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Mārupes novada Kultūrvides konsultatīvās padomes sēde 

SĒDES PROTOKOLS Nr.1 

 

DATUMS: 2020. gada 2. novembris 

 SĒDE SĀKAS: plkst. 16.00 

VIETA: attālinātā Kultūrvides konsultatīvās padomes sēde tiek nodrošināta izmantojot 

konferenču programmu Webex Meeting. 

 

 PADOMES SASTĀVS (piedalās):  

1. Ilze Krēmere, Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas vadītāja; 

2. Ilze Žunde, Mārupes novada Domes Sabiedrisko attiecību speciālists; 

3. Ira Dūduma, Mārupes novada Kultūras nama direktore; 

4. Dace Štrodaha, Mārupes novada Mūzikas un mākslas skolas direktore; 

5. Dana Čekstere, Mārupes novada iedzīvotājs; 

6. Raitis Tučs, Mārupes novada iedzīvotājs; 

7. Arita Raiskuma-Kukemilka, Mārupes novada iedzīvotājs; 

8. Rolands Janeks, Mārupes novada iedzīvotājs; 

9. Ilmārs Jasinskis, Mārupes novada biedrības "Mārupes uzņēmēji" pārstāvis; 

10. Ieva Bāliņa, VPDK "Krustu šķērsu" pārstāve; 

11. Elīna Jansone, Mārupes novada biedrības "Mārupes Nākotnei" pārstāve; 

12. Jānis Ozols, 1991.gada barikāžu dalībnieku Mārupes biedrības pārstāvis. 

 

PADOMES SASTĀVS (nepiedalās):  

13. Elīna Dambekalne, Mārupes novada Kultūras nama kultūras pasākumu organizatore. 

 

PIEAICINĀTIE (piedalās): 

14. Pēteris Pikše, Mārupes novada Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 

priekšsēdētājs; 

15. Jānis Vecvagars, “Saulrieta koncerti Mārupē” pārstāvis; 

16. Ingus Lejontjevs, Saulrieta koncerti Mārupē” pārstāvis; 

17. Anna Rozenfelde, Saulrieta koncerti Mārupē” pārstāve. 

 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Padomes izveidošana un jauno padomes locekļu ievēlēšana. Informācija par uzsāktajiem 

projektiem Mārupes novadā; 

2. Pieredzes stāsts par Saulrieta koncertiem Mārupē; 

3. Diskusijas un citi jautājumi, t.sk. pasākumi. 

 

NORISE: 

Attālinātā stratēģiskās attīstības plānošanas darba grupas sanāksme tiek nodrošināta, izmantojot 

konferenču programmu Webex Meeting. Sanāksmi atklāj un vada I.Krēmere. I.Krēmere iepazīstina 

ar sevi un ar Mārupes novada pašvaldības pārstāvjiem, kas ir balsstiesīgi pārstāvji Kultūrvides 

padomē -  

- Ilze Žunde, Mārupes novada Domes Sabiedrisko attiecību speciālists, kas veic sociālo tīklu 

administrēšanu, komunikācija ar Mārupes iedzīvotājiem; 

 - Ira Dūduma, Mārupes novada Kultūras nama direktore, kas organizē un vada pašvaldības lielos 

pasākumus Mārupes novadā, rūpējas par Kultūras vērtību, tradīciju u.c. uzturēšanu un saglabāšanu 

novadā.  
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- Dace Štrodaha, Mārupes novada Mūzikas un mākslas skolas direktore, kas rūpējas, lai novadā 

kultūra jau no bērnības ienāk katrā ģimenē, caur mūziku, mākslu utt., un lai kultūra būtu augstā 

kvalitātē - kultūras ir tas, kas palīdz cilvēkam pozitīvi domāt... 

 

1.Padomes izveidošana un jauno padomes locekļu ievēlēšana. Informācija par uzsāktajiem 

projektiem Mārupes novadā (prezentē I.Krēmere) 

I.Krēmere iepazīstina par padomi un padomes darbu. Iepazīstina ar paveikto kopš 2016. 

gada. Īpaši akcentējot, ka, pateicoties G.Lielkājai, un sadarbībā ar padomes dalībniekiem ir veikts 

liels darbs kultūrvēsturiskā mantojuma izpētē un «Mārupe – mūsu mājas» projektu iniciēšanā. Kā 

arī izveidots un uzraudzīts Kultūrvides attīstības un tradīciju plāns u.c.  

Īsi izstāsta par jauno nolikumu, nolikuma mērķi un padomes uzdevumiem. Iepazīstina ar 

sastāvu. Sastāvs tika veidots, pamatojoties uz veikto aptauju. Padomes sastāvs veidots, tā, lai 

līdzsvarotu proporcijas starp Mārupes novada pašvaldības iestāžu pārstāvjiem un sabiedrības 

pārstāvjiem. Padomes sēdes ir atklātas un padomes sēdēs var piedalīties arī jebkurš sabiedrības 

pārstāvis. Gada laikā tiek plānotas 3-4 padomes sanāksmes, šogad ņemot vērā esošo situāciju, 

padome tiks sasaukta tikai vienu reizi.  

I.Krēmere iepazīstina ar jauno padomes locekļu ievēlēšanas procesu, informējot, ka no 

sākuma ar sevi iepazīstinās uz padomi pieteikušies Mārupes iedzīvotāji, pēc tam biedrības. 

I.Krēmere, dod vārdu jaunajiem padomes pārstāvjiem, iepazīstināt ar sevi un izstāstīt kāds ir 

katra jaunā padomes dalībnieka redzējums un mērķis/ uzdevums šajā padomē. 

 

Dana Čekstere pārstāv Mārupes novada iedzīvotājus. Dana Čekstere, min, ka pamatdarbs 

ir saistīts ar banku, bet labprāt sniegtu priekšlikumus kvalitatīvas kultūrvides plānošanai un 

nodrošināšanai Mārupes novadā. Vēlētos, lai Mārupes novada pašvaldībā būtu pārstāvēta dažādu 

interešu izglītība visiem iedzīvotāju vecumposmiem un visos Mārupes ciemos, kā arī lai būtu 

nodrošināta kultūras pasākumu dažādība. Interesē kultūras dzīve un ir pieredze pasākumu 

organizēšanā, projektu vadīšanā. 

 

Raitis Tučs pārstāv Mārupes novada iedzīvotājus. Raitis Tučs min, ka šogad ar ģimeni ir 

pārcēlies dzīvot Mārupes novadā. Ar kultūras dzīvi saistīts jau 32 gadus. Katrā vecuma posmā ir 

bijuši jauni izaicinājumi. Labprāt iesaistītos kultūrvides veidošanā Mārupes novadā, sniedzot savus 

priekšlikumus kultūras dzīves stratēģiskajā un sociālajā attīstībā, gan privātajā, gan publiskajā 

sektorā.   

 

Arita Raiskuma-Kukemilka pārstāv Mārupes novada iedzīvotājus. Arita Raiskuma-

Kukemilka min, ka pamatdarbs saistās ar Valsts policiju un šobrīd ir bērna kopšanas atvaļinājumā. 

Līdz ar to, ka Mārupes novads ir nesen kļuvis par ģimenes dzīvesvietu, tāpēc vēlas sniegt savus 

priekšlikumus apkārtējās vides, kas ietver arī kultūrvidi, pilnveidošanā.   

 

Rolands Janeks pārstāv Mārupes novada iedzīvotājus. R.Janeks min, ka vēlas turpināt 

dalību konsultatīvajā padomē, ir priekšlikumi, piemēram, dažādu vides objektu papildus 

labiekārtošana un sakārtošana. Šobrīd strādā pie Dižbērza (Bebru ielā) saglābšanas.   

 

Atklāti balsojot ar 4 balsīm “par”, I.Krēmere, I.Žunde, I.Dūduma, D.Štrodaha, nolemj: 

saskaņā ar padomes nolikumu padomē tiek ievēlēti Mārupes novada iedzīvotāju pārstāvji -  Dana 

Čekstere, Raitis Tučs, Arita Raiskuma-Kukemilka, Rolands Janeks. 

 

Nolemts: atklāti balsojot ar 4 balsīm “par” saskaņā ar padomes nolikumu padomē tiek 

ievēlēti Mārupes novada iedzīvotāju pārstāvji - Dana Čekstere, Raitis Tučs, Arita Raiskuma-

Kukemilka, Rolands Janeks. 

 



3 
 

I.Krēmere aicina ar sevi iepazīstināt biedrību pārstāvjus.  

 

Ilmārs Jasinskis pārstāv biedrību Mārupes uzņēmēji. Ir JIP Mārupīte īpašnieks. Mārupē 

rūpējas par kultūras dzīves dažādošanu, piedāvājot dažādus pasākumus sadarbībā ar dažādiem 

uzņēmējiem, producentiem un aktīviem cilvēkiem.  

 

Uz konsultatīvo padomi no deju kolektīva "Krustu šķērsu" pieteicās pārstāve Vita 

Ozoliņa, kura uz šo sanāksmi netika, informējot par to e-pastā, norādot, ka šajā sanāksmē 

pārstāvēs Ieva Bāliņa.  

Ieva Bāliņa darbojas deju kolektīvā "Krustu šķērsu", min, ka kolektīvs ir kopš 2008. gada, 

kolektīvam ir ļoti daudz ideju Mārupes novada kultūras dzīves dažādošanā, kā arī vēlas aktīvi 

piedalīties ar priekšlikumiem teritoriālajā reformā.   

 

Elīna Jansone pārstāv biedrību “Mārupes Nākotnei”, min, ka jau vairākus gadus darbojas 

aktīvi novadā. Organizē dažādus pasākumus Mārupes novadā. Biedrības pārstāvji ir iesūtījuši savus 

priekšlikumus 2021. gada pasākumiem, ko varētu organizēt sadarbībā ar Mārupes novada Domi.  

 

Jānis Ozols pārstāv 1991.gada barikāžu dalībnieku Mārupes biedrību, min, ka dzīvo 

Mārupes novadā kopš 94. gada. Ir studentu bataljona rotas komandieris veterānu rotai.  

 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm “par”, I.Krēmere, I.Žunde, I.Dūduma, D.Štrodaha, 

D.Čekstere, R.Tučs, A.Raiskuma-Kukemilka, R.Janeks, nolemj: 

saskaņā ar padomes nolikumu padomē tiek ievēlēti biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis 

Ilmārs Jasinskis; biedrības "Krustu šķērsu" pārstāvis; biedrības “Mārupes Nākotnei” pārstāve Elīna 

Jansone; biedrības “1991.gada barikāžu dalībnieki” pārstāvis  Jānis Ozols. 
 

Nolemts: atklāti balsojot ar 8 balsīm “par” saskaņā ar padomes nolikumu padomē tiek 

ievēlēti Mārupes novada biedrību pārstāvji - biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis Ilmārs 

Jasinskis; biedrības "Krustu šķērsu" pārstāvis; biedrības “Mārupes Nākotnei” pārstāve Elīna 

Jansone; biedrības “1991.gada barikāžu dalībnieki” pārstāvis  Jānis Ozols. 
 

Noslēgumā I.Krēmere iepazīstina ar 2020. gada pašvaldības budžetu un piebilst, ka šobrīd 

jau aktīvi tiek plānots nākamais 2021. gads. Izglītībai ir 62% no kopējā budžeta, kā arī min, ka, 

aplūkojot plānotās investīcijas 2020. gadā, ir redzams, ka Izglītībai plānotās investīcijas ir 

vislielākās, skatoties attiecībā pret visām citām jomām. Sniedz informāciju par nozīmīgākajiem 

uzsāktajiem projektiem un pabeigtajiem projektiem, t.sk. kultūrvides jomā -  

- Pabeigts Jaunmārupes dabas parka piegulošajā teritorijā rotaļu laukums “Pavasaru bērnu 

laukums” bērniem no 6 līdz 16 gadu vecumam; 

- Pabeigta Mārupes ģimnāzijas jaunā korpusa piebūve un mācību vides uzlabošana; 

- Realizēts un arī 2020. gadā turpinās daži pasākumi projektā “Veselības veicināšanas un slimību 

profilakses pasākumi Mārupes novadā”; 

- Sagatavots projekta pieteikums un uzsākta realizācija Jauniešu centra izveidei un sporta 

laukuma labiekārtošanai Dreimaņu ielā; 

- Uzsākta Mārupes pamatskolas jaunā korpusa būvniecība; 

- Uzsākta Jauna bērnudārza būvniecība Jaunmārupē; 

- Īpaši akcentē Tirdzniecības vietas izveidi Bebru ielā 10, kura tiks veidota, kā Mārupes 

mājražotāju un mājamatnieku tirdzniecības vieta, līdz ar to, ka šī projekta realizāciju un 

izpaušanos lielākā mērogā ierobežo elektrolīnijas, šobrīd tirdzniecības vietas arhitektoniskā 

telpa ir ierobežota.    

Piebilstot, ka vidēji katru gadu Mārupes novadā iedzīvotāju pieaugumus ir par 1000 

iedzīvotājiem gadā, vidējais mārupieša vecums ir 33 gadi, līdz ar to ir liels pieprasījums ir pēc 

izglītības iestādēm.  
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I.Krēmere turpina, ka ļoti lepojas ar projektu konkursu “Mārupe mūsu mājas”, kur piedalās 

Mārupes novada iedzīvotāji un caur projektu realizē, iedzīvotājiem svarīgās un vajadzīgās 

aktivitātes un infrastruktūru. Lielākā vērtība ir, ka tā ir Mārupes novada iedzīvotāja pašinjacatīva. 

Akcentē, ka projektu konkurss notiek jau ceturto gadu un iesniegtie projekti tiek nodoti izvērtēšanai 

Mārupes iedzīvotājam, un projekti ar lielāko balsu skaitu tiek atbalstīti un virzīti tālāk. Arī šogad 

jau gatavojamies jaunam projektu uzsaukumam.  

I.Krēmere iepazīstina ar šogad realizēto projektu “Kultūras pieminekļa Švarcenieku muižas 

ēkas sakārtošana, paaugstinot pakalpojumu pieejamību un kvalitāti”. Projekta ietvaros 2020. gada 

pavasarī un vasarā Jaunmārupē, Mazcenu alejā 4, Švarcenieku muižā notika renovācijas darbi, 

kreisajā spārnā atjaunojot grīdas segumu, restaurējot koka iekšdurvis, atjaunojot griestu un sienu 

virsmas, tās krāsojot, pārkārtojot iekšējos elektrotīklus, uzstādot ugunsdzēsības signalizāciju un 

jaunus gaismekļus. Papildus tiks izveidota interaktīva digitālā projekcija, kas ļaus apmeklētājiem 

radoši pavadīt laiku, iegūt jaunas zināšanas interaktīvā veidā ar izstrādātās programmatūras 

palīdzību.  

Projekta īstenošanai pašvaldība ir piesaistījusi finansējumu 45000 EUR apmērā no Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Līdzfinansējumu nodrošinās pašvaldība.  Kopējais projekta 

plānotais finansējums: 50000 EUR. 

I.Krēmere turpina, ka tiek plānoti un organizēti pasākumi kā, piemēram, Adventes tirdziņš, 

Jauniešu TalkFests, kuri COVID – 19 izplatības dēļ šobrīd gan atcelti. Bet plānojam un domājam, 

kā tomēr attālināti veidot kopīgu sajūtu un dažādotu pasākumu klāstu, jo esam dinamisks un ātri 

augošs novads. 

 

2. Pieredzes stāsts par Saulrieta koncertiem Mārupē 

I.Krēmere aicina pastāstīt par Saulrieta koncertiem, kas notiek JIP Mārupītē.  

Ar sevi un savu komandu - Ingusu Lejontjevu, Annu Rozenfeldi iepazīstina Saulrietu 

koncertu organizators Jānis Vecvagars. Par Saulrieta koncertu norisi un procesu turpina Anna 

Rozenfelde, minot, ka katrs gads kopš notiek Saulrieta koncerti, ir bijuši izaicinoši, ar jaunām 

idejām un jauniem pārbaudījumiem. Piemēram, līdz ar COVID – 19 izpalīdzību tika organizēts 

driving kino Mārupē – uz kuru nebija atsaucība, ka gribētos. Samazinot ierobežojumus, tika atsākti 

koncerti notestējot cik tad lielu teritoriju varam aptvert, ievērojot ierobežojumus, kā arī tika 

pārplānota skatuves atrašanās vieta, kas šobrīd šķiet vēl labāka nekā iepriekšējā.   

Neskatoties uz esošo situāciju tiek plānoti jauni pasākumi 2021. gadā – palielinot arī 

koncertu kapacitāti, pieaicinot dalībniekus no ārzemēm, apgūstot un realizējot jaunas inovācijas utt. 

Iesaistās pasaules līmeņa  HAKATONos – lai gūtu pieredzi, arvien labākiem koncertiem.  

Diskusijas laikā konsultatīvās padomes pārstāvji savstarpēji vienojas, ka Saulrieta 

koncerti ir ļoti labs “brends”, kuru jāturpina realizēt un attīstīt. I.Dūduma papildina, ka Mārupes 

novads jau šobrīd ir atpazīstams ar organizētajiem Brīvdabas pasākumiem, t.sk. Brīvdabas Kino.   

 

Diskusija par biedrības “Mārupes Nākotnei” iesūtītajiem priekšlikumiem. Biedrība “Mārupes 

nākotnei” iesūtīja trīs priekšlikumus 2021. gada pasākumiem viens no tiem ir “Sporta un aktīvās 

atpūtas diena Daudzbērnu ģimenēm un audžuģimenēm”, ko varētu organizēt kā Ģimenes dienu 

sadarbībā ar Mārupes novada kultūras namu. Pārējos pasākumus ierosina organizēt sadarbībā 

ar Mārupes izglītības iestādēm vai caur projektu konkursu Mārupe – mūsu mājas.  

 

Noslēgumā I.Krēmere aicina iesūtīt savus priekšlikumus un idejas 2021. gadam kultūrvides 

pilnveidošanai un attīstīšanai Mārupes novadā.  

 

PIEŅEMTIE LĒMUMI: 

1. Atklāti balsojot ar 4 balsīm “par” saskaņā ar padomes nolikumu padomē tiek ievēlēti 

Mārupes novada iedzīvotāju pārstāvji - Dana Čekstere, Raitis Tučs, Arita Raiskuma-

Kukemilka, Rolands Janeks; 
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2. Atklāti balsojot ar 8 balsīm “par” saskaņā ar padomes nolikumu padomē tiek ievēlēti 

Mārupes novada biedrību pārstāvji - biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis Ilmārs 

Jasinskis; biedrības "Krustu šķērsu" pārstāvis; biedrības “Mārupes Nākotnei” pārstāve Elīna 

Jansone; biedrības “1991.gada barikāžu dalībnieki” pārstāvis  Jānis Ozoliņš. 

 

PIELIKUMĀ:  Kultūrvides konsultatīvās padomes sēdes prezentācija. 

 

SĒDI BEIDZ: plkst. 17.40 

 

Protokolēja: Attīstības nodaļas vadītājas palīgs    A.Lontone-Ieviņa 

Padomes priekšsēdētāja:       I.Krēmere   


