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Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā pro-
jekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē” 
1. kārtas ietvaros 2011. gada 22. augustā būvuzņēmējs SIA 
“Re&Re” noslēdza līgumu “Ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīklu būvdarbi Mārupē”, MKP – VIDM 2010/60 KF, ar 
a/s “Mārupes komunālie pakalpojumi” un ir uzsācis 
būvdarbus. Darbi paredz paplašināt ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklus vairāk nekā 30  kilometru garumā 
un izbūvēt 7  jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas. Projekts 
paredz ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanu 
Mārupes novada centra daļā, maģistrālo kanalizācijas tīklu 
izveidi Vecā ceļa un Rožu ielas rajonā, kā arī kanalizācijas 
tīklu rekonstrukciju Tīrainē. Pēc darbu beigšanas 
Mārupes novada iedzīvotājiem tiks dota iespēja pieslēgties 
maģistrālajam ūdensapgādes un kanalizācijas tīklam, tā 
nodrošinot augstāku un videi draudzīgāku dzīves līmeni. 

Informējam, ka darbu īstenošanas gaitā iespējamas 
neērtības apkārtējo ēku iedzīvotājiem. No savas puses SIA 
“Re&Re”, veicot darbus, apņemas radīt pēc iespējas mazāk 
neērtību apkārtējiem iedzīvotājiem, tostarp:

• darbi ar paaugstinātu trokšņa līmeni tiks veikti tikai 
darba dienās darba laikā, no plkst. 8.00 līdz 18.00. 

• nepieciešamajās vietās, lai nodrošinātu pāreju, tiks 
izbūvēti gājēju tiltiņi vai laipas ar margām;

• satiksmes nodrošināšanai tiks izveidoti apbraucamie 
ceļi ar attiecīgām norādēm un ceļa zīmēm;

• būvdarbu teritorijai blakus esošo māju iedzīvotājiem 
nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināta piekļūšana 
pie mājām.

No 2011. gada 1. novembra līdz 2011. gada 22. de-
cembrim paredzēts veikt darbus Lielajā ielā  – posmā 
no Daugavas ielas līdz Veccīruļu ielai (ēku adreses Lielā 
iela 121–Lielā iela 125). 

No 2011. gada 1. novembra līdz 2012.  gada 
20.  janvārim paredzēts veikt darbus Kurmales ielā  – 
posmā no Bebru ielas līdz Mēmeles ielai (ēku adreses 
Kurmales iela 31–Kurmales iela 54).

Vēlamies vērst jūsu uzmanību, ka bērniem atrasties 
nožogotā būvlaukuma teritorijā ir bīstami un ir aizliegts. 
Lūdzam ievērot visas brīdinājuma zīmes un norādes, kā 
arī atgādinām, ka par bērnu drošību ir atbildīgi vecāki.

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai un satiksmes 
organizācijas izmaiņām Mārupes novada vietnē www.marupe.lv.  
Ceram uz sapratni un sadarbību! Kontakttālrunis: par 
būvniecību saistītiem jautājumiem, satiksmes organizācijas 
shēmām SIA “Re&Re”  – projekta vadītāja vietnieks Aivars 
Ezernieks, 26360902, par citiem jautājumiem – a/s “Mārupes 
komunālie pakalpojumi”, 67915279.

20. novembrī
Mārupes novada kapsētās mirušo piemiņas diena  – 
svecīšu vakars.

Svēts mantojums šī zeme mūsu tautai,
Un svētīts tas, kas drošs par viņu krīt.

Lai mūžu mūžos zelt un plaukt Dievs ļauj tai
Un saulei liek pār mūsu druvām līt.

(Leonīds Breikšs)

Novembris ir īpašs mēnesis latviešu tautai. Zelta 
rudens lapu ieskauti, novembrī svinam mūsu Lat-
vijai dzimšanas dienu un Lāčplēša dienā godinām 
Latvijas brīvības cīnītājus, latviešu karavīrus, kas 
atdeva savu dzīvību par neatkarīgu Latviju.

Novembris Mārupē ir arī Sporta laureāta mēnesis, brīdis, 
kad suminām savus sportistus, no kuriem daudzi ir Latvijas 
vārdu nesuši pasaulē. Sportistus, kuri cīnījušies, lai būtu starp 
labākajiem, nežēlojot savu un savu tuvinieku laiku un spēkus.

Lāčplēša dienā, 11.  novembrī, plkst. 17.30 
pulcēsimies visi pie Mārupes kapiem piemiņas vietā, lai 
atcerētos šo īpašo laiku latviešu tautai un godinātu tos 
latviešu karavīrus, kuri drosmīgi cīnījās un atdeva savu 
dzīvību par brīvu Latviju. 

Lāčplēša dienu Latvijā atzīmē par godu neatkarīgās Lat-
vijas valsts armijas uzvarai pār Rietumu brīvprātīgo armiju 
jeb tā saukto Bermonta karaspēku 1919. gada 11. novembrī. 
Pieminot šo notikumu, Lāčplēša dienā tiek godināti Latvi-
jas brīvības cīnītāji. Lāčplēša diena ir nozīmīga arī ar to, ka 
1919. gada 11. novembrī tika dibināts Latvijas valsts apbalvo-
jums – Lāčplēša Kara ordenis ar devīzi “Par Latviju”. Lāčplēša 

kara ordeni piešķīra Latvijas armijas karavīriem, bijušo 

latviešu strēlnieku pulku karavīriem, kā arī ārzemniekiem, 
kuri piedalījās Latvijas Brīvības cīņās vai sniedza ieguldījumu 
un sekmēja Latvijas valsts nodibināšanu. 

Mārupes kapos atdusas Lāčplēša ordeņa kavalieri 
Dāvis Kretulnieks un Arvīds Vuškalns.

Pēc piemiņas brīža kapos Mārupes vidusskolas skolēni 
dosies skrējienā ar lāpu uz Mārupes Kultūras namu, lai nodo-
tu lāpu uguni sportistu rokās (maršruts: Mārupes kapi, Kan-
tora iela, Liliju iela, Pededzes iela un Mārupes Kultūras nams.) 

Plkst. 19.00 sāksies svinīgais pasākums “Sporta 
laureāts 2011”, kura laikā tiks sumināti un apbalvoti 
Mārupes sportisti.

Šajā vakarā iedegsim māju logos svecītes kā 
apliecinājumu tam, ka esam visi kopā sirdīs un domās 
par brīvu Latviju!

KuLtŪras notiKuMi

11. novembrī
Plkst. 17.30 Lāčplēša dienas piemiņas brīdis Mārupes 
kapos un skrējiens ar lāpu uz Mārupes Kultūras namu.
Plkst. 19.00 – “Sporta laureāts 2011”.
12. novembrī
Plkst. 15.00 projekta “Apzinos dzimto novadu” vasaras 
plenēra darbu izstāde – atklāšana.
Plkst. 17.00 – Mārupes Kultūras nama kolektīvu 
koncertsveiciens “Ai, Tēvu zeme stūru stūriem”.
17.novembrī 
plkst. 19.00 deju vakars Mārupes Mūzikas un mākslas 
skolā. Spēlēs „Mazā Ģilde”. Dalības maksa 2Ls
18. novembrī
Plkst. 22.00 būsim kopā Latvijas dzimšanas dienā 
svētku ballē! Uzstājas grupa “Sestā jūdze”. Ieeja brīva. 
Līdzi jāņem groziņš. Galdiņu rezervācija pie Kultūras 
nama direktores I. Dūdumas pa tālr. 29211645, 
67149864 vai e-pastu kultūras.nams@marupe.lv. 
26. novembrī
Plkst. 19.00 Mārupes Kultūras namā ar jaunu 
koncertprogrammu “Rokasspiediena attālumā...” 
ciemosies vairākos televīzijas šovos popularitāti 
ieguvušie brāļi Atis un Jānis Auzāni. Tā būs īpaša 
tikšanās, kurā mūziķi nebūs kā ierasts uz skatuves, 
bet gan tuvāk, gandrīz vai rokasspiediena attālumā no 
klausītājiem, radot intīmu un nedaudz noslēpumainu 
gaisotni. Biļetes “Biļešu Paradīzes” kasēs vai Mārupes 
Kultūras namā.
4. decembrī
Plkst. 13.00 Mārupes novada izglītības iestāžu mazo 
dziedātāju un dejotāju Adventes koncerts.

KRETULNIEKS
DĀVIDS (Dāvis)
(1892–1970) 
Bij. 1. Daugavgrīvas 

latv. strēln. pulka vecākais 
apakšvirsnieks. Apbalv-
ots par kauju 1916. gada  
23. decembrī starp Man-
gaļiem un Skangaliem.

VUŠKALNS ARVĪDS (1901–1958)
6. Rīgas kājn. pulka kareivis. Apbalvots par cīņu  

1919. gada 9. oktobrī pie Ziepniekkalna, Rīgas rajonā. Cīņā 
smagi ievainots. Mārupes novada Dome 

sveic visus 
mārupiešus Latvijas 

dzimšanas dienā!

Šo pašu svētāko
Tu neaizmirsti:

vai celies debesīs,
vai jūras dzīlēs nirsti,

vai draugu pulkā
dali savu prieku,

vai viens pats satiecies
ar pretinieku –
Tu esi Latvija!

(O. Vācietis)

informācija par būvdarbiem novada ielās

Lāčplēša dienas pasākumi

Šajā numurā lasiet 
Unikāla vēstures liecība – kādas meitenes rakstīta dienasgrāmata laika posmā no 1944. līdz 1948. gadam, kas 
atrasta netālu no Dzilnuciema Božu ūdenskrātuves. Stāsts par domām un jūtām, kas nedzeltē. 11. lpp.
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pašvaLdībā

1. Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.  20 
“Mārupes novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas 
klases ziemas sezonai”.

2. Piešķīra Rihardam Vīnbergam finansiālu at-
balstu Ls  125 apmērā, lai segtu ceļa izdevumus, kas 
nepieciešami sportista dalībai Bērnu futbola Čempionu 
līgas turnīrā Alānijā, Turcijā, no 21.10.2011. līdz 
27.10.2011.

3. Nolēma piešķirt Raineram Veidem finansiālu 
atbalstu Ls 125 apmērā, lai segtu ceļa izdevumus, kas 
nepieciešami sportista dalībai Bērnu futbola Čempionu 
līgas turnīrā Alānijā, Turcijā, no 21.10.2011. līdz 
27.10.2011.

4. Piešķīra finansiālu atbalstu Ls 600 apmērā 
jaundibinātai Mārupes hokeja komandai kreklu iegādei 
un dalības maksas segšanai Zemgales AHL. Mārupes 
novada Dome ņem vērā, ka, kaut gan komanda ir jau-
na, tajā apvienojušies hokejisti, kas agrāk citu koman-
du sastāvā izcīnīja godalgotas vietas gan Latvijas, gan 
starptautiskajās sacensībās (Pasaules čempionāts H-20, 
H-18, Latvijas jauniešu čempionāts), un līdz ar to uz-
skata, ka šāda sportistu apvienība ir atzīstama par pre-
tendentu saistošo noteikumu izpratnē un tā ir finansiāli 
atbalstāma.

5. Piešķīra biedrībai “Rīgas rajona Jauniešu orķestra 
atbalsta biedrība” finansiālu atbalstu Ls  500 apmērā 
radošā projekta “Koncertcikls “Muzikālās trešdienas”” 
26.10.2011., 30.11.2011. un 28.12.2011. īstenošanai.

6. Nolēma atļaut Mārupes novada Domes 
priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram papildus Domes 
priekšsēdētāja amata pienākumiem pildīt ar 2011.  gada 
1. septembri Rīgas plānošanas reģiona Sabiedriskā trans-
porta komisijas locekļa pienākumus.

7. Nolēma likvidēt ar 1.01.2012. Mārupes novada 
Domes struktūrvienību “Mārupes novada Sabiedriskās 
kārtības dienests” un izveidot ar 1.01.2012. jaunu 
struktūrvienību – Mārupes novada Pašvaldības policiju, 
iekļaujot to Mārupes novada Domes administrācijas 
sastāvā. Apstiprināja Mārupes novada Pašvaldības polici-
jas nolikumu un Mārupes novada Pašvaldības policijas 
amata atšķirības zīmes.

8. Nolēma pārņemt Mārupes novada pašvaldības 
īpašumā valstij piederošā nekustamā īpašuma Mārupītes 
gatvē 1, Mārupē (ar kad. nr. 8076 007 0846), neprivatizēto 
daļu  – dzīvokļa īpašumu Nr.  5 (Mārupes novada 
zemesgrāmatu nodalījums Nr. 1000 0007 2925). 

9. Apstiprināja Mārupes novada Domes saistošos 
noteikumus Nr. 21 “Grozījumi Mārupes novada Domes 

2011.  gada 24.  februāra saistošajos noteikumos Nr.  5 
“Par Mārupes novada pašvaldības 2011.  gada budžeta 
apstiprināšanu”.

10. Nolēma ar 2011.  gada 1.  novembri Mārupes 
pamatskolā izveidot jaunu darbavietu – sētnieks.

11. Nolēma pieņemt saistošos noteikumus 
Nr.  22 “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu 
organizēšanas noteikumi Mārupes novadā”.

12. Nolēma apstiprināt Mārupes novada Domes 
priekšsēdētāja Mārtiņa Bojāra 2011.  gada 18.  okto-
bra rīkojumu Nr.  4-1/335, ar kuru Mārupes novada 
administratīvajā teritorijā noteikta viena parakstu 
vākšanas vieta, lai nodrošinātu parakstu vākšanu li-
kuma “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” 
ierosināšanai.

13. Piešķirt biedrībai “Baltijas iluzionistu biedrība 
“A.M.B.E.R.” finansiālu atbalstu Ls 484 apmērā, starptau-
tiska Baltijas Iluzionistu biedrības “A.M.B.E.R.” 3 gadu 
pastāvēšanas atskaites koncerta un burvju triku izrādes 
“Brīnumi notiek” organizācijai Mārupes Kultūras namā 
2011. gada 6. novembrī.

14. Nolēma piedalīties Latvijas III Olimpiādē 
2012.  gadā un šim nolūkam nozīmēt par atbildīgo 
personu Mārupes novada Sporta centra vadītāju Sil-
viju Bartuševicu un uzdot izveidot Mārupes novada ko- 
mandu.

15. Nolēma nodot atsavināšanai pašvaldībai 
piederošo kustamo mantu  – pasažieru autobusu FORD 
Transit ar valsts reģistrācijas numuru GH 3336. Noteikt 
atsavināšanas veidu  – izsole bez pretendentu atlases ar 
augšupejošu soli. Apstiprināt kustamās mantas nosacīto 
cenu Ls 13 000, tostarp PVN 22 %. Apstiprināja izsoles 
noteikumus.

16. Nolēma apstiprināt Mārupes novada 
administratīvās teritorijas robežas karti un robežas 
apraksta projektu.

17. Uzdeva izpilddirektoram Ivaram Punculim 
organizēt iepirkumu “Transportlīdzekļu iegāde Mārupes 
novada Pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai”. 
Noteica iepirkuma komisiju šādā sastāvā: komisijas 
priekšsēdētājs – Ivars Punculis, komisijas locekļi – Jānis 
Lībietis, Arvīds Juris Mūrnieks, Diāna Orleāne. Komisijas 
sekretāre – Ināra Maļinovska.

18. Nolēma uzdot pilnsabiedrībai “ACANA” 
nekavējoties, bet ne ilgāk kā līdz 2011.  gada 15.  no-
vembrim noņemt hipotēku no PII “Zeltrīti” ēkas. Par 
izveidojušos situāciju nekavējoties informēt Finanšu un 
kapitāla tirgus komisiju. 

1. Pārrobežu sadarbības programmas “Igaunija–Latvija 
2007–2013” ietvaros Mārupes novada Dome ir uzaicināta 
piedalīties projektā “Pārrobežu sadarbība, lai izstrādātu 
kultūras pakalpojumus lauku teritorijās”. Deputāti nobal-
soja par piedalīšanos šajā projektā. Projekta apstiprināšanas 
gadījumā Mārupes novada Dome laika posmā no 2012. līdz  
2013.  gadam apņemas nodrošināt priekšfinansējumu  
EUR 40 000, tostarp līdzfinansējumu EUR 6000 apmērā.

2. Apstiprināja īstermiņa investīciju programmā 
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 
2. kārta” iekļauto ielu sarakstu un kartogrāfisko materiālu ar 
realizācijas termiņu 2012.–2014. gads.

Piešķīra sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam a/s 
“Mārupes komunālie pakalpojumi” tiesības pretendēt uz 
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu ceturtās 
projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

3. Apstiprināja pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu 
tāmes, nosakot izmaksas par vienu audzēkni mēnesī:
PII “Lienīte” (140 bērni)  – Ls  125,79, PII “Zeltrīti”  
(275 bērni) – Ls 125,31, Mārupes vidusskola (864 bērni) – 
Ls  40,97, Mārupes pamatskola (274 bērni)  – Ls  90,51, 
Skultes sākumskola (103 bērni)  – Ls  176,62, Jaunmārupes 
sākumskola (335 bērni) – Ls 113, 89.

Pirmsskolas izglītības iestādes “Lienīte” bēr-
ni tikuši pie 2 jauniem krāsainiem un drošiem 
rotaļlaukumu komplektiem. Mazie bērnudārz-
nieki jaunos rotaļlaukumus jau atzinīgi novērtē-

juši, pastaigu laikā izmēģinot savu veiklību.
Rotaļlaukumi iegādāti ar Eiropas Lauksaimniecības fon-

da lauku attīstībai atbalstu projekta “Attīstošās vides inventā-
ra iegāde bērnu fiziskajai attīstībai un veselības nostiprināša-
nai” ietvaros.

Projekta mērķis ir nodrošināt Mārupes bērniem drošu ak-
tīva brīvā laika pavadīšanas vidi, iegādājoties un uzstādot attīs-
tošās vides inventāru bērnu fiziskajai attīstībai un veselības no-
stiprināšanai pirmsskolas izglītības iestādes “Lienīte” teritorijā.

Kopējās projekta izmaksas ir 14 661,96 lati, no tiem pie-
saistītais publiskais finansējums (ES un Latvijas valsts līdz-
dalība) ir 9013,50 lati.

Mārupes novada Dome paziņo, ka, pamatojoties uz 
2011.  gada 26.  oktobra lēmumu Nr.  25 (sēdes protokols 
Nr.  13) tiek rīkota pašvaldībai piederošās kustamās mantas  – 
2007.  gada izlaiduma transportlīdzekļa FORD Transit ar valsts 
reģistrācijas numuru GH 3336 – izsole. 

Izsole notiks 2011.  gada 2.  decembrī plkst. 11.00 
Mārupes novada pašvaldības administrācijas telpās, 1.  stāvā, 
Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā. 

Atsavināšanas veids – atklāta mutiska izsole bez preten-
dentu atlases ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena – Ls 13 000 (tostarp 
PVN 22 %).

Izsoles solis – Ls 50. 
Samaksas veids – 100 % naudā, ar tūlītēju samaksu, Latvi-

jas valsts latos. 
Nosacījumi dalībai 
Izsolē var piedalīties jebkura fiziska un juridiska persona, 

kas atbilst izsoles noteikumos noteiktajām prasībām un kura:
1) ir iemaksājusi nodrošinājumu – 10 % apmērā no izsolāmā 

objekta nosacītās (sākuma) cenas – Ls 1300 (viens tūkstotis trīs 
simti lati 00 santīmi);

2) ir iemaksājusi dalības maksu par piedalīšanos izsolē – Ls 
50 (piecdesmit lati) apmērā; 

3) ir reģistrējusies pie izsoles sekretāres Gaļinas Nicbergas 
(Daugavas ielā 29, Mārupē, 2.  st., 2-11.  kab.) ne vēlāk kā līdz 
2011. gada 28. novembrim. 

Nodrošinājums un dalības maksa jāiemaksā 
Mārupes novada Domes (nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 
90000012827) norēķinu kontā LV69UNLA0003011130405 
ar atzīmi “Transportlīdzekļa FORD Transit ar valsts reģistrācijas 
numuru GH 3336 izsoles nodrošinājums un dalības maksa”, 
norādot katra maksājuma summu atsevišķi.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru pirmdienu 
un ceturtdienu no plkst. 9.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 
līdz 18.00 Mārupes novada pašvaldības administrācijas telpās 
2.  stāvā, 2-11. kabinetā, Daugavas ielā 29, Mārupē. Fiziskajām 
personām jāuzrāda pase un kvīts par izsoles dalības maksas sa-
maksu (oriģināls), juridiskajām personām  – pārstāvja pilnvara 
(oriģināls), komersanta reģistrācijas apliecības apstiprināta 
kopija un kvīts par izsoles dalības maksas samaksu (oriģināls).

Izsoles objektu ir iespējams apskatīt dabā, par apskates 
laikiem iepriekš vienojoties pa tālruni 67149874.

Ar izsoles objekta vērtējumu ir iespējams iepazīties 
Mārupes novada pašvaldības administrācijas telpās 2.  stāvā, 
2-11. kabinetā, Daugavas ielā 29, Mārupē. 

Plašāka informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem 
pa tālruni 67149874.

Paziņojums par 
nekustamā īpašuma izsoli

domes lēmumi sēdē 26. oktobrī

Bērnudārzā “Lienīte” – jauni rotaļlaukumiDomes lēmumi ārkārtas 
sēdē 10. oktobrī
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novadā

22.  oktobrī Domes pārstāvji aicināja iedzīvotā-
jus uz tikšanos, lai apspriestu drošības situāciju 
novadā, kā arī iespējas uzlabot sabiedriskās kārtības 
nodrošināšanu, izveidojot pašvaldības policiju.

Tikties ar iedzīvotājiem bija ieradušies pašvaldības 
pārstāvji – Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, Mārupes 
Sabiedriskās kārtības dienesta vecākais kārtībnieks Juris 
Jēkabsons un trīs no Domes deputātiem – Ira Dūduma, 
Dace Štrodaha un Jānis Lībietis.

Domes priekšsēdētājs M.  Bojārs informēja, ka 
jau ilgāku laiku iedzīvotājus uztrauc neapmierinoša 
situācija drošības jomā novadā – tiek nozagtas un apza-
gtas automašīnas gan daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos, 
gan privātmājās. Pēdējā laikā palielinās arī zādzību 
skaits no privātmājām  – tiek zagtas vērtslietas, apzagti 
pagrabi, jaunbūves. Problēmas sagādā arī jaunieši, kas 
pēc ballītēm demolē sabiedriskas vietas. Kārtības sar-
gus uztrauc narkomānijas izplatība novadā, ir aizdomas 
arī par narkotiku piekļuvi skolās. Tādēļ aktuāls ir kļuvis 
jautājums par nepieciešamību pastiprināt Sabiedriskās 
kārtības dienesta darbu. 

“Tā kā Valsts policijai nepietiek finansējuma, 
pašvaldībām pašām jādomā, kā risināt noziedzības 
jautājumu. Un viena no iespējām ir izveidot pašiem savu 
pašvaldības policiju,” uzskata M. Bojārs.

Juris Jēkabsons tikšanās laikā iedzīvotājiem aprakstīja 
noziedzības situāciju novadā un stāstīja par problēmām 
noziedzības novēršanā.

Galvenā problēma – Mārupes Sabiedriskās kārtības  
dienestam nav pietiekamas pilnvaras un resursu, lai spētu 
nodrošināt visas nepieciešamās funkcijas, piemēram,  
diennakts patruļas novadā, kā arī kārtības nodrošināšanu 

brīvdienās un svētku dienās. Taču noziegumi galvenokārt  
notiek vakaros un naktīs. 

Tika ieskicēti galvenie virzieni, kuros būtu jāstrādā: 
pirmkārt, darbs ar jauniešiem, kuri bieži pulcējas pēc ballītēm 
dažādos grupējumos un traucē sabiedrisko kārtību, radot 
apdraudējumu apkārtējiem iedzīvotājiem un videi, otrkārt, 
jāstrādā pie narkomānijas apkarošanas. Policistus satrauc 
tas, ka narkotikas lieto bērni līdz 18 gadiem, turklāt vecāki 
to neatzīst par problēmu. Ir uzsākti 7  kriminālprocesi, un 
13 personas aizturētas par narkotiku lietošanu un glabāšanu. 
Treškārt, satrauc sīkās zādzības – tiek apzagtas privātmājas, 
aizdzītas automašīnas, benzīntankos zog benzīnu.

Galvenie nozieguma veidi Mārupes novadā: narkotisko 
vielu glabāšana un lietošana; degvielas zādzības (ierosinātas 
23 lietas, 8 atklātas); 3 adresēs izņemti ieroči no glabāšanas;  
3 krimināllietas par nelegāla alkohola tirdzniecību; sava 
bijušā īpašuma demolēšana, kad ar tiesas lēmumu īpašnieki 
tiek izlikti no mājas; sava īpašuma bojāšana; bieži noziegu-
mus pastrādā apsargi īpašumos, kurus viņi apsargā.

“Vēršam visus spēkus uz to, lai apgrūtinātu dzīvi 
noziedzniekiem, taču mums būtu nepieciešams arī 
iedzīvotāju atbalsts, iesaistīšanās. Lai noziedznieki nejus-
tos tik droši un zinātu, ka var tikt pamanīti. Problēma 
ir ar pašu iedzīvotāju attieksmi – kamēr tas nenotiek ar 
mani, mani tas neskar. Cilvēki pat neziņo policijai, ja 
redz, ka pie kaimiņa kaut kas notiek. Gribētos vairāk 
veicināt sadarbību ar iedzīvotājiem, jo policistiem vajag 
informāciju,” uzskata J. Jēkabsons. 

J.  Jēkabsons atgādināja iedzīvotājiem, ka arī pašiem 
jābūt uzmanīgiem un jāsargā savs īpašums  – logus 
nedrīkst atstāt pat vēdināšanās režīmā (lai tādu atvērtu, 
zaglim nepieciešamas 30 sekundes), durvis jāslēdz ciet, arī 
esot mājās (ir gadījumi, kad apzagts pirmais stāvs, kamēr 

saimnieki bijuši otrajā stāvā), jāpieslēdz signalizācija. 
Runājot par pašvaldības policijas izveidi, J. Jēkabsons 

klātesošos iepazīstināja ar iespējamo pašvaldības policijas 
organizāciju, struktūru un atrašanās vietu Jaunmārupē. 
Kārtības dienesta vecākais kārtībnieks uzsvēra, ka tiks 
risināts arī atalgojuma jautājums, lai pašvaldības policija 
spētu piesaistīt labākus kadrus.

Sanākušie iedzīvotāji piekrita, ka vajadzētu vairāk 
mudināt pašus iedzīvotājus ziņot par notikušo, lai 
informāciju varētu izvietot plašsaziņas līdzekļos. Tā paši 
iedzīvotāji arī kļūs informētāki, ja, piemēram, kaimiņos 
kaut kas būs noticis. Un varēs attiecīgi reaģēt, piemēram, 
paši organizējot patruļas. 

Iedzīvotāji īpaši ieinteresējās par J. Jēkabsona pieminēto 
igauņu pieredzi, veidojot sabiedriskās organizācijas 
“Kaimiņu drošība”. Iedzīvotāju pārstāvis no Māliņu ielas 
informēja, ka viņu ielā arī tiek veidota iedzīvotāju grupa, 
kas plāno spriest, kā pašiem būt aktīvākiem un ko varētu 
darīt, lai palīdzētu policijai nodrošināt sabiedrisko kārtību 
novadā. Taču iedzīvotājiem nav skaidra tiesiskā bāze šādai 
iedzīvotāju grupai, nav skaidrs, kādas būtu viņu pilnvaras.  
J. Jēkabsons paskaidroja, ka šādai iedzīvotāju grupai būtu 
tikai preventīvs raksturs, lai potenciālie noziedznieki justu, 
ka šajā rajonā ir aktīvi iedzīvotāji, kas uzrauga sabiedrisko 
kārtību. Taču ir iespējams izveidot arī tādu institūciju kā pol-
icistu palīgi, kas būtu brīvprātīgs postenis, bet kuriem būtu 
arī tiesības aizturēt noziedznieku. Iedzīvotāji ierosināja izvei-
dot šādu posteni, iekļaujot to pašvaldības policijas nolikumā.

Tikšanās nobeigumā tika secināts, ka veidi, kā 
iedzīvotājiem iesaistīties, ir daudzi. Arī citām pašvaldībām 
ir sava pieredze, kā iedzīvotāji iesaistās sabiedriskās kārtības 
nodrošināšanā, un šo pozitīvo pieredzi vajadzētu izmantot. 
Jautājums ir tikai par to, vai iedzīvotāji paši to vēlas.

Pirms kādiem pieciem sešiem gadiem Latvijā parā-
dījās daži “savādnieki”, kas soļo ar tādām kā slēpošanas 
nūjām rokās. Izskatās tas visai amizanti, turklāt vēl nākas 
uzklausīt no apkārtējiem dažādas interesantas piezīmes, 
piemēram: “Hei, tu laikam slēpes esi aizmirsis...” Citi pa-
brīnās, bet citi ieinteresējas un vaicā – kas gan tā par no-
darbi? Tā ir nūjošana! Šobrīd nūjošana jau ir kļuvusi par 
vienu no straujāk augošajiem aktīvās atpūtas veidiem gan 
Latvijā, gan visā pasaulē.

Un kas tad īsti ir nūjošana? Lai arī, no malas raugo-
ties, šķiet, ka tā ir vienkārši intensīva pastaiga ar nūjām 
rokās, ko katrs veic, kā grib un var, tomēr īstenībā tā īsti 
nav. Vispirms ir jāapgūst pamattehnika, kuras pamatā 
tiek izmantota pareiza nodarbības metodika, soļošanas 
tehnika un īpašas nūjas vienmērīgai ķermeņa noslogo-
šanai, un tā rezultātā cilvēkā tiek “iedarbinātas” aptuve-
ni 600 muskuļu grupu jeb 90 procenti ķermeņa musku-
latūras. 

Vispārējie ieguvumi nūjojot:
• piemērota visiem un jebkurā vecumā, neraugoties uz 

to, vai jūs ar fiziskām aktivitātēm esat uz “tu” vai “jūs”; 
• mazina sāpes un muskuļu sasprindzinājumu mugur-

kaula kakla un jostas daļā, kas ir ļoti svarīgi sēdoša darba 
darītājiem; 

• paaugstina sirdsdarbības ritmu par 10–15 % vairāk 
nekā iešana; 

• līdz ar to palielina organisma apgādi ar skābekli, kā 
arī palīdz sadedzināt kalorijas; 

• mazina slodzi uz locītavām;
• nodrošina labāku stabilitāti, līdzsvaru un koordi-

nāciju. 
Bet, lai tas viss tiešam tā notiktu, ieteicams sākumā 

mācīties pie kāda no nūjošanas speciālistiem. 
Tāpēc ar prieku vēlamies ziņot, ka, Mārupes Domes 

atbalstīts, par vienu no sertificētiem nūjošanas aktivitātes 
vadītājiem ir kļuvis Dienas centra “Švarcenieki” vadītājs 

Gatis Vācietis. Vienlaikus negaidīti ātru un plašu atsau-
cību ieguva Gata aicinājums Jaunmārupes senioriem sākt 
pulcēties uz kopīgu nūjošanu, un tā 24. oktobrī jau notika 
pirmā nodarbība, kurā vienkopus pulcējās 20 nūjot gri-
bētāji.

Tagad nūjotāji Jaunmārupē ir apņēmušies pulcēties 
kopā katru trešdienu. Sīkāka informācija interneta vietnē 
www.svarcenieki.lv vai pa tālr. 29594004.

tikšanās ar iedzīvotājiem par drošību novadā

90 % muskuļu kustībā – nūjošana

Lai uzlabotu sabiedrisko kārtību un drošību novadā, 
Mārupes novada Domes sēdē trešdien, 26. oktobrī, depu-
tāti nobalsoja par Mārupes novada Pašvaldības policijas 
izveidošanu un apstiprināja Pašvaldības policijas nolikumu.

Tā kā līdz šim esošajam Sabiedriskās kārtības dienestam 
nebija pietiekamas pilnvaras un resursu, lai spētu nodrošināt 
visas nepieciešamās funkcijas, tika izvērtēta iespēja dibināt 
savu pašvaldības policiju. Būtisks ieguvums būs sabiedris-
kās kārtības nodrošināšana visu diennakti, veicot regulāras 
patruļas novadā, pastiprināta kārtības uzraudzība nedēļas 
nogalēs, kā arī ātrāka reaģēšana uz izsaukumiem.

Īpaša uzmanība tiks pievērsta darbam ar jauniešiem, 
Pašvaldības policijā tam plānots speciāls darbinieks. Mārupes 
vidusskolā regulāri atradīsies policists, kas uzraudzīs kārtību 
izglītības iestādē un veiks pārrunas ar jauniešiem.

Pašlaik izstrādes procesā ir dažādi organizatoriskie jautājumi, 
tādi kā policijas štata vienību un brigāžu skaits. Pašvaldības 
policijas atrašanās vieta būs Jaunmārupe, Mazcenu aleja 39, 
kas ir būtiski tieši ģeogrāfiski izdevīgā izvietojuma dēļ, jo sva-
rīgs ir attālums uz visām tālākajām novada vietām. Ir notikusi 
pieredzes apmaiņa ar kolēģiem no citu pašvaldību policijām, 
piemēram, ar Ķekavas un Carnikavas pašvaldību policijas pār-

stāvjiem, lai atrastu labāko risinājumu. Pēc pašreizējiem aprēķi-
niem pašvaldības policijas izveidošana varētu izmaksāt aptuveni  
200 000 latu, kas ietvertu arī sākotnējā inventāra iegādi.

Plānots, ka Mārupes novada Pašvaldības policija dar-
bu varētu sākt no nākamā gada janvāra. Deputāti izteikuši 
priekšlikumu par Mārupes novada Pašvaldības policijas 
priekšnieku virzīt Sabiedriskās kārtības dienesta vecāko 
kārtībnieku Juri Jēkabsonu. Uz vakantajām darbavietām 
Mārupes novada Pašvaldības policijā tiks izsludināta pie-
teikšanās. Tuvāka informācija vietnē www.marupe.lv sadaļā 
“Aktuāli/Vakances”.

Mārupē dibina pašvaldības policiju
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pašvaLdībā

2011./2012. mācību gads Jaunmārupes sākumskolā 
ir aizsākts kā “Sprīdīša” gads, jo izejam COMENIUS 
Mūžizglītības programmas projekta par tēmu “English, 
Environment, Europe” finiša taisnē. Saistībā ar šo projektu 
mūsu skolā 11. oktobrī tika organizēta Pasaku pēcpusdiena. 
Pasākuma mērķis bija atsaukt atmiņā un iepazīstināt visu 
klašu skolēnus ar jau padarīto projekta ietvaros. 

Pasaku pēcpusdienas vadītāji bija 5.a klases skolēni, 
kuri grupu darbā bija sagatavojuši prezentāciju – jau uzves-
to pasaku pārstāstu latviešu valodā. Pēc skolēnu stāstījuma 
uz ekrāna varējām vērot nofilmēto pasaku iestudējumus 
angļu valodā. Tā bija iespēja gan pašiem aktieriem redzēt 
sevi no malas, gan pārējiem novērtēt padarīto.

Pasakas tika rādītas tādā secībā, kā tika iestudētas  – 
pirmā lietuviešu tautas pasaka “Vērša māja”, tas bija Lietu-

vas uzdevums pārējām COME-
NIUS valsts dalībniecēm. To 
bija uzveduši toreizējie 1.  klašu, 
tagadējie 2.  klašu skolēni. Kā 
nākamo redzējām ungāru tau-
tas pasaku “Kalējs Matiašs”, kuru 
bija iestudējuši tagadējie 4.  klašu 
skolēni. Trešā pasaka bija atvesta 

no Polijas – “Leģenda par Vāveles pūķi”. Pie šīs pasakas bija 
strādājuši tagadējie 3. klases skolēni. Un noslēgumā varējām 
vērot Rumānijas tautas pasakas “Preslijs un zelta āboli” 
iestudējumu. Šo pasaku iestudēja 6. klases skolēni sadarbībā 
ar lietuviešu bērniem un abu valstu pedagogiem. Šīs pasakas 
iestudējums guva visplašāko atsaucību, jo atšķīrās no 
pārējiem gan ar iestudējumu, gan vizuālo noformējumu.

Visi skatītāji – gan skolēni, gan skolotāji – pasākuma 
laikā guva pozitīvas emocijas un kopskatu uz jau padarīto, 
bet darbs turpinās. Oktobrī COMENIUS dalībnieki 
viesojās Turcijā. Tika atvests jauns uzdevums – iestudēt, 
nofilmēt Turcijas pasaku. To veiks 5.a klases skolēni. Šis 
materiāls tiks sagatavots un prezentēts Spānijā.

2012. gada maijā, kad projekta pamatmērķis – atklāt 
Eiropu caur pasakām, dziesmām, mutvārdu folkloru – tiks 
sasniegts, visas septiņas dalībvalstis tiksies Jaunmārupes 
sākumskolā uz noslēguma pasākumu. Tad tiks prezentēta 
latviešu tautas pasaka “Sprīdītis”, kuru iestudēs mūsu 
skolēni. Darbs projektā turpinās!

Lai mums veicas turpmākajā darbā!
D. Zemīte, sākumskolas MK vadītāja 

Mārupes vidusskolas 11. klases skolnieks Raitis 
Garjāns tikko kā atgriezies no Eiropas Jauniešu 
parlamenta Internacionālā foruma, kas norisinājās 
Vācijā, Leipcigā. Raitis šai forumā bija viens no 
sešiem jauniešiem, kas pārstāvēja Latviju. Aicināju 
Raiti uz sarunu.

– Pastāsti, kā gāja forumā!
– Diezgan nogurdinoši – bija agri jāceļas un vēlu 

tikām gulēt, bet darba organizācija kā jau pie vāciešiem 
bija augstā līmenī.

Darbs noritēja 6 komitejās, katrai komitejai tika 
iedalīta sava problēma, kurai mēģinājām rast risinājumu. 
Tad tika rakstīts speciāls dokuments  – rezolūcija, kuru 
pēc tam bija jāaizstāv ģenerālajā asamblejā. Tad notiek 
balsošana par rezolūciju, ja tā tiek pieņemta, to sūta uz 
Eiroparlamentu, kur mūsu eirodeputāti spriež par to, kā 
šo rezolūciju ieviest dzīvē.

– Kādā komitejā tu strādāji?
– Pilsoniskās brīvības komitejā (Comitee of Civil 

Liberties). Mūsu tēma bija ekstrēmistu partijas, kādas ir 
populāras jauniešu vidū. Mums bija jāizdomā, ko Eiro-
pas Savienība varētu darīt, lai šīs partijas nesašķeltu 
sabiedrību vai arī netiktu atstumtas no sabiedrības puses. 
Neņemt vērā viņus pilnīgi arī nevar, tas nav demokrātiski. 
Visvairāk šādas partijas rodas minoritāšu vidū, piemēram, 
bēgļu kopienās, viņiem ir slikti dzīves apstākļi un augsts 
noziedzības līmenis, un tas paaugstina pamatiedzīvotāju 
nepatiku pret viņiem. Vislabākais, ko varētu darīt, ir 
izglītot cilvēkus jau skolās  – stāstīt jauniešus par citām 
kultūrām, kā arī svarīgi ir uzlabot dzīves apstākļus šiem 
cilvēkiem, integrējot viņus sabiedrībā un izglītojot. 
Plašāks mērķis – iznīdēt diskrimināciju.

– Izklausās pēc ļoti nopietna darba, bet vai jums, 
jauniešiem, bija arī kādas izklaides?

– Šādos starptautiskos forumos parasti viss ir 
noorganizēts ļoti sabalansēti  – ir gan darbs, gan iz-
klaide un dažādi kultūras pasākumi. Pašas komitejas arī 
rīkoja dažādus interesantus pasākumus un spēles, lai 
jaunieši labāk iepazītu cits citu, saliedētos un spētu labāk 
sastrādāties.

– Ko tev pašam deva šis forums?
– Iespēju mācīties sastrādāties ar dažādu tautību un 

vecumu cilvēkiem, kuriem piedevām vēl ir arī atšķirīgi 
viedokļi un katram savs skatījums uz pasauli. Tas īstenībā 
nav nemaz tik vienkārši.

– Noteikti ieguvi arī daudz labu paziņu?
– Jā, protams, tagad sazinos ar viņiem caur sociālajiem 

tīkliem. Visi ir ļoti atsaucīgi un jau aicina uz nākamajām 
konferencēm.

Esmu ļoti pateicīgs skolai un Mārupes pašvaldībai par 
sniegto atbalstu, lai es varētu aizbraukt uz šo forumu. 

– Lai tev veicas, un lai vēl daudz tādu iespēju priekšā!
Uva Bērziņa

No 2011. gada 1. līdz 30. novembrim notiks parakstu 
vākšana likumprojekta “Grozījumi Latvijas Republikas 
Satversmē” ierosināšanai. 

Parakstu vākšanai nodotie Satversmes grozījumi paredz 
grozīt Satversmes 4., 18., 21., 101. un 104. pantu, iekļaujot 
tajā nosacījumu par krievu valodu kā otro valsts valodu.

Ar parakstu vākšanai nodoto Satversmes grozījumu 
tekstu var iepazīties parakstu vākšanas vietās un internetā 
http://web.cvk.lv/pub/public/30188.html.

Piedalīties parakstu vākšanā drīkst balsstiesīgie Lat-
vijas pilsoņi, kuri parakstīšanās brīdī sasnieguši vismaz  
18 gadu vecumu. Lai piedalītos parakstu vākšanā, 
vēlētājam nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase, kurā 
tiks izdarīta atzīme par dalību parakstu vākšanā.  

Parakstīties par Satversmes grozījumu projektu 
vēlētāji var pašvaldību noteiktajās parakstu vākšanas 
vietās Latvijā, kā arī Latvijas Republikas diplomātiskajās 
un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs. Vēlētājiem, 
kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nokļūt parakstu 
vākšanas vietās, bet vēlēsies piedalīties parakstu vākšanā, 
tiks nodrošināta iespēja parakstīties savā atrašanās vietā.

Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Republikas 
Satversmē” tiks iesniegts parlamentā, ja parakstu 
vākšanā to atbalstīs ne mazāk kā viena desmitā daļa no 
pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo pilsoņu skaita jeb 
vismaz 154 379 vēlētāji. 

Parakstu vākšanas vieta Mārupes novadā
Adrese Darba laiks

Mārupes novada Domē,
Daugavas ielā 29, Mārupē

Pirmdienās 14.00–18.00
Otrdienās 9.00–13.00
Trešdienās 9.00–13.00
Ceturtdienās 14.00–18.00
Piektdienās 
(arī 18. novembrī) 9.00–13.00
Sestdienās 9.00–13.00
Svētdienās 9.00–13.00

Iesniegumus par parakstu vākšanu vēlētāja atrašanās vietā 
tiem vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ieras-
ties parakstu vākšanas vietā, jāiesniedz līdz 29. novembra 
plkst. 12.00 Mārupes novada vēlēšanu komisijas parakstu 
vācējam (vēlēšanu komisijas noteiktajā darba laikā).

Ja esat slims, nespēcīgs un tāpēc nevarat aiziet uz parakstu 
vākšanas vietu, jums jāuzraksta iesniegums, kurā jānorāda 
savs vārds un uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis, iemesls, 
kāpēc nevarat aiziet uz parakstu vākšanas vietu. Iesniegumu 
parakstu vācējam var nogādāt jūsu ģimenes loceklis, sociālais 
darbinieks vai jebkurš cits cilvēks, kuram jūs uzticaties.

Tālrunis uzziņām par parakstu vākšanu Mārupes 
novadā: 28327748 (parakstu vākšanas vietas darba laikā).

Izvērtējot situāciju drošības jautājumā un kon-
sultējoties ar Latvijas Valsts ceļiem, novembrī tiks 
pārceltas 2 sabiedriskā transporta pieturvietas. Pieturvie-
ta “Upeslīči” Daugavas ielā tiks pārcelta starp Vaidavas un 
Svētes ielām un turpmāk sauksies “Svētes iela”, savukārt 
pieturvieta “Vējotnes” Mārupītes gatvē turpmāk atradīsies 
pie Rēviņu ielas un sauksies “Bērnudārzs “Lienīte””. 

2 jaunas sabiedriskā transporta pieturvietas izbūvētas 
arī Skultes ciematā virzienā uz un no Rīgas ar nosauku-
mu “Skultes stadions”. Jaunās pieturvietas tiks izveidotas 
atbilstoši satiksmes drošības prasībām.

pārceltas un labiekārtotas 4 pieturvietas

“Sprīdīša” gads Jaunmārupes sākumskolā

rezolūcija eiropas parlamentamno 1. līdz 30. novembrim 
notiks parakstu vākšana 
par grozījumiem Latvijas 
republikas satversmē

Raitis Garjāns (pirmais no labās) kopā ar kolēģiem
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Katram šajā pasaulē ir svarīgi apzināties piederību 
savai vietai. Tie, kas deklarējas Mārupē, apliecina savu 
piederību mūsu novadam. Tie ir mārupieši, mūsu novad-
nieki, kurus interesē novadā notiekošais, kuriem ir svarīgi 
dzīvot sakoptā vidē un sūtīt bērnus Mārupes skolās. 

Lielu daļu pašvaldības budžeta veido ieņēmumi no 
deklarēto iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Tā ir nauda, 
ko pašvaldība izlieto ceļu uzturēšanai un labiekārtošanai, 
ūdenssaimniecības attīstībai un apkārtējās vides sakārto-
šanai, tie ir līdzekļi ieguldījumiem izglītībā, iedzīvotājiem 
tiek nodrošināti dažādi sociālie pakalpojumi. 

Mārupē pēdējos gados strauji audzis deklarēto ie-
dzīvotāju skaits, īpaši pirmskrīzes periodā, kad novadā 
notika aktīva dzīvojamā fonda būvniecība un Mārupi 
par savu dzīvesvietu izvēlējās tūkstošiem jauno ģimeņu. 
Tomēr vēl aizvien ir tādi iedzīvotāji, kas dzīvo Mārupē, 
bet ir deklarējušies kādā citā pašvaldībā, uz kuru tad arī 
aiziet nodoklis no nopelnītās naudiņas. Bieži vien cilvēki 
pat neaizdomājas, ka zaudētāji ir viņi paši, jo pašvaldībai, 
kurā viņi dzīvo, pietrūkst naudas, lai nodrošinātu nepie-
ciešamos pakalpojumus. Tieši nodokļu nauda ir tā, kas 
palīdz sakārtot vietu, kur cilvēks dzīvo.

Mārupes pašvaldībā par iedzīvotāju deklarēšanos 
atbild lietvede Alda Bērziņa. Alda Bērziņa atgādina, ka 
deklarēties Mārupē ir iedzīvotāja paša interesēs: “Dek-
larējoties daļa nodokļu, ko maksājam, atgriežas mūsu 
dzīvesvietā, un tas ļauj sakārtot novadu. Būtiski ir dek-
larēties tieši līdz gada beigām, jo visu nākamo gadu ap-
rēķini tiks veikti, ņemot vērā to iedzīvotāju skaitu, kas 
būs deklarējušies līdz šī gada 31. decembrim.” Kādas ir 
iespējas deklarēties? Alda Bērziņa atgādina, ka šobrīd 
iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja izvēlēties  – dek-
larēties klātienē pašvaldībā vai, izmantojot internetu, 
elektroniski.

Kā deklarēties pašvaldībā
Iedzīvotājam jāņem līdzi pase (ja vēlas deklarēt 

arī savu nepilngadīgo bērnu dzīvesvietu, tad bērnu 
dzimšanas apliecības), jādodas pie lietvedes Aldas 
Bērziņas un tur jāaizpilda deklarācijas anketa. Par šo 
pakalpojumu pašvaldības kontā jāiemaksā valsts node-
va 3  lati. Deklarējoties autovadītāja apliecību nevar  
izmantot.

Kā deklarēties elektroniski
Mūsdienās deklarēties var arī elektroniski portālā 

www.latvija.lv, tas palīdzēs ietaupīt laiku, kā arī 
deklarēšanās šādā veidā ir bezmaksas. 

Portālā www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu 
“Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana”, jūs varat elektro-
niski deklarēt savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā 
vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu Latvijā.  
Pakalpojums pieejams, autentificējoties ar internetbankas 
autentifikācijas līdzekļiem vai drošu elektronisko paraks-
tu. Autentifikācija ar internetbanku pieejama “Swedbank”, 
“SEB banka”, “Latvijas Krājbanka”, “Citadele” un “Norvik 
banka” internetbankas lietotājiem. Lai autentificētos ar 
elektronisko parakstu, nepieciešama elektroniskā parak-
sta viedkarte un viedkartes nolasīšanas iekārta.

Deklarējot dzīvesvietu elektroniski: 
• nav jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, 

jo pakalpojuma pieprasītājs tiek identificēts pēc 
elektroniskā paraksta vai internetbankas autentifikācijas 
līdzekļa; 

• ja dzīvesvieta tiek deklarēta savam nepilngadīgajam 
bērnam, aizbildnībā vai aizgādnībā esošajai personai, nav 
jāuzrāda pārstāvību apliecinošs dokuments, jo ziņas par 
personas likumisko pārstāvi tiek automātiski pārbaudītas 
Iedzīvotāju reģistrā; 

Daudzās pirmsskolas izglītības iestādēs ka-
trai nedēļai tiek paredzēta sava tēma, par kuru 
skolotāja gan stāsta, gan rāda attēlus, bērni zīmē, 
aplicē, veido atbilstošus tēlus vai priekšmetus. 
Plašākām un sižetiski pateicīgām tēmām tiek iz-
mantoti arī video, mūzika, un viss noslēdzas ar kādu 
lielāku pasākumu.

Tieši tā oktobra otrajā pusē PII “Zeltrīti” noritēja 
“Drošības nedēļas”. Mēs  – lieli un mazi  – meklējām 
uzskates materiālus par VUGD, ugunsdzēsējiem, ātrās 
palīdzības mediķiem, policistiem un visiem citiem  
dienestiem, kas gan palīdz mums izkļūt no bīstamām 
situācijām, gan māca, kā tādās nenonākt. Katrā grupiņā 
runājām par ceļu satiksmes noteikumiem, drošību mājās, 
bīstamajām lietām, kā rīkoties nelaimes gadījumos. Vi-
sas grupas veidoja daudz citus interesantus darbiņus, 
piemēram, “Strazdiņi” vairākas dienas gatavoja košus 
ugunsdzēsēju auto no tukšām olu kastītēm, “Dzenīši” 
aplicēja ceļa zīmes, “Dzērvītes” zīmēja ielas, krustojumus 
un luksoforus.

Vecākās grupas noskatījās vienu no a/s “Latvener-
go”, a/s “Latvijas dzelzceļš”, a/s “Latvijas gāze” un CSDD 
kopīgajā projektā “Lai dzīvo bērni” tapušajām īsfilmiņām, 
kurā parādīts, kā jārīkojas dažādās bīstamās situācijās, 
bet jaunākie audzēkņi vecāku bērnības multenītēs sekoja 
Si-si-dra uzvedībai, Ļoļeka un Boļeka ugunsnelaimei un 
Kurmīša piedzīvojumiem uz ceļa.

Trīs sagatavošanas grupas – “Gulbīši”, 
“Zīlītes” un “Dzenīši”  – ar Mārupes novada 
Domes skolēnu autobusu devās ekskursijā uz 
centru “Dardedze”, kurā bija iespējams piedalīties 
aizraujošā Džimbas drošības ceļojumā. Mājās –  
uz bērnudārzu  – tika atvesti daudzi uzskates 
materiāli un darba lapas, kuras palīdzēs zināšanu 
nostiprināšanai. Ieskatieties arī jūs www.dzimba.lv –  
materiāli atrodami internetā.

21. oktobrī piecgadniekiem pie mums arī 
notika Džimbas drošības stundiņa – apmēram 
40 minūšu gara nodarbība par tēmu “Mans 
ķermenis ir mans!”, kurā ar bērnu aktīvu līdzdalību 
tika pārrunāts par labajiem un sliktajiem slepenajiem 
pieskārieniem, kā varam draugu iepriecināt, kad kāds 
viņu padarījis nelaimīgu, kā arī 8 drošības noteikumi, ko 
izstrādājis Džimba. 

Drošības nedēļu noslēgumā notika interesanti sporta 
svētki “Drošības ābece”, uz kuriem visas grupas bija ie-
lūdzis Luksofors (sporta skolotāja Evita) ar saviem drau-
giem Policistu (mūzikas skolotāja Diāna), Si-si-dra (mū-
zikas skolotāja Inga), Sērkociņu (logopēde Ivaise), Dakte-
rīti (medmāsiņa Edīte), gudro meitiņu Puzlīti (skolotāja 
Kristīne) un Riteņbraucēju (skolotāja palīdze Madara). 
Pēc iesildīšanās un mājas darba parādīšanas mazie spor-
tisti pēc maršruta kartes devās uz 5 vai 7 stafetēm (atka-
rībā no vecuma), katrā stacijā pēc uzdevuma veikšanas 
saņemot zīmodziņu savā kartītē. Stafetēs bija jāved rotaļ-

lietas pie ārsta vai jāizsauc palīdzība, “jāuzbūvē” gājēju 
pāreja, jāsaliek attēli par drošības tēmu, jāpalīdz sakārtot 
Si-si-dra istaba, jāsalasa sērkociņi, lai no tiem neizsprūk 
sliktā uguntiņa, jāatkārto, kā pareizi jābrauc ar skrejriteni, 
un jāveic citi uzdevumi.

Apbalvošanā visas grupiņas saņēma diplomus, 
“Sezamiņa drošas uzvedības ABC” no aa/s “Seesam 
Latvia” un Jetija domino un krāsojamās grāmatiņas no 
saldējuma ražotāja “Balbiino”.

Ceram, ka mūsu nodarbības ne tikai paliks bērnu 
atmiņā, bet arī atgādinās vecākiem, ka bērniem 
ik brīdi jāmāca drošības noteikumi, bet galve-
nais  – jārāda priekšzīme to ievērošanā, piemēram, 
vienmēr piesprādzējot bērnus autosēdeklīšos, kā arī 
piesprādzējoties pašiem!

Zanda Melkina

Deklarējies savā novadā!
• deklarējamās dzīvesvietas adreses ievadīšanai 

tiek izmantoti Valsts adrešu reģistra dati, līdz ar to tiek 
nodrošināta automātiska adreses esamības pārbaude; 

• ziņas par jauno dzīvesvietu tiek uzreiz aktualizētas 
Iedzīvotāju reģistrā; 

• par pakalpojumu nav jāmaksā valsts nodeva.
Ja ne reizi nav izmantota iespēja deklarēties elektroni-

ski, interneta vietnē www.solipasolim.lv iespējams arī 
izlasīt pamācību, kā to darīt. Ieejot sadaļā “e-pakalpoju-
mi” un izvēloties “dzīvesvieta, nekustamais īpašums”, varat 
saņemt padomus dažādu ar dzīvesvietu saistītu e-pakal-
pojumu izmantošanā, tostarp elektroniski varat uzzināt, 
kāda ir jūsu deklarētā dzīvesvietas adrese, kas ir deklarējis 
dzīvesvietu jūsu īpašumā, uzzināt, kā elektroniski iegūt 
informāciju par jūsu nekustamo īpašumu, utt.

Atgādinām, ka par dzīvošanu bez deklarētās dzīvesvie-
tas Latvijas teritorijā draud sods līdz 250 latiem.

Uva Bērziņa

apgūstam 
drošības abC

Lūdzam atsaukties Mārupes iedzīvotājus  
vai Mārupē strādājošos, kas spēlē šahu.

Tuvāka informācija: Jānis Lagzdkalns,  
t. 29481045, e-pasts: marupejanis@inbox.lv 

Lai gan remontdarbu izpilde Dienas 
centrā “Švarcenieki” ir nedaudz aizkavēju-
sies, Dienas centram ir tapusi jauna vietne 
www.svarcenieki.lv. Turpmāk tajā varēsiet 

lasīt visus jaunumus par Dienas centru un 
tajā notiekošajiem pasākumiem.
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Lai gan vasara jau aiz muguras un beidzies 
aktīvais iekārtu uzstādīšanas laiks, darbi nestāv 
uz vietas. Mārupē darbojas uzņēmums, kurš 
veic pētījumus saules enerģijas izmantošanas 
tehnoloģiskā pro-cesa uzlabošanai un pats arī ražo 
saules kolektorus ar preču zīmi “SELSOL”. Uzņēmums 
nupat atgriezies no divām izstādēm  – “Ražots 
Latvijā” un “Vide un enerģija”. Jau divus gadus pēc 
kārtas uzņēmums tika aicināts piedalīties arī Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
stendā kā veiksmīgs piemērs KPFI projektu līdzekļu 
apguvei. Aicināju uz sarunu zīmola “SELSOL” pārstāvi 
un ražotāju, uzņēmēju Raivi Šķērstenu.

– Kā gāja izstādēs, un kā vērtējat cilvēku interesi par 
jūsu piedāvāto produktu?

– Izstādēs piedalāmies jau kopš 2009.  gada, tāpēc labi 
redzam, kā mainās cilvēku interese par saules kolektoriem. 
Pirms diviem gadiem vairāk interesējās tieši “zaļi” domājošie, 
bet šobrīd pēc krasas energoresursu cenu palielināšanas 
interesi par mūsu produktu izrāda cilvēki, kam svarīgi ir 
ietaupīt. Šogad esam piedalījušies jau 3  izstādēs un varam 
teikt, ka interese tiešām ir liela. Izstādē “Vide un enerģija” 
bijām arī vienīgie, kas piedāvāja Latvijā ražotu produktu, 
turklāt līdzvērtīgu labākajiem ārvalstu analogiem.

– Jūsu saules kolektori šogad ieguvuši starptautisku 
kvalitātes sertifikātu, kas ļauj jums ieiet Latvijas tirgū 
kā konkurentiem, ar kuriem būs jārēķinās.

– Jā, šā gada vasarā mūsu uzņēmums saņēma Eiropas 
kvalitātes standartiem atbilstošu sertifikātu. Šis sertifikāts ir 
apliecinājums tam, ka piedāvājam kvalitatīvu produktu, turklāt 
piemērotu mūsu ziemeļvalstu laika apstākļiem. Latvijā nederēs 
dienvidvalstīm paredzēti ražojumi, mūsu ziemeļu apstākļi  – 
lielas un straujas temperatūras svārstības, krusas, ledus lieti, kad 
lietus, nonākot uz zemes, uzreiz sasalst, biezās sniega segas – 
prasa citādu produkciju. To visu mēs, ražojot savus saules kole-
ktorus, esam ņēmuši vērā. Mūsu produkts ir izturīgāks, līdz ar 
to arī ilgmūžīgāks. Latvijas tirgū tiek piedāvāti vairāku ražotāju 
saules kolektori, kuru tehnoloģiskais risinājums ir atšķirīgs. Pie 
mums bieži ieved dienvidu valstīm paredzētos saules kolektorus 
ar plastmasas korpusiem, plastikāta pārsegumu. Ar plastmasas 
korpusiem, gadiem ritot, rodas problēmas. Jāuzmanās arī ar 
vakuuma cauruļu kolektoru uzstādīšanu, jo, nepareizi uzstādot, 
tie var ļoti ātri sabojāties mūsu klimatiskajos apstākļos. 

– Kā radās doma ražot saules kolektorus, un kāpēc 
tieši ražot – varējāt taču iepirkt gatavus un tikai tirgot?

– Vasaras saulainā dienā, stāvot ārā pie mājas un klau-
soties, kā ik pa brīdim ieslēdzas apkures katls, lai sasildītu 
silto ūdeni, domāju, kaut kas nav pareizi. Vajadzētu to 
saules siltumu kaut kā izmantot. Jā, protams, vieglāk būtu 

tirgot jau gatavu citu saražotu produkciju, taču kāpēc 
vienmēr vajag atbalstīt tikai ārvalstu ražotājus? Gribējās, 
lai tas būtu Latvijā ražots produkts, izmantojot vietējo 
darbaspēku, tā radot augstu (paliekošu) pievienoto vērtību.

Esam startējuši Klimata pārmaiņu finanšu instrumen-
ta (KPFI) finansētā projektā, pateicoties šim projektam, 
veicām papildu izpētes darbus un kvalitātes pārbaudes 
testus, lai uzlabotu mūsu produkciju tiktāl, ka šogad 
ieguvām kvalitātes standartiem atbilstošu sertifikātu ar 
pārliecinošiem rezultātiem.

– Izpētes darbam esat izvēlējušies tieši Mārupi.
– Jā, izvēlējāmies privātmāju Mārupē, kurā ir vairāki 

siltumenerģijas patērētāji – siltā ūdens sagatavošana, ap-
kures sistēma radiatoriem un zemgrīdas apkure, kā arī 
baseina apsilde. Šobrīd uz privātmājas jumta uzstādīti 
saules kolektori ar kopējo platību 36 m2, kas ir lielākā šāda 
veida sistēma Latvijā uz privātmājas. 

Taču parastai privātmājai nav nepieciešams tik 
liels daudzums kolektoru, vienai 4  cilvēku ģimenei pi-
etiek ar 4–6  m2 kolektoru siltā ūdens uzsildīšanai vai 
līdz 16  m2 kolektoru apkures atbalstam. Šādas sistēmas 
atmaksāšanās laiks ir no 3 līdz 8 gadiem. Un, ja vēl izman-
to iespēju pieteikties valsts atbalstam, ko šobrīd piedāvā 
Vides ministrija, sistēmas uzstādīšanas izmaksas jau kļūst 
pievilcīgas jebkuram privātmājas īpašniekam, jo enerģijas 
cenu kāpums diemžēl neapstāsies.

Tas, ko mēs gribam uzsvērt, ir, ka saules kolektoru 
sistēma ir savietojama ar jebkuru citu apkures sistēmu, 
tā vienmēr darbojas kā papildu enerģijas avots. Ārvalstu 
ražotāji galvenokārt orientējas uz siltā ūdens sagatavošanu, 
mēs piedāvājam kolektorus, kas vasaras periodā efektīvi 
silda ūdeni un baseinu, rudenī un arī ziemas mēnešos 
tiek efektīvi izmantoti arī apkures vajadzībām. 

– Vai tiešām arī ziemas mēnešos kolektors dar-
bosies?

– Jā, saulainā ziemas dienā pie mīnus 20 grādiem 
kolektors sasilda šķidrumu līdz 40–50  grādiem, kas ir 
pilnīgi pietiekami ēkas apkures atbalstam.

– Kādi nākotnes plāni? Redzēju izstādē, ka plānojat 
ražot arī vēja ģeneratorus.

– Nākotnes plāni ir lieli. Jā, ir tāda doma ražot arī vēja 
ģeneratorus. Pirmie prototipi jau top un arī tiks izmēģināti 
mājsaimniecībā Mārupē. Tāpat esam uzsākuši sadarbību 
ar skolām, jo cilvēki jāizglīto jau no bērnības. Prieks, ka 
daudzas Latvijas skolas ir ieguvušas “eko skolas” statusu 
un izglīto bērnus vides jautājumos. Strādājam arī pie 
pārvietojamā atjaunojamo enerģiju izmantošanas stenda 
izveidošanas, lai jauniešiem būtu uzskatāms piemērs, kā 
tas viss darbojas un kā atjaunojamo enerģiju var izmantot.

Uva Bērziņa

atbalsts tavai 
mājsaimniecībai

Lai Latvijā veicinātu atjaunojamo energoresursu 
izmantošanu, mājsaimniecībām līdz 30. novembrim 
vēl ir pieejams finansiāls atbalsts mazu jaudu iekārtu 
iegādei un uzstādīšanai, kas balstītas uz atjaunoja-
mo energoresursu tehnoloģijām. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
ir izsludinājusi atklāta konkursa “Atjaunojamo energore-
sursu izmantošana mājsaimniecību sektorā” otro kārtu, un 
ir pēdējais brīdis sākt gatavot nepieciešamos dokumentus.

Valsts atbalsts šajā projektu konkursā paredzēts 50  % 
apmērā no iekārtu iegādes un uzstādīšanas izmaksām 
(maksimāli Ls  7000), bet pārējās izmaksas ir jāsedz pašam 
pieteicējam. Izmantojot šo valsts piedāvāto iespēju, ietaupījums 
ģimenes budžetam sanāk dubultā. Vispirms  – iegādājoties 
iekārtas par puscenu, otrkārt, alternatīvās enerģijas sistēmas 
ļauj ievērojami samazināt ikmēneša izdevumus par apkuri un 
elektrību, turklāt tiek saudzēta apkārtējā vide.

Pieteikuma sagatavošana ir vienkārša, to var aizpildīt 
pats pieteicējs. Tehniskos jautājumos, ja nepieciešams, var 
lūgt konsultantu palīdzību. VARAM vietnē ir publicēts 
uzņēmumu saraksts, kam var uzticēt iekārtu piegādi un 
montāžas darbus, kā arī saņemt konsultācijas. Starp tām ir 
daudzas firmas, kas piedāvā arī bezmaksas palīdzību pie- 
teikuma aizpildīšanā.

Uzziņai
Projektu konkursā “Atjaunojamo energoresursu iz-

mantošana mājsaimniecību sektorā” atbalstu var saņemt 
par siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas tehno-
loģisko iekārtu iegādi un uzstādīšanu dzīvojamai mājai, 
lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražo-
šanu no atjaunojamiem energoresursiem tikai mājsaim-
niecības pašas vajadzībām.

Projektu šajā konkursā var iesniegt:
• dzīvojamās mājas īpašnieks – fiziska persona –, uz 

kura vārda ir reģistrēta dzīvojamā māja; 
• vairāku dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku izveido-

ta biedrība.
Projektus var iesniegt par ekspluatācijā nodotu dzīvo-

jamo māju vai jaunbūvi, kas ierakstīta zemesgrāmatā. 
Konkursā atbalsta projektus, kuros iecerēts iegādāt un 

uzstādīt šādas iekārtas:
• šķeldas vai salmu biomasas katlus, biomasas granulu 

vai malkas katlus un biomasas kamīnus ar kopējo uzstā-
dīto jaudu līdz 50 kW (ieskaitot);

• saules kolektoru sistēmas ar kopējo uzstādīto jaudu 
līdz 25 kW (ieskaitot);

• siltumsūkņus ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW 
(ieskaitot);

• vēja ģeneratorus ar kopējo uzstādīto jaudu līdz  
10 kW (ieskaitot);

• saules baterijas ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 10 kW 
(ieskaitot);

• vairākas iepriekš minētās iekārtas, ņemot vērā kon-
krētas iekārtas kopējās uzstādītās jaudas ierobežojumus.

Vairāk informācijas Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas vietnē www.vidm.gov.lv.

saulē ir 
spēks

Kļūsim par rūķiem Mārupes bērniem!
Šis ir aicinājums turpināt aizsākto tradīciju un paveikt 

labo darbu uz Ziemassvētkiem, iepriecinot bērnu sirdi!
Mēs, Mārupes novada uzņēmēji un iedzīvotāji,  aici-

nām arī šogad ziedot, palīdzēt ar dāvanu saturu vai citādāk 
iesaistīties Ziemassvētku dāvanu gatavošanā. Plašāku in-
formāciju atradīsiet biedrības “Mārupes uzņēmēji” vietnē  
www.marupesuznemeji.lv.
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Skultes sākumskolas novadpētniecības pulciņš darbojas 
tikai otro gadu. Tā devīze – “Savākt. Sakārtot. Saglabāt”, 
kopā ar ceturto vārdu “Skulte” šī devīze ir uzlikta uz pulciņa 
emblēmas – āboliņa lapiņas, kas savukārt simbolizē daļiņu 
no Mārupes novada. 

Jau savas darbības pirmajā gadā, pateicoties 
audzinātājas Lenas Rjazanovas atsaucībai, mums izdevās 
iegūt unikālu vēstures liecību  – kādas meitenes rakstītu 
dienasgrāmatu. L.  Rjazanova to bija atradusi netālu no 
Dzilnuciema Božu ūdenskrātuves apkārtnē. Tā gulēja no-
mesta mežā, bija samirkusi un piebirusi ar skujām. Cik 
ilgi? Kāpēc tā? Varbūt nejaušība, bet varbūt apzināšanās, 
ka par tādām domām un tādiem vārdiem tolaik draudēja 
ne viens vien gads izsūtījumā vai pat cietumā. 

Dienasgrāmatas autore stāsta par laika posmu no 
1944. gada 25. marta līdz 1948. gada 18. jūlijam. Galvenie 
ieraksti ir par notikumiem 1944. un 1945. gadā. 

Diemžēl par pašu rakstītāju nav zināms galve-
nais – kas viņa ir, kā viņu sauc, kāds ir viņas turpmākais 
dzīvesstāsts. Ir atrodamas tikai dažas norādes  – tuvējo 
māju nosaukumi, piemēram, “Peles”, “Klīves”, “Vilciņi”, kā 
arī radu, tuvinieku, draugu un kaimiņu vārdi. Var saprast, 
ka pēc padomju varas atgriešanās 1944. gada oktobrī mei-
tene turpināja mācīties kādā arodskolā Rīgā. 

Meitenes valoda ir īpatnēja, ar daudziem tam laikam 
un viņas dzimtai raksturīgiem vārdiem un izteicieniem. 
Tā, tāpat kā jūtas, plūst aizgūtnēm, bieži aizmirstot par 
visvienkāršākajām pieturzīmēm. Šajā dienasgrāmatas 
fragmentu publikācijā mēs centāmies rakstīto sakārtot, 
domājot par mūsdienu lasītāju. 

Taču galvenais ir mūsu cerība un iekšēja ticība tam, ka 
pēc šīs publikācijas atsauksies zinoši cilvēki un varbūt... arī 
pati rakstītāja. 

Valdis Čeičs,
Skultes sākumskolas  

Novadpētniecības pulciņa vadītājs 

1944. gads
25. martā
Tev pieder mana sirds! 
Jo nevienam nevaru tik daudz uzticēties, kā tev, mana 

atmiņu glabātāja. Lai daudzi un daudzreiz apsolās nekad 
neko citam neteikt un nestāstīt, bet neesi ļaudīs izgājis, kad 
jau visi zin, ko tu domā un ko runā, jo ātri aizmirstas otram 
dots solījums, bet tevi, ja vien pati glabāšu uzticīgi, tad neviens 
nezinās, kur mana laime mīt un ko manas domas auklē. Kas 
gan vēl uzticamāks ir kā papīrs, lai gan viņš ir mēms, neprot ne 
runāt, ne parādīt, bet cik labs laika kavēklis ir, ar ko nodarboties, 
un ir, kam visas savas vainas izsūdzēt, kad sirds ir pilna un grib 
vai pušu plīst un ir tik daudz pārestību, ko pasaulē nākas ciest. 

26. martā 
Ir jau Māras diena pagājusi. Pirmās pavasara dienas. 

Jaukais pavasaris atnācis, bet šodien man tāda sajūta. 
Pūš aukstais ziemelis, un ne labprāt ļaudis kavējas svaigā 
gaisā un drūzmējas ielās. Lai gan bija ne visai mīlīgs 
un patīkams laiks, mēs (es un tante) aizgājām uz Brāļu 
kapiem, lai domās un sirdīs justu un atcerētos tos, kas 
ziedo visdārgāko mantu – dzīvību par tēvzemes brīvību. 

Kad mēs katrs savā klusā lauku sētā dzīvojam vai 
galvaspilsētā iebraucam, tomēr nemana un nejūt, cik 
daudz ir to, kas savas dzīvības ziedo tēvzemei un brīvībai, 
bet tomēr arī tas ir zieds, jāsaka sīkums, cik vēl šeit ir 
atvesti, jo tie ir, kas no gūtiem ievainojumiem lazaretēs 
beidz savu dzīves gaitu, bet cik viņu ir tur Austrumu ka-
pos apbedītu, tur varbūt kilometriem nav pārredzamas 

apjomas, no dzelzs formata krustiņiem, kas viens pie vi-
ena ir pieslieti ar vārdu un dzim. dat. Tad vēl kakla zīmīte 
otrā pusē piestiprināta. 

Tādēļ katram es ieteicu aiziet uz vācu un latviešu brāļu 
kapiem un aiznest savu ziediņu, jo varbūt latviešu zēni, kas 
dus svešumā, arī tiem, kur piederīgie nevar, ziedu aiznesīs, 
tās mātes aiznesīs, kas tur tuvāk, un šeit nevaig aizmirst, ka 
tomēr viņi bij tie, kas palīdzēja atbrīvoties no boļševiku jūga. 

29. martā (datums ir ierāmēts – V. Č.) 
Sirds sāpēs sažņaudzas. 
Ai, mīļā grošiņa, kādēļ liktenis, tik bargs, atņem 

daudzreiz tos, kas mīļš un dārgs. 
Mīļā, mīļā grošiņa, labi, ka es jūs redzēju vakar, at-

braukdama no Rīgas, lai gan neko jūs man pateikt 
nevarējāt, bet redzēju tomēr jūsu jauko sirmo galviņu, 
lai ko es mīlēju, tomēr savu vecvecmāmiņu. Viņa pret 
mani bijusi vienmēr laba, un, domāju, labam cilvēkam arī 
pretcilvēki ir vienmēr labi. 

Bet tomēr tas jau tā ir lemts, cik garu mūžu Dievs ir 
lēmis, tik arī jādzīvo. Un viņa nodzīvoja 92 gadi. Lai nu 
kāds bija viņas mūžs, bet tomēr laimīgs un jauks vien 
bija. Līdz pat mūža vakaram viņa bieži vien jauki, lustīgi 
uztrallināja un līdz 90 gadiem vēl bija darba prieku pilna 
un strādīga. 

13. jūnijā
Karš. Vāc ziedojumus. Vāc drēbes, mantas, produk-

tus, naudu. Visu karavīru labā, bet vai latviešu karavīri to 
dabūs? Jā, bet, cik ir, katrs spēj, tik ziedo. 

Kaimiņš vāca ziedojumus un, sākot aprunāties, un starp 
valodām sāka stāstīt, kā kaimiņi savā starpā nevar satikt. 
Jā, tiešām, kā lai nav karš, ka pat kaimiņi, cilvēks ar cilvēku 
ķildojas, tā arī tas ir tautai ar tautu. Tauta karo par lielu zemes 
platību, kaimiņi iesāk: “Tev suns vaļā, kādēļ nepiesien?”

Otrs: “Nestaigā pa manu ceļu.” 
Celmiņi ar Puriņu – Dzidra: “Bulli nevar laist ganos.”
Celmiņš: “Nestaigā gar manu ganāmpulku.” Tā jau 

gāja dažus gadus. [..] Beidzot tagad ceļš ar drāti aizvilkts. 
Kārtībnieks atnāca sastādīt protokolu. 

1. oktobrī
Dievs, tāda ir dzīve, tagad iet tik daudzi bēgļi, un ko tad 

darīt, ja mums jāsāk bēgļu gaitas. Vai palikt, vai iet? Dievs, 
tas ir briesmīgs brīdis, bet lūdz Dievu, lai drīzāk viss tas 
pārietu. Palīdzi, Dievs, mums glābties un badu neredzēt. 
Dievs, žēlo visus labus cilvēkus, palīdzi grūtības pārciest! 

7. novembrī
Līdz 15. okt. nebiju paņēmusi rokā, neatminu, vai 

nebija laika vai gribas, bet atminos, to vakaru bij lielas 
bailes un pārgrozības un līdz ar visu bij pazudusi mana 
atmiņu glabātāja. Visu portfeli bij paņēmuši bēgļi. Vai tīši 
vai netīši, kas to lai pateic. 

Bet vakar – kāds prieks! – vakar bēgļi brauc atpakaļ un ienes 
manu portfeli. Visi dokumenti. Visas fotogrāfijas. Krustēva 
piemiņa, dziesmu grāmata. Bībelīte. Daudzi sīki krāmi un 
sīkumi. Lai nu kā – viss bija, bet Dieva žēlastība visur līdz gāja 
un glabāja. Tā arī manu portfeli, ka es viņu atkal dabūju. 

Ir daudz kas pārciests, pārdzīvots, ir jau citi laiki un 
cita valdīšana. 13. okt. aizbrauca Kurzemes virzienā mans 
brālīts ar visu ģimeni, un 16. okt. jau dzīvojam citā valdībā. 
Tas ir, dzīvojam Padomju Savienībā LSSR. Kas mēs mājās 
palikām, visi esam sveiki un veseli. (Šī rindkopa ierakstīta 
ar citu, melnu tinti un, iespējams, vēlāk. – V. Č.) 

Cik atceros, viena baiļu pilna nakts bij 11. okt. 44.g. 
Vakarā aizgājām gulēt, viss klusu un mierīgs, kā jau 

ilgāku laiku tas tā gāja, ka daudz mainījās vācu karspēka 
daļas, katru dienu (gandrīz) bija citi karavīri. [..] 

stāsts par domām 
un jūtām, kas nedzeltē

Bija tieši paša pusnakts, kad ierodas divi kaut kādi 
sveši vācu virsnieki, ienāk istabā un ar baterijas lampiņu 
apspīdina visus gulētājus. Kā par nelaimi uzķērās Zinu 
(neskaidri – V. Č.) meiteņiem, kas pie mums bij atnākušas 
pirms dažām dienām, lai pārlaistu visu priekšā stāvošo. 
Es jau tikko dzirdot – “Desmit minūšu laikā saģērbties 
un būt gatavām braukt līdz”, pazudu zem segas un gulēju 
mātei klāt piespiedusies kā maza pupu lellīte. Bet tā kā sāka 
lūgties, tie atstājās un gāja ārā, bet tēvs palaidis aiztaisīja 
aiz viņiem durvis un gribēja aizslēgt, bet tajā pat laikā šie 
atpakaļ un tēvam ar ieroci virsū – kādēļ taisa durvis ciet –  
un liek tūliņ atkal visiem līdz 40 gadiem braukt līdz. [..]  

Ak, Dievs, kas par uztraukumu bij tai naktī. [..] Arī 
katra nākošā bij baiļu pilnas naktis. Karavīri ienāca un 
gāja. Vēl pēdējie pie mums bij 15. okt. svētdienas vakarā. 

16. oktobrī
Ienāca pirmie krievi, ap pulkst. 5. Tik prasīja: “Dai 

hļebu!” Un atkal aizgāja tālāk. 
18. novembrī
Šī diena kādreiz bij liela svētku diena visā tautā un 

valstī. Parasti jau šādas dienas nemēdza svētīt, bet, kad 
viņu vairs nav, ai, kā tad viņas atceras. Tad liekas daudz 
labāk svētītu 18. nov. nekā 8. nov., bet tāda ir dzīve, un tur 
nekā nevar darīt. 

1945. gads 
29. oktobrī
Ir svētdiena, jauka rudens diena Rīgā. [..]
Bija šodien Zelmas tēvs atbraucis un pastāstīja 

šausmu darbus, ka arī pa pagastu drausmīgi iet. Apza-
gti Vilciņi. 6 band. iegājuši, bet laime – tur bijis milicis, 
tad neko nav dabūjuši nozagt. Tad “Gožas” ir aplaupīti, 
“Lielie Riekstiņi” un Boci meita Melders Mirdza ir mi-
rusi no sasitumiem, ko dabūja pagājušo sestdienu, kad es 
ar tēvu braucām. Trīs puikas pie “Hincenbergiem” mežā 
ieveduši ar zirgu mežā un tad situši, gribējuši durt, tad 
aizdedzinājuši skujas un paši apdzēsuši, jo iztraucēti. 

3. novembrī
Sestdiena, bet rīt nav svētdiena. Kā tas saprotams? Jā, 

boļševiku iekārtā var visu ko sagaidīt. Dievs ir devis 6 di-
enas strādāt, bet septīto svētīt, bet Staļiņa tētiņš visu var 
mainīt, un tā arī šoreiz ir svētdiena pārvērsta par darba 
dienu, jāiet ir skolā, veikali un tirgi arī visi ražo. 

Bet redzēs cik bagāti viņi būs? Tādēļ arī labprāt aiz-
brauktu mājā, bet bail, ka var iezāģēt, ka neiešu. Tāpat arī 
ar svētku gājienu – bail neiet, jo var arī nedot stipendiju 
un varbūt var izslēgt. 

Tā jau visi pošas un taisās, būšot lieli svētki 7. un 8. 
nov., bet vai nu būs, to redzēs. Kas tie par svētkiem, to es 
nezinu un neizprotu, bet laika garam jādzīvo līdz – grib 
vai negrib, jo valsts varai pretī nevar turēties. 

18. novembrī
18. nov. kādreiz latviešu tautai bija liela svētku un svina-

ma diena, kad varēja svētkus svētīt, bij interese un patika. 
Latviešu tauta juta svētkus, brīvību un labpatiku pie visa 
jaukā, daiļā un jutās brīva, un no citu varas neiespaidota. 

Vācu valdīšanas laikā brīv bij pacelt Latvijas karogu, 
runāt brīvi latviešu valodu, bet nu jau vesels gads kā at-
kal ne papīkstēt. Šis gads atkal latviešu tautai laikam būs 
moku pilns un ciešanu gads, lai gan ar katru dienu gaidām 
ko labāku, ko skaistāku. Gaidām jaunu sauli uzlecam. 

18. nov. daži kā piemiņas ziedu aiznesa uz Brāļu 
kapiem, bet arī tas nav brīv, un čekisti no malām klāt: 
lūdzu, atdot pasi, un kad jau cilvēkam noņem pasi, tad 
zin, kas būs. Arī pie Brīvības pieminekļa, kas nolikuši 
puķes, pieiet un palūdz: “Lūdzu, atdodiet pases!” Jā, viņi 
jau neuzspiež, bet tik palūdz. [..]

Cik laimīga es esmu, kad tieku mājā, atrodu tur vi-
sus spirgtus veselus, tad varu ar mierīgu sirdi darbu savu 
turpināt. Nevaru sūdzēties, mācīties tīri labi patīk, ja vien 
Dievs dotu tādus apstākļus, turpinātu vien skolu, ja citas 
izejas nebūtu, tad jau labprāt beigtu un varbūt varētu vēl 
šādu iespēju izmantot un strādāt.
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Oktobrī Mārupes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrētie jaundzimušie

Edvards Dmitrijevs (dzimis 22.09.2011.), Patrīcija 
Klēbaha (dzimusi 26.09.2011.), Dārta Klintsone 
(dzimusi 30.09.2011.), Marks Teodors Popovs 
(dzimis 21.09.2011), Timofejs Karpenko (dzimis 
22.09.2011.), Dāvis Bite (dzimis 26.09.2011.), Alise 
Keitija Gūtmane (dzimusi 30.09.2011.), Rūdolfs 
Krustiņš (dzimis 2.10.2011.), Valērija Daņilova 
(dzimusi 3.10.2011.), Marta Kreicberga (dzimusi 
16.10.2011.), Narine Galustjane (dzimusi  
18.10.2011.), Pēteris Krists Treimanis (dzimis 
16.10.2011.), Miķelis Freipičs (dzimis 23.10.2011), 
Undīne Maķevica (dzimusi 24.10.2011.)
sveicam jaunos mārupiešus un viņu 

vecākus!

Laikraksts “Mārupes vēstis”. 
Reģ. nr. 000702131. 

Iznāk vienu reizi mēnesī. 
Tirāža – 6200 eksemplāru. Bezmaksas. 

adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, LV 2167. 
izdevumu sagatavoja Uva Bērziņa  

un Jolanta Grosberga-Gernere. 
Makets: Kristīne Šterna

tālrunis 67149868, fakss 67149858, 
e-pasta adrese marupesvestis@marupe.lv

Oktobrī mūžībā 
aizgājuši

Jolanta Romaņuka (1978), 
Dzintra Banga (1953), 

Modris Cēsnieks (1938), 
Jevgēnijs Bariņins (1949), 

Vladislava Bodenko (1938), 
Tatjana Čudakova (1932), 

Juris Bergmanis (1945)

LīDzJūTīBa

Mūžībā aizgājis 1991. gada barikāžu dalībnieku  
Mārupes biedrības biedrs Kārlis Gailis.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību ģimenei un piederīgajiem.

1991. gada barikāžu dalībnieku Mārupes biedrības valde

Pār tevi smilšu klusums klāts,  
vien paliek atmiņas un tava mūža stāsts...

sporta notiKuMu afiša

5. novembrī Jaunmārupes sākumskolas sporta 
kompleksā Pierīgas novadu sporta spēles volejbolā 
vīriešiem priekšsacīkstes.

•	 11.00 Mārupes novads–Baldones novads
•	 12.00 Baldones novads–Babītes novads
•	 13.00 Babītes novads–Mārupes novads

13. novembrī plkst. 11.00 Tīrainē sporta 
kompleksā Mārupes Nacionālas basketbola līgas 
sacensības (tuvāka informācija www.mnbl.lv). 

•	 11.00 Mārupes vidusskola–Avalpina/RB 
klans

•	 12.30 Aizsargi–Jaunmārupe
•	 14.00 Wobenzym–Babīte
•	 15.30 Mebtex/A7–MIG
•	 17.00 Melnais jātnieks–Mārupes sporta 

centrs
Futbola sacensības “Macron cup 2011” Tīraines 
sporta kompleksā

•	 18. novembrī 9.00–18.00 (2006. gadā 
dzimušie zēni)

•	 19. novembrī 9.30–18.00 (2004. gadā 
dzimušie zēni)

•	 20. novembrī 9.00–18.00 (2002. gadā 
dzimušie zēni)

19. novembrī sporta centrā Mārupe, Daugavas 
ielā 29A, notiks Mārupes novada čempionāts galda 
tenisā un novusā.

Šo pašu svētāko tu neaizmirsti:
Tu esi Latvija!

(O. Vācietis)
Sveicam visus Mārupes novada politiski represētos 

Latvijas Republikas proklamēšanas dienā! Veselību, iz-
turību, optimismu!

Mārupes politiski represēto valde

Starptautiskā teikvondo turnīrā “Kubok Smolenskoj 
kreposti”, kas notika Smolenskā, Krievijā 7.–9.  oktobrī, 
mārupietis Kārlis Orleāns ieguva 1. vietu! Uzvara tika iz-
cīnīta trīs cīņās.

Vel 3  mūsu audzēkņi  – M.  Vilciņa, D.  Bērziņš un 
M. Pripotens – spraigi cīnījās, bet beigās tomēr piekāpās 
pretiniekiem pirmajās cīņās. Šī jaunajiem sportistiem bija 
laba pieredze, jo tā bija lieliska iespēja redzēt tik daudz 
dažādu Krievijas pilsētu un reģionu pārstāvju, kā arī kup-
lā skaitā komandas no Baltkrievijas un Ukrainas. Kopā 
sacensībās piedalījās aptuveni 380 dalībnieku.

22. novembrī plkst. 18.00 Mārupes Mūzikas un mākslas  
skolā notiks barikāžu dalībnieku gada atskaites sapulce.

1991. gada barikāžu dalībnieku 
Mārupes biedrības valde

1. vieta starptautiskā 
teikvondo turnīrā!

27.  oktobris mūsu novadniecei Vilhelmīnei Ozoliņai 
un viņas tuviniekiem bija īpaša diena  – vecvecvecmāmiņai 
103 gadu jubileja! Vairāk nekā vesels gadu simts aiz muguras, 
atmiņu tik daudz, ka visas vairs ne atcerēties.

Sirsnīgā gaisotnē sveikt sirmo kundzi bija ieradušies 
Mārupes Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs un Sociālā di-
enesta vadītāja Una Putniņa. Vilhelmīnes kundzei tika vēlēta 
veselība, dzīvesprieks un spēja priecāties par katru nodzīvoto 
dienu kā par lielu Dieva dāvanu.

Lai arī vairs ne tik žirgta kā pagājušogad, Vilhelmīnes kundze 
ir smaidīga un priecīga sagaida ciemiņus. Visā visumā gaviļniece 
ar dzīvi būtu apmierināta, ja vien tās veselības problēmas pēdējā 
laikā netraucētu – redze un dzirde pasliktinājusies, redzes dēļ arī 
Vilhelmīnes kundzes mīļākā nodarbošanās tamborēšana vairs 
nesanāk. Cik daudz brīnišķīgu galdautu, sedziņu un pārklāju ar 
dažādiem rakstiem pa šiem gadiem satamborēts! Ņemot talkā 
savu “tramvaju” (tā jubilāre dēvē savu krēslu, ko izmanto bal-
stam, lai vieglāk varētu pārvietoties), sirmā kundze pati atnāk 
arī pie viesiem uz viesistabu un sēžas pie galda, cienājot visus ar 
kafiju, sāļo kliņģeri un torti.

Vilhelmīne Ozoliņa dzimusi 1908.  gada 27.  oktobrī 
Piņķos 4 bērnu ģimenē. Par dzimtas mājām kļuvušas 
mājas Jaunmārupē, kur izaudzināti trīs bērni  – meita 
un divi dēli, no kuriem viens diemžēl jau aizsaulē. Kopā 
7  mazbērni, kupls pulks mazmazbērnu un jau viens 
mazmazmazbērniņš. Savas vecumdienas Vilhelmīnes 
kundze vada kopā ar mazmeitas Ināras ģimeni.

Veselībā un ar možu garu vēl daudz dieniņu šai saulē 
nodzīvot!

suminām vecāko novadnieci 
vilhelmīni ozoliņu!

Oktobrī Mārupes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

noslēgtās laulības

5.10. Gints Rampāns un Liene Brence 
14.10. Ēriks Naumanis un Iveta Streipa,
Jānis Krauklis un Maija Vija Galeniece
15.10. Artūrs Strēlnieks un Liene Grota

28.10. Uģis Norbuts un Dace Marija Reichmane 

sveicam!

Triatlonists, mārupietis Rinalds Sluckis, kurš pazīstams 
arī kā Digital Mind izveidotājs, 2001. gada oktobrī kļuva 
par pirmo latvieti, kurš pieveica triatlona distanci Ironman 
(3,8 km peldējums, 180 km ar riteni un 42 km skrējiens) 
pasaules čempionātā, kas notika Havaju salās. Gandrīz 
2000 atlētu lielā konkurencē Rinalds izcīnīja 97. vietu, trasi 
veicot deviņās stundās 16 minūtēs un 22 sekundēs.

Klasiskais triatlons tiek uzskatīts par grūtāko sporta 
veidu. Ironman distance radās 1978.  gadā Havaju salās. 
ASV peldēšanas, riteņbraukšanas un skriešanas zvaigznes 
centās noskaidrot, kurš no tiem sporta veidiem ir pats 
grūtākais. Beigās tika nolemts visus trīs apvienot 225 km 
distancē. Kopš tā laika Ironman pasaules čempionāts no-
tiek savā vēsturiskajā dzimtenē Havaju salās.

dzelzs vīrs rinalds sluckis

R.Sluckis riteņbraukšanas distancē Vācijā š.g. maijā. 


