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

Mārupe skaitļos 2007.  �
gadā 

Mārupes pagasta padomes  �
sēde Nr. 1 – 2008. gada 16. 
janvārī

Mazā skola starp priedēm  �

Turpinās bērnu reģistrēšana  �
uzņemšanai 1. klasēs 2008./09. 
mācību gadam

Ja vēlies uzlabot dzīves kva- �
litāti – piesakies psihodrāmas 
nodarbībām

Cīņā ar slaidajām Ziemeļ- �
meitām – starptautiskais Jaun-
gada turnīrs volejbolā meite-
nēm

Mārupes Tenisa skola –  �
unikāls sporta un medicīnas 
centrs Jaunmārupē

Mārupes sportisti saņem  �
Rīgas rajona Sporta laureāta 
balvas

Mārupē notiek augstākās  �
raudzes zoles turnīrs

Iedzīvotāja viedoklis – par  �
atkritumu savākšanas problē-
mām

Apsveikumi �

Sludinājumi u. c. �

24. janvārī garajā starpbrīdī visi 
Mārupes pamatskolas skolēni un 
darbinieki pulcējās skolas pagal-
mā – šobrīd jau bērniem slēgtajā 
teritorijā, lai jaunās skolas piebūves 
pamatos iemūrētu vēstījumu nāka-
majām paaudzēm.

Tā kā ārā beidzot sniga, vēstī-
jumu ar skolas vēsturi un šī brīža 
audzēkņu parakstiem skolas direk-
tore Sigita Sakoviča visiem parādīja 
skolas gaitenī un ievietoja kapsulā 
kopā ar dažiem eiro – lai skola ar 
jaunajām telpām varētu kļūt par 
Eiropas līmeņa izglītības iestādi, 
un vienlatnieku – pūci, kuru kā 

gudrības simbolu skolas pamatiem 
kapsulā ielika Mārupes pagasta pa-
domes priekšsēdētāja Līga Kadiģe.

Stāvot pie iesāktajiem pamatiem 
sporta zālei, ēdnīcai un bibliotēkai, 
neviltotu prieku par šo sasniegumu 
izteica ilggadējais Mārupes pamat-
skolas direktors Henriks Bindars. 
Viņš, uzrunājot skolēnus un vi-
sus klātesošos, atgādināja, ka jau 
60. – 70. gados divas reizes ir ticis 
izstrādāts skolas projekts, bet tikai 
21. gadsimtā – pateicoties Mārupes 
pagasta padomei un tās priekšsēdē-
tajai L. Kadiģei – solījumi beidzot 
kļūst par īstenību.

Skolotāju vārdā visus ar sapņa 
piepildījumu apsveica mācību daļas 
vadītājs Juris Sniķeris, savus vēlēju-
mus izteica sporta skolotājs Jurijs 
Kriščenko, bibliotekāre Fevrusa 
Bindare, vecāku pārstāve Tatjana 
Maksimova, kuras ģimene ar skolu 
saistīta jau kopš 1964. gada, un 9. 
klases audzēkņi. Līga Kadiģe savā 
uzrunā vērsās tieši pie vecākajiem 
skolēniem, uzsverot, ka skolas ab-
solventiem nav jāskumst, ka viņi 
nepaspēs izmantot ērto bibliotēku 
vai sportot jaunajā zālē – vakaros 
sporta zāle būs pieejama ciemata 
un pagasta iedzīvotājiem. Celtnie-

cības firmas “ARMT” vadītājs Uģis 
Sproģis sacīja, ka būvniekiem ir 
liels prieks un gods būvēt izglītības 
iestādi, jo tas ir ieguldījums nākot-
nē – bērnu zināšanās un izaugsmē. 
Kā savu labo domu un vēlējumu 
simbolu runātāji palaida sniegotajās 
debesīs krāsainus gaisa balonus.

Kapsulu ar vēstījumu nākama-
jām paaudzēm Mārupes pamat-
skolas piebūves pamatos iemūrē-
ja darbu vadītājs Valdis Zviedris. 
Nobeigumā Uģis Sproģis novēlēja: 
“Tiksimies skaistās un siltās telpās 
rudenī!”

Zanda Melkina

Tiek būvēts sapnis

19. janvārī kā ik gadu Mārupes 
pagastā notika 1991. gada barikāžu 
atceres pasākumi, kurus kopš 2003. 
gada organizē nu jau trīs gadus ofi-
ciāli reģistrētā sabiedriskā organizā-
cija “1991. gada barikāžu dalībnieku 
Mārupes biedrība”.

Aiz loga vējš, ziema bez sniega, 
bet Mārupes kultūras namā pie maza 
improvizēta ugunskura no atmiņām 
silst Latvijas patriotu – to cilvēku, 
kas pirms 17 gadiem nešauboties 
gāja uz barikādēm, lai nosargātu 
savas valsts brīvību, – sirdis. Vār-
dam “patriots”, kura nozīme pirms 
vairākiem gadu desmitiem padom-
ju iekārtā tika nonivelēta, laiks atgūt 
savu labskanību. Tāpat kā mums ne 
tikai laiks, bet pienākums lepoties 
un stāstīt saviem bērniem un visai 
pasaulei par 20. gadsimta unikālo 
parādību – nevardarbīgās pretoša-

nās rezultātā atgūto neatkarību. To 
1991. gada barikāžu atceres vakarā 
uzsvēra Barikāžu muzeja direktors 
Renārs Zaļais, kurš janvāra dienās 
vienmēr ir arī Mārupē.

Pulksten 12 jau Mārupes kapos 
sirsnīgā piemiņas brīdī pie Rober-
ta Mūrnieka kapa bija tikušies viņa 
tuvinieki, Mārupes pagasta padomes 
pārstāvji, barikāžu dalībnieki un jau-
nie mārupieši, bet vakarā kultūras 
nama zāle bija pilna. Kā atzīmēja R. 
Zaļais un Mārupes pagasta padomes 
priekšsēdētāja Līga Kadiģe: “Ir ne-
viltots prieks, ka arī gadā, kad vairs 
nav vairāku desmitu ar Barikāžu da-
lībnieku piemiņas zīmi apbalvojamo, 
cilvēki pulcējas, lai kopīgi kavētos at-
miņās.” Savas izjūtas Renārs Zaļais 
raksturoja ar vārdiem: “Atmiņas kļūst 
tuvākas... Ir svarīgi nepazaudēt tās 
vērtības, ko ieguvām uz barikādēm: 

vienotību, drauga pleca sajūtu un mī-
lestību pret Latviju. Ir svarīgi ne tikai 
atcerēties vēsturiskos datumus, bet 
skaidrot to nozīmi jaunajai paaudzei, 
jo tautai, kura negodā savu vēsturi, 
nav nākotnes.”

Mārupes barikāžu biedrības 
priekšsēdētājs Jānis Ozols atgādināja 
visiem klātesošajiem pagājušā gada 
sasniegumus – 2007. gada janvārī 
tika iesvētīts biedrības karogs, kurš 
lepni plīvoja arī 11. novembra pasā-
kumos Liepājā, kur iegūti labi drau-
gi. Jau gandrīz pusgadu biedrībai ir 
sava himna, kuras autori ir mārupieši 
Andris Lībers (vārdi) un Valdis Paeg-
lis (mūzika). Un šajā janvāra vakarā 
tika pasniegtas pirmās 15 barikāžu 
dalībnieku Mārupes biedrības Goda 
zīmes (apbalvojuma meta autors – 
Juris Krāniņš). 
nobeigums 8. lpp.      

Kad atmiņas kļūst tuvākas...

9.klases skolēni novēlēja visiem pēc iespējas ātrāk sagaidīt nodarbības 
jaunajā ēkā.

Mārupes pamatskolas piebūves pamatos tiek iemūrēts vēstījums nāka-
majām paaudzēm - no labās: bijušais ilggadējais skolas direktors Henriks 
Bindars, sākumskolas skolotāja Inese Sīle, skolas direktore Sigita Sakoviča, 
direktores vietnieks mācību darbā Juris Sniķeris.

Mārupes barikāžu biedrības Goda zīmi no biedrības priekšēdētāja Jāņa 
Ozola saņem himnas "Pārliecības ceļš" vārdu autors Andris Lībers.
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Darba kārtībā 15 jautājumi.
Nekustamā īpašuma un 
plānošanas jautājumi

• izveidot Mārupes pagasta Mā-
rupes ciema teritorijā Pērļu ielu (no 
pašvaldības ceļa C–20 līdz Ritenieku 
ielai) – 0.2 km garumā un 12 m 
platumā sarkanajās līnijās;

• nepiekrist 3 īpašumu sadalī-
šanai atsevišķos zemes gabalos, jo 
saskaņā ar 2003. gada 10. septem-
brī apstiprināto Mārupes pagasta 
teritorijas plānojumu 2002. – 2014. 
gadam zemes gabali atrodas maz-
saimniecību teritorijā un minimālā 
zemes gabala platība ir noteikta 0.6 
ha;

• piekrist no 1 nekustamā īpa-
šuma atdalīt zemes gabalu 0.24 ha 
platībā;

• uzsākt detālā plānojuma iz-
strādi

• piešķirt juridiskās adreses 
pēc 18 iesniegumiem;

• atteicās no pirmpirkuma 
tiesībām uz 8 nekustamā īpašu-
ma objektiem;

• noteikt ēkas uzturēšanai 
nepieciešamo zemes platību 
0.14 ha;

• apstiprināt zemes ierīcības 
projektu kā galīgo Mārupes pa-
gasta nekustamiem īpašumiem:

“Lāčplēši” (zemes kadastra 
Nr. 8076–011–0193),

“Lielviļņi” (zemes kadastra 
Nr. 8076–012–0013), 

“Zeltiņu iela 84” (zemes ka-
dastra Nr. 8076–003–1067) un 
Zeltiņu iela 84A (kadastra Nr. 
8076–003–1066), 

“Mežstrauti” (zemes kadastra 
Nr. 8076–003–0185);

• piekrist 4 Latvijas pastāvī-

gajiem iedzīvotājiem nostiprināt 
zemesgrāmatā īpašumu vai do-
mājamo daļu no īpašuma;

• nodot zemes gabala “Bul-
duri–1” (zemes kadastra Nr. 
8076–003–0255) detālplānoju-
ma pirmo redakciju sabiedris-
kajai apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai;

• apstiprināt izstrādātā de-
tālā plānojuma 1. redakciju kā 
galīgo un pieņemt Mārupes pa-
gasta saistošos noteikumus Nr. 
1 “Mārupes pagasta nekustamā 
īpašuma “Namiķi” (zemes kadas-
tra Nr. 8076–012–0021) detālais 
plānojums”;

• izbeigt zemes lietošanas 
tiesības uz 1 zemes gabalu un 
slēgt zemes nomas līgumu par 
šī zemes gabala iznomāšanu uz 
10 gadiem.

darba 
uzd. nr.

nosaukums Teritorijas robežas Platība detālplānojuma mērķis

nr. 
2008/1

nekustamo īpašumu 
“Rēķi”,”Ceļtekas”, “Gra-
nīti”, “Eži”, “Zaļozoli–1”, 
Daibes iela 47, “Sal-
miņi”, “Zaļozoli” teri-
torijai

Lielā iela – Daibes iela –– sauszemes ro-
beža starp nekustamo īpašumu “Rēķi” un 
“Vērdiņi” – sauszemes robeža starp ne-
kustamo īpašumu “Rēķi” un Zemzaru iela 
5 – sauszemes robeža starp nekustamo 
īpašumu “Rēķi” un “Rekes” – sauszemes 
robeža starp nekustamo īpašumu “Zaļ-
ozoli” un “Rekes” – projektējamais ceļš

apmē-
ram 

7.1852 
ha

sadalīt zemes gabalu ar platību 
ne mazāku par 1.0 ha katru un 
mainīt zemes izmantošanas veidu 
no lauksaimniecības zemes uz ko-
mercdarbības objektu apbūvi

nr. 
2008/2

īpašuma “Helas” te-
ritorijai

meliorācijas novadgrāvis N–129 – me-
liorācijas novadgrāvis N – 40 – sausze-
mes robeža starp nekustamo īpašumu 
“Helas” un “Miķelīši C” – sauszemes ro-
beža starp nekustamo īpašumu “Helas” 
un “Miķelīši–A”

apmē-
ram 2.3 

ha

sadalīt zemes gabalu ar platību 
ne mazāku par 0.2 ha katru un 
mainīt zemes izmantošanas veidu 
no lauksaimniecības zemes uz in-
dividuālo dzīvojamo māju apbūvi 
un komerciāla rakstura apbūvi

Mārupes pagasta padomes sēde 
Nr. 1 – 2008. gada 16. janvārī

IEDZĪVOTāja VIEDOKLIS

Noderīgi 
Mārupes kapsētu pārziņu 
tālruņi

Mārupes kapos – 
26673151, Ilona Budkina

Mazcenu kapos – 
26578920, Dzintra Trubiņa

Man ir patiess prieks, ka Sabied-
rība Mārupe ir aktualizējusi jautāju-
mu par atkritumu apsaimniekošanu 
Mārupes pagasta teritorijā.

Pagasta teritorijā redzamās 
pārpildītās daudzdzīvokļu namu 
miskastes, piegružotās ceļmalas, 
mežmalas, peldvietas un jaunbūv-
ju apkārtnes liecina par to, ka pa-
gastā trūkst konteineru, bet esošie 
netiek ar savu uzdevumu galā. Cik 
vienkārši!

Nemeklēsim šoreiz mēslotājus, jo 
ko lai dara apzinīgais celtnieks, caur-
braucējs vai peldvietas apmeklētājs?

Risinājums:
1) pašvaldībai jānodrošina, lai 

pagasta teritorijā nebūtu tādu dzī-
vokļu, privātmāju vai jaunceltņu, 
kurām nav noslēgts līgums ar at-
kritumu apsaimniekotājiem. Ja pie 
katra nama būs konteiners, tad ne-
viens atkritumu maisiņus nenesīs 
līdz tuvākajam grāvim vai autobusu 

pieturai;
2) pie publiskām vietām (skolas, 

bērnudārzi, veikali, kapi u. c.) uz 
pašvaldības rēķina uzstādīt kontei-
nerus, kas paredzēti gan sadzīves, 
gan šķirotajiem atkritumiem. Jo 
vienaldzīgāka būs pašvaldība, jo 

vairāk tas pašai “sitīs pa kabatu”.
Atkritumu apsaimniekošanas 

problēmu pagasta teritorijā neva-
jag risināt uz apzinīgo iedzīvotāju 
rēķina.

Ar cieņu,
imants dzelme

Labdien!

Mārupes pagasta padomē  
7. februārī plkst. 17.00  
SIA “Favorīts Favr” ir  

uzAIcInātS IepAzīStInāt  
Mārupes pagasta iedzīvotājus un 

ieinteresētās personas ar  
AzArtSpēļu zāleS IzveIdeS IecerI  

sporta un atpūtas centrā Daugavas ielā 29/1.

          nobeigums. sākumu lasiet 7. lpp.

Atceres vakaru šogad vadīja Sil-
vija Bartuševiča, kura ar dzejas rin-
dām vienoja Mārupes vidusskolas 
skolnieces Ievas Zilaisgailes barikāžu 

dalībniekiem veltīto dzeju, Allažu sa-
dzīves tradīciju ansambļa “Liepavots” 
(vadītāja Ņina Kiršteina) un Mārupes 
“Dzeldes” (vadītāja Sandra Gaide) 
dziesmas, grupas “Savanna” (vadītāja 

Katrīna Vīksniņa) deju improvizācijas 
un Daces Bulas un Ginas Viegliņas 
dziesmas.

Pēc oficiālās daļas atmiņu vakars 
turpinājās Intas Palejas un Andra 

Gailīša spēlētās mūzikas pavadījumā. 
Tika izdziedātas daudzas dziesmas, 
kuras muzikanti spēlēja Mazajā ģil-
dē arī pirms 17 gadiem skaudrajās 
janvāra dienās.

Kad atmiņas kļūst 
tuvākas...

Mārupes barikāžu dalībniekus ar skanīgām dziesmām iepriecināja viesi 
no Allažiem – ansamblis "Liepavots".

P.S. Klāt pievienoju divus attēlus. Pirmajā redzams skats ārpusē 
aiz kādas jaunceltnes žoga. Tas veidojums attēla labajā pusē ir tualete, 
kura regulāri tiek izmantota. Šī izgāztuve atrodas samērā dzīvā vietā, 
uz kuru dienu dienā nākas noraudzīties daudziem pagasta iedzīvotā-
jiem. Savukārt otrajā attēlā redzams skats vasarā pie kādas mārupiešu 
visnotaļ iecienītas peldvietas.
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2007. gadā 
• notikušas 20 Mārupes pa-

gasta padomes (MPP) sēdes, ku-
rās izskatīti 514 dienas kārtības 
jautājumi;

• MPP saņemti 1615 ie-
sniegumi, tai skaitā 489 no 
iedzīvotājiem, 1126 – no juri-
diskām personām; izdoti 433 
rīkojumi;

• nosūtītas 1372 vēstules, 
sagatavotas 1559 izziņas;

• personāla daļā noslēgti 14 
darba līgumi;

• saņemti 1843 iesniegumi 
par dzīvesvietas deklarēšanu. 
Visi pieteikuma iesniedzēji nav 
jaunienācēji Mārupes pagastā, 
jo ir arī iedzīvotāji, kuri maina 
dzīvesvietu pagasta teritorijas 
robežās;

• pirmsskolas izglītības ie-
stādēs uzņemti rindā:

2007. gadā dzimušie – 221 
bērns,

2006. gadā dzimušie – 46 
bērni, kopā rindā 239 bērni,

2005. gadā dzimušie – 27 
bērni, kopā rindā 174 bērni,

2004. gadā dzimušie – 9 bēr-
ni, kopā rindā 26 bērni,

2003. gadā dzimušie – 8 bēr-
ni, kopā rindā 60 bērni,

2007. gadā rindas kārtībā 
tika piedāvātas 60 vietas 2004. 
gadā dzimušajiem bērniem;

• Mārupes pagasta izglītības 
iestādēs mācās un strādā:

• dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētas 149 dzimšanas, 36 
laulības un 72 miršanas;

• būvvaldē saskaņoti 1158 
būvprojekti, izsniegtas 507 būv-

atļaujas, reģistrēti 2322 iesnie-
gumi, izsniegtas 787 uzziņas un 
izsūtīta 281 vēstule, izsniegts 
61 darba uzdevums detālplā-
nojumiem, sagatavoti 494 APU 
(plānošanas un arhitektūras uz-
devumi);

• pie Mārupes pagasta pa-
domes algotajiem treneriem 
sporta nodarbības bērniem 
un jauniešiem apmeklē: futbo-

lā – 90 (zēni), volejbolā – 43 
(meitenes), teikvondo – 42, bas-
ketbolā – 78 (zēni), boksā – 7 
audzēkņi.

Pirms-
skolas 

audzēk-
ņu skaits

skolēnu 
skaits

t. sk. 
pirmklas-

nieku 
skaits

darbi-
nieku 
skaits

Mārupes vidusskola 13 758 75 92
Jaunmārupes sākumskola 100 123 53 62
Mārupes pamatskola – 92 13 28
Skultes pamatskola 46 68 10 36
PII “Lienīte” 142 – – 33
PII “Tīraine” 73 – – 24

Mārupe skaitļos 
Ja sajūti, ka nespēj izvēlēties 

savu īsto ceļu, Tev šķiet, ka dzī-
ves straume aizplūst garām, bet 
Tu nespēj tajā “ielekt”, ja gribi 
atrast savu kodolu, bet jūti, ka 
čaula pārāk cieta, un ja gribi 
sajust patiesu prieku, bet īsti 
nezini, kā – nāc reizi nedēļā 
uz psihodrāmas grupu.

Psihodrāma ir psihoterapi-
jas virziens, kurā ar dramatis-
kas darbības palīdzību izpēta 
un risina grupas dalībnieku 
problēmas vai neatrisinātas si-
tuācijas.

Psihodrāmas sesijā dalībnieki 
tiek iesildīti darbībai, tad izkris-
talizējas tēma, kas grupai aktuā-
la. Seko darbības fāze, kur, iz-
mantojot dramatizāciju un lomu 
spēles, komunicējot verbāli un 
neverbāli, grupas režisora (gru-
pas vadītāja) vadībā izspēlē šīs 
situācijas. Sesijas beigās grupas 
dalībnieki dalās par pārdzīvoto. 
Psihodrāma piedāvā drošā un 

atbalstošā vidē apgūt un trenēt 
daudz noderīgākas lomas un uz-
vedības modeļus. Piedalīšanās 
motivācija var būt vēlme attīs-
tīties un uzlabot savas dzīves 
kvalitāti.

Grupas vadītāja Igeta Gaile 
ieguvusi maģistra grādu mūzikā 
un psihodrāmas, sociometrijas 
un grupu psihoterapijas asis-
tenta izglītību Latvijas Moreno 
institūtā, pašreiz turpat studē 
psihodrāmas līderizglītību. Strā-
dā ar bērniem un jauniešiem, 
vada seminārus pedagogiem un 
citiem interesentiem.

Pirmā nodarbība Mārupes 
kultūras nama mazajā zālē (ie-
eja no Gaujas ielas) paredzēta 9. 
februārī pulksten 15.00.

Nodarbības ilgums – 2,5 
stundas. Maksa par 1 nodarbī-
bu – Ls 8. Grupas dalībnieku 
skaits – ne mazāk kā 6 cil-
vēki. Pieteikšanās pa tālruni 
29256670.

Ja vēlies uzlabot 
dzīves kvalitāti

Mārupes kultūras namā

1. martā
mazo vokālistu  

(līdz 5 gadu  
vecumam ieskaitot) 

konkurss  
Cālis 2008.

Pieteikties pirmsskolas 
izglītības iestādēs vai 

līdz 22. februārim 
konkursa k/n. 

Tālrunis 7149864 vai 
29211645.

ĪSumā

• 21. decembrī ar savām 
jaunajām telpām potenciālos 
audzēkņus un viņu vecākus 
iepazīstināja interešu izglītības 
centrs “Namiņš”, kurš Mārupes 
filiālē vēlas realizēt arī licenzētas 
pirmsskolas izglītības program-
mas. Ja viss izdosies, šis būs viens 
no pirmajiem veiksmīgajiem 
sadarbības projektiem izglītībā 
Mārupes pagastā. 

• Decembra pēdējās dienās 
paredzētajā termiņā tika nodots 
ekspluatācijā liels darījumu ob-
jekts – kravu pārvadājumu fir-
mas “BEWESHIP” noliktavu un 
biroju ēka.

• Gada pēdējos mēnešus 
un visu janvāri Mārupes pagas-
ta padomes deputāti intensīvi 
strādāja, analizējot pašvaldības 
iestāžu budžeta pieprasījumus, 
lai sastādītu 2008. gada budžetu. 
Budžeta izskatīšana notiks 30. 
janvāra MPP sēdē.

• 11. janvārī Tīrainē Mārupes 
pamatskolā notika pirmā skolas 
piebūves būvniecības apspriede, 
kurā piedalījās projektētāji, būv-
nieki, būvuzraugs, pasūtītāji. Šā-
das sanāksmes notiks ik piektdie-
nu līdz pat objekta nodošanai. 

• Februāra mēnesī PII “Lie-
nīte” bērnu darbi būs izstādīti Rī-
gas rajona Izglītības un kultūras 
pārvaldes telpās.

Lai sirdi sasilda
šis vēlējums,

kas izteikts klusā,
baltā ziemas dienā.

Lai mīlestība allaž staro Jums,
lai protam labu vārdu rast

un tumsas ēnu aizbaidīt no ceļa.

Mīļi, mīļi sveicam Margitu Toni –  
mūsu senioru kora dziedātāju un solisti – 

lai veselība, labestība un dzīvesprieks ik minūti ir kopā,  
sagaidot skaisto 90. dzimšanas dienu!

Mārupes kultūras nama kolektīvs, 
personīgi direktore Ira un Tava “Noktirne”

“Dejo visu dienu 2” ir jauns pasākums Latvijas hip – hop un 
breakdance dejotājiem sevis attīstīšanai un hip – hop kultūras po-
pularizēšanai. Pasākums notiks 2008. gada 9. februārī 11.00 – 17.00 
Mārupes pagasta kultūras namā. Skatītāji laipni gaidīti no 13.00. 
Pasākuma sākumā būs meistarklase no Igaunijas Electric Boogie čem-
piona – Stormy. Par Latvijas hip – hop kultūras attīstību stāstīs Krys 
(Gangbreakers). 

Mākslinieki no Connected Attack, Beat M Crew, Capit – All, Da 
Milkshake, Nu_Age, Gangbreakers, Motion Bang Crew un citām Latvijas 
komandām – tas ir unikāls dejotāju klāsts, kuriem deja ir dzīve, un 
šo komandu sniegumu varēs redzēt, dejojot 2 pret 2 gan hip – hop, 
gan breakdance kategorijā. 

Pasākuma laikā dejotāji sacentīsies arī individuāli Seven to smoke 
sacensībās gan hip – hop, gan breakdance kategorijās. Dejotājiem 
pasākuma laikā būs iespēja dejot apļos, tā pierādot savas prasmes un 
mūzikas interpretāciju. Ideja, kādēļ radās šāds pasākums, meklējama 
Francijas un ASV hip –  hop kultūrā.

Ieeja skatītājiem Ls 2, dalības maksa dalībniekiem – Ls 5.
Laipni lūdzam ierasties visus dejotājus un arī skatītājus!

Janvārī
75 – Genady Cheydinon, Indulim Tirzītim, Staņislavam Kazimieram 
Rupeikam, Antoņinai Borisovai, Annai Aksjučicai, Birutai Lāmanei

80 – Mintautam Bāliņam, Ainai Dombrovskai,  
Anastasijai Aleksānei, Marijai Kuzmičovai, Lidijai Alutinai 

85 – Lidijai Bitmanei

91 – Grigorijam Cvetkovam

Decembrī Mārupes dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 7 jaundzimušie: 
Keita Oigus (dzimusi 26.11.), Aleksandrs Adamovs (dzimis 
21.11.), Nanija Ērika Zapoļska (dzimusi 27.11.), Ulrika Dzene 
(dzimusi 11.11.), Veronika Petuhova (dzimusi 23.11.),  
Adrians Viesturs Pārums (dzimis 03.12.), Kirils Brečka (dzimis 11.12.).

Decembrī noslēgtas 3 laulības.

sveicamVajadzīgi plaša profila
frizieri, manikīri

jaunatvērtajā salonā
Daugavas ielā ½, Mārupē. 

“KrustaKrogs”
Mārupē, Daugavas ielā 2,

aicina Darbā
pavārus;

virtuves strādniekus;
bārmeņus.

Sīkāka informācija pa tālr. 
28733904. 
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Bērnu un jaunatnes radošo 
spēju attīstības centra 

“Namiņš” Mārupes filiāle
aicina darbā  

sēTnieku – sAiMnieku.
Mārupe, Mežkalnu 11 

(Mārupes – Jaunmārupes 
šosejas labajā pusē, netālu 

 no pieturas “Vizmas”), 

tālr. 29446424, 67708621.
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2007. gada septembrī Skultes 
pamatskola 18. reizi vēra durvis 
saviem skolēniem. Ātri pagāja 1. 
semestris. Ir atnācis 2008. gads, 
un var apkopot 1. semestra darba 
rezultātus.

Skolas 1. – 9. klases un pirms-
skolas grupas apmeklē 114 bērni, 
no tiem pirmsskolas grupās – 46 
bērni. Skola ir nodrošināta ar kva-
lificētiem pedagogiem. Kopā skolā 
strādā 20 pedagogi, no tiem pieci – 
pirmsskolas grupās. 19 pedagogiem 
ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 
viena pirmsskolas skolotāja studē 
savā specialitātē Latvijas Univer-

sitātē.
1. – 9. klasēs skola īsteno pa-

matizglītības mazākumtautību prog-
rammu. Programmas satura apguve 
notiek bilingvāli: krievu un latviešu 
valodā. Pamatizglītības mazākum-
tautību programma licencēta līdz 
2016. gada 31. jūlijam. Pirmsskolas 
izglītības programma licencēta IZM 
kā izglītības programma, kuras ap-
guve notiek latviešu valodā. 

2007. gada oktobrī Vispārējās iz-
glītības akreditācijas komisija vērtēja 
pamatizglītības programmas īsteno-
šanas kvalitāti un skolas darbību 
kopumā. Pēc akreditācijas komisijas 

izvērtējuma rezultātiem IZM piešķī-
ra skolai akreditāciju līdz 2013. gada 
28. novembrim, uz 6 gadiem. Visās 
izvērtējamās jomās skola saņēma 
vērtējumus “labi” un “ļoti labi”, kas 
liecina par laba līmeņa apmācības 
kvalitāti skolā un ciešu sadarbību 
ar skolēnu vecākiem.

Par skolas veiksmīgo akreditā-
ciju pateicamies Mārupes pagasta 
padomei. Pagasta padome regu-
lāri nodrošināja skolas materiāli 
tehniskās bāzes papildināšanu un 
atjaunošanu. Morālu un materiālu 
atbalstu saņēma arī skolas darbi-
nieku kolektīvs. 2007. gadā notika 

telpu remonts pirmsskolas grupās, 
ierīkoti moderni sanitārie mezgli 
katrai grupiņai, tika iegādātas jau-
nas mēbeles, rotaļlietas u. c. Kopā 
skolā darbojas trīs pirmsskolas gru-
pas, kuras apmeklē bērni vecumā 
no 3 līdz 7 gadiem. Uz pilnu slodzi 
strādā kvalificēta medmāsa, kura 
rūpīgi seko bērnu veselībai, skolēnu 
ēdināšanai, un jebkurā laikā bērni, 
skolēni un darbinieki var saņemt 
kvalificētu medicīnisko palīdzību 
labi aprīkotā medicīnas kabinetā. 
Pirmsskolas un 1. – 4. klašu skolēni 
saņem bezmaksas pienu, ir pieejams 
dzeramais ūdens “Venden” un siltas 
pusdienas skolas ēdnīcā.

Pirmsskolas 5 – 6 gadīgās gru-
pas absolventi turpina savu izglītī-
bu sākumskolā. Skolā ir klases ar 
nelielu bērnu skaitu – no 8 līdz 10 
bērniem, kas nodrošina individuālu 
pieeju katram bērnam mācību vie-
las apguvē. Skolotāji labi zina katra 
sava skolēna problēmas un laicīgi 
palīdz tās risināt. Pēc mācību stun-
dām bērniem ir iespēja apmeklēt 
pagarinātās dienas grupu un inte-
rešu izglītības nodarbības: ritmikas, 
datorzinību, keramikas, vizuālās 
mākslas, solistu – vokālistu, angļu 
valodas, skolas teātra, galda tenisa 
un tautas bumbas. Katru piektdienu 
skolotājas pavadībā sākumskolas 
bērni apmeklē bezmaksas peldē-
šanas nodarbības Jaunmārupes sā-
kumskolas baseinā, uz kuru aizved 
un atved skolas autobuss.

1. – 9. klašu skolēni pilnībā tiek 
nodrošināti ar bezmaksas mācību 
grāmatām. Skolā ir labi aprīkota 
informātikas klase un moderns 
attīstošo mācību priekšmetu kabi-

nets (mūzikas, vizuālās mākslas un 
mājturības nodarbībām). Bērniem 
un skolotājiem ir iespēja izmantot 
bibliotēkas pakalpojumus ar lielu 
izziņu, metodiskās daiļliteratūras 
un periodisko izdevumu klāstu. 
Skolotāju un skolēnu vajadzībām 
bibliotēkā ir interneta pieslēgums.

Visi skolēni, sākot jau no 1. 
klases, piedalās skolā organizēta-
jās mācību priekšmetu un kultūras 
nedēļās, konkursos, sacensībās, ār-
pusklašu pasākumu sagatavošanā. 
Bērni uzstājas ar priekšnesumiem 
Zinību dienā, Skolotāju dienā, valsts 
svētkiem veltītajos pasākumos, 
Ziemassvētkos, atvadās no ziemas, 
Mātes dienā, absolventu vakaros 
u. c., piedalās rajona konkursos 
un sporta sacensībās. Pie skolas ir 
labi aprīkots sporta laukums. Rīgas 
rajona mācību iestāžu āra sporta 
bāžu un inventāra konkursā starp 
23 dalībniekiem pamatskolu grupā 
skola ieņēma 6. vietu un saņēma 
veicināšanas prēmiju. Bērnu attīs-
tība notiek ne tikai mācību stundās 
skolā – bet arī katru mēnesi tiek 
organizēta muzeju diena, notiek te-
matiskas ekskursijas (šajā rudenī – 
Ziemassvētku kauju vietas). Rīgas 
rajona mācību iestāžu āra sporta 
bāžu skatē iegūta 6. vieta un veici-
nāšanas prēmija Ls 140.

Ar 2008. gada 15. janvāri esam 
sākuši iesniegumu reģistrāciju uz-
ņemšanai skolas 1. klasē. Mēs gai-
dām jūs, mūsu jaunos skolēnus, lai 
kopā ietu pa zinību ceļu.

skultes pamatskolas klašu 
audzinātāju metodiskās 

komisijas vadītāja  
Ludmila Čaupenoka

Mazā skola starp priedēm 

SkulteS pamatSkola reģiStrē bērnuS uzņemšanai  
1. klaSē 2008./09. mācību gadam

t Skola izmanto bilingvālo apmācības metodi, t. i., latviešu un krievu valodā.
t angļu valodas un datorzinību nodarbības notiek no 1. klases.
t Skolā strādā pagarinātās dienas grupa.
t Skolēnus no Jaunmārupes un Piņķiem pagasts nodrošina ar  
bezmaksas transportu – autobusu.

t Skolēna reģistrēšanai un uzņemšanai skolā nepieciešami dokumenti:
s vecāku iesniegums (raksta skolā);
s bērna dzīvesvietas deklarēšanas izziņa (oriģināls);
s bērna dzimšanas apliecība (jāuzrāda oriģināls).

t līdz 30. jūnijam jāiesniedz :
s medicīniskā karte 026/u;
s izziņa par apmeklēto izglītības programmu piecgadīgo un  
sešgadīgo bērnu obligātajā sagatavošanā skolai;
s skolēna apliecība (zilā krāsā!) un 2 fotogrāfijas (3x4).

iesniegumu pieņemšana darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00.
uzziņas pa tālruni 7 915276.

Turpinās bērnu 
reģistrēšana

uzņemšanai 
1. klasēs 

2008./09. mācību gadam
mārupes pagasta skolās

Mārupes vidusskola – 
tālrunis 7934372

Mārupes pamatskola – 
tālrunis 7148306

Jaunmārupes 
sākumskola – tālrunis 

7933594

PALdies
Mārupes pagasta bāriņtiesa 
un Sociālais dienests izsaka 
pateicību Riekstiņu ģimenei 
no jaunmārupes par atdotām 
labām, kvalitatīvām bērnu man-
tām – apģērbu un rotaļlietām. 
Bērniem nepieciešamās man-
tas nonākušas Skultes PII. Liels 
paldies!
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Gada pirmajās dienās, 3. un 4. 
janvārī, divās pagasta sporta zālēs – 
Mārupes vidusskolā un Jaunmā-
rupes sākumskolā – tika aizvadīts 
starptautiskais volejbola turnīrs 
“Jaungada kauss”. Mūsu jaunās 
volejbolistes mērojās spēkiem ar 
komandām no Somijas, Šauļiem, 
Tartu un Viljandiem (Igaunijā).

Pirmajā sacensību dienā mei-
tenes cīnījās par vietu finālā un 

astoņu komandu konkurencē to 
pārliecinoši izkaroja, vien piekāp-
joties sacensību favorītei Somijas 
izlasei, kuras dalībnieces pārstāvēja 
savas valsts ZR reģionālo izlasi. Ko-
manda jau vairākus gadus trenējas 
kopā ar uzdevumu izaudzināt kan-
didātes nacionālajai izlasei, tāpēc 
arī tā komplektēta no gara auguma 
meitenēm no plašāka reģiona. Bet 
arī mūsu ziemeļu kaimiņos – Igau-
nijā aug slaidas meitenes. Viljandi 
pilsētas vienībā spēlēja 187 un 185 
cm garas 1994. gadā dzimušas vo-
lejbolistes.

Izšķirošajās cīņās par godalgo-

tajām vietām pārliecība par mūsu 
meiteņu varēšanu un gribu uzva-
rēt pastiprinājās. Neskatoties uz 
spēcīgajām pretiniecēm, mūsējās 
neatlaidīgi turējās pretim, trium-
fējot pār pieredzējušajām Tartu un 
Šauļu komandām. Par Jaungada 
kausa ieguvēju kļuva Somijas izla-
se, aiz sevis atstājot VK “Viljandi” 
un Mārupi.

Par “Mārupes kausa izcīņas” 

vizītkarti ir kļuvis melodiskais un 
jautrām izdarībām pazīstamais 
komandu delegāciju un pasākuma 
organizatoru sadraudzības vakars. 
Šogad viesus priecēja grupas “Keen” 
koncerts un deju grupas “Savanna” 
paraugdemonstrējumi ar lustīgu 
publikas iesaistīšanu.

Šis bija līdz šim lielākais starp-
tautiskais turnīrs jaunajām volejbo-
listēm Mārupē, un to var pielīdzināt 
Baltijas kausa izcīņai. Sacensības 
bagātināja jauno sportistu pieredzi, 
kā arī deva iespēju treneriem un 
organizatoriem dalīties pieredzē.

Līga Miķelsone

Iespējams, daudziem, jo īpaši 
tenisa cienītājiem, “Mārupes Te-
nisa skolas” projekts Jaunmāru-
pē, Mazcenu alejā, nav jaunums. 
Būvdarbi ir sākušies, un 2009. gadā 
Latvijā modernākais sporta, medi-
cīnas un atpūtas centrs vērs savas 
durvis apmeklētājiem.

Iespaidīgi mērogi, 
unikāls saturs

Sporta, medicīnas un atpūtas 
kompleksā plānoti 6 atklātie tenisa 
laukumi ar kopējo platību 4063m2 
un kompleksa ēkas 4121 m2 platī-
bā. Tajās paredzēti 4 slēgtie tenisa 
laukumi, trenažieru zāles, unikālas 
sporta medicīnas un fizioloģijas la-
boratorijas, multifunkcionālas konfe-
renču zāles, sporta inventāra veikals 
un skaistumkopšanas salons. 

Kā stāsta “Mārupes Tenisa 
skolas“ valdes priekšsēdētājs Pauls 
Feldmanis, šī būs vienīgā vieta 
Latvijā, kur vienlaicīgi iespējams 
spēlēt tenisu, akadēmiskā līmenī 
trenēties pie Latvijas labākajiem 
treneriem, piedalīties tenisa turnīros, 
rīkot profesionālas treniņnometnes, 
lai bērniem un jauniešiem nebū-
tu jābrauc uz ārzemēm, rūpēties 
par savu veselību un konsultēties 
pie labākajiem fizioterapeitiem un 
sporta ārstiem, kā arī relaksēties un 
izmantot skaistumkopšanas pakal-
pojumus. Savukārt “Mārupes tenisa 
skolas“ konferenču zālēs tiks rīkotas 
lielas vietējā un starptautiskā mēro-
ga medicīnas un sporta, kā arī citu 
nozaru konferences, kas popularizēs 

Mārupes vār-
du ne tikai Latvijā, 
bet arī pasaulē.

Ideja un realizācija – 
profesionāļu rokās

“Mārupes Tenisa skolas” ideju 
un mērķus lieliski iezīmē centra iz-
veides iniciatoru personības. Pauls 
Feldmanis ir Latvijas Tenisa savienī-
bas Treneru padomes priekšsēdētājs 
un viens no pieprasītākajiem tenisa 
treneriem Latvijā. Pauls Feldmanis 
uzsver: “Latvijā tenisu spēlē tūksto-
ši – par to liecina milzīgais trenēties 
gribētāju skaits, pagājušajā gadā no-
tikušie bērnu, jauniešu un pieaugušo 
turnīri, kā arī šī gada saspringtais 
sacensību kalendārs. Lai veicinātu 
tenisa attīstību Latvijā, mums radās 
ideja uzcelt jaunu, pasaules līmenim 
atbilstošu centru, lai trenēties nebūtu 
jābrauc uz ārzemēm, pat vēl vairāk – 
lai trenēties brauktu pie mums.” 

Savukārt “Mārupes Tenisa sko-
las” būvniecības iniciatora Latvijas 
Kardiologu biedrības prezidenta 
profesora Andreja Ērgļa atbildības 
un interešu lokā ir kardioloģijas 
attīstīšana Latvijā pasaules līmenī, 
sirds veselības veicināšana, aktīva 
un veselīga dzīvesveida populari-

zēšana un te-
niss kā vaļasprieks 
– tieši tāpēc radās ideja 
izveidot unikālu sporta, veselības, 
medicīnas un zinātnes centru, kas 
būtu ieguldījums veselības un zi-
nātnes veicināšanā gan mūsu valstī, 
gan pasaulē.

“Mārupes Tenisa skolas” nodo-
šanu ekspluatācijā un tās atbilstību 
Starptautiskās federācijas prasībām 
nodrošina Uldis Ūsītis – viņš veica 
“Olimpiskā Sporta centra” celtnie-
cības vadību un konsultēja “Vidze-
mes Olimpiskā centra” būvniecību. 
Uldis Ūsītis par šo projektu saka: 
“Mārupes Tenisa skola” ir unikāls 
projekts – gan modernās arhitektū-
ras, gan izcilā satura ziņā. Šis centrs 
neapšaubāmi pilnveidos Mārupes 
infrastruktūru un piešķirs Māru-
pei aktīva, sportiska un mūsdienīga 
pagasta tēlu.”

Šobrīd projektā ieguldīti vairāk 
nekā 500 tūkstoši latu, bet plānotās 
kopējās izmaksas ar būvniecību un 
labiekārtošanu sasniegs apmēram 
2,5 miljonus latu.

Mārupes mazās volejbolistes pēc lielā starp-
tautiskā turnīra jau nākamās dienas rītā Cēsīs 
devās laukumā, uzsākot cīņu Latvijas čempio-
nātā, kas turpināsies līdz maija mēnesim. C2 
grupā, kurā spēlē 1994. g. dz. un dažas jaunākas 
sportistes, mārupietes uzvarēja Gulbenes BJSS 
ar 2:1 un VK “Ropaži” ar 2:0, bet zaudēja ar 1:2 
cēsiniecēm un 0:2 Rīgas rajona BJSS (Zvejniek-
ciems), paliekot 3. vietā. Iespējams, bija “vainīgs” 
lielais turnīrs, varbūt satraukums, bet šoreiz 
pašas meitenes saprata, ka spēle neizdevās. Labi, 
ka sacensību nolikums paredz iespēju izlieto 
ūdeni turpmākajās cīņās sasmelt.

Toties pašas jaunākās D1 (1995. g. dz.) gru-
pas meitenes sestdien Jelgavā iepriecināja treneri un sevi, uzvarot ar 2:0 visus pretiniekus – Tukuma Sporta 
skolu, Jelgavas RSC, Ventspils sporta skolu “Spars” un ļoti spēcīgo Rīgas Volejbola skolas komandu, kuru trenē 
Normunds Lūsis. Mārupes komandā spēlēja Katrīna Lejiņa, Luīze Zvejniece, Laima Ozola, Annija Millere, 
Anete Briņķe, Karīna Pavāre, Elīna Pavāre, Terēze Šmēmane, Kristīne Puniņa un Laura Jansone. Tagad mā-
rupietēm, kas ir vienas skolas – Mārupes vidusskolas – komanda, priekšā finālcīņas ar pašām spēcīgākajām 
komandām no citiem reģioniem un lielajām sporta skolām. 

Treneris Andris kļaviņš

Mārupes Tenisa skola – unikāls sporta 
un medicīnas centrs Jaunmārupē

Cīņā ar slaidajām 
Ziemeļmeitām 

Vismazākās sāk lieliski

Mārupietes ar vismaz garumā galvastiesu pārākajām somietēm pirmajā 
spēlē cīnījās gods godam.

Mārupes Tenisa skolas 
projekts – Arhitektu 

birojs “Marta plus”, 
arhitekts  

S. Lubovičs.

Tradicionālās  

Leopolda Kovala piemiņas  
balvas izcīņas sacensības  

volejbolā meitenēm  
notiks š. g. 1. martā  
Mārupes vidusskolā.

Aicinām Pieteikties
Rīgas rajona sacensības  

gAldA tenisā –  
9. februārī Siguldā

Komandas sastāvs:  
3 vīrieši un 1 sieviete

Rīgas rajona sacensības  
zoles sPēlē –  

24. februārī Salaspilī
Komandas sastāvs: 3 vīrieši un 1 

sieviete, vecāki par 18 gadiem

Interesentus lūdzam  
pieteikties Mārupes pagasta  

sporta struktūrdaļā, kura  
apstiprina pieteikumu.  

Tālr. 7149866 vai 26354027.

SIA BABĪ
Piedāvājam ārstnieciskus 
un relaksējošus masāžas 
pakalpojumus
Jums ērtā laikā un vietā.
Tālr. 27503038.
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Decembra beigās sporta un at-
pūtas centrā “Servus” notika pir-
mais zoles turnīrs Mārupes Master 
Cup, kurā piedalījās tikai četras la-
bākās Latvijas komandas – Latvijas 
un Rīgas izlases, klubs “Mārupe” 
un “Melnais kaķis”. Kā pastāstīja 
turnīra iniciators Māris Skuška, 
sporta žurnālists Jānis Matulis, 
kurš spēlēja Mārupes komandā 
un sevi sauc par “kritisko” žur-
nālistu, atzina, ka turnīrs noritējis 
labi. Pašam žurnālistam sākumā 
veicies labi, bet pietrūcis izturības, 

ko dod pieredze. “Maratonu arī 
nevar skriet kā īso distanci,” saka 
M. Skuška.

Mārupes Master Cup parādī-
ja, ka ne vienmēr “pirmie kaķēni” 
jāslīcina. Pasākums izdevās, un 
rezultāti bija ļoti kompakti, ko 
pierāda kaut vai tas, ka no uz-
varētājkomandas Latvijas izlases 
dalībniekiem neviens neiekļuva 
labāko sešiniekā. Turnīra labākais 
mārupietis Dainis Demiters, kurš 

iekļuva labāko sešiniekā, saņēma 
specbalvu – plazmas televizoru. 

Par finansiālo atbalstu jāsaka 
paldies SIA RAVUS un Aldim 
Muraško, “Salas zivīm” un Naurim 
Skaram, firmai “Interbaltija” un 
Laimonim Kravalim, “Servus” un 
Mārupes pagasta padomei, turnīra 
organizēšanā piedalījās arī zoles 
klubs “Melnais kaķis”. 

Kā atzinuši zoles entuziasti, 
padsmit gadu laikā kopš zoles “at-
dzimšanas” šis bija augstākās rau-
dzes turnīrs. “Šāda līmeņa turnīri 

varētu kļūt par tradīciju. Vēlmi pie-
dalīties ir izteikusi Īrijas – Anglijas 
latviešu komanda, bet tas vēl ir ap-
spriežams. Klubs “Melnais kaķis” 
grib organizēt atbildes sacensības, 
bet pie mums varētu notikt Zie-
massvētku turnīrs,” pastāstīja Māris 
Skuška. “Zolītes popularitāte aug, 
un uzskatu, ka šīs spēles sportiskais 
princips neatpaliek no citām prāta 
un galda spēlēm, kā šahs, dambre-
te, novuss vai biljards.”

Mārupē notiek augstākās 
raudzes zoles turnīrs

Š. g. 14. februārī plkst. 18.00

būsiet mīļi gaidīti  

“krustakroga”

ATkLāŠAnAs svēTkos

Mārupē, daugavas ielā 2

DeCeMbrī uZ Mūžu No MuMs šķīrušIes: 
Andrejs Masevičs (1952.), elza Dimza – Dimme 

(1906.), Ināra eimane (1955.), Viktors ukstiņš (1936.), 
Konstantīns Vadzinskis (1919.), Normunds Točs (1935.), 

Vassa Kalniņa (1935.), Arvīds skeberdis (1942.),  
Juris Viesturs Almants Lapiņš (1958.),  

Gunārs Jānis skeberdis (1945.).

Zeme deva, zeme ņēma,
Zeme visu nepaņēma,
Labi darbi, labi vārdi,

Tie palika virszemē.

izsakām visdziļāko 
līdzjūtību Agrim klausam, 

viņa māmiņai  
un pārējiem piederīgajiem, 

tēvu mūžībā aizvadot.

Skultes pamatskolas 
pirmsskolas grupas bērnu 

vecāki un darbinieki

izsakām visdziļāko 
līdzjūtību un esam kopā 

ar savu klases audzinātāju 
irtu karsi, vīru 

Uldi  
guldot zemes klēpī. 

Mārupes vidusskolas 10.b 
klases kolektīvs

LĪDZjūTĪBaS

25. janvārī Garkalnes kultūras 
namā Rīgas rajona “sporta laureā-
tā 2007” balvas saņēma arī māru-
pieši: Eiropas čempionāta 3. vietas 
ieguvēja roku cīņā Sigita Krūmiņa 
(treneris Jānis Amoliņš), Eiropas ju-
nioru čempionāta teikvando bron-
zas medaļas ieguvējs Kārlis Orleāns 
(treneris Vitālijs Lepins – Žagars), 
2. vietas ieguvējs lodes grūšanā 
Pasaules universiādē Māris Urtāns 
(treneris Guntars Gailītis), Latvijas 
čempions triatlonā Jānis Ozoliņš, 
Latvijas čempione iejādē Airisa Pe-
nele (treneris Mairis Penelis), ne-
dzirdīgais vieglatlēts Jānis Smons 
(trenere Mārīte Lūse), 2007. gada 
Latvijas čempions autorallijā A+ 
klasē Ivars Vasaraudzis un Latvijas 
čempions skrituļslalomā un kalnu 
slēpotājs Kristaps Zvejnieks. 

Diemžēl ne Karlīne Štāla – Beļ-
ģijas Formula Renault 1,6 uzvarē-
tāja, kas LAF sadarbībā ar “Hansa 
līzings” un portālu “Delfi.lv” rīkotajā 
aptaujā atzīta arī par 2007. gada Lat-
vijas populārāko autosporta čem-
pioni, ne Jānis Ozoliņš un Mārtiņš 
Skuška – hokeja Pasaules čempio-
nāta U–20 1. divīzijas uzvarētāji, 
Latvijas izlases sastāvā nav izpelnī-
jušies Rīgas rajona sporta dzīves or-
ganizētāju ievērību. Var jau būt, ka 
formāli šie sportisti neatbilst Rīgas 
rajona sporta laureāta nolikumam, 
bet viņu panākumi ir līdzvērtīgi 
daudzu Latvijas mēroga godalgoto 
vietu ieguvēju sasniegumiem. 

Pašvaldību reitingā Mārupes 
pagasts 2007. gadā ierindojies tikai 
19. vietā Rīgas rajonā. Līdzīga si-

tuācija bijusi arī citās pašvaldībās, 
kurās akcents sporta dzīvē likts uz 
jaunās paaudzes brīvā laika nodarbī-
bu organizēšanu, jo rajona sacensī-
bas dažādos sporta veidos pārsvarā 
paredzētas pieaugušajiem. Mārupes 
pagastā no 1989. gada gandrīz 10 
gadus sporta dzīve bija apsīkusi, un 
pat nākamo 10 gadu laikā nav viegli 
atgriezt sportisko garu un azartu 
plašam iedzīvotāju lokam, no kura 
varētu veidot komandas startiem 
rajona čempionātos, piemēram, 

novusā, galda tenisā, basketbolā 
sieviešu konkurencē, kā arī atrast 
labus slēpotājus un peldētājus, kas 
vēlētos pārstāvēt savu pagastu rajo-
na sacensībās. Pagājušajā gadā mā-
rupieši veiksmīgi piedalījās rajona 
krosā un orientēšanās sacensībās, 
kā arī vasaras pašvaldību sporta 
spēlēs. Mums viss vēl priekšā, tā-
pēc aicinām mārupiešus turpmāk 
aktīvi pieteikties rajona sacensībām 
(skat. 11.lpp.). 

Zanda Melkina

Mārupes sportisti iekaro pasauli

Rīgas rajona atzinību saņem vieglatlēts Jānis Smons.


