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Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sēde 

SĒDES PROTOKOLS Nr.3 

DATUMS:2017.gada 02.oktobris 

SĒDE SĀKAS: plkst.16:00 

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. Guntis Ruskis, Biedrība “Mārupes BMX klubs” valdes priekšsēdētājs 

5. Ints Pīrāgs, Biedrība “Mārupes novada basketbola līga” valdes loceklis 

6. Uldis Eldmanis, Biedrība “Mārupes hokeja savienība” pārstāvis 

7. Jānis Lagzdkalns, Mārupes iedzīvotājs 

 

PADOMES SASTĀVS (nav ieradušies): 

1. Matīss Vārna, Mārupes Sporta centra Sporta pasākumu organizators 

2. Nadīna Millere, Biedrības “Pierīgas partnerība” pārstāve 

3. Ilmārs Jasinskis, Mārupes iedzīvotājs 

4. Uģis Viļums, Biedrība “Mārupes uzņēmēji” 

5. Andris Zēģele, Mārupes iedzīvotājs 

 

PADOMES SĒDĒ PIEDALĀS (pieaicinātie): 

1. Mārtiņš Bojārs, Mārupes novada Domes priekšsēdētājs 

2. Dace Žīgure, Mārupes novada Dome, Teritorijas plānotāja 

3. Līna Dimitrijeva, SIA “Reģionālie projekti” pārstāvis 

4. Iveta Lāčauniece, SIA “Reģionālie projekti” pārstāvis 

5. Gunta Rozenberga, SIA “Reģionālie projekti” pārstāvis  

 

NORISE 

 

Uz sēdi ir uzaicināti jaunie dalībnieki, kas ir atsaukušies uz 8.septembrī izsludināto aicinājumu 

līdzdarboties konsultatīvajā padomē un ir pieteikuši savu dalību Sporta un aktīvās atpūtas 

konsultatīvajā padomē. Sēdi nepieciešams sākt ar padomes pārstāvju ievēlēšanu. Nolikumā ir 

paredzēts, ka padomes locekļu ievēlēšanu un izslēgšanu no padomes veic pati padome, kas 

notiek balsojot. 

Notiek padomes ievēlēšana. Padomes sastāvā esošie dalībnieki ievēl pārējos padomes 

dalībniekus: 

  

Atklāti balsojot ar 6 balsīm “par” L.Kadiģe, I.Krēmere, S.Bartuševiča, G.Ruskis, 

U.Eldmanis, J.Lagzdkalns un 1 balsi “pret” I.Pīrāgs,  nolemj: 

saskaņā ar nolikuma 15.6.punktā minēto padomē ir ievēlēts komersanta pārstāvis – Pēteris 

Pikše, pārstāvot Z/S “Purkalni”. 
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Atklāti balsojot ar 7 balsīm “par” L.Kadiģe, I.Krēmere, S.Bartuševiča, G.Ruskis, 

U.Eldmanis, J.Lagzdkalns, I.Pīrāgs, nolemj: 

saskaņā ar nolikuma 15.7.punktā minēto padomē ir ievēlēti Mārupes novadā deklarētie 

iedzīvotāji – Irēna Gedroviča, Gatis Pūcītis, Ludmila Pavlova un Dita Niedra. 

 

Padomes sēdi turpina, izskatot darba kārtībā paredzēto jautājumu. 

 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

 

1. Izskatīt “Lokalplānojuma sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai 

Tīraines ciema daļā” sākotnējo priekšlikumu ziņojumu. (ziņo D.Žīgure un SIA 

“Reģionālie projekti”) (prezentācija pievienota pielikumā)  

SIA „Reģionālie projekti” prezentācija: lokālplānojuma izstrādes process, lokālplānojuma 

teritorija un izstrādes galvenais mērķis, īss esošās situācijas un attīstības priekšnoteikumu 

raksturojums, Mārupes novada attīstības plānošanas dokumenti, secinājumi par esošās 

situācijas izvērtējumu, priekšlikumi lokālplānojuma risinājumiem (4 varianti).  

2. Sanāksmes dalībnieku diskusijas un vienošanās par lokālplānojuma risinājumiem. 

Darba kārtības 1.jautājums - “Lokalplānojuma sportam un aktīvai atpūtai paredzētās 

teritorijas attīstībai Tīraines ciema daļā” sākotnējo priekšlikumu ziņojumu. 

 

I.Krēmere informē, ka sēdes galvenais un vienīgais jautājums ir sākotnējo priekšlikumu 

ziņojums par lokālplānojumu sporta aktivitāšu attīstībai Tīraines ciema daļā. Dod vārdu 

lokālpānojuma izstrādes vadītājai Mārupes novada domes teritorijas plānotājai D.Žīgurei un 

lokālpānojuma izstrādātāja SIA „Reģionālie projekti” pārstāvjiem. 

D.Žīgure informē, ka nepieciešamība detalizēt teritorijas izmantošanu sporta aktivitāšu 

attīstībai jau nāk no Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas, kur paredzēts 

pasākums – jaunu sporta iniciatīvu atbalsts Tīraines dārzu teritorijā un BMX trases apkārtnē. 

Darba uzdevums lokālplānojumam tika apstiprināts apmēram pirms gada. Izstrādātāja SIA 

„Reģionālie projekti”, ar kuriem līgums ir noslēgts šī gada jūlijā, sagatavotie priekšlikumi ir 

pamats tālākām diskusijām, ko konkrēti šajā teritorijā vajadzētu paredzēt. Tā vēl nav 

lokālplānojuma 1.redakcija, kas nododama publiskajai apspriešanai, bet pirmā vīzija, 

priekšlikumi teritorijas attīstībai, kas kopīgi detalizējami. Šobrīd mēs vēlamies izrunāt un 

saskaņot viedokļus Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvajā padomē, lai tos iestrādātu 

lokālplānojuma 1.redakcijā. 

Lokālpānojuma izstrādātāja SIA „Reģionālie projekti” pārstāves Līna Dimitrijeva un Iveta 

Lāčauniece iepazīstina klātesošos sanāksmes dalībniekus ar sagatavoto lokālplānojuma sporta 

aktivitāšu attīstībai Tīraines ciema daļā sākotnējo priekšlikumu ziņojumu. Tiek izstāstīts par 

pašreizējo un plānoto lokālplānojuma izstrādes gaitu, lokālplānojuma teritoriju un izstrādes 

galveno mērķi un uzdevumiem, atbilstoši Mārupes novada pašvaldības izdotajam darba 

uzdevumam. Sniegts esošās situācijas un attīstības priekšnoteikumu raksturojums, Mārupes 

novada attīstības plānošanas dokumentu izvērtējums un secinājumi par esošās situācijas 

izvērtējumu. Iveta Lāčauniece prezentē četrus (4) sagatavotos variantus lokālplānojuma 

teritorijas attīstības priekšlikuma risinājumiem. (detalizētāk skatīt pievienotajā prezentācijā) 

DISKUSIJA: 

G.Ruskis - BMX trasei tika izvēlēti 3 ha nomas teritorijas. Teritorijā izvietoti arī basketbola 

grozi, ledus laukums ziemā, slēpošanas apļi. Pārmetums no sabiedrības bijis - nepieciešams 

teritoriju sasaistīt ar Vecozolu namiem. 
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P.Pikše - attiecībā uz mazdārziņiem, tos nevajadzētu likvidēt, bet lokalizēt mazākā teritorijā, 

un teritoriju sakārtot. Par “Laukkalniņi” detālplānojuma teritoriju - īpašnieks pagaidām 

nepiekrīt atsavināt teritoriju. Ielas sarkanās līnijas detālplānojuma “Laukkalniņi” teritorijā 

nevajadzētu paredzēt, jo teritorijai ir piekļuve no Lapiņu dambja. 

D.Žīgure - mazdārziņu teritorijām var paredzēt funkcionālo zonu – lauksaimniecības teritoriju 

vai publiski labiekārtoto teritoriju. Meliorācijas risinājumi būtu jāskata plašākā teritorijā. Par 

rotaļlaukumiem – jāizvērtē to nepieciešamība, jo pagalmos jau ir izvietots pietiekošs skaits 

rotaļlaukumu, šī būtu jāparedz kā aktīva zona sportam.  

I.Pīrāgs - uzskatu, ka šāda teritorija būtu rezervējama stadiona ar vismaz 4 celiņiem izveidei, 

lai atbilstu olimpisko sporta veidu normatīviem. Jo pašlaik Mārupē šāds stadions nav. 

Notiek sanāksmes dalībnieku diskusija par šāda stadiona nepieciešamību un izmaksām un tiek 

izteikts priekšlikums sazināties ar Latvijas Olimpisko komiteju (LOK) par iespējām piesaistīt 

finansējumu, ja teritorija paredzēta olimpiskā stadiona būvniecībai. Tam tiek deleģēts 

U.Eldmanis. 

I.Krēmere – atgādinu, ka stratēģijā noteikti galvenie virzieni sporta infrastruktūras attīstībai un 

kā prioritāte noteikts Tautas sports un bērnu un jauniešu sports. 

L.Dimitrijeva - izsaku priekšlikumu funkcionālo zonējumu veidot vienotu – publiskās apbūves 

teritorijas, īpaši neizdalot dabas un apstādījumu teritorijas, lai nesadrumstalotu teritoriju. Ari 

publiskās apbūves teritorijās var tikt veidoti aizsargstādījumi, lai mazinātu troksni, un šāda 

publiska objekta ietekmi uz apkārtējām savrupmāju teritorijām. 

 

Darba kārtības 2.jautājums - Sēdes dalībnieku diskusijas un vienošanās par lokālplānojuma 

risinājumiem. 

VIENOŠANĀS: 

Lokālplānojums sporta aktivitāšu attīstībai Tīraines ciema daļā sākotnējo priekšlikumu 

ziņojuma izskatīšanas sēdes dalībnieki vienojās: 

1) Saglabāt mazdārziņu teritorijas, bet paredzēt tām zonējuma veidu, kas perspektīvē pieļauj 

publisku ēku būvniecību; 

2) Neveidot jaunveidojamai ielai lokālplānojuma A daļā, kas noteikta spēkā esošā 

detālplānojumā, pieslēgumu jaunveidojamai lokālplānojumu Z-D virzienā šķērsojošai 

ielai. Detālplānojumā noteikto ielu vēlams pagarināt Tīraines daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju virzienā; 

3) Veikt izpēti par stadiona teritorijas izvietošanu. Paredzēt vietu olimpiskiem standartiem 

atbilstoša stadiona izveidei; 

4) Lapiņu dambja un jaunveidojamās ielas krustojuma tuvumā izvietot sporta būves un 

veselību veicinošas būves; 

5) Lokālplānojumā visas apbūvējamās teritorijas veidot kā publiskās apbūves teritorijas ar 

noteiktu minimālo publiski pieejamo labiekārtoto teritoriju platību. Paredzēt nosacījumus, 

lai visai lokālplānojuma teritorijai veidotos kopēja publiski pieejamu labiekārtotu teritoriju 

josla; 

6) Pie Tīraines daudzdzīvokļu ēkām veidot labiekārtotu publisku ārtelpu bez apbūves. 
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PIELIKUMĀ: 

1. Dalībnieku reģistrācijas saraksts; 

2. Prezentācija – Lokālplānojuma sporta un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai 

Tīraines ciema daļā. 

 

SĒDI BEIDZ: plkst.18:00 

Protokolēja: Attīstības nodaļas vadītāja palīgs         J.Kursiša 

Protokolēja: SIA „Reģionālie projekti”              L.Dimitrijeva  

 

Padomes priekšsēdētāja: MND, Attīstības nodaļas vadītāja                 I.Krēmere 


