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Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sēde 

SĒDES PROTOKOLS Nr.2 

DATUMS: 2018. gada 7. jūnijs 

 SĒDE SĀKAS: plkst. 16.00 

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

 PADOMES SASTĀVS (piedalās):  

1. Ilze Krēmere, Mārupes novada Dome, Attīstības nodaļas vadītāja 

2. Līga Kadiģe, Mārupes novada Dome, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas vadītāja 

3. Silvija Bartuševiča, Mārupes Sporta centra vadītāja 

4. Matīss Vārna, Mārupes Sporta centra Sporta pasākumu organizators 

5. Guntis Ruskis, biedrība “Mārupes BMX klubs”, valdes priekšsēdētājs 

6. Ints Pīrāgs, biedrība “Mārupes novada basketbola līga”, valdes loceklis 

7. Uģis Viļums, biedrība “Mārupes uzņēmēji”, pārstāvis 

8. Pēteris Pikše, Z/S “Purkalni”, pārstāvis 

9. Jānis Lagzdkalns, Mārupes novada iedzīvotājs 

10. Nadīna Millere, biedrība “Pierīgas partnerība”, pārstāve 

11. Elīna Jansone, biedrības “Mārupes Nākotnei” pārstāve 

 PADOMES SASTĀVS (nav ieradušies): 

12. Gatis Pūcītis, Mārupes novada iedzīvotājs  

13. Uldis Eldmanis, biedrība “Mārupes hokeja savienība”, pārstāvis 

14. Andris Zēģele, Mārupes novada iedzīvotājs  

15. Ilmārs Jasinskis, Mārupes novada iedzīvotājs 

16. Irēna Gedroviča, Mārupes novada iedzīvotāja 

17. Ludmila Pavlova, Mārupes novada iedzīvotāja 

18. Dita Niedra, Mārupes novada iedzīvotāja  

PIEAICINĀTIE (piedalās): 

 

1. Ingrīda Bondare, biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis 

2. Ira Dūduma, Mārupes novada Dome, deputāte 

 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Informācija par Jaunmārupes stadiona pieejamību (ziņo S.Bartuševica); 

2. Turpmāko pasākumu plāns 2018. gadam (ziņo M.Vārna); 

3. Lokālplānojuma Sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Tīraines 

ciema daļā apstiprināšana (ziņo I.Krēmere); 

4. Citi jautājumi (ziņo I. Krēmere). 
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NORISE 

Darba kārtības 1. jautājums: jaunu padomes locekļu ievēlēšana (ziņo I. Krēmere) 

Uz sēdi uzaicināta jaunā biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāve Ingrīda Bondare, kura 

turpmāk pārstāvēs biedrību. Līdzšinējais biedrības pārstāvis Uģis Viļums pārtrauc savu 

pienākumu pildīšanu.  

Nolikumā ir paredzēts, ka padomes locekļu ievēlēšanu un izslēgšanu no padomes veic pati 

padome, kas notiek balsojot. Notiek padomes jauno dalībnieku ievēlēšana. Padomes sastāvā 

esošie dalībnieki balso par jaunās padomes dalībnieces ievēlēšanu: 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm “par” I.Krēmere, L.Kadiģe, S.Bartuševiča, M.Vārna, 

G.Ruskis, I.Pīrāgs, J.Lazdkalns, U.Viļums, P.Pikše, J.Lagzdkalns, E.Jansone un nolemj:  

saskaņā ar padomes nolikuma 15.5. punktu padomē ir ievēlēta Mārupes novada biedrības 

“Mārupes uzņēmēji” pārstāve– Ingrīda Bondare. 

 

Darba kārtības 2. jautājums: informācija par Jaunmārupes stadiona pieejamību (ziņo 

S.Bartuševica) 

S.Bartuševica - Jaunmārupes stadions ir pieejams visiem Mārupes novada iedzīvotājiem. 

Ir saņemti daudzi zvani un e-pasti ar neapmierinātību par to, ka stadions netiek izīrēts, 

netiek rezervēti laiki, taču tuvākajā laikā tas arī nenotiks. Mēs vēlamies redzēt, kāda ir 

iedzīvotāju aktivitāte. Sākumā iedzīvotāji stadionu apmeklēja maz, taču pašlaik jau sākuši 

arvien aktīvāk darboties stadionā. Iedzīvotāji ir sapratuši, ka neskatoties uz to, ka konkrētos 

laikos daļu stadiona aizņem skolēni, otra daļa ir brīvi pieejama un atvērta citiem 

apmeklētājiem. Kopumā stadions ir pieejams visiem, taču tā darba laika ietvaros. Ir 

apmeklētāji, kas vēlētos stadionu izmantot plkst. 23.00, taču stadiona darba laiks ir no plkst. 

8.00 līdz plkst. 22.00.  

G.Ruskis – varbūt nākotnē būtu iespējams veikt izmaiņas un paredzēt ieeju stadionā labākā 

vietā. Pašlaik ir tā, ka apmeklētāji šķērso tiltiņu un ieiet stadionā un uzreiz iet pa 

skrejceliņiem un pāri laukumam uz tribīnēm, tādējādi traucējot sportistus. Ierosinājums 

ieejai būtu no sarga būdiņu puses. 

S.Bartuševica – nevaram nekur citur taisīt vārtiņus. 

I.Krēmere – vai problēmu varētu risināt ar norobežojošām barjerām, kas parādītu 

ienācējiem, kādā virzienā iet uz tribīnēm? Tas ir ātrākais risinājums. 

G.Ruskis – tas būtu ļoti labi. 

G.Ruskis – apkārtējo māju iedzīvotāji, kuri iepriekš ir rūpējušies par šo teritoriju un pļāvuši 

zāli, ir izteikuši neapmierinātību, ka ir saliktas zīmes, ka mašīnas nedrīkst likt, taču līdz ar 

to arī šo māju iedzīvotājiem tiek ierobežota telpa automašīnu novietošanai. 

L.Kadiģe – māju iedzīvotāji ir griezušies pie domes ar lūgumu, ka tā nav viņu teritorija, 

bet gan pašvaldības teritorija un lūdza, lai pašvaldība kopj dīķa. Pašvaldība jau to ir sākusi 

darīt, līdz ar to, tā ir zaļā zona, kur automašīnu nedrīkst novietot. Jāizmanto jaunais 
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stāvlaukums. Īstenojot būvniecības otro kārtu teritorija sakārtosies, tiks izbūvēts 

stāvlaukuma piebraucamais ceļš, un, iespējams, tas kļūs labāk pamanāms iedzīvotājiem.   

G.Ruskis jautā, vai pie veikala ir norādes uz stāvvietu?  

I.Krēmere – šobrīd nav, bet tiks uzstādītas, kad būs izbūvēts piebraucamais ceļš. 

 

Darba kārtības 2. jautājums: turpmāko pasākumu plāns 2018. gadam (ziņo M.Vārna) 

M.Vārna informē par turpmāko sporta pasākumu plānu 2018. gadam. Visus novadā 

notiekošos pasākumus var iedalīt trīs daļās:  

1. Pasākumi, kurus organizē MSC un kuri notiek Mārupes novadā (2. pielikums); 

2. Latvijas simtgadei veltītie pasākumi (3. pielikums);  

3. Pasākumi Mārupē, kurus organizē citas sporta biedrības, organizācijas, 

federācijas utt. sadarbojoties ar MSC. 

Latvijas valsts simtgades sporta pasākumos, katrs gada mēnesis veltīts konkrētam sporta 

veidam: 

 Jūlijs – spēka sporta veidi, paredzēta spēka diena Gerberu ielā; 

 Augusts – netradicionālie sporta veidi, paredzēta spēka diena Mārupes novada 

iedzīvotājiem;  

 Septembris – vieglatlētika un riteņbraukšana – 8. septembrī paredzētas pirmās 

vieglatlētikas sacensības novada iedzīvotājiem; 

 Oktobris – basketbols; 

 Novembris – galda spēles, trīs nedēļas pēc kārtas paredzētas galda tenisa, novusa 

un zolītes sacensības; 

 Decembris – netradicionālie sporta veidi un MSC 10 gadu jubilejas pasākums, 

paredzēts arī Mārupes novada sporta laureāts.  

 

Mārupes novada mājaslapas kalendārā ir pieejama visa informācija par minētajiem un arī 

citiem pasākumiem. 

 

M.Vārna informē par pārējiem jeb ikdienas MSC organizētajiem pasākumiem 

(2.pielikums). Šovasar pirmo reizi organizēsim strītbola sacensības – jūlijā un augustā. 

Sākoties sezonai. 

Diskusija 

 

J.Lagzdkalns vai Pierīgas sacensības arī atzīmētas šajā kalendārā? Tādējādi aktīvajiem 

sportistiem, par kuriem sporta centrs vēl nezina, būtu iespējams pieteikt savu dalību.  

S.Bartuševica – šajā kalendārā informāciju par Pierīgas sacensībām nevajadzētu jaukt 

iekšā, bet varam publicēt saiti uz Pierīgas sacensībām un aicinājumu sazināties ar MSC, ja 

ir vēlme pieteikties kā dalībniekam.  
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J.Lagzdkalns izsaka priekšlikumu vieglatlētikas sacensības rīkot jaunajā stadionā, un kā 

paraugdemonstrējumus pieaicināt Mārupē dzīvojošos profesionālos vai bijušos sportistus. 

S.Bartuševica – pirmkārt stadions ir jānodod ekspluatācijā, kā arī, mēs nevaram paredzēt 

profesionālo sportistu sacensību kalendārus. Jānoskaidro sportistu plāni septembrī. 

I.Krēmere – katrā ziņā orientēties var uz jauno stadionu, un ideālā gadījumā apvienot ar 

stadionu atklāšanu, ja nē, tad var organizēt Jaunmārupē. 

L.Kadiģe sakarā ar stadiona atklāšanu, ir saņemta iedzīvotāju vēstule, ar lūgumu svētkos 

un atklāšanās domei vairs neizmantot balonus, jo ir jāsaudzē vide un freons ir ļoti kaitīgs. 

Bija minēts tieši par izglītības iestādēm – lai svētkos netiktu laisti baloni gaisā. To turpmāk 

nedarīsim. 

G.Ruskis informē par Latvijas BMX čempionātu 7., 8. jūlijā. Pasākums tiks organizēts kā 

svētki, un notikums ir nozīmīgs, jo uzvarētājam būs iespēja saņemt biļeti un nostartēt 

Eiropas čempionātā. Ja iepriekšējos gadus par Latvijas čempionu varēja kļūt sasummējot 

punktus, kas iegūti sacensību kārtās, tad šogad par to var kļūt vienā dienā – šajās sacensībās. 

Visi ir laipni aicināti! 

S.Bartuševica – SIA “Kreiss” aizgājušajos sporta svētkos iesaistīja savus darbiniekus visos 

sporta veidos, prieks par aktīvu un sportisku uzņēmēju Mārupē. 

G.Ruskis jautā, vai nebūtu labāk nodalīt sportu no bērnu svētkiem? 

L.Kadiģe – bērnu svētkos mums ir paredzēts tikai skrējiens. 

J.Lagzdkalns – ja bērniem būtu jānāk tikai uz skriešanu, būtu daudz mazāk dalībnieku 

nekā šādā apvienotā variantā. 

L.Kadiģe – šogad novērota ļoti nenopietna pieteikšanās. 

J.Lagzdkalns – tāda problēma ir bijusi vienmēr. Bija 500 pieteikumi, bet atnāca 340 

dalībnieki, kas nozīmē, ka tika izgatavoti lieki 160 skrējēju numuri. Šogad disciplīna pēc 

neviens pieteikums netika pieņemts no rīta pirms skrējiena.  

I.Krēmere ierosina ieviest simbolisku līdzmaksājumu dalībai skrējienā, kas varētu 

disciplinēt dalībniekus. 

J.Lagzdkalns – tas varētu būt risinājums, taču tad tas ir jāorganizē elektroniski un pirms 

skrējiena. 

E.Jansone ierosina informāciju par sporta dienu un citām sporta aktivitātēm novadā 

publicēt e-klasē, lai informācija sasniegtu vecākus. 

J.Lagzdkalns – jā, to droši var izmantot. 

L.Kadiģe – to var īstenot tieši tādā pašā veidā, kā nesen kā informējām vecākus par 

skolnieku pārvadātāja maiņu. 
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Darba kārtības 3. jautājums: lokālplānojuma Sportam un aktīvai atpūtai paredzētās 

teritorijas attīstībai Tīraines ciema daļā apstiprināšana (ziņo I.Krēmere) 

I.Krēmere – ir apstiprināts lokālplānojums Sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas 

attīstībai Tīraines ciema daļā. Lokālplānojums stāsies spēkā tad, kad VARAM ministrija to 

apstiprinās (2,3 mēn. laikā pēc domes lēmuma). Tuvākās ierietošās aktivitātes ir 

infrastruktūras radīšana visai lokālplānojuma teritorijai. Ņemot vērā, ka ir plānota Mārupes 

pamatskolas paplašināšana, kas cieši saistās arī ar šo teritoriju, tad abām teritorijām 

pieguļošā Kungu iela šogad tika iekļauta pašvaldības investīciju plāna ielu un ceļu 

programmā, nākošgad plānots gatavot būvprojektu un tuvākajos gados būvējam ielu kā 

sākotnējo infrastruktūru. Paralēli jārisina arī ūdens kanalizācija un citi saistīti jautājumi. 

Tās ir pirmās darbības, kas izrietēs no lokālplānojuma.  

Papildus paralēli skatīsim zemes vienības un privāto investoru intereses teritoriju attīstīt. 

Līdz ko būs nopietns investors, tad gatavosim zemes gabalu nomai. Tiesa, uzsākot 

lokālplānojuma izstrādi pašvaldībai ir daudz labāki nomas nosacījumi nekā tie ir pašlaik, jo 

šī gada jūnijā stājās spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi, un nu jau pašvaldību visi 

īpašumi tiek skatīti tirgus vērtībā.  

Visa informācija saistībā ar lokālplānojumu pieejama pašvaldības mājaslapā, kā arī 

Mārupes novada domē, Attīstības nodaļā.  

E.Jansone  norāda, ka protokols pēc publiskās lokālplānojuma publiskās apspriedes bija 

pieejams vēlāk nekā termiņš priekšlikumu iesūtīšanai. Līdz ar to, tie, kuri gaidīja protokolu, 

nevarēja iepazīties ar informāciju. 

I.Krēmere – lokālplānojumu izstrādā ar ārpakalpojumu, līdz ar to nolīgtie eksperti 

nodrošina protokola sagatavošanu. Pašvaldība protokolu negatavo, un nevaram to pieprasīt 

no izpildītājā ātrāk kā paredzēts līgumā, parasti protokoli tiek gatavoti divu nedēļu laikā, 

līdz ar to nevarēsim nodrošināt uz nākotni to, ka protokoli būs tūlīt pēc apspriedes pieejami. 

Taču arī ja nav iespējams apmeklēt publisko apspriedi klātienē, vienmēr ir iespēja 

priekšlikumus iesūtīt elektroniski, rakstiski. Visi priekšlikumi tiek apkopoti un izskatīti 

atsevišķā sanāksmē. Arī informācija par saņemtajiem priekšlikumiem ir publiski pieejama.  

 

Darba kārtības 4. jautājums: citi jautājumi (ziņo I. Krēmere) 

I.Kēmere informē par citiem aktuāliem jautājumiem.  

 

Sadarbībā ar biedrībām “Mārupes nākotnei” un “Pierīgas partnerība” ar valsts mērķdotāciju 

piesaisti tiks īstenots ģimeņu atbalsta projekts “Būt līdzās”. Projekta realizācija ietver gan 

infrastruktūras izvedi aktīvai atpūtai, gan arī sabiedriskās aktivitātes. Infrastruktūras daļu 

realizēs pašvaldība, savukārt biedrības īstenos sabiedriskās aktivitātes – tiks organizēta 

ģimeņu dienas daudzbērnu ģimenēm un audžu ģimenēm, kā arī pirmās palīdzības kursi 

bērnu un zīdaiņu aprūpē. 

 

Paredzēts izveidot divus infrastruktūras elementus:  

1. Jaunmārupē pie sabiedriskā centra tiks uzstādīti pieci āra brīvdabas mūzikas 

instrumenti, kuri būs pieejami ikvienam iedzīvotājam; 

2. Konrāda skvērā – interaktīvā spēle “krustiņi un nullītes”. 
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I.Kēmere – tika saņemts jautājums par peldbaseina projektu realizāciju.  

 

Pašvaldība sava peldbaseina būvniecību ir atlikusi, jo ir parādījies investors, kurš jau ir 

saskaņojis peldbaseina būvprojektu minimālā sastāvā. Plānots būvēt baseinu Lielās ielas un 

Vārpu ielas krustojumā. Ēkā paredzēts ne tikai peldbaseins, arī sporta zāle, klinšu kāpšanas 

siena, kērlings un telpa citām aktivitātēm. 

 

I.Kēmere – tika saņemts jautājums par Jaunmārupes stadiona 2. kārtu un Jaunmārupes 

skeitparku.  

 

Šī gada investīciju plānā ir paredzēts veikt iepirkumu, lai uz rudeni zinātu nepieciešamo 

finansējumu 2. kārtas realizācijai. Ja tas būs atbilstošs budžeta iespējām, tad uz nākamo 

gadu varēsim realizēt 2. kārtu.  

 

Skeitparku Jaunmārupē ir plānots šogad atjaunot. 

 

I.Kēmere – tika saņemti jautājumi no biedrības “Mārupes uzņēmēji”, uz jautājumiem ir 

atbildēts rakstiski, informācijai pārējiem īsumā par biedrības jautāto un priekšlikumiem:  

 

1. Lai sezonā, kad manāmi pieaug velosipēdistu skaits ielās, pastiprināti pievērstu 

autovadītāju uzmanību noteiktajiem ātruma ierobežojumiem, būtu vēlams izskatīt 

iespēju uz asfalta seguma dzīvojamās zonās ik pa gabalam uzklāt zīmi “20”.  

 

Ceļu inženieris informēja, ka maija beigās uzsākta nodilušo zīmju atjaunošana. 

 

I.Kēmere sakarā ar šo jautājumu, ierosina nākošajā novada avīzē iekļaut infografiku vai 

rakstu par to, kādas ir tiesības velobraucējiem, ko drīkst, ko nedrīkst, lai iedzīvotāji ir 

informēti. 

 

2. Ierosinājums izskatīt iespēju ziemas sezonā iebraukt distanču slēpošanas trasi ar 

speciālu tehniku.  

 

Golfa klubs “Viesturi” katru gadu ierīko šādu trasi sava īpašuma teritorijā. Iespējams 

nākotnē Skultes dabas parkā varēs īstenot šo ideju, bet pagaidām novada teritorijā aktivitāti 

piedāvā Viesturos.  

 

G.Ruskis – tad, kad ir sniegs, tad trasi ierīko ar Mārupes BMX klubs.  

 

 

Diskusija 

I.Pīrāgs – vecākiem, kuriem jāizvadā vairāki bērni uz treniņiem tā ir smaga loģistika. 

Nepieciešams padomāt kā risināt transporta savienojumu nodrošinājumu starp ciemiem.  

 

L.Kadiģe – par šo jautājumu ir daudz domāts, pašvaldībai nav tiesības organizēt 

pārvadājumus, kas saistīti ar maksas iekasēšanu. Kā arī likumdevējs ir pateicis, ka bērniem 

divu kilometru attālumā uz skolu ir jānokļūst pašam nevis ar sabiedrisko transportu. 

 

I.Bondare – risinājums varētu būt vecākiem kooperēties bērnu izvadāšanā. 
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PIEŅEMTIE LĒMUMI: 

1. saskaņā ar padomes nolikuma 15.5. punktu padomē ir ievēlēta Mārupes novada 

biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāve– Ingrīda Bondare. 

 

Priekšlikumi/ierosinājumi:  

1. lai risinātu problēmu Jaunmārupes stadionā, kad stadiona apmeklētāji dodas uz 

tribīnēm pāri sporta laukumam traucējot sportistus, ar norobežojošām barjerām un 

lentēm parādīt ienācējiem, kādā virzienā iet uz tribīnēm; 

2. vieglatlētikas sacensības rīkot jaunajā stadionā, un paraugdemonstrējumu 

sniegšanai pieaicināt Mārupē dzīvojošos profesionālos vai bijušos sportistus; 

3. ieviest simbolisku līdzmaksājumu dalībai skrējienā, lai disciplinētu dalībniekus; 

4. informāciju par sporta dienu un citām sporta aktivitātēm novadā publicēt e-klasē, 

lai informācija sasniegtu vecākus; 

5. ierosina nākošajā novada avīzē iekļaut infografiku vai rakstu par to, kādas ir tiesības 

velobraucējiem, ko drīkst, ko nedrīkst, lai iedzīvotāji ir informēti. 

 

PIELIKUMĀ: 

1. dalībnieku reģistrācijas saraksts; 

2. turpmākais pasākumu plāns 2018. gadam; 

3. Latvijas 100 gadu jubilejai veltītie sporta pasākumi Mārupes novadā; 

4. afiša – Latvijas BMX čempionāts 2018.  

 

 

SĒDI BEIDZ: plkst. 17.30 

Protokolēja: Attīstības nodaļas vadītāja palīgs   E. Sergejeva 

Padomes priekšsēdētāja: Attīstības nodaļas vadītāja  I. Krēmere 

 


