
Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sēde 

SĒDES PROTOKOLS Nr. 2022/4 

 

DATUMS: 2022. gada 4. oktobrī 

SĒDE SĀKAS: plkst. 17:00  

VIETA: klātienē – Mārupes Sporta centrs, Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes 

novads.   

 

PADOMĒ piedalās:  

1. Ilze Krēmere, Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece; 

2. Renārs Krīgers, novada iedzīvotājs, Latvijas futbola federācijas mārketinga direktors 

3. Igors Gucanovičs, novada iedzīvotājs, Babītes sporta kompleksa triatlona treneris 

4. Jolanta Ivanova, Biedrība “Pierīgas Partnerība” 

5. Ints Pīrāgs, Biedrība “Basketbola Līga” 

6. Ginta Šenfelde, Salas sākumskolas vecāku padomes pārstāvis 

7. Ildze Straume, novada iedzīvotāja 

8. Kaspars Rimša, novada iedzīvotājs 

9. Silvijas Bartušēviča, Mārupes Sporta centra vadītāja; 

10. Juris Beļinskis, Mārupes iedzīvotājs, dažādu sporta pasākuma organizators; 

11. Jana Zvejniece, Biedrība “Sporta klubs Virsotne” 

12. Kristaps Zvejnieks, novada iedzīvotājs 

13. Ringolds Prāvasts, Futbola biedrība “Prioritāte” 

14. Eva Krastiņa, Mārupes novada pašvaldības, Sporta pārvaldības speciāliste 

 

PIEDALĀS pieaicinātie: 

1. Mārtiņš Bojārs, Mārupes novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks; 

2. Valdis Kārkliņš, Mārupes novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks; 

3. Uģis Šteinbergs, Deputāts; 

4. Līga Kadiģe, Deputāte; 

5. Matīss Vārna, Mārupes Sporta centra vadītāja vietnieks (izglītības jomā); 

6. Pauls Feldmanis, Mārupes tenisa skolas valdes loceklis. 

 

PADOMĒ nepiedalās; 

1. Gatis Ģērmanis, novada iedzīvotājs 

2. Dina Kalandarova, Babītes vidusskolas vecāku padomes pārstāvis 

3. Guntis Ruskis, Mārupes Biedrība BMX klubs; 

4. Silvestrs Savickis, Mārupes Biedrība Mārupes Uzņēmēji; 

5. Guntars Reika, Mārupes novada Babītes sporta kompleksa vadītājs. 

 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Iepazīšanās ar Mārupes Sporta kompleksu; 

2. Mārupes tenisa skolas prezentācija; 

3. Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas darba grupas izveide; 

4. Mākslīgā intelekta kameras Mārupes Sporta kompleksā (pārcelts uz nākamo sēdi). 

  



 

NORISE: 

Sēde notiek Mārupes Sporta centrā, Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes 

novads. Sākums:plkst.17.00  

 

1.Iepazīšanās ar Mārupes sporta centru 

Silvija Bartušēviča: sveic visus ar ierašanos  Mārupes Sporta centrā un novada centra apskati. 

Tiek parādīts stadions, sporta zāle, taekvondo zāle un administrācijas kabineti. Reizē klātesošie 

tiek informēti par problēmām, kuras iezīmējušās ar stadiona skrejceliņu segumu, ventilāciju 

utt. Klātesošie tiek informēti par Mārupes Sporta centra sasniegumiem. Tālāk sapulces telpā 

tiek demonstrēts informatīvs video par Mārupes Sporta centra audzēkņiem un viņu 

sasniegumiem. 

Ilze Krēmere: piesaka “Mārupes tenisa skolas” valdes locekli Paulu Feldmani, lai pastāstītu 

par Mārupes tenisa skolas darbību. 

 

2. Mārupes tenisa skolas prezentācija 

Paula Feldmaņa  Mārupes tenisa skolas valdes locekļa prezentācija.  

P.Feldmanis: Iepazīstina ar sevi, kā vienu no Mārupes tenisa skolas dibinātājiem. Prezentācijas 

sākumā tiek stāstīts par kompleksa pirmsākumiem. Pauls Feldmanis pasakās Mārupes 

pašvaldībai par pirmsākumos izrādīto uzticību un atļauju būvēt Tenisa skolu. Komplekss ir 

sākts būvēt 2007.gadā. Pirmie tika izbūvēti vaļējie korti. Paralēli tika likti pamati zāles un 

iekšējo kortu būvniecībai. Šobrīd Mārupes tenisa skolai ir 6 āra korti, 4 iekšas zāles un 

kafejnīca. Kompleksa galvenais fokuss ir vērsts uz bērniem un jauniešiem. Mārupes tenisa skolā 

darbojās apmēram 150 bērnu no kuriem apmēram 70-80% ir Mārupes novada iedzīvotāji. 

Galvenie darbības virzieni ir treniņu organizēšana un sacensību/turnīru organizēšana. Šobrīd 

kompleksā trenējās Latvijas otrā labākā tenisiste Daniela Vismane. Skolā darbojās 2 patstāvīgi 

treneri un pārējie ir pieaicināti treneri. Mārupes Tenisa skolai ir sadarbība ar dažādām ārvalstīm. 

Vairākas reizes klubs ir saņēmis apbalvojumu kā Latvijas tenisa Gada klubs. Smags trieciens 

skolai bija pandēmija, pēc kuras daudzi senjori pārtrauca un neatsāka spēlēt tenisu. Otrs lielais 

izaicinājums ir tikt galā ar pieaugošajām energoresursu un komunālo pakalpojumu izmaksām. 

Lieli atbalsti bijuši no uzņēmuma Olainfarm un Mārupes novada pašvaldības. Pandēmijas laikā 

daudzi aizbrauca trenēties uz citām valstīm, kur to bija vieglāk izdarīt, daudzi audzēkņi arī 

palika trenēties ārvalstīs. 

Pēc prezentācijas seko jautājumi Paulam Feldmanim: 

U.Šteinbergs: Cik sarežģīti būtu mainīt logo uz jumta reklāmas nolūkiem? P.Feldmanis: Jā ir 

par to domāts, uz jumta varētu likt reklāmas, bet ziemā tas aizsnieg. 

L.Kadiģe: Vai Jūs neplānojiet reģistrēt “Mārupes tenisa skolu” izglītības iestāžu reģistrā un 

akreditēt profesionālās ievirzes programmu? P.Feldmanis: Skolas darbība ir stipri saistīta ar 

profesionālo ievirzi, visticamāk būtu oficiāli jāsakārto šis jautājums, bet tas ir sarežģīti, interešu 

izglītība ir daudz vienkāršāka. Audzēkņu ilglaicīga trenēšanās ir saistīta ar trenera darbu. 

Komandu sportā atvieglojums ir, ka treneris uz sacensībām brauc kopā ar lielāku audzēkņu 

skaitu, taču tenisā trenerim jābrauc ar vienu audzēkni. Interešu izglītība neliek obligātā kārtā 

trenēties uz rezultātiem, kas sporta skolā ir obligāta prasība, līdz ar to skolai pietrūkst 

kapacitātes prasību izpildīšanai. Bet, protams, par profesionālo ievirzi tiek domāts. Būtu 

priecīgi par valsts finansējumu, bet izpildīt profesionālās ievirzes prasības ir ļoti grūti. Tenisu 

ir ļoti grūti ielikt profesionālās ievirzes programmā, jo atšķiras vērtēšana. 

J.Beļinskis: Vai ir informācija, vai Latvijā pastāv kāda profesionālās ievirzes skola tenisā? 

P.Feldmanis atbild: Liepājas tenisa skolai vienīgajai Latvijā ir profesionālās ievirzes 



programma. Liepājā, lielākoties, visu tenisa skolas darbību atbalsta pašvaldība. Vācijā ir 

vienkāršāk, jo visi sporta veidi tiek iedalīti komandās. Tas atvieglo organizēšanas darbu. 

R.Krīgers: Kādus atbalsta rīkus Jūs sagaidītu no valsts un pašvaldības, lai Jūs varētu izdzīvot 

šo ziemu? P.Feldmanis: Jebkurus. Savā laikā interešu izglītības programma no pašvaldības 

puses bija liels atbalsts. Ja pašvaldība varētu palīdzēt ar atbalstu pie profesionālās ievirzes tad 

tas arī būtu ļoti labi (inventārs, turnīri vai atlaides audzēkņiem).  

R.Krīgers: Ja ir sliktākais punkts, kādas opcijas ziemā trenēties? P.Feldmanis: Kad bija 

pandēmija un zāles bija slēgtas, ārā bija izlikti tīkli un es pats braucu un no rīta sniegu ar lāpstu 

tīrīju, mazliet ar sāli nokaisot. Iespējams ir. 

I.Kojaloviča: Šobrīd jums nav nekāds atbalsts no pašvaldības? P.Feldmanis: Nē, šobrīd nav. 

Bija līdz 2021.gadam. Būtu labi ja būt, jūtamies piederīgi un vieni no pirmajiem, kas sāka 

darboties novadā. 

I.Kojaloviča: Kā Liepāja dabūjusi atbalstu no pašvaldības? P.Feldmanis: Tas tā no laika gala 

ir bijis.  

L.Kadiģe: Vai Jums ir zināšanas par pārējām tenisa hallēm novadā? P.Feldmanis: Ir vairākas. 

Vārpu teniss (“VARPU Teniss & Padel club”, Mārupē, Vārpu ielā 17A) ar kuru ir kontakts bet 

nav nekādas sadarbības, izņemot, kad pirms pandēmijas bija ļoti daudz audzēkņu un visiem 

nebija, kur trenēties, tad gāja pie viņiem. Šobrīd daudz bērnu vēlas nākt uz Mārupes tenisa skolu 

no Vārpu tenisa. Iemesls varētu būt, ka Mārupes tenisa skola ir vairāk priekš bērniem nekā cit i 

tenisa klubi. Mārupes tenisa skolas akcionāru nostāja ir, ka darbība ir vērsta uz bērniem. 

J.Beļinskis: Vai piedaloties sacensībās un turnīros ir jāmaksā dalības maksa? P.Feldmanis: 

Vietējiem ir dalības maksas atlaides vai ir bijis pa velti. Latvijas Tenisa savienības turnīros 

Mārupes tenisa skolas audzēkņiem ir atlaide. J.Beļinskis: Ja Jūs rīkojat turnīru tad tas ir maksas 

pasākums? P.Feldmanis: Jā tā ir. Šobrīd turnīri ir daudz mazāk kā bija kādreiz. 

J.Beļinskis: No cik gadiem uzņemat audzēkņus? P.Feldmanis:  No 4 gadu vecuma. Pateicoties 

D.Vismanes itāļu trenerim esam pārkārtojuši savu mācīšanas metodiku. Ir interesantāka 4 un 5 

gadus vecajiem bērniem. Šobrīd skolā notiek paaudžu maiņa. 

R.Krīgers: Cik izmaksā tenisa treniņi? P.Feldmanis: Līdz šim trenējoties 2x nedēļā pa 1 h 

maksa bija 100 eiro mēnesī, ar šo gadu cenas tiks paceltas un maksa būs 120 eiro mēnesī. 

Sākumā inventārs tiek nodrošināts no tenisa skolas puses. Grupas ir mazas. Uz 1 laukuma var 

salikt 4 minitīklus, kas dod iespēju trenēties vairākām grupām vienlaicīgi. 1 grupā ir 3-4 bērni. 

R.Krīgers: Kurā brīdī teniss sāk kļūt ļoti dārgs? Vai Latvijā var izaudzināt augstākā līmeņa 

sportistu tenisā? P.Feldmanis: Aļona Ostapenko ir izaugusi Latvijā. Bieži vecāki pārspīlē un 

par ātru liek pārāk daudz treniņu un sacensību. Līdz 10 gadiem tenisa treniņi var būt maksimāli 

7,5 h nedēļā. 13 gados jau var maksimāli 12 – 13 h nedēļā. No 14 gadiem var sākt nopietni, kad 

arī teniss paliek dārgs. R.Krīgers: Kas notiek ar talantīgu jaunieti, ja viņa vecākiem ir vidēja 

līmeņa ienākumi, kādas ir iespējas atbalstīt šo jaunieti? P.Feldmanis: Kādreiz Olainfarm 

atbalstīja ar kortiem un citos vaidos, bet tagad tās iespējas ir mazāk, bet nākotnē caram, ka 

varēsim atbalstīt. Danielai Vismanei treniņu process kortos ir bez maksas.  

M.Bojārs: Vai pārejot no kluba uz klubu ir kādas maksas jāmaksā? P.Feldmanis: Nē nav. 

Klubu maiņa notiek. Sarežģītākais ir izaudzināt sportistu. Daudzi brauc no citiem klubiem un 

vēlas trenēties tieši pie konkrēta trenera. R.Krīgers: Jūsu audzēkņi ir diezgan neaizsargāti? 

P.Feldmanis: Jā, tā ir. Nekādi līgumi ar vecākiem netiek slēgti. Klubam svarīgi ir, pirmkārt, 

izaudzināt kārtīgu pilsoni, veselīgu cilvēku. Būtu labi, ja būtu Latvijas Tenisa savienības tenisa 

izlase, bet nav. 

Ilze Krēmere: pasakās Paulam Feldmanim par ierašanos un prezentāciju. 

Silvija Bartušēviča: Mārupes tenisa skola ir pelnījusi pašus lielākos atbalstus. Neviena 

Jaunatnes olimpiāde nav noritējusi bez viņu dalības un bez izcīnītām medaļām. Arī Mārupes 



tenisa skolā strādājošie treneri ir nesuši Mārupes novadam medaļas. Mārupes tenisa skolā visu 

laiku notiek darbība, treniņi, nometnes, utt, šobrīd viņiem ir ļoti grūti, jo bieži vecākiem 

jāizvēlas vai bērnu vest uz tenisa nodarbībām vai spēt samaksāt komunālos maksājumus. Bet 

Mārupes tenisa skola ir lieli malači, viena no privātajām skolām, kura Mārupes novadu ir 

pārstāvējusi katru gadu ar labiem panākumiem. 

Ilze Krēmere: informē, ka informatīvā daļa ir beigusies un tālāk sekos citi darba kārtības 

jautājumi. Īsumā tiek atgādināts, kas šogad ir paveikts un pie kā šobrīd strādājam: esam jau 

pāris reizes tikušies un nosprauduši mērķi, ka jāizstrādā Sporta un aktīvās atpūtas attīstības 

stratēģija. Iepriekšējā tikšanās reizē norunājām, kās pa vasaru ir jāpaveic Sporta pārvaldības 

speciālistei Evai, par rezultātiem tūlīt tiksiet informēti. Ir paveikts izpētes darbs, kur visi esam 

pētījuši un interesējušies, lai gala rezultātā nonāktu pie viena no stratēģijas svarīgajiem 

punktiem, par novada tālāko virzību attiecībā uz profesionālo ievirzi vai interešu izglītību. Vai 

atbalstam augstu sasniegumu sportu vai bērnu un jauniešu sportu, tautas sportu. Šie ir 

izaicinājumi ar kuriem mums ir jātiek galā. Iepriekš tika nolemts, ka ir jāveido aptaujas un 

fokusa grupas lai nonāktu pie plašāka sabiedrības viedokļa. Noslēgsim ar tālāko soļu 

noteikšanu, kā mēs virzāmies uz stratēģijas gala rezultātu. Vārds tiek dots Evai Krastiņai 

iepazīstināt klātesošos ar izpētes procesa rezultātiem. 

Eva Krastiņa: Iepazīstina ar vasarā veiktā izpētes procesa rezultātiem. Izpētes process 

sastāvēja no 3 daļām: Iepriekšējo stratēģisko plānošanas dokumentu izvērtējuma, 3 aptaujas 

anketām un 2 fokusa grupas intervijām.  

Iepriekšējo stratēģisko plānošanas dokumentu izvērtējums. ’Mārupes novada Sporta un aktīvās 

atpūtas stratēģija 2016. – 2020.gadam’’ bija noteikti 34 rīcības virzieni. No 34 rīcībām izpildīti 

ir 15 + 1(disku golfs tika izveidots, bet šobrīd vairs nedarbojās), daļēji izpildīti vai procesā ir 

10 un neizpildīti 8. Babītes novada ’’Investīciju plāns 2021. - 2023. gadiem’’. No 3 rīcībām 1 

izpildīta; 2 rīcības ir daļēji izpildītas vai procesā. “Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas 

stratēģija 2016. – 2020.gadam’’ neizpildītās rīcības ir Jaunmārupes sporta laukuma seguma 

maiņa; Skultes sporta zāles celtniecība; Pastāvīgas publiskas slidotavas attīstība; Skultes 

stadiona attīstība; Peldbaseins; Noliktavas izveide Mārupes Sporta centram; Vēsturiskās sporta 

informācijas iekļaušana mājaslapā. 

Tika veidotas 3 aptaujas anketas. Aptaujas anketā iedzīvotājiem piedalījās 372 iedzīvotāji, 

Aptaujas anketā treneriem piedalījās 40 treneri un Aptaujas anketā sporta organizācijām 

piedalījās 14 organizācijas. Organizāciju un treneru vidū apmierinātība ar novadā esošo 

infrastruktūru vērtējama kā samērā pozitīva, taču iedzīvotāju vidū vairāk negatīva. Jautājumā 

kādus uzlabojumus infrastruktūrā vajadzētu veikt tika saņemtas dažādas atbildes, taču 

izkristalizējās svarīgākie no tiem. Iedzīvotāji vēlētos, lai esošie stadioni tiktu atjaunoti, kā arī 

lai tiktu celti jauni stadioni. Kā lielākā problēma tiek minēta stadions pie Babītes vidusskolas, 

kurš jau gadiem ir sliktā stāvoklī.  

Kā otrs biežāk minētais uzlabojamais objekts ir volejbola laukumi. Novadā tie ir nolaisti vai ir 

to trūkums. Kā lielākie klupšanas akmeņi tiek minēti volejbola laukumi pie Piņķu 

ūdenskrātuves, kuri nav uzturēti, ir jāatjauno, kā arī vajadzētu uzstādīt kādu jaunu laukumu. Ap 

laukumiem vajadzētu žogus. Iedzīvotājiem ir vēlme pēc vairākiem sporta laukumiem un āra 

trenažieru laukumiem. Iedzīvotāji pozitīvi vērtē laukumu, kurš atrodas Gerberu ielā. Pēc šādiem 

laukumiem būtu vēlme arī citviet novadā, iespējams esošos vajadzētu papildināt. Lielākoties 

iedzīvotāji vēlētos, lai tiktu atjaunots esošais skeitpars pie Piņķu ūdens krātuves. Būtu vēlme 

pēc jumta pār skeitparku, lai to varētu izmantot arī lietus laikā. Aktuāla vēlme ir baseins 

Mārupē. Taču iedzīvotāji vēlētos, lai esošais baseins Babītes Sporta kompleksā būtu pieejamāks 

iedzīvotājiem, lai tā darba laiks tiktu pagarināts gan no rīta (no 5:30) gan vakarā, lai strādātu 

ilgāk. (jaunajā sezonā Babītes sporta kompleksa baseins darbadienu vakaros strādās līdz 23:00 



bet brīvdienu vakaros līdz 21:00). Treneru vidū svarīgākais būt infrastruktūras pieejamības 

uzlabošana, lai tiktu būvēti un sakārtoti esošie infrastruktūras objekti, tiktu veidoti parki un 

celiņi velo un skrituļslidošanas izmantošanai kā arī āra basketbola un volejbola laukumu 

izveide. Organizāciju pārstāvjiem vissvarīgākais būtu tiktu labāk apsaimniekoti esošie objekti 

un tiktu veidoti jauni sporta objekti un tiktu risināts sporta objektu  pieejamības jautājums. 

No respondentu atbildēm izriet, ka iedzīvotāji lielākoties ir apmierināti ar interešu izglītības 

kvalitāti (65.8%) kamēr 34.2% to vērtē negatīvi. Sliktāks vērtējums ir par pieejamību. 43.6% 

interešu izglītības pieejamību vērtē negatīvi. Arī citu jautājumu atvērtajās atbildēs bieži tika 

minēts par interešu izglītības nepieejamību un, ka sporta centros grupas ir pilnas. 

Gan iedzīvotāji, gan organizāciju domas ir līdzīgas un kā svarīgākie apgalvojumi ir atzīti: 

Sekmēt bērnu un jauniešu sportu kā arī Attīstīt un stiprināt esošos sporta veidus. Mazliet 

atšķiras viedoklis par jaunu sporta vedu ienākšanu novadā. Iedzīvotāji to vēlētos (3.vietā 

izvirzīts), taču organizāciju viedoklis šo ir atvirzījis uz pēdējo vietu, organizāciju pārstāvji 

vēlētos redzēt novadā organizētas liela mēroga sacensības, kam iedzīvotāji ir izteikuši 

salīdzinoši mazāku atbalstu. 

Jautājumā par to vai būtu nepieciešams izveidot sporta skolu Mārupes novadā no organizāciju 

pārstāvjiem puse jeb 7 uzskata, ka būtu nepieciešams, bet 3 ka nav nepieciešams, savukārt 4 

pārstāvjiem nav viedoklis šajā jautājumā. Treneru vidū lielākā daļa jeb 23 no 40 treneriem 

uzskata, ka nav nepieciešams veidot Sporta skolu novadā kamēr 11 uzskata, ka būtu 

nepieciešams, bet 6 nav viedokļa. 

Izpētes procesa ietvaros tika veidotas 2 fokusa grupas intervijas, lai iegūtu plašāku, savādāku 

skatījumu uz mums aktuālajiem jautājumiem. Pirmajā diskusijā piedalījās: Jūrmalas sporta 

skolas direktors Sandis Bērziņš; Vieglatlētikas treneris, Mārupes iedzīvotājs, Juris Beļinskis;  

Latvijas Tautas sporta asociācijas ģenerālsekretāre, Valdes locekle, Gaļina Gorbatenkova;  

Olaines Sporta Centra direktors Viesturs Dumpis. Otrā diskusijā piedalījās: Ķekavas novada 

pašvaldības sporta aģentūras direktore  Dace Cīrule;  Latvijas Komandu sporta spēļu asociācijas 

izpilddirektors Kaspars Gorkšs; Mārupes novada pašvaldības Babītes Sporta kompleksa 

vadītājs Guntars Reika; Mārupes novada pašvaldības Mārupes centra vadītāja Silvija 

Bartuševiča. Galvenie secinājumi no Fokusa grupu intervijām ir ka izvēloties prioritāros sporta 

veidus jāpievērš uzmanība novada infrastruktūrai, sporta veidiem, kuros ir lielākais iedzīvotāju 

pieplūdums, novada tradīcijām, kā arī kādi un kāda līmeņa treneri ir pieejami. Svarīgi, ka 

pamatā ir kāds finansiālais efekts. Pārāk liela sadrumstalotība un pārāk daudz mazo sporta veidu 

ieviešana, gala rezultātā nedos vēlamo efektu. Pamats ir novada tradicionālie jau attīstītie sporta 

veidi un pieejamā infrastruktūra. Profesionālā ievirze nosaka kritērijus ir pieejams Izglītības un 

zinātnes ministrijas finansējums. Valsts loma Sporta skolu sistēmā ir papildinoša. Pašvaldības 

ieguvums no Sporta skolas izveides ir valsts dotācijas treneru algām. Taču pretī valsts prasa 

izpildīt kritērijus, tāpat pašvaldībai jāuzņemas saistības, jo jānodrošina finansiāls atbalsts, kas 

saistīts ar sacensībām, ar treniņu procesu. Profesionālās ievirzes sporta programmām ir daudz 

lielāks administratīvais slogs. Pēc sacensību rezultātiem, ne vienmēr Sporta skolas ir augstākās 

vietās, kā Sporta centri. Ieguvums no Sporta skolām jeb profesionālās ievirzes programmām ir 

lepnums par sasniegumiem un rezultātiem, valsts dotācijas treneru atalgojuma apmaksai. 

Lielākoties pašvaldībās trūkst sporta bāžu, lai būtu iespējams realizēt Profesionālās ievirzes 

programmas. Ir jābūt izstrādātiem sadarbības noteikumiem ar organizācijām, kuri balstās uz 

godīgiem noteikumiem, ir atrunāti noteikumi finansējuma saņemšanai. Svarīgākais ir izvirzīt 

mērķi un stratēģiju, pēc kuras veidot sadarbību, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Pašvaldība 

nosaka savu attīstību un veido sadarbības modeli atbilstoši mērķiem. 

Ilze Krēmere: Paldies Evai. Kādi ir jautājumi? 



G.Šenfelde: Pēc secinājumiem vienīgais ieguvums no sporta skolām ir tas, ka treneriem ir 

lielāka alga? I.Krēmere: Lielāka alga nebūs, ieguvums ir tas, ka alga iet no valsts finansējuma. 

J.Beļinsiks: Iespējams mazāka alga bet lielākas prasības. 

I.Krēmere: Mēs bijām pieredzes apmaiņas braucienā uz Jūrmalas sporta skolu, tā bija ļoti laba 

pieredze, lai saprastu vai tas ir piemērots Mārupes novadam, mans secinājums, ka nē, Mārupes 

novadam sporta  skola nav piemērota, jo bērnu un jauniešu ir daudz vairāk nekā mēs spētu 

piedāvāt visiem profesionālo ievirzi. Mūsu gadījumā būtu jāatsaka nodarbības ļoti daudz 

bērniem. Jūrmalā uz daudz mazāk bērniem ir 17 infrastruktūras objekti bet mums ir tikai 5. 

R.Krīgers: Jāsaprot vai mums stratēģiski to vajag. I.Krēmere: Tieši tā. Tika pieminēts tikai 

viens arguments, taču ir vēl vairāki. Iespējams varam veidot pakāpenisku principu uz 

atsevišķām sekcijām skatoties, nevis uzreiz mainīt visu pieeju. Iespējams ir kādi sporta veidi ar 

kuriem sākt profesionālo ievirzi sadarbībā ar privātajiem sporta klubiem. Ir pieredze, ka arī 

privātajam ir iespēja veidot sporta skolu. J.Beļinskis: Privātajam sporta klubam ir iespēja 

akreditēt profesionālas ievirzes sporta programmu, skolu, grupu.  I.Krēmere: Nosacījumi, lai 

privāts sporta klubs izveidotu profesionālās ievirzes programmu/skolu ir tieši tādi paši kā 

pašvaldībai. 

J.Zvejniece: Principā tā problēma, kas traucē sporta skolas izveidei, pirmkārt, ir infrastruktūras 

trūkums? I.Krēmere: Pēc maniem novērojumiem, jā, tas ir infrastruktūras trūkums. 

J.Zvejniece: Ir sporta veidi, kuriem ir ļoti vajadzīga zāle, tenisa korts vai ledus hallē, bet ir 

sporta veidi, kas ir āra sporta veidi, pandēmijas laikā daudzi šādi sporta veidi rada iespēju 

trenēties. I.Krēmere: Tas būs nākamais stratēģijas jautājums, vai mēs virzām prioritāros sporta 

veidus nevis vienkārši masveidību, ka dodam jebkuram jaunam sporta veidam, vai arī paliekam 

pie stabilām vērtībām, kur mums ir izveidojušās vēsturiskās tradīcijas, iestrādes, kuri būtu tie 

sporta veidi uz kuriem mēs virzāmies. Jo arī āra sporta veidiem ir nepieciešamas zāles, sezonas 

laikā viņi ir ārā bet ziemā tāpat ir nepieciešamas telpas, kur trenēties, lai nepaliktu bez treniņiem 

un sportiskās formas. J.Zvejniece: Kā bija Jūrmalā, vai viņiem arī ir tā, ka ir noteikti 

tradicionālie, prioritārie sporta veidi, kuri ir daži? I.Krēmere: Jūrmalas sporta skolā ir 12 

programmas. J.Zvejniece: Priekš Sporta skolas 12 programmas ir ļoti daudz. I.Krēmere: 

Interesanti bija, ka jautājumā par to vai visi ir ar mieru darboties profesionālajā ievirzē, atbildē 

bija, ka protams, ka nē nav, tad parādās situācija, ka pie programmām klāt tiek pierakstīti bērni, 

kuri nevēlās profesionālo ievirzi un nākt katru dienu uz treniņiem, kas ir normāli, jo bērnam ir 

svarīgas fiziskās aktivitātes nevis tikai profesionālā ievirze, un braukšana uz sacensībām. Lai 

profesionālas ievirzes programma tiktu izpildīta un varētu valstij atskaitīties, šie bērni tiek 

pierakstīti zem svītras un ļauj viņiem nākt un darboties. 

J.Beļinskis: Vieglatlētika profesionālas ievirzes programma ne ar ko neatšķiras no interešu 

izglītības programmas. Jo Jūrmalas Sporta skolai ziemas bāzes nav, cenšas izmantot Rīgas veco 

manēžu, pats treniņu process ne ar ko neatšķiras. I.Krēmere: Tā gluži neteiktu, viņi paši teica, 

ka viņiem ir tikai profesionālā ievirze un tālāk interešu izglītība ir tikai zem skolām. L.Kadiģe: 

Arī sporta skolā Jūrmalā ir interešu izglītība 5-6 gadus veciem bērniem, par kuru maksā 

pašvaldība, tālāk aiziet profesionālā ievirze. I.Krēmere: Tieši tā un interešu izglītība ja ir tad 

ir zem skolām, kur tālāk sākās laiku saskaņošanas problēmas infrastruktūrā, tās pašas 

problēmas, kas mums Mārupes novadā. 

I.Krēmere turpina: Sākumā vēlējos painformēt, ka šobrīd procesā ir līdzdalības budžeta 

konkurss un vēlos pateikt paldies tiem, kuri ir šīs padomes dalībnieki un atsaucās uz aicinājumu 

iesniegt projektu idejas, jo tas ir svarīgi apzināties, ka šis ir viens no instrumentiem kā mēs 

varam infrastruktūru attīstīt, tai skaitā sportā. Mums novadā pietrūkst mazās vietas sportam, 

kurās var iet ārā un nodarboties ar sportiskām aktivitātēm. Līdzdalības budžet nākamajā gadā 

varētu būt galvenais avots, kur atrast finansējumu kādam infrastruktūras objektam. Šogad bija 



ļoti vienkāršots process kā iesniegt idejas konkursam. Lielākā daļa arī tika saņemti online, kur 

bija jāaizpilda 5 punkti, bet tas ir labi, jo mēs vēlējāmies iedrošināt iesniegt savu ideju 

konkursam. Lai sabiedrībai ir sajūta, ka viņu iesniegtā ideja, var tikt virzīta tālāk, ja par viņu 

nobalso. No 28 idejām domājams, ka apmēram 16 idejas varētu tikt virzītas tālāk no kurām 2 

vai 3 ir ar sportu saistītas. No 18.oktobra 3 nedēļas notiks balsošana. 

Tālāk par nākamajiem soļiem saistībā ar stratēģiju. Jau iepriekš tika ieskicēts, ka pēc sākotnējās 

izpētes vasarā, rudenī notiks intensīvāks darbs. Ir saprotams, ka mēs visi esam aizņemti savos 

citos darbos un ne visiem ir iespēja iesaistīties pie intensīvā darba, tāpēc ir vēlme izveidot darba 

grupu, kura varētu tikties reizi 2 nedēļās, kur intensīvi strādājam pie jautājumiem un, protams, 

pēc tam apspriežot tos padomes sēdē. Eva izsūtīs pieteikšanās aicinājumu e-pastā un ieskicēs 

nākamās lietas, pie kurām strādāsim. Ne visas reizes tiksimies klātienē. Izvērtējiet savas 

iespējas darboties pie stratēģijas. Sākumā mums jāsaprot cik daudz mēs virzāmies uz 

profesionālo ievirzi, par fokusu vai tas ir bērnu un jauniešu sports, vai augstu sasniegumu sporta 

vai liela mēroga sacensības utt, visbeidzot nonāksim pie rīcībām un nodefinēsim tās lietas, kuras 

nākošajā periodā ir jāpaveic. Vai viss tiek pareizi izstāstīts? R.Krīgers: Es domāju, ka nākamais 

solis ir definēt mērķi un kā mēs redzam novadu, šeit varētu iesaistīt visus padomes locekļus un 

interesentus. Tā sākotnējā doma bija, ka novadu redzam kā vietu, kur ar sportu var nodarboties 

katrā ciemā un visur, ka novads ir veselīgs, un tad ir jautājums, vai tas iet kopā ar profesionālo 

ievirzi. Nākamais solis ir vissvarīgākais, kur jādefinē vīzija par novada nākotni sporta jomā kā 

mēs novadu redzam pēc 4 gadiem, sākuma doma bija par īstermiņu bet varbūt jāpadomā, kā 

mēs novadu redzam pēc 10 vai 20 gadiem. Bieži diskusijās esmu teicis, ka Mārupes novads 

varētu būt kā piemērs valstij, jo valsts joprojām nesaprot uz ko sporta Latvijā virzās, arī Saeimas 

vēlēšanās sports nebija nekur pieminēts, kāpēc lai Mārupes novads neizceltos ar to, ka mākam 

nodefinēt garāku termiņu, kādu mēs redzam novada iedzīvotāju un bērnu nākotni. Es domāju, 

ka mēs varētu būt gudrāki un iet savā virzienā. Un lielākā sāpe ir tā, ka valstī ir ļoti liels 

veselības budžets un tas turpina pieaugt bet sporta budžets ir mazs un nepieaug. Es domāju, ka 

pašvaldība var ļoti lielu ietekmi veidot lokāli. 

J.Zvejniece: Tas tā ir, tas ir tāds ideālais variants, bet ir jābūt arī reāliem, apmēram pirms 10 

gadiem bija pirmās iestrādnes domām par stratēģiju, tas kas toreiz tika runāts, šobrīd vairs nav 

iespējams. Laiks attīstās strauji un jābūt reāliem un jādomā 3-5 gadus uz priekšu,  jo paredzēt 

10-20 gadus uz priekš ir ļoti grūti. Labāk kārtīgi izdomāt 3-5 gadus uz priekšu, ko vēlamies 

paveikt. R.Krīgers: tas ilgtermiņš ir domāts, ka jāsaprot kādus iedzīvotājus mēs vēlamies 

redzēt. Jo šobrīd ieguldot bērnos un jauniešos mēs veidojam veselīgu un aktīvu sabiedrību 

nākotnē. Vīzija un fokuss varētu būt uz to kādu iedzīvotāju mēs redzam. Priekšplānā cilvēks un 

cilvēka veselība. 

M.Bojārs: Ja jau novadā iedzīvotāju skaits pieaug un sporta bāzes ir tik cik viņas ir vairāk ir 

nepieciešams attīstīt masveidību. Vajadzētu domāt kādā veidā to paveikt. Iedzīvotāju skaits 

turpinās pieaugt, jo tiek celtas jaunas mājas un tajās dzīvokļus pērk jaunās ģimenes nevis 

pensionāri.  

J.Kojaloviča: Tāpēc jau ir vajadzība pēc parkiem un celiņiem un iespējām, kur aktīvi 

nodarboties ar sportu.  

M.Bojārs: Varbūt mainīsies valstiskā stratēģija un finansējums neaizplūdīs prom. Liepājā un 

Valmierā visu atbalsta. Mums nav kur nodarboties ar sportu. Varbūt politika valstiski mainīsies 

ar finansējuma piešķiršanu. 

I.Krēmere: Mēs esam braukuši pa Latviju, kur zāles stāv tukšas un neizmantotas. Neviens 

bērns tur netrenējas. P.Feldmanis: Profesionālā ievirze gandrīz vai būtu labāka, jo tā motivētu 

bērnus nākt uz treniņiem, tas disciplinētu. Interešu izglītība, no vienas puses, ir izdevīga, jo nāk 

daudz bērnu. Jūs teicāt, ka stāv tukšas zāles, tad profesionālā ievirze vairāk motivē.  



Vienmēr jāsaprot vai interešu izglītība vienmēr iet kopā ar sliktāku kvalitāti. 

I.Straume: Dažreiz pat interešu izglītība ir labāka. Orientēšanā ir bērni, kuri ir interešu izglītībā 

un ir kuri ir Sporta skolā. Nav vienmēr tā, ka vinnē Sporta skolas. 

I.Krēmere: Bērnam pašam ir vienalga vai tā ir sporta skola vai interešu izglītība. Motivācija 

nemainīsies no tā vai galā būs papīrs vai nē. Bērnam būs svarīgs treneris un komandas biedri, 

vide.  

J.Beļinskis: Mums šobrīd viss ir saplūdis kopā un ir radušies stereotipi ar Profesionālo ievirzi. 

Ir tautas sports un ir profesionālā līmeņa sports. Bet tas nenozīmē, ka ir jābūt Sporta skolai. 

Profesionālais līmenis nenozīmē Sporta skolu. Profesionālais līmenis nozīmē augta līmeņa 

darbošanos. Augsta līmeņa darbošanos vajag balstīt, jo uz tā balstās tautas sports. Rīgas 

maratons uzplauka dēļ tā, ka tautai interesē skriet kopā ar augta līmeņa sportistiem. Mārupes 

sportisti brauc uz Itāliju un startē pa Itālijas klubiem. Tas notiek, jo ir izveidota pareiza 

infrastruktūra, kurā brīdī tas ir tautas sports un kurā brīdī tas ir profesionāls sports. Klubi 

sasniegumu saņem no augstiem sasniegumiem profesionālajā līmenī. Vieglatlētika ir 

individuāls sporta veids, bet Itālijā pamatā ir klubu komandu sacensības. Par Sporta skolu 

sistēmu vajag aizmirst, tas ir padomju laiku veidojums, kurš grauj veselīgu sporta sistēmu. 

Sporta klubu sistēma ir pareizākā sistēma, kura darbojās visā Eiropā. Ir jāizdomā veiksmīga 

stratēģija. Piemēram Ogrē darbojās Sporta centrs, kurā darbojās ļoti daudz sporta klubi. Nav 

nozīmes, kā mēs nosaucam šo organizāciju. Ir jāsaprot līdz kādam profesionālisma līmenim 

vēlamies iet un līdz kādam nē. Ja starp jauniešiem ir pieprasījums pēc profesionālā sporta, tātad 

tas ir vajadzīgs, ir jāatbalsta, bet šobrīd pašvaldībā jau tas notiek, tiek atbalstīti sportisti ar 

augstiem sasniegumiem. Ir skumji ka pie Babītes vidusskolas attīstās stadiona rekonstrukcijas 

projekts, kurš tur ir principā nevajadzīgs, tā ir lieka naudas iztērēšana. Cilvēki līdz galam 

nesaprot, ko nozīmē multifunkcionāla manēža. Šādai manēžai ir vairāki izmantošanas varianti. 

Manēžu var pārtaisīt par koncertzāli, skrejceļu var uzlikt un noņemt, tāpat grīdu basketbolam 

un volejbolam var izlikt un noņemt. Vajag uzbūvēt normālu būvi, daudzfunkcionālu, kuru 

varētu izmantot dažādiem mērķiem. Liepājas vieglatlētikas manēžā ir florbols pa vidu ir smilšu 

volejbols un ir vieglatlētika. Uz šo arī vajadzētu virzīties. Stadions pie Babītes vidusskolas, kad 

tiks pabeigts, pa vasaru nevienam nebūs vajadzīgs. Pa ziemu noteikti nevienam viņš nav 

vajadzīgs. 

V.Kārkliņš: Stadions ir nepieciešams skolai. 

S.Bartušēviča: Stadions noteikti ir nepieciešams un pēc skolas tas ir nepieciešams interešu 

izglītības vajadzībām. J.Beļinskis: Cik ilgi skola izmanto stadionu? S.Bartušēviča: Mārupes 

ģimnāzija stadionu izmanto līdz Jūnija vidum un pēc tam sākot ar septembri. 2,5 mēnešus 

vasarā stadionu izmanto nometnēm. Pie Babītes vidusskolas laukumu izmanto 1 mēnesi 

pavasarī un 1 mēnesi rudenī. I.Krēmere: Jautājumus, kuri ir pieņemti pirms apvienošanās mēs 

šobrīd neapspriedīsim. 

I.Kojaloviča: Dēls stāsta, ka Babītes vidusskolā jāskrien sprints un jāapskrien apkārt mašīnai 

pa asfaltētu celiņu. Es apbrīnoju, ka skolotājs tādu sprintu ir izdomājis. Stadions ir vajadzīgs 

gan bērniem, gan iedzīvotājiem. Vai Babītē būs stadions, vai ir uzsākta darbība? I.Krēmere: 

Projekts ir gatavs jau kādu laiku, šobrīd tiek gaidīts finansējums. Visu laiku finansējums tiek 

solīts, kritērijiem mēs atbildām pirmajā vietā Latvijā, bet pagaidām finansējums netiek 

apstiprināts. No mūsu puses viss ir izdarīts. Solīja ka rudenī atradīs. Finansējumu meklē Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. I.Kojaloviča: Tas būtu  labs ieguldījums cilvēku 

fiziskajās aktivitātēs un veselībā, es kā piemēru varu minēt, kādu laiku dzīvoju Amerikā, katrai 

komūnai bija vieta, kur atrodas parks, tenisa korti, baseins, basketbola laukums, futbola 

laukums, kur cilvēki regulāri nodarbojās ar fiziskām aktivitātēm.  



I. Gucanovičs: Mēs te sportisti sēžam un runājam, es esmu prasījis audzēkņu vecākam, lai nāk 

izbraukt pa mežu ar velosipēdiem, piekrīt 1 līdz 2 vecāki, pārējie vienkārši nodot bērnu un viss, 

velosipēdi ir nesakopti, jānorāda uz nepilnībām. Pamatā tomēr tautas sports pavelk cilvēkus, 

masveidība. Ja mēs interešu izglītību veidosim vecākiem galvās, tad tas būs daudz vērtīgāk. Es 

vadu jauniešu triatlona izlasi un ir redzams, ka vecāki tos sasniegumus vēlas vairāk kā paši 

bērni. Liela sacensību noslodze, pārāk daudz treniņu nedēļā. Bērni un jaunieši tiek pārslogoti. 

Viena no audzēknēm ir Jūrmalas sporta skolas peldēšanas programmā. Tur obligāti jābūt 6 

peldēšanas treniņiem nedēļā. Ja tas netiek pildīts no Sporta skolas tiek izmests. Es sākumā biju 

par Sporta skolas izveidi, bet šobrīd pēc pētīšanas, saprotu, ka interešu izglītība ir daudz labāka, 

tā piedāvā iespēju izvēlēties. Rīgā profesionālajā peldēšanas programmā septembrī sākās 

sezona un jau notikušas pirmās sacensības un tūlīt jau būs otrās. Sacensības gandrīz katras 

brīvdienas, nedrīkst nebūt, ja vien nav slimība. 

J.Beļinskis: Mārupē jau veiksmīgi organizē šo procesu. Jau pirms 10 gadiem tika runāts, ka 

vajadzētu veidot kopīgus treniņus basketbolam un vieglatlētikai un vēl citi sporta veidi, jo 

maziem bērniem ir kaitīga pāragra specializācija. Taču Mārupē tas arī veiksmīgi notiek. Tā ir 

interešu izglītības unikālā priekšrocība. 

U.Šteinbergs: Ja kāds vēlas profesionālo ievirzi, tad blakus ir Rīga ar daudzām sporta skolām 

un profesionālās ievirzes programmām. 

I.Krēmere: Vai ir kāds, kurš ļoti aizstāv sporta skolas? G.Šenfelde: Futbolisti ap 11/12 

gadiem, kad tiešām var redzēt talantu un būtu jāvirzās uz profesionālo ievirzi. Interešu izglītībā 

jebkurā vecumā grupai var pievienoties jauni bērni un jaunieši un trenēties kopā, kas nozīmē, 

ka tiem kas jau ilgi trenējās visu laiku jāatgriežas pie pamatiem un nevar izaugt. Tad daļa iet uz 

Rīgas Futbola skolu, kur ir profesionālā ievirze vai paliek un vienkārši paspēlē futbolu. Šobrīd 

risinājums ir sporta klubs Babīte. Otrs svarīgs punkts ir kvalitatīvie treneri. Labs treneris kaut 

ko maksā. Šobrīd nekāds atbalsts nav, ja vel klāt ir pašvaldības noteiktie 15 eiro, ko maksājam 

Babītes Sporta kompleksam  tad ja vel otrs bērns gribētu nodarboties tad tas jau ir 100 eiro 

mēnesī par interešu izglītību. Tam būtu jābūt bezmaksas pasākumam. I.Krēmere: Savulaik šī 

konsultatīvā padome (cits sastāvs) lēma, ka jādisciplinē vecāki un nevar pa brīvu sniegt šo 

pakalpojumu un 15 eiro nenosedz ne pusi no tā kādas ir pakalpojuma izmaksas. Tas disciplinē 

vecākus, jo iepriekš bija situācija, ka 1 bērns tiek pieteikts vairākos pulciņos bet reāli apmeklē 

no katra pulciņa pusi no treniņiem lai paspētu uz visiem, līdz ar to grupas treniņā bija pustukšas. 

15 eiro ir disciplīnas maksājums un tas jau ir sevi pierādījis kā strādājošs. Pašvaldībai tas radīja 

papildu administratīvo slogu. Bez šāda mehānisma veidojās bardaks. Padome virzīja šo 

jautājumu deputātiem, šādu politisku lēmumu nav vienkārši pieņemt. 

I.Pīrāgs: Toreiz tas nebija tik ļoti no sabiedrības virzīts jautājums, jo toreiz padomē bija ļoti 

daudz pašvaldības cilvēki, bet mērķis bija disciplinēt vecākus. Otrs mērķis bija atalgot trenerus, 

nezinu vai tas tika sasniegts. 

S.Bartušēviča: Naudiņa iekrīt kopējā kase un algu treneriem maksā pašvaldība. Kas attiecās 

uz otru lietu par to, ka interešu izglītībā nāk jauni bērni un nevirzās uz priekšu. Tā tas nav. 

Mārupes Sporta centrā, piemēram futbolā, katrā vecums grupā ir vismaz 3 komandas. 

Sagatavošanas grupā ir ap 90 bērnu. Pēc gada jau ir redzams, kuri grib savai veselībai, bet kuri 

grib kaut ko vairāk iemācīties. Jo vecāki bērni kļūst izkristalizējās 1 vai 2 komandas, kur bērni 

ir tendēti uz augstiem sasniegumiem un citas grupas, kuras nāk apgūt sporta veidu savai 

veselībai kā interešu izglītību. Tātad netiek pazemoti tie sportisti, kuri grib rezultātus. Pa 5 

gadiem ir parakstīti augtākais 2 pārejas dokumenti. Vairāk grib nākt trenēties pie mums.  

L.Kadiģe: Aptaujā, kuru Eva bija atsūtījusi, bija redzams, ka treneri ar atalgojumu it 

apmierināti.  

U.Šteinbergs: Babītē problēma ar futbolu ir jau sen. Tas  klubs ir ne privāts ne pašvaldības. 



R.Krīgers: Babītē ar futbolu ir bardaks. Neviens īsti nesaprot, kas tas īsti ir par veidojumu. Tur 

ir vecāki, kas kontrolē lielākā mērā, arī kluba pārvaldība ir iedota vecāku rokās, arī treneru 

piesaistes jautājums ir ar vecāku ietekmi. 

I.Krēmere: Trenerus apmaksā pašvaldība, kāpēc Jums kaut kas vel ir jāpiemaksā?  

U.Šteinbergs: Babītes Sporta kompleksā pa tādām algām nevar nodrošināt labus trenerus. Bet 

Mārupe var. Nav jau tā, ka Babītes futbols ir pārāks par Mārupes futbolu. Babītē futbolā 

jāmaksā vēl 40 eiro pa virsu. Sporta klubs Babīte zāles un stadionu izmanto pa velti. Tas ir gadu 

gadiem tā iegājies.  

L.Kadiģe: Šobrīd zāli dod pa brīvu, treneri dod pa brīvu, tiek piemaksāts bet pamatalgu treneris 

saņem no pašvaldības. Klubs nemaksā neko. Stadionu neīrē, zāli neīrē. 

V.Kārkliņš: Uz kāda pamata viņi var izmantot zāli? L.Kadiģe: Tā tas ir iegājies no senām 

dienām. 

I.Gucanovičs: Es ar triatlonu sāku kā privātuzņēmējs. Visu darīju pats. Nomāju baseina celiņu, 

vienojāmies ar vecākiem par kaut kādu samaksu. Pēc tam Babītes Sporta komplekss piedāvāja 

lai darbotos zem viņiem. Vecākiem viss būs bezmaksas, būs atalgojums. Piekritu un visi esam 

apmierināti. Varēja bērnu skaitu palielināt. Ieviestais līdzmaksājumas tiešām disciplinē. Ar 

futbola jautājumu pārsteigums. 

G.Šenfelde: Mums šobrīd ir šāda situācija, ka Babītes futbolisti ir ķīlnieki. Ir vēsturiskais, kā 

nevar būt un vel ir uzlikti 15 eiro no pašvaldības. 

U.Šteinbergs: Septembra sākumā sporta kluba Babīte pārstāvim piedāvāju, lai iet zem Babītes 

sporta kompleksa, viņi negrib, jo domā, ka tad visi treneri aizies. Vai, lai noņem tos 15 eiro nost 

no tiem 40 eiro. Lai vecākiem nemainās kopējā summa. 

I.Krēmere: Vai jums kā vecākiem ir saprotams, kur finansējums aiziet, vai viss treneriem? 

G.Šenfelde: Mums nav jāmaksā par spēlēm. 

I.Krēmere:  Par spēlēm tāpat nav jāmaksā. 

R.Krīgers: Babīte vispār neliecina par caurspīdīgumu, jo tur ir aizdomīga kontrolēšana no 

ārpuses, kas nav Babītes sporta komplekss, kas ir kontroles mehānisms, kas to pārrauga? To 

visu vada noteikti vecāki.  

U.Šteinbergs: Vacāki, kuri paprasa atskaites par līdzfinansējuma izlietošanu tās nesaņem.  

I.Straume: Šajā situācijā pašvaldībai vajadzētu kādā veidā iejaukties. 

I.Krēmere: Kādā veidā pašvaldība var iejaukties privātpersonas darbībā? Mēs arī neslēpjam, 

ka no pašvaldības puses viss tiek apmaksāts. Jautājums ir, kādas Jums ir attiecības ar klubu, vai 

tiek slēgti līgumi? Pašvaldība nevar iejaukties privāta kluba darbībā. 

U.Šteinbergs: Vecākiem ar klubu nav nekādu līgumu. 

I.Krēmere: Uz kāda pamata tiek klubam maksāts? 

U.Šteinbergs: Brīvprātīgs maksājums. 

I.Krēmere: Visiem iesaistītajiem vecākiem būtu jāmēģina noskaidrot lietas apstākļus un 

jāmēģina panākt godīgu kluba darbību. 

U.Šteinbergs: Visa šī nesakārtotība ir sākusies vairāk kā 10 gadus atpakaļ, kad komandai bija 

labi sasniegumi un audzēkņu vecāki bija lieli atbalstītāji un iesaistījās, lai varētu  braukt uz 

dažādām treniņnometnēm utt. Taču  komandas kuras bija jaunākos vecumos un nebija ar tik 

labiem panākumiem, viņiem vairs nevajadzēja tik ekskluzīvas treniņnometnes, viņi vairs 

negribēja maksāt tik lielas maksas.  

R.Krīgers: Šeit jau ir tas konflikts. Bija daži vecāki, kuriem šis bija izdevīgi un vajadzīgs, bet 

šobrīd tas vairs nav aktuāli. 

L.Kadiģe: Bet tad tam klubam varbūt vajag visu pārņemt ieskaitot interešu izglītības 

programmu, trenerus, īrēt stadionu un zāli, kā jebkurš cits klubs. 

U.Šteinbergs: Klubs nevēlas atdot sporta centram savu futbola pulciņu. 



I.Krēmere: Kas ir sporta kluba turētājs? U.Šteinbergs:  Oficiāli pašvaldība. Vecākiem nepatīk 

šāds veidojums un situācija, taču ir spiesti turpināt maksāt. 

R.Krīgers: Esam uzķēruši ļoti sāpīgu un aizdomīgu jautājumu. 

I.Krēmere: Ir grūti saprast, ko mēs tālāk darām pēc šodienas sanāksmes. 

R.Krīgers: Manuprāt ir ļoti labi pamatdarbi, kas ir izdarīti, ar ko var strādāt, kā arī ir jāpaskatās 

kā risināt lietas, kuras izskatās aizdomīgāk, saprast situāciju un rast risinājumu. 

I.Krēmere: Man radās priekšlikums, varbūt neveidot mazāku darba grupu bet tā vietā pie darba 

procesa pieslēdzās visi, kuri konkrētajā brīdī to var izdarīt. Šobrīd mēs varētu sastrukturēt pa 

blokiem nākamos soļus un atsevišķām tēmām veidot diskusijas, visi, kuri var lai pieslēdzās pie 

konkrētās diskusijas. Tēmas par kurām runāt ir ļoti daudz, tik daudz vienā reizē izrunāt mēs 

nevaram. Tikšanās klātienē un/vai attālināti varētu būt reizi 2 nedēļās. Diskusiju tikšanās netiks 

uzskatītas par konsultatīvās padomes sēdēm, tās netiks protokolētas. Galā taps stratēģija, kas 

būs kā kopsavilkums visam darba procesam. 

R.Krīgers: Ir jābūt kādam fokusam, lai nav tikai tukša diskusija. 

I.Krēmere: Matīs, tev vēl ir darba kārtībā ziņojams jautājums. Vai var īsi? 

M.Vārna: Es piedāvāju atstāt šo jautājumu uz nākamo reizi.  

I.Krēmere: Tad tā arī darām. Pārceļam jautājumu par mākslīgā intelekta kamerām Mārupes 

Sporta kompleksā uz nākamo Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sēdi. 

 

SĒDE BEIDZAS: plkst. 19:20  

 

NOLEMTS: 

 Jautājumu par mākslīgā intelekta kamerām Mārupes Sporta kompleksā pārcelt uz 

nākamo Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sēdi; 

 Neveidot darba grupu Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas izstrādei, tā vietā 

veidot atsevišķas diskusijas par atsevišķām tēmām, kurās var piedalīties visi, kuriem 

tajā dienā ir iespēja pieslēgties darbam. 

 

 

IZTEIKTIE PRIEKŠLIKUMI:  

 Ir nepieciešama multifunkcionāla vieglatlētikas manēža. 

 Iespējams, var veidot pakāpenisku principu profesionālajai ievirzei uz atsevišķām 

sekcijām.  

 Iespējams ir kādi sporta veidi ar kuriem sākt profesionālo ievirzi sadarbībā ar 

privātajiem sporta klubiem. 

 Nākamais solis darbā pie stratēģijas ir definēt mērķi un kā mēs redzam novadu, šeit 

varētu iesaistīt visus padomes locekļus un interesentus. 

 

PIELIKUMĀ: 

 Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sēdes prezentācija. 

 Mārupes Tenisa skolas prezentācija 

 

 

Protokolu sagatavoja:  E.Krastiņa, Sabiedrības iesaistes un mārketinga 

nodaļas sporta pārvaldības speciāliste 

 

Sanāksmes vadītāja: I.Krēmere, izpilddirektora vietniece, Sporta un aktīvās 

atpūtas konsultatīvās padomes priekšsēdētāja 

 


