Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksme
SANĀKSMES PROTOKOLS Nr.3

DATUMS:2016.gada 20.septembris
LAIKS:plkst.16:00
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. Silvija Bartuševiča, Mārupes Sporta centra vadītāja
4. Matīss Vārna, Mārupes Sporta centra darbinieks
5. Guntis Ruskis, Biedrība “Mārupes BMX klubs” valdes priekšsēdētājs
6. Evita Sondore, Biedrība “Mārupes uzņēmēji” valdes priekšsēdētāja
7. Ints Pīrāgs, Biedrība “Mārupes novada basketbola līga” valdes loceklis
8. Ilmārs Jasinskis, Mārupes iedzīvotājs
9. Anrijs Survillo, Mārupes iedzīvotājs
10. Juris Kajaks, Mārupes iedzīvotājs
11. Andris Zēģele, Mārupes iedzīvotājs
12. Jānis Lagzdkalns, Mārupes iedzīvotājs
13. Edgars Jansons, Mārupes iedzīvotājs
PADOMES SASTĀVS (Nav ieradušies):
1.
2.
3.
4.

Aivars Ābols, Biedrība “Mārupes Auto Moto klubs “Bieriņi” valdes priekšsēdētājs
Biedrība, “Pierīgas partnerība” pārstāvis
Kristaps Gredzens, Veikborda parks “Marupe Wake park” īpašnieks
Renārs Freibergs, Mārupes iedzīvotājs

PIEAICINĀTIE (Piedalās):
1. Mārtiņš Bojārs, Mārupes novada Domes priekšsēdētājs
2. Laima Levanoviča, Mārupes novada Dome, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par lokālplānojuma izstrādi Tīrainē, kas paredzēta sporta aktivitātēm. Izskatīt
sagatavoto darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei.
2. Interešu izglītības nodrošināšana (maksas) – par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu
Mārupes sporta centrā.
NORISE
Izskata darba kārtības 1.jautājumu – par lokālplānojuma izstrādi Tīrainē, kas paredzēta
sporta aktivitātēm. Izskatīt sagatavoto darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei.
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Informē padomi par izstrādāto lokālplānojuma darba uzdevumu Tīraines ciema daļā.
Šajā teritorijā ir zonējums, kas šobrīd ne visur pieļauj būves un ir dažāda to izmantošana, tāpēc
plānots veikt lokālplānojuma izstrādi ar kuru ir iespējams grozīt zonējumu. Izstrādāt kopīgu tās
teritorijas attīstības koncepciju, kas ietvertu gan ceļus, gan komunikāciju risinājumus un arī
publiskās ārtelpas veidošanu. Jāņem vērā, ka teritorijas plānojumā ir daudz dabas teritorijas,
līdz ar to arī jāsaglabā teritorijā zaļā zona.
Darba uzdevumā Izstrādātājam ir lūgts sagatavot priekšlikumus teritorijas funkcionālajam
izmantojumam un zonējumam. Galvenās funkcijas, kas šajā teritorijā būtu jāparedz ir vispārīgi
uzskaitītas, pieņemot, ka priekšlikumi tiek iesniegti un izskatīti. Paredzētās funkcijas – atklātie
sporta laukumi komandas spēlēm, āra laukumi un trases ziemas sporta veidiem, kompleksā
apbūve ar sporta aktivitātēm saistīto tehnisko telpu izvietošanu, rotaļu laukumiem,
stāvlaukumiem, teritorijas, kas paredzētas ar sporta aktivitātēm paredzētajiem pakalpojumiem
un pasākumu vajadzībām. Teritorijā nav paredzētas lielas halles un būves.
Darba uzdevums nenosaka pilnīgi konkrēti, kāda būve tur būs paredzēta. Galvenās funkcijas,
kas būtu jāiekļauj šajā teritorijā vēlams izrunāt šajā padomes sanāksmē. (pielikumā izdales
materiāli)
Diskusija:
Ierosinājums šajā teritorijā tomēr paredzēt arī būvi / ēku (sporta zāli, angāru), lai arī sliktos un
ziemas apstākļos tur būtu iespējams darboties. Paredzēt parka izveidi tādu, ka ziemā tur varētu
ierīkot slēpošanas trasi.
Informē, ka viena no paredzētajām funkcijām ir kompleksā būve. Jautājums, vai tas būtu
pašvaldības funkciju ietvaros jāveic. Atgādina, ka strādājot pie Sporta stratēģijas, tad šo
teritoriju iezīmēja, ka tā ir paredzēta attīstībai sportam un aktīvai atpūtai, kur darbojās ārējie
sadarbības partneri. Līdz ar to pašvaldības funkcijas tur nav paredzētas.
Iesaka tomēr paredzēt arī pašvaldības virsuzraudzību šajā teritorijā. Kā arī paredzēt un rast
iespēju no pašvaldības līdzekļiem realizēt šo ēku būvniecību.
Informē, ka virsuzraudzību nodrošina ar nomas līgumiem. Tā tas notiek par visām teritorijām,
būvēm un zemēm. Kad lokālplānojumam būs jau reāls redzējums, zināms pieprasījums, tad
iespējams var arī paredzēt nākotnē nelielu sporta zāli – tas būtu reāli izdarāms un to var
paredzēt, bet ne šobrīd.
Ierosinājumi un interese ir no ārējiem partneriem. Visiem potenciālajiem sadarbības partneriem
tiek norādīts, ka būs atklāts konkurss pēc šī lokālplānojuma, kad pašvaldība zinās teritorijas vai
zemes vienības, kuras varēs nodot uz izsoli. Jebkurš, kurš būs gatavs ar savu konkrētu
piedāvājumu, ar savu investoru, skaidrs, kā tiks ieguldīts finansējums, kā redzēs šīs teritorijas
attīstību sportā, varēs piedalīties.
Nolemj:
Vienojas, ka papildina funkcijas ar kompleksas būves - sporta zāles izveidi, kas dod plašākas /
neierobežotākas iespējas. Vienojas, ka virza šo darba uzdevumu uz 28.septembra Domes sēdi.
Izskata darba kārtības 2.jautājumu – interešu izglītības nodrošināšana (maksas) – par
audzēkņu vecāku maksājumu Mārupes sporta centrā.
Sporta centra pārstāvji informē detalizētāk par iesniegtajiem materiāliem un izstrādātajiem
priekšlikumiem (pielikumā izdales materiāli)
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Aprēķini ir veikti, ņemot vērā audzēkņu skaitu, treneru atalgojumu un sporta zāles īri. Vienā
tabulā izmaksas aprēķinātas iekļaujot sporta zāles izmaksas un otrā tabulā izmaksas norādītas
bez sporta zāles izmaksām. Aprēķinā ir norādīts, cik pašvaldībai sastāda viena audzēkņa
izmaksas pa sporta veidiem.
Informē, ka šajā 2016-2017 mācību gadā, attiecībā uz Mārupes Sporta centra sporta
piedāvātajiem pakalpojumiem jau ir noteikts, ka tie ir bezmaksas. Jautājumu būtu nepieciešams
izskatīt, lai izmaiņas tiktu ieviestas nākamajā mācību gadā un turpmāk.
Diskusija:
Padomes pārstāvis jautā, kur paliks vecāku finansējums? Vai no tā mainīsies treneru
atalgojums? Vai vecāku līdzfinansējums braucieniem būs mazāks? Vai tas būs elastīgs
maksājums, ja piemēram, ir vairāki bērni?
Atbild, ka finansējums būs Mārupes novada Domes pārraudzībā. Treneru atalgojums no tā tiešā
veidā nemainās. Mārupes Sporta centrs ir struktūrvienība, kas ir Mārupes novada Domē, līdz ar
to budžets ir kopējs un vienots, atsevišķi nebūs iespējams izdalīt vecāku maksājumus un nebūs
redzams sadalījums, lai redzētu tiešo plūsmu, kā tas tālāk tiek virzīts sportam. Ja šāds
maksājums tiks pieņemts, tad Mārupes Sporta centram ir tiesības ierosināt Domes sēdē
priekšlikumu treneru atalgojuma pārskatīšanai. Ņemot vērā, ka treneru atalgojums pielīdzināts
amatpersonu atalgojuma sliekšņiem, tad ir pārbaudīts, ka to ir iespējams pārskatīt. Ja budžets
pieaug, tad tas arī nozīmē, ka sportam tiks atvēlēti šie līdzekļi.
Vecāku līdzfinansējums braucieniem nebūs mazāks, jo tas ir saistīts arī ar telpu izmaksām.
Pamatā vecāku līdzfinansējums ir paredzēts, lai disciplinētu audzēkņus un vecākus, veidotu
stabilu apmeklētību un varētu regulāri nokomplektēt grupas. Daudzbērnu ģimenēm var
piemērot atlaides un tādas var izstrādāt arī šajā gadījumā.
Priekšlikums izvilkt vidējo summu starp sporta veidiem. Daudzbērnu ģimenēm vienā sporta
veidā maksāt tikai vienam bērnam un pārējiem bērniem piešķirt 100% atlaidi. Svarīgi nolemt
tā, lai joprojām būtu iespējams visiem iedzīvotājiem samaksāt un visi bērni varētu apmeklēt
sporta aktivitātes.
Informē, ka Mārupē ir 450 daudzbērnu ģimenes. Līdz šim Mārupe ir ļoti priviliģētā situācijā,
jo šie pakalpojumi tiek piedāvāti bezmaksas. Citur par šādiem pakalpojumiem vecāki paši
maksā. Par atlaižu sistēmu vēl atsevišķi jārunā citā sanāksmē, uz šo sanāksmi konceptuāli
jāpieņem lēmums par maksājumu kā tādu un kāds tas būtu.
Padomes pārstāvis jautā vai Mārupes Sporta centrs ir domājis par treneru aizvietošanu? Ja tiek
maksāts līdzfinansējums, tad gribētos, lai visi treniņi notiek un nebūtu šāda problēma, kā bieži
vien tas ir bijis. Varbūt ir iespējams, ka cita sporta veida treneri, atbilstoši grafikam un iespējām,
tiek novirzīti, vai grupas tiek apvienotas, lai bērniem tomēr notiktu nodarbības.
Mārupes Sporta centra pārstāvis informē, ka par to jau tagad tiek domāts un ir pieņemti divi
jauni treneri. Problēma gan ir tāda, ka brīvlaikā aktivitāte ir ļoti pasīva.
Ierosina brīvlaikā šādus pakalpojumus / treniņus nepiedāvāt un, ka Mārupes Sporta centrs
brīvlaikā ir slēgts. Iedzīvotāji vēlas savu brīvo laiku pavadīt kopā ar ģimeni.
Padomes pārstāvis norāda, ka par šo jautājumu bija iespējams runāt savlaicīgi un maksu ieviest
jau šogad, bet tas tika atlikts tā iemesla dēļ, ka nebija ieradušies uz iepriekšējo sanāksmi
Mārupes Sporta centra pārstāvji. Iesaka par šo jautājumu pieņemt lēmumu un jau 2017.gadā
ieviest līdzmaksājumu.
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Mārupes Sporta centrā veiktos maksājumus par treniņu pakalpojumiem iedzīvotājiem būs
iespējams iesniegt VID un iekļaut gada ienākumu deklarācijā kā attaisnotos izdevumus par
interešu izglītības programmu. Visas sporta nodarbības ir apstiprinātas kā izglītības interešu
programmas, saskaņotas un apstiprinātas Mārupes novada Domē.
Maksājumu nav iespējams izdarīt nedēļas, divu nedēļu laikā. Jāizstrādā plāns, kā to var realizēt,
jārēķinās ar papildus administratīvajām izmaksām. Mārupes Sporta centrā lietvedis jānoformē
uz pilnu slodzi. Maksājumiem, rēķinu izrakstīšanai nepieciešama kontrole. Maksājumus var
ieviest ne ātrāk kā ar 2017.gada 01.janvāri.
Edgars Jansons ir pret vienveidīga lēmuma projekta sagatavošanu un nosūtīšanu Domei.
Komentārs: “ka Mārupes Domes profesionālajās sporta zālēs, sporta komiteja negrib realizēt
izaugsmi pēc augstiem sporta rezultātiem”.
Padomes pārstāvis ierosina rast iespēju nākotnē Mārupē izveidot Sporta skolu.
Informē padomi, ka šī gada sākumā tika izstrādāta Sporta stratēģija (apstiprināta uz 5 gadiem),
tika izskatīts arī sporta pārvaldes jeb Sporta skolas jautājums. Sporta stratēģijas izstrādes
ietvaros tika veikta aptauja sporta jomas profesionāļu un sabiedrības pārstāvju aptauja, kur
lielākais skaits respondentu nobalsoja par tautas sportu. Padomes viens no uzdevumiem ir šīs
Stratēģijas uzraudzība.
Ja ir vēlme šo jautājumu aktualizēt, tad aicina iesniegt sagatavotu detalizētu priekšlikumu, kādēļ
tā būtu prioritāte, kādi būtu ieguvumi un kā to realizēt, lai būtu pamats aktualizēt/ papildināt
jau izstrādāto sporta stratēģiju.
Informē, ka apstiprinātā Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas stratēģija 2016 – 2020
gadam ir pieejama Mārupes pašvaldības mājas lapā:http://www.marupe.lv/pasvaldiba/attistibaun-planosana/attistibas-dokumenti/
Nolemj:
Iepriekš brīdināt vecākus par Mārupes Sporta centra sniegto pakalpojumu paredzētajām
izmaiņām. Ar 2017.gada 01.janvāri ieviest maksas pakalpojumus par treniņiem. Vecāku
līdzmaksājumu ierosināt noteikt 15.00 EUR apmērā par vienu bērnu viena sporta veida
nodarbību mēnesī. Virzīt šo jautājumu uz Domes sēdi. Informēt elektroniski padomi par tālāko
virzību – nosūtot sagatavoto lēmuma projektu.
Nākamā sanāksme tiek plānota novembra beigās vai decembra sākumā. Padomes
sanāksmē tiks skatīts nākamā gada budžets un sporta aktivitātes. Padome tiks informēta par to,
kādas prioritātes sportā nākamgad tiks virzītas. Ja ir nepieciešamība sanāksmi organizēt ātrāk,
tad to var sasaukt arī ātrāk, padomes loceklim informējot Attīstības nodaļas vadītāju par
nepieciešamā jautājuma izskatīšanu.
PIEŅEMTIE LĒMUMI:
1. Lokalplānojums sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Tīraines
ciema daļā pie paredzētajām funkcijām (komplekso būvi funkcijām) iekļaut - sporta
zāles izveidi.
2. Izstrādāto darba uzdevumu virzīt uz 28.septembra Domes sēdi.
3. Informēt audzēkņu vecākus par paredzētajiem treniņu maksājumiem Mārupes sporta
centrā.
4. Ierosināt ar 2017.gada 01.janvāri ieviest Mārupes Sporta centrā maksas pakalpojumus
par treniņiem.
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5. Vecāku līdzmaksājuma priekšlikums 15.00 EUR par vienu bērnu viena sporta veida
nodarbību mēnesī.
6. Informēt elektroniski padomes locekļus par tālāko virzību – nosūtot sagatavoto lēmuma
projektu. Virzīt šo jautājumu uz Domes sēdi.

PIELIKUMĀ:
1. Dalībnieku reģistrācijas saraksts;
2. Darba uzdevums lokālplānojuma izstrādei sporta aktivitāšu attīstībai Tīraines ciema daļā;
3. Tabulas un apraksts – par Mārupes novada Sporta centra maksas pakalpojumiem.

SANĀKSME BEIDZĀS: plkst.17:30
Protokolēja: Attīstības nodaļas vadītāja palīgs

J.Kursiša
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