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Kultūra 
 

 
Mārupes kultūras nams 

...Ir patīkami ik pa brīdim aizvērt acis un tumsā sacīt sev pašam: : Es 
esmu burvis, un, kad atvēršu acis, es redzēšu pasauli, kuru esmu 
radījis un par kuru es un vienīgi es esmu pilnībā atbildīgs.”Pēc tam 
atver plaksts lēni, kā uz skatuves paceļas priekškars, un tu ieraudzīsi 
savu pasauli tieši tādu, kādu esi radījis. 
  Ričards Bahs 

Kultūras nama direktore Ira Krauja-Dūduma. 
 
 Tautas māksla  ir etniskās kultūras tradīcijās sakņots Latvijas nacionālās un Eiropas vispārējo kultūras procesu 
attīstības rezultātā izveidojies mākslas veids.To veido no tautas dzīves ikdienas un svētku norisēm izauguši un 
mijiedarbē ar akadēmisko kultūrvidi attīstījušies žanri – tautas kordziedāšana, tautisko deju dejošana, teātra spēlēšana, 
kapelu u.c. muzicēšana, tautas lietišķā māksla un folkloras un etnogrāfisko ansambļu darbība. Tautas mākslas žanru 
attīstībā būtiski svarīga nozīme ir prasmju un norises tradīciju saglabāšanai un pārmantošanai. 
 Valsts kultūrpolitikas uzdevums ir saglabāt un aizsargāt tautas kultūras un mākslas vērtības, nodrošināt to 
līdzsvarotai attīstībai nepieciešamos apstākļus.tas nozīmīgi arī Eiropas kultūrpolitikas īstenošanā, par ko liecina Eiropas 
ekspertu ziņojums un ieteikumi latvijai 1998.gadā pēc nacionālā ziņojuma „Kultūrpolitika Latvijā.” 
 Nacionālajā programmā „Kultūra” 2000.-2010.” ir pamatota tautas mākslas nozīmīgā vieta valsts ekonomiskajā 
un kultūras attīstībā. 
 Kāpēc ir svarīga tautas mākslas mantojuma saglabāšana? 

• Pretstatā materiālās kultūras vērtībām ,kuras tiek apzinātas un sistematizētas valstī nav radīts tautas 
nemateriālo kultūras vērtību identificēšanas mehānisms,kas ļautu apzināt vērtības, kuras pelnījušas valsts 
aizsardzību. 

• Dzīvo tradīciju un prasmju pārmantošana,saglabājot tiešu paaudžu saikni,jo svarīgākais ir ,lai nezustu unikālās 
prasmes un mākas,kas tiek mantotas no paaudzes paaudzē. 

• Lai nesamazinātos dalībnieku skaits tautas mākslas attīstībā. 
• Lai neizzustu kordziedāšanas tradīcijas. 
• Lai neizzustu tautas tērpa valkāšanas tradīcijas. 
•  Lai neizzustu informatīvais materiāls un pastāvētu iespēja to saglabāt nākamajām paaudzēm utt.. 

 
Blakus pasākumiem tradicionālās kultūras kā kompleksa kopuma saglabāšanai ir ietverta arī kultūras vērtības 

aktualizējošu ļaužu grupu un amatiermākslas(organizēta neprofesionāla piedalīšanās mākslas procesā) kolektīvu 
attīstības nodrošināšana . Mārupes pagasta kultūras namā šādi ir 8 kolektīvi: 
• Jauktais koris “Mārupe” – diriģenti Kalvis Ozoliņš un Inga Voroņenko 
• Senioru koris “Noktirne” – diriģente Ilga Bērziņa, vokālā pedagoģe Velta Medne 
• Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Mārupieši - 1” – mākslinieciskā vadītāja Gunta Skuja ,koncertmeistare Sandra 

Gaide 
• Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Mārupieši – 2” – mākslinieciskā vadītāja Gunta Skuja, koncertmeistare Sandra 

Gaide. 
• Sieviešu vokālais ansamblis “Dzelde” – vadītāja Sandra Gaide. 
• Bērnu popgrupa “Mazā sirds” – vadītāja Ira Krauja – Dūduma, koncertmeistars Jānis Valters. 
• Bērnu pogrupa „Mazā sirds” (juniori) – vadītāja Ira Krauja – Dūduma 
• Jauniešu popgrupa „KEEN” – vadītāja Ira Krauja -Dūduma 
 
Interešu klubi: 
• Dāmu klubiņš – prezidente Dzintra Klintsone 
• Ārstnieciskā vingrošana pensionāriem 
• LINE DANCE senioriem – vadītāja Dzintra Rozīte 
• Salsas deju kursi – vadītāja Agnese Graudiņa 
• Vokāli instrumentālā grupa „Fantastiskais četrinieks” – mākslinieciskais vadītājs Gints Hartmanis.(grupā : 

Ira Krauja – akustiskā ģitāra, soliste; Gints Hartmanis – taustiņinstrumentālists,vokāls; Valdis Blaubuks – 
bass, vokāls; Ivars Kalniņš – sitamie instrumenti, perkusijas,vokāls) 
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Mākslinieciskie kolektīvi/pulciņi/interešu klubi kultūras namā 
 Kolektīvu skaits Dalībnieku skaits 

Pavisam 8 231 
t.sk.bērnu 2 19 
Tai skaitā: 
KORI (kopā) 2 80 
t.sk. sieviešu 1 45 
t.sk.jauktie 1 35 
TAUTAS DEJU KOLEKTĪVI (kopā) 2 52 
vidējā vecuma 2 52 
VOKĀLIE ANSAMBĻI (kopā) 3 31 
t.sk.bērnu 2 19 
Bez tam: INTEREŠU KLUBI (kopā) 4 68 
 

Kā mēs darbojamies? 
 Kultūras nama darbības mērķis ir, sadarbojoties ar Valsts un Rīgas rajona kultūras un izglītības 
iestādēm, Mārupes pagasta pašvaldības iestādēm un pašvaldības administrācijas izglītības, kultūras, sporta un 
sociālo komiteju, kā arī ar nevalstiskajām organizācijām un atsevišķām personām, īstenot valsts kultūrpolitiku 
pagastā saskaņā ar nacionālās programmas “Kultūra” apakšprogrammā “Tradicionālā kultūra un 
amatiermāklsa” noteiktajiem mērķiem un virzieniem atbilstoši visu paaudžu, tautību un sociālo grupu iedzīvotāju 
interesēm un vajadzībām.Mūsu kolektīvi piedalās visos pagasta novada , Rīgas rajona organizētajos sarīkojumos, 
skatēs un konkursos, šogad piedalījāmies starptautiska mēroga konkuros un festivālos.(Nepālā un Spānijā). Kultūras 
nams atbalsta un organizē sarīkojumus pagasta nevalstiskajām organizācijām – pensionāru biedrībai, politiski represēto 
biedrībai, lauksaimniecības biedrībai, barikāžu atceres dalībniekiem u.c. Organizē valsts un tradicionālo svētku svinības 
un sarīkojumus. Budžeta ietvaros atbalstam un nodrošinām kolektīvu profesionālo vadību un attīstību, 
koncertizbraukumus (transporta pakalpojumi) , jaunu tērpu iegādi ,kā arī virzību uz tālāku kultūras infrastruktūras attīstību 
un izmantošanas paaugstināšanu - kā primāro izvirzot  - darbu ar cilvēkiem, saskarsme ar tiem .Domājam par labu 
,radošu mikroklimatu darba vietā  un psiholoģisko klimatu(atdevi),izvirzot – 
*. Mērķus – veidot un ieviest jaunas radošās darbības formas un metodes. 
* Notiek plānošana,(perspektīvā, gada, ikmēneša)prioritārie uzdevumi  
Plānojot un organizējot sarīkojumus,neatņemama sastāvdaļa ir kultūras nama ētika(mani iekšējie kritēriji,vērtību un 
kvalitātes līmenis).Kā manus ētikas principus pieņem sabiedrība. Šogad iegādāta jauna skaņu pastiprinošā iekārta, kā 
arī iesākta kultūras nama un pagasta padomes ēkas piebūve ar skaistu iekšpagalmu. 
Galvenie darbības uzdevumi –  

• Organizēt ,  koordinēt un nodrošināt tautas un amatiermākslas kolektīvu darbību, iesaistot tos vietējās un valsts 
un starptautiskās kultūras norisēs. 

• Iesaistīt radošos procesos pēc iespējas vairāk iedzīvotāju. 
• Organizēt tematiskus  sarīkojumus,valsts svētku un tradicionālo svētku norises. 
• Attīstīt katra indivīda personību, izmantotjot skatuves mākslas elementus. 
• Organizēt profesionālās mākslas pieejamību pagasta iedzīvotājiem. 
• Sekmēt kultūras darbinieku tālākizglītību kvalifikācijas celšanai. 
• Organizēt atpūtas un izklaids sarīkojumus visu paaudžu iedzīvotājiem.. 
• Iesaistīt tautas mākslas kolektīvus dažādos projektos un akcijās.(koncerti,izrādes,vieskoncerti,reklāma utm..) 
• Sadarboties ar masu saziņas medijiem. 
• Sekmēt kultūrvērtību apmaiņu starp pagastiem un novadiem. 
• Sniegt pakalpojumus ,t.sk. maksas. 
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Kultūras nama kolektīvu dalība 
 
Norises    Kolektīvs  Laiks  Sasniegumi 
     
Starptautiskās norises 
VPDK “Mārupieši” pārtāv Latviju Nepālā, kur 
nodemonstrē augstu profesionālu sniegumu.  
 
 
Jauktais  koris  “Mārupe ”  piedalījās prestižā 
starptautiskajā koru mūzikas festivālā – konkursā 
Spānijā Kantonigrosā. 
 
 
 
 
 
 
 

Valsts mēroga norisēs 
 “Salaspils kauss”   “Mārupieši” 2006.gads Kā Grand Prix 
         Ieguvēji ir konkursa organizētāji  
        Sadarbībā ar Kuldīgas kultūras Centru. 
“Mārupes gurķis”   “Mārupieši” 2006.aprīlī Laureāti 
 
6.Vislatvijas vidējās paaudzes  “Mārupieši”    11.jūnijā 
Deju kolektīvu svētki Bauskā       Mūsu Gunta Skuja bija šo svētku režisore 

 un mākslinieciskā vadītāja. 
Jaunrades deju konkurss   “Mārupieši”) 25.februāris  2 dejas piedalījās 
Valmierā         konkursā un uzvarēja 
2008.gada Vispārējo Latvijas      (Guntas Skujas oriģinālhoreogrāfija) 
Dziesmu un deju svētku lieluzveduma horeogrāfijas iestudējumam  
Olgas Disenīte   “Mazā sirds” 2006.aprīlis - jūnijs Duets Rūta un Eīna – 2.vieta finālā, 
Saulkrastos       soliste Rūta Dūduma – 2.vieta  
Konkurss “Dziesma manai  “Mazā sirds” jūlijā   3.vieta 
Paaudzei” 
Konkurss “Jaunās zvaigznes”  “Mazā sirds” aprīlī,maijā  Fināls Soliste Rūta Dūduma finālā -  otrais 
rezultāts, skatītāju, būvuzņēmuma “SIA Kalnozols” un izdevniecības “Rīgas Viļņi” simtātiju balva 
Konkurss “SOLO PLUS” “Mazā sirds”    solistei Rūta Dūduma – 1.vieta 
(Starptautiskais)   
Rīgas rajona  koru mūzikas 
Diena - koncerts   koris “Mārupe” 10.jūnijā 
Saulkrastos 
Latvijas senioru koru 
 Gadskārtējais salidojums  koris “Noktirne” 3.jūnijā  
Salacgrīvā 
Draudzības koncerts       koris “Mārupe”    Aprīlī 
Diriģentu koru salidojums Īslīcē 
Senioru koru draudzības   koris “Noktirne”   
Koncerts Talsos un Jūrmalā  
Dziesmu konkurss “Dziesmu   “Mazā sirds” 4.marts   Laureāti - vecākā un jaunākā grupa 
Burbuļi.” Rojā     
 
 

Reģionālās norises 
Koncerti     K/n kolektīvi visu gadu 
Rīgas rajona skates   “Dzelde”  aprīlis  III pakāpes 
        Diploms 
    “Mārupieši I” aprīlis  I pakāpe  
    “Mārupieši II “ aprīlis  I pakāpe  
    Jauktais koris “Mārupe”  I pakāpe  
    Senioru koris “Noktirne” aprīlis I pakāpe 
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Vidzemes novada senioru   “Noktirne”” 25.februārī   
Koru kopmēģinājums  
“Cāļa gadatirgi”   Kultūras nams 2 x gadā     
Mazo vokālistu konkurss  Kultūras nams .martā  
“Cālis – 2006” 
Senioru koru koncerts    katru mēnsi 
Zemgales priekšpilsētas 
domē  
Koncerti Anglikāņu   “Dzelde”  4 x gadā 
Baznīcā 
Komponista Viļņa Salaka   “Dzelde”  VEF Kultūras pilī 
autorkoncerts 
Komponista Aivara Šica  “Dzelde”  Ogrē 
Piemiņai veltīts koncerts 
Latvijas Bruņoto spēku   “Mazā sirds” 20.janvārī 
Zemessardzes bataljona jubilejas sarīkojums 
Koncerts Dzirciema  internātskolā “Mazā sirds” 3.jūnijā 
(labdarības akcija) 
2 koncerti Kuldīgas pilsētas   “Mazā sirds”   15.jūlijā 
Svētkos plkst.13.00 un plkst. 20.00 
Koncerts Salaspils   “Mazā sirds” augustā 
Botāniskajā dārzā  
Koncerts Arēnā “Rīga”  “Mazā sirds” 19.septembrī 
AVON 120 gadu jubileja 
Koncerts Ropažu vidusskolas   “Mazā sirds” 27.septembrī 
70.gadu svinībās 
Koncerts Eiropas Savienības   “Mazā sirds” 29.septembrī 
konferencē  - Rīgā  
Koncerts Cesvaines pilsētā,  “Mazā sirds” 18.novembrī 
veltīts Latvijas valsts proklamēšanas gadadienai 
Koncerti Santa Klausa  “Mazā sirds” decembrī 
Svētkos Doma laukumā 
Koncerti Lido kompleksā  “Mazā sirds” decembrī 
Sporta pasākumi   “Mazā sirds” pēc nepieciešamības 
2 labdarības koncerti   “Mazā sirds” .decembrī 
 pansionātā 
 
Pieredzes apmaiņas semināri kultūras nama direktoriem  Valsts TMC un Rīgas rajona padomē (– 1 x mēnesī, arī 
izbraukuma ) 
 
Pagasta mēroga norisēs un kultūras nama organizētie sarīkojumi 
Seno spēkratu maratons        “Mazā sirds”  17.jūnijā 
Rallijs “Iepazīsti Mārupi.”  “Mārupieši” 
    “Dzelde” 
    “Noktirne” 
    “Māriņa” 
    jauktais koris “Mārupe” 
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Barikāžu piemiņas sarīkojums « Dzelde »  14.janvārī 
    « Mazā sirds’ 

Laiksaimniecības biedrības  
sarīkojums   “Mazā sirds”  decembrī 
Mārupes Cālis – 2006.  “Mazā sirds”  martā 
Sakopšanas talkas    K/n kolektīvi   aprīlī 
Latvijas Republikas   K/n kolektīvi 
 17.novembrī 
Proklamēšanas gadadienas  
sarīkojums 
Pensionāru sarīkojumi  K/n kolektīvi  marts un 
decembrī 
Politiski represēto sarīkojums  «Mazā sirds »   martā 
Dāmu klubiņa sarīkojumi   pēc nepieciešamības   
Mārupes ģimeņu dienas  iedzīvotāji + K/n  maijā 
koncerts un bērnu deju kolektīva 
“Māriņa” atskaites koncerts 
Ielīgošanas svētki    K/n kolektīvi  jūnijā 
Mārupes kapu svētki  K/n kolektīvi   30.jūlijā 
Konkurss “Popiela”      oktobrī 
Zemnieku biedrības 
sarīkojums   « Mazā sirds »  2006.decembrī 
Latvijas Republikas   K/n kolektīvi   2006.g 16.novembrī 
Proklamēšanas gadadienai  
Svecīšu vakari kapsētās      novembrī 
Koncertcikls “Muzikālā  K/n kolektīvi  decembrī 
Advente”       
Ziemassvētku sarīkojumi  K/n kolektīvi  20. -26..decembrim 
Bērnu eglīte    Kultūras nams  decembrī 
Labdarības eglītes pagasta  pa pagastu  decembrī 
vientuļajiem pensionāriem  izbraukuma koncerti 
Piemiņas brīdis Mārupes   Skolu jaunatne  janvārī 
Kapos Mūrnieka piemiņai   mūzikas skola 
Komunistisko genocīdu   K/n  
upuru piemiņas sarīkojums     martā 
 

Semināri un tālākizglītība 
Kultūras menedžmenta skola direktore Ira Dūduma 2006.gadā pabeidza VTMC 
Lauksaimniecības biedrībai   Kultūras namā  2006. augustā,septembrī. 
Sabiedriskās apspriešanas      2006. 2 gab. 
Kordiriģentu kursi (jauktā kora “Mārupe”diriģente Inga Voroņenko piedalījās) 
Deju speciālistu kursi (Gunta Skuja piedalījās) 
 
2006.gadā direktore Ira Dūduma turpināja  darboties  Latvijas kultūras darbinieku apvienības valdē, kurā darbojas 11 
Latvijas kultūras namu un centru direktori. 
 
2006.gadā uzšūti tautas tērpi senioru korim “Noktirne”. 
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MAZCENU BIBLIOTĒKA 
Mazcenu aleja 4, Jaunmārupe, LV-2166, tālr.7933422, e-pasts: bibliotēka@rrp.lv  

 
Vadītāja Dzidra Reiziņa. 
 Ikviens  valsts dzīvē vai vietējās  nozīmes notikums atspoguļojās bibliotēkas darbā. Aizvadītais 2006.gads 
Latvijas dzīvē  bija sevišķi  notikumiem bagāts. Gads iesākās ar arēnas Rīga atklāšanu  un Raimonda Paula 
sadziedāšanās koncertu.   Sporta dzīvē – hokeja čempionāts Rīgā.  Saeimas vēlēšanas un Anglijas karalienes vizīte 
Rīgā . Un vēsturiska loma – NATO samita  norise Rīgā.  
 Bibliotēka sekmīgi piedalās pagasta dzīvē. Nodrošina pagasta, un ne tikai,  iedzīvotājus ar  jaunāko , aktuālāko 
literatūru . Sistemātiski , sekojot lasītāju pieprasījumam, tiek komplektēta dažādu nozaru, uzziņu  un izklaides literatūra.  
2006. gadā iepirktas grāmatas - 695 eksemplāru. Abonēti  50 nosaukumu  periodisko  izdevumu.  Fonds sistemātiski  
attīrīts  no novecojušas  un aktualitāti zaudējušas literatūras. Liela vērība pievērsta alfabētiskajam katalogam . Ikdienas 
darbā sniegtas visdažādākās uzziņas un meklētas atbildes uz konkrēto tematu. Uzziņas iegūšanai tiek izmantots ne tikai 
bibliotēkas uzziņu fonds, bet sekmīgi tiek pielietots bibliotēkā pieejamais internets. Bibliotēkā ir iespēja strādāt pie trīs 
datoriem, izmantot kopēšanas iekārtu , printera un faksa pakalpojumus.  
Izstādes bibliotēkā: 

• Janvārī – Raimonds Pauls – 70  
• Martā – Ojāram Zanderam- 75  
• Ziemeļu pavasaris – Ibsens mūsdienās 
• Aprīlī  - Andai Līcei -65 
• Septembrī – Knutam Skujeniekam – 70 
• Jānim Streičam – 70 
• Oktobrī – Mārai Svīrei – 70 
• Decembrī –Zigmundam Skujiņam – 80 

Darbinieku tālākizglītība , kvalifikācijas paaugstināšana .     
Semināri :  

• Februārī – Latvijas Bibliotekāru biedrības 11.konference  
• Aprīlī – Latvijas dalība Eiropas Savienībā 
• Maijā – VKKF par projektu sagatavošanu 
• Augustā- pieredzes apmaiņas brauciens uz Gulbenes un Madonas rajona bibliotēkām  
• Septembrī- lasīšanas veicināšanas iespējas bibliotēkā 
• Oktobrī – metodes un stratēģija literārā teksta izpratnes veicināšanai 
• Novembrī – detektīva žanrs un tā attīstības vēsture 
• Decembrī – Ropažu novada informācijas centra bibliotēkas apmeklēšana. 

Bibliotēkas telpām  ļoti  nepieciešams kapitālais remonts. Infrastruktūra neatbilstoša- nav sanitārā mezgla, kanalizācija, 
centrālā apkure. Uz šo momentu pastāv iespēja paplašināt telpas, bet nepieciešams kapitālais remonts. Par cik ēkai ir 
kultūras vērtība , kā vecākā ēka pagastā , nepieciešams izstrādāt renovācijas projektu. Sakarā ar to , izmaksas vēl vairāk 
paaugstinās  un reālā darbības norise attālinās. Ļoti nepieciešama lasītāju zāle. Skaitās  publiskā interneta  centrs , bet 
reāli  nav piemērotas telpas šim centram.  
     2005.gads   2006.gads 
Bibliotēkas fonds   17945 eks.   16493 eks. 
t.sk., grāmatas   17695    16243 
 
Lietotāju skaits   400    400 
t.sk., bērni un jaunieši  130    127 
Apmeklējumu skaits  3207    2970 
t.sk., bērni un jaunieši  1100    989 
 
Izsniegumu skaits   11822    11230 
Uzziņas un konsultācijas  450    465 
 
Fonda komplektēšanai iztērēts 3272    3989 
t.sk., grāmatām   2358    3129 
periodikai    914    860 
Informācijas tehnoloģijām  805    707 
Pārējie izmantotie līdzekļi  847    3067 
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Sports 
 
Mārupes pagastā 2006. gadā  ir notikušas 37 sporta sacensības, 36 volejbola spēles un  8 futbola spēles.  
 Daudzi  Rīgas sporta klubi  sporta pasākumus ir  organizējuši  Mārupes pagasta teritorijā. Golfa laukumā “Viesturi” 
dažādas firmas  savus svētkus un prezentācijas  apvienojušas ar golfa aktivitātēm. 
     Mārupes pagasta iedzīvotāji ir bijuši iekļauti Rīgas rajona izlases komandās, kā arī dažādu sporta veidu republikas 
izlasēs. 
     Individuāli pagasta iedzīvotāji piedalījušies dažādu valstu, republikas, rajonu, pagastu sporta sacensībās – 
orientēšanās, vieglatlētikas, skrējēju, riteņbraukšanas, slēpošanas, galda tenisa, jātnieku sportā, aerobikā, golfā, futbolā, 
motosportā, basketbolā, brīvā cīņā, autokrosā, taekvondo. 
Mārupes pagasta sporta sekcijās 2006. gadā  10 treneru vadībā piedalījušies 253 bērni, kuri apmeklējuši nodarbības. 
Papildus aptuveni 43 bērnu tās apmeklējuši nesistemātiski.  
 
Sporta klubs “Temperaments” 
JSK „Temperaments” nodarbojas ar jāšanas sporta popularizāciju, bērnu un jauniešu piesaistīšanu aktīvam dzīves 
veidam, māca mīlēt dzīvniekus, tos saprast un kopt. Tāpat izglīto pieaugušos jautājumos par jāšanas sporta lietderību. 
Treniņu process tiek veikts ziemas manēžā 18 x 42m, laukums iejādei 20 x 60m. 
 
Sporta klubs „Melderis” 
Sporta klubs „Melderis” ir izveidojis vīriešu  un  sieviešu basketbola komandas, kuras spēlē Latvijas Basketbola 
Savienības organizētajos LBL čempionātos un ārzemēs.  
 
Sporta klubs „Mārupe” 
 
Latvijas korespondencšaha federācija 
Latvijas korespondencšaha federācija ir starptautiskās korespondencšaha federācijas ICCF locekle. Latvijas 
korespondencšaha federācijas biedri 
 aktīvi piedalās republikas, gan ārzemju turnīros. 2006. gadā par Starptautiska korespondencšaha virsmeistaru kļuva 
Maigonis Avotiņš, bet par meistaru kļuva Raivo Dzenis.  
 
Latvijas  zolītes federācija 
2006. gadā federācijas biedri  aktīvi ir piedalījušies sacensībās pa visu Latviju.  
 
A/s   “ Golfs Viesturi” 
 Kopš 2002. gada 12. aprīļa Jaunmārupē visu sezonu notiek daudz  republikas mēroga  sacensības golfā.   Mārupiete 
Elīna Streļuka  ( 1990.g. dzim.) būdama Latvijas izlases komandas sastāvā, piedalījusies  sacensībās Rīgā, kā arī 
golfa turnīros ārvalstīs.  
EJGT turnīrs Dānijā – 18.vieta 
Domeniks/Mersedes Benz Open – 5.vieta 
Re&Re open – 12. vieta 
Lattelekom Technology Open – 10. vieta 
Latvijas Amatieru čempionāts – 5. vieta 
Hansabanka Latvian Open – 6. vieta 
 Falk Open -  4. vieta 
Mont Blanc Birdie Day – 1. vieta 
G.K. Viesturi čempionāts – 1. vieta 
Rīgas rajona kauss – 3. vieta 
DnB Nord starpklubu kauss – 1. vieta  

Prezidenta kauss – 4. vieta    
   
2006. gada reitinga tabulā Latvijā (sieviešu konkurencē) 
 
Poz. Spēlētājs Vidēji Sac. Punkti 
1 Krista Puisīte 480,90 5 2404,50 
2 Laura Jansone 463,25 5 2316,25 
3 Māra Puisīte 242,75 4 971,00 
4 Daiga Puisīte 235,37 9 2118,30 
5 Elīna Streļuka 228,95 5 1144 
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SSO „AP Motoklubs” 
 2006. gadā aktīvi piedalījušies Latvijas klubu čempionātos. 
 
 Bieriņu moto klubs “Mārupe” 
2006. gada motokrosa sezonā BMK „Mārupe” 19 sportisti  ir piedalījušies Latvijas republikas  motokrosa sacensībās, gan 
individuālajā, gan klubu un komandu vērtējumā.    Bieriņu Moro klubs „Mārupe”  trasē „Vilciņi „ Jaunmārupē   veic treniņu 
braucienus, kuros aktīvi arī piedalās Mārupes pagasta jaunieši. 
 
Motosports 
Mārupes pagasta sportists  Armands Leitāns  (1983.g.dz.) – 
motodaudzcīņā un mazmoto aktīvi piedalījies Latvijas 
motosporta  sacensībās izcīnot:    
LČ motodaudzcīņā   kārtās – 1.vieta, 3.vieta,3.vieta. 1.vieta. 
1.vieta 
LaMSF kauss mazmotošosejā – 2. vieta, 1. vieta, 2.vieta, 1.vieta 
LaMSF kauss triāls – 4. vieta,1. vieta, 1. vieta 
Latvijas skolu sporta federācijas sacensībās  motoskijoringā – 
1.vieta  
                              
Jaunmārupē z/s “Lielceri” 
Jau desmito gadu z/s „Lielceri„ nodarbojas ar sporta zirgu 
audzēšanu.  
Treniņu process tiek veikts sacensību laukumā 100m x 100m, treniņu laukumā 20 x 60 m, ziemas arēnā 90 x 100m, 
priekšmanēža 20 x 18m; z/s pieder  staļļi ar kopējo vietu skaitu  62. 
Aktīvi piedalījušies dažādās republikas sacensībās 5 jātnieki.  
Z/s „Lielceri”  jātniece Airisa Penele piedalījusies republikas un starptautiskās sacensībās Igaunijā iegūstot  no 1-3.vietai 
un kopvērtējumā Latvijā iejādē ir 1. vietas ieguvēja. 
 
Tīrainē z/s “Tīraines staļļi” 
Jau trešo gadu treneres Annas Stafeckas vadībā jaunieši apgūst 
pamatus, kuri nepieciešami, lai varētu patstāvīgi apseglot 
uzticēto zirgu, iemācīties pareizi jāt, kā arī apgūst priekšstatu par 
dzīvnieku kopšanu, ēdināšanu un  inventāru. Bez tam nodarbībās 
paralēli tiek apgūti darba drošības noteikumi. Trenere Marija Ose 
ir beigusi Rīgas Stradiņa universitāti un apguvusi Latvijas 
Reitterapijas asociācijas mācību programmu.  Mārupes pagasta 
iedzīvotājiem ir iespēja izmantot reitterapiju, kam tā  ir 
nepieciešama. 
Z/s „Tīraines staļļi” aktīvi piedalījušies dažādās sacensībās visā 
republikā, kā arī Tīrainē notika Mārupes pagasta un  Rīgas 
rajona sacensības jātnieku sportā. 
 
Hokeja klubs  “Mārupe” 
Klubs dibināts 2001. gada sākumā, tajā aktīvi darbojas 41 sportists. 2005. gadā tika nodibinātas divas komandas. 
Labākie sasniegumi2005./2006.g.  
HK „Mārupe”- augstākajā līgā -  1.vieta 
HK „Mārupe-2”- 1.līgā  - 5. vieta 
 
Volejbols 
Mārupes pagastā ir 3 vīriešu, no kurām  viena  vīriešu volejbola 
komanda piedalās   2006./2007g. turnīrā 6 mēnešu garumā 
Latvijas amatieru līgas sacensībās, bet divas   Rīgas rajona 
čempionātos, sporta spēlēs un cita mēroga sacensībās.  
Mārupes vidusskolā trenera Andra Vitauta Kļaviņa vadībā 
nodarbojās 3 meiteņu volejbola komandas vecumā no 9 līdz 
16 gadiem. Mārupes vidusskolā un Jaunmārupes sākumskolā  
visas sezonas laikā notikušas  sacensības „Mārupes kauss” , 
Rīgas raj. čempionāts, sporta spēles, L. Kovala kauss u.c. 
sacensības meitenēm.  Maijā meitenes piedalījās divdienu turnīrā 
Igaunijā, bet augustā meitenes piedalījās Mārupes pagasta 
organizētajā  treniņnometnē Ventspilī un pēc tam starptautiskā 
turnīrā Ventspilī, Dundagā un Mārupē.  
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 Vīriešu  volejbola komandas 
Mārupe – 15.v. 
Sporta klubs „Lidosta Rīga” 
Lidosta/Mārupe – 13.v. 
Meitenes -  
Mārupes kausa izcīņa jaunietēm – 4.v. 
Latvijas Jaunatnes sporta centra meistarsac. – 
2.v. 
Salacgrīvas kausa izcīņa – 7.v. 
Jaungada balvas izcīņa – 2.v. 
Rīgas raj. BJSS kausa izcīņa – 4.v. 
Rīgas jaunatnes meistarsacīkstes – 6.v. 
Rīgas raj. čemp. – 6.v. 
L.Kovala piemiņas turnīrs – 3.v. 
Limbažu BJSS kausa izcīņa – 2.v. 
Rīgas raj. sac. skolām 1989.g. – 2.v., 1992./93.g. – 3.v., 1994/95.g. – 3.v. 
„Pavasaris pie Mārupītes „- 1.v. 
Starptautisks turnīrs Tartū – 5.v. 
Inčukalna kauss –  1990.g.dz. - 1.v. ; 1992/93.g.dz. – 1.v. 
Starptautisks turnīrs  - Ventspils- 2.v. 
Starptautisks turnīrs  - Dundaga- 2.v. 
Starptautisks turnīrs  - Mārupe - 2.v. 
 
Basketbols 
2006.gadā  Jaunmārupes sākumskolā tika izveidota basketbola sekcija, kurā trenera Jāņa Hāznera vadībā zēni no 1987. 
g. līdz 2001.g. dzimuši apgūst basketbola un VFS pamatus. Gada nogalē vecākās grupas zēni piedalījās Rīgā 
draudzības spēlēs ar basketbolu klubu komandām. 
 
Futbols 
Tīrainē, Skultē un Jaunmārupē ar futbolu nodarbojas no 1989.g. līdz 2001. g. dzimuši zēni. 
TrenerisA.Kokorevičs Bērnu futbola komandas piedalījās: 
 „Pavasara turnīrs” - 
1991/92.g.dz. – 3.v. 
1993/94.g.dz. – 5.v.  
Ādas bumba” visu sezonu-  
1992.g.dz. – 3 . vieta 
1993./94.g.dz. – 5. vieta 
„Ādas bumba” Ziemeļaustrumlatvijas fināls -
1994.g.dz. – 4.v. 
Starptautiskais futbola turnīrs LUKOIL- 
1991/92.g.dz. – 1.v. 
1993/94.g. dz. – 8.v. 
Rīgas rajona meistarsacīkstes pieaugušajiem - 
1992.g. – 5. v 
Latvijas Jaunatnes futbola līga visu sezonu - 
1991/92.g.dz. – 3 . vieta 
1993./94.g.dz. – 5. vieta 
Ziemas kausa izcīņa futbolā- 
1991/92.g.dz. – 3 . vieta 
1993./94.g.dz. – 3. vieta 
2006. gada pavasarī Tīrainē sāka strādāt treneris V. Družiņins 
Piedalījās Mārupes kausa izcīņas sacensībās un draudzības spēlēs „Ādas bumba” (14 spēles) – 8 vieta 
Ziemas periodā Skultes un Tīraines zēnu komandu treniņi notiek Rīgas 61. vidusskolā. 
 
Taekvondo 
Mārupes vidusskolā un Jaunmārupes sākumskolā taekvondo trenera Vitālija Lepina-Žagara vadībā trenējas zēni un 
meitenes no 1988.g. līdz 2001g. dzimuši. Pirmo reizi Mārupes pagastā  kopā ar Taekvondo federāciju tika organizētas 
taekvondo sacensības „Pirmais solis”, kurās Jaunmārupes sākumskolas sporta zālē savu meistarību rādīja sportisti no 
Latvijas sporta klubiem, viesi no Igaunijas un sportisti no Mārupes. 2006. gada laikā  sportisti piedalījās dažāda mēroga 
sacensībās Latvijā, kā arī ārzemēs, izcīnot godalgotas vietas.  Lai labāk sagatavotos jaunajai sezonai daudzi mārupieši 
piedalījās Taekvondo federācijas organizētajā treniņnometnē Kaibalā. 
Starptautiskais Jauniešu turnīrs kadetiem – 1.v. 
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Latvijas komandu čempionāts- 1.v., 2.v. 
Starptautiskais turnīrs „Olimpiskās cerības”- 1.v.,2.v.,3.v. 
Turnīrs „Pirmais solis”- 2.v., 3.v. 
„Baltijas jūras kauss” – 3.v. 
Starptautiskais čempionāts junioriem Taizemē –  K. Orleāns - 
3.v. 
 
Aerobika 
Aerobikas grupās treneru Ilgas Gļaudas un SPA studentes 
Ingas Tadeušas vadībā nodarbības notiek Mārupes sporta 
centrā un Mārupes mūzikas  un mākslas skolā.  
 
Bokss 
Skultes pamatskolā  sporta meistara boksa trenera Valērija Vareškina vadībā audzēkņi 1990. – 1998.g. dzim. apgūst 
pamatelementus boksā. Pirmajā gadā audzēkņi   
pa etapiem apgūst ātrumu, veiklību, lokanību, spēku, atslābumu, izturību un savlaicīgu aizsardzības pozīciju.  
 
Galda teniss 
Galda tenisa nodarbības Mārupes pamatskolā zēni apmeklē pie trenera Jurija Gamajunova. 2006. gada laikā 
piedalījušies Rīgas čempionātā, Mārupes pag. čempionātos, starptautiskā .turnīrā Tallinā un jūlijā mēnesī piedalījušies 
galda tenisa federācijas organizētajā  treniņnometnē Kuldīgā. 
 
Roku cīņa 
Sportiste Sigita Krūmiņa 2006. gadā piedalījusies Latvijas čempionātos izcīnot godalgotas vietas, bet labākais 
sasniegums bija Eiropas čempionāts  Ungārijā  – 9. vieta(ar labo roku) 4. vieta (ar kreiso roku), Pasaules čempionātā 
roku cīņā Mančesterā Anglijā savā svara kategorijā izcīnīja 3. vietu. 
 
Vieglatlētika 
Sportists Jānis Smons  (1987.g.dz.) ir Latvijas nedzirdīgo sporta federācijas izlases kandidāts, kurš godalgotas vieta 
ieguvis pasaules junioru sacensībās tāllēkšanā un trīsoļlēkšanā. 
Sportists Māris Urtāns (1981.g.) ir Latvijas nacionālās izlases dalībnieks vieglatlētikā -  lodes grūšanā. 2006. gadā 
labākais rezultāts bija 19,11m. 2006. gada Eiropas čempionātā lodes grūšanā ar rezultātu 18,40m ierindojās 26. vietā. 
 
Brīvā cīņa 
V.Freidenfelda Latvijas brīvās cīņas sporta klubā sporto vairāki jaunie cīkstoņi no Mārupes pagasta. Labākie sportiskie 
sasniegumi 2006. gadā bija Latvijas  republikas izlases  dalībniekam -  sportistam Ivaram Arbačevskim  svara 
kategorijā līdz 120 kg- 
Starptautiskajā turnīrā Vīlandē ( Igaunija) – 3.vieta 
Latvijas čempionātā – 1. vieta 
Pasaules čempionātā junioriem – 9. vieta (Francija) 
2006. gadā mācību treniņometnē Pāvilostā gatavojās 2007. gada sezonai, lai piedalītos veiksmīgi Latvijas čempionātos, 
kas dod tiesības piedalīties Eiropas un Pasaules sacensībās. 

 
Riteņbraukšana 
2004. gadā tika nodibināts Voledemāra Lībera ceļojošais piemiņas  kauss, kur labākie mārupieši savās vecuma grupās 
2006. gadā  bija Mārtiņš Freimanis, Raivo Pirvics un Rihards Bartuševičs 
SORBJSS  „Baltika” sportists Ivars   Pavlovičs  (1992.g.dzim.) 
Baltikas sezonas atklāšana – 3. vieta 
Baložu MTB – 2 vieta 
LJSC Dobelē ind. br.- 5 vieta, kr. br. – 3 vieta, gr. br. – 4 vieta 
Latvijas republikas čemp. kr. br. – 5. vieta 
Unibanka Krimulda MTB – 4 vieta 
Unibanka Kandava MTB – 5. vieta 
Kuldīgas kauss 2006 ind. br – 6 vieta, kr. br -3 vieta, gr. br -5 vieta, kopv. – 3 vieta 
Kurzemes rajona čempionāts ind. br – 4 vieta,  kr. br .- 3 vieta, kopv. -3 vieta  u.c 
SORBJSS „Baltika” - Latvijas republikas izlases  dalībnieks - sportists Rihards Bartuševičs  (1990.g.dzim. ) 
Baltikas sezonas atklāšana – 1 vieta 
LJSC Dobelē ind. br.- 4 vieta, kr. br. – 4 vieta, gr. br. – 2 vieta 
Kurzemes daudzdienu brauciens prologs – 9.vieta, gr. br. – 7. vietai, gr. br –6.vieta 
gr. br –  4. vieta, ind. br. –8 vieta, gr. br – 3. vieta 
Baložu MTB –    2 vieta, 3 vieta,  4 vieta 
Latvijas republikas čemp. kr. br. – 3. vieta 
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Unibanka Krimulda MTB – 3 vieta 
Unibanka Kandava MTB – 2. vieta 
Kuldīgas kauss 2006 ind. br – 5 vieta, kr. br -1 vieta, 
gr. br -5 vieta, kopv. – 3 vieta 
Latvijas republikas čemp. ind. br.- 3. vieta 
Igaunijas daudzdienu brauciens prologs -2 vieta, gr. 
br. – 5 vieta, gr. br. -  2 vieta,            gr.br . – 5. vieta, 
ind. br. -8 vieta, gr.br . 5 vieta, kopv. 2 vieta 
Kurzemes rajona čempionāts ind. br – 5 vieta, kr. br 
.- 2 vieta, kopv. -2 vieta 
Latvijas republikas čemp. gr. br.- 3. vieta 
MSĢ kauss 2006 ind. br- 5. vieta, gr. br – 4 vieta, kr. 
br – 5 vieta, kalnā. br – 3 vieta 
kopv. – 2 vieta 
Latvijas republikas čemp. kalnā br. – 3. vieta 
Austrijas RADSPORTWOCHE 06 kalnā. br -1 vieta, 
gr. br – 2 vieta, sprinta. br – 3 vieta,  ind . br – 1vieta, kopv. – 1. vieta 
Starptautiskās sacensības Ukrainas daudzdienu brauciens prol.br – 2 vieta, gr.br- 3 vieta,  ind.br -5 vieta, gr.br -10 vieta, 
gr.br- 2 vieta, gr.br- 4 vieta, gr.br- 6 vieta, prol.br 5. vieta 
kopv..br- 5 vieta 
Kuldīgas kross- 3. vieta Baložu kross – 2. vieta 
Tukuma kross – 2. vieta   u.c. 
. 
Kalnu slēpošana 
Mārupietis Roberts Rode mācās  Rīgas Humanitārā privātģimnāzijā  un trenējās kalnu slēpošanā.                                                        
Latvijas Republikas čempionāts : 
1.vieta – supergigantā junioru grupā 
1.vieta – gigantā junioru grupā 
2. vieta – supergigantā elites grupā 
Latvijas Slēpošanas savienības sezonas 
kopvērtējuma ranga tabulā: 

1. vieta – junioru grupā 
2.  un 3. vieta – elites grupā 

I Latvijas ziemas olimpiādē – 
3. vieta – slalomā 
3. vieta – divcīņā 
 
Mārupes vidusskolas audzēknis  Kristaps 
Zvejnieks aktīvi piedalās dažāda mēroga 
sacensībās, gan Latvijā, gan ārzemēs, labākais 
rezultāts 2006. gadā  bija  4. vieta – Eiropas  
jaunatnes čempionātā Šveicē skrituļslalomā 
Aktīvi piedalās dažādās starptautiskās sacensībās ārzemēs. 
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RELIĢIJAS IESTĀDES  
 

Mārupes pagasta teritorijā nav nevienas konfesijas baznīcas. Mārupes iedzīvotāji galvenokārt reģistrēti Rīgas 
Lutera ev.lut. draudzē Torņakalna baznīcā un Rīgas svētā Alberta Romas katoļu baznīcas draudzē. Taču Mārupes 
vidusskolā svētdienās notiek Mārupes reformātu draudzes (juridiskā adrese Rīgā, Drustu ielā) dievkalpojumi un Bībeles 
studijas, kuras vada Māris Dupurs.  

Jūlija sākumā abās Mārupes kapsētās notiek Rīgas svētā Alberta Romas katoļu baznīcas draudzes kapu svētki 
un jūlija beigās – Mārupes pagasta kapu svētki. 
 

Komunikācija ar sabiedrību 
 

Mārupes pagasta padome 15.07.1997.g. ir dibinājusi un reģistrējusi laikrakstu „MĀRUPES VĒSTIS” (reģ. Nr. 000702131, 
juridiskā adrese – Daugavas iela 29), kas regulāri – vismaz vienu reizi mēnesī iznāk kopš 1999.gada, redaktore Zanda 
Melkina. Redaktore izplatīja iedzīvotājiem pagasta padomes informāciju, sadarbojās ar medijiem, iesaistījās dažādos 
projektos un gatavoja prezentācijas materiālus. 
 
• Pašvaldības informatīvais izdevums “Mārupes Vēstis” izdots regulāri (vismaz reizi mēnesī) un iedzīvotājiem izplatīts 
bezmaksas pēc 2005.gada februārī noslēgtā sadarbības līguma Nr.10/03 no 10.03.2005. ar izdevniecību „Rīgas Apriņķa 
Avīze” par izdevuma izdošanu kā RAA ielikums. No 02.2005. izdevuma tirāža - 4200 eksemplāri, kas sadarbībā ar 
Latvijas Pastu tiek izplatīti katrā Mārupes pagasta pastkastītē.  
 
„Mārupes Vēstis” Nr.1 (19.janvāris) –  577.77 Ls (6 lpp., m/b) 
„Mārupes Vēstis” Nr.2 (16.februāris) –  684.47 Ls (8 lpp., m/b) 
„Mārupes Vēstis” Nr.3 (18.marts) –  684.47 Ls (8 lpp., m/b) 
 „Mārupes Vēstis” Nr. 4 (15.aprīlis) –  660.00 Ls (6 lpp., daļēji krāsaina) 
„Mārupes Vēstis” Nr. 5 (18.maijs) –  684.47 Ls (8 lpp., m/b) 
„Mārupes Vēstis” Nr. 6 (13.jūnijs) –  676.77 Ls (6 lpp., daļēji krāsaina) 
„Mārupes Vēstis” Nr. 7 (11.jūlijs) –  577.77 Ls (6 lpp., m/b) 
„Mārupes Vēstis” Nr. 8 (26.augusts) –  577.77 Ls (6 lpp., m/b) 
„Mārupes Vēstis” Nr. 9 (19.septembris) –  684.47 Ls (8 lpp., m/b) 
 „Mārupes Vēstis” Nr. 10 (12.oktobris) –  684.47 Ls (8 lpp., m/b) 
 „Mārupes Vēstis” Nr.11 (16.novembris) –  684.47 Ls (8 lpp., m/b) 
 „Mārupes Vēstis” Nr. 12/1 (9.decembris) – 684.47 Ls (8 lpp., m/b) 
„Mārupes Vēstis” Nr. 12/2 (23.decembris) – 750.00 Ls (8 lpp., daļēji krāsaina) 
      Kopā : 8611.37 Ls 
 
• Pašvaldības informatīvais izdevums “Mārupes Vēstis” ievietots internetā www.marupe.lv un raksti no MV – 
www.aprinkis.lv  
• Sagatavots pagasta padomes publiskais gada pārskats par 2005.gadu 12 eksemplāros, trīs no tiem nosūtīti 
ministrijām, bet pārējie deviņi pieejami iedzīvotājiem un atrodas pagasta padomē, Mazcenu bibliotēkā un pagasta 
izglītības iestādēs; 
• 2006.gadā regulāri ar pagasta padomes informatīvā izdevuma, ziņojumu stenda pagasta padomes telpās un 
informācijas stendu palīdzību iedzīvotāji informēti par sabiedrisko apspriešanu organizēšanu, aktuālāko projektu norisi, 
kultūras, sporta un sabiedriskajiem pasākumiem, kā arī svarīgākajiem valsts dienestu (VUGD, policijas, iestāžu – VID, 
PMLP u.c.) paziņojumiem; 
• Regulāri atjaunota informācija Mārupes pagasta interneta mājas lapā www.marupe.lv; 2005.gadā pārstrādāta un 
uzlabota mājas lapas struktūra; 
• Sniegta informācija dažādām valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām par kultūras, sporta un 
sabiedriskajām aktivitātēm Mārupes pagastā; 
• koordinēta Mārupes pagasta Atzinības rakstu, Pateicības rakstu, Valsts svētku un Ziemassvētku apsveikumu, Kapu 
svētku lapiņu izveidošana un iespiešana; 
• Izgatavoti diplomi, goda raksti un afišas Mārupes pagasta sporta un kultūras pasākumiem; 
• 2006.gada Z.Melkina koordinējusi Mārupes pagasta padomes veidlapu (tipogrāfijā NIPO NT), zīmogu un informatīvo 
durvju plāksnīšu (zīmogu izgatavošanas firmā LGV) izgatavošanu.  
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Publiskā pārskata veidošanā izmantotie materiāli: 
• Vadības ziņojums par Mārupes pagasta padomes 2006.gada pārskatu un budžeta izpildi 
• Mārupes pagasta padomes iestāžu, uzņēmumu un struktūrvienību atskaites par 2006.gadu  
• Mārupes pagasta Attīstības programma un Teritorijas plānojums 2002. – 2014.gadam  
• “Mārupes Vēstis” materiāli 
• Iedzīvotāju reģistra dati 
 

Materiālus sagatavoja Mārupes pagasta padomes 
informatīvā izdevuma redaktore Zanda Melkina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mārupes pagasta padomes izpilddirektors     M.Zavadskis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mārupes pagasta padome 
Daugavas iela 29, Mārupe, LV-2167 
Tālr. 7934695, fakss 7149858,  
e-pasts: marupe@rrp.lv  
 
Z.Melkina, tālr. 7149868, mob. 9183801, e-pasts: marupe@marupe.lv   
 
 


