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Kultūra un sports 
 

MĀRUPES KULTŪRAS NAMS 
Kultūras nama direktore 2007.gadā Ira Krauja-Dūduma. 
 

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 7 kolektīvi: 

• Jauktais koris “Mārupe” – diriģenti Kalvis Ozoliņš un Inga Krastiņa 
• 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,vokālā pedagoģe Dace Bula 
• Bērnu popgrupa „Mazā sirds”” – vadītāja Ira Krauja – Dūduma, koncertmeistars Jānis Valters. 
• Jauniešu popgrupa „KEEN” – vadītāja Ira Krauja -Dūduma 

Interešu klubi: 
• Ārstnieciskā vingrošana pensionāriem 
• LINE DANCE senioriem – vadītāja Dzintra Rozīte 
• Bērnu vokālā studija – vadītāja Diāna Kravale 
• Hip hop ,brake dance – vadītājs Egils Misiņš 
• Vēderdeju studija – vadītāja Sigita Vēvere 
• Bērnu deju kolektīvs mazās un lielās „Pērlītes’ – vadītāja Sarmīte Eņģele 
• 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) 

 
Mākslinieciskie kolektīvi/pulciņi/interešu klubi  

 Kolektīvu skaits Dalībnieku skaits 
Pavisam 7 262 
t.sk.bērnu 2 19 
tai skaitā: 
KORI (kopā) 2 86 
t.sk. sieviešu 1 44 
t.sk.jauktie 1 42 
TAUTAS DEJU KOLEKTĪVI (kopā) 2 50 
vidējā vecuma 2 50 
VOKĀLIE ANSAMBĻI (kopā) 3 31 

t.sk.bērnu 2 19 
Bez tam: INTEREŠU KLUBI (kopā) 7 95 

  
 
Kultūras nama kolektīvu dalība 
 
Norises Kolektīvs Laiks  Sasniegumi 
     
Starptautiskās norises 
2007.gads  -  VPDK “Mārupieši” pārtāv Latviju Malaizijā, kur nodemonstrē augstu profesionālu sniegumu, 
piedaloties tautas deju festivālā. 
2007.gads – VPDK “Mārupieši” piedalās valstu sadraudzības concertos Sicīlijā.  
2007.gads -  senioru   koris  “Noktirne ”  piedalījās koncerbraucienā pa Eiropas valstīm. 
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Norises Kolektīvs Laiks  Sasniegumi 
 
Valsts mēroga norisēs 
 “Salaspils kauss” “Mārupieši” 2007.gads Kā Grand Prix 
     Ieguvēji ir konkursa organizētāji  
“Mārupes gurķis” “Mārupieši” aprīlī Laureāti 
Olgas Disenīte “Mazā sirds”(“KEEN” aprīlis   Duets Rūta un Elīna finālā  
Konkurss “Dziesma manai “Mazā sirds” 11 koncerti  
Paaudzei.” “KEEN”  
Mūsu popgrupa bija iesildošā grupa  “Labvēlīgajam Tipam.’ 
 
Konkurss  
“Jaunās zvaigznes”  “Mazā sirds” aprīlī, maijā  Fināls Soliste Rūta Dūduma finālā  
Konkurss “SOLO PLUS” “Mazā sirds”  soliste Rūta Dūduma – 1.vieta 
(Starptautiskais)   
Rīgas rajona  deju svētki 
Ulbrokā Līgo parkā VPDK “Mārupieši” jūnijā 
Latvijas senioru koru 
 Gadskārtējais salidojums koris “Noktirne” 3.jūnijā 
Starptautiskais koru festivāls Secē  koris “Mārupe” augustā    
Senioru koru draudzības  koris “Noktirne”   
Koncerts Talsos   
Ziemeļblāzmā 
Dziesmu konkurss “Dziesmu  “Mazā sirds”  Laureāti Vecākā un jaunākā grupas 
Burbuļi.” Rojā   
 
Reģionālās norises 
Koncerti  K/n kolektīvi visu gadu 
Rīgas rajona skates  “Mārupieši I” aprīlis  I pakāpe  
 “Mārupieši II “ aprīlis  I pakāpe 
 Jauktais koris “Mārupe”  I pakāpe  
 Senioru koris “Noktirne” aprīlis II pakāpe 
Vidzemes novada senioru  “Noktirne”” 2007.g.  
Koru kopmēģinājums 
VPDK Starpskates “Mārupieši”  marts 
Zemgales novada   marts 
Vokālās mākslas  
Konkurss “Do re mi” 
“Cāļa gadatirgi”  1 x gadā  
Mazo vokālistu konkurss Kultūras nams martā  
“Cālis – 2007” 
Senioru koru koncerts  katru mēnsi 
Zemgales priekšpilsētas domē 
Koncerti Anglikāņu “Dzelde” 4 x gadā 
baznīcā 
Komponista  “Dzelde” VEF Kultūras pilī 
Viļņa Salaka  autorkoncerts 
Komponista Aivara Šica “Dzelde” Ogrē 
piemiņai veltīts koncerts 
Koncerti Santa Klausa “Mazā sirds” decembrī 
svētkos Doma laukumā 
Koncerts Salaspilī “Mazā sirds” 2007.g. maijā 
Koncerti Gulbenē,  “KEEN” 2007.g.  
Engurē,Dobelē, Limbažos, 
Alūksnē,Valmierā, 
Saldū,Liepājā, Krustpilī 
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Dubultos,Tukumā  
Koncerts Rīgas  internātskolā “Mazā sirds” 2007.g.  
(labdarības akcija) “KEEN” 
Koncerts Kuldīgas pilsētas  “KEEN”  2007.gada 16.jūlijā 
Svētkos plkst.13.00  
Sporta pasākumi “KEEN” pēc nepieciešamības 
2 labdarības koncerti  “KEEN” decembrī 
 Mārupē 
Sporta laureāts “KEEN”, Hip hop 
Pieredzes apmaiņas semināri kultūras nama direktoriem  Valsts TMC un Rīgas rajona padomē .(plānotie – 1 x 
mēnesī , arī izbraukuma ) 
Pagasta mēroga norisēs un kultūras nama organizētie sarīkojumi 
Bērnu eglīte  Kultūras nams janvārī 
Piemiņas brīdis Mārupes  Skolu jaunatne 19.janvārī 
kapos Mūrnieka piemiņai  mūzikas skola 
Barikāžu piemiņas sarīkojums « Dzelde » 19.janvārī 
Karoga iesvētīšana « Mazā sirds’ 
 « KEEN » 
Mārupes Cālis – 2007 Kultūras nams martā 
Sakopšanas talka zālē  K/n kolektīvi  aprīlī 
Un logu mazgāšana) 
Lieldienu jampadracis Pagalmā  2007.g. 
Pensionāru sarīkojumi K/n kolektīvi marts un decembrī 
Politiski represēto sarīkojums « Mazā sirds »          martā 
 « KEEN » 
Liliputu cirks Kultūras nams  aprīlis 
Senioru kora “Noktirne” Kultūras nams jūnijs 
35 gadu atskaites sarīkojums 
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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  29.jūlijā 
Skolotāju dienas sarīkojums Kultūras nams oktobris 
Jauktā kora “Mārupe” Kultūras nams novembris 
30 darba gadu atskaites 
sarīkojums  

 
Latvijas Republikas  K/n kolektīvi 16., 17.novembrī 
Proklamēšanas gadadienas  
sarīkojumis 
Svecīšu vakari kapsētās   novembrī 
Lauksaimniecības biedrības un  “KEEN” 
Zemnieku sarīkojums « Mazā sirds » decembrī 
Koncertcikls “Muzikālā K/n kolektīvi decembrī 
Advente” 
Ziemassvētku sarīkojumi K/n kolektīvi 20. -26..decembrim 
Labdarības eglītes pagasta Kultūras nams decembrī 
vientuļajiem pensionāriem  
 “Putnu balles” koncerts  Kultūras namā 2007. 
Leļļu teātra izrāde Kultūras namā 2007. 
Jubilāru godināšanas  Kultūras nams jūnijā un decembrī 
sSarīkojums 
Dāmu klubiņš ar Lolitu Neimani 
Semināri un tālākizglītība 
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Semināru u.c.  organizēšana     
Lauksaimniecības biedrībai  Kultūras namā 2007.  
Sabiedriskās apspriešanas    2007. 1 gab. 
Kordiriģentu kursi (piedalījās jauktā kora “Mārupe”diriģente Inga Krastiņa) 
Deju speciālistu kursi (piedalījās Gunta Skuja) 
Vokālo ansambļu vadītāju meistarklase  - Ira Dūduma un Inga Krastiņa 
 
2007.gadā direktore Ira Dūduma turpināja  darboties  Latvijas kultūras darbinieku apvienības valdē, kurā 
darbojas 11 Latvijas kultūras namu un centru direktori. 
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MAZCENU BIBLIOTĒKA 
Mazcenu aleja 4, Jaunmārupe, LV-2166, tālr.7933422, e-pasts: biblioteka@marupe.lv  

 
Vadītāja Dzidra Reiziņa. 
 
I.1.DARBĪBAS VISPĀRĪGAIS RAKSTUROJUMS. 
 Bibliotēkai  uzticēta  humāna misija – 
apvienot, papildināt, paplašināt, saglabāt  nākamajām  
paaudzēm  kultūras mantojumu, cilvēces atmiņu. 
Šodienas konkurences  apstākļos  bibliotēka sāk 
konkurēt  ar citiem , tai skaitā,  izklaides jomu, tādēļ 
vienīgais veids kā uzvarēt – laikmetīgas bibliotēkas 
piedāvājums – kvalitatīva informācija  un kvalitatīvs 
krājums.  Ne tikai  grāmata ,bet brīvpieeja abonētajām 
datu bāzēm, un bezmaksas interneta izmantošana.  
 Bibliotēka rūpējās par materiāliem un 
pakalpojumiem , kas nepieciešami vietējai sabiedrībai  
un iedzīvotāju informācijas, izglītības un profesionālo sfēru un izklaides vajadzībām, nodrošinot visiem 
iedzīvotājiem un strādājošajiem brīvu literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu, bezmaksas 
bibliotekāros un bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus.  
`Bibliotēka tās lietotājiem atvērta 35 stundas nedēļā, kopējais lasītāju skaits 386, no tiem  125 bērni un jaunieši 
vecumā līdz 18 gadiem. Vidējais bibliotēkas lietotāju vecums 36 gadi. 
 
I.2.IEDZĪVOTĀJU  BIBLIOTEKĀRĀ APKALPOŠANA. 
 Bibliotēka  domāta  visām vecuma grupām, sākot ar pirmsskolas vecuma audzēkņiem līdz  
pieaugušajiem un sirmgalvjiem, nodrošinot un veicinot  tālākizglītības  un mūžizglītības  iespējas. 
 Viens no bibliotēkas  uzdevumiem veicināt  pakalpojumu  attīstību  atbilstoši  lasītāju vēlmēm  un 
lietotāju zināšanu attīstīšanai. Nodrošināt  novada iedzīvotājus ar aktuālu nozaru literatūru, daiļliteratūru un 
seriālizdevumiem. 
 Kopējais  bibliotēkas  materiālu  krājums 2007. gadā 14 628  eksemplāri; dokumentu nodrošinājums 
uz vienu lasītāju 38; kārtējie  izdevumi uz vienu lasītāju 80 lati. Izslēgtas   2488 grāmatas un 250 
seriālizdevumi , kas laika gaitā  zaudējušas aktualitāti satura ziņā , nolietotas, bojātas . 
 Apkalpošanas  pamatdarbība tiek plānota un realizēta sekojoši : 

• grāmatas un citi bibliotēkas materiāli tiek nodrošināti atbilstoši lietotāju interesēm, informācijai un to 
attīstīšanai; 

• bibliotēka nodrošina materiālus  un informāciju, kas apskata un piedāvā gan šodienas , gan 
vēsturiskās liecības laikmeta griežos; 

• bibliotēka  sadarbojas ar visām iedzīvotāju grupām – bērniem , jauniešiem, skolniekiem, studentiem, 
strādājošajiem , bezdarbniekiem, mājsaimniecēm, pensionāriem; 

• bibliotēkas izglītības un kultūras  laukā tiek rīkoti pasākumi , ievērojot personu vai grupu intereses, 
vietējās tradīcijas un ieinteresētību. 

 
I.3.KRĀJUMA KOMPLEKTĒŠANAS UN ORGANIZĀCIJAS POLITIKA. 
 Krājuma komplektēšanas stratēģija un politika saistīta ar bibliotēku tīkla  optimizāciju , bibliotēku 
datorizāciju, elektroniskā kataloga veidošanu. 
 Galvenais finansējuma avots Mārupes pagasta Mazcenas bibliotēkas krājuma papildināšanai ir 
pašvaldības finansiālais budžets , kas veidoja 30 519 Ls lielu naudas summu. Minētajā pārskata periodā 
bibliotēkas krājumu papildinājuši  873 dokumenti, no tiem  grāmatas 623 , seriālizdevumi 250. 
Bibliotēkas krājumu veido : 

• grāmatas, seriālizdevumi , interneta resursi – abonētā datu bāze LETONIKA; 
• krājums pamatā komplektēts valsts valodā , kas veidots noteiktas nozares (filozofija, psiholoģija, 

reliģija, dabaszinātnes, sabiedriskās zinātnes, skatuves māksla, valodniecība,vēsture ) iepazīšanai 
un uzziņu izdevumu – enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu izmantošanai; 

• daiļliteratūra, bērnu un jauniešu literatūra latviešu , krievu valodā. 
Tiek domāts par studējošo jaunatni, kuriem npieciešama dažādu nozaru literatūra – psiholoģijā, pedagoģijā , 
menedžmentā, ekonomikā. 
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I.4.UZZIŅU  UN INFORMĀCIJAS DARBS. 
 Ir cieši saistīts ar visām iepriekš minētajām darbības jomām. Ikdienas darbībā  arvien noteicošāka ir 
tematisko uzziņu sagatavošana, izstrāde un materiālu atlase. Darbs ar atu bāzēm , enciklopēdijām un 
laikrakstu  publikācijām . Informācijas  pieejamība  un nodrošinājums nacionālajās un starptautiskajās datu 
bāzēs. Kopējais  uzziņu  un konsultāciju  skaits  475 , kas sevī ietver elektroniskās uzziņas – interneta  
lietošana, darbs ar datoru ;skaitliskās uzziņas – materiālu kopēšanu no bibliotēkas  fondiem ;bibliogrāfiskās 
uzziņas – izstādes un tematisko materiālu avoti .  
 Bibliotēkā pieejami 3 datori ar interneta pieslēgumu. Atsevišķi uzskaitāmas informācijas tehnoloģijas 
– tintes printeris , kopētājs , fakss. 
 
I.5.NOVADPĒTNIECĪBAS DARBS. 
 Bibliotēkā tiek  apkopota 
Mārupes pagasta avīze „Mārupes 
Vēstis”. Tā ir visīstākā pagasta dzīves 
un notikumu atspoguļotāja .Tās slejās 
ierakstīta pagasta vēsture visā tās 
daudzveidībā – izmaiņas sabiedrībā, 
saimnieciskajā darbībā, ekonomikā, 
izglītībā, sociālajā sfērā un kultūrā. 
Regulāri tiek izdots Mārupes pagasta 
gada publiskais pārskats . 
 
I.6.AUTOMATIZĀCIJA. 
 Bija plānota , bet netika 
īstenota informācijas sistēma Alise 3i 
automatizācija. 
 
I.7.DARBINIEKU IZGLĪTĪBA,TĀLĀKIZGLĪTĪBA.KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA. 
 Bibliotēkā strādā divas darbinieces, tas ir , ar profesionālo vidējo izglītību un ar augstāko izglītību 
citās jomās.  Profesionālās zināšanas tika papildinātas Rīgas  rajona darba semināros par sekojošām tēmām: 

• Bila un Melindas Geitsu fonda projekta informatīvais seminārs ; 
• Gatavosimies akreditācijai ; 
• Bibliotēku iekšējā dokumentācija ; 
• Grundtvig  izglītības programmas – pieaugušo izglītība ; 
• Elektronisko resursu izmantošana bibliotēkās – datubāzes Letonika , Nais un EBSCO , likumi .lid.lv ; 
• Elektroniskais paraksts ; 
• Informatīvās tehnoloģijas izmantošanas iemaņu uzlabošana ; 

Vairākas lekcijas – Literatūra un cilvēka dzīve socioloģijas skatījumā ; 
Darbs ar klientu – bērnu bibliotekārā apkalpošana . 
 Dalība Latvijas  Bibliotekāru biedrības 12. konferencē  -„Bibliotēkas nākotnē – progress , attīstība, 
partnerība .”  
Iepazīšanās ar Gaismas un Jaunolaines bibliotēkām . Rīgas rajona bibliotekāru darbinieku gada noslēguma 
seminārs  Jaunolainē.  
 
I.8.BIBLIOTĒKAS PUBLICITĀTE. 
 Publicitātes rādītāji atspoguļojas Mārupes pagasta mājas lapā  www.marupe.lv un ikmēneša  biļetenā 
Mārupes Vēstis. 
 
II.INFORMĀCIJA PAR BIBLIOTĒKAS TELPU STĀVOKLI. 
 Bibliotēkas  kopējā platība  180 m2   , tajā iekļauts abonements , telpa grāmatu apstrādei , lasītava . 
 Pateicoties Mārupes pagasta  pašvaldības piešķirtajiem finansiālajiem līdzekļiem , tika veikts 
bibliotēkas telpas kosmētiskai remonts un iegādātas mēbeles telpas labiekārtošanai.  
Lasītājiem paredzētais vietu skaits  12. 
2007. gadā Mārupes  pagasta padome  pieņem nozīmīgu lēmumu : 
Veikt  rekonstrukciju  Mazcenas bibliotēkas ēkā  Jaunmārupē. 
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Rekonstrukcijas  projektu  plānots  īstenot  vairākās kārtās: 
2007.gads    Mārupes  pagasta  būvvalde izstrādā rekomendāciju   tehniskam projektam bibliotēkas ēkas 
rekonstrukcijai. 
2007. gada  oktobris  Konkurss bibliotēkas  ēkas  Jaunmārupē  rekonstrukcijas  tehniskā  projekta  izstrādei. 
2007.gada novembris- 
2008.gada maijs Projekta  izstrāde  
2008.-2010.gads        Projekta  realizācija. 
 
III.INFORMĀCIJA PAR BIBLIOTĒKAS DARBĪBAS PLĀNOŠANU.        
GADA UN VIDĒJĀ TERMIŅA PLĀNS. 
3.1. turpināt fonda komplektēšanu un bibliotēkas lietotāju nodrošināšanu ar bibliotekāro un bibliogrāfisko 
informāciju ; 
3.2. nodrošināt datoru un programmatūru pieejamību un ziņu meklēšanu nacionālajās un starptautiskajās datu 
bāzēs ; 
3.3. ar 2008. gadu izveidot bibliotēkas mājas lapu ; 
3.4. izmantot esošās  tehnoloģiskās ierīces darbā ar lasītājiem un prezentācijas pasākumiem ; 
3.5. sekmēt darbinieku tālākizglītību un līdzdalību dažādu projektu izstrādē ; 
3.6. veicināt bibliotēkas publicitāti vietēja līmeņa un citos saziņas līdzekļos;  
3.7. ar 2008. gadu sākt ieviest informācijas sistēmas Alise 3 i automatizāciju , tādējādi uzlabojot 
informacionālo pakalpojumu kvalitāti – lasītāju reģistrāciju, avotu izsniegšanu , saņemšanu un kataloģizāciju, 
kā arī datu apmaiņas realizāciju starp rajona bibliotēkām.  
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SPORTS 
 

2007. gadā Mārupes pagasta padomē tika izveidota jauna struktūrvienība – Sporta  struktūrvienība, 
kuras darbu   reglamentē Mārupes pagasta sporta struktūrvienības nolikums (apstiprināts MPP 2007. gada 24. 
janvāra sēdes lēmumu Nr.37), kā arī ievēro LR spēkā esošos normatīvos aktus un Mārupes pagasta padomes 
lēmumus. Sporta struktūrdaļa vada un organizē sporta attīstību Mārupes pagasta  administratīvajā teritorijā.  
Mārupes pagasta struktūrvienības galvenie darbības uzdevumi ir: 

 realizēt funkcijas  sporta dzīves organizācijas un attīstības jomā, īstenot valsts un pašvaldības  sporta 
politiku; 

 piedalīties sporta darba plānošanā, analīzē un attīstības prognozēšanā savā administratīvajā 
teritorijā, kā arī piedalīties sporta attīstības koncepciju un mērķprogrammu izstrādē; 

 risināt sporta jautājumus, sadarbojas ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta 
pārvaldi, citām valsts un pašvaldību iestādēm, uzņēmumiem, sabiedriskajām organizācijām, sporta 
klubiem un atsevišķām personām; 

 veicināt sabiedrību uz aktīvu, veselīgu un pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanu; 
 radīt optimālus apstākļus bērnu un jauniešu aktīvai brīvā laika un atpūtas organizēšanai; 
 pieaicināt kvalificētus sporta speciālistus, sporta pedagogus un citus kvalificētus speciālistus; 
 sekmēt  un koordinēt sporta aktivitāšu organizēšanu Mārupes pagastā; 
 pārraudzīt  likumu un normatīvo aktu ievērošanu Mārupes pagasta sporta sabiedriskajās 
organizācijās un klubos un veicināt to sistemātisku pilnveidošanos; 

 plānot, vadīt, atbalstīt un  popularizēt sporta sacensības, turnīrus un citus sporta pasākumus. 
 izstrādāt Mārupes pagasta sporta pasākumu gada kalendāro plānu; 
 sastādīt un sniegt atskaites; 
 atbalstīt sportistu, treneru, tiesnešu un sporta veterānu stimulēšanu, kā arī pārraudzīt viņu  tiesību un 
interešu aizsardzību. 
 
Sporta struktūrvienības ietvaros darbojas saskaņā ar nolikumu treneru padome (apstiprināts MPP 

2007. gada 21. februāra sēdes lēmumu Nr.28) , kuras galvenais mērķis ir sporta attīstība, augstu rezultātu 
sasniegšana un jaunatnes iesaistīšana un apmācīšana.  Lai popularizētu sporta organizāciju lomu un veicinātu 
iedzīvotāju sportiskās aktivitātes ir apstiprināts nolikums par Mārupes pagasta pašvaldības sporta organizāciju 
un individuālo sportistu atbalstu sistēmu  ( apstiprināts MPP 2007. gada 21. februāra sēdes lēmumu Nr.27)      

 
      Mārupes pagastā 2007. gadā organizētajos sporta pasākumos piedalījušies   sportisti no visas republikas, 
kā arī no Lietuvas un Igaunijas.  Notikuši  43 sporta pasākumi (neskaitot volejbola un futbola  čempionātus un  
sporta spēles) 11 sporta veidos 

   
Daudzi  Rīgas sporta klubi  sporta pasākumus  organizējuši pagasta teritorijā.  Golfa laukumā “Viesturi” 
dažādas firmas  savus svētkus un prezentācijas  apvienojuši ar golfa aktivitātēm vasaras periodā un 
slēpošanas pasākumiem ziemas periodā. z/s „Lielceri” notika Latvijas republikas čempionāta viena kārta 
konkūrā jātnieku sportā. 
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Mārupes pagasta iedzīvotāji ir bijuši iekļauti Rīgas rajona izlases komandās, kā arī dažādu sporta veidu 
republikas izlasēs. Individuāli pagasta iedzīvotāji piedalījušies  republikas, rajonu, pagastu  un ārzemju 
valstu sporta sacensībās – orientēšanās, vieglatlētikas, skrējēju, riteņbraukšanas, slēpošanas, galda 
tenisa, jātnieku sportā, aerobikā, golfā, futbolā, motosportā, basketbolā, brīvā cīņā, autokrosā, 
taekvondo, bridžā, roku cīņā, ūdensslēpošanā, BMX, BMX rollingā, kroskartos, airēšanā, autosportā, 
motosportā un izcīnījuši godalgotas vietas. 
2007. gadā Mārupes pagasta  sporta nodarbības apmeklē :  

 
Futbols – treneri Agris Kokorevics un Viktors Družiņins  Basketbols – treneris Jānis Hāzners – 78 sportisti 
– 92 sportisti 

 
Volejbols – treneris Andris Vitauts Kļaviņš – 43 sportistes          Bokss – treneris Valērijs Vareškins – 7 sportisti 
 

 
Taekvondo – treneris Vitālijs Lepins Žagars – 42 sportisti  
 
Mārupes pagasta sporta struktūrvienības sportisti ir 
piedalījušies startautiskās sacensībās Minskā 
(Baltkrievija), Maskavā (Krievija), Baku 
(Azerbaidžāna), Šauļos (Lietuva), Tartū (Igaunija). 
Mārupes pagastā visos ciemos tiek nodrošinātas 
sporta nodarbības algotu sporta treneru vadībā. 
Sporta treniņus apmeklē 260 sportistu 5 sporta 
veidos, kur  nodarbību laikā  bērniem un jauniešiem 
notiek  veselības nostiprināšana, fiziskās 

sagatavotības paaugstināšana un  saturīga brīvā laika pavadīšana.   
 Mārupes pagasta iedzīvotāji ļoti aktīvi piedalās dažāda mēroga sacensībās, gan Latvijā, gan ārzemēs 
– Pasaules, Eiropas un u.c. veida čempionātos izcīnot augstus rezultātus. Lai pateiktu paldies sportistiem, 
viņu treneriem, pedagogiem, tiesnešiem tika iedibināts pirmo reizi jauns -  
 nozīmīgs sporta pasākums – „Mārupes sporta laureāts ” , kurā sumināja tos kuriem vislabāk veicās  2007. 
gadā, lai novērtētu to ieguldījumu sportā un it īpaši izceltu jaunos talantus. 
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Sportisti tika nominēti divās nominācijās –  „Mārupes sporta laureāts 2007”,  kurā  tika  apsveikti sportisti, 
kuri piedalās sacensībās ne pirmo gadu un iegūst godalgotas vietas Latvijā,  kā arī pārstāv Latviju 
Pasaules un Eiropas sacensībās. 

 
Mārupes sporta laureāts 2007 

 

Autosports      Futbols 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Karlīne Štāla un Ivars Vasaraudzis Kristaps Antoņēvičs, Kaspars Žurovs, Sandis 

Antoņēvičs, Andrejs Jušmanovs, Artūrs Veismanis, 
Urigajevs Valērijs, treneri Viktors Družiņins un Agris 
Kokorevičs                                                                                      

 
 

Hokejs       Taekvondo 
 

  
Mārtiņš Skuška, Jānis Ozoliņš, Roberts Rēboks, 
Armands Komandieris      
 

Kārlis Orleāns, Artūrs Mihējevs, Pēteris Kotāns,     
Gints Ginters, treneris Vitālijs Lepins Žagars             
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Motosports 

Armands Leitāns  
Treneris  Egīls Agarskis 
 

Riteņbraukšana 
Rihards Bartuševičs  
Treneris Mečislavs Bartuševičs 
 

Kroskarti 
Artis Baumanis 
 
 
 
 
 
 

Skrituļslaloms 
 
 
 
Kristaps Zvejnieks 
Miks Zvejnieks  
Trenere Jana Zvejniece 
 
 

 
 
 
 
 

Badmintons 
Aija Pope 
Treneris Arnis Šefers 
 

Airēšana 
Andrejs Kostenko  
Trenere Ludmila Lazdeniece 
 

Vieglatlētika 
Jānis Smons 
Trenere Mārīte Lūse 

Roku cīņa 
Sigita Krūmiņa 
Treneris Jānis Amoliņš 

 
 

 
Orientēšanās 

Jānis Ozoliņš    
 
 

Jātnieku sports 
Airisa Penele          
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                                        Volejbols 
 

 
 
Līga Miķelsone 
Dita Lagzdkalne  
Treneris Andris Vitauts Kļaviņš 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otra nominācija  bija – „Mārupes sporta laureāts  2007”– 
kurā tika sveikti sportisti, kuri ieguvuši godalgotas vietas 
dažnedažādās sacensībās Latvijā.  Par sporta laureātiem 
šajā nominācijā tika sveikti: 
 

 
Gunta Šteinberga un Krista Kristiāna Alksne – jātnieku sports , Guntis Liepa -  BMX  rollingā, skeitrollingā, MTB  
Māris Gūtmanis -  BMX , Gundars Ruņģis – ūdensslēpošana, Egīls Puriņš – orientēšanās, Jānis Baumanis – 
kroskarti , Ieva Pope – badmintons , Kristaps Blūms – kalnu slēpošana un skrituļslaloms , Elīna Streļuka – golfs  
Elizabete Zīlišķe – volejbols , Renārs Seiksts – hokejs , Ainārs Kalniņš – autosports  
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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. Izdevuma tirāža - 
4700 eksemplāri, kas sadarbībā ar Latvijas Pastu tiek izplatīti katrā Mārupes pagasta pastkastītē.  
• Pašvaldības informatīvais izdevums “Mārupes Vēstis” ievietots internetā www.marupe.lv un raksti no MV 
– www.aprinkis.lv  
• Sagatavots pagasta padomes publiskais gada pārskats par 2006.gadu ; 
• 2007.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;  
• 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; 
• 2007.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 2007.gada pārskatu un budžeta izpildi 
• Mārupes pagasta padomes iestāžu, uzņēmumu, struktūrvienību un speciālistu atskaites par 2007.gadu  
• Mārupes pagasta Attīstības programma un Teritorijas plānojums 2002. – 2014.gadam  
• “Mārupes Vēstis” materiāli 
• Iedzīvotāju reģistra dati 
• Mārupes pagasta padomes fotomateriāli 
 

Materiālus sagatavoja Mārupes pagasta padomes 
informatīvā izdevuma redaktore Zanda Melkina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mārupes pagasta padomes izpilddirektors      I.Punculis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mārupes pagasta padome 
Daugavas iela 29, Mārupe, LV-2167 
Tālr. 67934695, fakss 67149858,  
e-pasts: marupe.info@marupe.lv  
 
Melkina,  
tālr. 67149868, mob. 29183801, e-pasts: marupe@marupe.lv 


