Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksme
SANĀKSMES PROTOKOLS Nr.4

DATUMS:2016.gada 29. novembris
SANĀKSME SĀKAS: plkst.15:00
VIETA: Mārupes novada Dome, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov.,LV-2167
PADOMES SASTĀVS (piedalās):
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. Silvestrs Savickis, Biedrība “Mārupes uzņēmēji”
7. Ints Pīrāgs, Biedrība “Mārupes novada basketbola līga” valdes loceklis
8. Ilmārs Jasinskis, Mārupes iedzīvotājs
9. Jānis Lagzdkalns, Mārupes iedzīvotājs
10. Aivars Ābols, Biedrība “Mārupes Auto Moto klubs “Bieriņi” valdes priekšsēdētājs
PADOMES SASTĀVS (nav ieradušies):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Biedrība, “Pierīgas partnerība” pārstāvis
Kristaps Gredzens, Veikborda parks “Marupe Wake park” īpašnieks
Andris Zēģele, Mārupes iedzīvotājs
Anrijs Survillo, Mārupes iedzīvotājs
Renārs Freibergs, Mārupes iedzīvotājs
Edgars Jansons, Mārupes iedzīvotājs
Juris Kajaks, Mārupes iedzīvotājs

DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Aktivitātes un investīcijas 2017.gada sporta jomā.
NORISE
Tiek izskatīts darba kārtības jautājums. Rādīta un komentēta prezentācija – Priekšlikumi
investīcijām 2017.gadam sporta jomā. (prezentācija pievienota pielikumā)
Pamatbudžeta ieņēmumu galvenās sadaļas 2016.gadā ir iedzīvotāju ienākuma nodokļi (72%),
nekustamo īpašumu nodokļi (13%) un valsts budžeta transferti (12%). 2016.gada pamatbudžeta
izdevumu galvenās sadaļas ir izglītība (43%), vispārējie vadības dienesti (20%), kur iekļauti
pašvaldības izlīdzināšanas fonda līdzekļi nepilni 5 milj. eiro apmērā un ekonomiskā darbība
(14%) ielu un ceļu būvniecība, būvvaldes darbu nodrošināšana. No pamatbudžeta izdevumiem
2016.gadā atpūta, kultūra un reliģija sastāda (5%), kur ir iekļauts arī sports un aktīvā atpūta.
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Populārākie sporta veidi 2016.gadā ir futbols, vieglatlētika, basketbols, taekvondo un volejbols.
2016.gadā ir organizēti 409 sporta pasākumi. Palielinājies Mārupes Sporta centrā audzēkņu
skaits par (23%), kā arī palielinājies organizēto pasākumu skaits par (7%).
Uzsāktie projekti – “Velo apkopes stendu uzstādīšana” un “Veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi Mārupes novadā”. Konkursā “Mārupe – mūsu mājas” apstiprināti 6
projekti.
Plānotie lielie būvniecības projekti 2017.gadā.
1) Tīraines dārzi publiskās teritorijas attīstības1.kārtas uzsākšana, kā arī aktīvā atpūtas
parka būvprojekta izstrāde. Šogad ir pabeigta detālplānojuma izstrāde un šobrīd notiek
darbs pie projektēšanas uzdevuma sastādīšanas, lai 2017.gadā veiktu būvprojektu. Šajā
teritorijā ir plānotas divas sabiedriskās būves – multifunkcionāls kultūras centrs un
sabiedriskais centrs, kurā būs izvietots dienas centrs, doktorāts un bibliotēkas filiāle. Kā
arī papildus tam tiks labiekārtots liels aktīvās atpūtas parks ar celiņiem, izbūvētu ielu,
ar dažādie aktīvās atpūtas laukumiem.
2) Lokālplānojuma izstāde sporta un aktīvās atpūtas teritorijai Tīrainē. Ir jau apstiprināts
darba uzdevums, šobrīd noris darbs pie iepirkuma un 2017.gada laikā tiks izstrādāts
lokālplānojums.
3) Plānots pārbūvēt Jaunmārupes stadionu 2017.gadā, šobrīd notiek iepirkums. Projekts
tiks realizēts divās kārtās – 2017.gadā tiks izsludināta 1. kārta, kurā būs iekļauts visa
stadiona – seguma maiņa, celiņu pārbūve, tribīņu izbūve un dažādu citu telpu izbūve,
kas saistītas ar stadionu būvniecību, kā arī auto stāvvietu izbūve. 1.kārtas investīcijas
sastāv no 2 milj. eiro apmērā. 2.kārtā tiks izstrādāts pārējām sporta aktivitātēm
paredzētie laukumi, mazie laukumi – pludmales volejbola, basketbola, bet konkrēts
darbības posms vēl nav iezīmēts. Jaunmārupes stadions atbilst futbola laukuma
standartiem.
4) 2017.gadā plānots izveidot sporta laukumu (nestandarta stadions) pie Mārupes
vidusskolas, kuram paredzēts piesaistīt Eiropas fonda finansējumu SAM 8.3.1.
aktivitātē kopā ar skolas pārbūves darbiem.
Abos stadionos laukuma segums ir plānots ar mākslīgo segumu, lai varētu pagarināt
sezonalitāti, bez siltināšanas.
5) Jaunmārupes pamatskolas peldbaseina jumta pārbūve. Tagad tiek izstrādāts
būvprojekts. Paredzēts, ka 2017.gada septembrī atsāks peldbaseina darbību. Lielāka
pārbūve arī tika izskatīta, bet tomēr nebūs iespējama, jo aizsargjosla pie A5 šosejas ir
pārāk tuvu skolai.
6) Mārupes pamatskolas stadiona pārbūve. 2016.gada laikā pamatā tika kārtoti nekustamā
īpašuma jautājumi – pašvaldība iegādājās papildus vēl zemi pie skolas. 2017.gadā
paredzēts izsludināt būvprojekta izstrādi.
7) Peldbaseina būvprojekta izstrāde, kas paredzēta blakus Mārupes Sporta centram. Šobrīd
norit darbs pie projektēšanas uzdevuma, lai varētu izsludināt iepirkumu būvprojekta
izstrādei.
8) Jaunmārupes dabas parks – aktīvās atpūtas vietas attīstība, kas ir netālu no stadiona
teritorijas, kur ir plānots izveidot rekreācijas zonu apkārt abām ūdenskrātuvēm.
2017.gadā paredzēta būvprojekta izstrāde.
9) Skultes aktīvās atpūtas parka izveide, blakus Dienas centram. Šobrīd noris būvprojekta
izstrāde, beidzies iepirkums un ir zināmas projekta izmaksas.
10) Tūrisma velomaršrutu pilnveide. Jauna velomaršruta marķēšana. Iespējams būs
savienojums Mārupe – Jaunmārupe, izveidojot veloceliņu pa veco ceļu. A5 šķērsošana
paredzēta pa viaduktu, izbūvējot drošu pārvietošanos gan gājējam, gan riteņbraucējam.
Būvprojekts jau tiek izstrādāts, būvniecība izmaksās vairāk kā 1.miljonu eiro, vairāk
finansējuma būs nepieciešams tieši ceļa daļas būvniecībai.
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11) Medemu purva takas izveide – rekreācijas teritorija. Sadarbojoties ar SIA “Rīgas meži”
ir paredzēts veidot rekreācijas teritoriju.
Diskusija:
Norāda, ka galvenokārt stadioni tiek rekonstruēti tā iemesla dēļ, lai Mārupes Sporta centrs
varētu noorganizēt pasākumus, sporta sacensības un nodrošinātu treniņus. Iemesls, kāpēc nevar
izveidot lielākus sporta laukumus (stadionus) ir teritorijas ierobežojumi. Bērniem un jauniešiem
šie projekti (stadioni) ir pietiekoši labi. Stadioni tiek izbūvēti tā, lai piekļuve tam būtu gan
iedzīvotājiem, gan sportistiem.
Tiek norādīts, ka Jaunmārupes sporta zālē ir daudz defektu - slidens segums, apgaismojums
pieticīgs, salauzts inventārs, tablo nestrādā, trūkst ģērbtuves. Tiek skaidrots, ka svarīga ir
uzturēšana un kopšana, kā arī par problēmām un to novēršanu atbild sporta zāles saimnieks.
Ierosina stingrāk uzraudzīt sporta zāli un tajā esošo inventāru.
Priekšlikumi:
 mainīt tablo pulti;
 uzstādīt novērošanas kameras pie Skeitparka Jaunmārupē.
Tiek norādīts, ka vēl ir viena būtiska problēma, ka pie pasākuma centra vietām - trūkst
autostāvvietas.
Padomes pārstāvis jautā: par turnīru maksu. Vai maksājumi tiek reģistrēti / uzskaitīti, kāda ir
sistēma?
Mārupes Sporta centra pārstāvis atbild: Treneri iesniedz gada turnīru grafiku, kuru Mārupes
Sporta centrs apmaksā. Pārējiem papildus turnīriem, ja ir vēlme visiem piedalīties un vecāki
piekrīt, tiek prasīts vecāku līdzfinansējums. Lielos starptautiskos turnīrus apmaksā Mārupes
Sporta centrs. Pasākuma organizatori izstrādā nolikumus, kuri ir nodoti un pieejami pie
treneriem. Nolikumā ir norādīts, kam un par ko tiek piešķirts līdzfinansējums.
Ziņo Mārupes Sporta centra pārstāvis;
Informē, ka treneru atalgojuma piemaksas sistēmas pilnveide un līdzmaksājuma modeļu
izstrāde ir apturēta uz nenoteiktu laiku. Galvenais iemesls ir tāds, ka iemaksātais vecāku
maksājums ir sarežģīti administrējams. Ja vecāki vēlās VID šo maksājumu iesniegt kā
attaisnotu maksājumu, tad Mārupes Sporta centrs jāmaina par licencētu izglītības iestādi.
Risinājumi vēl tiek meklēti, paredzēts konsultēties ar citām skolām ar šādu jautājumu pieredzi.
Konceptuāli tas būtu vajadzīgs, bet vēl jādomā par ieviešanas modeli, kā to realizēt.
Tiek norādīts, ka varbūt nākotnē tiks izveidotas mārupiešu kartes, kas jau ir ieviestas citās
pašvaldībās. Tas gan vēl ir ideju līmenī, bet iespējams šādi šīs lietas varētu sasaistīt, lai novadītu
līdz rezultātam.
Bērnu un jauniešu kapacitātes palielināšana, atbalsts jauna sporta veidu treniņiem. Šobrīd šī
kapacitāte jau ir aizpildīta, bērnu skaits, kas ir Sporta centrā neļauj veidot citus jaunus sporta
veidus. Netradicionālos sporta veidus tuvākajā laikā nav plānos ieviest.
Informē, ka Mārupes Sporta centra pārstāvji piedalījās nesen notikušajā velo konferencē, kurā
tika runāts par plānotā velomaršruta izveidošanu.
Informē, ka viena no Mārupes Sporta centra problēmām ir šoferis un auto transports. Uzdevums
bija veikt ekonomisko izvērtējumu. Audzēkņu un sacensību skaits ir palielinājies un turpinās
palielināties. Šī iemesla dēļ ir nepieciešams lielais autobuss. Ir aprēķinātas izmaksas nomātam
transportam (salīdzinājumā ņemts vērā 2015.gads ar 2016.gadu). Pēc aprēķina īrētais transports
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pamatā tiek pārmaksāts, kas nav izdevīgi. 2017.gadā vajadzētu ieplānot jauna transporta
līdzekļa iegādi (autobuss līdz 60 vietām) Mārupes Sporta centram.
Informē, ka Mārupes Sporta centrs paredzējis vēl viena sporta jomas sabiedrisko attiecību
speciālista pozīciju – persona, kas atspoguļo visus notikušos novada sporta pasākumus, lai
informācija sabiedrībai tiktu nodrošināta savlaicīgi.
Drīzumā tiks organizēta sanāksme ar PII iestādēm un skolām, lai pārrunātu plānotās kopīgi
organizētās sporta sacensības, līdz ar to tiks veidots sporta sacensību kalendārs. Norāda, ka
Mārupes Sporta centra kalendārs jau ir izstrādāts. Informē, ka kalendārs gan tiek nepārtraukti
grozīts, tādēļ viņu nav iespējams publiskot.
Diskusija:
Ierosinājums informēt jau vasarā laicīgi par sporta zāles noslodzi skolās – izveidot grafiku.
Norāda, ka to ir diezgan grūti izdarīt, jo ne vienmēr izglītības iestāde var izplānot aktivitātes un
noslodzi uz priekšu. Izglītības iestāde gan ir prioritārāka uz skolas sporta zāli, lai nodrošinātu
izglītības programmas izpildi, nevis otrādi, ka Sporta centra aktivitātes būtu primāras skolas
telpās.
Padomes pārstāvis jautā: vai tiek plānoti 2017.gadā lielie sporta pasākumi?
Informē, ka ir viens iepirkums un trīs sporta veida pasākumi. Tiek plānoti lielie sporta pasākumi
un ir vairāki varianti, bet vēl konkrēti nav izlemts, kurus varētu virzīt. Kārtība ir tāda, ka
Mārupes Sporta centrs katru gadu sastāda iepirkumam, ko vajadzētu pirkt, bet pirms tam ir
zināmi, kādi sporta veidi tie būs un ar priekšlikumu vēršas pie Domes deputātiem. Domes
konceptuālais lēmums, kas balstīts uz saistošajiem noteikumiem, ka atbalsta trīs pasākumus,
bet tie nav tikai sportā. Iespējams, ka 2017.gadā tiks atbalstīts viens kultūras pasākumus un divi
sporta pasākumi.
Ierosina – varbūt var tā, ka Mārupes novada Dome nosaka, cik ir gatava šādiem pasākumiem
lielu finansējumu piešķirt, tad izsludina noteiktu summu un konkursa rezultātā sanāk, ka var
atbalstīt arī vairākus sporta pasākumus.
Norāda, ka būtu nepieciešams sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes pārstāvjus
laicīgi informēt par tiem sporta pasākumiem, kuri tiks izvēlēti.
Nākamā sanāksme tiek plānota 2017.gada februārī vai martā.
PIELIKUMĀ:
1. Dalībnieku reģistrācijas saraksts;
2. Prezentācija – Priekšlikumi investīcijām 2017.gadā.
SANĀKSMI BEIDZ: plkst.17:00
Protokolēja: Attīstības nodaļas vadītāja palīgs

J.Kursiša
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