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Mārupes novada Kultūrvides konsultatīvās padomes sēde  

SĒDES PROTOKOLS Nr.1 

DATUMS:2017.gada 26. jūnijā 

SĒDE SĀKAS: plkst.17:00 

VIETA: Mārupes novada Dome, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov.,LV-2167 

NORISE 

Ņemot vērā Mārupes novada domes 2017.gada 29.marta lēmumu Nr.18 par Mārupes novada 

Kultūrvides konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu, nepieciešams izveidot padomes 

sastāvu.  Nolikumā ir paredzēts, ka padomes locekļu ievēlēšanu un izslēgšanu no padomes veiks 

pati padome, kas notiks balsojot. 

Notiek jaunās padomes ievēlēšana. 

 

Atbilstoši nolikuma 27.1.punktam padomes sastāvā ir: 

1. Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas vadītāja; 

2. Mārupes novada Domes Kultūras nama direktore; 

3. Mārupes novada Domes Kultūras pasākumu organizatore; 

4. Mārupes novada Domes, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

vadītāja. 

 

Padomes sastāvā esošie dalībnieki ievēl pārējos padomes dalībniekus: 

   

Atklāti balsojot ar 4 balsīm “par” I.Krēmere, I.Dūduma, L.Gobiņa L.Kadiģe, nolemj:  

saskaņā ar nolikuma 13.5., 13.6., 13.7.punktā minēto padomē ir ievēlēti šādi padomes 

dalībnieki: 

1. Mārupes novadā pārstāvētu nevalstisko organizāciju pārstāvji –  “BDMB” biedrības 

valdes priekšsēdētājs Jānis Ozols, Vājredzīgo un Neredzīgo biedrība “Redzi mani” 

valdes locekle Vizma Kaupuza. 

2. Mārupes novadā pārstāvēta komersanta pārstāvis – atpūtas vietas un zirgu stallis 

“Zirgzandeles” īpašniece Sandra Zaiceva. 

3. Mārupes novadā deklarētie iedzīvotāji – Rolands Janeks un Jēkabs Tutiņš. 

 

Padome konstatē, ka no jauna izveidotais padomes sastāvs daļēji atbilst nolikuma 13.punktam 

un tās sastāvu veido nolikuma 13.1. – 13.7. minētie dalībnieki, divas Mārupes novadā 

pārstāvētās nevalstiskās organizācijas pārstāvji (nolikuma 13.5.p.), viens Mārupes novadā 

pārstāvētais komersanta pārstāvis (nolikums 13.6.p.), divi Mārupes novadā deklarētie 

iedzīvotāji (nolikuma 13.7.p). 

 

Lai padomes sastāvs atbilstu nolikuma prasībām, nepieciešams piesaistīt papildus vismaz vienu  

Mārupes novadā pārstāvētu nevalstisko organizāciju, kas darbojas kultūras jomā, kas tiks veikts 

līdz nākamajai padomes sēdei. 

 

Informē par Kultūrvides konsultatīvās padomes nolikumā izvirzītajiem mērķiem un padomes 

galvenajiem uzdevumiem. 

 

Sēdē piedalās sekojošas pieaicinātās personas: 

1. Mārtiņš Bojārs, Mārupes novada Domes priekšsēdētājs; 
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2. Pēteris Pikše, Mārupes novada Domes Attīstības komitejas vadītājs. 

 

Padomes sēdi turpina, apstiprinot darba kārtību: 

 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Kultūras pasākumi – prezentācija (ziņo I.Dūduma); 

2. Informācija par apstiprināto “Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju plānu” 

(ziņo I.Krēmere). 

 

Darba kārtības 1.jautājums  - Kultūras pasākumi – prezentācija (prezentācija pievienota 

pielikumā) (ziņo I.Dūduma) 

 

I.Dūduma komentē sagatavoto prezentāciju. Informē par kultūras nama organizatorisko pusi 

un to organizētajiem kultūras pasākumiem. Informē, ka Mārupes novadā ir 22 kolektīvi ar 550 

dalībniekiem (kori, ansambļi, pop grupas, deju kolektīvi, deju studija, senioru līnijdejas, 

eksotisko deju studija). Informē par 2018.gada Latvijas simtgades svinībām un plānotajiem šo 

svētku pasākumiem un darbiem.  

  

Darba kārtības 2.jautājums  - Informācija par apstiprināto “Mārupes novada kultūrvides 

attīstības un tradīciju plānu”. (prezentācija pievienota pielikumā) (ziņo I.Krēmere). 

 

I.Krēmere informē par apstiprināto Kultūrvides attīstības un tradīcijas plāna tapšanu. 

Kultūrvides plāna satura galvenie virzieni – novada raksturojums, nozares pārvaldība un 

finansējums, kultūras kolektīvi, notikumi un tradīcijas, infrastruktūra, kultūras mantojums un 

SVID analīze.  

Informē par uzsāktajiem projektiem un darbiem, kas paredzēti Mārupes novada kultūrvides 

attīstībai. 

 

Nākamā kultūrvides konsultatīvā padomes sēde plānota š.g. rudenī. 

 

 

PIELIKUMĀ: 

1. Dalībnieku reģistrācijas saraksts; 

2. Mārupes novada Domes Kultūrvides konsultatīvās padomes nolikums; 

3. Prezentācija – “Mārupes kultūras nams”; 

4. Prezentācija – Mārupes novada Kultūrvides attīstības un tradīcijas plāns”. 

 

SĒDI BEIDZ: plkst.18:00 

Protokolēja: Attīstības nodaļas vadītāja palīgs     J.Kursiša 

Padomes priekšsēdētāja: MND, Attīstības nodaļas vadītāja                I.Krēmere 


