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Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sēde 

SĒDES PROTOKOLS Nr.2 

DATUMS:2017.gada 07. augustā 

SĒDE SĀKAS: plkst.18:00 

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. Matīss Vārna, Mārupes Sporta centra Sporta pasākumu organizators 

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. Ilmārs Jasinskis, Mārupes iedzīvotājs 

8. Jānis Lagzdkalns, Mārupes iedzīvotājs 

 

PADOMES SASTĀVS (nav ieradušies): 

1. Silvija Bartuševiča, Mārupes Sporta centra vadītāja 

2. Uģis Viļums, Biedrība “Mārupes uzņēmēji” 

3. Andris Zēģele, Mārupes iedzīvotājs 

 

PADOMES SASTĀVS (pieaicinātie): 

1. Mārtiņš Bojārs, Mārupes novada Dome, priekšsēdētājs 

2. Ivars Punculis, Mārupes novada Dome, izpilddirektors 

3. Pēteris Pikše, Mārupes novada Dome, Attīstības un vides jautājumu komitejas 

priekšsēdētājs 

4. Anda Radziņa, biedrība “Veselībai un attīstībai”, valdes priekšsēdētāja 

5. Sandis Eņģelis, pārstāvis par disku golfa attīstību Latvijā 

 

NORISE 

I.Krēmere informē, ka ir saņemts iesniegums no biedrības “Pierīgas partnerība” par iespēju 

pieteikt savu dalību Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvajā padomē. 

 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm “par” L.Kadiģe, I.Krēmere, M.Vārna, G.Ruskis, I.Pīrāgs, 

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

saskaņā ar nolikuma 15.5.punktā minēto padomē ir ievēlēta Mārupes novada sporta nozarē 

iesaistītu nevalstisko organizāciju pārstāve – no biedrības “Pierīgas partnerība” Nadīna Millere. 

 

Padomes sēdi turpina, izskatot darba kārtībā paredzētos jautājumus. 

 

DARBA KĀRTĪBA UN NORISE 

 

1. Prezentācijas: 

✓ “Fitnesa maratons Mārupes novadā”; (ziņo A.Radziņa) 

✓ “JM GAMES – ekstrēmo sporta veidu sacensības, paraugdemonstrējumi un 

darbnīcas”; (ziņo I.Krēmere) 

✓ Aktīvā atpūta – Disku golfs Mārupē. (ziņo S.Eņģelis) 
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2. Aktualitātes par sporta pasākumiem. (ziņo M.Vārna) 

3. Citi aktuālie jautājumi: 

✓ Skeitparks Mārupes ciemā; (ziņo I.Krēmere) 

✓ “Tīraines dārzi” lokālplānojuma statuss; (ziņo I.Krēmere) 

 

Darba kārtības 1.jautājums    

Prezentācija – “Fitnesa maratons Mārupes novadā”. 

 

I.Krēmere informē, ka projektu konkursam “Mārupe mūsu mājas” bija iesniegti 10 projekti – 

aktivitātē sabiedriskie pasākumi (5 tika akceptēti) un 2 projekti – infrastruktūras attīstībai (1 

akceptēts). No akceptētajiem sabiedriskajiem pasākumiem plānoti arī divi pasākumi sporta un 

aktīvās atpūtas jomā, par kuriem tad šodien arī īsa prezentācija. 

 

A.Radziņa informē, ka pārstāv biedrību “Veselībai un attīstībai”, kas Mārupē jau otro gadu 

organizē dažādas fiziskās aktivitātes. Projekts tika iesniegts, ņemot vērā iepriekšējā gada āra 

fitnesa nodarbības vairākos Mārupes ciemos – Mārupe, Tīraine, Jaunmārupe un Skulte. Projekta 

mērķis ir apvienot visu Mārupes novada ciemu vingrotājus un piesaistīt arī tos, kas vēl nav 

sākuši vingrot, tādā veidā parādot, ka fitnesa vide ir diezgan demokrātiska un katrs var 

nodarboties.   

“Fitnesa maratons Mārupes novadā” notiks 9.septembrī,  no plkst. 10:00 – 14:00, Tīrainē, 

Mārupes pamatskolas sporta laukumā. Pasākumā paredzētas dažādas aktivitātes – piedalīsies 

četri treneri ar 30 minūšu meistarklasi, dīdžeji u.c. 

 

Prezentācija “JM GAMES – ekstrēmo sporta veidu sacensības, paraugdemonstrējumi un 

darbnīcas”. 

 

I.Krēmere informē, ka “JM GAMES” sacensības notiks 3.septembrī, no plkst.11:00 - 18:30, 

Jaunmārupes skeitparkā. Pasākuma programmā paredzētas BMX sacensības gan iesācējiem, gan 

meistariem, iekļauta arī ielu vingrošana, BMX paraugdemonstrējumi, Flatlaine sacensības, būs 

pieejama darbnīca par veselīgu dzīvesveidu, tiks rādīta filmiņa par BMX. Pasākumu vadīs 6 

dažādi šo jomu entuziasti un speciālisti. 

 

Prezentācija - Aktīvā atpūta – Disku golfs Mārupē. (prezentācija pievienota pielikumā) 

 

S.Eņģelis informē, ka kopā ar komandu Latvijā ir izveidojuši trīs disku golfa laukumus – 

17.09.2016. atklāts Cēsu Olimpiskā centra Priekuļu sporta bāzē ar 18 groziem, 15.07.2017. 

atklāts Mārupē, Kocēnu novada Vaidavas ezera pludmalē ar 6 groziem, kas tika atklāts 

05.08.2017.. Kopumā Latvijā ir nedaudz virs 100 disku golfa spēlētāju, bet Igaunijā spēlētāju 

skaits ir virs 10 tūkstošiem. 

Mārupes disku golfa parks atrodas “JIP Mārupīte”. Jaunā disku golfa trase ir vairāk kā 1000 m 

gara un tajā ir uzstādīti 9 grozi. Disku golfa parks ir piemērots gan pieredzējušiem spēlētājiem, 

gan iesācējiem. 

Informē, ka tiek organizētas disku golfa dienas Mārupē – “Mārupe Open” divos posmos. 

2.posms notiks 19.08.2017. un 3.posms notiks 23.septembrī. Abi pasākumi notiks brīvo laiku 

aktīvās atpūtas parkā “JIP Mārupīte”. Programmā paredzētas sacensības disku golfa spēlētājiem 

un iesācējiem apmācības, paraugdemonstrējumi un citas dažādas papildus aktivitātes.  

 

Darba kārtības 2.jautājums  - Aktualitātes par sporta pasākumiem. (prezentācija pievienota 

pielikumā, prezentācijā ir sporta pasākumu plāns periodam - 01.08.17. - 31.12.17.) 

 

M.Vārna informē, ka uz doto brīdi nav zināms precīzs sacensību skaits 01.08.17. – 31.12.17. 

Sacensību skaits būs zināms pēc sporta veidu federāciju apstiprinātajiem sacensību kalendāriem.  
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Informē par bērnu un jauniešu sporta veidiem un to komandām:  

✓ Futbolā ir 5 treneri, trenē 5 zēnu komandas vecuma grupā no 6-13 gadiem; 

✓ Volejbolā ir 1 trenere, plāno nākamā gada sacensībās piedalīties ar 3 zēnu komandām 

vecumā no 12-15 gadiem; 

✓ Basketbolā ir 3 treneri, trenē 6 zēnu komandas vecumā no 8-13gadiem un 2 meiteņu 

komandas vecuma grupā no 9-10 gadiem; 

✓ Vieglatlētika ir 2 treneres, dalībnieki vecumā no 6-14 gadiem; 

✓ Teikvando ir 2 treneri, dalībnieki vecumā no 6-18 gadiem; 

✓ BMX riteņbraukšanā ir 1 treneris, dalībnieki vecumā no 6-18 gadiem. 

 

Informē par pieaugušo sporta veidiem un to komandām. Norāda, ka tiek aktīvi meklēts jauns 

volejbola komandas treneris, jo iepriekšējais ir pārgājis citās darba attiecībās. Plānots izmantot 

jaunus sporta veida pasākumus, piemēram, disku golfs, lai varētu izvērtēt to atbilstību vai 

neatbilstību Mārupes novada bērniem. Tuvākie plānotie pasākumi (lielie) – spēka diena (svaru 

bumbas celšana, pievilkšanās u.c.) un fotoorientēšanās. 

Norāda, ka 2018.gada kalendārs tiek sastādīts jau tagad un visu laiku to ir iespējams papildināt 

ar plānotajiem pasākumiem un sacensībām. Visi tiek aicināti sniegt laicīgi informāciju, lai 

iekļautu plānotos pasākumus 2018.gada kalendārā. 

 

G.Ruskis informē, ka 2018.gada 7.jūlijā Mārupē tiks rīkotas Latvijas Nacionālās čempionāta 

BMX sacensības, kas norisināsies vienas dienas garumā.  

 

Darba kārtības 3.jautājums  

Citi aktuālie jautājumi – Infrastruktūras attīstība Mārupē. 

 

I.Punculis informē par infrastruktūras attīstību Mārupes novadā sporta jomā. 

 

Mārupes vidusskolas stadiona statusu – procesā ir projekta pirmā kārta, ir veikta iepirkuma 

procedūra, tika iesniegti trīs cenu piedāvājumi, šobrīd notiek cenu piedāvājumu izvērtēšana. Ja 

vērtēšanas process būs veiksmīgs un nebūs nekādu sarežģījumu un šķēršļu, tad būvniecību 

varētu uzsākt šogad un paredzēts, ka 2018.gada septembrī stadionam jābūt uzbūvētam.  

 

Jaunmārupes sporta stadiona statuss – šobrīd notiek būvniecība, būvniecības procesā ir 

projekta pirmā kārta, kurā ietilpst: futbola laukums; skrejceļi; ēkas, kas paredzētas treneriem - 

ģērbtuves, dušas; sporta inventārs; apgaismojums; tribīnes. Uz doto brīdi tiek risināta problēma 

par konteineru tipu ēku augstumu (ieprojektētais augstums neatbilst normatīviem aktiem), līdz 

ar to nepieciešams pārprojektēt un meklēt citus piegādātājus, kā rezultātā konteineru tipu ēku 

uzstādīšana var ieilgt. Rezultātā līdz 2017.gada decembrim būs izpildīta daļa no plānotajiem 

darbiem – būs izbūvēti laukumi un laukuma segumi, bet pagaidām bez ēkām. Ārpus stadiona 

pagaidām netiks izbūvēts gājēja celiņš ar apgaismojumu, kamēr nebūs uzstādītas konteineru tipa 

ēkas.  

Projekta otrajā kārtā ir paredzēts izbūvēt sekojošus sporta laukumus: volejbola, strītbola, segtais 

florbola laukums ar jumtu, hokeja laukums ziemā, trīs pludmales volejbola laukumi un ielu 

vingrošanai laukums. 

Stadionu un sporta laukumu publiskā pieejamība būs iespējama visiem iedzīvotājiem ar katram 

stadionam izstrādātiem saviem noteikumiem ar attiecīgo uzraudzību un atbildīgo personu. 

 

Mārupes vidusskolas peldbaseina statuss – izpētes statusā, jo tiek izskatīti varianti par 

peldbaseina realizēšanu. Interesi ir izrādījuši arī privātie investori, kas ir izteikuši savu vīziju, 

kā arī ir noticis Meta konkurss un ir konkursa uzvarētājs. Ar projektēšanas uzņēmumu pagaidām 

ir atlikta līguma slēgšana, jo līdz 25.augustam tiks precizēta informācija (sagatavots 

piedāvājums) no privātā investora par nākotnes plāniem attiecība uz peldbaseinu. 



 

4 
 

Jaunmārupes pamatskolas peldbaseina jumts – notiek būvdarbi un septembrī jumts būs 

uzlikts. Plānots, ka peldēšana tiks atsākta oktobrī. 

 

Ierosina Mārupes vidusskolā padomāt par futbola laukuma mākslīgā seguma maiņu, jo ir stipri 

nolietojies un bīstams, ir konstatētas traumas. 

 

Norāda, ka Mārupes vidusskolas stadiona projekta otrajā kārtā ir paredzēta jaunu trīs laukumu 

izbūve – basketbola, tenisa un trīs pludmales volejbola laukumi.   

 

G.Ruskis informē, ka saistībā ar BMX sporta parka attīstību ir iesniegts projekta pieteikums 

biedrībā “Pierīgas partnerība”, 50 tūkst. eiro apmērā kopējās izmaksas, publiskās ēkas 

būvniecībai. Teritorijā plānots būvēt divas ēkas ar terasi. 

 

Citi aktuālie jautājumi - Skeitparks Mārupes ciemā. 

 

I.Krēmere informē, ka ir saņemts no iedzīvotāja iesniegums par Skeitparka ierīkošanu Mārupes 

ciemā. Izvērtējot situāciju Mārupes novadā norāda, ka Jaunmārupē ir skeitparks, kas katru gadu 

pamazām vēl tiek uzlabots un arī šogad tiek paredzēta projekta izstrāde, lai nākamo gadu 

turpinātu uzlabot, Skultē kādreiz ir bijis, bet tagad vairāk nav, Tīrainē ir, bet diezgan sliktā 

stāvoklī, kas ir nolietojies un būtu demontējams. Ja izskata vajadzību par vēl šāda parka 

izveidošanu, tad nepieciešams izvēlēties vietu. 

 

G.Ruskis piedāvā divus variantus – viens BMX trases teritorijā bijušā florbola laukumā, kur jau 

ir asfaltēts segums un apsaimniekošanu varētu uzņemties BMX trases īpašnieki, vai otrs blakus 

grāvim pie attīrīšanas stacijas. 

 

Citi aktuālie jautājumi - “Tīraines dārzi” lokālplānojuma statuss. 

 

I.Krēmere informē, ka noslēgts līgums par lokāplānojumu izstrādi ar SIA “Reģionālie 

projekti”. Bija atkārtots iepirkums, jo pirmajā iepirkumā bija tikai viens piedāvājums par 

neadekvāti augstu cenu, šobrīd cena ir pieņemama un atbilstoši budžetam. Uzsāktas pirmās 

sarunas ar izstrādātāju. Plānots, ka pirmās redakcijas piedāvājums skiču stadijā, uz publisko 

apspriešanu,  būs gatavs septembra beigās vai oktobra sākumā. Publiskajā apspriešanā būtu 

vēlams, ka piedalītos sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes pārstāvji, lai kopīgi 

piedalītos attiecīgās teritorijas plānojumā. Attiecīgi nākamā sporta padomes sanāksme būs 

pakārtota šai publiskajai apspriešanai. 

 

Nākamā sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sēde tiek plānota septembra 

beigās vai oktobra sākumā. 

 

PIELIKUMĀ: 

1. Dalībnieku reģistrācijas saraksts. 

2. Prezentācija – aktīvā atpūta – Disku golfs Mārupē. 

3. Prezentācija – Mārupes Sporta centrs - Mārupes novada sporta pasākumi. 

SĒDI BEIDZ: plkst.20:00 

Protokolēja: Attīstības nodaļas vadītāja palīgs     J.Kursiša 

Padomes priekšsēdētāja: MND, Attīstības nodaļas vadītāja                I.Krēmere 


