Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sanāksme
SANĀKSMES PROTOKOLS Nr.2

DATUMS: 2016.gada 24.novembris
SANĀKSME SĀKAS: plkst.12:00
VIETA: Bibliotēka, Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe, Mārupes nov., LV-2167
PADOMES SASTĀVS (piedalās):
Elīna Brigmane, Attīstības nodaļas tūrisma organizators
Alīna Lukjanceva, Biedrība “Pierīgas partnerība” valdes locekle
Rūta Skujeniece, Biedrība “Mārupes uzņēmēji” valdes locekle
Guntis Ruskis, Biedrība “Mārupes BMX klubs” valdes priekšsēdētājs
Sandra Zaiceva, Zirgu stallis “Zirgzandales” īpašniece
Kristaps Gredzens, Veikborda parks “Marupe Wake park” īpašnieks
Irina Millere, Atpūtas vieta “Karpu dīķis Kastos, SIA “AV Apsaimniekotājs” objekta
pārvaldniece
8. Ilmārs Jasinskis, Mārupes iedzīvotājs
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PADOMES SASTĀVS (nav ieradušies):
1.
2.
3.
4.

Ilze Krēmere, Attīstības nodaļas vadītāja
Pēteris Pikše, Attīstības komitejas priekšsēdētājs
Jānis Rušenieks, Vides un komunālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs
Jūlija Lāce, Golfa laukums “Viesturi” menedžere

PIEAICINĀTIE (piedalās):
1.Oskars Evaltovičs, ģimenes restorāna “Hercogs” Mārupe direktors
2.Andris Rūmītis, ģimenes restorāna “Hercogs” īpašnieks
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Brauciens pa Mārupes novada tūrisma objektiem (plkst. 09:00 – 12:00)
2. 2016.gadā paveiktais un 2017.gadā plānotais novada tūrisma attīstībā
3. Diskusijas
NORISE
Tūrisma konsultatīvās padomes sanāksmes pirmā daļa no plkst.09:00 – 12:00 (brauciens) –
iepazīšanās ar Mārupes novada 2016.gada jaunajiem tūrisma objektiem un pakalpojumiem. Apskates
objekta vietas: Marutas Raudes porcelāna darbnīca, “Vālītes SPA”, Viesu namu komplekss “Alberta
muiža”, Mazā svētku māja jeb pirts māja “Zirgzandalēs”, Karpu dīķis “Kastos”.
Tūrisma konsultatīvā padomes sanāksmes otrā daļa turpinās – par 2017.gada plānotajām aktivitātēm
novada tūrisma attīstībai un novada tūrisma stratēģijas īstenošanai.
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Tiek rādīta un komentēta prezentācija saskaņā ar tūrisma stratēģiju – Tūrisms Mārupē 2016/2017.
(Prezentācija pievienota pielikumā)
2016.gadā paveiktais:
 Mārupes novada Domes vestibilā nomainīta Mārupes novada tūrisma karte, kurā papildināts
ar dažādiem apskates objektiem, ēkām un dienas centriem.
 Sadarbībā ar biedrību “Pierīgas partnerība” izsludināts otrais foto konkurss “Es mīlu Mārupi”.
Konkursa ideja ir parādīt ar bildēm, ko tieši mīl Mārupes novadā, kas liek justies labi. Tika
organizēta foto konkursa izstāde “Starptautiskā lidosta “Rīga””. 2017.gadā foto konkursa
izstāde tiks organizēta t/c “Spice”.
 Mārupes pašvaldība ir iestājusies Vidzemes tūrisma asociācijā, kas ir 35 pašvaldība.
 Tika izveidota pašvaldības mājas lapā sadaļa “Tūrisms” ar interaktīvo karti.
 Uzstādītas jaunas virziena norādes uz 6 tūrisma un 5 sabiedriskiem objektiem. Plānots šādas
norādes papildināt.
 Notikuši 3 aktīvās atpūtas pasākumi iedzīvotājiem (tūrisma sezonas atklāšanas un noslēguma
ekspedīcijas uz Medema purvu, tūrisma sezonas atklāšanas un noslēguma pašvaldības
organizēti Mārupes amatnieku, mākslinieku un mājražotāju gadatirgi, vasaras sezonas
velobrauciens par Mārupes novada atpūtas vietām). Drīzumā tiks organizēts trešais Ziemassvētku gadatirgus – 18.decembrī, kopā ar adventes koncertu.
 Izdots buklets “Radīts Mārupes novadā”. 2016.gada decembrī tiks izdots jauns buklets ar
papildinātu informāciju un klāt vēl vienu atvērumu.
 Sadarbībā ar SIA “Golf Estate International” pretim ieejai golfa kluba ēkā uzstādīts reklāmas
banneris par atpūtas iespējām Mārupes novadā.
 Drīzumā pie Mārupes novada Domes tiks uzstādīts individuālā dizaina āra interaktīvais
tūrisma informācijas stends, kas būs ikvienam pieejams 24h diennaktī. Plānots, ka 2017.gadā
tiks uzstādīts arī Jaunmārupē, vēl jāprecizē novietošanas vieta.
 Izveidota Tūrisma konsultatīvā padome.
 14.09.2016. nodibināta Mārupes novada amatnieku un mājražotāju biedrība.
2016.gadā uzsāktie darbi, kas ir procesā:
 Okupācijas muzejs paredzējis izdot grāmatu “Ceļvedis par Rīgu un Rīgas apkaimēm. Latvija
un tās iedzīvotāji cīņā par savu valsti un pretestība okupācijas varām (1918-1991)”, kas būs
arī kā ceļvedis, kur būs iekļauti 4 Mārupes novada piemiņas objekti (piemiņas vietas).
 Turpinās darbs pie Aviācijas tehnikas muzeja saglabāšanas novadā.
 Izstrādes procesā ir Mārupes tūrisma lokāmā karte.
 Divām konsultatīvajām padomēm – Tūrisma un Mārketinga, 09.12. paredzēts pieredzes
apmaiņas brauciens uz Tartu pilsētu Igaunijā.
2017.gada plānotās aktivitātes:
1) Labiekārtošana:
 Skultes lidmašīna;
 Tūrisma norāžu uzstādīšana;
 Velomaršrutu marķēšana;
 Lielo tūrisma stendu atjaunošana;
 Otrs interaktīvais tūrisma stends;
 Pārējo velomaršrutu marķēšana;
 Medema purva meža tehniskais projekts;
 Skultes meža parks;
 Švarcekmuižas arhitektoniski-mākslinieciskā izpēte. Plāni ir arī parka atjaunošanai.
Perspektīvā ir doma, ka Švarcekmuižā varētu būt Mārupes muzejs.
2) Novada tūrisma marketings:
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 Novada tūrisma buklets;
 Sadarbība ar Olaines un Babītes novadiem;
 Jauna sadaļa «Tūrisms» jaunajā www.marupe.lv
3)Pasākumi:
 Aktīvās tūrisma sezonas atklāšana (04.05.) un noslēgums (24.09.);
 Amatnieku dienas aprīlī, kas plānotas, ka būs pie Mārupes novada Domes, 3 dienu garumā.
 Fotokonkurss 2017;
 Velomaršrutu popularizēšanas brauciens ar kaimiņu novadiem;
 Mācību semināri tūrisma uzņēmējiem (2x gadā).
4)Sadarbība:
 Sadarbības veidošana tūrisma piedāvājuma popularizēšanā ar Babītes un Olaines novadiem.
 Tūrisma konsultatīvās padomes sanāksmes.
Padome tiek informēta, ka ir izstrādāts video par tūrismu un aktīvo atpūtu Mārupē. Rāda jauno video.
Diskusija:
Ierosina no Skultes lidmašīnas izveidot instalāciju – kinētiskās mākslas objektu izveidošanai. Ierosina
lidmašīnu novietot Jaunmārupē uz ūdenstorņa.
Ierosina Skultes mežos ierīkot distanču slēpošanas trasi.
Ierosina amata māju izveidot kādā no Mārupes vēsturiski vecām mājām. Šādu māju varētu pašvaldība
iegādāties un restaurēt, tas gan būtu ļoti dārgi.
Tūrisma padomes pārstāvji atzīst, ka video ir ļoti labs, ar labi akcentētu humoru un apmierina video
pilnā versija, ko droši var publiskot sabiedrībai. Ierosina iekļaut vēl papildus kādas aktivitātes –
tenisu, golfa sižetu nedaudz pagarināt, sižetu ar zirgiem papildināt, varbūt samazināt sižetu ar
riteņiem, bet akcentēt to, kas ir īpašs un atšķirīgs no citiem, pēc restorāna sižeta nerādīt uzreiz pirts
akmeņus – samainīt kārtību. Ierosina nākamajā video papildināt sižetus arī ar citas sezonas
aktivitātēm, piemēram, kādas aktivitātes un atpūtas iespējas pieejamas ziemā, varētu iekļaut arī
vietējos industriālos uzņēmumus.
Biedrība “Pierīgas partnerība” informē, ka LEADER projektu otrā kārta būs 2017.gada janvārī, kur
viena no aktivitātēm ir tūrisma attīstība. Aicina sākt gatavot pieteikumus, jo tā ir unikāla iespēja, kā
idejām piesaistīt ES finansējumu. Norāda, ka uz tūrismu ir tieši lielākā konkurence. Līdz šim nekad
nav bijis finansējums Pierīgai. Informē, ka droši visi var nākt uz konsultācijām biedrībā “Pierīgas
partnerība”, lai realizētu savas idejas vai projektu. Janvārī tiks izstrādāti atbalsta nosacījumi, tad varēs
pieteikties starpteritoriāliem, kas ir starp novadiem vai internacionāliem (starp valstīm), mērķis ir
tūrisma atbalstīšana.
PIELIKUMĀ:
1. Dalībnieku reģistrācijas saraksts;
2. Prezentācija – Tūrisms Mārupē 2016/2017;
3. Brauciena programma - iepazīšanās ar Mārupes novada 2016.gada jaunajiem tūrisma
objektiem un pakalpojumiem.
SANĀKSMI BEIDZ: plkst.14:00
Protokolēja: Attīstības nodaļas vadītāja palīgs

J.Kursiša
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