Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksme
SANĀKSMES PROTOKOLS Nr.2

DATUMS:2016.gada 18.augusts
LAIKS:plkst.17:30
VIETA: Mārupes novada Dome, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov.,LV-2167
PADOMES SASTĀVS:
1. Ilze Krēmere, Mārupes novada Dome, Attīstības nodaļas vadītāja
2. Līga Kadiģe, Mārupes novada Dome, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas vadītāja
3. Guntis Ruskis, Biedrība “Pierīgas partnerība” un Biedrība “Mārupes BMX klubs”
4. Svetlana Avene-Aveniņa, Biedrība “Mārupes uzņēmēji” pārstāve
5. Ints Pīrāgs, Biedrība “Mārupes novada basketbola līga” valdes loceklis
6. Aivars Ābols, Biedrība “Mārupes Auto Moto klubs “Bieriņi” valdes priekšsēdētājs
7. Kristaps Gredzens, Veikborda parks “Marupe Wake park” īpašnieks
8. Andris Zēģele, Mārupes iedzīvotājs
9. Edgars Jansons, Mārupes iedzīvotājs
PADOMES SASTĀVS (Nav ieradušies):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Silvija Bartuševiča, Mārupes Sporta centra vadītāja
Anrijs Survillo, Mārupes iedzīvotājs
Ilmārs Jasinskis, Mārupes iedzīvotājs
Juris Kajaks, Mārupes iedzīvotājs
Jānis Lagzdkalns, Mārupes iedzīvotājs
Renārs Freibergs, Mārupes iedzīvotājs

PIEAICINĀTIE (Piedalās):
1. Gaļina Sušiņina, Mārupes novada Dome, Juridiskās nodaļas vadītāja
2. Ira Dūduma, Mārupes novada Dome deputāte, kultūras nama direktore
DARBA KĀRTĪBA:
1. Interešu izglītības nodrošināšana (maksas) – lēmuma projekts – par Mārupes novada
Sporta centra maksas pakalpojumiem.

NORISE
Tiek atklāta sanāksme un konstatēts, ka uz šo sanāksmi ieradusies tikai puse no padomes
locekļiem, kas nozīmē, ka lēmumus šajā sanāksmē nebūs iespējams pieņemt.
Ņemot vērā, ka sākotnēji tika plānots, ka Padomes sanāksmes tiks sasauktas laikos, kad var
ierasties visi, ir ierosinājums veikt grozījumus nolikumā par to, ja nav ieradušies visi padomes
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locekļi uz sanāksmi un tomēr būtu iespējams pieņemt lēmumus, tad pusei no padomes sastāva
ir tiesības pieņemt lēmumus.
Izskata darba kārtības jautājumu par Mārupes novada Sporta centra maksas
pakalpojumiem.
Galvenais iemesls maksas pakalpojumu izveidošanai - kvalitatīvāks treneru darbs, līdz ar to
maksimāli šo maksājumu novirzīt treneru atalgojumam.
Ņemot vērā, ka Mārupes novada Sporta centrs nav izglītības iestāde, tad saistošie
noteikumi šajā gadījumā nav iespējami, bet tikai Domes lēmums ar maksas cenrādi.
Pakalpojuma cena ir paredzēta ar PVN. Vecāku samaksātā nauda tiek novirzīta Mārupes Domes
budžetā, kas tālāk tiek novirzīta treneru atalgojumam.
Svarīgi šo jautājumu izrunāt un pieņemt lēmumu līdz jaunajam gadam, kad tiek plānots
jaunais budžets. Treneru algas ir iespējams mainīt un pamatojums, kādēļ paredzēt budžetā ar
jauno gadu lielāku atalgojumu treneriem ir tāds, ka ir ieviests cenrādis un tas mērķtiecīgi balstīts
uz to, lai treneriem paceltu algas.
Maksājumi paredzēti visiem sporta veidiem, kas ir iekļauti Mārupes novada Sporta
centrā. Svarīgi saprast, vai šī pakalpojuma cena ir visiem sporta veidiem vienāda, vai
diferencēta un kāda būtu šī cena?
Viens no padomes locekļiem izsaka priekšlikumu daudz bērnu ģimenēm rast iespēju
piešķirt atlaidi šiem maksas pakalpojumiem – iekļaut šajā lēmuma projektā atsevišķu punktu.
Lai pieņemtu galīgo lēmumu nepieciešama jautājuma ierosinātāja – Mārupes sporta
centra pārstāvja klātbūtne, papildus arī finansiālais pamatojums – aprēķins (atspoguļot šī
maksājuma izlietojumu), kuru Mārupes sporta centram būtu nepieciešams sagatavot uz nākamo
sanāksmi.
Nākamā sanāksme tiek plānota septembra otrajā vai trešajā nedēļa, kad tiks sagatavots
finansiālais pamatojums.
PIEŅEMTIE LĒMUMI:
1. Ņemot vērā to, ka uz sanāksmi padomes locekļi nebija pilnā sastāvā, lēmumi netika
pieņemti.
PIELIKUMĀ:
1. Dalībnieku reģistrācijas saraksts;
2. Lēmuma projekts - Mārupes novada Sporta centra maksas pakalpojumiem.
SANĀKSME BEIDZĀS: plkst.18:30
Protokolēja: Attīstības nodaļas vadītāja palīgs

J.Kursiša
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