
Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sēde 

SĒDES PROTOKOLS Nr. 2022/3 

 

DATUMS: 2022. gada 25. maijā 

SĒDE SĀKAS: plkst. 17:00  

VIETA: klātienē – Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads.   

 

PADOMĒ piedalās:  

1. Ilze Krēmere, Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece; 

2. Guntis Ruskis, Biedrība “BMX klubs” 

3. Silvestrs Savickis, “Biedrība Mārupes Uzņēmēji” 

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

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

6. Jolanta Ivanova, Biedrība “Pierīgas Partnerība” 

7. Ints Pīrāgs, Biedrība “Basketbola Līga” 

8. Ginta Šenfelde, Salas sākumskolas vecāku padomes pārstāvis 

9. Ildze Straume, novada iedzīvotāja 

10. Ilona Kojaloviča, novada iedzīvotāja 

11. Kaspars Rimša, novada iedzīvotājs 

12. Silvijas Bartušēviča, Mārupes Sporta centra vadītāja; 

13. Guntars Reika, Babītes sporta kompleksa vadītājs; 

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

 

PIEDALĀS pieaicinātie: 

1. Mārtiņš Bojārs, Mārupes novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks; 

2. Liene Šmite, Izglītības pārvaldes vadītāja; 

3. Valdis Kārkliņš, Mārupes novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks 

4. Oļegs Sorokins, Deputāts 

5. Uģis Šteinbergs, Deputāts 

6. Līga Kadiģe, Deputāte 

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

8. Aleksejs Nipers, novada iedzīvotājs; 

9. Baiba Reidzane, biedrības “Jaunie censoņi” valdes locekle (prezentācija) 

 

PADOMĒ nepiedalās; 

1. Juris Beļinskis, novada iedzīvotājs, dažādu sporta pasākuma organizators 

2. Jana Zvejniece, Biedrība “Sporta klubs Virsotne” 

3. Gatis Ģērmanis, novada iedzīvotājs 

4. Kristaps Zvejnieks, novada iedzīvotājs 

5. Dina Kalandarova, Babītes vidusskolas vecāku padomes pārstāvis 

6. Ringolds Prāvasts, Futbola biedrība “Prioritāte” 

 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Iepazīšanās ar Babītes sporta kompleksu; 

2. Oskara Bārtuļa hokeja kluba „BHC 37” prezentācija; 

3. Diskusija par Sporta attīstības stratēģijas izstrādi; 

4. Citi jautājumi. 

  



 

NORISE: 

Sēde notiek Babītes Sporta kompleksā Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes 

novads. Sākums:plkst.17.00  

 

1.Iepazīšanās ar Babītes sporta kompleksu 

Guntars Reika: saka ievadvārdus un sniedz pamatinformāciju par kompleksa noslodzi, interešu 

izglītības apmeklējumu un citu svarīgu informāciju. Babītes Sporta centra vadītājs novada 

Sporta centra apskati. Tiek parādīts lielais un mazais peldbaseins, lielā sporta zāle un mazāka 

sporta zāle. 

Ilze Krēmere: piesaka biedrības “Jaunie censoņi” valdes locekle Baiba Reidzane, lai pastāstītu 

par Oskara Bārtuļa hokeja klubu „BHC 37”. 

 

2.Oskara Bārtuļa hokeja kluba „BHC 37” prezentācija 

Baibas Reidzanes biedrības “Jaunie censoņi” valdes locekles prezentācija.  

B.Reidzāne: pastāsta plašāk par biedrības “Jaunie censoņi” darbību. Biedrība ir dibināta 

2011.gadā. Biedrība ir organizējusi un joprojām organizē hokeja nometnes, sporta pasākumus, 

hokeja klubs „BHC 37”, kā arī nodarbojās ar labdarību. Hokeja klubs „BHC 37” izveidots 

2016.gadā. Klubā darbojās 5 treneri un 97 bērni (6-16 gadi) no kuriem 46 ir Mārupes 

iedzīvotāji. Tiek sniegta informāciju par kluba sadarbību ar pašvaldību un citiem partneriem. 

Kluba pārstāve sniedz informāciju par komandu sasniegumiem. Tiek sniegta informācija par 

Oskara Bārtuļa hokeja kluba „BHC 37” un Rodrigo Laviņa hokeja komandu apvienošanos. 

Prezentācijas beigas. 

Konsultatīvās padomes sēdē tiek uzdots precizējošs jautājums, ko kluba bērni dara vasarā, kā 

tiek organizēts treniņu process? B.Reidzāne atbild pēc sezonas noslēgšanas pavasarī, vasaras 

pirmajā pusē audzēkņiem tiek dots brīvs laiks, lai atpūstos un veltītu laiku citiem sporta 

veidiem. No jūlija vidus treniņi atsākas ar fiziskās sagatavotības treniņiem. Ar 1.augustu 

atsākas treniņi uz ledus. 

Konsultatīvās padomes sēdē tiek uzdots jautājums, kā jūs tiekat galā ar pieaugošajām cenām? 

B.Reidzāne skaidro, ka klubs cīnās. Janvārī atgriežoties uz ledus bijis pārsteigums, ka cenas 

ir paceltas. Pārsvarā cenu pieaugums gulsies uz vecāku pleciem. Šajā gadā pateicoties iespējai 

trenēties Olainē, kur ledus izmaksas bija lētākas, bija iespējams sezonu noslēgt nepaceļot 

maksu, taču nākošajā gadā nevar zināt kā būs, viss atkarīgs no cenu kāpuma. Tiek mēģināts 

rast risinājumu problēmai. 

Guntis Ruskis aicina klātesošos politisko partiju pārstāvjus pastāstīt par atbalstu sportam, kas 

nākotnē tiek plānots šī jautājuma risināšanai.  

Atbilde: Nekas liels nav plānots. Viss balstās uz vecākiem. Ja pašvaldībai ir iespēja iesaistīties, 

tad tas ir labi, jo valsts līmenī arī nekāda atbalsta nav. Biedrības atrodas sliktā pozīcijā, jo ja 

ir finansējums, tas tas vairāk iet uz reģioniem, tas ir redzams, Izlīdzināšanas fonds arī pārsvarā 

aiziet uz reģioniem. Iespējams paši esam vainīgi. Ir kaut kā jauna sākums, būs vairāk 

jāsadarbojas, jāmeklē sadarbība visiem: iedzīvotājiem, uzņēmējiem un pašvaldībai un 

ilgtermiņš tas ir uz labu.. 

Oļegs Sorokins kā Hokeja federācijas pārstāvis papildina, ka B.Reidzena cīnās par 

finansējuma un atbalsta piešķiršanu. Kā vienu no labajām lietām jautājuma risināšanā atzīmē 

abu hokeja klubu apvienošanos, kas samazinās izdevumus un iespējams atvieglos Domei 

finansējuma jautājumu, jo nebūs tik liela sadrumstalotība hokeja klubu starpā. 

Jautājumu daļas beigas. 

 



Ilze Krēmere: turpina iepazīstināt ar darba kārtību un klātesošajiem vadības un deputātu 

pārstāvjiem. Iepazīstina ar jauno Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļas Sporta 

pārvaldības speciālisti Evu Krastiņu.  

 

3.Diskusija par Sporta attīstības stratēģijas izstrādi 

Pirms diskusijas informatīva ievadprezentācija. 

  

E.Krastiņa: iepazīstina ar sevi un ar būtiskākajiem punktiem stratēģijas izveides procesā. 

 

I.Krēmere: informē par iepriekšējo stratēģiju, paveiktajiem un nepaveiktajiem uzdevumiem, 

kā arī iepazīstina ar šobrīd spēkā esošo plānošanas dokumentu (Mārupes novada Attīstības 

programma 2020.-2026.gadam un  Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-

2034.gadam) rīcības virzieniem sporta un aktīvās atpūtas jomā. Tiek sniegta informācija par 

Sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas izstrādes laika grafiku. 

 

Notiek diskusijas 4 darba grupās. 

 

I.Krēmere: izskaidro diskutējamos jautājumus un diskusijas gaitu. 

 

Diskusija 40 minūtes 

 

I.Krēmere: Ziņo par pirmās darba grupas rezultātiem. 

Fokuss: 1) bērni; 2) tautas sports (cilvēki ar īpašām vajadzībām, seniori, āra infrastruktūra 

(zaļais sports)); 3) augstu sasniegumu sports. 

Prioritātes: 1) dažādība sporta pieejamībā atbilstoši interesēm; 2) infrastruktūra – atbalstīt 

esošos sporta veidus atbilstoši infrastruktūrai. Jaunus sporta veidus atbalstīt tas, ja ir iespējas 

attīstīt infrastruktūru. 

Sabiedrības iesaistes formas: 1) dažādas aptaujas (sabiedrībai kopumā, Sporta centru 

audzēkņiem, treneriem); 2) ekspertu intervijas par populārāko sporta veidu piramīdām ar mērķi 

saprast vai veidot pieaugušo komandas un kādas prioritātes atbalstīt. 

Par infrastruktūru (atjaunot, uzlabot, attīstīt): Vieglatlētikas manēža; Stadionu 2.kārtas 

pabeigšana; Piņķu ūdenskrātuves 2.kārta. 

Par infrastruktūru (uzbūvēt, ierīkot): Infrastruktūra ziemas sporta veidu attīstībai; 

Veloinfrastruktūras attīstība, lai var aizbraukt uz ciemiem; Skeitparks un pump track trase. 

Brīvās idejas par fiziskās veselības laukumu nodrošināšanu: 1) attīstīt tautas sportu katrā ciemā 

atbilstoši zemju pieejamībai vai nu Rīgas mežos vai izskatīt izmantot pirmpirkuma tiesības; 2) 

Āra trenažieri ar programmu un darbībām, un citiem objektiem ar multifunkcionālu 

izmantošanu. 

M.Vārna: Ziņo par otrās darba grupas rezultātiem. 

Fokuss: 1) bērni; 2) tautas sports; 3) augstu sasniegumu sports. 

Prioritātes: 1) infrastruktūra – nevajag būvēt jaunus, bet uzturēt vai rekonstruēt tos objektus, 

kuri jau pastāv. Lielais stadions Babītē, baseins Mārupē, trūkst sporta zāles gan interešu 

izglītības realizēšanai, gan pieaugušo sports; 2) stiprināt esošos sporta veidus; 3) sporta 

pasākumu organizēšana. 

Iesaistes formas: visas, bet visdrīzāk aptaujas. Jautājums par  iedzīvotāju iesaisti, aktivitāti. Kad 

cilvēki asociēs sevi ar novadu, tad piedalīsies aptaujās un citos iesaistes veidos. 

I.Krēmere informē, ka Mārupes novadā iedzīvotāju aktivitāte ir laba, ko apliecina eksperta 

vērtējums. 



Par infrastruktūru (atjaunot, uzlabot, attīstīt): 1) stadions Piņķos; 2) Baseins Mārupē; 3) 

Veloceliņu sistēmas attīstīšana, izbūve; 4) Jaunmārupes pamatskolas zālei atjaunot grīdu, tablo 

salabošana, izveidot papildu ģērbtuves; 5) Jaunmārupē pie stadiona ir laukums;  6) mūsdienīgi 

sporta laukumi pie skolām. 

Par infrastruktūru (uzbūvēt, ierīkot): 1) Rekreācijas centrs – rotaļu laukums, dažādu sporta 

veidu iespējas; 2) veloinfrastruktūra; 3) liela sporta bāze (sporta pilsētiņa) – 400 m skrejceliņš, 

futbola laukums, sporta laukums, baseins utt. 

Brīvās idejas par fiziskās veselības laukumu nodrošināšanu: vispirms vajadzētu apzināt, kas ir 

nepieciešams un pēc tam rīkoties. Otrs jautājums, ko vajadzētu apzināt ir teritorijas, kurās 

iespējas izbūvēt objektus. Eiropas finansējuma piesaiste. Līdzdalības budžets. 

E.Krastiņa: Ziņo par trešās darba grupas rezultātiem. 

Fokuss: Bērnu un jauniešu sports. Svarīga ir pieejamība sporta pakalpojumiem un 

infrastruktūrai visām grupām. Īpaši grupā tiek izcelta Sporta skolas izveides nepieciešamība. 

Prioritāte: pilnveidot esošos sporta veidus, jo ir vel daudz, ko pielikt un uzlabot. Izteikta vēlme 

pēc sporta spēlēm. 

Iesaistes formas: aptauja ar korektiem jautājumiem. Aptaujas mērķētas sporta organizācijām, 

biedrībām. Aktīvs Konsultatīvās padomes darbs. Sadarboties ar tiem, kuri jau ir sporta jomā 

iesaistīti. 

Par infrastruktūru: Stadioni, Manēža.  

Brīvās idejas par fiziskās veselības laukumu nodrošināšanu: Kompleksi laukumi ar 

daudzveidīgiem sporta objektiem vienuviet katrā ciemā. Peldvieta, jo nav labiekārtotas 

peldvietas. 

R.Krīgers: Ziņo par ceturtās darba grupas rezultātiem. 

Fokuss: Jauniešu sports/tautas sports. Caur tautas sportu sniegt iespēju ģimenēm iemācīt 

bērniem un jauniešiem iemīlēt sportu un aktīvo atpūtu. Ir sasniegta kapacitāte masveidībai, līdz 

ar to fokuss jāliek uz infrastruktūras attīstību. Jādomā par veselības objektiem, sporta veidu 

vietām. Skolām un pašvaldībai izcelt augstus sasniegumus sportā. Svarīgi organizēt Mārupes 

novada sporta laureātu. 

Prioritāte: 1) infrastruktūra; 2) lokāla mēroga pasākumi. Katram sporta veidam atbilstošs tautas 

sporta pasākums. 

Iesaistes formas: aptaujas anketas sporta klubiem (vadītāju vidū, vai plašāk vecāku vidū). 

Aktīvie sporta kopienu līderi – sadarbība ar Apkaimju konsultatīvo padomi. 

Par infrastruktūru (atjaunot, uzlabot, attīstīt): 1) Babītes pagastā – stadions; 1) Mārupes pagastā 

nelielie laukumi; 2) attālajās vietās, kur ir lielāks iedzīvotāju skaits 100-200 un vairāk, veidot 

dažādu sportu blokus/kvartāliņus. 

Par infrastruktūru (uzbūvēt, ierīkot): Meža takas, slēpošanas trases (īstermiņā). Esam Pierīgā 

vienīgie bez vieglatlētikas attīstības. Vieglatlētika ir pamats izpratnei par to, kā kustās ķermenis 

un caur vieglatlētiku var saprast sev piemērotāko sporta veidu. 

 

I.Krēmere: Pateicās par darba grupu aktīvu iesaisti diskusijā. Tiek izteikts priekšlikums 

nākamo Sporta un aktīvās atpūtas padomes sēdi rīkot Mārupes Sporta centrā. Visi piekrīt. 

Notiek apspriešanās par nākamās sēdes organizēšanas laiku. Tiek nolemts, ka nākamā sēde 

notiks septembrī.  

Tiek uzdots jautājums par stratēģijas izstrādes termiņiem.  

I.Krēmere: skaidro, ka visas vasaras garumā tiks veikti priekšdarbi un gatavots stratēģijas 

projekts, ņemot vērā šodienas diskusijas un septembrī padome uzsāks darbu ar sagatavoto 

stratēģijas projektu, ar aptauju un citu iesaistes formu rezultātiem. 



G.Ruskis: jautā par iespējām padomei redzēt un koriģēt aptaujas anketas pirms tās tiks 

izsūtītas. 

I.Krēmere: atbild, ka būs tādas iespējas. 

Ierosinājums nākošajā sēdē uzaicināt kādu no tenisa klubiem prezentēt sevi. Visi piekrīt. 

Tiek izteikta sūdzība par Beberbeķu ezera pludmales un apkārtnes nesakoptību. Tiek sniegta 

informācija, ka tā ir Rīgas mežu teritorija un tiks  uzsāktas sarunas, lai risinātu situāciju. 

O.Sorokins: izsaka priekšlikumu par nelielu sporta laukumu izveidošanu. Tiek minēts piemērs 

par Lindenholma mājām, kur ir mazs bet ļoti labs volejbola un basketbola laukums, taču jaunieši 

tiek dzīti prom. Šādu mazu laukumu izveide izmaksā salīdzinoši maz pret baseinu vai manēžu. 

Tiek minēts apvienot slēpošanas trasi, kur kad nav sniegs to varētu izmantot skriešanai. 

Ieteikums pievērsties maziem, mazbudžeta projektiem. 

I.Krēmere saka atvadu vārdus. 

 

SĒDE BEIDZAS: plkst. 19:30  

 

NOLEMTS: 

 Nākamo sēdi organizēt Mārupes Sporta kompleksā septembrī; 

 Nākamajā sēdē uz prezentāciju uzaicināt kādu no tenisa klubiem. 

 

IZTEIKTIE PRIEKŠLIKUMI:  

 Attīstīt vairāk mazākus, mazbudžeta sporta laukumus plašākam sabiedrības lokam. 

 Stratēģijas izstrādē iesaistīt Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvo padomi un 

sadarboties ar Apkaimju konsultatīvo padomi. 

 Stratēģijas izstrādē, aptauju veidā, iesaistīt sporta organizācijas. 

 Veidot fokusgrupau intervijas/diskusijas. 

 

PIELIKUMĀ: 

 Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sēdes 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 

 


