Mārupes novada Kultūrvides konsultatīvās padomes sēde
SĒDES PROTOKOLS Nr.1

DATUMS: 2019. gada 14. marts
SĒDE SĀKAS: plkst. 16.00
VIETA: Mārupes novada Dome, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
PADOMES SASTĀVS (piedalās):
1. Ira Dūduma, Mārupes novada Domes Kultūras nama direktore;
2. Līga Kadiģe, Mārupes novada Domes, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas vadītāja;
3. Rolands Janeks, Mārupes novada iedzīvotājs;
4. Gunta Lielkāja, Mārupes novada iedzīvotāja;
5. Jānis Ozols, biedrības “BDMB” valdes priekšsēdētājs;
6. Līna Rislinga, Mārupes novada Domes Kultūras pasākumu organizatore;
7. Ilze Krēmere, Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas vadītāja;
8. Jēkabs Tutiņš, Mārupes novada iedzīvotājs;
PADOMES SASTĀVS (nepiedalās):
9. Vizma Kaupuža, Vājredzīgo un Neredzīgo biedrība “Redzi mani” valdes
locekle;
10. Sandra Zaiceva, atpūtas vietas un zirgu stallis “Zirgzandeles” īpašniece;
11. Elīna Jansone, biedrības “Mārupes nākotnei” pārstāve;
12. Ilona Ignatenko, biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāve.
PIEAICINĀTIE (piedalās):
1. Ints Pīrāgs, biedrības “Mārupes nākotnei” pārstāvis;
2. Lāsma Lukss, Mārupes novada iedzīvotājs;
3. Jānis Kliģis, Mārupes novada iedzīvotājs;
4. Diāna Kravale, Mārupes novada iedzīvotājs;
5. Elīna Brigmane, Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas tūrisma
organizators.
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DARBA KĀRTĪBA:
1. jauno dalībnieku ievēlēšana (vada I.Krēmere);
2. Kultūrvides plāna pārskata par 2018. gadu apstiprināšana (ziņo
I.Krēmere; I.Dūduma);
3. investīcijas un budžets 2019. gadā (I.Krēmere);
4. muzeja veidošanas koncepcija un krājumu apzināšana (ideju apmaiņa starp
klātesošajiem).

NORISE
Darba kārtības 1. jautājums: jauno padomes dalībnieku ievēlēšana.
I.Krēmere secina, ka klātienē esošais padomes sastāvs ir pietiekams, lai sēde notiktu
un informē klātesošos, ka veicamas izmaiņas Kultūrvides konsultatīvās padomes
sastāvā.
Vājredzīgo un Neredzīgo biedrības “Redzi mani” valdes locekle Vizma Kaupuža
un atpūtas vietas un zirgu staļļa “Zirgzandales” īpašniece Sandra Zaiceva lūgušas
atbrīvot no darba konsultatīvajā padomē personīgu iemeslu dēļ. Saskaņā ar nolikumu
I.Krēmere aicina balsot par V.Kaupužas izslēgšanu no Kultūrvides konsultatīvās
padomes sastāva.
Vienbalsīgi balsojot “PAR” nolemj izslēgt V.Kaupužu no Kultūrvides
konsultatīvās padomes sastāva.
I.Krēmere aicina klātesošos padomes pārstāvjus balsot par S.Zaicevas
izslēgšanu no padomes sastāva.
Vienbalsīgi balsojot “PAR” nolemj izslēgt S.Zaicevu no Kultūrvides
konsultatīvās padomes sastāva.
I.Krēmere informē, ka decembra “Mārupes Vēstis” izdevumā Mārupes novada
iedzīvotāji, uzņēmēji un biedrības tika aicinātas pieteikties dalībai konsultatīvajās
padomēs. Aicinājumam darboties Kultūrvides konsultatīvajā padomē atsaukušies seši
Mārupes novada iedzīvotāji, bet klātienē ieradušies sevi pārstāvēt trīs no tiem – Lāsma
Lukss, Jānis Kliģis, Diāna Kravale. I.Krēmere aicina iepazīstināt ar sevi klātesošos.
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J.Kliģis – deviņus gadus dzīvo Mārupē, interesējas par novada kultūras dzīvi, iespēju
robežās apmeklē pasākumus – kino vakarus, “Saulrieta koncertus” u.c. Studiju laikā
maģistra darbu rakstījis par Mārupi.
D.Kravale – strādā Mārupes pamatskolā par direktores vietnieci pirmsskolas jomā, 13
gadus dzīvo un strādā Mārupē, vada interešu izglītību – pulciņus, ansambļus. Vasaras
mēnešos rīko nometnes bērniem un jauniešiem. Vēlās dalīties ar pieredzi un zināšanām,
darbojoties konsultatīvās padomes sastāvā.
I.Dūduma papildina, veltot atzinīgus vārdus D.Kravalei, uzsverot, ka D.Kravale ir
cilvēks, kurš aktīvi ne tikai ģenerē idejas, bet tās arī praktiski realizē.
L.Lukss – mārupiete, kura audzina divus bērnus un šobrīd nestrādā, tāpēc labprāt
veltītu savu laiku darbam Kultūrvides konsultatīvajā padomē. Beigusi Latvijas Kultūras
koledžu, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolu, šobrīd studē maģistrantūrā
Latvijas Universitātē, apgūstot telpisko attīstības plānošanu. Maģistra darbu raksta par
mobilizāciju Mārupē. Pasniegusi lekcijas pieaugušajiem par mārketingu un
grāmatvedību. Brīvajā laikā glezno, apmeklē kultūras pasākumus Mārupes novadā.
I.Krēmere aicina klātesošos Kultūrvides padomes locekļus balsot par J.Kliģa,
D.Kravales un L.Lukss uzņemšanu padomes sastāvā.
Vienbalsīgi balsojot “PAR”, Jānis Kliģis uzņemts Kultūrvides konsultatīvās
padomes sastāvā.
Vienbalsīgi balsojot “PAR”, Diāna Kravale uzņemta Kultūrvides konsultatīvās
padomes sastāvā.
Vienbalsīgi balsojot “PAR”, Lāsma Lukss uzņemta Kultūrvides konsultatīvās
padomes sastāvā.

Darba kārtības 2. jautājums: Kultūrvides plāna pārskata par 2018. gadu
apstiprināšana.
I.Krēmere norāda, ka saskaņā ar apstiprināto Mārupes novada kultūrvides attīstības un
tradīciju plānu, nepieciešams veikt tā uzraudzību un ieviešanu. Plāna 2017.-2023.
gadam ieviešanu un uzraudzību nodrošina Mārupes novada dome un savu pilnvaru
ietvaros Mārupes novada Kultūrvides konsultatīvā padome. Kultūrvides konsultatīvā
padome seko līdzi plāna ilgtermiņa mērķos nosprausto rezultatīvo rādītāju sasniegšanas
3

progresam, novērtējot kultūras jomas attīstību un sekojot līdzi rīcības plāna izpildei,
analizējot izmaiņu cēloņus un potenciālo ietekmi, piedaloties kultūras notikumu
plānošanā, t.sk. sabiedrisko aktivitāšu, sadarbības, notikumu kalendāra, budžeta
plānošanā.
Ņemot vērā, ka Mārupes novada Kultūrvides attīstības un tradīciju plāna 2017.
– 2023. gadam īstenošanas uzraudzības pārskatu par 2018. gadu padomes dalībnieki ir
saņēmuši elektroniski pirms padomes sēdes, I.Krēmere aicina pirms pārskata
apstiprināšanas uzdot jautājumus, ja tādi ir radušies saistībā ar informāciju, kas minēta
pārskatā (PIELIKUMS NR.1).
I.Dūduma aicina aktīvi iesaistīties padomes darbā, sniedzot priekšlikumus,
ierosinājumus. Darbs konsultatīvajā padomē ir brīvprātīgs, tāpēc šajā gadā tiek gaidīta
aktīva jauno biedru iesaistīšanās. Atskatoties uz iepriekšējo gadu, ir trūcis atbalsta un
Mārupes novada iedzīvotāju iniciatīvas, kas atspoguļojas arī pārskatā, kur trīs no
neizpildītajām aktivitātēm ir tieši iedzīvotāju savulaik ierosinātas. I.Dūduma arī norāda
uz augsto dzimstības rādītāju un arvien pieaugošo kultūras patērētāju skaitu. Kā
iepriekš, arī 2019. gadā novadā tiks organizēta Lieldienu, Līgo svētku svinēšana,
turpināta brīvdabas kino vakaru tradīcija, zaļumballe un desmitiem citu pasākumu, kas
iedzīvotāju vidū iemīļoti un gaidīti. I.Dūduma pauž nožēlu, ka novadā ir tikai viens
kultūras nams, kas pret iedzīvotāju skaitu ir neatbilstošas ietilpības. 2019. gads kultūras
jomā tiks aizvadīts ar moto - varonība.
I.Krēmere izsaka pateicību G.Lielkājai un R.Janekam par ieguldījumu kultūrvides
attīstībā 2018. gadā.
Darba kārtības 3. jautājums: investīcijas un budžets 2019. gadā.
I.Krēmere iepazīstina klātesošos ar 2019. gada budžetu un investīciju plānu
(PIELIKUMS NR.2). I.Krēmere informē klātesošos arī par projektu konkursu “Mārupe
mūsu mājas”, iepazīstinot ar konkursam iesniegtajiem projektiem (skatīt prezentāciju).
I.Krēmere arī min problēmas ar afišu stabiem, norādot, cik neestētiski tie šobrīd vidē
izskatās. Tiek meklēti risinājumi.
Šogad no 1. marta līdz gada beigām aktīvs darbs norisināsies pie Attīstības programmas
2020. – 2026.gadam izstrādes.
I.Dūduma: vai lielos vides stendus novadā pamanāt?
L.Lukss: domāju, ka vides stendus pamana gados vecāki cilvēki, jaunā paaudze
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informāciju iegūst no interneta vides.
I.Pīrāgs: vides stendi papildina informāciju internetā. Atšķirībā no sporta, kultūras
pasākumu informāciju vides stendos pamanīju.
I.Krēmere: esam uzaicinājuši kompānijas un strādājam ar iespējamiem LED ekrānu
risinājumiem.
I.Pīrāgs: vai kultūras jomā reklāma ir problēma? Kā novērots, kultūras pasākumi
novadā ir plaši apmeklēti. Arī lielie vides stendi ir estētiski un pamanāmi. Manuprāt
kultūras jomā notiekošie pasākumi tiek gana plaši reklamēti.
D.Kravale: kāds iemesls tam, ka nenotiek ielu svētki?
I.Pīrāgs: tas nav vienkārši. Pirms vairākiem gadiem rīkojām sporta spēles savas ielas
māju iedzīvotājiem, bet līdz ar krīzi šī iniciatīva izsīka. Joprojām dzīva ir kopējā
talkošana katram savā dārzā Lielās talkas dienā, kad māju saimnieki mūzikas pavadībā
katrs kopj savu teritoriju. Neticu, ka ielu svētki iespējami kā masveida pasākums.
Personīgi arī man ik gadu ir arvien mazāk enerģijas iesaistīties šādu pasākumu
organizēšanā. Iedzīvotāju iesaiste ik gadu mazinās.
D.Kravale: mūsdienu bērni domā par ekoloģiju.
I.Pīrāgs nepiekrīt D.Kravales apgalvojumam, norādot, ka pēc personīgās pieredzes
redz bērnu rīcību izbraucienos, kad pēc veikala apmeklējuma un našķu iegādes
autobusā tiek atstāti atkritumi. Bērni nedomā par vides tīrību.
I.Dūduma pievienojas I.Pīrāga teiktajam, jo atzīst, ka iepriekšējās Lielās talkas laikā
iedzīvotāju atsaucība ir bijusi ļoti maza. I.Dūduma aicina izņemt no Kultūrvides plāna
pārskata par 2018. gadu RV1.3./4.3. aktivitāti “Grafiti pasakas maršruts cauri novada
ciemiem”, jo šī aktivitāte dublējas ar RV1.3./4.4 aktivitāti “Ceļu apzīmēšanas festivāls
ar krītiņiem” un, vērtējot iedzīvotāju līdzšinējo aktivitāti, nav paredzama šīs aktivitātes
realizēšana.
D.Kravale ierosina uzrunāt novada izglītības iestādes ar aicinājumu vākt informāciju
par savas mācību iestādes un tuvākās apkārtnes vēsturi, tādējādi palīdzot veidot kopējo
novada vēstures liecību krājumu.
L.Lukss izsaka priekšlikumu aicināt Kultūrvides konsultatīvajā padomē piedalīties arī
Jauniešu domes pārstāvim.
5

D.Kravale rosina aktīvāk iesaistīt izglītības iestādes dažādu pasākumu organizēšanā,
piemēram, visās izglītības iestādēs konkrētā datumā organizējot elektrības taupīšanas
dienu, kad telpās netiek slēgta gaisma, savukārt skolotāji pārrunā ar bērniem resursu
taupības jautājumus.
I.Krēmere atbalsta D.Kravales ierosinājumu, norādot, ka šāda veida veiksmīga
sadarbība jau ir izveidojusies ar Jaunmārupes pamatskolu. Skolas vadība atsaukusies
uz Mārupes novada domes aicinājumu klases stundā izveidot plakātu, kas atspoguļotu
to, kā ikviens no mums var dzīvot energoefektīvāk. Plānots arī izveidot izstādi par
resursu otrreizējās izmantošanas tēmu. Šīs aktivitātes tiek veiktas saistībā ar
pašvaldības dalību projektā “Co2mmunity”, kura dalībnieki no dažādām Eiropas
valstīm 27. martā viesosies Mārupē.
Tā kā jauni ierosinājumi no padomes puses vairs netiek saņemti, I.Krēmere
aicina balsot par Mārupes novada Kultūrvides attīstības un tradīciju plāna 2017. – 2023.
gadam īstenošanas uzraudzības pārskatu par 2018. gadu nosakot, ka no plāna tiek
svītrota RV1.3./4.3. aktivitāte “Grafiti pasakas maršruts cauri novada ciemiem”.
Vienbalsīgi balsojot “PAR” tiek apstiprināts Mārupes novada Kultūrvides
attīstības un tradīciju plāna 2017. – 2023. gadam īstenošanas uzraudzības
pārskatu par 2018. gadu un priekšlikums svītrot RV1.3./4.3. aktivitāti “Grafiti
pasakas maršruts cauri novada ciemiem”.
E.Brigmane turpina prezentāciju, informējot par aktivitātēm tūrisma jomā, kas
vienlaikus ir arī kultūras jomai atbilstošas aktivitātes (skatīt prezentāciju).
L.Lukss: vai Mārupes uzņēmēji piedalās novadam nepieciešamās infrastruktūras
izveidē?
I.Dūduma: sadarbība ar novada uzņēmējiem ir ļoti laba. Stendi domes pagalmā ir
uzņēmēju dāvināti.
Darba kārtības 4. jautājums: muzeja veidošanas koncepcija un krājumu apzināšana.
E.Brigmane: Švarcenieku muižai ir veikta arhitektoniski mākslinieciskā izpēte,
nosakot vērtīgās, saglabājamās arhitektoniskās formas. Apzinoties muižas vēsturisko
vērtību, piesaistīts restaurators, lai apzinātu iespējas veikt atsevišķu arhitektonisko
elementu atjaunošanu. Ir jāapzina vēsturiskā krājuma apjoms, jāizstrādā muzeja
izveides koncepcija. Kā labākā vieta muzeja izveidei ir atzīta Švarcenieku muiža.
I.Krēmere: Švarcenieku muižā šobrīd atrodas dienas centrs, bet muzeja izvietošana tā
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telpās neizslēdz dienas centra pastāvēšanu. Muzejam ir jābūt dzīvam. Arī tā vadītājs
G.Vācietis atzinis, ka bērni un muzejs ir savietojami.
I.Dūduma: vēstures informācija bērniem ir jāpasniedz gudri, lai tā viņiem šķistu
interesanta.
J.Tutiņš atzīst, ka vēlas iestarpināt savu priekšlikumu, kas nav saistīts ar muzeja
izveidi. J.Tutiņš norāda, ka jaunieši vēlas atkal rīkot “M’Summer” festivālu Mārupē un
cer sagaidīt atbalstu no pašvaldības.
I.Dūduma piekrīt, ka pasākums vecuma grupai 25+ ir nepieciešams, tāpēc tas jau ir
apspriests ar pašvaldības jaunatnes lietu speciālistu, kurš pie šīs idejas strādā. Ja
J.Tutiņam ir konkrēti priekšlikumi, I.Dūduma aicina vērsties Kultūras namā, kas ir
tiešie pasākumu organizatori.
Diskusija.

Priekšlikumi/ierosinājumi:
1. izņemt no Kultūrvides plāna pārskata par 2018. gadu RV1.3./4.3. aktivitāti
“Grafiti pasakas maršruts cauri novada ciemiem”, jo šī aktivitāte dublējas ar
RV1.3./4.4 aktivitāti “Ceļu apzīmēšanas festivāls ar krītiņiem” un, vērtējot
iedzīvotāju līdzšinējo aktivitāti, nav paredzama šīs aktivitātes realizēšana;
2. uzrunāt novada izglītības iestādes ar aicinājumu vākt informāciju par savas
mācību iestādes un tuvākās apkārtnes vēsturi, tādējādi palīdzot veidot kopējo
novada vēstures liecību krājumu.
3. aicināt Kultūrvides konsultatīvajā padomē piedalīties arī Jauniešu domes
pārstāvim.

PIEŅEMTIE LĒMUMI:
1. izslēgt V.Kaupužu no Kultūrvides konsultatīvās padomes sastāva;
2. izslēgt S.Zaicevu no Kultūrvides konsultatīvās padomes sastāva;
3. uzņemt Jāni Kliģi Kultūrvides konsultatīvās padomes sastāvā;
4. uzņemt Diānu Kravali Kultūrvides konsultatīvās padomes sastāvā;
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5. uzņemt Lāsmu Lukss Kultūrvides konsultatīvās padomes sastāvā;
6. apstiprināt Mārupes novada Kultūrvides attīstības un tradīciju plāna 2017. –
2023. gadam īstenošanas uzraudzības pārskatu par 2018. gadu, vienlaikus
apstiprinot priekšlikumu svītrot RV1.3./4.3. aktivitāti “Grafiti pasakas maršruts
cauri novada ciemiem”.
PIELIKUMĀ:
1. pielikums - Mārupes novada Kultūrvides attīstības un tradīciju plāna 2017. –
2023. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2018. gadu;
2. pielikums – sanāksmes prezentācija;
3. pielikums – pieraksta lapa.

SĒDI BEIDZ: plkst. 18:00

Protokolēja: Attīstības nodaļas vadītāja palīgs

I.Šaroka

Padomes priekšsēdētāja:

I.Krēmere
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