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Ievads 

 

Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģija 2016.-2020.gadam 

(turpmāk – Stratēģija) ir vidēja termiņa nozares plānošanas dokuments 2016.-2020.gadam, kas 

nosaka novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības vīziju līdz 2020.gadam, attīstības prioritātes, 

rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī to īstenotājus.  

 

Stratēģija tika izstrādāta ar mērķi: 

 Nodrošināt kvalitatīvu sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu attīstību Mārupes 

novadā. 

 Uzlabot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes 

nodrošinājumu; 

 Veicināt pieejamo cilvēkresursu, materiālo un finanšu resursu koordinētu un 

mērķtiecīgu izmantošanu kvalitatīvu sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu nodrošināšanai. 

Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas 2016.-2020.gadam 

izstrādes ietvaros sagatavotais rīcības plāns ir izstrādāts, balstoties uz veikto esošās situācijas 

analīzi un alternatīvu analīzi, darbsemināru rezultātiem un intervijām. Rīcības ir izvēlētas, 

balstoties uz izraudzīto alternatīvu un sporta jomas attīstības mērķiem. Izraudzītās rīcības ir 

sadalītas pa rīcības virzieniem un prioritizētas. 

 

Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģija 2016.-2020.gadam ir 

apstiprināta ar Mārupes novada domes 2016.gada 24. februāra lēmumu Nr. 25 (sēdes protokols 

Nr.2). 

Saskaņā ar apstiprināto Stratēģiju nepieciešams veikt tās uzraudzību un ieviešanu. 

Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģiju 2016.-2020.gadam ieviešanu un 

uzraudzību nodrošina Mārupes novada dome un savu pilnvaru ietvaros Mārupes novada Sporta un 

aktīvās atpūtas konsultatīvā padome.  
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1. Stratēģijas ieviešana un uzraudzība 

 

Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības novērtējums un rīcības plāna 

īstenošanas uzraudzības rezultāti par 2016.gadu ir iekļauti ziņojumā „Mārupes novada Sporta 

un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas 2016.-2020.gadam īstenošanas uzraudzības pārskats 

par 2016.gadu ” (turpmāk tekstā – Pārskats). Pārskats ir iepriekšējā 2016.gada informācijas 

apkopojums un izvērtējums par Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas attīstības 

programmas īstenošanu un sagatavots atbilstoši Stratēģijā noteiktajām vadlīnijām par tās 

ieviešanu un uzraudzību. 

Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvā padome seko līdzi stratēģijas ilgtermiņa 

mērķos nosprausto rezultatīvo rādītāju sasniegšanas progresam, novērtējot sporta un aktīvās 

atpūtas jomas attīstību un sekojot līdzi stratēģijas rīcības plāna izpildei, analizējot šo izmaiņu 

cēloņus un potenciālo ietekmi, piedaloties sporta un aktīvās atpūtas darba plānošanā, t.sk. 

sabiedrisko aktivitāšu, sadarbības, notikumu kalendāra, budžeta plānošanā. 

Padome sanāk vismaz četras reizes gadā, to vada lēmējvaras pārstāvis. Padomes 

darbā tiek iesaistīti gan novada administrācijas pārstāvji, gan Sporta centra darbinieki un 

sporta speciālisti, gan citi novada sabiedrības pārstāvji. 

Stratēģijas ietvaros izstrādātais rīcības plāns sākot no 2016.gada ir iekļaujams 

Mārupes novada Rīcības un investīciju plānā un tā īstenošana ir uzraugāma šī plāna 

uzraudzības sistēmas ietvaros. 

Pārskatus par stratēģijas rīcības plāna ieviešanas gaitu sagatavo Sporta centrs, 

iekļaujot tajos Attīstības nodaļas tūrisma organizatores sagatavotos pārskatus par norisēm 

tūrisma jomā, pārskatus par infrastruktūras būvju attīstību sagatavo Attīstības nodaļa. 

Rakstiski pārskati tiek sagatavoti ikgadējā pašvaldības publiskā pārskata sagatavošanas 

ietvaros, kā arī pēc īpaša Domes pieprasījuma. 
 

Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas uzraudzības pārskatā 

analizēta stratēģijas rīcības plānā paredzēto uzdevumu izpilde. Tajā izvērtēti: 
- paveiktie uzdevumi/rīcības, 

 - uzdevumi, kuri uzsākti vai daļēji paveikti; 

- uzdevumi, kuri nav tikuši īstenoti; 

- uzdevumi/rīcības, kuras saskaņā ar rīcības plānu vēl nav jāuzsāk.  

 

Pārskats par Stratēģijas īstenošanu ir sagatavots, lai tajā iekļautā informācija būtu ērti 

salīdzināma, izmantojot novērtējumu tabulu, kurā atkarībā no uzdevumu izpildes pakāpes ir iekrāsoti 

Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas Rīcības plāna uzdevumi/aktivitātes: 

2016. gada plānoto rīcību/uzdevumu 

statuss 

Rezultatīvais rādītājs 2016. gadā 

IZPILDĪTS paveiktie uzdevumi/rīcības 

PROCESĀ uzsākti vai daļēji paveikti uzdevumi/rīcības 

NAV ĪSTENOTS uzdevumi, kuri nav tikuši īstenoti 

NAV UZSĀKTS uzdevumi/rīcības, kuras saskaņā ar rīcības plānu 

vēl nav jāuzsāk 
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2. Stratēģijas Rīcības plāna uzdevumu un rezultātu monitorings par 2016.gadu 

 

Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas rīcības plānā ir iekļautas darbības, kuru ieviesējs ir pašvaldība vai tās iestāde. Rīcības ir 

sadalītas A, B un P prioritātes rīcībās, kur A prioritātes rīcības ir nepieciešams ieviest, kamēr B prioritātes rīcības ieviešamas situācijā, ja pašvaldības 

finansiālās iespējas to ļauj jeb ja izdodas piesaistīt citus finansējuma avotus. P prioritāte ietver rīcības, kuras sporta attīstībai pašvaldībā ir nepieciešamas, 

taču rīcības īsteno privātais sektors. 

 

Tabula 1. Rīcības plāna uzdevumu sasniegšanas rādītāju izvērtējums. 

Nr. 

Attīst. 

progr. 

Nr. 

Nosaukums Sasniedzamais rezultāts 
Finansējum

a avoti 

T

Ter

miņš 

Atbildīga

is 

P

Pri

orit

āte 

Piezīmes 

A Kopējā nozares attīstība, pārvaldība 

A

1 

RV5.1. Sporta un 

aktīvās atpūtas 

sektora 

pārvaldības 

struktūras 

pilnveide 

Sporta un aktīvās atpūtas sektoru 

darbības pilnveide, attīstot darbību tādos 

virzienos, kā sporta nodarbības bērniem 

un jauniešiem, tautas sporta un aktīvās 

atpūtas attīstība, esošās un plānotās 

sporta infrastruktūras pārvaldība, tai 

skaitā gūstot ieņēmumus, kā arī 

pastāvīgas sadarbības nodrošināšana ar 

novada izglītības iestādēm, 

nevalstiskajām organizācijām, 

privātajiem uzņēmumiem, citām 

pašvaldībām un sporta federācijām, kā arī 

sabiedrības informēšanu par savām 

aktivitātēm un iespējām. Var īstenot 

pakāpeniski, piemēram, attīstot 

Pašvaldības 

budžets 

n

No 

2017 

Mārupes 

novada 

Dome 

A  
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Nr. 

Attīst. 

progr. 

Nr. 

Nosaukums Sasniedzamais rezultāts 
Finansējum

a avoti 

T

Ter

miņš 

Atbildīga

is 

P

Pri

orit

āte 

Piezīmes 

neatkarīgu grāmatvedības funkciju līdz ar 

baseina izbūvi. 

A

2 

RV5.1. Sporta un 

aktīvās atpūtas 

konsultatīvā 

padome 

Pastāvīgas konsultatīvās padomes 

izveide Mārupes novada domē, kuras 

ietvaros notiek sporta un aktīvās atpūtas 

darba plānošana, t.sk. sabiedrisko 

aktivitāšu, sadarbības, notikumu 

kalendāra, budžeta plānošana. Padomi 

vada lēmējvaras pārstāvis, tā sanāk 

vismaz 4 reizes gadā. 

Pašvaldība n

No 

2016 

Mārupes 

novada 

Dome 

A Mārupes novada dome 2016.gada 

31.augustā pieņēma lēmumu Nr.10 

(sēdes protokols Nr.9) “Par Mārupes 

novada Sporta un aktīvās atpūtas 

konsultatīvās padomes izveidošanu un 

nolikuma apstiprināšanu”.  

A

3 

RV5.1. Kritēriju izstrāde 

jaunu, 

pašvaldības 

atbalstītu sporta 

veidu ienākšanai 

novadā un citi 

pilnveidojumi 

sporta nodarbību 

plānošanā 

Skaidri nosacījumi pašvaldības lēmumu 

pieņēmējiem, izvēloties, vai atbalstīt 

jaunus sporta veidus novadā. Simboliska, 

disciplinējoša vecāku līdzmaksājuma 

iekļaušana par sporta nodarbībām. Var 

iekļaut, papildinot jau esošos saistošos 

noteikumus 

 n

No 

2016 

Mārupes 

novada 

Dome, 

Sporta 

centrs 

A  

A

4 

RV5.1. Investīciju 

projektu 

sagatavošanas 

un ieviešanas 

kapacitātes 

stiprināšana 

Novadā, strauji attīstoties ne tikai sporta 

jomai, bet arī citām jomām, ir jāvērtē 

iespēja izveidot īpašu struktūrvienību, 

kura plāno un ievieš visus investīciju 

projektus, tai skaitā sporta jomā. 

Pašvaldības 

budžets 

n

No 

2016 

Mārupes 

novada 

Dome 

A Izveidota Pašvaldības īpašumu Pārvalde 
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Nr. 

Attīst. 

progr. 

Nr. 

Nosaukums Sasniedzamais rezultāts 
Finansējum

a avoti 

T

Ter

miņš 

Atbildīga

is 

P

Pri

orit

āte 

Piezīmes 

A

5 

RV5.1. Līdzmaksājuma 

modeļa izstrāde 

un ieviešana 

Izvērtējums par iespējām ieviest vecāku 

līdzmaksājumu par bērnu un jauniešu 

dalību sporta interešu izglītībā, šāda 

līdzmaksājuma potenciālo ietekmi uz 

treniņu apmeklētību un budžetu, tajā 

skaitā administratīvajiem izdevumiem. 

 2

2016 

Mārupes 

novada 

Dome, 

Sporta 

centrs 

A Nav sasniegts - šajā  brīdī vecāku 

līdzmaksājuma ieviešanas  

pozitīvie aspekti nav pietiekoši 

daudz, lai Mārupes SC kvalitatīvie darba 

rādītāji uzlabotos, tāpēc līdzmaksājuma 

modeļa ieviešana atlikta 

B Bērnu un jauniešu sporta nodarbības un izglītība 

B

1 

RV1.1. Treneru 

atalgojuma 

piemaksu 

sistēmas 

pilnveide 

Augsti kvalificētu treneru piesaiste un 

treneru darba sasniegumu atzīmēšanas 

sistēmas izstrāde un ieviešana, šādi 

nodrošinot to ka treneru atalgojums 

līdzinās vai pārsniedz Mārupes novada 

sabiedriskajā sektorā strādājošo vidējo 

atalgojumu (2015.g. - EUR 741) 

Pašvaldības 

budžets 

n

No 

2016 

Sporta 

centrs, 

Finanšu 

un 

grāmatve

dības 

nodaļa 

A Ir sasniegts - veikta treneru darba 

apmaksas sistēmas pilnveide pārejot uz 

40 stundu darba nedēļu 

*gatavošanās  

*žurnāli 

B

2 

RV1.1. Bērnu un 

jauniešu treniņu 

kapacitātes 

palielināšana, 

atbalsts jaunu 

sporta veidu 

treniņiem 

Finansējums tiek piešķirts atbilstoši 

izstrādātajiem kritērijiem. Ik gadu 

atbalsts pieaug sakarā ar to, ka novadā 

pieaug bērnu un jauniešu skaits un 

plānots ekspluatācijā nodot jaunus sporta 

infrastruktūras objektus. Ik gadu tiek 

nodrošināta viena vai divas jaunas 

treneru slodzes, tajā skaitā izvērtējot, vai 

nepieciešams jauns. Izdevumos iekļauti 

summārie izdevumi par šīm papildu 

slodzēm 

Pašvaldības 

budžets 

n

No 

2016 

Sporta 

centrs 

A Sporta bāzes plānots pilnveidot - 

Jaunmārupes stadions, Mārupes vsk. 

stadions, baseins 
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Nr. 

Attīst. 

progr. 

Nr. 

Nosaukums Sasniedzamais rezultāts 
Finansējum

a avoti 

T

Ter

miņš 

Atbildīga

is 

P

Pri

orit

āte 

Piezīmes 

B

3 

RV1.1. Ekonomiskais 

izvērtējums par 

transporta 

apgādi sporta 

vajadzībām 

Ekonomiskais izvērtējums par papildus 

autotransporta (t.sk. autobusa) iegādi 

sporta norisēm novadā salīdzinājumā ar 

šādu transporta līdzekļu nomu 

Pašvaldības 

budžets 

2

2016 

Sporta 

centrs, 

Attīstības 

nodaļa 

A Ir veikta Mārupes SC un īrētā transporta 

pakalpojumu analīze (ekonomiskais 

izvērtējums) 

C Izglītības iestāžu sporta infrastruktūra 

C

1 

RV1.1. Peldbaseina 

rekonstrukcija 

Jaunmārupes 

pamatskolā 

Nodrošinātas peldēšanas apmācības 

iespējas arī pamatskolas audzēkņiem 

Pašvaldības 

budžets 

2

2018

-

2019 

Attīstības 

nodaļa, 

Sporta 

centrs, 

Izglītības 

dienests 

B  

C

2 

RV1.1. Publiskas 

pieejas 

nodrošināšana 

izglītības iestāžu 

sporta 

laukumiem 

Nodrošināta publiska pieeja pie skolām 

esošajos sporta laukumos noteiktā 

diennakts laikā (piem. no 17:00 līdz 

22:00). 

Pašvaldības 

budžets 

n

No 

2016 

Sporta 

centrs, 

Izglītības 

dienests 

A Nav sasniegts - MSC saskaņā ar MSC 

Nolikumu drīkst pārraudzīt 

Pēc mutiskām pārrunām skolu 

vadītājiem, secinājums, ka tas ir 

apgrūtinājums 

* pastāv alternatīva 

(Jaunmārupē stadions, skeitparks) 

C

3 

RV1.1. Jaunmārupes 

pamatskolas 

sporta zāles un 

palīgtelpu 

pārbūve 

Uzlabots apgaismojums, četras ģērbtuves 

ar dušām, tualete skatītājiem 

Pašvaldības 

budžets 

2

2017

-

2018 

Attīstības 

nodaļa, 

Sporta 

centrs, 

Izglītības 

dienests 

B Sagatavota informācija par baseina 

paplašināšanu (ģērbtuves). Netika 

akceptēts. 
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Nr. 

Attīst. 

progr. 

Nr. 

Nosaukums Sasniedzamais rezultāts 
Finansējum

a avoti 

T

Ter

miņš 

Atbildīga

is 

P

Pri

orit

āte 

Piezīmes 

C

4 

RV1.1. Mārupes 

vidusskolas 

stadiona 

rekonstrukcija 

Stadiona rekonstrukcija, tā piemērošana 

sporta spēlēm, izveidojot stadionu ar 

mākslīgo segumu, skrejceļu ar sintētisko 

segumu, tribīnes 300 skatītājiem, 

stadiona apgaismojumu, āra trenažierus, 

inventāra noliktavas. 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi 

2

2016

-

2018 

Attīstības 

nodaļa, 

Sporta 

centrs, 

Izglītības 

dienests 

A  

C

5 

RV1.1. Jaunas sporta 

infrastruktūras 

izveide pie 

Mārupes 

pamatskolas 

Nepieciešamās sporta infrastruktūras 

attīstība turpmākajai sporta izglītības 

attīstībai - sporta būve ar noturīgu (piem. 

Taraflex) segumu, kura piemērota 

florbolam, handbolam, tenisam u.c., 

nepieciešamā nekustamā īpašuma iegāde 

Pašvaldības 

budžets 

2

2017

-

2020 

Attīstības 

nodaļa, 

Sporta 

centrs, 

Izglītības 

dienests 

B  

C

6 

RV1.1. Mārupes 

pamatskolas 

stadiona 

rekonstrukcija 

Esošā stadiona uzlabošana un 

piemērošana sporta spēlēm, tajā skaitā 

paplašinot. Šim nolūkam tiks atpirkts 

nekustamais īpašums. Stadions uzlabots 

un piemērots sporta spēlēm 

Pašvaldības 

budžets 

2

2016

-

2018 

Attīstības 

nodaļa, 

Sporta 

centrs, 

Izglītības 

dienests 

B  

C

7 

RV1.1. Jaunmārupes 

sporta laukuma 

seguma maiņa 

Mitriem laika apstākļiem piemērota 

seguma ieklāšana sporta laukumā 

Pašvaldības 

budžets 

2

2020 

Attīstības 

nodaļa, 

Sporta 

centrs, 

Izglītības 

dienests 

B  
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Nr. 

Attīst. 

progr. 

Nr. 

Nosaukums Sasniedzamais rezultāts 
Finansējum

a avoti 

T

Ter

miņš 

Atbildīga

is 

P

Pri

orit

āte 

Piezīmes 

C

8 

RV1.1. Skultes sporta 

zāles celtniecība 

Jaunas sporta zāles izbūve skolai, ap 800 

m2. Sociālekonomiskās nepieciešamības 

izvērtējums, projektēšana būvniecība 

Pašvaldības 

budžets 

2

2019

-

2020 

Attīstības 

nodaļa, 

Sporta 

centrs 

B  

D Publiski pieejamā sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūra 

D

1 

RV1.1. Jaunmārupes 

stadiona attīstība 

Pilnvērtīga futbola un vieglatlētikas 

nodarbībām piemērota laukuma/ stadiona 

izveide Jaunmārupē ar ielu sporta, 

basketbola un volejbola laukumiem. 

Pašvaldības 

budžets 

2

2016

-

2017 

Attīstības 

nodaļa, 

Sporta 

centrs 

A Notiek iepirkums uz būvdarbu 1.kārtu 

D

2 

RV1.1. Skultes stadiona 

attīstība 

Pilnvērtīga futbola un vieglatlētikas 

nodarbībām piemērota laukuma/ stadiona 

izveide Skultē ar ielu sporta laukumu. 

Pašvaldības 

budžets 

2

2016

-

2020 

Attīstības 

nodaļa, 

Sporta 

centrs 

B  

D

3 

RV1.1. Peldbaseins Peldbaseina būvniecība pie Mārupes 

vidusskolas, nodrošinot iespēju novada 

bērniem un jauniešiem regulāri 

nodarboties ar peldēšanu. 8x25 m, 

piemērotas ģērbtuves, dušas, auto 

novietnes. Pašlaik plānots pašvaldības 

finansējums, tomēr pastāv iespēja 

piesaistīt arī privāto finansējumu uz 

pašvaldībai izdevīgiem nosacījumiem. 

Pašvaldība, 

iespējams, ka 

tiek 

piesaistīti 

privātie 

partneri 

2

2017

-

2019 

Attīstības 

nodaļa, 

Sporta 

centrs 

A Sagatavots projektēšanas uzdevums 

metu konkursam 

D

4 

RV1.1. Noliktavas 

izveide Mārupes 

Sporta centram 

Telpas lielgabarīta sporta aprīkojuma 

novietošanai, šādi atbrīvojot sporta 

kompleksa zāli 

Pašvaldības 

budžets 2

2016 

Attīstības 

nodaļa, 

Sporta 

centrs 

B Negatīva ekspertīze, tiek veikta atkārtota 

ekspertīze 
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Nr. 

Attīst. 

progr. 

Nr. 

Nosaukums Sasniedzamais rezultāts 
Finansējum

a avoti 

T

Ter

miņš 

Atbildīga

is 

P

Pri

orit

āte 

Piezīmes 

D

5 

RV1.1. Jaunmārupes 

dabas parka - 

aktīvās atpūtas 

vietas attīstība 

Parka teritorijas izveide kopējām bērnu 

un jauniešu sporta aktivitātēm, ar ielu 

sporta laukumiem, paredzot vietu līdzās 

citu aktīvās atpūtas veidu attīstībai 

(skeitparka turpmākā attīstība, 

skrituļslidošanas trase u.c.). 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi 
2

2016

-

2020 

Attīstības 

nodaļa, 

Labiekārt

ošanas 

dienests, 

Sporta 

centrs 

A Uzsākta būvprojekta izstrāde 

D

6 

RV1.1. Skultes aktīvās 

atpūtas parka 

izveide 

Parka teritorijas izveide sporta 

aktivitātēm, paredzot vietu dažādu 

aktīvās atpūtas veidu attīstībai 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi 
2

2016

-

2017 

Attīstības 

nodaļa, 

Labiekārt

ošanas 

dienests, 

Sporta 

centrs 

A  

D

7 

RV1.1. Disku golfa 

laukuma izveide 

Latvijā pirmā pilnvērtīgā disku golfa 

laukuma izveide ar iespēju veikt līdz 21 

grozam garu trasi. Var būt daļa no aktīvās 

parka. Pašvaldība iznomā nekustamo 

īpašumu, bet izveido un uztur privātais 

partneris 

Privātais 

finansējums 

2

2017 

Sporta 

centrs 

(pēc 

administr

atīvās 

daļas 

attīstības) 

P Nav informācijas 

D

8 

RV1.1. Pastāvīgas 

publiskas 

slidotavas 

attīstība 

Visu gadu izmantojamas publiskas 

slidotavas izveide ar sintētisko ledu. 

Pašvaldība iznomā nekustamo īpašumu, 

bet izveido un uztur privātais partneris 

Privātais 

finansējums 
2

2017 

Sporta 

centrs 

(pēc 

administr

atīvās 

P Nav informācijas 
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Nr. 

Attīst. 

progr. 

Nr. 

Nosaukums Sasniedzamais rezultāts 
Finansējum

a avoti 

T

Ter

miņš 

Atbildīga

is 

P

Pri

orit

āte 

Piezīmes 

daļas 

attīstības) 

D

9 

RV1.1. Jaunu sporta 

iniciatīvu 

atbalsts Tīraines 

dārzu teritorijā 

un BMX trases 

apkārtnē 

Privātās sporta infrastruktūras attīstība 

pašvaldībai piederošajā nekustamajā 

īpašumā ar mērķi veicināt novadā esošo 

un jaunu sporta veidu (regbijs, futbols 

u.c.) un aktivitāšu attīstību. Izmaksas 

sedz privātie investori. 

Privātais 

finansējums 

2

2017 

Sporta 

centrs 

(pēc 

administr

atīvās 

daļas 

attīstības) 

P Plānots izstrādāt lokālplānojumu 

D

10 

RV1.1. Jaunu ielu 

vingrošanas 

laukumu 

nepieciešamības 

izvērtējums 

Jaunu ielu vingrošanas laukumu 

nepieciešamības izvērtējums, potenciālo 

vietu un attīstāmās infrastruktūras izvēle 

- 

2

2016 

Attīstības 

nodaļa, 

Sporta 

centrs 

B Ir sasniegts - Gerberu ielas sporta 

laukums nav pārslogots, tāpēc papildus 

sporta laukums nav nepieciešams, bet no 

labiekārtošanas viedokļa būtu vēlams 

D

11 

RV1.2. Tūrisma 

velomaršrutu 

pilnveide 

Izstrādāto velomaršrutu pilnveide, 

infrastruktūras attīstība 

Pašvaldības 

budžets 

2

2016

-

2020 

Attīstības 

nodaļa 

A  

D

12 

RV1.2. Medemu purva 

takas izveide 

Taku izveide Medemu purvā, radot 

iespēju tiešā Rīgas tuvumā iepazīt purvu, 

meklēt Mārupītes izteku 

Pašvaldības 

budžets 

2

2016

-

2020 

Attīstības 

nodaļa 

A  

E Sporta un aktīvās atpūtas notikumi un sadarbība 

E

1 

RV1.1. Regulāras 

novadā populāru 

Ikgadējas sacensības / čempionāti sporta 

veidos, atbilstoši saistošajos noteikumos 

noteiktajiem kritērijiem, t.sk. sacensības 

Pašvaldības 

budžets, var 

piesaistīt 

n

No 

2016 

Sporta 

centrs 

A Ir sasniegts - saskaņots 2017.g. Sporta 

pasākumu kalendārs Eiropas līdzekļu 

piesaiste "Atbalstāmās veselibas 
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Nr. 

Attīst. 

progr. 

Nr. 

Nosaukums Sasniedzamais rezultāts 
Finansējum

a avoti 

T

Ter

miņš 

Atbildīga

is 

P

Pri

orit

āte 

Piezīmes 

sporta veidu 

sacensības 

starp novadiem, starp kopienām utml. 

Tiek atbalstīti pasākumi, kuros piedalās 

Mārupes novada sportisti 

sponsoru 

finansējumu 

veicināšanas aktivitātes pašvaldībās" - 

Senioru diena, Rudens un Pavasara 

krosi, Rogainings, Sporta spēļu diena 

Skultē.  

Fitnesa nodarbības (vasaras laikā 

Mārupes ciematos). 

F Sporta un aktīvās atpūtas popularizēšana 

F

1 

RV1.1. Sporta jomas 

sabiedrisko 

attiecību 

speciālista 

pozīcija 

Pēc sabiedrisko attiecību koncepcijas 

izstrādes. Nodrošināta kvalitatīvas 

informācijas sagatavošana un izplatīšana 

par novadā notiekošajiem un ar novadu 

saistītajiem sporta notikumiem, rezultātu 

apskats. Sociālo tīklu aktivitātes. 

Izmaksas sedz daļu slodzes, paredzot, ka 

šis speciālists informē arī par vienu – 

divām citām jomām (iespējams: kultūra, 

izglītība). 

Pašvaldības 

budžets 

n

No 

2017

.g. 

maija 

Sabiedris

ko 

attiecību 

speciālists

, Sporta 

centrs 

A  

F

2 

RV1.1. Vēsturiskās 

sporta 

informācijas 

iekļaušana 

mājaslapā 

Pēc sabiedrisko attiecību koncepcijas 

izstrādes. Novada sporta vēstures, foto 

materiālu apkopošana un iekļaušana 

novada mājaslapā. 

Pašvaldības 

budžets 

2

2017 

Sabiedris

ko 

attiecību 

speciālists

, Sporta 

centrs 

B  

F

3 

RV1.1. Skolu audzēkņu 

pastāvīga 

Ziņojumu izvietošana skolās, 

informēšana sporta stundās. Tiek 

nodrošināta lielāka skolēnu līdzdalība. 

 n

No 

2017 

Sabiedris

ko 

attiecību 

A  
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Nr. 

Attīst. 

progr. 

Nr. 

Nosaukums Sasniedzamais rezultāts 
Finansējum

a avoti 

T

Ter

miņš 

Atbildīga

is 

P

Pri

orit

āte 

Piezīmes 

informēšana par 

sporta norisēm 

speciālists

, Sporta 

centrs, 

Izglītības 

dienests 

F

4 

RV1.1. Sporta lapa 

novada avīzē 

Pēc sabiedrisko attiecību koncepcijas 

izstrādes. Sporta norisēm veltīta lapa 

novada ikmēneša avīzē. 

Pašvaldības 

budžets 
n

No 

2017 

Sabiedris

ko 

attiecību 

speciālists

, Sporta 

centrs 

A  

F

5 

RV1.1. Vides reklāma 

par sporta 

norisēm 

Pēc sabiedrisko attiecību koncepcijas 

izstrādes. Pastāvīga sporta norišu 

reklāma, iebraucot novadā. 5 baneri 2 - 3 

pasākumiem. 

Pašvaldības 

budžets, 

piesaistot 

sponsoru 

finansējumu 
n

No 

2017 

Sabiedris

ko 

attiecību 

speciālists

, 

Labiekārt

ošanas 

dienests, 

Sporta 

centrs 

A Mārupes MTB maratonam tika izvietoti 

2 lielie baneri (skat. atskaiti). Motokrosā 

baneri tika izvietoti sacensību vietā uz 

konkrēto pasākumu (filma, fotogrāfijas). 

 



3. Mārupes novada Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās 

padomes darbība 2016.gadā 

 

Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvā padome (turpmāk - 

Padome) ir Mārupes novada domes (turpmāk - dome) izveidota koleģiāla un konsultatīva 

institūcija, kura uzrauga nozares attīstības prioritātes novadā, koordinē Mārupes novada 

Sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas 2016. - 2020. gadam ieviešanu, sniedz priekšlikumus 

par nepieciešamiem stratēģijas grozījumiem un izstrādā nozares stratēģiju tālāku virzību. 

Padomes sastāvu ar balsstiesībām veido: 

Mārupes novada domes administrācijas Attīstības nodaļas vadītājs; 

Mārupes novada domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

vadītājs; 

Mārupes novada domes Sporta centra vadītājs; 

Mārupes novada domes sporta centra sporta pasākumu organizators; 

Ne mazāk kā 3 (trīs) novada sporta nozarē iesaistītu nevalstisko organizāciju 

pārstāvji; 

Ne mazāk ka 3 (trīs) komersanta pārstāvju, kas darbojas sporta jomā; 

Ne vairāk ka 7 (septiņi) Mārupes novadā deklarētie iedzīvotāji. 

 

 

Padomes sanāksmes 2016.gadā notikušas 4 reizes. 

 

13.06.2016. – Pirmā Padomes sēde. 

Pieņemtie lēmumi:  

1. Padomes pārstāvji ir tiesīgi ierosināt priekšlikumus, sūtīt Attīstības nodaļai 

dažādas aktualitātes, jautājumus, kurus nepieciešams risināt sadarbībā ar pašvaldību. 

2. Par BMX deleģētā uzdevuma izpildes novērtējumu un turpmāku deleģēšanas 

līguma izpildi - savstarpēji ar Sporta centru un BMX tiks sakārtoti šie jautājumi. Biedrībai 

“Mārupes BMX klubs” tiks nosūtīta vēstule no Domes par nepieciešamo dokumentu un 

papildus skaidrojumu iesniegšanu izvērtēšanai. 

3. Par iesniegumu no biedrības “Mārupes Hokeja savienības”, nepieciešamība ledus 

halles īrei un slidošanas nodarbībām -Konceptuāli atbalstīt priekšlikumu hokeja atbalstu, 

virzot to kā interešu izglītības programmu. MD sagatavo atbildes vēstuli biedrībai 

“Mārupes Hokeja savienība” un norāda, kādus papildus dokumentus / informāciju vēl 

nepieciešams iesniegt, lai šo jautājumu atkārtoti varētu izskatīt un virzīt kā priekšlikumu 

uz domes sēdi. 

4. Par detālplānojuma izstrādi Tīrainē, kas paredzēta sporta aktivitātēm - turpināt 

pētīt šīs teritorijas attīstību un sporta veidus, kas šajā teritorijā būtu ieviešami. Attīstības 

nodaļai līdz nākamajai konsultatīvās padomes sēdei, sagatavojot darba uzdevumu 

detālplānojuma vai lokālplānojuma izstrādei. 

5. Par interešu izglītības nodrošināšana (maksas vai bezmaksas) - konceptuāli 

atbalsta līdzmaksājumu kā tādu, bet finansiālo pamatojumu (mehānisms, kā naudu 

novirzīt trenerim / naudas iekasēšanas modeli) izstrādā pašvaldības speciālisti sadarbībā 

ar Mārupes Sporta centru uz nākamo sanāksmi. 

6. Ievietot informāciju Mārupes pašvaldības mājas lapā par Mārupes novada 

piedalīšanos Latvijas olimpiādē. 

7. Uz turpmākajām padomes sēdēm, nosūtīt laicīgi padomes locekļiem visus 

materiālus par jautājumiem, kas tiek un tiks izskatīti sanāksmēs. 

 



Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas pārskats par 2013.-2015. gadu periodu 
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18.08.2016. Otrā Padomes sēde.  

Pieņemtie lēmumi: 

Ņemot vērā to, ka uz sanāksmi padomes locekļi nebija pilnā sastāvā, lēmumi netika 

pieņemti. 

 

20.09.2016. – Trešā Padomes sēde. 

Pieņemtie lēmumi:  

1. Lokalplānojums sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai 

Tīraines ciema daļā pie paredzētajām funkcijām (komplekso būvi funkcijām) iekļaut - 

sporta zāles izveidi. 

2. Izstrādāto darba uzdevumu virzīt uz 28.septembra Domes sēdi. 

3. Informēt audzēkņu vecākus par paredzētajiem treniņu maksājumiem Mārupes 

sporta centrā. 

4. Ierosināt ar 2017.gada 01.janvāri ieviest Mārupes Sporta centrā maksas 

pakalpojumus par treniņiem. 

5. Vecāku līdzmaksājuma priekšlikums 15.00 EUR par vienu bērnu viena sporta 

veida nodarbību mēnesī. 

6. Informēt elektroniski padomes locekļus par tālāko virzību – nosūtot sagatavoto 

lēmuma projektu. Virzīt šo jautājumu uz Domes sēdi. 

 

29.09.2016. – Ceturtā Padomes sēde. 

Padomes sēdē lēmumi netika pieņemti. Notika diskusija par aktivitātēm un 

investīcijām 2017.gadā sporta jomā. 

 


