīvprātīgo 
darbu sabiedriski nozīmīgos projektos; 

8.3.īsteno sociālu programmu;
8.4. īsteno neformālās izglītības programmas 

dažādām iedzīvotāju sociālajām grupām;
8.5. piedāvā brīvā laika pavadīšanas 

dažādošanas un kvalitātes uzlabošanas iespējas;
8.6. nodrošina un piedāvā sociālos pakalpoju-

mus noteiktām sociālajām iedzīvotāju grupām;
8.7. iesaista cilvēkus ar invaliditāti un rada 

viņiem pieejamu informatīvo un fizisko vidi.
9. Visām Pretendenta īstenotajām aktivitātēm 

ir jānotiek Mārupes novada administratīvajā 
teritorijā.

10.Atbalsts netiek piešķirts:
10.1.aktivitāšu īstenošanai, kuras nav minētas 

saistošo noteikumu 8.punktā vai kuras neatbilst 
saistošo noteikumu 9.punkta prasībām;

10.2. aktivitāšu īstenošanai, kuras nav vērstas 
uz 4.punktā minēto mērķu sasniegšanu vai kuras 
neatbilst Statūtos norādītajiem pamatdarbības 

veidiem; 
10.3. izdevumu segšanai, kas saistīti ar:
10.3.1.Pretendenta administrācijas un dar-

binieku atlīdzību;
10.3.2. nekustamo īpašumu iegādi vai 

būvniecību, tai skaitā rekonstrukciju un 
renovāciju;

10.3.3. pabalstiem un citu maksājumiem 
privātpersonām;

10.3.4. notikušo projektu vai pasākumu ap-
maksu.

10.4. aktivitāšu īstenošanai, kur mērķis ir 
peļņas gūšana;

10.5. politiskiem vai militāriem pasākumiem;
10.6. pretendentam, kurš nav iesniedzis ats-

kaiti par iepriekš piešķirtā finansējuma izlieto-
jumu;

10.7.pretendentam, kuram ir nodokļu, nomas 
vai komunālo maksājumu parādi;

10.8. pretendentam, kurš sniedzis nepatiesas 
ziņas;

10.9. pretendentam, kurš nav paredzējis 
līdzfinansējumu atbalstāmas aktivitātes 
īstenošanai no pašu līdzekļiem vai citiem avo-
tiem.

IV Atbalsta piešķiršanas kārtība
11. Mārupes novada Dome katru gadu 

pašvaldības budžeta ietvaros nosaka finanšu 
līdzekļu summu, kas tiek novirzīta atbal-
sta izmaksāšanai šajos noteikumos noteiktajā 
kārtībā. Domes noteiktā finansējuma summa 
ne vēlāk kā līdz katra tekoša gada 1.februārim 
ir publicējama vietējā laikrakstā „Mārupes 
Vēstis”, tīmekļa vietnē www.marupe.lv, 
kā arī izliekama publiskajās vietā kopā ar 
uzaicinājumu iesniegt pieteikumus. 

12. Saistošo noteikumu prasībām atbilstoši 
Pretendenti līdz 1.aprīlim sagatavo un iesniedz 
pieteikumu atbalsta saņemšanai, kurā norāda 
šādu informāciju:

12.1. Pretendenta nosaukums, reģistrācijas 
numurs, juridiskā adrese, faktiskās atrāšanas 
adreses, kontaktinformācija;

12.2. ziņas par Pretendenta iepriekšējo 
pieredzi, sniedzot informāciju par paveik-
tajiem sabiedriskajiem darbiem vismaz par 2 
iepriekšējiem gadiem; ja Pretendents ir ticis 
reģistrēts mazāk kā 2 gadus pirms pieteikuma 
iesniegšanas, tad informācija ir norādama par 
visu darbības periodu kopš reģistrācijas da-
tuma;

12.3. ziņas par visām tekošajā gadā 
plānotajām aktivitātēm, katrai aktivitātei 
norādot sasniedzamo mērķi. Katrai norādītājai 
aktivitātei jāatbilst kaut vienam Pretendenta 
Statūtos norādītajam pamatdarbības mērķim;

12.4. informācija par atbalstāmo aktivitāti, 
tās īstenošanas rezultātā sasniedzamo mērķi un 
tās īstenošanas nepieciešamiem izdevumiem;

12.5. informācija par pretendenta paša 
finansējumu, līdzfinansējuma piesaistīšanas 
iespējām;

12.6. cita nozīmīga informācija.
13. Pieteikuma pievieno:
13.1. izvērsta aktivitātes īstenošanai 

nepieciešamo izdevumu aprēķinu tāme;
13.2. Pretendenta reģistrācijas apliecības 

kopija;
13.3. Pretendenta Statūtu kopija. 
14. Pretendents atbild par sniegto ziņu pat-

iesumu. 
15. Iesniegtos dokumentus pašvaldība 

atpakaļ neizsniedz. 
16. Pieteikumi tiek vērtēti divās kārtās
16.1. atbilstoši administratīvās atbilstības 

vērtēšanas kritērijiem; 
16.2. atbilstoši kvalitātes vērtēšanas 

kritērijiem.
17. Pieteikumus pirmajā kārtā vērtē Mārupes 

novada Domes izpilddirektors (turpmāk tekstā 
– izpilddirektors), pārbaudot: 

17.1. vai projekta iesniedzējs atbilst saistošo 
noteikumu 2.punktā noteiktajām prasībām; 

17.2. vai pieteikums atbilst šo noteikumu 3., 
4., 8.un 9.punktos noteiktajām prasībām.

18. Ja pieteikums neatbilst kaut vienam šo 
noteikumu 17.punktā norādītajam kritērijam, 
pieteikums netiek vērtēts otrajā kārtībā, par ko 
Pretendents tiek informēts rakstveidā.

19. Ja pieteikums atbilst šo noteikumu 
17.punktā norādītajiem kritērijiem, tas tiek 
virzīts vērtēšanai otrajā kārtā.

20. Pieteikumus otrajā kārtā vērtē Mārupes 

novada Dome.
21. Pieteikumi otrajā kārtā tiek vērtēti pēc 

šādiem kritērijiem, piešķirot attiecīgu punktu 
skaitu:

22. Pēc pieteikumu vērtēšanas pabeigšanas, 
Pieteikumi tiek sarindoti dilstošā secībā pēc 
iegūto punkti skaita, pirmo numuru piešķirot pi-
eteikumam, kurš ieguvis lielāko punktu skaitu. 

Vērtēšanas kritēriji

Maksimāli 
pieļaujamais  

punktu 
skaits

Iegūstamie punkti

21.1.Aktivitātes 
nozīmīgums 20

1.Aktivitātes īstenošanas gadījumā tiks sasniegti 3 un  vairāk 
no saistošo noteikumu 4.punktā minētajiem mērķiem – 20 
punkti;
2. Aktivitātes īstenošanas gadījumā tiks sasniegti 2 no saistošo 
noteikumu 4.punktā minētajiem mērķiem – 10 punkti;
3. Aktivitātes īstenošanas gadījumā tiks sasniegts 1 no saistošo 
noteikumu 4.punktā minētajiem mērķiem – 5 punkti.

21.2.pretendenta 
līdzfinansējums 
(procentos 
no kopējām 
aktivitātes 
īstenošanai 
paredzētajām 
izmaksām)

20 1. aktivitāte tiek finansēta no pašu līdzekļiem vai no citiem  
avotiem piesaistītiem līdzekļiem vairāk kā 50% no kopējām 
izmaksām - 20 punkti;
2. . aktivitāte tiek finansēta no pašu līdzekļiem vai no citiem  
avotiem piesaistītiem līdzekļiem 30-50% apmērā no kopējām 
izmaksām – 15 punkti;
3. aktivitāte tiek finansēta no pašu līdzekļiem vai no citiem  
avotiem piesaistītiem līdzekļiem 20% apmērā no kopējām 
izmaksām – 10 punkti;
4. aktivitāte tiek finansēta no pašu līdzekļiem vai no citiem  
avotiem piesaistītiem līdzekļiem mazāk par 20% no kopējām 
pasākuma izmaksām vai līdzfinansējums netiek paredzēts 
vispār – 0 punkti.

21.3. pretend-
enta pieredze

20 1. pretendents kā patstāvīgā juridiskā persona  darbojas jomā, 
kurā īsteno atbalstāmo aktivitāti, vairāk kā 10 gadus – 20 
punkti;
2. pretendents kā patstāvīgā juridiskā persona  darbojas jomā, 
kurā īsteno atbalstāmo aktivitāti, 5-10 gadus – 15 punkti;
3. pretendents kā patstāvīgā juridiskā persona  darbojas jomā, 
kurā īsteno atbalstāmo aktivitāti, 1-5 gadus – 10 punkti;
4. pretendents kā patstāvīgā juridiskā persona  darbojas jomā, 
kurā īsteno atbalstāmo aktivitāti, ne vairāk kā vienu gadu–5 
punkti.

21.4. pasākuma 
publicitāte

20 1. pretendents piedāvā, īstenojot aktivitāti piesaistīt masu 
mediju līdzekļu pārstāvjus – 20 punkti;
2. pretendents nepiedāvā, īstenojot aktivitāti, piesaistīt masu 
mediju līdzekļu pārstāvjus –0 punkti. 

23. Atbalsts tiek piešķirts katram Pretend-
entam, sākot ar pirmo pieteikumu (22.punkts) 
Mārupes novada Domes izsludinātā finansējuma 
ietvaros (11.punkts).

24. Pieteikumi, kuriem nepietika 11.punkta 
kārtībā Domes apstiprinātais finansējums, tiek 
noraidīti.

25. Mārupes novada Dome pieņemtos 
lēmumus noformē Administratīvā procesa 
likumā noteiktajā kārtībā. 

V Lēmumu izpildes un kontroles kārtība
26. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu izpilda, 

pārskaitot atbalstu uz Pretendenta  norēķinu kon-
tu kredītiestādē uz rēķina pamata.

27. Nē vēlāk kā viena mēneša laikā pēc 
atbalstāmās aktivitātes īstenošanas pabeigšanas, 
Pretendentam jāiesniedz Domē atskaite par at-

balsta izlietojumu. 
28. Ja piešķirtais atbalsts tiek izlietots iepriekš 

neparedzētajiem mērķiem, netiek izlietots 
vai netiek izlietots pilnībā, tad neizlietoto 
vai neatbilstoši izlietoto atbalstu Pretendents  
atmaksā Mārupes novada Domei 10 darba dienu 
laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas.

VI Pārejas noteikumi
29. 2013.gadā nav piemērojami saistošo no-

teikumu 3.punktā un 11.punktā noteiktie termiņi. 
30. 2013.gadā Pretendenti iesniedz pieteiku-

mus pašvaldības atbalsta saņemšanai 2 mēnešu 
laikā no brīža, kad pašvaldība ir publicējusi 
attiecīgu uzaicinājumu  vietējā laikrakstā 
„Mārupes Vēstis” kopā ar  Domes noteiktā 
finansējuma summu. 

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs
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“Aprūpe mājās pakalpojuma novērtēšanas kar-
ti” (Pielikums Nr.1) un sagatavo priekšlikumus, 
kāds pakalpojuma veids un apjoms aprūpējamai 
personai ir nepieciešams. 

7. Desmit darba dienu laikā no visu šo no-
teikumu 5.punktā paredzēto dokumentu 
saņemšanas, Sociālais dienests pieņem lēmumu 
par aprūpes mājās pakalpojuma nepieciešamību 
un slēdz vienošanos par aprūpes mājās 
veikšanu. ( Pielikums Nr.2).

8. Sociālais dienests normatīvajos aktos 
noteiktajā termiņā veic Aprūpes kvalitātes 
novērtēšanu (Pielikums Nr.3). 

9. Dienestam, pieņemot motivētu lēmumu, ir 
tiesības lemt par Aprūpes  mājās nepieciešamību 
ģimenei (personai), ja tās situācija neatbilst 
šajos noteikumos minētajiem pakalpojuma 
saņemšanas kritērijiem, ja ģimenei (personai) 
radušās īpašas grūtības.

10. Aprūpe mājās netiek nodrošināta 
personām:

10.1. kuras neatbilst trūcīgas vai 
maznodrošinātas personas vai ģimenes sta-
tusam, kuru ienākumi pārsniedz Ls 200,- mēnesī 
vai kurām ir tuvinieki, kas spēj nodrošināt 
nepieciešamo aprūpi;

10.2. kurām ir noteikta I grupas invaliditāte  
un kuras saņem valsts nodrošinātu pabalstu 
invalīdam, kuram ir nepieciešama kopšana;

10.3. kuras  ir noslēgušas uztura līgumu, kurā 
ir paredzēta  viņas aprūpe un šī aprūpe tiek  
nodrošināta  vai var tikt nodrošināta no  uztura 
ņēmēja vai  likumīgo apgādnieku puses;

10.4. kuras atsavinājušas savas īpašuma 

tiesības (dāvinājums, pirkuma - pārdevuma 
līgums un tml.), saglabājot īres tiesības šajā 
dzīvojamā platībā un kurai tiek nodrošināta  vai 
var tikt nodrošināta aprūpe  no  personas, kas 
ieguvusi īpašuma tiesības uz attiecīgo īpašumu 
vai  likumīgo apgādnieku puses;

10.5. personām, kuras slimo ar tuberku-
lozi atklātā formā un bīstamām infekcijas vai 
seksuāli transmisīvām slimībām, kā arī personas 
ar garīga un psihiska  rakstura traucējumiem, 
kas apdraud pakalpojuma sniedzēja drošību. 

11. Aprūpes mājās pakalpojumu pārtrauc, ja:
11.1. persona atgūst pašaprūpes spējas 

vai rodas apstākļi, kad aprūpe mājās netiek 
sniegta (personas ievietošana stacionārā vai 
rehabilitācijas iestādē);

11.2. personas aprūpi spēj nodrošināt viņas 
apgādnieki vai ģimenes locekļi;

11.3. persona rakstiski atsakās no aprūpes 
mājās;

11.4. persona ir noslēgusi uztura līgumu 
vai cita veida līgumu, kurā ir paredzēta  viņas 
aprūpe un šī aprūpe tiek  nodrošināta  vai var 
tikt nodrošināta no  uztura ņēmēja vai  likumīgo 
apgādnieku puses;

11.5. persona atsavinājusi savas īpašuma 
tiesības (dāvinājums, pirkuma - pārdevuma 
līgums un tml.), saglabājot īres tiesības šajā 
dzīvojamā platībā  un kurai tiek nodrošināta  vai 
var tikt nodrošināta aprūpe  no  personas, kas 
ieguvusi īpašuma tiesības uz attiecīgo īpašumu 
vai  likumīgo apgādnieku puses;

11.6. persona regulāri atrodas alkohola vai 
narkotisko vielu reibumā. Minētajā gadījumā 

Mārupes novada Dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7/2013

Apstiprināti ar Mārupes novada Domes
2013.gada 29. maija 

lēmumu Nr.8
(prot.nr.10, pielik.Nr.8)

Par Mārupes novada pašvaldības 
palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā
Izdoti saskaņā ar 

likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā”

6.panta otro daļu, 7.panta sesto daļu, 
9.panta pirmās daļas 4.punktu, 

14.panta pirmās daļas 6.punktu, 15.pantu, 

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – no-

teikumi) nosaka kārtību, kādā Mārupes novada 
pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā, izīrējot Mārupes novada pašvaldībai 
piederošu vai uz likumīga pamata Mārupes no-
vada pašvaldības lietojumā esošu dzīvojamo 
telpu.

2. Mārupes novada pašvaldība sniedz 
palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 
fiziskām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta 
ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā, 
ja tai vai tās ģimenes loceklim nepieder cita 
dzīvošanai derīga dzīvojamā māja vai dzīvojamā 
telpa saskaņā likuma „Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” ”(turpmāk tekstā – Li-
kums) 16.panta trešo daļu, izņemot Likumā un 
noteikumos īpaši atrunātos gadījumus.

II  PERSONU KATEGORIJAS, KURĀM 
SNIEDZAMA PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBA 
DZĪVOKĻA JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ
3. Personas, kuras ar dzīvojamo telpu 

nodrošināmas pirmām kārtām, noteiktas 
Likuma 14.pantā. Papildus Likuma 14.pantā 
uzskaitītām personu kategorijām, Mārupes 
novada pašvaldība sniedz palīdzību

3.1. maznodrošinātai personai, kura 
audzina bērnu invalīdu; 

3.2. maznodrošinātai personai, kuras  
apgādībā ir vismaz trīs nepilngadīgie bērni. 

4. Mārupes novada pašvaldība izīrē 
dzīvojamo telpu vispārējā kārtībā:

4.1. kā dienesta dzīvokli Mārupes no-
vada Domes dibināto iestāžu darbiniekam, 
kura nodarbināšana ir saistīta ar šīs perso-
nas pārcelšanos uz Mārupes novadu no ci-
tas pašvaldības administratīvās teritorijas, ja 
darbinieka mēneša atalgojums nepārsniedz 
Ls 600,- mēnesī un Mārupes novada Domes 
dibināta iestāde ir darbinieka pamata darba 
vieta. Šajā gadījumā nav piemērojami noteiku-
mu 2.punktā ietvertie nosacījumi par deklarēto 
dzīvesvietu un nekustamo īpašumu piederību;

4.2. Personai, kura uz tiesas sprieduma 
pamata tiek izlikta no dzīvojamās platības, 
ja atbilstoši Bāriņtiesas atzinumam šī per-
sona nav spējīga nodrošināt apgādībā esošos 
nepilngadīgos bērnus ar dzīvošanai derīgu 
dzīvojamo platību;

III REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA 
PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBAS 

SAŅEMŠANAI
5. Persona, kas vēlas saņemt palīdzību, 

iesniedz Mārupes novada pašvaldībā rakstveida 
iesniegumu, kurā norāda:

5.1. Personas vārdu, uzvārdu, personas 
kodu;

5.2. Personas deklarēto dzīvesvietu un 
faktisko dzīvesvietu, ja tā atšķiras no deklarētās 
dzīvesvietas;

5.3. Personas īpašumā, valdījumā vai 
tiesiskā lietojumā esošos nekustamos īpašumus 
Latvijas Republikas teritorijā;

5.4. Ziņas par maznodrošinātas (trūcīgas) 
personas statusa piešķiršanu, norādot lēmuma 
pieņēmēju un lēmuma pieņemšanas datumu.

6. Ja persona vēlas saņemt palīdzību, 
pamatojoties uz kādu īpašu apstākli, iesniegumā 
ir norādama attiecīga informācija vai iesn-
iegumam ir pievienojami šos īpašus apstākļus 
apliecinoši dokumenti:

6.1. Persona, kurai ir 3 vai vairāk bērni, 
norāda attiecīgas ziņas iesniegumā un pēc savas 
izvēles var pievienot bērnu dzimšanas apliecību 
kopiju;

6.2. Persona, kuras apgādībā ir bērns 
invalīds, norāda attiecīgas ziņas iesniegumā un 
obligāti pievieno apgādību nodibinošo doku-
mentu un invalīda apliecības kopiju;

6.3. Persona, kura tiek izlikta no 
dzīvojamās telpas uz tiesas sprieduma pamata, 
norāda attiecīgas ziņas iesniegumā un obligāti 
pievieno tiesas sprieduma norakstu;

6.4. Persona, kurai ir darba tiesiskās 
attiecības ar Mārupes novada pašvaldības 
iestādi, norāda attiecīgas ziņas iesniegumā un 
pēc savas izvēles var pievienot darba līguma 
kopiju;

6.5. Persona, kura sasniegusi pensijas ve-
cumu, norāda attiecīgas ziņas iesniegumā un 
obligāti pievieno  pensionāra apliecības kopiju;

6.6. Persona, kura ir invalīds, norāda 
attiecīgas ziņas iesniegumā un obligāti pievieno 
invalida apliecības kopiju;

6.7. Persona, kura ir politiski represētā, 
norāda attiecīgas ziņas iesniegumā un obligāti 
pievieno politiski represētās personas apliecības 
kopiju;

6.8. Persona, kura ir bārenis vai bērns, kuri 
palicis bez vecāku gādības un audzināts bērnu 
aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē 
vai pie aizbildņa, norāda attiecīgas ziņas 
iesniegumā un pēc savas izvēles var pievienot 

bāriņtiesas atzinumu;
6.9. Repatriants norāda attiecīgas ziņas 

iesniegumā un obligāti pievieno Pilsonības un 
migrācijas pārvaldes lēmuma par repatrianta 
statusa piešķiršanu kopiju un pēc savas izvēles 
var pievienot izziņu par dzīvesvietu Mārupes 
novadā pirms izceļošanas no Latvijas Repub-
likas;

6.10. Persona, kuras tiek atbrīvotas pēc 
soda izciešanas no ieslodzījuma vietas, norāda 
attiecīgas ziņas iesniegumā un obligāti pievieno 
Ieslodzījumu vietas pārvaldes izziņu;

6.11. Persona, kuras apgādībā ir aizgādnībā 
esoša persona, maznodrošināta pensijas ve-
cumu sasniegusi persona vai maznodrošināta 
persona, kura ir invalīds, norāda attiecīgas 
ziņas iesniegumā un pēc savas izvēles var 
pievienot apgādību nodibinoša dokumenta 
kopiju un bāriņtiesas lēmumu par aizgādības 
nodibināšanu, vai pensionāra vai invalīda 
apliecības kopiju.

7. Mārupes novada Dome izskata iesn-
iegumu nākamajā sēdē pēc tā saņemšanas, bet 
ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesniegu-
ma saņemšanas brīža,  un pieņem noteikumu 
11.1.punktā vai 11.2.punktā minēto lēmumu. 

8. Palīdzības reģistru kārto Mārupes 
novada Domes administrācija atbilstoši Li-
kuma prasībām, pamatojoties uz Mārupes no-
vada Domes lēmumiem par personu atzīšanu 
par tiesīgu saņemt palīdzību (noteikumu 
12.punkts).

9. Personas tiek reģistrētas reģistrā 
ar kārtas numuru, ņemot vērā iesniegumu 
pirmreizēju reģistrācijas datumu, ja par šo per-
sonu ir pieņemts noteikumu 12.punktā minētais 
lēmums.

10. Papildus Likumā noteiktajām ziņām, 
par katru personu palīdzības reģistrā iekļauj 
šādas ziņas:

10.1. personas dzīves vietas adrese;
10.2. ģimenes locekļu skaits.

IV LĒMUMU PIEŅEMŠANAS UN 
PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA 

11. Mārupes novada Dome pieņem 
lēmumus par 

11.1. par personas atzīšanu par tiesīgu 
saņemt palīdzību un iekļaušanu palīdzības 
reģistrā;

11.2. par atteikumu atzīt personu par 
tiesīgu saņemt palīdzību;

11.3. par personas izslēgšanu no palīdzības 
reģistra;

11.4. par personas pārreģistrāciju 
palīdzības reģistrā;

11.5. par palīdzības sniegšanu.
12. Lēmums par personas atzīšanu 

par tiesīgu saņemt palīdzību un iekļaušanu 
palīdzības reģistrā tiek pieņemts, ja persona 
atbilst Likumā vai saistošo noteikumu 3.vai 

4.punkta apakšpunktos norādītājai personu kat-
egorijai un ir sniegusi visas nepieciešanas ziņas 
saskaņā ar noteikumu 5.un 6.punkta prasībām. 

13. Lēmums par atteikumu atzīt per-
sonu par tiesīgu saņemt palīdzību sekojošos 
gadījumos: 

13.1. ja pirms palīdzības lūgšanas per-
sona ar savu rīcību apzināti pasliktinājusi 
sava dzīvokļa tehnisko stāvokli, pamato-
joties uz apsekošanas aktu, ko veic mājas 
Apsaimniekotājs un Mārupes novada Domes 
administrācija;

13.2. piecus gadus pēc tam, kad personas 
īrētās dzīvojamās telpas īres līgums tika izbeigts 
sakarā ar dzīvojamās telpas vai mājas bojāšanu 
vai citādu dzīvojamās telpas lietošanas notei-
kumu pārkāpšanu;

13.3. piecus gadus pēc tam, kad perso-
nas dzīvojamās telpas īres līgums tika izbeigts 
sakarā ar īres maksas un maksas par pakalpo-
jumiem parādu, lai gan persona varēja neuzkrāt 
parādu, jo personas ģimenes pilngadīgo 
ģimenes locekļu kopēji ienākumi īres līguma 
darbības laikā nebija zemāki par attiecīgajā 
mēnesī valstī noteikto viena iedzīvotāja pilna 
iztikas minimuma preču un pakalpojumu groza 
vidējo vērtību latos;

13.4. piecus gadus pēc tam, kad persona 
iegādāto dzīvojamās telpas (dzīvojamās mājas) 
īpašumu labprātīgi atsavinājusi, sadalījusi, 
ieķīlājusi vai apgrūtinājusi ar lietu tiesībām, 
tādējādi zaudējot īpašuma un lietošanas tiesības 
uz dzīvojamo telpu pilnībā.

14. Lēmums par personas izslēgšanu 
no palīdzības reģistra tiek pieņemts Likuma 
10.pantā noteiktajos gadījumos. 

15. Lēmums par personas pārreģistrāciju 
tiek pieņemts Likuma 18.panta trešajā daļā 
noteiktajā gadījumā.

16. Lēmums par palīdzības sniegšanu 
tiek pieņemts, ja ir iestājušies visi sekojoši 
nosacījumi:

16.1. Persona ir atzīta par tiesīgu saņemt 
palīdzību un uz lēmuma par palīdzības 
sniegšanu pieņemšanas brīdi apstākļi, kas 
bija par pamatu personas atzīšanai par tiesīgu 
saņemt palīdzību, nav zuduši;

16.2. Persona ir reģistrēta palīdzības 
reģistrā un personas reģistrācijas kārtas numurs 
ir pirmais dilstošā secībā;

16.3. Mārupes novada pašvaldības īpašumā 
vai tiesiskā lietojumā ir brīvs dzīvošanai derīgs 
dzīvoklis, un par to personai ir ticis paziņots 
Likumā noteiktajā kārtībā;

16.4. Personai ir sniegusi pozitīvu atbildi 
uz pašvaldības piedāvājumu. 

17. Mārupes novada Domes lēmumus var 
pārsūdzēt tiesā administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā. 

Domes priekšsēdētājs M.Bojārs 

sociālā darba speciālists apsekošanas aktā 
fiksējis faktu, ka persona 3 apsekošanas reizes 
pēc kārtas atrodas alkohola vai narkotisko vielu 
reibumā;

11.7. persona necienīgi, agresīvi izturas pret 
sociālā darba speciālistu vai aprūpētāju;

11.8. persona sniegusi nepatiesas ziņas 
vai apzināti maldinājusi Sociālo dienestu par 
aprūpes mājās pakalpojuma nepieciešamību.

12. Aprūpes mājās sniegšanas nepieciešamību 
periodiski pārskata - pastāvīgās aprūpes 
gadījumā reizi gadā, pagaidu aprūpes gadījumā, 
- ja izmainās personas veselības stāvoklis vai 
pēc personas  pieprasījuma.  

III Aprūpes mājās formas un veidi.
13. Persona var saņemt aprūpes mājās pakal-

pojumu, kas ietvert: 
13.1. personisko aprūpi;
13.2. palīdzību personīgās higiēnas 

nodrošināšanā;
13.3. palīdzību mazgāšanās nodrošināšanā 

(vanna, duša);
13.4. palīdzību apģērbties;
13.5. palīdzību iekļūšanai gultā un izkļūšanai 

no tās (tualetes apmeklēšana u.c.);
13.6. palīdzību ēdiena pagatavošanā un trau-

ku mazgāšanā;
13.7. ārsta un citu medicīnas darbinieku 

izsaukšanu;
13.8. pastaigu, vingrinājumu vai citu 

aktivitāšu nodrošināšanu;
13.9. dzīvojamo telpu uzkopšanu, kurā uztu-

ras klients (ne vairāk kā divas telpas);
13.10. pārtikas produktu pirkšanu un piegādi 

mājās (izņemot alkoholiskos dzērienus);
13.11. pārējo ikdienas preču, preses, grāmatu 

u.c. pirkšanu un piegādi mājās;
13.12. veļas nodošanu veļas mazgātavā 

vai apģērbu nodošanu ķīmiskajā tīrītavā un 
saņemšana;

13.13. dzīvokļa u.c. maksājumu kārtošanu ar 
personas piekrišanu;

13.14. malkas piegādi telpās, saskaņā ar 
Aprūpe mājās pakalpojuma novērtēšanas karti;

14. Aprūpe mājās var būt pastāvīga vai pagai-
du.

14.1. pastāvīgu aprūpi mājās piešķir 
personām, kuras vecuma, garīgas slimības vai 
fizisku traucējumu, dēļ nevar veikt ikdienas 
mājas darbus un savu personisko aprūpi pašu 
spēkiem;

14.2. pagaidu aprūpi mājās, ikdienas mājas 
darbu veikšanai un personiskās aprūpes 
nodrošināšanai, personai piešķir ilgstošas 
slimošanas gadījumā vai atveseļošanās perioda 
laikā.

15. Diennakts aprūpe un uzraudzība netiek 
nodrošināta. 

IV Lēmumu apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas kārtība

16.Sociālā dienesta pieņemto lēmumu 
var apstrīdēt  Mārupes novada Domē, 
Administratīvā procesa likuma noteiktajā 
kārtībā. 

V Noslēguma jautājums
17. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā 

dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā.

Domes priekšsēdētājs M.Bojārs 

PAŠVALDĪBA
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VESTISMarupes

Ir izskanējis IX Latvijas Zēnu kora 
salidojums „Nāc, ar puikām”, kas no-
tika maija beigās Cēsīs. Šajā festivālā 
piedalījās 1800 zēni no visiem Latvijas 
novadiem, tai skaitā arī Mārupes vi-
dusskolas zēnu koris, diriģentes Ingas 
Cirses vadībā. 

Jāatzīst, ka zēni ļoti gatavojās šim sali-
dojumam, jo iemācīties gada laikā 19 
dziesmas nav nekāds nieks! Piedalījāmies 
koru konkursa skatē, kur ieguvām augstus 
punktus, kas nodrošināja ceļazīmi uz šo 
salidojumu. 

Pavadītās divas dienas Cēsīs aizritēja 
ļoti ātri, jo notika ne tikai koru mēģinājumi 
Cēsu pils estrādē, bet pirmo reizi Zēnu 
koru salidojumu vēsturē norisinājās arī 
basketbola turnīrs „Dribl-Bums!”. Kopā 
bija pieteikušās 44 komandas. Mūsu zēnu 
kora komanda „Zibšņi” bija apņēmīgi 
noskaņota cīņai, un pēc četrām uzvarētām 
spēlēm pārliecinoši iekļuva finālā.  Arī 
pārējie kora puikas juta līdzi, uzmundrināja 
un ļoti priecājās par komandu, kas ieguva 
godpilno 3. vietu! Komandā spēlēja Niks 
Salenieks, Ričards Kiršholcs, Kaspars 
Markus Molls, Ēriks Kristsons (visi puiši ir 
no 6. b klases) un Alekss Kivrins – Kivrans 

Mārupes vidusskolas zēnu koris svētku gājienā pa Cēsu pilsētas ielām

Mārupes dziedošie zēni 
pārliecinoši arī sportā!

(3.c kl.). Malači, „Zibšņi”!
Pēc spraigā turnīra zēni gatavojās vakara 

svētku gājienam pa Cēsu pilsētas ielām 
un koncertam. Koncertā piedalījās tādi 
pazīstami mūziķi kā Valters Frīdenbergs, 
Renārs Kaupers un arī pats Maestro 
Raimonds Pauls. Koncerts patiešām 
aizkustināja ikvienu no mums, jo dzirdēt 
vienkopus dziedam tik daudz zēnu ir fan-
tastiski! Manuprāt, arī repertuārs puikām 
ļoti patika. Koncertā tika izdziedātas 19 
dziesmas, kas tuvas mums visiem- R. 
Pauls „Nepareizā dziesma”, „Anno Do-
mini”, R. Kaupers „Mana dziesma”, Ē. 
Ešenvalds „Kovārņu ligzda” u.c. Tāpat 
piedalījās arī Jaunpiebalgas ritma grupa, 
kas savā priekšnesumā iesaistīja kā zēnus, 
tā arī skatītājus. Šīs dienas zēniem paliks 
atmiņā vēl ilgi, jo pat pēc koncerta nerimās 
dziesmu dungošana!

Protams, lielu paldies vēlamies teikt 
Mārupes novada Domei, mūsu skolas di-
rektoram J.Lagzdkalnam un visiem kora 
zēnu vecākiem par sniegto atbalstu gatavo-
joties IX Latvijas zēnu koru salidojumam!

Lai Jums visiem jauka vasara !
Inga Cirse, 

kora mākslinieciskā vadītāja 

Ideja 29. maijā no plkst. 12.00 līdz 
12. 15. pulcēties ap savām mīļākajām 
grāmatām, lai kopīgi dalītos lasīšanas 
priekā, ir sadzirdēta arī Mārupes novada 
Skultes sākumskolā. Vienīgi savilkušies 
mākoņi un jau retās lietus lāses neļāva 
visiem „Lasīšanas dienas” dalībniekiem 
ar savām grāmatām doties ārā saulītē vai 
ēnainā vietā. 

Pirmie lasīšanas ceturtdaļstundu sāka 
šī gada absolventi, 4. klases skolēni, 
kuri skolas bibliotēkā noklausījās Latvi-
jas Universitātes rektora Mārča Auziņa 
interviju un starta uzrunu. Pirmā sprai-
gu nodaļu no savas mīļākās grāmatas 
(Aleksandra Volkova „Dzeltenā migla”) 
nolasīja šīs klases skolniece Anastasija 
Rjazanova, taču arī pārējie tika pie savu 
mīļāko grāmatu fragmentiņu lasīšanas. Ar 
bērnu aktivitāti bija apmierināta arī klases 
audzinātāja Jeļena Martjanova. 

3. klases skolēnu un arī viņu audzinātājas 
Jeļenas Trusovas mīļākā grāmata, izrādās, 
ir Daniela Defo piedzīvojumu garstāsts 
„Robinsons Kruzo”.  Bērni ne vien 
noklausījās  skolnieces Nellijas  Hmeļovas 
lasītos fragmentus no šīs grāmatas, bet arī  
labu laiku  pēc tam iesaistījās sarunās par 
šo grāmatu un tās galvenā varoņa nepa-
rasto dzīvi. 

2. klases skolēni, savas audzinātājas  
Jekaterinas Sučkovas rosināti,  šajās 
minūtēs pievērsās „akadēmiskajai  

Lasīšanas diena arī 
Mārupes novada Skultes sākumskolā

lasīšanai”  - visi kopā un katrs atsevišķi viņi 
lasīja krievu literatūras klasiķa  Vladimira 
Koroļenko  garstāstu „Pazemes  bērni”.  
Taču, nenoliedzami, lasīt grāmatas par 
īstu draudzību  un  nesavtību ir lietderīgi 
jebkurā laikā un vietā.  

1. klases audzinātāja Olga Zagdaja 
savus bērnus sapulcināja ārpus klases – 
skolas  informātikas kabinetā, kur lasīja 
viņiem  fragmentus no  savas mīļākās 
grāmatas -  Marka Tvena „Toma Soijera 
piedzīvojumi”.  Cerams, ka mūsdienu 
modernās un it kā visvarenās tehnoloģijas 
neatņems  pirmklasniekiem  vēlmi lasīt 
grāmatas par   visdažādākajām zemēm un  
cilvēkiem un viņu likteņiem. 

Tomēr atklājās, ka visatjautīgākie lasītāji 
ir pirmsskolnieku grupā „Mārītes”. Viņi, 
draudzīgi saspiedušies uz skolas kāpnēm, 
kā vienmēr mutes atpletuši, klausījās, kā 
audzinātāja  Ilona Rupeika lasīja krāšņo 
grāmatu „Fabulas bērniem”. Te nu gan bija 
ko redzēt un dzirdēt! Un varbūt vislielākais 
pārsteigums bija tas, ka pēc audzinātājas 
pie lasīšanas ķērās arī …. sešgadīgā Elise 
Polačenko.  

Nelielā aptauja par ”Lasīšanas dienu” 
Mārupes novada Skultes sākumskolā  lieci-
na, ka visiem jaunā ierosme ir pa prātam un 
ir vēlme atkārtot to arī citus gadus. 

Pirmās „Lasīšanas dienas” mirkļus 
fiksēja un aprakstīja  Valdis Čeičs

Š.g. maijā akreditācija uz sešiem 
gadiem, kas ir augstākais iespējamais 
akreditācijas periods, piešķirta 
Jaunmārupes sākumskolai un tajā 
īstenotajai pamatizglītības programmai 
no pirmās līdz sestajai klasei.

Šogad Jaunmārupes sākumskolai, kopš 
tās dibināšanas 2005.gadā, aizritējis 
astotais mācību gads. Atskatoties uz 
līdzšinējo skolas darbību, skolas direktore 
Iveta Timule atzīst, ka „ļoti labā komisijas 
vērtējuma pamats ir ikdienā mērķtiecīgi 
un sistemātiski īstenotais darbs. Par to 
jāizsaka pateicība visiem pedagogiem, 
skolas darbiniekiem, skolēniem un 
vecākiem, kuri ir pozitīvi domājoši un 
atvērti novitātēm un sadarbībai. Skola 
nevarētu sasniegt tik augstus rezultātus, 
ja nebūtu tik atbalstoša Domes izglītības 
attīstības koncepcija, atbalsts skolēniem 
un skolotājiem, kā arī nodrošinājums ar 
informāciju tehnoloģijām”.

Jaunmārupes sākumskola 
guvusi augstāko akreditācijas 

vērtējumu
Akreditācijas laikā mācību iestādē 

pēc dažādiem kritērijiem tiek vērtēts 
piedāvātais mācību saturs, mācīšanas 
un mācīšanās kvalitāte, izglītojamo 
sasniegumi ikdienas darbā un valsts 
pārbaudes darbos, skolas atbalsts 
skolēniem personības veidošanā, karjeras 
izglītībā u.c., iestādes vide, resursi, kā arī 
darba organizācija, vadība un kvalitātes 
nodrošināšana. Lai Jaunmārupes 
sākumskola vienmēr būtu vieta, kur 
radošā un drošā vidē attīstīties humānām 
un vispusīgām personībām, turpmākajiem 
gadiem skola noteikusi daudz veicamo 
uzdevumu katrā no jomām. Pieaugot 
izglītojamo skaitam Mārupes novadā 
un sabiedrības pieprasījumam, viens no 
lielākajiem izaicinājumiem būs jaunas 
pamatizglītības programmas licencēšana 
līdz 9.klasei.

Kate Nītiņa

Braucot garām Jaunmārupes 
sākumskolai, jau vairāk kā mēnesi ska-
tienu piesaista krāsaini mākslas objekti, 
kas izvietojušies skolas pagalmā. Maija 
sākumā te bija apmetusies Mākslas 
mūza, kas četru dienu garumā piepildīja 
skolu ar dažādiem mākslas notikumiem.

Mākslas dienu nedēļa iesākās ar 
skolēnu radošo darbu izstādes atklāšanu 
skolas vestibilos. Tajā varēja apskatīt 
interešu izglītības pulciņos, mājturības un 
vizuālās mākslas stundās radītos darbus. 
Izstādi iekārtoja skolotājas I.Graudiņa, 
Ē.Drengere, S.Upmane, D.Zemīte, 
E.Vērzemniece, S. Norenberga. 

Par tradīciju nu jau vairākus gadus 
Jaunmārupes sākumskolā kļuvusi modes 
skate, kurai tērpus un dažādus aksesuārus 
aizrautīgi darina un demonstrē skolēni 
paši. Šogad jaunie modelētāji sacentās, 
demonstrējot pašu gatavotas cepures, ku-
ras pēc skates bija apskatāmas izstādē. 

Radošas izdomas bagāts šogad izdevies 
vides instalāciju projekts „Div’ pļaviņas 

Mākslas dienas 
Jaunmārupes sākumskolā

es nopļāvu”, kas vēl joprojām priecē gan 
Jaunmārupes iedzīvotājus, gan garām 
braucošus viesus. Šim notikumam visas 
klases bija gatavojušās jau ilgāku laiku – 
vākušas materiālus, veidojušas katra savu 
siena statiņu skolas pagalmā.

Kā katru gadu, arī šoreiz Mākslas di-
enu neatņemama sastāvdaļa bija teātra 
pulciņu izrādes, par kurām priecājās kā 
skolēni, tā arī viņu vecāki. Skolēniem bija 
iespēja noskatīties 6.klases teātra pulciņa 
izrādi „Spociņa ziema”, savukārt 4.klašu 
teātra pulciņš atrādīja izrādi „Princese un 
cūkgans”.

Pēdējā dienā - Mākslas dienu kulminācijā  
Jaunmārupes sākumskola gaidīja ciemos 
visu skolēnu vecākus, lai parādītu bērnu 
paveikto mācību gada garumā. Aktu zālē 
mūzikas skolotājs 
Rihards Rudzītis 
bija sagatavo-
jis improvizētas 
mūzikas stundas, 
kurās klases un 
solisti dziedāja 
tautas dziesmas. 
Dziesmu mara-
tonu uz brīdi 
pārtrauca 2.  un 
3. klašu teātra 
pulciņu izrādes 
Zinaidas Spādes 
vadībā.

Vienlaicīgi ar koncertu klašu telpās 
darbojās radošās darbnīcas. Vecāki kopā 
ar saviem bērniem apmeklēja „Kafijas 
pauzi”, „Krāsotavu”, „Pogotavu”, „ Mez-
glotavu”, „Foto šoku”, „Eksperimentus”. 

Jaunmārupes sākumskolas skolēnu 
vecākiem bija iespēja jauki pavadīt 
pēcpusdienu skolā, un mums izdevās viņu 
sejās atplaucēt smaidu!

Mākslas dienu kuratores Ēvija Drengere 
un Ilze Graudiņa 

IZGLĪTĪBA
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Maijā un jūnijā visos Latvijas reģionos 
tradicionāli plaši tiek atzīmētas Mākslas 
dienas ar radošajām darbnīcām un 
izstādēm. Arī Mārupē norit aktīva 
mākslas dzīve un Mārupes mākslinieku 
darbu izstādes ar prieku gaida novada 
iedzīvotāji.

Šoreiz ikgadējā Latvijas Mākslas di-
enu pasākumā Mārupes radošo ģimeņu 
un profesionālo mākslinieku sniegums ir 
radošās darbnīcas projekts- izstāžu cikls 
“Skaistums glābs pasauli”. Izstādē piedalās: 
Linda Zēģele, Liene Zēģele, Aiga Pīgožne, 
Ilze šturma, Ilze Zviedrīte, Katrīne Zviedrīte, 
Aldis Baltalksnis, Gulnara Skutele, Polina 
Obrazeja, Agnese Baltiņa, Ieva Aboliņa, 
Arnita Holsta, Paula Holsta, Karīna Mirska, 
Vita Poželaite, Ieva Markēviča –Caruka.

Skaistums glābs pasauli

Šogad maija mēnesis Mārupes 
Mūzikas un mākslas skolas koristiem 
un kora klases pedagogiem bija īpaši 
ražens. Koris tika pie  sava nosauku-
ma „ SKAŅA”,  pirmo reizi piedalījas 
Starptautiskā koru konkursā un pirmo 
reizi dziedāja  kora klases beigšanas 
eksāmenā.

Jau no janvāra koristi cītīgi mācījās 
dziesmu balsis, solo partijas, skatuves 
kultūru savas diriģentes Ingas Graumanes 
un  vokālās mākslas lietpratējas Daces Bu-
las vadībā. Uz Starptautisko koru konkursu 
„Šiauliai Cantat 2013” koris „SKAŅA” 

Bērnu kora „SKAŅA” dalībnieki gandarīti par panākumiem 
starptautiskajā konkursā „Šiauliai Cantat 2013”

Bērnu koris „ SKAŅA” - Sudraba laureāti

devās 24.maijā, vakarā sniedzot koncer-
tu Šauļu kultūras centrā kopā ar koriem 
no Krievijas un Lietuvas. Koris izpildīja 
latviešu komponistes Sarmītes Skrūzmanes 
dziesmas „Ave Maria” un „Saule danci 
ritināja”. Dziesmu pavadījumus spēlēja 
kora koncertmeistare Aija Linde. 

25.maijā bija kora „Skaņa” lielā di-
ena – pirmais Starptautiskais konkurss. 
Jau no paša rīta tika veidotas frizūras, 
spodrināti apavi un, protams, iesildītas 
balsis. Tad tas brīdis bija klāt, un pieteicēji 
paziņoja - konkursa dalībnieki Mārupes 
Mūzikas un mākslas skolas bērnu koris 

Konkurss “Sacenties pats ar sevi!” 
Mārupes vidusskolā notiek jau divus 
gadus, un arī abus gadus mēs esam tajā 
piedalījušās. Konkursa specifika ir tāda, 
ka tajā nav konkurentu, jo katrs it kā 
sacenšas pats ar sevi. 

Mācību gada sākumā katrs skolēns, 
kurš vēlas piedalīties šajā konkursā, 
raksta pieteikumu, kurā uzraksta savus 
mērķus konkrētajam mācību gadam. 
Konkursā mums abām ir veicies ļoti labi 
un esam ieguvušas dažādas nominācijas, 
kā, piemēram, “Tolerantākais skolēns”, 
“Labākais pašnovērtējums” un stikla statu-
ju kā galveno balvu. Pirmajā gadā Anna 
ieguva finālista titulu, bet Anete - laureāta, 
toties šogad mēs abas esam laureātes. 
Laureāta titulu var iegūt skolēni, kuri 
ir īstenojuši savus izvirzītos mērķus un 
sasnieguši prognozēto vidējo vērtējumu. 
Bet finālista titulu saņem skolēni, kuri 

Konkursa „Sacenties pats ar sevi” laureāti ar pedagogiem

Sacenties pats ar sevi!

visa mācību gada garumā ir mērķtiecīgi 
strādājuši, taču kāda iemesla dēļ nav iz-
devies īstenot plānoto par visiem simts 
procentiem. 

Mēs ieguvām arī lielu pieredzi, jo ka-
tru mēnesi bija jāraksta un jāizvērtē, kas 
izdevās un kas neizdevās, un jāsaplāno 
darāmais nākamajam mēnesim. Bet katra 
semestra beigās bija jāapkopo savi sas-
niegumi un jāuzskaita savi labie darbi, kā 
arī jāpalūdz visiem priekšmetu skolotājiem 
mūs novērtēt. Bija interesanti uzzināt, ko 
par mums domā skolotāji. Dažreiz, kad 
nebija īsti ko uzrakstīt, šis konkurss bija kā 
stimuls uzsākt ko jaunu. 

Mums palīdzēja un mūs atbalstīja 
vecāki, draugi, kā arī skolotāji. Mums pa-
tika piedalīties šajā konkursā un ceram, ka 
konkurss turpināsies arī citus gadus.

Anna Raita un Anete Maže, 
8.b klases skolnieces

„SKAŅA”, Latvija.  Zālē iestājās klusums 
un 23 Mārupes novada bērni sāka dziedāt. 
Pirmā dziesma „Magnificat” no Taize 
dziedājumiem, latīņu valodā. Šīs dziesmas 
skanējumu papildināja Tibetas dziedošie 
trauki un zvaniņi, liekot klausītājiem izjust 
īpatnēju, meditatīvu skanējumu. Otrā 
dziesma, vokāli sarežģīta ar tonalitāšu 
maiņām un grūtām solo partijām - latviešu 
tautas dziesma Annas Veismanes apdarē 
„Jo dziedāju , jo skanēja” pārsteidza visus. 
Bērni to izpildīja lieliski, žūrijas komisiju 
ar savu dziedātprasmi  pārsteidza solisti 
Aleksandra Anna Meinerte, Laura Rozen-
berga, Elza Alma Graumane, Madara 
Apsīte,  koristi  Juliāna Kokoreviča, Dan-
iela Pallo, Marta Mežīte, Luīze Sproģe, 
Annija Hanzovska, Lība Dzimtā Zemīte, 
Loreta Ortmane, Katrīna Pļaveniece, 
Katrīna Križmane, Anda Juceviča, Alek-
sa Gaile, Helga Elēna Kluce, Elizabete 
Hanna Kaudze, Patrīcija Vecvagare, 
Patrīcija Krafte, Kristiāna Janberga, 
Katrīna Novorucka, Kristiāna Dankerte, 
Nikola Terešcenkova. Tad skanēja dzies-
mas „ Rīga dimd” Jaņa Cimzes apdarē un 
nebēdnīgi jautrā „ Vilciņs zaķi aicināja” 
latviešu tautas dziesma Annas Veismanes 
apdarē. 

Konkursā piedalījās arī kori no Vācijas, 
Čehijas, Lietuvas, Krievijas. Visi kori gan 
bērnu , gan jauktie (pieaugušo kori) startēja 
kopā un visus vērtēja viena starptautiska 
žūrija, koru mūzikas eksperti  Rolandas 
Daugela, Tomas Ambrozaitis, Rihards 
Dubra un Remigijus Adomaitis. Vakarā 

mēs visi satraukti ieradāmies uz rezultātu 
paziņošanas ceremoniju, un uzzinājām, 
ka bērnu  koris „ SKAŅA” no Mārupes, 
Latvijas,  ieguvis 85 punktus no 100 un 
tiek nominēts kā  SUDRABA DIPLOMA 
laureāts! Emocijas un gaviles, pat prieka 
asaras mūsu koristiem un atzinīgi vārdi no 
citu tautu kolēģiem. Tad divus korus, no 
visiem konkursa dalībniekiem, uzaicināja 
dziedāt noslēguma koncertā. Viens no 
koriem bijām mēs. Vēlu vakarā noguruši, 
bet laimīgi mēs visi viesnīcā ēdām torti un 
peldējāmies baseinā. 26.maijā devāmies 
mājās, pa ceļam apmeklējot Krustakalnu 
un samīļojot mazos zirdziņus, ponijus, 
trusīšus Brankas ZOO dārzā.  

Ir vasara un koristi atpūšas, bet rudenī  ar 
jauniem spēkiem un skanīgām dziesmām 
atkal priecēsim savus klausītājus. Katru 
gadu kora repertuārā tiek iestudētas jaunas 
dziesmas un mācību gada laikā nodziedāti  
ap 12 koncerti. Esam dziedājuši Baltezera 
baznīcā, Ķemeru baznīcā, Jaunķemeru 
sanatorijā, Daugavpilī, Slovākijā, Lietuvā  
un tepat Mārupes novadā. Katru gadu kora 
sastāvs papildinās ar jauniem dziedātājiem. 
Bērnu korī „ SKAŅA” dzied kora klases 
audzēkņi, interešu izglītības audzēkņi, vi-
joles, ģitāras un klavieru nodaļas audzēkņi 
un bērni, kuri  dzīvo vai mācās Mārupes 
novadā.  

Lai pieteiktos šajā kolektīvā, zvaniet 
kora „ SKAŅA” diriģentei  Ingai  Grau-
manei pa tālruni 29623427. Uz skanīgu 
tikšanos!
Inga Graumane, kora „SKAŅA” diriģente

Šis notikums apvieno dažādu profesiju 
un dažādu paaudžu cilvēkus, gan Mārupes 
iedzīvotājus, gan viesus. Izstādes atklāšanā 
Mārupes Kultūras namā notika iepazīšanās 
ar Mārupes māksliniekiem un to ģimenēm. 
Muzicēja Mārupes dziedošās ģimenes, 
jaunā māksliniece Ance Pīgožne bērniem 
vadīja radošo darbnīcu, pasākuma laikā no-
tika sausā pasteļa meistarklases. Mārupes 
novada Domes foajē kļuva par mākslinieka 
darbnīcu ar molbertiem, krāsām, vāzēm, 
otām un ziedu kupenām, kuras gleznoja 
mākslinieki, kamēr zālē ritēja koncerts.

Sausā pasteļa meistardarbnīcas turpinājās 
vēl līdz maija beigām mākslinieces Ievas 
Markēvičas Carukas darbnīcā, kur visi 
mākslas cienītāji varēja iepazīties ar šo 
tehniku profesionāla mākslinieka pavadībā.

KULTŪRA

Šovasar Mārupes mākslinieki pirmo 
reizi dosies arī uz radošo plenēru Rojā, kur, 
sadarbībā ar Rojas Kultūras namu, Rojas 
iedzīvotājiem tiks prezentēta radošo darbu 
izstāde, tādējādi iepazīstinot citu Latvijas 
novadu ar mākslas dzīvi Mārupē. Plenērā 
taps arī gleznas, kuras mārupieši varēs 
novērtēt Mārupes kultūras namā 2013.gada 
oktobrī

Sākt gleznot un zīmēt  var jebkurā vecumā, 

mūsu radošā darbnīca darbojas darba dienu 
vakaros tepat Mārupē. Gaidīsim ikvienu, 
kurš vēlas sākt radoši izpausties, veidot 
darbus savam interjeram vai vienkārši gūt 
gandarījumu no mākslas procesa un priecēt 
citus.

Ieva Markēviča - Caruka, māksliniece, 
Mārupes mūzikas un mākslas skolas 

pasniedzēja, Mārupes radošās darbnīcas 
vadītāja.

Izstāde “Skaistums glābs pasauli” apskatāma 
vēl līdz jūnija beigām Mārupes Kultūras namā
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Laikraksts “Mārupes Vēstis”. Reģ. nr. 000702131
Iznāk vienu reizi mēnesī. 

Tirāža - 7000 eksemplāru. Bezmaksas.
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, 

Mārupes novads, LV-2167
Izdevumu sagatavoja: Uva Bērziņa, 

Jolanta Grosberga - Gernere un Kate Nītiņa
Tālrunis: 67149868, fakss: 67149858

e-pasta adrese: marupesvestis@marupe.lv
Avīze pieejama elektroniskā veidā:

www.marupe.lv/lv/marup/aktuali/marupes-vestis/
Izdevumā “Mārupes Vēstis” publicētie materiāli 
ne vienmēr atspoguļo Mārupes novada Domes 
viedokli. Par faktu un skaitļu pareizību atbild 

rakstu autori.

Maijā
 Mārupes novada 

Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti jaundzimušie

Mia Kasparoviča (dzimusi 28.04.2013)
Armands Āķis (dzimis 04.04.2013)
Anna Atvara (dzimusi 26.04.2013)
Gustavs Liepa (dzimis 24.04.2013)
Arvīds  Jermaks (dzimis 03.05.2013)
Madara Matisone (dzimusi 09.05.2013)
Gustavs Mentelis (dzimis 07.05.2013)
Amēlija Straume (dzimusi 05.05.2013)
Nikita Lešinskis  (dzimis 10.05.2013)
Markus Kviesis-Kipge (dzimis 05.05.2013)
Olivers Znotiņš (dzimis 14.05.2013)
Luīze Silava (dzimusi 12.05.2013)
Ralfs Ikaunieks (dzimis 14.05.2013)
Franks Mikuckis (dzimis 11.05.2013)
Keita Cepurīte (dzimusi 22.05.2013)
Ketrīna Urtāne (dzimusi 20.05.2013)
Adriana Maksurova (dzimusi 18.05.2013)
Tīna Bērziņa (dzimusi 16.05.2013)
Marta Paula Šona (dzimusi 22.05.2013)
Lūkass Kristapsons (dzimis 26.05.2013)

Maijā
mūžībā aizgājusi

Vilma Krieva  (1919)

Maijā
 Mārupes novada 

Dzimtsarakstu nodaļā 
noslēgtas laulības

11.05.2013 
Tāļis Vilšķērsts un Maija Muceniece

11.05.2013 
Valters Legzdiņš  un Zane Ancāne

24.05.2013 
Ivars Ermuiža un Elīna Frišmane

LĪDZJŪTĪBA

Tālu gāju grūtu mūžu
Daudz darbiņu padarīju
Nu apsīka mani soļi
Baltā smilšu kalniņā.

Skumju brīdī esam kopā ar skolotāju 
Aiju Savicku, māmuliņu aizsaulē aizvadot.

Mārupes vidusskolas
2.b klases skolēni un vecāki

NOVADĀ

2013.gada 30.maijā ir pabeigts 
ietekmes uz vidi novērtējuma kūdras 
izstrādes uzņēmuma SIA „OLAINES 
KŪDRA” ieguves lauku paplašināšanai 
Olaines novadā, Mārupes novadā un 
Babītes novadā ziņojums. Paredzētās 
darbības ierosinātājs ir SIA „OLAINES 
KŪDRA”,  reģ., nr. 40003006999, Rīgas 
iela 21, Olaine, LV-2114. Paredzētā darbība 
plānota Cenas tīreļa kūdras purvā (kūdras 
fonda Nr.1691) Olaines pag., Mārupes 
pag., Babītes pag.

Vides pārraudzības valsts biroja 
lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma 
piemērošanu kūdras ieguves lauku 
paplašināšanai Cenas tīreļa purvā pieņemts 
2012.gada 25.maijā. Ietekmes uz vidi 
novērtējumu sagatavojis SIA „ĢEO Resur-
si”.

Š.g. 20.jūnijā Mārupē, Daugavas ielā 29, 
pašvaldības ēkā plkst. 11:00,

Š.g. 21.jūnijā Piņkos, Centra ielā 4, 
Babītes pašvaldības ēkā plkst. 11:00,

Š.g. 26.jūnijā, Olainē, Zemgales ielā 33, 
pašvaldības ēkā plkst. 11:00

NOTIKS IETEKMES UZ VIDI 
NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA 

SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA.
Ar sagatavotajiem materiāliem par 

paredzēto darbību var iepazīties, Mārupes 
(Mārupe, Daugavas 29) novada, Babītes 
(Piņķi, Centra 4) novada, un Olaines 
(Olaine, Zemgales 33) novada domēs, kā 
arī interneta mājas lapā www.georesursi.lv

Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus 
par paredzēto darbību var iesniegt Vides 
pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 
23, Rīga, LV-1045, tālr. 67321173, www.
vpvb.gov.lv, un / vai SIA „ĢEO Resursi”, 
Kļavu iela 2, Limbaži, LV-4001, mob. 
20016356, uldis.penka@georesursi.lv, 
www.georesursi.lv līdz šā gada 8. jūlijam.

Paziņojums par ietekmes 
uz vidi novērtējuma 

kūdras izstrādes 
uzņēmuma SIA „OLAINES 

KŪDRA” ieguves lauku 
paplašināšanai ziņojuma 
sabiedrisko apspriešanu

Ja vēlies…
• kopā ar savu ģimeni gūt starpkultūru pieredzi
• uzzināt daudz jauna un atšķirīga 
• uzņemt viesskolēnu kā savējo

Ja spēj…
• pieņemt citādo
• nodrošināt ēdināšanu un gultasvietu

Piesakies!!!
• zvanot  pa  tel. 67280646
• rakstot uz info.latvija@afs.org
• aizpildot anketu www.afs.lv

Uzņem viesskolēnu savā 
ģimenē – iegūsti jaunu draugu

un neaizmirstamus piedzīvojumus!

Viesskolēnu sarakstu un video par citu ģimeņu pieredzi skatiet www.afs.lv!

Viesskolēni Latvijā ierodas 2013.gada  23.augustā un 
prom dosies 2014.gada  5.jūlijā 


