Mārupes novada Kultūrvides konsultatīvās padomes sēde
SĒDES PROTOKOLS Nr.2

DATUMS: 2017. gada 12. decembris
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 Domes Attīstības nodaļas vadītāja;
2. Ira Dūduma, Mārupes novada Domes Kultūras nama direktore;
3. Līga Kadiģe, Mārupes novada Domes, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas vadītāja;
4. Jānis Ozols, biedrības “BDMB” valdes priekšsēdētājs;
5. Vizma Kaupuža, Vājredzīgo un Neredzīgo biedrība “Redzi mani” valdes
locekle;
6. Sandra Zaiceva, atpūtas vietas un zirgu stallis “Zirgzandeles” īpašniece;
7. Rolands Janeks, Mārupes novada iedzīvotājs;
8. Jēkabs Tutiņš, Mārupes novada iedzīvotājs.
PADOMES SASTĀVS (nav ieradušies):
1. Līna Rislinga, Mārupes novada Domes Kultūras pasākumu organizatore.
PIEAICINĀTIE (piedalās):
1. Mārtiņš Bojārs – Mārupes novada Domes priekšsēdētājs;
2. Gunta Lielkāja – Mārupes novada iedzīvotāja.
DARBA KĀRTĪBA:
1. jaunu padomes locekļu ievēlēšana (ziņo I. Krēmere);
2. plānotās investīcijas kultūrvides jomā 2018.gadā (ziņo I. Krēmere);
3. plānotie kultūras pasākumi 2018.gadā (ziņo I. Dūduma).
NORISE
Darba kārtības 1. jautājums: jaunu padomes locekļu ievēlēšana (ziņo I. Krēmere)
Uz sēdi ir uzaicināti jaunie dalībnieki, kas ir pieteikuši savu dalību Kultūrvides
konsultatīvajā padomē. No uzaicinātajiem ieradusies ir Gunta Lielkāja Mārupes novada
iedzīvotāja. Konsultatīvā padome iepazīstas ar Guntu Lielkāju, kura pašlaik pēc savas
iniciatīvas sadarbībā ar Iru Dūdumu, Mārupes novada Domes Kultūras nama direktori,
darbojas pie Latvijas valsts simtgadei veltīta projekta “Atceries Lāčplēšus”. Ira
Dūduma atzīmē, ka Gunta ir vēsturiskā lietas kursā par tā laika notikumiem. Projekta

iecere ir apzināt Lāčplēša kara ordeņu kavalierus, kas varonīgi cīnījās par Latvijas
valsti, un uzstādīt cienīgu piemiņas zīmi stēlas veidolā – kā pateicību no Latvijas tautas.
Nolikumā ir paredzēts, ka padomes locekļu ievēlēšanu un izslēgšanu no padomes veic
pati padome, kas notiek balsojot. Notiek padomes jauno dalībnieku ievēlēšana.
Padomes sastāvā esošie dalībnieki ievēl pārējos padomes dalībniekus:
Atklāti balsojot ar 7 balsīm “par” I.Krēmere, I.Dūduma, J.Ozols, J.Tutiņš,
R.Janeks, V.Kaupuza, S.Zaiceva, nolemj:
saskaņā ar padomes nolikuma 13.7. punktu padomē ir ievēlēta Mārupes novada
iedzīvotāja– Gunta Lielkāja.
Pēc ievēlēšanas secina, ka lai padomes sastāvs atbilstu nolikuma prasībām,
nepieciešams piesaistīt papildus vismaz vienu Mārupes novadā pārstāvētu nevalstisko
organizāciju, kas darbojas kultūras jomā, līdz ar to padomes sastāvā vēl ir vakances.
Padomei pievienojas Līga Kadiģe.

Darba kārtības 2. jautājums: plānotās investīcijas kultūrvides jomā 2018. gadā (ziņo
I. Krēmere).
I.Krēmere informē par Mārupes novada Domes plānotajām investīcijām kultūrvides
jomā 2018.gadā prezentējot sagatavoto prezentāciju (2.pielikums). I.Krēmere piebilst,
ka Dome vēl tikai strādā pie pašvaldības budžeta 2018. gadam. Informē, ka budžets
būs zināms uz gada sākumu, un no tā arī galvenokārt būs atkarīgas plānotās
investīcijas kultūrvidē, taču tas neliedz konsultatīvajai padomei šajā sēdē izteikt
ierosinājumus kultūrvides aktivitātēm un diskutēt par dažādiem priekšlikumiem.
Investīcijas kultūrvidē paredzētas gan jaunu projektu uzsākšanai, gan arī veiksmīgi
uzsākto projektu turpināšanai, piemēram, projekta “Mārupe – mūsu mājas”, kas sniedz
atbalstu iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai, turpināšanai. Investīcijas plānotas vairāku
jaunu projektu uzsākšanai, lielākie no tiem:
-

būvprojekta izstrāde Dienas centra, sociālā dienesta pakalpojumu, bibliotēkas
un doktorāta izbūvei Tīrainē, gan veiksmīgi uzsākto turpināšanai;
Jaunmārupes rekreācijas teritorijas izveidošana;
Skultes ciema rekreācijas teritorijas izveidošana.

Darba kārtības 3. jautājums: plānotie kultūras pasākumi 2018. gadā (ziņo I.
Dūduma).
I.Dūduma informē par 2018. gadā plānotajiem kultūras pasākumiem (prezentācija 3. pielikums). Informē, ka 2018. gadā katram gada mēnesim piedēvēta sava tematika,
kuras ietvaros plānoti attiecīgi tematiski pasākumi un aktivitātes. Tiek plānoti arī pieci
lieli pasākumi Latvijas simtgades atzīmēšanai, lai Latvijas simtgades vārds izskanētu
arī Mārupes novadā. Informē par diviem šogad īstenotiem projektiem, kuri veiksmīgi
īstenoti projekta “Mārupes – Mūsu mājas” ietvaros.
Pēc biedrības “Ievas Laboratorija” iniciatīvas plānots īstenot projektu “Omītes
leģendas Skultē”, kas ir turpinājums jau šogad realizētajam projektam “Omītes

leģendas Tīrainē”. Projekta gala rezultātā tiks izveidots buklets “Omītes leģendas”,
kurā būs apkopoti Mārupes iedzīvotāju dzīves stāsti. Labākie darbi tiks izlikti izstādē
Mārupes novada Kultūras namā 2018. gada nogalē.
Pēc Mārupes iedzīvotājas Edītes Začestes iniciatīvas īstenots projekts “Mārupes
novada raksta ieaušana audumā kā kultūrvēsturiskās tradīcijas turpinājums jaunradē”,
projekts tapis kā dāvana Mārupes novadam un Latvijai.
I.Dūduma atzinīgi novērtē aktīvo iedzīvotāju, jo īpaši Guntas Lielkājas un Sandras
Zaicevas iesaisti novada kultūras dzīvē un novada popularitātes veicināšanā.
Noslēgumā I.Dūduma norāda, ka visa informācija par pasākumiem būs pieejama
mājaslapā un aicina padomes dalībniekus iesūtīt idejas un priekšlikumus nākošajam
gadam.
Diskusija
Izvirza jautājumu, kā popularizēt Mārupes simbola – zaļās āboliņa lapas – izmantošanu.
I.Dūduma norāda, ka vienotas simbolikas ieviešana visā novadā ir viens no
primārajiem kultūras attīstības mērķiem.
R.Janeks piedāvā savu kandidatūru plānotajai mazo kuģīšu regates aktivitātei – labprāt
iesaistītos kuģīšu izgatavošanā.
M.Bojārs informē par novada prioritātēm, ar kurām jārēķinās plānojot kultūras
aktivitātes. Pašvaldībai katrs ieguldījumus jebkādā aktivitātē ir jāveic ļoti apdomīgi.
S.Zaiceva informē par Mārupes komūnu un plānotajiem notikumiem. 17. decembrī tiek
organizēts gājiens un bluķa vilkšanas pasākums kopā ar folkloristiem. Pašlaik vēl
biedrība nav nodibināta un konkrēts darbības plāns nav izstrādāts, bet informācija
sekos.
L.Kadiģe aicina veidot biedrību, jo pašvaldība labprāt atbalsta šādas iedzīvotāju
iniciatīvas un biedrībām ir paredzēts atbalsts novada saistošajos noteikumos.

PIELIKUMĀ:
1. Dalībnieku reģistrācijas saraksts;
2. Prezentācija - plānotās investīcijas kultūrvides jomā 2018.gadā;
3. Prezentācija - plānotie kultūras pasākumi 2018.gadā.
SĒDI BEIDZ: plkst. 17.30
Protokolēja: Attīstības nodaļas vadītāja palīgs

E. Sergejeva

Padomes priekšsēdētāja: Attīstības nodaļas vadītāja

I. Krēmere

