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Īss ieskats Ziedītes Krūmiņas grāmatā “Dzīves ceļi tālāk vijas…”. 
 

 

MURJĀŅU SPORTA SKOLAS VĒSTURE 
 

Pirmais mācību gads. 

 

Kāpēc skolu atvēra tieši Murjāņos? 

60-.jos gados vajadzēja skolu bērniem ar plaušu slimībām kur ir labs gaiss. Mērījumi rādīja, 

ka Murjāņos tāds ir. Padomju Latvijas valdība nolēma Murjāņos celt internātskolu šādiem bērniem. 

Un to darīja. Bet PSRS valdība prasīja, lai katrā republikā ir sporta internāti. Tā kā Latvijā cēla 

internātskolu, nolēma, ka tā būs sporta internātskola. 1963.g. iecēla Ilmāru Briģi par skolas direktoru 

un uzdeva viņam sekot celtniecības darbiem un domāt par pedagoģisko personālu. Bija paredzēts 

skolu atvērt 1964.g., bet celtniecība aizkavējās un skolu nodeva tikai 1965.g.1.septembrī. 

 

Mūsu izaugsme gadu no gada. 

 

Kā notika kadru meklēšana? 

Tā kā tas bija Rīgas rajons-centrs, gribētāju netrūka, bet atlase bija stingra. Pie Rīgas TIN 

vadītājas Krauzes bija speciāla komisija, kas pa vienam sauca iekšā un iztaujāja, atbildot, ka ja būs 

pieņemti to paziņos, kad noskaidros kāpēc katrs maina darba vietu vai nav kādas sliktas lietas 

izdarījis iepriekšējā darba vietā. Tā arī bija, kad noskaidroja, katram paziņoja, ka ir vai nav pieņemts. 

Tā veidojās pedagoģiskais kolektīvs. Visi nākuši no citiem rajoniem, savstarpēji sveši cilvēki. 

 

Kādas ēkas sākumā bija Murjāņu skolā? 

Mācību korpuss, kopmītnes  ēka, mazā sporta zāle, aktu zāle, katlu māja ar garu skursteni-

kurināja ar malku un oglēm, garāžā zem viena jumta ar katlu māju un arī veļas māju(tur bija 

mazgātava, žāvētava un gludinātava) turpat, viena dzīvojamā māja ar 12 dzīvokļiem- vēl negatava 

1. IX., malkas šķūnīši pie dzīvojamās mājas un siltumnīca-tagadējā bērnu rotaļu laukumā. 

 

Mācību korpuss. 

Kabineti bija tikai fizikas-26.kab.nr., ķīmijas-28.kab.nr. abi 3.stāvā, zēnu darbmācības un 

meiteņu darbmācības-1.stāvā. Pārējās bija tikai klases. 

 

Skolotāju istaba bija tur kur tagad ir direktora kabinets, tai labajā pusē atradās 2 ķoti mazas 

telpas viena gaiša-mācību pārzinim, otra tumša, bez logiem –mācību līdzekļu(karšu, attēlu u.c. 

noliktava). Kreisajā puse-direktora kabinets. 

Meiteņu darbmācības kabinets –tur kur tagad ir skolotāju istaba, zēnu –turpat kur tagad. 

 

Klašu telpas bija 12 skolas 2.stāvā 12. ,13., 14., 15.,16.,17.,18., 3.stāvā 23.,24., 30.,31.,33. 

Sporta zāle sākumā tikai mazā, bet 1967.g. uzbūvēja lielo sporta zāli. 

 

Aktu zāle, tajā bija skatuve, zāles otrā galā iebūvētas būdiņas kino rādīšanai. Zāli pārbūvēja-

skatuves vietā ielika spoguļu sienu, būdiņas nojauca, līdz ar to zāle pagarinājās. 

 

Kopmītnes. 

Visu triju stāvu gala istabiņās dzīvoja skolotāji, kam nebija ģimenes. Pārējās istabās pa desmit 

audzēkņiem katrā, jo istabas bija liels, nebija pārbūvētas kā tagad. 

 

Garais gaitenis, kas savieno mācību korpusu ar kopmītnēm. 

Tajā bija redeļaina siena ar ģērbtuvēm, jo internāta istabiņās nebija vietas kur drēbes novietot. 



2 

Līdz ar to tas bija uz pusi šaurāks kā tagad. Treniņu laikā tur novietoja barjeras un notika 

treniņi barjerskriešanā, jo zālē visiem nepietika vietas. Otrs garais gaitenis gar direktora kabinetu 

bija gaišs-logs arī šosejas galā. Arī tur sportoja. 

 

Ēdnīca bija tāda pati kā tagad. 

 

Kopmītnes 1.stāvā bija medpunkts turpat kur tagad, pretī medpunktam, tagadējā atpūtas 

istabā- bija bibliotēka. Malā uz šosejas pusi mazas istabiņas, tajā bija grāmatvedība, darbvedība, 

saimniecības pārzinis. Priekštelpa pie ēdnīcas nebija pārbūvēta, tajā nebija nodalīts-šefpavāres 

kabinets un noliktava. 

 

Stadions atradās tur, kur tagad ir viesnīca. Skrejceļš gāja gar skolas logiem, tik tikko 100 m 

skrejceliņš iznāca gandrīz līdz šosejai. Pa šoseju gan brauca tikai dažas mašīnas, ne tā kā tagad. 

 

Siltumnīca kā jau pie internātskolas bija domāta bioloģijas stundām. Tā to arī izmantoja, bet 

tā divas reizes nodega. Pāri šosejai bija izmēģinājumu lauciņiem zeme(pretī katlu mājai), bet to 

izmantoja maz, un vēlāk tur iekārtoja skolotāju ģimenes dārziņus. 

 

Audzēkņi no 3.klases līdz 8. klasei kopā 350 cilvēki. Mācības notika katrai klasei savā telpā, 

skolēni nepārvietojās, bet skolotāji gāja pie klasēm. Bija divas klases ar 

 krievu mācību valodu-.,5b.,6b.klase. 

Latviešu klases-3.,4a., 5a un c., 6a. un c,7a. n b, 8a un b. 

Klasēs bija ap 25-35 skolēni. 

Katru nākošo gadu mazās klases vairs neuzņēma, bet klāt nāca viena no vecākajām klasēm. 

Kamēr izveidojās no 7.-11.klasei, vēlāk no 8.-11.kl. tad no 8.-12.kl. 

3.klasei bija 3 audzinātāji, 

4.-7.klasēm katrai pa 2 audzinātāji, 

8.a un b klasēm katrai 1 audzinātājs. 

 

Mācību stundas- stundu sarakstā bija pa klašu grupām mācību stundas, tad 2 fizkultūras 

blakus, tad atkal mācību stundas un vēlreiz 2 fizkultūras, lai sportistiem būtu labāk trenēties. Daži 

trenējās arī rīta rosmes laikā, citi vakarā brīvajā laikā. 

 

Mācību sagatavošana notika audzinātāja vadībā katrai klasei savā bāzes klasē. Skolēni paši 

tīrīja savas klases, apkopējas tikai gaiteņus un tualetes. Skolēni sākot ar 5.klasi dežurēja arī virtuvē. 

 

Audzēkņu saime veidojās ļoti dažāda: 

1. sportistu nebija daudz, tie kurus treneri paņēma līdz no savām skolām, 

2. tie, kas tiešām gribēja sportot. bet bija arī tādi, kas savās skolās slikti uzvedās. Tiem 

pajautāja: „Skriet proti, lēkt proti, mācīties un uzvesties  negribi? Tad uz Murjāņiem”. 

3. bet bija arī tādi, kas savās skolās slikti uzvedās. Tiem pajautāja: „Skriet proti, lēkt proti, 

mācīties un uzvesties  negribi? Tad uz Murjāņiem”. 
Pamazām tas izzuda, jo prasības Murjāņos bija stingras pret sportu un mācībām. Un skolā 

uzņēma tos, kuri tiešām spēja un gribēja sportā kaut ko parādīt. Arī iemācīt viņus vajadzēja. 

 

Tehniskie darbinieki pamatā nāca no apkārtnes mājām, kur viņi jau dzīvoja pirms skolas 

rašanās. Bija saimniecības pārzinis, apkopējas, virtuves personāls, šoferis, veļas mazgātājas, 

medicīnas darbinieki. 

 

Dzīvojamā māja 

Tajā bija 12. divistabu dzīvokļi. Tos iedeva ģimenēm kam bija bērni. Jau minēju, ka gados 

jaunie skolotāji dzīvoja internātā gala istabiņās. Vienīgo dzīvojamo māju nenodeva skolas sākumā, 
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tāpēc ģimenes vienu mēnesi dzīvoja kādreizējās pionieru nometnes mājās(skatoties no šodienas gar 

meža malu un Lojas upīti). 

 

1965.gadā skola piedāvāja plašas interešu izglītības iespējas. Skolēniem bija pieejami dažādi 

pulciņi, tajā skaitā: koris, divi deju kolektīvi: 5 – 8. klašu (vadīja Z. Krūmiņa), 9.- 11. klašu (vadīja 

M. Rūja). Ne pirmajā gadā, bet tad, kad bija vidusskolas klases. Tie piedalījās pat Rīgā Republikas 

Skolēnu Dziesmu un deju svētkos. Darbojas arī dramatiskais kolektīvs  (vadīja I. Gaigala), tajā 

Jānis Paukštello sāka attīstīt savu aktiera talantu. Aušanas pulciņš (vadīja Šica), darbmācības 

pulciņš (vadīja L. Čipāns), kur uzņēmējs,  „Lido” īpašnieks Gunārs Ķirsons (tagad uzņēmējs) 

apguva iemaņas koka apstrādē. 

 

Skolas vadība 

 

Direktori: 

• Ilmārs Briģis 

• Gunārs Gaigals 

• Jānis Vidauskis 

• Bonifācijs Urtāns 

• Rodrigo Henrici 

• Gints Bitītis 

• Ivars Sprancis 

• Pēteris Neijs 

• Ēvalds Goba 

• Ingrīda Amantova 

• Sergejs Čevers 

 

Direktora vietnieki mācību darbā:  

• Jānis Bariss          

• Ziedīte  Krūmiņa   

• JānisVidauskis                      

• arija Iecelniece    

• Frančeska Ģēvele   

 

 

 

Direktora vietnieki sporta darbā: 

• Jevgeņijs Brants     

• Kārlis Aizupietis  

• Edmunds Vecvērdiņš 

• Arvīds Birkmanis 

• Ainārs Cīrulis 

• Jānis Labuckis 

• Zigfrids Asaris 

• Aldis Teteris 

 

Direktora vietnieki audzināšanas darbā: 

• Juris Vrubļevskis 

• Dzintra Kalniņa 

• Astrīda Pastare 

• Gita Satovska 

 

Ārpusklases darba vadītāji: 

• Olga Strēle 

• Mirdza Rūja 

• Astrīda Pastare 

Audzināšanas un ārpusklases darba vadītājus 

bieži apvienoja.

 

Transports - skolai viens autobuss, viens smagā mašīna (abas vecas smago sauca par miljonu) 

 

Skolotājiem - pirmajā gadā Briģu un Krūmiņu ģimenēm katrai  viens „Zaporožecs” (mazākais 

pirmais modelis), saimniecības pārzinim Ansonam bija vecs padomju armijas „ZIM”.  

60.-to gadu beigās jau parādījās vairākiem pedagogiem automašīnas. Mašīnas deva pēc sadales. 

Rīgas rajonā, kā centrā, tās bija vieglāk dabūt. 

 

Visi direktori ir cīnījušies ar naudas trūkumu skolai. Steidzīgi bija jārisina jaunas dzīvojamās 

mājas celtniecība. To uzsāka organizēt direktors Briģis un pabeidza direktors Gunārs Gaigals. 

1969..g. nodeva ekspluatācijā otro māju ar 24 dzīvokļiem, pamatā divistabu- sešpadsmit un astoņi 

vienistabas dzīvokļi. Direktors Urtāns 1977.g. nodeva ekspluatācijā 18 dzīvokļu māju-9 divistabu 

un 9 trīsistabu. 1985.g.  direktora Urtāna laikā  uzcēla 5 „Līvānu mājas” Raganā kur dzīvot Murjāņu 

skolotājiem. 1988.g.-1992.g. uzcēla viesnīcu(sākumā tas bija domāts meiteņu internāts) vecā sporta 

laukuma vietā. 

 

 



4 

Internāta pārbūve. 

Viens no lielākajiem darbiem direktora Urtāna laikā bija internāta istabiņu pārbūve. Tā notika 

vasarā  1978.g.-daļa skolēnu tika izvietoti mācību klasēs, daļa dzīvoja teltīs Lojas krastā. Tur 

dežurēja audzinātājs katru nakti. Bet skolēniem tas bija jautrs laiks. Istabiņas pārbūvēja tādas kā tās 

ir tagad, kurās dzīvoja nevis desmit skolēnu, bet gan četri. Dažās bija divstāvu gultas., kā arī maza 

priekšistabiņa drēbju novietošanai. Līdz ar to varēja nojaukt redeļu ģērbtuves pirmā stāva garajā 

gaitenī. 

 

Sporta bāzes. 

Direktors Gaigals uzcēla piepūšamo manēžu dzīvojamo māju tuvumā(tās pamatus vēlāk 

izmantoja kā slidotavu). Direktors Urtāns kopā ar audzēkņiem un treneriem uzcēla otru manēžu, ko 

tagad dēvē par „Rūķi” otrā šosejas pusē un koka kamaniņu trasi. 1980.g. uzcēla jaunu stadionu 

bijušās pionieru nometnes teritorijā (tur kur viņš ir tagad). 1977.g. ļoti zinošais treneris Rolands 

Upatnieks un direktors Urtāns ar audzēkņiem uzbūvēja koka kamaniņu trasi aiz Lojas mežā, kas 

tagad ir uz privātās zemes un ir sabrukusi. Pirmo Sporta halli cēla 1988.-- 1992. Visos darbos aktīvi 

iesaistījās audzēkņi, arī talkās, katrai klasei bija iedalīta teritorija, kura jātur kārtībā. 

Direktores Ingrīdas Amantovas laikā 2017. gada 10. martā atklāja Murjāņu Sporta ģimnāzijas 

(MSĢ) jauno sporta halli. Halles renovācija tika uzsākta 2015. gada jūlijā. Projekta, kurš sevī ietver 

sporta halles un skolas fasādes renovāciju kopējās izmaksas bija pāri par 3 miljoni eiro, bet pašas 

sporta halles būvniecības izmaksas ~ 2,5 miljoni eiro.   

Visvairāk materiāli skolu nodrošināja direktors Urtāns, neatlaidīgs, enerģisks, prasīgs, pats 

personīgi ņēma dalību visu bāžu celtniecībā gan organizatoriski, gan fiziski. 

 

Sporta veidi: 

• 1965.  gadā skolā bija 2 sporta veidi – vieglatlētika un volejbols 

• 1974.  gada pievienojās riteņbraukšana  

• 1977.  gadā handbols un kamaniņbraukšana. 

• 1978.  gada vasarā uzbūvēja kamaniņu trasi, kas 1978. gada 1. septembrī tika 

iemēģināta pirmajās sacensībās kamaniņu braukšanā. 

 

Filiāles: 

• 1.1980. gadā Jūrmalā atvēra airēšanas nodaļu, bet pēc gada smaiļošanas nodaļu.   

• 2. Siguldas kamaniņu skola 

 

Skolas nosaukumi: 

• 1965.g. Murjāņu sporta internātskola.  

• 1979.g. Jāņa Rainberga Murjāņu sporta internātskola. 

• 1991. g. Murjāņu sporta koledža, 

• 1993. g. Murjāņu sporta ģimnāziju.  

 

Mācību procesa organizācija. 

Ar katru gadu uzlabojās skolēnu kontingents. Konkursi bija spēcīgāki, rezultāti labāki. Kad 

atvēra riteņbraukšanas nodaļu un kamaniņas, treniņiem nācās atvēlēt kādu mācību stundu blakus 

fizkultūrai, jo 100 km riteņbraucēji nevarēja nobraukt 2 stundās un nomazgājušies aiziet uz  mācību 

stundām. Arī kamaniņas, kad sāka apmeklēt Siguldas trasi, vajadzēja vairāk laika. Nenotikušās 

stundas kā konsultācijas notika vakarmācību laikā. 

Sākās braucieni uz treniņu nometnēm sākumā pa PSRS, vēlāk uz ārzemēm. Tad organizējām 

līdzi pedagogus, kas mācīja matemātiku uz vietas nometnēs, bet pārējos priekšmetus pēc skolotāju 

līdzi iedotajiem materiāliem. Uz vietas nometnēs pildīja arī kontroldarbus, tos skolotāji-līdzbraucēji 
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pārveda mājās un attiecīgo priekšmetu skolotāji laboja un izlika atzīmes. Tā sportisti atbrauca mājās 

bez lieliem parādiem mācībās. Līdzbraucēji sākumā bija tie paši skolotāji, kam skolā bija stundas, 

vēlāk noformējām speciālus līdzbraucējus , kas tikai ar to nodarbojās. 

Konsultācijas bija kādā mācību priekšmetā katru vakaru, jo tad vairs nenotika mācību 

sagatavošana klasēs, bet istabiņās, jo nebija mazo klašu, bija  vecākās klases. 

Jāsaprot, ka toreiz mobilo telefonu un interneta nebija. 

 

Mācību kabineti. 

70.-tajos gados sākās pāreja uz mācību kabinetiem. Tad skolotāji strādāja savā kabinetā, bet 

skolēni gāja uz attiecīgo kabinetu. Mācību kabinetos bija attiecīgie mācību līdzekļi un viss 

nepieciešamais attiecīgajam mācību priekšmetam. Notiks kabinetu skates, lai censtos tos labāk 

aprīkot ar mācību līdzekļiem attiecīgos priekšmetos. 

Par cik skolēnu daļa vienmēr bija sporta bāzēs, skolas 3.stāva gaiteņa vienā galā ar sienu 

atdalīja t.s. rekreācijas telpu(gaiteņa paplašinājumu) un iekārtoja muzeju Jānim Rainbergam. Tagas 

tur ir datoru klase. Arī 2.stāva gaiteņa galā līdzīgi iekārtoja gaiteņa galu muzejam, turpat kut tas ir 

tagad. 

 

1.stāvs -7.kab. militārā mācība vidusskolas 

klasēs, to mācīja Edgars Zaķis. Aiz 

kabineta bija neliela ieroču glabātava, droši 

aprīkota. 90.-tajos militāro mācību 

likvidēja un tur pārcēla bibliotēku, bet 

bibliotēkā iekārtoja atpūtas istabu. 

Pionieru istaba - kamēr bija jaunākās 

klases, bija arī pionieru istaba, tā atradās 

pretī aktu zālei nelielā telpā. Vēlāk tur bija 

sporta skolotājiem istaba. 

2.stāvs 

12.kab. latviešu valoda.  

13.kab. matemātika nr.1;14.kab 

matemātika nr.2,  

15.sakumā tikai klase, tad 2.svešvalodu kab.,  

16..kab. ģeogrāfijas, 

17.vēstures kab.nr.2, vēlāk metodiskais kab., 

18.kab, .angļu valodas kab.nr.1. 
 

3.stāvs 

23.kab.latviešu val.nr.1, 

24.kab. vācu val., 

26.kab. fizikas, 

28.kab. ķīmijas, 

30.kab. bioloģijas, 

31.kab. krievu val., 

33.kab. vēstures kab.nr.1. 

 

 

 

Studenti - praktikanti. 

70.-tajos gados LVU(tagad LU) Vēstures fakultāte bija izvēlējusies Murjāņu skolu par 

studentu-prakses vietu. Katru gadu ieradās ap 4-5 studenti praksē. Viņi pāris nedēļas skatījās kā 

skolotāja māca, tad veselu mēnesi paši vadīja vēstures stundas. Vēstures skolotāju uzaicināja uz LU 

Vēstures fakultāti pieņemt iestāju eksāmenus reflektantiem. Toreiz vēstures eksāmens bija jāliek ne 

tikai vēstures fakultātē, bet arī svešvalodu, latviešu val., ģeogrāfijas fakultātēs. Studenti- praktikanti 

bija ļoti apmierināti ar Murjāņu skolu. 

 

Kāpēc skolai piešķīra Jāņa Rainberga vārdu? Kas bija Jānis Rainbergs? 

Pionieru vienībai vajadzēja savu vārdu, mēs izvēlējāmies Padomju Savienības varoni Jāni 

Rainbergu. Tas bija padomju laiks. Jānis Rainbergs bija latvietis, dzimis Rīgā strādnieku ģimenē. 

Sākoties Pirmajam pasaules karam rūpnīcas ar strādniekiem evakuēja uz Krieviju. Tā Jānis 

Rainbergs 14 gadu vecumā nonāca  Krievijā. Pēc kara daudzi atgriezās Latvijā, bet daudzi palika 

Krievijā, arī Rainbergu ģimene palika Krievijā kā daudzas citas.  

 Piedalījies Otrajā pasaules karā, vadījis slēpotāju bataljonu uz ienaidnieka aizmuguri, ieņēmis 

svarīgu objektu Monakovas sādžu, padzinis vāciešus no pozīcijām. Kritis kaujā 1944.g. Viņam 

piešķīra Padomju Savienības varoņa nosaukumu. Lai šos apstākļus labāk iepazītu aicinājām uz skolu 
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viņa cīņu biedrus no latviešu strēlnieku divīzijas, iekārtojām viņiem muzeju, uzcēlām nelielu 

piemiņas akmeni pie skolas. Toreiz daudz ko nezinājām par Rainbergu, ko zinām šodien. 

 

Ko tad nezinājām? Jāni Rainbergu pirms kara apcietināja, apvainoja par vācu spiegu, jo viņš 

prata vācu valodu, izslēdza no komunistiskās partijas, viņu izsauca uz štābu un vairs viņš 

neatgriezās.” Pēc dažām stundām pie manis notika kratīšana, neko neatrada apgriežot visu māju 

otrādi. Es jautāju: “Ko meklējat? Par ko arestējāt manu vīru?” Atbilde: ”Viņš ir tautas ienaidnieks, ” 

atceras sieva. Viņu izsūtīja no Harkovas uz Tālajiem austrumiem, bija paredzēts viņu nošaut 1939.g. 

tāpat kā daudzus latviešus. Viņam lika parakstīt sacerētas ziņas par sevi kā spiegu. Kāds biedrs viņam 

ieteica neparakstīt šīs „ziņas”: ”Ja gribēs Tevi nošaus vai Tu būsi parakstījis vai nē”, tā teica viņa 

biedrs.  Un Jānis Rainbergs šīs nepatiesās ziņas neparakstīja.  

Kad sākās karš, viņš gribēja pieteikties karā, bet viņu neņēma. Tikai tad, kad frontē padomju 

armijai gāja grūti, kad katrs cilvēks bija no svara, viņu paņēma armijā. Un tālākais jau ir aprakstīts. 

Šīs ziņas iegūtas no sievas-ukrainietes, tagad,  kad Ukraina ir neatkarīga. Mūsu Kara muzejs 

šīs ziņas apstiprināja. 

Kaut arī  toreiz to nezinājām, mūsu izvēle par Rainberga vārdu ir bijusi pareiza.   

 

1998. gadā Murjāņu skolas absolventi nodibināja Murjāņu līgu ar devīzi: ,,Mūs vieno 

Murjāņi!'' Murjāņu līgas balvu "Ceļamaize" saņem 12. klašu absolventi par izcilām sekmēm, 

augstiem sasniegumiem sportā un aktīvu ārpusstundu darbu..  

 

Trīs reizes vēstures skolotāju Krūmiņu kopā ar labākajiem vēstures skolotājiem ielūdza Valsts 

prezidente Vaira Vīķe Freiberga uz pieņemšanu pie valsts prezidentes. Tas skolai bija liels gods.  
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Rīgas rajona vēstures skolotāju grupa kopā ar valsts prezidenti 

Vairu Vīķi-Freibergu. 

 

Darba rezultāti sportā. 

Pamatus labai sporta nākotnei ielika Murjāņu treneri un pedagogi. Par to liecina sasniegumi-

gan izcīnītās olimpiskās medaļas, gan pasaules un EČ medaļas, gan valsts augstākie apbalvojumi. 

 

Vasaras Olimpiskās spēlēs:  

Padomju komandās MSĢ absolventi izcīnīja 1 medaļu: 

• Raimonds Vilde  (volejbolā sudrabs 1988.), 

Latvijas valsts neatkarības laikā (1991-2017) 82 MSĢ sportisti piedalījušies (daudzi 

sportisti vairākās Olimpiskās spēlēs). Medaļas izcīnījuši četri MSĢ audzēkņi (arī Jūrmalas 

filiāles) audzēkņi: 

• 2 sudraba (Ainārs Kovals, Aigars Fadejevs), 

• 2 bronzas (Dainis Ozols, Jānis Šmēdiņš), 

Neatkarības laikā kopā Vasaras OS - četras medaļas. 

 

Kopā padomju laikā un neatkarības laikā Vasaras olimpiskajās spēlēs: 

• Murjāņu absolventiem 5 medaļas, 

• Pasaules kausa ieguvējs Romāns Vainšteins šosejas riteņbraukšanā, pielīdzināms 

olimpiskajam rezultātam. 

 

Ziemas Olimpiskās spēlēs: 

• Padomju laikā MSĢ  audzēkņi izcīnījuši  2 medaļas. 

• Ziemas OS padomju komandās 2 medaļas izcīnīja: 

• Jānis Ķipurs  (vieglatlēts- bobslejā 1976.g. zelts un bronza). 

Kopā padomju laikā ziemas OS izcīnītas  divas  medaļas. 
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Ziemas OS Latvijas valsts neatkarības laikā (1991-2018) MSĢ sportisti piedalījušies: 

86 MSĢ audzēkņi piedalījušies ziemas olimpiskajās spēlēs tajos (daudzi sportisti vairākās 

olimpiskās spēlēs) sporta veidos, kas MSĢ pastāv -kamaniņu braukšanā. Bobslejā –tas MSĢ nav, 

bet vieglatlēti ir spēcīgi, tie daudzi kļuvuši par bobslejistiem. 

 

Ziemas OS neatkarības laikā izcīnītas kopā deviņas medaļas: 

Mārtiņš Rubenis 2 bronzas- individuāli un stafetē, Juris un Andris Šici 1 sudraba divniekos un 

2 bronzas - divniekos un stafetē, Oskars Melbārdis 1 zelta, 1 sudraba bobslejā un 1 bronzas medaļu 

bobsleja divniekos, Elīza Tīruma 1 bronzas stafetē. 

• 1 zelta   

• 2 sudraba   

• 6 bronzas   

(kopā Ziemas OS  9  medaļas) 

 

Pavisam kopā Vasaras un Ziemas olimpiskajās spēlēs padomju un neatkarības laikā 

murjānieši izcīnījuši 16 dažāda kaluma Olimpiskās medaļas: 

• 2 zelta (J.Ķipurs, O.Melbārdis) 

• 5 sudraba (R.Vilde,A.Kovals,A.Fadejevs, A. un J.Šici) 

• 9 bronzas (D.Ozols, J.Ķipurs,J.Šmēdiņš, M.Rubenis 2, Andris Šics 2, Juris Šics 2, 

E.Tīruma,O.Melbārdis). 

 

Apbalvoti ar valsts ordeņiem 

• 29 Latvijas valsts (1991-2020) neatkarības 

gadu laikā  

• 27 MSĢ absolventi apbalvoti ar Valsts 

augstākiem apbalvojumiem 

• 4 no absolventiem saņēmuši 2 ordeņus 

kopā 31 ordenis, 15 ordeņi saņemti par 

augstiem sporta sasniegumiem. 

 

Mācību sasniegumi absolventiem 

• Augstākā izglītība 61% 

• Nepabeigta augstākā 8% 

• Vidējā 22% 

• Vēl mācās 9% 

 

Absolventu nodarbošanās 

• Apkalpojošā sfēra  27 % 

• Uzņēmēji  23 % 

• Treneri, skolotāji, augstskolu  

pasniedzēji 15 % 

• Profesionāli sportisti 5 % 

• Policisti,, karavīri, muitas darbinieki, 

ugunsdzēsēji, apsargi 7 % 

• Inženieri  7 % 

• Juristi  3 % 

• Banku darbinieki  3% 

• Mediķi  2 % 

• Kultūras darbinieki, arhitekti 8 % 

Zinātņu doktori 

• Druvis Ābele, Vitālijs Zvirgzdiņš, Anita 

Rubene, Gundars Ceipe, 

• Endija Rezgale, Andris Molotanovs un 

Mārtiņš Ruciņš. 

 

Pazīstami kultūras darbinieki 

• Māra Zālīte, Jānis Paukštello, Ilze Rudolfa 

 

Politiķi, sabiedriski darbinieki 

• Ojārs Beķeis, Rihards Melgailis,(abi 

Saeimas deputāti) , Rihards Kozlovskis 

(ministrs),  

• Ainārs Pencis, Normunda Plēgermanis, 

(ģenerāļi), Dagnija Mediņa(ES darbiniece) 

 

Savstarpēji precējušies 

• 73 pāri 

 

Mācās vairākās paaudzēs 

• 48 cilvēki 
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ABSOLVETU PATEICĪBAS VĀRDI SKOLAI  
(tikai daži vārdi no daudzajām pateicībām) 

 

”Murjāņi - tā ir pievienotā vērtība. 

Tā ir svēta vieta ikkatram murjānietim. 

Te deva disciplīnu, atbildību, mērķtiecību, deva grūdienu dzīvē ne tikai tiem, 

kas ar sportu saistīti tālākā dzīvē, bet katram, kas beiguši Murjāņu skolu.” 

Jānis Ķipurs (1976. gada absolvents). 

Olimpiskais zelta un bronzas medaļnieks bobslejā;  

Viestura ordeņa IV šķiras kavalieris. 
 

“Mūs vieno Murjāņi. Tā ir vieta zem Saules, kas mums dārga un nozīmīga. Murjāņi ir atstājuši 

dziļas pēdas mūsu personībās. Murjāņi ir mūsu dzīves atspēriena dēlītis. Murjāņi ir lidlauks, no 

kura mēs esam pacēlu1šies dzīvei.” 

Māra Zālīte (1970. gada absolvente). 
 

“Lai dzīvo MSI mūžīgi mūžos! Ja Dievs dotu izvēlēties sākt visu otrreiz, sāktu no Murjāņu laika. 

Man laimējās ar labiem skolotājiem un labu treneri Jāni Labucki. Strādāju volejbolā pēc Jāņa 

Labucka sistēmas.”  

Ainārs Zankovskis (1975. gada absolvents). 

 

“Visforšākā skola ar visforšākajiem skolotājiem. Pēc 40 gadiem 8. izlaiduma salidojums Murjāņos 

un tieši 31.Olimpisko spēļu atklāšanas dienā Rio! Mēs vienmēr būsim murjānieši ar olimpisko garu! 

Paldies par lielisko iespēju šodien satikties!”  

Andris Lasmanis (1976. gada absolvents). 

 

“Murjāņu skola tā ir liela dzīves skola, iemācīja būt patstāvīgam, deva gribas spēku, kas palīdzēja 

visā dzīvē pārvarēt grūtības, latviskums un neatstumtība, iemācīja mācīties. Atceros Imantu Ziedoni 

ar kuru kopā devāmies dižkokus atbrīvot, viņš stāstīja par dzīvi, par brīvību, ko varēja nojaust no 

viņa vārdiem. Paldies visiem pedagogiem par Murjāņos radīto latvisko gaisotni.”  

Laimonis Blašķis (1978. gada absolvents). 

 

“Paldies Murjāņu skolai par visu, tāda bija un ir tikai viena, pati labākā Latvijā, draudzīga saime, 

pretī nākoši skolotāji, treneri. Iemācīja mums dzīvot.”  

Ingus Veips (1988. gada absolvents). 

 

“Man vienmēr ir prieks un lepnums par to, ka piederu Murjāņu saimei. Milzīgs paldies treneru un 

skolotāju kolektīvam, kas sekmēja pilnvērtīgu mācību un treniņu darbu.  

Lai jums visiem spēks, izturība un laba veselība!”  

Gunta Mūrniece Pildava (1999. gada absolvente). 

 

“Veiksmi, veselību visiem. Skola man deva ļoti daudz. Tieši patstāvīgumā un nepadoties grūtību 

priekšā, bet tas laikam ir vairāk attiecināms uz sportu. Viss tas laiks, laiks, kas tika pavadīts MSĢ, 

protams, paliks atmiņā uz visu mūžu. Tie, kas vēlās kaut ko sasniegt sportā (runa par 

riteņbraukšanu), kaut kas ir jāupurē, es upurēju mācības, jo nevar būt labs abos. Protams, ir visādi 

talantīgi ļaudis, kuriem viss padodas. Man patika riteņbraukšana un to arī darīju, pievērsos 

sportam.”  

Oļegs Meļehs (2002. gada absolvents). 


