
 

 

1.pielikums “Mārupes novada kultūras jomas 
profesionāļu aptaujas anketa” 
Anketēšanas mērķis ir apzināt galvenās nepieciešamības kultūras jomas attīstībai 
Mārupes novadā. Apkopotā informācija tiks izmantota Mārupes novada kultūrvides 
attīstības un tradīciju plāna izstrādei. 

 Kontaktpersona: Gatis Pāvils tel. 26340035, e-pasts gatis.pavils@nkconsulting.lv 

 

 

 

 

 

 

4. – 8. jautājumā atzīmējiet, Jūsuprāt, atbilstošāko vērtējumu skalā no 1 (zemākais, negatīvais 

vērtējums) līdz 4 (augstākais, pozitīvais vērtējums), kā arī sniedziet savu komentāru par 

vērtējumu! 

4. Novērtējiet kultūras jomas pārvaldību Mārupes novadā 
1 2 3 4 

Komentārs: 

 

5. Novērtējiet kultūras piedāvājuma daudzveidību Mārupes novadā 
1 2 3 4 

Komentārs: 

 

6. Novērtējiet Mārupes novada iedzīvotāju aktivitāti kultūras jomā 
1 2 3 4 

Komentārs: 

 

7. Novērtējiet kultūras norisēm atvēlēto infrastruktūru 
Tehniskais stāvoklis 1 2 3 4 

Piemērotība 1 2 3 4 

Noslodze 1 2 3 4 

Komentārs: 

 

8. Novērtējiet Jūsu nodarbībām pieejamo materiāltehnisko nodrošinājumu 
(inventārs, tērpi, u.tml.) 

1 2 3 4 

Komentārs: 

 

 

 

1. Joma (mūzika, deja, māksla, cita) 

 

2. Iestāde /-es 

 

mailto:gatis.pavils@nkconsulting.lv


 

Zemāk seko jautājumi Nr.9 – 12, kuros jāuzskaita Jūsuprāt svarīgākās rīcības kultūras jomas 
attīstībai dažādās jomās. 

 Rīcības var atkārtoties. 
 Centieties norādīt pēc iespējas precīzi! Atbilde „vajag vairāk naudas” maz ko līdzēs, 

atbilde: „vajag vairāk naudas skolotājiem” jau palīdzēs labāk, bet atbilde: „vajag 
izveidot atalgojuma sistēmu, kas motivē organizēt kultūras pasākumus” būs vēl 
labāka. 

9. Rīcības kultūras pārvaldības jomā: 

1. 

2. 

3. 

 

10. Rīcības kultūras pasākumu attīstībai Mārupes novadā: 

1. 

2. 

3. 

 

11. Rīcības infrastruktūras un materiāltehniskā aprīkojuma jomā: 

1. 

2.  

3.  

 

12. 2020.gadā sasniedzamie rādītāji, kas apliecinātu, ka kultūras joma veiksmīgi 
attīstās (vismaz trīs rādītāji, piemēram: noteikts kultūras jomas kolektīvu 
skaits, sasniegumi konkursos, kultūras jomā pastāvīgi iesaistīto iedzīvotāju 
skaits, finansiālais apgrozījums u.tml.): 

1.  

2.  

3.  

*** 

13. Kā Jums visvairāk pietrūkst kultūras jomā Mārupes novadā? 

1. 

2.  

3.  

 
 



 

14. Novērtējiet: vai eksistē īpaša Mārupes kultūras/ kultūrvides identitāte? 
1 2 3 4 

Komentārs: 

 

15. Citas piezīmes 

 

Liels paldies par piedalīšanos aptaujā! 



 

 

2.pielikums. Mārupes novada iedzīvotāju aptaujas 
anketa par kultūras jomu 

Anketēšanas mērķis ir apzināt galvenās nepieciešamības kultūras jomas attīstībai 

Mārupes novadā. Apkopotā informācija tiks izmantota Mārupes novada kultūrvides 

attīstības un tradīciju plāna izstrādē. 

Ar vārdu “kultūra” šī plāna ietvaros tiek saprasta tādu Mārupes novada iestāžu kā Mārupes 
Kultūras nama, Mazcenu bibliotēkas, Mārupes mūzikas un mākslas skolas darbība, novada 
izglītības iestāžu un dienas centru darbība kultūras jomā, muzeju, atsevišķu mākslinieku, 
amatnieku un citu kultūras entuziastu darbības kultūras jomā, novada kultūras vēsture un 
identitāte. 

Kontaktpersona: Gatis Pāvils tālr. 26340035, e-pasts gatis.pavils@nkconsulting.lv 

1. Vecums: 

Līdz 18 19-35 36-60 Virs 60 

 

2. Dzimums: 

Vīrietis Sieviete 

 

3. Jūsu dzīves vieta: 

Jaunmārupe Mārupe Skulte Tīraine Vētras 

 

4. Kādus ar kultūru saistītu nodarbību veidus Jūs ziniet Mārupes novadā? (no 
galvas – piemēram, grāmatu klubi, kori, deju kolektīvi, amatnieku kopas u.c.) 

   

   

  

 

5. Kādus Mārupes novadā rīkotos kultūras pasākumus Jūs ziniet? (no galvas – tajā 
skaitā izglītojoši pasākumi, konkursi, interešu klubu sanāksmes) 

   

   

  

 

6. Vai pēdējo 3 gadu laikā esiet iesaistījušies kāda kultūras kolektīva darbībā? 
(jebkur – arī ārpus Mārupes novada) 
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Nodarbības veids (koris, amatnieku klubs 
utml.) 

Ilgums (gadi) un vieta (Mārupe, Rīga, 
u.tml.) 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

7. Ja iesaistieties Mārupes novada kultūras kolektīvu darbā: novērtējiet 
Mārupes novada kultūras kolektīvu nodarbības, kurās esiet piedalījušies 
pēdējā gada laikā 

(nodarbību laiki, nokļūšana, izmaksas, telpas, mākslinieciskie vadītāji, inventārs, 
pasākumu organizācija u.tml.) 

Nodarbību veids Kas vislabāk patika? Kas nepatika? Vai bija/ir kādas 
neērtības vai problēmas? 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

8. Novērtējiet kultūras nodarbību klāstu Mārupes novadā (var atzīmēt vairākas 
atbildes) 

□ Piedāvājums mani apmierina 

□ Piedāvājums ir pietiekams, bet nokļūšana ir pārāk sarežģīta 

□ Piedāvājums ir pietiekams, bet izmaksas ir pārāk augstas 

□ Piedāvājums ir pietiekams, bet sadzīves apstākļi liedz iesaistīties 

□ Piedāvājums nav pietiekams 

□ Trūkst informācijas / neesmu interesējies 

□ Cits:_____________________________________ 

 

9. Jūsu viedoklis par Mārupes novadā organizētajiem kultūras pasākumiem 
(mūzika, māksla, deja, bibliotēkas organizētie pasākumi, kultūras tūrisms, 
amatniecība, dienas centru darbība, zinātnes pulciņi, brīvdabas pasākumi, 
piemiņas dienas, kultūras pasākumi izglītības iestādēs u.c.) 



 

Novērtējiet pasākumu daudzveidību, biežumu, kvalitāti, informāciju u.tml. 

 

 

10. Kādu kultūras nodarbību un/vai pasākumu Jums pietrūkst Mārupes novadā? 

   

   

  

 

11. Cik kultūras pasākumus (ne nodarbības) esiet apmeklējuši 2015., 2016.gadā? 
(arī ārpus novada) 

0 1-4 5-9 vairāk 

 

12. Cik kultūras pasākumus Mārupes novadā esiet apmeklējuši 2015., 2016.gadā? 

0 1-5 5-10 vairāk 

 

13. Kādas Mārupes novadā esošās kultūrvēsturiskās vērtības Jūs variet nosaukt 
(no galvas)? 

   

   

  

 

14. Vai Mārupes novadam piemīt sava kultūras identitāte? Kā Jūs to raksturotu? 

 

 

15. Kādēļ Mārupes novada pašvaldībai jātērē finanšu līdzekļi kultūras jomā? 

 

Liels paldies par piedalīšanos aptaujā! 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1eCPD-RBLMa_AdJ1WHaUauU_vazIb9RqW1QF1VHdTsMU/edit 



 

3.pielikums. Mārupes novada kultūras iestāžu 
prezentācijas 
I.Dūduma “Mārupes Kultūras nams” 

I.Šalme “Mārupes novada Mazcenas bibliotēka” 

D.Štrodaha “Mārupes mūzikas un mākslas skola” 

 



MĀRUPES KULTŪRAS NAMS
Mārupe- lidojumam teicama starta vieta!



MĀRUPES KULTŪRAS NAMS

Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe

Mārupes novads, LV-2167

Tālr. + 317 2 9211645

+ 371 67 149864

E-pasts:  kulturas.nams@marupe.lv

Mājas lapa: htpp://www.marupe.lv/kultura/

Mārupes novada Domes dibināta iestāde, kura īsteno pašvaldības 
funkciju rūpēties par kultūru!

Kultūras namā rosās un strādā kultūras komanda  5 cilvēku sastāvā:

 Direktore IRA DŪDUMA

 Kultūras pasākumu organizatore LĪNA GOBIŅA

 Saimniecības pārzine INETA JURDŽA

 Skaņas un gaismas operators RINGOLDS PIŅĶIS

 Māksliniece, noformētāja ZANE RĒĶE
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MĀRUPES KULTŪRAS NAMS 
ORGANIZĒ

 Seminārus

 Konferences

 Sapulces

 Sabiedriskās 
apspriešanas

 Koncertus

 Teātra izrādes

 Izklaides sarīkojumus-
svētku balles

 Konkursus

 Mākslas dienas

 Atskaites koncertus

 Biedrību sarīkojumus

 Labdarības balles

 Tirdziņus

 Kino vakarus

 Delegāciju u.c. prezentācijas 
pasākumus

 Meistarklases

 Īres pasākumus

 Kāzu reģistrācijas

 un citus kultūras pasākumus



SKATIĻI AR KURIEM LEPOJAMIES!

 Mārupes Kultūras namā darbojās 22 amatiermākslas kolektīvi

no tiem 4 kori, 4 ansambļi, 13 deju kolektīvi un 1 veselības uzlabošanas kolektīvs

 Mārupes Kultūras namā darbojas aptuveni 550 dalībnieki

2015. gadā apt. 500 dalībnieki, 2014. gadā apt. 460 dalībnieki, 2013. gadā apt. 320 

dalībnieki

 Mārupes Kultūras nama platība:

 Lielā zāle 212 km2

 Skatuve 60 km2

 Mazā zāle 54 km2

 Skatītāju vietu skaits zālē: 250 sēdvietas + 50 papildus sēdvietas

 Kultūras nams vidēji gadā laikā noorganizē no 100 līdz 150 dažādus
kultūras pasākumus, kas paredzēti dažādiem vecumiem.

Daži zināmākie un populārākie: Gadskārtu svētki (Līgo, Lieldienas, Ziemassvētki u.c.), 

Mārupes novada Bērnu un jauniešu svētki «Ar vasaru saujā», Mārupes novada 
Jaundzimušo sveikšana «Esmu mazais mārupietis», Senioru, kam 80, 85, 90 un 

vairāk godināšanas pasākums, brīvdabas kino seansi Kultūras nama pagalmā 

(2016. gada vasarā izveidotā, jaunā tradīcija) un citi pasākumi.



MĀRUPES KULTŪRAS NAMA 

KOLEKTĪVI



Jauktais koris MĀRUPE

Kolektīva vadītājs KALVIS OZOLIŅŠ

Kolektīva diriģents ANDIS KLUČNIEKS

Kolektīva koncertmeistars AGRIS PUĶE

Kolektīva e-pasts: koris_marupe@inbox.lv

Mēģinājumi: Otrdienās 19:00-21:00

Mārupes Kultūras namā

Dalībnieku skaits: 30 dziedātāji

2015/2016. gada sezonas nozīmīgākie notikumi:

 Iegūta I pakāpe jaukto koru skatē

 Dalība konkursā «Sidraba zvani» Daugavpilī

 7 – 10 koncerti ārpus Mārupes novada

 Dalība Latvijas prezidentūras rīkotajā pasākumā Slovākijā

 Katru sezonu kolektīvs gatavo īpašu koncertprogrammu- šosezon I.Kalniņa 
un I.Ziedoņa mīlas dziesmu koncertprogramma «Mīlestība divreiz 
neatnāk»



Sieviešu (senioru) koris NOKTIRNE

Kolektīva vadītāja ILGA BĒRZIŅA

Kolektīva vokālais pedagogs VALDA RUPEIKA

Kolektīva koncertmeistare ELĪNA GAILE

Mēģinājumi: Otrdienās 12:00-16:00

Mārupes Kultūras namā

Dalībnieku skaits: 40 dziedātājas

2015/2016. gada sezonas nozīmīgākie notikumi:

 Iegūta I pakāpe senioru koru skatē

 10-15 koncerti ārpus Mārupes novada

 Aktīva dalība Mārupes novada rīkotajos senioru pasākumus, kā piem. 
Mārupes novada senioru, km 80, 85, 90 un vairāk godināšanas pasākumā



Sieviešu koris RESONO

Kolektīva vadītāja IRĒNA RAČEVSKA

Kolektīva koncertmeistars OSKARS RAČEVSKIS

Kolektīva vokālais pedagogs MARLĒNA DRAVNIECE

Mēģinājumi: Trešdienās 19:00-21:00

Rīgas 3. vidusskolā

Dalībnieku skaits: 25 dziedātājas

2015/2016. gada sezonas nozīmīgākie notikumi:

 Iegūta I pakāpe sieviešu koru skatē

 8 – 10 koncerti ārpus Mārupes novada

Seko! 

Mārupes Kultūras nama sieviešu kora RESONO aktivitātēm kora mājas lapā:

htpp://korisresono.blogspot.com



Jauktais koris UNIVERSUM

Kolektīva vadītājs RIHARS RUDZĪTIS

Kolektīva vokālais pedagogs JĀNIS KOKINS

Kolektīva koncertmeistare LĪGA PAEGLE

Kolektīva e-pasts: info@universum.lv

Mēģinājumi: Ceturtdienās 19:00-21:00

Jaunmārupes pamatskolā

Dalībnieku skaits: 40 dziedātāji

2015/2016. gada sezonas nozīmīgākie notikumi:

 Iegūta I pakāpe jaukto koru skatē

 Izdots CD «Šūpuļdziesmas»

 Vasarā apceļota Francija

 10-15 koncerti ārpus Mārupes novada

 Dalība populāros pasākumos: Lielā talka, Rīgas maratons, Spices nakts 
iepirkšanās u.c.

 Dalība II starptautiskajos dziesmu svētkos, Ziemeļu un Baltijas 
Dziesmusvētkos, Gaujienas mūzikas svētkos u.c.

Seko! 

Mārupes Kultūras nama jauktā kora UNIVERSUM aktivitātēm kora mājas 
lapā/sociālajos tīklos: htpp:// www.universum.lv un 

htpp://www.facebook.com/jaunmarupesjauniesujauktaiskorisuniversum



Sieviešu ansamblis DZELDE

Kolektīva vadītāja SANDRA GAIDE

Kolektīva vokālais pedagoģe RITA BIRZULE

Mēģinājumi: Trešdienās 18:00-20:30

Mārupes pamatskolā

Dalībnieku skaits: 15 dziedātājas

2015/2016. gada sezonas nozīmīgākie notikumi:

 Muzikāli noformētas 7 kāzu ceremonijas

 Ansambļu skatē I pakāpe un balva par atraktīvāko sniegumu skatē

 8 – 10 koncerti ārpus Mārupes novada

 Aizvadīta radoša vasaras nometne

 Dalība Ikšķiles vokālo konkursu festivālā



Senioru ansamblis PĪLĀDZIS

Kolektīva vadītāja INGA GRAUMANE

Mēģinājumi: Ceturtdienās 11:00-12:30

Mārupes Mūzikas un mākslas skolā

Dalībnieku skaits: 15 dziedātājas

2015/2016. gada sezonas nozīmīgākie notikumi:

 8 – 10 koncerti ārpus Mārupes novada

 Aktīva dalība Skultes novada Diena centra rīkotajos pasākumos



Bērnu popgrupa MAZĀ SIRDS

Kolektīva vadītāja DIĀNA KRAVALE

Mēģinājumi: Otrdienās 17:10-18:00

Ceturtdienās 17:30-19:45

Mārupes Kultūras namā

Dalībnieku skaits: 40 dziedātājas

2015/2016. gada sezonas nozīmīgākie notikumi:

 Aktīva dalība Lidostas un Spices rīkotajos pasākumos

 Ikgadēja dalība Latvijas Pasta rīkotajos pasākumos

 Dalība konkursā «Nāc sadziedāt» un specbalva «žūrijas simpātiju balva»

 Pirmais dziesmu ieraksts profesionālā studijā

 Dalība konkursā «Ropažu cīrulis», kurā iegūtas divas I vietas un viena II 
vieta

 Dalība labdarības pasākumos un «Ķīpsalas bērnu svētkos»



Deju kolektīvs MĀRUPIEŠI (I un II)

Vidējās paaudzes deju kolektīvs

Kolektīva vadītāja GUNTA SKUJA

Kolektīva koncertmeistare SANDRA GAIDE

Kolektīva repetitors ALEKSANDRS KOLBINS

Mēģinājumi: Pirmdienās un Trešdienas

20:30-23:00 Mārupes Kultūras namā

Dalībnieku skaits: 70 dejotāji

2015/2016. gada sezonas nozīmīgākie notikumi:

 Iegūta augstākā pakāpe deju kolektīvu skatē

 Dalība jaunrades deju konkursā Valmierā, kur iegūta veicināšanas balva  un 
P.Dundura specbalva

 Konkursa «Salaspils kauss» galvenās balvas iegūšana, kas paredz 
2016./2017. gadā rīkot konkursu Mārupē

Seko! 

Mārupes Kultūras deju kolektīva MĀRUPIEŠI aktivitātēm mājas lapā/sociālajos tīklos:
htpp:// www.marupiesi.lv un htpp://www.facebook.com/marupiesi



Deju kolektīvs MĀRUPE

Bērnu deju kolektīvs

Kolektīva vadītājs ROLANDS LEVICS

Kolektīva koncertmeistars RIHARDS BĒRZIŅŠ

Mēģinājumi: Pirmdienās un Trešdienas

19:00-21:00 Mārupes vidusskolā

Dalībnieku skaits: 35 dejotāji

2015/2016. gada sezonas nozīmīgākie notikumi:

 Pirmā skate un pirmais lielais sasniegums I pakāpe

 8-10 koncerti ārpus Mārupes novada

 Jaunu treniņtērpu iegāde

 Draugu koncerta organizēšana

Seko! 

Mārupes Kultūras deju kolektīva MĀRUPE aktivitātēm sociālajos tīklos:
htpp://twitter.com/jdkmarupe un htpp://www.facebook.com/jdkmarupe



Deju kolektīvs PĒRLĪTES

Jauniešu deju kolektīvs

Kolektīva vadītāja SARMĪTE ENĢELE

Kolektīva koncertmeistare INITA BAJĀRE

Mēģinājumi: Pirmdienās un Trešdienas

18:10-20:20 Mārupes Kultūras namā

Dalībnieku skaits: 60 dejotāji

2015/2016. gada sezonas nozīmīgākie notikumi:

 Deju skatē iegūta I pakāpe

 Atskaites koncerta «Pelīte pīkstīte» organizēšana



Deju studija CHILL OUT

Kolektīva vadītāja MADARA ANTE

Mēģinājumi: Pirmdienās un Trešdienas

15:00-18:00 

Ceturtdienās 15:00-17:00

Mārupes Kultūras namā

Dalībnieku skaits: 135 dejotāji

2015/2016. gada sezonas nozīmīgākie notikumi:

 Dalība Dziesmu un deju svētku mūsdienu deju lielkoncerta atlasē

 Dalība sacensībās «Dancessimus», kur iegūta I pakāpe

 Dalība starptautiskos deju konkursos «Latvian Cup» , kur iegūta I pakāpe

 Dalība labdarības konkursos

 Dalība dažādos deju konkursos, kur iegūtas augstas pakāpēs, kā piem. «Hip
hop,Dance X House Cup»- 1 vieta, «Zelta Balss» u.c.

 Aktīva dalība Mārupes novada organizētajos pasākumos

Seko! 

Mārupes Kultūras deju kolektīva CHILL OUT aktivitātēm mājas lapā:
htpp://www.chilloutmarupe.lv 



Senioru līnijdejas VĒJIEM LĪDZI

Kolektīva vadītāja DZINTRA ROZĪTE

Mēģinājumi: Pirmdienās  19:00-21:00

Trešdienas 17:15-18:30

Mārupes Kultūras namā

Dalībnieku skaits: 20 dejotājas

2015/2016. gada sezonas nozīmīgākie notikumi:

Dalība Latvijas līnijdeju un kantrī vesterna sacensībās gan individuāli, gan 
grupa, kur grupa ieguva I vietu

Dalība Latvijas līnijdeju čempionātā «Ziemeļblāzmā»

Individuāli sasniegumi dejotājām starptautiskajās sacensībās Rīgā, Berlīnē, 
Kopenhāgenā un Viļņā



Eksotisko deju studija MISTĒRIJAS

Kolektīva vadītāja SIGITA VĒVERE

Mēģinājumi: Otrdienās 19:00-21:30

Ceturtdienās 19:45-22:30

Mārupes Kultūras namā

Dalībnieku skaits: 20 dejotājas

2015/2016. gada sezonas nozīmīgākie notikumi:

 Dalība konkursā «Deju Varavīksne», kur iegūta II vieta

 10-15 koncerti ārpus Mārupes novada

Seko! 

Mārupes Kultūras deju kolektīva MISTĒRIJAS aktivitātēm mājas lapā:
htpp://misterijas.blogspot.com



Veselības vingrošana senioriem

Kolektīva vadītāja ILGA GĻAUDA

Mēģinājumi: Otrdienās 19:00-21:30

Mēģinājumi: Pirmdienās un Trešdienas

11:00-12:00 Mārupes Kultūras namā

Dalībnieku skaits: 10 vingrotājas

2015/2016. gada sezonas nozīmīgākie notikumi:

 Kopīga veselības uzlabošanas ekskursija uz «Valguma pasauli- baskāju taku»

 Aktīva nodarbību apmeklēšana, gan ar mazbērniem, gan pat ar mazmazbērniem



MĀRUPE- PAR KULTŪRU!



MĀRUPES NOVADA BUDŽETS



ATTĪSTAMIES, IEKĀRTOJAM UN 
DARBOJAMIES

 Iegādāta jauna, mūsdienīga skaņas aparatūra

 Iegādāta jauna, mūsdienīga gaismas aparatūra

 Veikts «kosmētiskais» remonts 

 Atjaunots grīdas segums lielajā zālē

 Iegādāti tautas tērpi Jauniešu deju kolektīvam 
«Mārupe»

 Iegādāti koncertu tērpi Jauktajam korim «Mārupe»

 Iegādāti tautas tērpi Sieviešu korim «Resono»

 Iegādāti koncertu tērpi Jauktajam korim «Universum»

 Iegādāti koncertu tērpi līnijdeju kolektīvam «Vējiem 
līdzi»



SADARBĪBAS PARTNERI

Kultūras iestādes no Kuldīgas, Saldus, Suntažiem, Ērgļiem, 
Madlienu, Dobeli, Rīgu, Baldoni, Babīti, Limbažiem, Ķekavu, Mālpili, 
Sēju, Lēdurugu, Krimuldu, Balviem, Ādažiem, Valmieru.

Dažādu mūziķu, grupu menedžeri

Biedrību «Pannas teātris»

Valmieras kino studiju

Kinopunktu

Liepājas Ceļojošo Leļļu teātri

Liepājas Leļļu teātris

Latvijas Leļļu teātri

Jogitas Pūpolas pasaku tēliem

Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde

Latvijas nacionālais Kultūras centrs

NB Spēki

Pensionāru, senioru biedrība

Uzņēmēju biedrība

Politiski represēto biedrība

Barikāžu biedrība u.c.



MĀJAI IR JĀBŪT ARVĒRTAI!

CIEMIŅI

Agnese Rakovska/Tirānas parks

Carnival Youth

Goran Gora

Musiqq/Bermudu divsturis

Pērkons

Framest

Rumbas kvartets

Zaļumballes pūtēju orķestris

Noras Bumbieres fonds

Rīgas improvizācijas teātris

Raimonds Ozols

Žoržs Siksna

Brāļi Auzāni

Un citi populāri un pazīstami ciemiņi!



ORGANIZĒTIE PASĀKUMI

Barikāžu atceres 25 gadadiena
2016. gada 23.janvāris, Mārupes Kultūras nams



ORGANIZĒTIE PASĀKUMI

Kora «Mārupe» koncertprogramma 

«Mīlestība divreiz neatnāk» 
2016. gada 13.marts, Mārupes Kultūras nams



ORGANIZĒTIE PASĀKUMI

Mārupes novada vokālistu konkurss

«Mārupes Cālis 2016»
2016. gada 24.marts, Mārupes Kultūras nams



ORGANIZĒTIE PASĀKUMI

Mārupes novada komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas diena

2016. gada 25.marts, Represēto piemineklis



ORGANIZĒTIE PASĀKUMI

Mārupes novada Lieldienu jampadracis
2016. gada 27.marts, Mārupes Kultūras nama pagalms



ORGANIZĒTIE PASĀKUMI

Muzikāls, ceļojošs, Humora pasākums 
«Aprīļvīzija»

2016. gada 1.aprīlis, Mārupes Kultūras nams



ORGANIZĒTIE PASĀKUMI

Lielā Talka Mārupē
2016. gada 23.aprīlis, «Mārupītes» krasti



ORGANIZĒTIE PASĀKUMI

Humora šovs un koncerts 

«Mārupes gurķis»
2016. gada 30.aprīlis, Mārupes Kultūras nams



ORGANIZĒTIE PASĀKUMI

Latvijas Republikas Neatkarības 
atjaunošanas diena
2016. gada 4.maijs, Mārupes Kultūras nama pagalms



ORGANIZĒTIE PASĀKUMI

Mārupes novada Senioru kam, 80, 85, 90 
un vairāk sumināšana

2016. gada 11.maijs un novembris, Mārupes Kultūras nams



ORGANIZĒTIE PASĀKUMI

Mārupes novada Jaundzimušo sveikšana 
«Esmu mazais mārupietis»

2016. gada 21.maijs, 17.septemris un novembris, Mārupes Kultūras nams



ORGANIZĒTIE PASĀKUMI

Mārupes novada Bērnu un jauniešu svētki 
«Ar vasaru saujā»

2016. gada 29.maijs, Jaunmārupē pie ūdenstorņa



ORGANIZĒTIE PASĀKUMI

Mārupes novada Līgo svētki

«Līgojam kopā Mārupē!»
2016. gada 23.jūnijs, Jaunmārupē pie ūdenstorņa



ORGANIZĒTIE PASĀKUMI

PII «Mārzemīte» atklāšanas svētki
2016. gada 20.augusts, PII «Mārzemīte»



ORGANIZĒTIE PASĀKUMI

Mārupes novada brīvdabas kino vakars
2016. gada 24.augusts, pie Mārupes Kultūras nama



ORGANIZĒTIE PASĀKUMI
 Mārupes novada Dzejas dienas «Mūsu dienu skaņu celiņš», 

2016. gada 17.septembris

 Mārupes novada Jaundzimušo sveikšana «Esmu mazais 
mārupietis», 2016. gada 17.septembris

 Mārupes novada Tūrisma sezonas noslēguma pasākums, 
2016. gada 25.septembris

 Mārupes novada Skolotāju diena, 2016. gada 30.septembris

 Valmieras kino studijas muzikāla izrāde bērniem «Šreks», 
2016. gada 8.oktobris

 Marijas Naumovas solokoncerts, 2016. gada 9.oktobris

 Mārupes novada Uzņēmēju diena, 2016. gada 14.oktobris

 Mārupes novada Senioru balle, 2016. gada 15.oktobris

 Mārupes Kultūras nama 80 gadu jubileja, 2016. gada 
22.oktobris

 11.novembra lāpu gājiens un koncerts, 2016. gada 
11.novembris

 LR Proklamēšanas gadadienas koncerts, 2016. gada 
17.novembris

 un citi pasākumi, kas varat sekot līdzi Mārupes mājas lapā un sociālajos 
tīklos!



MĀRUPE- PAR KULTŪRU!

PALDIES PAR UZMANĪBU!



Mārupes novada Domes 

Mazcenas bibliotēka



Bibliotēkas misija un mērķis

 sekmēt sabiedrības intelektuālo un ekonomisko 

attīstību

 nodrošināt piekļuvi kvalitatīvai informācijai un 

bibliotēkas pakalpojumiem

 attīstīt bibliotēku par kultūras, izglītības, 

informācijas un sabiedriskās dzīves centru



Bibliotēkas darbības raksturojums

grāmatu skaits – 12 841

abonētā prese – 53 nosaukumi

 lasītāju skaits – 1496

elektroniskais katalogs: www.marupe.lv

http://www.marupe.lv/




Bibliotēkas pakalpojumi

 grāmatu piedāvājums

 pieeja internetam (datubāzes Letonika, Lursoft)

 kopēšana, printēšana

 konsultācijas informācijas tehnoloģiju izmantošanā

 tematiskās un aktuālās izstādes

 literārie un izglītojošie pasākumi

 novadpētniecības materiāli













Bibliotēkas attīstības vīzija

 attīstīt biblotēku par nozīmīgu sabiedrības saskarsmes vietu

 prioritāte pasākumiem, kas veltīti ģimenēm un bērniem un 

jauniešiem

 regulāri papildināt bibliotēkas krājumu ar kvalitatīviem materiāliem 

formālās un neformālās izglītības atbalstam

 izveidot bibliotēkā lasītāju klubu, attīstīt tā darbību, lai radītu 

iedzīvotājos interesi par grāmatām

 sekot līdzi jauno tehnoloģiju iespējām bibliotēkas servisa 

uzlabošanai un darbinieku kompetenču pilnveidošanai



LAI MUMS IZDODAS!



Mārupes Mūzikas un 
mākslas skola
2016.GADA 15.SEPTEMBRIS



Vispārīgs raksturojums
Skola ir pašvaldības dibināta un valsts akreditēta izglītības iestāde, 

v i e n ī g ā kultūrizglītības iestāde Mārupes novadā, kas īsteno: 

1) 16 licencētas 20V izglītības programmas mūzikā un mākslā, un sniedz 
profesionālās ievirzes pamatizglītību, 

2) specifisku interešu izglītību – mūzikas instrumentu spēles apguvi, ko nevar 
piedāvāt vispārizglītojošo skolu ārpusklases pulciņos, 

3) audzēkņu sagatavošanas programmu (sagatavošanas klases un kursi) 
turpmākām mācībām mūzikas un mākslas izglītības programmās. 



Mācību process
2016./2017.mācību gadā skolā mācās bērni 6 līdz 18 gadu 
vecumā. 

Mācību process mūzikas un mākslas skolā notiek pēc 
audzēkņu mācībām vispārizglītojošās skolās no plkst.13:00 
līdz 20:20. 

Pašlaik (15.09.2016) skolā mācās 449 audzēkņi, strādā 41 
pedagogs un 8 tehniskie darbinieki. 



Audzēkņu skaita dinamika Mārupes Mūzikas un mākslas skolā

 

Mācību gadi *katra 

gada dati uz 01.10. 
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Audzēkņu skaits 

skolā ar 

sagatavošanas 

klasi 

79 140 189 208 240 263 284 306 342 386 430 449 
(14.09.) 

Tajā skaitā 

audzēkņi, kuriem 

mācības notiek 

Mārupes 

pamatskolā 

        16 29 75 

 

 



Absolventu dinamika un skolas konkurētspēja

Profesionālās ievirzes izglītības iestādēs mācības turpina 33 absolventi (vidējās profesionālās 
ievirzes izglītības iestādēs - Jāzepa Mediņa MV, Jelgavas MV, Jūrmalas MV, Pārdaugavas MV, 
Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, Rīgas Amatniecības vidusskolā, kā arī tālāk turpina studijas 
Latvijas Mūzikas akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā un Latvijas Kultūras akadēmijā, Liepājas 
pedagoģijas augstskolā), kas nozīmē, ka 

katrs piektais absolvents vēlas kļūt par profesionāli. 

Šeit arī jāatzīmē, ka 6 audzēkņi, vēl nebeiguši mūsu skolu, ir iestājušies un mācības turpina 
augstākas pakāpes skolās (Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolā, gan Rīgas Doma Kora skolā). Vairāki 
absolventi turpina mākslas izglītību ārzemēs.

Šie fakti un skaitļi liecina par skolas konkurētspēju citu Latvijas mūzikas skolu starpā.

Daudzi absolventi, kas ikdienā nodarbojas ar ko citu, savā brīvajā laikā muzicē skolas pūtēju 
orķestrī, skolas kamerorķestrī, koros Universum un Sonante, Ķekavas jauniešu orķestrī, kā arī 
iesaistījušies citos amatieru koros un orķestros citur Latvijā



Skolas vīzija

Demokrātiska, humāna, pārmaiņām atvērta 
iestāde, kuras vide ir materiāli tehniski 
nodrošināta, moderna un estētiski sakopta un 
kurā strādā stabils un radošs kolektīvs, un mācās 
audzēkņi, kas ir motivēti un orientēti uz 
mūžizglītību.



Misija

Radīt mācību vidi, kurā audzēknis mācās dzīvot pilnvērtīgi 
un ir atbildīgs, spēj izvirzīt mērķus un sasniegt tos, ir radoša, 
brīva, uzņēmīga un patstāvīga personība, kura ir spējīga 
īstenot savas dabas dotās potences.

Veicināt un sekmēt audzēkņa vēlmi un spēju nepārtraukti 
pilnveidoties, veidot noturīgu garīgo vērtību sistēmu, attīstīt 
audzēknī spēju piemēroties mainīgajai pasaulei, attīstīt sevis 
apzināšanās spēju un prasmi kontaktēties.



Skolas prioritātes

l. Kvalitatīvu, profesionālu zināšanu nodrošināšana, mācību 
prasmju, iemaņu un attieksmju veidošana un attīstīšana.

2. Kolektīvas muzicēšanas iespēju attīstīšana.

3. Labvēlīgas psiholoģiskās un estētiskās vides radīšana.

4. Mūžizglītības iespēju veidošana skolā



Galvenie profesionālie mērķi:

Nodrošināt un pilnveidot izglītības kvalitāti

Paplašināt izglītības iestādes piedāvājumu mūzikas instrumentu 
spēles un vizuāli plastiskās mākslas  programmu  apguvē 

Attīstīt kolektīvās muzicēšanas iespējas 

Paplašināt  materiāli tehnisko bāzi

Attīstīt audzēkņu, pedagogu un vecāku sadarbību

Turpināt sadarbību ar citām mūzikas un mākslas skolām Latvijā un 
citās valstīs.





PŪTĒJU ORĶESTRIS





SOLISTI



KAMERORĶESTRIS



KORIS “SKAŅA”



KOKLĒTĀJI





MĀKSLINIEKI





Nākotnes vīzija

JAUNA SKOLA VARĒTU BŪT ŠEIT… 

VAI KUR CITUR



STRĀDĀSIM 
ČAKLI KĀ 
SKUDRAS UN 
MUMS VISS 
IZDOSIES!


