Mārupes pašvaldības PUBLISKAIS 2008.GADA PĀRSKATS

KULTŪRA
...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
MĀRUPES PAGASTA KULTŪRAS NAMS
Rīgas raj. Mārupes pag. Daugavas iela 29
Tālrunis: 7149864 ; 29211645. Fakss: 7149858
E –pasts: ira.krauja@inbox.lv
Kultūras nama direktore Ira Krauja – Dūduma.
Mārupes pagasta kultūras namā darbojas šādi
amatiermākslas 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
• 2008.gadā piepulcējas sieviešu koris „Resono” – vadītāja Irēna Račevska
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 – mākslinieciskais vadītājs Gints Hartmanis. (grupā: Ira Krauja – akustiskā
ģitāra, soliste; Gints Hartmanis – taustiņinstrumentālists, vokāls; Valdis Blaubuks – bass, vokāls; Ivars Kalniņš
– sitamie instrumenti, perkusijas, vokāls).
Dalībnieku skaits
mākslinieciskajos kolektīvos/ interešu klubos Mārupes kultūras namā
Kolektīvu skaits
Amatiermākslas kolektīvi (kopā)
8
t.sk.bērnu
2
tai skaitā:
KORI (kopā)
3
t.sk. sieviešu
2
t.sk.jauktie
1
TAUTAS DEJU KOLEKTĪVI (kopā)
2
vidējā vecuma
2
VOKĀLIE ANSAMBĻI (kopā)
3
t.sk.bērnu
2
Interešu klubi (kopā)
7
Kopā:

Dalībnieku skaits
195
18
113
70
43
52
52
30
18
106
301

84

Mārupes pašvaldības PUBLISKAIS 2008.GADA PĀRSKATS

Kultūras nama kolektīvu dalība
Valsts mēroga norisēs
Norises
XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu un
XIV Deju svētki

“Salaspils kauss”
Konkurss “Jaunās zvaigznes”
Olgas Disenīte
Senioru koru salidojums Saldū
Dziesmu konkurss
“Tonis Pustonis” Tukumā
Latvijas koncerts ar Gaismas pili

Kolektīvs
JK “Mārupe”
VPDK “Mārupieši”
SK “Noktirne”
Sieviešu koris “Resono”
“Mārupieši”
“Mazā sirds”
“KEEN”
“Mazā sirds”
“KEEN”
koris “Noktirne”
“KEEN”

Laiks
5. -12.jūlijs

2008.g.aprīlī
2008.g.maijs
2008.maijs
2008.g.maijs

Kori “Noktirne”,
4.maijā
“Resono” un “Mārupe”
Starptautiskās zirgu sacensības
“KEEN”
2008.g. jūnijs
Dance Attack deju studija
“Mārupes gurķis”
Visi k/n kolektīvi
2008.aprīlī
Sakarā ar dziesmu un deju svētkiem, “Mārupes Gurķis” ar SIA “Mārupe” siltumnīcu atbalstu, notika kā
kultūras nama pašdarbības kolektīvu gada atskaites sarīkojums.
Referendums
2008.g.2 un 23.augustā
kultūras nama zālē

Reģionālās norises
Norises
Koncerti
Rīgas rajona skates

Kolektīvs

Laiks

K/n kolektīvi
“Mārupieši I”
“Mārupieši II “
Jauktais koris “Mārupe”
Senioru koris “Noktirne”

visu gadu
aprīlis

Sieviešu koris “Resono”

Sasniegumi/
norises vieta
I pakāpe
I pakāpe
I pakāpe
III pakāpe
Par augstiem rezultātiem
skatēs šiem Mārupes
pašvaldības kultūras
nama tautas mākslas
kolektīviem arī
2008.gadā tika piešķirtas
valsts mērķdotācijas.
I pakāpe
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Latvijas senioru koru
kopmēģinājums
Rīgas rajona konkurss
“Cālis – 2008”

Koncerts
Komponista Viļņa Salaka
autorkoncerts
Komponista Aivara Šica
piemiņai veltīts koncerts
Draudzības koncerti

Labdarības koncerti

Koncerts Kuldīgas
pilsētas Svētkos
Sporta pasākumi

“Noktirne”

marts

Saldus

Pagasta konkursa
uzvarētāji Katrīna
Novorucka un Pauls
Pakalniņš
“Dzelde”
“Dzelde”

2008.g. 15.martā

Inčukalns

2008.g.25.oktobris

Allažos
VEF Kultūras pilī

“Dzelde”

Ogrē

JK”Mārupe”
JK “Mārupe”
VPDK “Mārupieši
“Mazā sirds”
“KEEN”

2008.g.novembrī
2008.g. maijs
2008.g. 1.novembrī
2008.decembrī

“KEEN”

2008.gada 19.jūlijā

“KEEN”

pēc nepieciešamības

Uzņēmām ciemos un organizējām –
Norises
Kolektīvs
Rīgas rajona pensionāru Biedrības “KEEN”
15 gadu jubilejas Sarīkojums
Latvijas deju konkurss Dejo visu
Dance Attack studija
dienu 2 (hip hop,brake dance)
Rīgas rajona bibliotekāru atskaites “KEEN”
sarīkojums
Rīgas rajona sociālo Darbinieku
“KEEN”
gada atskaites sarīkojums
Latvijas pašvaldību Sabiedrisko
“KEEN”
attiecību Speciālistu seminārs
Rīgas rajona Policijas dienas
“KEEN”
svētku sarīkojums
Rīgas pilsētas bērnu tiesību
“Mazā sirds”
Aizsardzības dienesta Svētku
“KEEN”
sarīkojums

Valmierā
Rezeknē
Līgatnē
Ropažos
Zvejniekciemā
Gaismas internātskolā
Kuldīga

Laiks
2008. 12.februārī
2008.g.9.februāris
2008.g.10.decembris
2008.g. 3.decembris
2008.g. 27.novembris
2008.g. 5.decembris
2008.gada decembris
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Pagasta mēroga norisēs un kultūras nama organizētie sarīkojumi
Norises
Kolektīvs/dalībnieki
Bērnu eglīte
Piemiņas brīdis Mārupes Kapos Mūrnieka
Vidusskola
piemiņai
“KEEN”
1991.gada barikāžu Aizstāvju Mārupes
“Dzelde”
biedrības Piemiņas sarīkojums
JK “Mārupe”
“KEEN”
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
«Mazā sirds»
sarīkojums
«KEEN»
Mazo vokālistu konkurss “Cālis – 2008”
Mārupes pagasta izglītības
iestāžu audzēkņi un bērni
līdz 5 g. vecumam
Lieldienu jampadracis
Pagalmā
Latvijas talka
K/n kolektīvi
Skrīveru tautas teātra izrāde
Pensionāru sarīkojumi
K/n kolektīvi
Mārupes ģimeņu dienas koncerts un bērnu
bērnu kolektīvi
deju kolektīva “Māriņa” un « Pērlītes’’
atskaites koncerts
Pirmoreiz Jaunmārupes stadionā Bērnu
Visi bērnu un jauniešu
svētki « Ar vasaru saujā »
kolektīvi
Mārupes kapu svētki
K/n kolektīvi
Mārupes policijas iecirkņa atklāšana
«KEEN»
Grafiti festivāls
«KEEN»
Skolotāju dienas sarīkojums
Kultūras nams
Tīraines sporta halles atklāšana
“Resono”
“KEEN”
Dance Attack
Latvijas Republikas 90 Proklamēšanas
K/n kolektīvi
gadadienai veltīts sarīkojums
VPDK “Mārupieši”
“Dzelde”
“Noktirne”
“KEEN”

Laiks
5.janvāris
2008.g.19.janvāris
2008.g. 19.janvāris

2008.g. ...martā
2008.g. 1.martā

2008.g.23. martā
2008.aprīlī
2008.g.4.aprīlis
2008.marts un decembrī
2008 .g. maijā

2008.g. 1.jūnijā
2008. 29.jūlijā
2008.g. augustā
2008.g. augustā
3.oktobris
7.novembris

15.novembrī

Mārupes pagasta Atzinības rakstu saņem Olga
Utkina

Sporta laureāts 2008

“KEEN”
Hip hop Dance Attack
Vēderdeju studija u.c.

21.novembris

Svecīšu vakari kapsētās
28.novembris
Koncertcikla “Muzikālā Advente” bērnu
K/n kolektīvi
koncerts
30.novembris
Baltais koncerts
21.decembrī
Ziemassvētku sarīkojums pensionāriem
K/n kolektīvi
2008.g. decembrī
Lauksaimniecības biedrības sarīkojums
“KEEN”
2008.decembrī
Jubilāru godināšanas sarīkojums
Jūnijs un decembris
ansamblis “Dzelde” organizēja radošo nometni Jūrkalnē , lai apgūtu jaunu repertuāru un savlaicīgi
sagatavotos Rīgas rajona ansambļu skatei Ķekavā
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Semināri un tālākizglītība
Latvijas pašvaldību Sabiedrisko
Mārupes kultūras namā
2008.g. 27.novembris
attiecību Speciālistu seminārs
Rīgas rajona bibliotekāru atskaites Mārupes kultūras namā
2008.g.10.decembris
sarīkojums
Rīgas rajona sociālo Darbinieku
Mārupes kultūras namā
2008.g. 3.decembris
gada atskaites sarīkojums
Lauksaimniecības biedrības kursi
Mārupes kultūras namā
Sabiedriskās apspriešanas
Mārupes kultūras namā
2008.gadā direktore Ira Dūduma turpināja darboties Latvijas kultūras darbinieku apvienības valdē, kurā
darbojas 11 Latvijas kultūras namu un centru direktori
Pieredzes apmaiņas semināri kultūras nama direktoriem Valsts TMC un Rīgas rajona padomē .(plānotie – 1 x
mēnesī , arī izbraukuma )
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MAZCENU BIBLIOTĒKA
Mazcenu aleja 4, Jaunmārupe, Rīgas rajons, LV-2166, tālrunis 67933422, 20221567, fakss 67933422,
e-pasts : biblioteka@marupe.lv
Vadītāja Dzidra Reiziņa.
Literatūra ir mūžīga, tikpat kā tautasdziesma.
/M.Birze/
Bibliotēka
ir
informacionālo
pakalpojumu
nodrošinātāja, kuras darbības pamatā ir kvalitatīva
informācija un kvalitatīvs krājums. Tā kalpo kā
starpnieks kultūrpolitikas sistēmā piemērojas laikmeta
pārmaiņām ne tikai ievērojot lietotāju intereses, bet
apzinot vajadzības, kādas rodas apkārtējās vides,
sabiedrības, ekonomisko, politisko vai citu apstākļu
ietekmē.
Misija – veidot mijiedarbīgu, sadarboties spējīgu , uz
sabiedrības vajadzībām orientētu telpu.
Mērķis – klientorientēta demokrātiska bibliotēka, kas nodrošina brīvu plašas informācijas pieejamību, sekmē
tālākizglītības un mūžizglītības iespējas, veicina kultūras mantojuma apzināšanu un to popularizēšanu.
Funkcijas – saglabāt un uzturēt bibliotēkas darbību tā , lai to varētu lietot noteiktas sabiedrības pārstāvji,
nodrošināt sabiedrisko procesu izglītības, informācijas un kultūras vērtību pieejamību.
Bibliotēkas esošo un potenciālo lasītāju skaitā minamas vairākas lasītāju grupas – pirmsskolas, jaunāko klašu,
vidējā skolas vecuma skolēni, vidusskolēni, studenti, strādājošie un studējošie, pensionāri, bezdarbnieki,
mājsaimnieces, kultūras darbinieki un radošo sfēru darbinieki.

Lasītāju sastāvs

Līdz 18 g.v.
18-30
30-60
60-…g.v.

Vērtējot iegūto informāciju, secinām, ka vairāk nekā
puse lietotāji ir sociāli aktīvajā vecumā, kad
nepieciešams iegūt un papildināt zināšanas, paaugstināt
profesionālo līmeni un kvalifikāciju, kā arī celt intelektu
un arī savu personisko pašapziņas līmeni. Iedzīvotājiem
aktuāla ir konkurētspēja darba tirgū, kā arī iespēja garīgi
pilnveidoties, atpūsties pēc saspringtas darba dienas, gūt
praktisku, noderīgu informāciju sadzīvei un sava brīvā
laika interešu pilnveidošanai. Pašreiz valda tendence, ka
aktivizējas cilvēki (riska) 40-50 gadu vecuma grupā, lai
konkurētu mūsdienu ekonomiskajos apstākļos. Arī
skolēniem un studentiem nepieciešamas papildus
zināšanas dažādos mācību priekšmetos patstāvīgo
darbu veikšanai, lai iegūtu kvalitatīvu izglītību un varētu
turpināt mācības augstākās mācību iestādēs un
maģistratūrā.

Kopējais bibliotēkas materiālu krājums 2008. gadā 11 962 eksemplāri; 2008. gadā iegādātas 423 eks.
jaunas grāmatas un 250 eks. seriālizdevumu; dokumentu nodrošinājums uz vienu lasītāju 27; kārtējie
izdevumi uz vienu lasītāju 94 lati. Izslēgtas 3089 grāmatas un 250 seriālizdevumi, kas laika gaitā zaudējušas
aktualitāti satura ziņā, nolietotas, bojātas .

89

Mārupes pašvaldības PUBLISKAIS 2008.GADA PĀRSKATS

Lietotā
Lietotāju skaits

460
440

2005.g.

420

2006.g.

400

2007.g.

380

2008.g.

360
340
2005.g.

2006.g.

2007.g.

Apmeklē
Apmeklējums un izsniegums

12000
10000
8000
2005.g.
2006.g.
2007.g.
2008.g.

6000
4000
2000
0
Apmeklējumu
skaits

Izsniegumu
skaits

Salīdzinot pēdējo 4 gadu skaitliskos rādītājus ,varam secināt, ka lietotāju un apmeklējumu skaits ir
palielinājies. Taču izsniegums ir samazinājies.
Diemžēl, izsnieguma samazināšanās ir informācijas laikmeta sabiedrības problēma. Viedoklis, ka visu
nepieciešamo informāciju iespējams iegūt globālajā tīmeklī, ir populārs un liecina par indivīda personiskās
inteliģences līmeni, kurš varētu būt augstāks izmantojot arī tradicionālos informācijas nesējus – grāmatas.
Tomēr bibliotēkas lietotāju skaits ir pietiekami stabils un apliecina bibliotēkas lomas stabilitāti un ietekmi
informācijas sniegšanas jomā Mārupē.
Informācijas pakalpojumu attīstība
Latvijas pašvaldību publisko bibliotēku attīstības
projekts „Trešais tēva dēls” tika īstenots ar mērķi
– parādīt, ka šodien bibliotēkas ir informācijas,
zināšanu ieguves un inovāciju centri, nevis
noputējušu
grāmatu
krātuves.
Projekta
finansējumu veido Bila & Melindas Geitsu fonds,
Latvijas valsts un korporācijas Microsoft
programmatūras ziedojums, koordinē Kultūras
ministrijas valsts aģentūra Kultūras informācijas
sistēmas.
Mārupes pagasta padomes Mazcenas bibliotēkā
šī projekta gaitā saņemti septiņi jauni datoru
komplekti, kas aprīkoti ar jaunāko programmatūru
un ļaus bibliotēkas apmeklētājiem izmantot
vismūsdienīgākos veidus informācijas meklēšanā
un apstrādē, viena krāsu multifunkcionāla iekārta, viena melnbalta multifunkcionāla iekārta, uzlabots iestādes
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iekšējais datortīkls un interneta pieslēguma ātrums, kā arī instalēta
iekārta, kas nodrošina lietotājiem bezvadu piekļuvi internetam jeb WiFi.
Līdzās bibliotēkas krājumam, nozīmīgu vietu ieņem informācijas piedāvājums elektroniskā formā. Publisko
bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls ” ietvaros par brīvu izmantojamas sekojošas datubāzes.
Bibliotēkā pieejamās datu bāzes
"NAIS"
Likumdošanas informācijas sistēma NAIS ir datubāze, kas piedāvā pilnu
Latvijas normatīvo aktu kopumu, to konsolidētās redakcijas, vēsturi,
atsauces uz likumpakārtotajiem tiesību aktiem, un dokumentu meklēšanu
pēc vairāk nekā 10 parametriem.
"Letonika"
Letonika.lv ir portāls, kurā pieejama enciklopēdiska uzziņu informācija,
dažādu nozaru termini, tulkojošās vārdnīcas, unikāli un kvalitatīvi digitālie
resursi par Latviju latviešu valodā. Pašlaik portālā iespējams lasīt un
meklēt informāciju 10 enciklopēdijās, izmantot vārdnīcas vairāk kā 10
tulkošanas virzienos, atsevišķi skatīt attēlus, audio un video ierakstus,
meklēt informāciju Latvijas internetā un interneta katalogā.
Letonikas datubāzē atradīsiet informāciju par 16 latviešu klasiķiem un viņu darbus: dzeju, lugas, stāstus,
noveles un citu žanru sacerējumus. Publicētie darbi aptver lielu daļu latviešu literatūras klasikas.
"Lursoft" ’’ Laikrakstu bibliotēka ’’
Lursoft laikrakstu datubāze piedāvā Latvijas laikrakstu publikācijas, kas ik dienas tiek papildinātas no
jaunākajiem numuriem. Datubāze nodrošina iespēju lasīt publikācijas Internetā, kā arī meklēt rakstus pēc
vēlamajiem parametriem un iespēju tos komentēt.
Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība
Bibliotēkas telpas ir viegli pieejamas, uzskatāmi izvietota informācija par iestādes darba laiku un
pasākumiem. Informāciju par bibliotēkas jaunieguvumiem un organizētajiem pasākumie m var iegūt vietējā
laikrakstā „Mārupes Vēstis ‘’, „Rīgas Apriņķa Avīze‘’’. Par aktualitātēm pašvaldībā –Mārupes pagasta padomes
mājaslapā : www.marupe.lv.
Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās bibliotēka apmeklētājus apkalpo no 10.00 līdz 18.00 un piektdienās no
10.00-15.00. Trešdiena-metodiskā diena.
Bibliotēkas pakalpojumi :
•
Daiļliteratūra pieaugušajiem un bērniem
•
Nozaru literatūra
•
Periodiskie izdevumi
•
Datorpakalpojumi
•
Interneta pieeja
•
Printeri
•
Skenēšanas pakalpojumi
•
Kopēšanas un faksa pakalpojumi
•
Novadpētniecības materiāli
•
Pieeja elektroniskajām datu bāzēm: Letonika, Lursoft un Likumi
•
Tematiskas un aktuālas izstādes
•
Literārie un izglītojošie pasākumi
•
Lietotāju apmācība informācijas tehnoloģiju izmantošanā
Visi bibliotēkas pamatpakalpojumi ir bezmaksas. Maksas pakalpojumu veidi un izcenojumi ir apstiprināti
Mārupes pagasta padomē un ir pieejami bibliotēkas lasītājiem. Bibliotēkas lietošanas noteikumi ir apstiprināti
Mārupes pagasta padomē. (2008.gada 16.aprīļa lēmumu Nr.19)
Lai uzklausītu lietotāju ir iekārtota lasītāju atsauksmju un ierosinājumu klade, kā arī tiek uzklausīti mutiski
ieteikumi.
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Bibliotēkas personāls. darbinieku izglītība, kvalifikācijas paaugstināšana
Bibliotēkā strādā divi darbinieki: bibliotēkas vadītāja (vidējā profesionālā izglītība) un bibliotekāre ar augstāko
izglītību citās jomās (LU,1993.). Bibliotekāres profesionālo pilnveidošanu nodrošina dažādi kursi, semināri,
pieredzes apmaiņas braucieni. 2008.gadā apmeklētas apmācības „Latvijas valsts un Bila un Melindas Geitsu
fonda līdzfinansētajā Latvijas publisko bibliotēku attīstības projektā ” .
Tika apgūta 140 stundu apmācību programmu, papildinot zināšanas divos apmācību blokos.
Apgūstot zināšanas pirmajā blokā "Informācijas tehnoloģiju un jaunākās programmatūras apguve":
•
elektroniskais paraksts,
•
"IT un interneta lietošanas iemaņu uzlabošana".
Otrais apmācību pamatbloks ir "Saskarsme, mārketings, vadības un komunikācijas prasmju apguve":
•
"Inovatīvā darbība bibliotēkās",
•
"Efektīvas pasniegšanas metodes mācības,
•
"Mūžizglītības aktuālās problēmas un bibliotēku loma zināšanu sabiedrībā"
•
"Lasītāju motivēšana".
Profesionālās zināšanas tika papildinātas Rīgas rajona darba semināros par sekojošām tēmām:
•
Lursoft datu bāzes prezentācija, autortiesības bibliotēkā, elektroniskais kopkatalogs;
•
Zudusī Latvija, digitālā bibliotēka izglītībai, par akreditāciju ;
•
Literatūra bērniem un rekataloģizācija ;
•
Novadpētniecības darbs Allažu bibliotēkā ;
•
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Valmieras bibliotēku ;
•
Latvijas datubāzu elektroniskie resursi bibliotēkām, apmācība e-Latvenergo ;
•
Dokumentu noformējums, pašraksturojumu izvērtēšana ;
•
Statistikas atskaites, teksta atskaites, akreditācija.
Dalība LNB LBB Latvijas pagastu bibliotekāru 5.kongresā -„Pagasta bibliotēka reģionalizācijas un
digatalizācijas virpuļos .”
Seminārs bibliotekāriem ES Informācijas aģentūrā – „Aktualitātes un patērētāju tiesību aizsardzība Eiropas
Savienībā.” , Gētes institūta bibliotēkas apmeklējums.
Seminārs bibliotekāriem ES Informācijas aģentūrā –„Aktualitātes Eiropas Savienībā”, Ziemeļu Ministru
padomes biroja bibliotēkas apmeklējums.
Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Stāvoklis
Piezīmes komentāri
Bibliotēkas ēkas (vai ēkas,kurā atrodas bibliotēkas
1826
Celta kā muižnieka Švarca vasaras
telpas) būvniecības gads
mītne
Telpu kopējā platība (m2)
180
Krātuvju telpas (m2)
34
Lasītāju apkalpošanas telpas (m2)
126
Lasītāju darba vietu skaits bibliotēkā
12
Telpu tehniskais stāvoklis (labs, apmierinošs,
apmierinošs
nepieciešams remonts)
Kad pēdējo reizi ir veikta rekonstrukcija, kapitālais vai
2007
2008.gadā izstrādāts bibliotēkas ēkas
kārtējais kosmētiskais remonts
rekonstrukcijas tehniskais projekts.
Apgaismojuma atbilstība(labs, apmierinošs,
labs
neapmierinošs)
Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība
labs
Bibliotēkas kopējā platība 180 m2, tajā iekļauts abonements, telpa grāmatu apstrādei, lasītava. Lasītājiem
paredzētais vietu skaits 12.
Informācijas pakalpojumu attīstība
Alfabētiskais katalogs kartīšu formātā pastāv vēl šobrīd, to ir papildinājis audiovizuālo un elektronisko
dokumentu alfabētiskais katalogs. 2006.gadā ar atzinību vērtēts Rīgas rajona pašvaldību bibliotēku
alfabētisko katalogu konkursā. No 2002.-2006. gadam visi bibliotēkas jaunieguvumi iekļauti Baložu pilsētas
bibliotēkas kopkatalogā, kas veidots kā Rīgas rajona kopkatalogs http:/91.200.67.222/alise/, jaunieguvumi no
2007.gada tiek atspoguļoti Salaspils novada bibliotēkas elektroniskajā katalogā, kas pieejams
http://salaspils.biblioteka.lv/Alise.
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Izstādes 2008.gadā
Ziedoņa dienas-2008-izstāde veltīta Imanta Ziedoņa 75 gadu jubilejai;
Ērikam Hānbergam-75;
Jānim Mauliņam -75;
Ē.M. Remarkam -110;
Mārupes kolektīvu dalība un sniegums Dziesmu un Deju svētkos;
Kārlim Zālem – 120;
Edmundam Freibergam jubilejas gads;
Bibliotēka laiku lokos - Mazcenas bibliotēkai -60 gadi;
Tās dienas acīm- Ojāram Vācietim-75;
Svētki mūsu zemītei- Latvijai 90;
Edgaram Liepiņam-80;
Andrim Kolbergam-70.
Ziemassvētku noformējums bibliotēkā.

Pasākumi
14. februārī, Valentīndienā, Mazcenas bibliotēkā
viesojās bērni no Rīgas pamatskolas "Rīdze" 2.a
klases.
1.aprīlī Rīgas rajona padomes pieaugušo
mūžizglītības projekta ietvaros ar Eiropas
Savienības finansiālo atbalstu Mazcenas
bibliotēkai bija iespēja organizēt psiholoģes Ivetas
Aunītes lekciju "Saskarsme darba vietā".

Mazcenas bibliotēkai – 60
Mazcenu bibliotēka šogad atzīmē savu 60.dzimšanas dienu. Var
jautāt, kāpēc tieši no 1948. gada skaitāma grāmatu krātuves
vēsture, ja latvieši vienmēr bijuši lieli lasītāji un, kā zināms, jau
pirmās Latvijas laikā novados un pagastos veidojās bibliotēkas?
Gluži vienkārši – pirmais zināmais lēmums par Mazcenas
bibliotēkas izveidošanu datējams ar 1948.gadu.Protams, arī
pirms tam jau 20. gs. 20.–30. gados Lauksaimniecības biedrības
paspārnē pastāvēja privātais grāmatu fonds, ko var uzskatīt par
bibliotēkas sākumu.
No 1968.gada Mazcenas bibliotēkas vadītāja ir Dzidra Reiziņa.
Tā sākās bijušās Mazcenas pamatskolas audzēknes darba gaitas
dzimtajā ciemā un ēkā, kurā pirmoreiz ienākusi 8 gadu vecumā
kā skolniece. Bibliotēka ir Dzidras Reiziņas darbavieta jau 40 gadus.
Rīgas rajona bibliotekāru darbinieku gada noslēguma seminārs - Mārupē.
10.decembrī Rīgas rajona publisko bibliotēku darbinieki pulcējās uz gada noslēguma semināru, kas šogad
norisinājās Mārupē. Kolēģiem ir prieks sanākt kopā, lai izvērtētu gada rezultātus. Rīgas rajonā darbojas 41
bibliotēka un uz tikšanos bija sabraukuši 55 to darbinieki.
Lasītāju atziņa: ‘’Man patīk šī bibliotēkas atmosfēra, šis klusums, tā ir tāda kā milzīga cieņa vienam pret otru.
Šeit var pasēdēt ,palasīt, gūt dažādas zināšanas , un tas neprasa nekādus līdzekļus, īpaši šajā laikā ,kad ir
daudz ekonomisku problēmu. Man bibliotēka ir kā teātris, kur aizej un jūties pacilāts.‘’
93

Mārupes pašvaldības PUBLISKAIS 2008.GADA PĀRSKATS

SPORTS
Mārupes pagasta sporta struktūrdaļas vadītāja Silvija Bartuševiča.
2008.gadā sporta struktūrdaļa ir noorganizējusi 28 sporta sacensības, kā arī atbalstījusi 37 Latvijas amatieru
līgas un Rīgas rajona sporta spēles volejbolā, kuras notikušas Mārupes pagasta sporta zālēs visa gada
garumā. Jaunmārupes stadionā vasaras periodā notika futbola sacensības trenera A. Kokoreviča vadībā.
Mārupes pagasta sporta struktūrdaļas treneru vadītās 4 sporta sekcijas apmeklē:
Futbols - 134 audzekņi – treneri – Agris Kokorevičs, Viktors Družiņins, Jānis Vilkaušs
Labākie rezultāti:
3.vieta - (2000.g.dz.) ZA ĀDAS BUMBA sacensībās futbolā zālē - Balvi
4.vieta - (1992./1991.g.dz.) ZA ĀDAS BUMBA sacensībās futbolā zālē - .Balvi
2.vieta - Mārupes kausa izcīņā - Jaunmārupē
4.vieta- (kopvērtējumā) Latvijas 2.līgas čempionātā ZA reģionā pieaugušajiem
5.vieta- NBS futzāla sacensībās pieaugušajiem. – Rīga
2.vieta - Ziemassvētku kausa izcīņā futzālā( 2000.g.dz. )- Balvi
8.vieta - Starptautiskajā turnīrā Kokkola Cup (1991./92.g.dz).Kokkola – Somija
11.vieta - Rīgas rajona minifutbolā sacensībā pieaugušajiem – Ulbroka
Basketbols – 57audzēkņi – treneris Jānis Hāzners
Basketbola sekciju apmeklē 3 vecuma grupu audzēkņi. Vecākās grupas sportisti piedalījās Rīgas rajona
basketbola čempionātā vairāku mēnešu garumā un starp komandām izcīnījuši 12. vietu. Vidējās un vec.
grupas audzēkņi piedalījās Mārupes pagasta organizētajās sporta sacensībās, gan draudzības spēlēs ar
Rīgas basketbolu sporta skolu audzēkņiem.
Volejbols – 38 audzēkņi – treneris Andris Vitauts Kļaviņš
Labākie rezultāti:
Vecākās grupas meitenes /1989.g.un jaunākas/
Latvijas čempionātā Mārupes pagasta vec.grupas meitenes
Līga Miķelsone un Elīzabete Zīlišķe izcīnīja Latvijas čempionāta
zelta medaļas, bet Dita Lagzdkalne vidējā vecuma grupā bronzas medaļu. Līga Miķelsone ir Latvijas kadetu izlases
dalībniece. Jūnijā starptautiskā turnīrā „Ševčenko memoriāls”
Minskā tika izcīnītas sudraba medaļas.Vecākās grupas
meitenes pārstāvēja Mārupi arī Rīgas raj.un pagasta rīkotajās
sacensībās,gan pieaugušo, gan skolu konkurencē.
Meitenes 1994./95.g.dz. grupā
Šī vecuma meitenes piedalījās Latvijas čempionātā spēlējot
Cēsu,Daugavpils,Jelgavas,Rīgas un Ropažu sporta zālēs,izcīnot 10.vietu spēcīgajā sporta skolu
konkurencē.Mārupes komandā spēlēja Mārupes vidusskolas audzēknes.
Mārupes Jaungada balvas izcīņā ar Somijas, Igaunijas, Rīgas volejbola skolas un Lietuvas komandu
līdzdalību, mārupietes izcīnīja 3.vietu. Uzvarēja sacensībās par Leopolda Kovala piemiņas kausu 3.vietu
izcīnīja starptautiskās sacensībās Tartu Ģerboņa spēles ar Krievijas, Somijas, Lietuvas, Igaunijas komandu
piedalīšanos.
Vasarā tika izcīnītas uzvaras atklātajos laukumos Bauskas novada spēlēs Vecumniekos un divreiz TIO Volejs
sacensībās Kuldīgā.
Septembrī izcīnīta 4.vieta TIO volejs finālsacensībās Daugavas stadionā.
Meitenes 1995./96.g.dz.grupā
Vecumu grupu sadalījums notiek saskaņā ar Latvijas Volejbola federācijas noteikumiem.Sī grupa guvusi
labākos panākumus Latvijas čempionatā,izcīnot 5.vietu Latvijā.Trīs audzēknes-Laima Ozola,Luīze Zvejniece
un Katrīna Lejiņa ir Latvijas minikadetu izlases kandidātes.
Mārupes pagasta meiteņu volejbola komanda izcīnīja 3.vietu starptautiskā turnīrā Viļņā ar Baltkrievijas,
Lietuvas, Igaunijas un Latvijas spēcīgāko komandu piedalīšanos.
Maija mēnesī 2.vieta tika izcīnīta starptautiskā turnīrā Tartu Ģērboņa spēles ar Somijas,Igaunijas,Lietuvas un
Krievijas komandu līdzdalību.
Maijā uzvaras brīvdabas laukumos Vecumniekos un Lielplatonē.
Jūnijā starptautiskais turnīrs Minskā.
Jūlijā un augustā uzvara abās TIO Volejs Kurzemes un Zemgales novadu sacensībās Kuldīgā.
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Taekvondo – 45 audzēkņi – treneris Vitālijs Lepins Žagars
Labākie rezultāti:
1. Latvijas čempionāts
Kārlis Orleāns - 2.vieta svara līdz 80 kg
2. Vācijas atklātais čempionāts
Kārlis Orleāns - 3.vieta svara līdz 73 kg. junioriem
3. Eiropas čempionāts
Kārlis Orleāns - 17.vieta svara līdz 72 kg senioriem
4. Baltijas jūras kauss
Kārlis Orleāns - 1.vieta svara līdz 80 kg / Anastasija
Bogdanova – 3.vieta / Pavels Jacina – 3.vieta /
Gints Ginters- 3.vieta
5. Mārupes taekvondo kauss
Krišs Mihejevs – 1.vieta / Pavels Jacina – 2.vieta / 3.vietas: Artūrs Mihejevs, Edgars Simsons, Reinis Bekeris
6. Zelta sitiens, Ventspilī
3.vietas: Magdalena Vilciņa, Gints Ginters, Anastasija Bogdanova, Kristaps Krūmiņš, Elizabete Zivtiņa, Kārlis
Druķis, Mikus Druķis / Krišs Mihejevs – 2.vieta
7. Ogres kauss
3.vietas: Artūrs Mihejevs, Dāvids Bērziņš, Toms Rudelis, Kristaps Krūmiņš, Elizabete Zivtiņa, Arnolds
Karpinskis, Lauma Karpinska / 2.vietas: Magdalena Vilciņa, Kārlis Orleāns / 1.vieta: Mikus Druķis
Mārupes pagasta sporta struktūrdaļas sporta sekcijas 2008./2009.g m.g. kopā apmeklē 274 audzēņi.
Bez iepriekšminētajiem sportistiem, daudzi mārupieši ir piedalījušies dažāda mēroga sacensībās 22 sporta
veidos un ieguvuši godalgotas vietas.
Mārupes pagasta sportistu labākie rezultāti, kuri trenējās Latvijas sporta federāciju izlasēs, sporta
skolās un klubos:
Aivars Kārkliņš – skeitbords – Latvijas čempionātā skeitborda slalomā Līnijslalomā – 1. vieta, gigantslalomā
– 2. Vieta, Pasaules kausa izcīņā – speciālajā slalomā - 2.vieta, gigantslalomā – 3.vieta, līnijslalomā – 3.vieta,
Pasaules čempionātā Zviedrijā – 7.vieta
Andrejs Kostenko – airēšana - starptautiskās sacensības Limbažos – 3.vieta, Latvijas čempionāts junioriem
– 1200m - 4.vieta, 500m – 2.vieta, 2200m – 3.vieta, 500m – 2.vieta, 1000m – 2.vieta, 1.vieta - 1000m un
4500m
Miks Zvejnieks – kalnu slēpošana – Latvijas čempionāts, FIS sacensībās – Čehijā, Slovākijā, Spānijā,
Francijā, Somijā – 1.-6.vieta slalomā, gigantslalomā.
Kristaps Zvejnieks – kalnu slēpošana– Eiropas kausa posmā izcīnīja 1.vietu, Latvijas čempionātā - 1.vieta,
Pasaules junioru čempionātā Spānijā - 2.vieta kadetu vērtējumā
Edgars Šumskis – vieglatlētika – Latvijas čempionātā - 1500m distancē - 3.vieta
Pāvels Gribovskis – peldēšana – Latvijas čempionāts peldēšanā – 3 vieta (kraulā) – izpildīja Latvijas sporta
meistara normatīvu, Baltijas čempionāts junioru grupā izcīnīja - 3.vietu
Viesturs Tenis Vīksna pārī ar Liānu Stuberovsku – sporta dejas Červijā (Itālija) starptautiskās sporta dejās
savā vec. grupā – 1.vieta
Viviāna Belousova pārī ar Kārli Sideru - sporta dejas – Červijā (Itālija) starptautiskās sporta dejās savā vec.
grupā - 3 vieta
Māris Urtāns – vieglatlētika – lodes grūšana – Pekinas Olimpisko
spēļu dalībnieks, Latvijas II olimpiāde - 1.vieta un vairāku starptautisko
sacensību godalgoto vietu ieguvējs.
Karīna Rutlauka – daiļslidošana – Tartu daiļslidošanas sacensībās –
3.vieta, Ventspils pērle – 4. vieta, Krievijā Maskavas internacionālajās
daiļslidošanas sacensībās – 7.vieta, Tallinā HAABERSTI 2008 kausa
izcīņas sacensībās - 3. vieta
Jānis Smons – vieglatlētika – 3.vieta trīssoļlēkšanā 1.Pasaules vājdzirdīgo un nedzirdīgo čempionātā Turcijā
Krista Kristiāna Alksne – jātnieku sports – piedalījās Pasaules kausā, Latvijas jātnieku federācijas un
sporta klubu sacensībās ieguvusi 1.vietas – 2, 3.vietas – 4, 4.vietas -2 kopā piedalījusies 22 sacensībās.
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Armands Leitāns – motosports – Latvijas
motosporta federācijas Latvijas atklātajā
čempionātā un Latvijas Alternatīvās motosporta
asociācijas un S/O Durka Racing organizētajā
sacensību čempionātā, kā arī Latvijas atklātajā
čempionātā motodaudzcīņā – 1.vietas
Airisa Penele – jātnieku sports- Latvijas II
olimpiāde, iejāde – 1.vieta Latvijas čempione
iejādē, kā arī kopvērtējumā Latvijas čempione
Agnese Kukaine – jātnieku sports - Latvijas
nacionālajā čempionātā – 3. vieta, II grupas
shēma – 1.vieta ar zirgiem Hotelis, Lambordžini,
Lamanšs, Luga
Rihards Bartuševičs – riteņbraukšana - Latvijas čempionātā individuālajā brauc. - 2.vieta, MTB čempionāts
– 2.vieta, Latvijas čempionātā daudzdienu braucienā junioriem – 1.vieta, Dobeles un Latvijas atklātajā
čempionātā velobraucienā – 2.vieta, Dobeles daudzdienu braucienā junioriem – 2.vieta, Lietuvas reublikas
čempionātā daudzdienu braucienā – 3.vieta, Rīgas raj. sporta spēlēs – 1.vieta; kopā piedalījies 27 sacensībās
Ivars Vasaraudzis - autosports - absolūtā kopvērtējumā republikas čempionāta uzvarētājs
Dāvis Ločmelis – motosports – Lietuvas čempionātā mx – 2klasē – 2.vieta
Roberts Rode – kalnu slēpošana – Latvijas čempionātā – 1.vieta – slalomā, 1.vieta - kombinācijā (SL + SG),
2. vieta - supergigantā
Māris Gūtmanis – BMX – Eiropas čempionātā Elitas grupā ceturtdaļfinālā no 90 dalībniekiem - 16. vieta
Modris Kļaviņš – veterāns motosportā - Latvijas motosporta federācijas sacensībās - 3.vieta
Jānis Ozoliņš – orientēšanās- Latvijas II olimpiāde – 3.vieta
Toms Pikšēns – orientēšanās – Latvijas čempionātā triatlonā 2. vieta savā vec. grupā
Amanda Zīlišķe – orientēšanās- Pasaules čempionātā Igaunijā junioru grupā – 3. vieta
Andris Ansabergs – orientēšanās – Pasaules čempionāts rogainingā – 2.vieta
Gundars Ruņģis - ūdenslēpošana Latvijas čempionātā - 4. vieta, Obrien kauss Latvijā - 3. vieta, Sacensības
Baltkrievijā piedalījās: Baltkrievijas, Polijas, Krievijas, Gruzijas un Latvijas sportisti – 8 vieta, Sacensībās
Sanktpēterburgā ,dalībnieki : Somija, Krievija,
Latvija – 4.vieta, Jūrmalas kauss -1.vieta.
Mārtiņš Skuška, Jānis Ozoliņš – hokejs
Pasaules U–20 hokeja čempionātā pēc uzvaras
iekļuva elites grupā
Ralfs Freibergs, Agris Ozoliņš – hokejs
Pasaules U–18 hokeja čempionāts pirmās
divīzijas spēles par iekļūšanu Elites grupā,
Latvijas izlase saņēma 2.vietu, bet tas neļāva
iekļūt Elites grupā.
Ivo Feldmanis – hokejs - Beaster Baltijas hokeja
Augstākās līgas rezultatīvākais aizsargs un
Amatieru Hokeja līgas Kausā izcīnīja labākā
aizsarga balvu
Diāna Vaišļa – slēpošana – 2008.gada absolūtā Latvijas čempione veterāniem - 1.vieta slalomā, 1.v. milzu
slalomā un 1.v. supergigantā. čempionāts notika Austrijā, Bad Gasteinā.
Andrejs Jakovičs , Andris Pencelis, Josifs Galuza, Juris Štekelis – volejbols -volejbola komanda „Lidosta
„Rīga”/ Mārupe - Pasaules strādājošo sporta spēles - 3.vieta
Pēteris Bethers – bridžs - 2008. gada 15.-18. jūlijā Pēteris izcīnīja 5. vietu Eiropas junioru pāru čempionātā
(U-26), kas notika Vroclavā, Polijā; piedalījās 70 pāri no dažādām Eiropas valstīm. 2008. gadā izcīnījis arī
Latvijas Mixtu (pārī spēlē sieviete un vīrietis) vicečempiona titulu. 20.-21.septembrim Rīgā 25 pāru konkurencē
izcīnīja 2.vietu spēlējot pārī ar Igaunijas juniori. P.Bethers ir Latvijas junioru izlases dalībnieks, tās sastāvā
2008.gadā piedalījās Pasaules prāta spēlēs Pekinā. 76 komandu konkurencē Latvija ierindojās 12. vietā.
Mečislavs Bartuševičs – riteņbraukšana – Latvijas riteņbraukšanas federācijas organizētajā Latvijas
veterānu čempionātā riteņbraukšanā – 18 km individuālajā brauc. – 2.vieta, 63 km grupas braucienā – 2.vieta,
MTB sacensībās savā vec. grupā vairāku posmu uzvarētājs
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Emīls Grabovskis – džudo - par panākumiem džudo 2008 sacensībās – starpt. džudo festivāls – 3. vieta,
Bosko kauss – 1. vieta, „Zelta rudens „ - 1.vieta
Kristaps Blūms – skrituļslaloms – Eiropas kausa posms – 10. vieta, Latvijas čempionāts – 1. vieta, dalība
Eiropas kausa posmos skrituļslalomā, kandidāts 2009.g. Pasaules jauniešu ziemas čempionātam, piedalījies
vairāk nekā 26 sacensībās.
Terēze Aploka – skrituļslidošana – Latvijas olimpiskā diena – 1.vieta, Tallinas maratons – 1.vieta, Rīgas raj.
atklātais čempionāts – 3.vieta, Pasaules kausa posms – 3.vieta un piedalījusies starptautiskās sacensībās
Igaunijā, Maskavā un Latvijā –kopā pavisam piedalījusies 18. sacensībās.
Mārupes pagasta iedzīvotāji piedalījušies Rīgas rajona sporta spēlēs: pašvaldības sporta spēlēs un
kopvērtējumā izcīnīja 3.vietu, rudens krosā – 3.vietu, MTB riteņbraukšanā – 3.vietu, kā arī citos sporta veidos
izcīnot no 5- 15. vietai.
2008. gada 21. novembrī Mārupes pagastā notika sporta pasākums „Sporta laureāts”, kurā nominēja 36.
sportistus, kuri izcīnījuši godalgotas vietas Latvijā un ārzemēs, savukārt 2009. gada 9. janvārī Garkalnes
novada kultūras namā Rīgas rajona labākie sportisti un viņu treneri bija aicināti uz gadskārtējo svinīgo
sarīkojumu “Rīgas rajona sporta laureāts 2008”.
Rajona sporta svētkos tika sumināti 150 laureāti no 23 pašvaldībām, starp kuriem 24 bija mārupieši, turklāt
tika apbalvoti tikai pirmo vietu ieguvēji Latvijā un godalgoto vietu ieguvēji ārpus Latvijas robežām.
Par Rīgas rajona 2008. gada sporta laureātiem visdažādākajos sporta veidos – no tehniskajiem līdz prāta
spēlēm – tika atzīti mārupieši Jānis Smons (vieglatlētika) ar treneri Mārīti Lūsi, Kristaps Zvejnieks un Roberts
Rode (kalnu slēpošana), Kristaps Blūms (skrituļslaloms), Kārlis Orleāns (teikvondo) ar treneri Vitāliju LepinuŽagaru, Māris Urtāns (vieglatlētika) ar treneri Guntaru Gailīti, Airisa Penele (jātnieku sports) ar treneri Mairi
Peneli, Ivars Vasaraudzis (autosports), Armands Leitāns (motosports) ar treneri Egīlu Agarski, Rihards
Bartuševics (riteņbraukšana) ar treneri Mečislavu Bartuševiču, Amanda Zīlišķe un Andris Ansabergs
(rogainings), Aivars Kārkliņš (skeitbords) ar treneri Gintu Gailīti, Andrejs Kostenko (airēšana) ar treneri
Konstantīnu Kudrjašovu, Pēteris Bethers (bridžs).
Mārupes pagasta sporta struktūrdaļa veicina mārupiešu sporta izaugsmi jebkuros apstākļos un
protams, esam lepni, ka 10 gadu laikā, kopš atjaunota sporta kustība Mārupē, esam no nulles stadijas līdz pat
šim gadam paveikuši ļoti daudz un nepārtraukti mainoties un pilnveidojoties spējam sniegt iespēju
mārupiešiem apgūt un izkopt savas prasmes sportā, kā arī saturīgi pavadīt brīvo laiku.
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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, kuras pienākumos ietilpst izplatīt iedzīvotājiem pagasta padomes
informāciju, sadarboties ar medijiem, valsts un citām institūcijām informācijas sniegšanā, iesaistīties dažādu
projektu publicitātes nodrošināšanā un gatavot prezentācijas materiālus.
Ar 2008.gada septembri Mārupes pagasta padomē atvērta jauna štata vieta – mākslinieks-noformētājs, kurā
strādā Jolanta Grosberga, kuras darba pienākumos ietilpst pašvaldības telpu noformēšana, dažādu vizuālo
materiālu nodrošināšana, ko līdz 2008.gada septembrim daļēji veica arī Z.Melkina.
• 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
2008.gadā - 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 , kā arī „Rīgas Apriņķa Avīzē” publicēti raksti par Rīgas rajona pasākumiem, kas notikuši
Mārupes pagastā.
• Sagatavots pagasta padomes publiskais gada pārskats par 2007.gadu;
• 2008.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; tai skaitā īpašu vēŗibu piegriežot Mārupes teritorijas
plānojuma 2002.-2014.gadam grozījumu izstrādei, kas uzsākta 2008.gada jūnijā un nodota sabiedriskajai
apspriešanai 2008.gada 10.novembrī: tika izdots „Mārupes Vēstu” speciālizlaidums, ievietota informācija
www.marupe.lv
• Regulāri atjaunota informācija Mārupes pagasta interneta mājas lapā www.marupe.lv; Izstrādāts
tehniskais uzdevums iepirkumam Portāla www.marupe.lv izstrāde noslēgts līgums par SIA "RIDemo"par Ls
2265.60 un uzsākta jaunas mājas lapas izstrāde.
• Sniegta informācija dažādām valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām par kultūras, sporta un
sabiedriskajām aktivitātēm Mārupes pagastā;
• Koordinēta Mārupes pagasta padomes veidlapu (tipogrāfijā NIPO NT), zīmogu un informatīvo durvju
plāksnīšu (zīmogu izgatavošanas firmā LGV) izgatavošanu.
• Koordinēta un nodrošināta Mārupes pagasta Atzinības rakstu, Pateicības rakstu, Valsts svētku un
Ziemassvētku apsveikumu, Kapu svētku lapiņu izveidošana un iespiešana;
• Izgatavoti diplomi, goda raksti, afišas un balvas Mārupes pagasta sporta un kultūras pasākumiem;
• Sagatavotas prezentācijas
- Rīgas rajona lauksaimniecības speciālistu semināram 13.02.2008.
- Krievijas delegācijai 29.02.2008.,
- Lielbritānijas pedagogu delegācijai 15.04.2008. Jaunmārupes sākumskolā,
– Latvijas pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistu un informatīvo izdevumu redaktoru semināram
(LPS) 27.11.2008.;
- Rīgas rajona sociālo darbinieku gada noslēguma semināram 3.12.2008.;
- Rīgas rajona bibliotekāru gada noslēguma semināram 10.12.2008.
Plašai sabiedrībai nozīmīgākie pasākumi Mārupes pagastā, kuru organizēšanā, notikumu atspoguļošanā gan
pašvaldības informatīvajā izdevumā, gan foto izstāžu veidā aktīvi iesaistījušās redaktore un māksliniece:
• Bērnu svētki „Ar vasaru saujā”,
• Pilotprojekts „Policija-Skola-Sabiedrība-Pašvaldība,
• Mārupes pamatskolas piebūves un Tīraines sporta halles atklāšana,
• Sporta Laureāts 2008,
• Latvijai 90,
• Mārupes pagasta Teritorijas plānojuma 2002.-2014.gadam grozījumu izstrāde,
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• Publiskās privātās partnerības projekts pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai, sadarbībā ar 3
pašvaldībām.
2008.gadā Mārupes pagasta padomes ēkā organizētas izstādes:
• Fotoizstāde „Ar vasaru saujā”,
• Fotoizstāde „Mārupieši XXIV Vispārējos latviešu Dziesmu un XIV Deju svētkos”,
• Bērnu vizuāli plastiskās mākslas izstādi „Manai Latvijai 90”,
• Projekta PSSP ietvaros – zīmējumu izstāde „Mans drošais ceļš uz mājām”,
• Bērnu vizuāli plastiskās mākslas izstādi „Sniegpārsliņa”,
• Foto izstāde „Mazcenu bibliotēkai – 60”.
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Publiskā pārskata veidošanā izmantotie materiāli:
• Vadības ziņojums par Mārupes pagasta padomes 2008.gada pārskatu un budžeta izpildi
• Mārupes pagasta padomes iestāžu, uzņēmumu, struktūrvienību un speciālistu atskaites par 2008.gadu
• AS „Mārupes komunālie pakalpojumi”vadības ziņojums par 2008.gadu
• Mārupes pagasta Attīstības programma un Teritorijas plānojums 2002. – 2014.gadam
• “Mārupes Vēstis” materiāli
• Iedzīvotāju reģistra dati
• Mārupes pagasta padomes fotomateriāli

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
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