Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksme
SANĀKSMES PROTOKOLS Nr.1

DATUMS:2016.gada 13.jūnijs
LAIKS:plkst.16:00
VIETA: Mārupes novada Dome, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov.,LV-2167
PADOMES SASTĀVS:
1. Ilze Krēmere, Attīstības nodaļas vadītāja
2. Līga Kadiģe, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas vadītāja
3. Silvija Bartuševiča, Mārupes Sporta centra vadītāja
4. Guntis Ruskis, Biedrība “Pierīgas partnerība” un Biedrība “Mārupes BMX klubs”
5. Evita Sondore, Biedrība “Mārupes uzņēmēji” valdes priekšsēdētāja
6. Ints Pīrāgs, Biedrība “Mārupes novada basketbola līga” valdes loceklis
7. Aivars Ābols, Biedrība “Mārupes Auto Moto klubs “Bieriņi” valdes priekšsēdētājs
8. Ilmārs Jasinskis, Mārupes iedzīvotājs
9. Juris Kajaks, Mārupes iedzīvotājs
10. Andris Zēģele, Mārupes iedzīvotājs
11. Jānis Lagzdkalns, Mārupes iedzīvotājs
12. Edgars Jansons, Mārupes iedzīvotājs
PADOMES SASTĀVS (Nav ieradušies):
1. Kristaps Gredzens, Veikborda parks “Marupe Wake park” īpašnieks
2. Anrijs Survillo, Mārupes iedzīvotājs
3. Renārs Freibergs, Mārupes iedzīvotājs
PIEAICINĀTIE (Piedalās):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Silvestrs Savickis, Mārupes iedzīvotājs
Pēteris Pikše, Mārupes novada Domes Attīstības komitejas priekšsēdētājs
Matīss Vārna, Mārupes Sporta centra sporta pasākumu organizators
Juris Opuļskis, AS “Dinamo”
Gaļina Sušiņina, Mārupes novada Domes Juridiskās nodaļas vadītāja
Dace Žīgure, Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja

DARBA KĀRTĪBA:
1. Informācija par Padomi.
2. Vispārīga informācija par Mārupes novada apstiprināto sporta un aktīvās atpūtas
stratēģiju
3. 2016.gadā plānotās rīcības un paveiktais, kā arī plāni līdz gada beigām:
a. Rīcības plāna investīcijas:
- izglītības iestāžu sporta infrastruktūra,
- publiski pieejamā sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūra
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4.
5.
6.

7.

b. Rīcības plāna Mārupes Sporta centra kompetence:
- kopējās nozares attīstība, pārvaldība,
- Bērnu un jauniešu sporta nodarbības un izglītība,
- sporta un aktīvās atpūtas notikumi un sadarbība,
- sporta un aktīvās atpūtas popularizēšana
Atskaite par biedrības “Mārupes BMX klubs” deleģētā uzdevuma izpildes
novērtējumu un turpmāku deleģēšanas līguma izpildi.
Iesniegums no biedrības “Mārupes Hokeja savienības”, nepieciešamība ledus halles
īrei un slidošanas nodarbībām.
Iecere par detālplānojuma izstrādi Tīrainē, pašvaldības īpašumā sporta koncepcijas
īstenošanai un priekšlikumi par 2015.gadā rīkotā konkursa rezultātu atsevišķam zemes
gabalam Tīrainē.
Aktuālie jautājumi:
- Interešu izglītības nodrošināšana (maksas vai bezmaksas).
- Citi ierosinājumi un priekšlikumi.

NORISE
Tiek atklāta sanāksme un iepazīstināti visi ar padomes nolikumu, padomes uzdevumiem,
padomes sastāvu un šīs sanāksmes darba kārtību. Padomes sēdes plānotas ne retāk kā 3 reizes
gadā, tās koordinē Attīstības nodaļa. Norāda, ka padomes pārstāvji ir tiesīgi ierosināt
priekšlikumus, sūtīt Attīstības nodaļai dažādas aktualitātes, jautājumus, kurus nepieciešams
risināt sadarbībā ar pašvaldību. Padome ir kā starpnieks, kas izvirza priekšlikumus Domei.
Informē, ka 2015.gadā tika izstrādāta sporta un aktīvās atpūtas stratēģija, kas izveidota uz 5
gadiem. Padomes uzdevums ir uzraudzīt stratēģijas ieviešanu.
Katrai konsultatīvajai padomei Mārupes pašvaldības mājas lapā būs sadaļa, kur tiks ievietoti
sanāksmes protokoli un citi publiskojamie materiāli. (prezentācija pievienota pielikumā)
Tiek piedāvāts visiem kopā noskatīties Mārupes Sporta centra sagatavoto filmu – Mārupes
Sporta centrs 2016.
Informē par 2016.gada sporta un aktīvās atpūtas rīcības plāna investīcijām: (prezentācija
pievienota pielikumā)
 Mārupes vidusskolas stadionu rekonstrukcija - šobrīd notiek tehniskā projekta
būvekspertīze;
 Mārupes pamatskolas stadiona rekonstrukcija - šobrīd notiek zemes īpašuma tiesību
jautājumu sakārtošana;
 Jaunmārupes stadiona attīstība – šobrīd notiek būvekspertīze, pēc tā plānots iepirkums
būvniecībā;
 Skultes stadiona attīstība – šogad tiks pabeigta projektēšana un būvekspertīze;
 Noliktavas izveide Mārupes sporta centram – plānots šogad izbūvēt;
 Jaunmārupes dabas parka (aktīvās atpūtas vietas attīstība) – šogad tiks pasūtīt tehniskais
projekts;
 Skultes aktīvās atpūtas dabas parka izveide – šogad plānota tehniskā projekta izstrāde;
 Jaunu ielas vingrošanas laukumu nepieciešamības izvērtējums – saprast, vai vēl ir
vajadzība un nepieciešamība novadam;
 Tūrisma velomaršrutu pilnveide – plānoti vēl vienu vai divu velomaršrutu marķējumu
izveidošana;
 Medemu purva takas izveide – šogad plānots vienoties ar “Rīgas meži”, lai tālāk attīstītu
purva takas.
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Tiek rādīta Mārupes Sporta centra sagatavotā prezentācija - Mārupes Sporta centrs (Rīcības
plāna Mārupes sporta centra kompetence). Norāda, ka rīcības plānā ir 5 jautājumi, kas ir
Mārupes sporta centra kompetencē. (prezentācija pievienota pielikumā)
Izskata darba kārtības 4.jautājumu - atskaite par biedrības “Mārupes BMX klubs”
deleģētā uzdevuma izpildes novērtējumu un turpmāku deleģēšanas līguma izpildi.
Diskusijas:
2010.gadā ir noslēgts nomas līgums ar biedrību “Mārupes BMX klubs” par pašvaldības zemes
gabala lietošanu, kas katru gadu tiek atkārtoti pagarināts. Nosacījumi deleģēšanas līgumā ir
tādi, ka katru gadu BMX jāiesniedz atskaites MD, kas līdz šim ir pirmo reizi iesniegta. Treneru
padomē tika izvērtēta šī atskaite un konstatēts, ka atskaite ir iesniegta neprecīza.
Tiek norādīts, ka BMX mājas lapā ir pieejama detalizēta informācija par kluba darbību un
sasniegumiem.
Piebraucamais ceļš uz BMX (Lapiņu dambis) plānos ir paredzēts, ka būs 2016.gadā.
Ir ierosinājums pamainīt iestāšanās laikus deleģēšanas līgumā. Lūgums, ka iestāšanos Sporta
centrā veikt novembra vidū, vasarā iestāšanos veikt jūnijā sākumā.
Tiek norādīts uz vēl vienu problēmu – apmeklētību. Programma ir jāīsteno.
Pamainot iestāšanās laikus, šī problēma tiktu atrisināta.
Nolemj:
Savstarpēji Sporta centram un BMX sakārtot jautājumus par deleģēšanas līguma
nosacījumiem un izpildi. Tiks nosūtīta vēstule no Domes par nepieciešamo dokumentu un
papildus skaidrojumu iesniegšanu izvērtēšanai.
Izskata darba kārtības 5.jautājumu – iesniegums no biedrības “Mārupes Hokeja
savienības”, nepieciešamība ledus halles īrei un slidošanas nodarbībām.
Diskusijas:
Tiek norādīts, ka no pašvaldības tiek prasīts piešķirt vai nepiešķirt pašvaldības funkciju
īstenošanu pašvaldības likuma 15. panta 4.punkta izpratnē – ar kuru autonomās funkcijas
piešķiršanu drīkst novirzīt arī fiziskām vai juridiskām personām.
Saskaņā ar iesniegumu, no Domes nekas netiek prasīts – ne zeme, ne ēkas, ne inventārs, ne
finansējums. Prasa deleģēt pašvaldības funkciju “Mārupes Hokeja savienībai”, lai Mārupes
novadā darbotos tikai viena biedrība. Tiek norādīts, ka līdz šim seši sporta veidi no pašvaldības
ir atbalstīti, tagad tiek virzīts vēl viens – hokejs.
Tiek jautāts, kāda sadarbība tieši ir vajadzīga no pašvaldības? Vai juridiski tas ir iespējams,
šādu līgumu noslēgt. Kas finansēs trenerus, ledus īri? Pagaidām nav izstrādāta interešu
izglītības programma, lai deleģētu šo hokeja funkciju.
Skaidro, ka Mārupē ir daudz bērnu, kuri brauc uz hokeja treniņiem citur, līdz ar to tiks
nodrošināts:
 labāka loģistika – tuvāk mājām;
 bērni tiks uzticēti profesionāļiem;
 nodrošināta kvalitāte;
 hallē tiks nodrošināta apmeklētība un uzņēmums nebankrotēs.
Piebilde par to, ka visas hokeja halles citās pašvaldībās tiek subsidētas no pašvaldības.
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Biedrība “Mārupes Hokeja savienība” paši sagatavos un sertificēs interešu izglītības
programmu. Ja tiek prasīta interešu izglītības programma, tad, lai pašvaldība piešķir
finansējumu. Par ledus īri maksās vecāki.
Tiek precizēts, ka interešu izglītības programmu apstiprina Dome. Pašvaldība nevis deleģē
funkciju, bet gan deleģē konkrētas interešu izglītības programmas realizāciju. Telpas arī nav
biedrībai “Mārupes Hokeja savienība” (telpas pieder trešajai personai), iespējas darboties hallē
būtu visiem, kas uz to pretendētu.
Norāda, lai biedrība “Mārupes Hokeja savienība” konsultatīvai padomei, kas uzrauga
koncepciju, iesniedz tāmi par paredzēto finansējumu vienā gadā – cik būs vajadzīgs pašvaldības
līdzfinansējums hokejā.
Ierosina, lai MD sagatavo atbildes vēstuli biedrībai “Mārupes Hokeja savienība” un norāda,
kādus papildus dokumentus vēl nepieciešams iesniegt, lai šo jautājumu atkārtoti varētu izskatīt.
Ierosina, lai biedrība “Mārupes Hokeja savienība” noslēdz savstarpēju līgumu ar hokeja halles
īpašnieku, savā starpā vienojās par darbībām un pēc tam var vērsties pie MD par konkrētām
lietām.
Ir iesniegts iesniegums un konsultatīvā padome lemj, ka tiek slēgts deleģēšanas līgums ar šo
biedrību, ka biedrība ir gatava realizēt interešu izglītības programmu. Dome ir gatava izskatīt
iespējas atbalstīt trenerus ar algām. Visi deleģēšanas līgumi ir jāsaskaņo ar VARAM.
Informē, ka atbalsts arī līdz šim hokejam ir bijis. Mārupes pieaugušo hokeju komandai 2015. –
2016.gadam sezonas izdevumi (ledus laukums, tērpi, transports utt.) ir 26 000 EUR gadā.
Līgums ir ar Inbox.lv ledus halli.
Nolemj:
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.
Izskata darba kārtības 6.jautājumu – iecere par detālplānojuma izstrādi Tīrainē,
pašvaldības īpašumā sporta koncepcijas īstenošanai un priekšlikumi par 2015.gadā rīkotā
konkursa rezultātu atsevišķam zemes gabalam Tīrainē.
Diskusijas:
Informē, ka šī teritorija ir pamatā paredzēta sportam. Iezīmētās zemes platības ir pašvaldības
zemes. Viena no šīm teritorijām ir nodota konkursam vērtēt un skatīties, vai šai teritorijai būtu
pieprasījums pēc kāda sporta nozares attīstītāja iniciatīvas. Pieteicās trīs pretendenti, divi no
tiem neatbilda, jo vēlējās būvēt lielas būves (teritorija ir dabas apstādījuma teritorija), trešā no
tiem bija regbijam piemērots sporta laukums. Pagaidām šajā teritorijā trūkst komunikācijas,
piebraucamie ceļi, stāvvietas. (teritorijas plāns redzama prezentācija – MD sporta un aktīvās
atpūtas konsultatīvā padome, pēdējā slaidā)
Teritorijai ir dažāds funkcionālais plānojums, lai to nākotnē veiksmīgi attīstītu, tādēļ ir svarīgi
saprast:
 kur būtu nepieciešams izplānot infrastruktūru;
 kādas būtu nepieciešamās būves (zaļajās teritorijās nav paredzētas būves, bet domāta
kā āra telpa (āra trenažieri);
 kādus sporta veidus tur varētu ieviest.
Konsultatīvās padomes uzdevums ir vai nu atbalstīt vai neatbalstīt jaunās iniciatīvas.

4

Ir iesniegts iesniegums no biedrības “Regbija klubs “Livonia”” par iespēju nomāt pašvaldības
zemi šajā teritorijā. Regbija pārstāvji lūdz konceptuālu atbalstu par regbija ieviešanu Mārupē
(uz laukuma paredzēts gan regbija, gan futbola laukums).
Ierosinājums apzināt šos potenciālos sporta veidus šajā teritorijā - kādi tie varētu būt, kādus
sporta veidus vēl varētu ieviest.
Ierosina vadīties pēc lielajiem (masveida) sporta veidiem un tālāk paliek pārējie. Teniss ir ļoti
dārgs sporta veids. Regbija ieviesējiem uz doto brīdi nav skaidra koncepcija. Labāk būvēt
stadionu Mārupē.

Nolemj:
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.
Izskata darba kārtības 7.jautājumu – interešu izglītības nodrošināšana (maksas vai
bezmaksas).
Diskusijas:
Mārupe ir viena no retajām vai vienīgā pašvaldība, kur vecāki nemaksā līdzfinansējumu.
Līdzfinansējums ir kā papildus finansējums, lai tiktu nodrošināta Mārupes Sporta centra
darbība un uzlabota treneru darba kvalitāte (veicināta treneru motivācija), lai pamatā veicinātu
interešu izglītības programmas realizāciju/nodrošināšanu. Kā arī tādā veidā, līdzfinansējuma
maksāšana, disciplinētu vecākus, jo ir novērots neregulārs treniņu apmeklējums. Ierosina
mēneša maksu 15,00 EUR, kā arī par katru programmu atsevišķi mēneša maksa noteikta 15,00
EUR, lai nebūtu tā, ka bērns ir pieteikts četros pulciņos, bet fiziski nemaz nevar tos apmeklēt.
Nolemj:
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.
Izskata darba kārtības 7.jautājumu – citi jautājumi un priekšlikumi.
Ierosina, lai sanāksmes izskatāmos jautājumus turpmāk iesūtu laicīgi pirms sanāksmēm arī
pārējiem padomes locekļiem, citādi nav iespējams pieņemt lēmumus tik īsā laikā, neizlasot
attiecīgos dokumentus.
Jautā, vai būs publiska informācija par to, ka Mārupes novads piedalīsies Latvijas olimpiādē?
Norāda, ka informācija ir nodota sabiedriskajām attiecībām, bet nav ievietota mājas lapā.
Informācija tiks aktualizēta un ievietota pašvaldības mājas lapā tuvākajā laikā.
Nākamā sanāksme plānota rudenī, bet ņemot vērā jautājumu svarīgumu un aktualitāti, tiks
sasaukta ātrāk – augustā.

PIEŅEMTIE LĒMUMI:
5

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.
PIELIKUMĀ:
1. Dalībnieku reģistrācijas saraksts;
2. Prezentācija – Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvā padome;
3. Prezentācija – Mārupes Sporta centrs (Rīcības plāna Mārupes sporta centra
kompetence);
4. Atskaite par biedrības “Mārupes BMX klubs” deleģētā uzdevuma izpildes
novērtējumu;
5. Iesniegums no biedrības “Mārupes Hokeja savienības”, nepieciešamība ledus halles īrei
un slidošanas nodarbībām.
SANĀKSME BEIDZĀS: plkst.18:30
Protokolēja: Attīstības nodaļas vadītāja palīgs

J.Kursiša
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