Mārupes novada Kultūrvides konsultatīvās padomes sēde
SĒDES PROTOKOLS Nr.1

DATUMS: 2018. gada 16. aprīlis
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;
1. Jānis Ozols, biedrības “BDMB” valdes priekšsēdētājs;
2. Sandra Zaiceva, atpūtas vietas un zirgu stallis “Zirgzandeles” īpašniece;
5. Līna Rislinga, Mārupes novada Domes Kultūras pasākumu organizatore.
PADOMES SASTĀVS (nepiedalās):
3. Ilze Krēmere, Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas vadītāja;
4. Jēkabs Tutiņš, Mārupes novada iedzīvotājs;
5. Vizma Kaupuža, Vājredzīgo un Neredzīgo biedrība “Redzi mani” valdes
locekle.
PIEAICINĀTIE (piedalās):
1. Ziedīte Lapiņa, Mārupes novada Domes teritorijas labiekārtošanas vecākā
speciāliste;
2. Elīna Jansone, biedrības “Mārupes nākotnei” pārstāve;
3. Ilona Ignatenko, biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāve.
DARBA KĀRTĪBA:
1. Jauno padomes dalībnieku ievēlēšana;
2. Kultūrvides attīstības un tradīciju plāna uzraudzības pārskata par 2017. gadu
apstiprināšana;
3. Švarcenieku muižas arhitektoniskā izpēte;
4. 28. aprīļa Lielā talka (ziņo Z.Lapiņa);
5. Latvijas goda aplis 12. maijā (ziņo I. Dūduma) un kuģīšu regate (R.Janeks).
NORISE
Darba kārtības 1. jautājums: jauno padomes dalībnieku ievēlēšana
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Uz sēdi ir uzaicināti jaunie dalībnieki, kas ir pieteikuši savu dalību Kultūrvides
konsultatīvajā padomē - biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāve Ilona Ignatenko un
biedrības “Mārupes nākotnei” pārstāve Elīna Jansone.
Abas biedrības aktīvi piedalās arī citu konsultatīvo padomju darbā. Biedrība “Mārupes
uzņēmēji” darbojas visās pārējās konsultatīvajās padomēs – uzņēmējdarbības atbalsta,
mārketinga, tūrisma, sporta un aktīvās atpūtas, izglītības – un vēlas pārstāvēt Mārupes
novada uzņēmēju viedokli un sniegt biedrības ieguldījumu arī kultūrvides nozares
attīstībā.
Biedrība “Mārupes nākotnei” darbojas mārketinga, tūrisma, sporta un aktīvās atpūtas
un izglītības konsultatīvajās padomēs. Biedrības mērķis ir pārstāvēt iedzīvotāju grupu,
ar ko biedrība sadarbojas, un izteikt iedzīvotāju viedokli dažādās jomās tādējādi
veicinot lielāku iedzīvotāju iesaisti novadā notiekošajās aktivitātēs.
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.Dūduma, L.Kadiģe, R.Janeks, G.Lielkāja,
J.Ozols, S.Zaiceva, L.Rīslinga nolemj:
saskaņā ar padomes nolikuma 13.5. punktu padomē ir ievēlēta Mārupes novadā
pārstāvētas nevalstiskas organizācijas “Mārupes uzņēmēji” pārstāve – Ilona Ignatenko.
Atklāti balsojot ar 7 balsīm “par” I.Dūduma, L.Kadiģe, R.Janeks, G.Lielkāja,
J.Ozols, S.Zaiceva, L.Rīslinga nolemj:
saskaņā ar padomes nolikuma 13.5. punktu padomē ir ievēlēta Mārupes novadā
pārstāvētas nevalstiskas organizācijas “Mārupes nākotnei” pārstāve – Elīna Jansone.
Pēc ievēlēšanas secina, ka padomes sastāvs atbilst padomes nolikuma prasībām, jo
padomes sastāvā ir nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Darba kārtības 2. jautājums: kultūrvides attīstības un tradīciju plāna uzraudzības
pārskata par 2017. gadu (3.pielikums) apstiprināšana
Kultūrvides attīstības un tradīciju plāns 2017. - 2023. gadam (turpmāk – Kultūrvides
attīstības plāns) tika apstiprināts pagājušā gada sākumā. Padome zināmā mērā ir
atbildīga par Kultūrvides attīstības plāna rīcības plāna uzraudzību. Gatavojot pārskatu
par Kultūrvides attīstības plāna ieviešanas progresu 2017. gadā, tika secināts, ka daļa
paredzēto aktivitāšu vēl nav uzsāktas, tāpēc padomes dalībniekiem būtu jāpadomā par
šīm aktivitātēm un par to, kā padome varētu veicināt aktivitāšu īstenošanu.
Ir sagatavota prezentācija par 2017. gada pārskatu (2.pielikums). Attiecībā uz esošo
kultūras iestāžu darbības nodrošināšanu Kultūrvides attīstības plānā tika noteikti bāzes
rādītāji, kuriem ik gadu būtu jāaug, lai veicinātu kultūrvides nozares attīstību. 2017.
gadā bāzes rādītāju pieaugums ir veiksmīgi sasniegts:
 Mazcenu bibliotēkai budžeta palielinājums par 25%;
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 Mārupes kultūras nama budžeta palielinājums par 50%;
 Mārupes mūzikas un mākslas skolas budžeta palielinājums par 86%.
Attiecībā uz nozares pārvaldes nodrošināšanu, aktivitātes 2017. gadam nebija
paredzētas. Aktivitātes uzsākamas no 2019. gada.
Attiecībā uz infrastruktūras būvniecību 2017. gadā netika paredzēts uzsākt lielu
būvniecību. Uz šo brīdi, 2018. gada pirmo ceturksni, ir uzsākts darbs pie sekojošiem
infrastruktūras projektiem:
 Jaunas mūzikas un mākslas skolas būvniecība – esošajā skolas atrašanās vietā
paredzēts izveidot divas piebūves, uzsākts darbs;
 Muzeja izveide Švarcenieku muižas ēkā – pagājušajā gadā uzsākta muižas
arhitektoniskā izpēte, šogad ir saņemts pētnieku slēdziens;
 Aviācijas muzeja attīstība – tika sagatavots projekta pieteikums pārrobežu
sadarbības programmā LAT - RUS, taču diemžēl netika apstiprināts. Darbs
tiks turpināts, tiks meklēti jauni finanšu avoti;


Mārupes bibliotēkas un multifunkcionālā centra izveide – ir izstrādāts
detālplānojums Tīraines dārzos, tādēļ 2018.g. plānots pasūtīt būvprojektu
projekta 1.kārtas realizācijai, tajā ietilpst sabiedriskā ēka, kurā tiks nodrošināta
bibliotēka, doktorāts ģimenes ārsta praksēm, dienas centrs un sociālā dienesta
pakalpojumi, kā arī autostāvvietas un parka labiekārtojums;

 Mārupes dabas koncertzāle – šogad budžetā paredzēts finansējums teritorijas
pie ūdenstorņa, kur paredzēta koncertzāle, vizualizācijai;
 Mārupes novada kultūrvēsturiskā mantojuma izpēte – šogad budžetā paredzēts
finansējums, tiks piesaistīts pētnieks. Pie šīs aktivitātes strādā arī kultūrvides
padomes dalībniece, Mārupes novada iedzīvotāja, Gunta Lielkāja kopā ar
Mārupes novada tūrisma organizatori Elīnu Brigmani.
Infrastruktūras būvniecības projekti, kuri vēl nav uzsākti:
 Radošā kvartāla izveide un radošo industriju atbalsta programma, jauniešu
kvartāls – nav izvēlēta vieta;
 Jaunmārupes radošo pakalpojumu centra izveidošana – aktivitāte tika sasaistīta
ar jaunas mūzikas skolas būvniecību, attiecīgi, ja tiktu būvēta jauna mūzikas
skola, vecajai ēkai būtu jārod pielietojums, taču pašlaik ir pieņemts lēmums
paplašināt esošo ēku, nevis būvēt jaunu.
Ņemot vērā, ka pašvaldībai pietrūkst telpu, kur nodrošināt mūžizglītības pakalpojumu
pieejamību novada iedzīvotājiem, nepieciešamas idejas, kā šo problēmu risināt.
Kultūrvides attīstības plāna sadaļa “Notikumi un tradīcijas” ir plaša tēma, pie kuras
padome var strādāt. Aktivitāte “Vasaras mākslas vakari ar zaļumballēm” norit
veiksmīgi, taču ir vairākas plānotās aktivitātes, pie kurām vēl jāstrādā:
 ielu svētki (kaimiņu svētki);
 grafiti pasakas maršruts cauri novada ciemiem;
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 ceļu apzīmēšanas festivāls ar krītiņiem.
Atklāti balsojot ar 7 balsīm “par” I.Dūduma, L.Kadiģe, R.Janeks, G.Lielkāja,
J.Ozols, S.Zaiceva, L.Rīslinga nolemj:
apstiprināt kultūrvides attīstības un tradīciju plāna uzraudzības pārskatu par 2017. gadu.

Darba kārtības 3. jautājums: Švarcenieku muižas arhitektoniskā izpēte
Ir sagatavota prezentācija par Švarcenieku muižas arhitektonisko izpēti (4. pielikums).
Muiža pirms dažiem gadiem ieguvusi vietējas nozīmes kultūras pieminekļa statusu, kas
novadā ir vienīgais kultūras piemineklis.
Izpētes mērķis - noskaidrot ēkas arhitektoniski māksliniecisko potenciālu: vizuāli
apsekot telpas, fiksēt esošos vēsturiskos būvgaldniecības izstrādājumus, veikt to
uzskaiti, tipizēšanu un fotofiksāciju, veikt interjeru apdares kontrolzondāžas, lai
precizētu vēsturisko interjeru esamību un to saglabātības pakāpi.
Galvenās rekomendācijas:
1. Saglabāt ēkas pašreizējo apjomu ar abām piebūvēm un jumta formu. Nav
pieļaujama jumta izbūvju un Velux tipa logu izveide;
2. Pašreizējais metāla jumta segums nav piemērots vēsturiskām ēkām, tāpēc
rekomendēts atgriezties pie sākotnējā jumta seguma – S veida māla dakstiņiem;
3. Ēkas pamatapjomam saglabājami pašreizējie krāsojuma toņi, kas praktiski
identiski sākotnējam krāsojumam uz apmetuma;
4. Starp telpām ēkas garenvirzienā rekomendējams veidot anfilādi ar divvērtņu
durvīm, tādējādi piešķirot īpašu gaisotni un skata perspektīvi, kas raksturīgi šī
perioda ēkām. Nepieciešamības gadījumā pieļaujama bēniņu stāva telpu pārbūve,
kā arī jaunu telpu izbūve;
5. 1.stāvā ārējā kārtā rekomendējams atjaunot logus sākotnējā izskatā, kādi tie
redzami vēsturiskajos attēlos. Vēlams rūtīs izmantot stiklu, kas nav ražots ar
modernajām tehnoloģijām un logus fasādē vizuāli nepārvērš par "akliem"
caurumiem, bet ar reljefa klātbūtni tos atdzīvina;
6. Saglabājamas ēkā esošās sākotnējās un vēsturiskās durvis. Jaunu durvjailu
izveides gadījumā, durvis izgatavot kā vēsturisko durvju kopijas. Pret kopijām
rekomendējams arī nomainīt pašreizējās durvis starp atsevišķām telpām.
Saglabājams oriģinālais durvju aprīkojums – viras un rokturi. Durvīm, kam nav
saglabājušies vēsturiskie rokturi, rekomendējams tos nomainīt pret stilistiski
atbilstošiem;
7. Saglabājams sākotnējais grīdas segums (dēļi) kāpņu telpā. Pārējās telpās ēkas
rekonstrukcijas laikā atsedzami pašreiz esošie sekundārie grīdas segumi.
Iespējams, zem tiem saglabājušās oriģinālās grīdas, kas saglabājamas;
8. Saglabājami ēkas 1.stāvā esošie apkures ķermeņi – krāsnis un, kā sava laikmeta
liecība, arī plīts un maizes krāsns;
9. Ņemot vērā, ka mākslinieciski vērtīgas interjeru apdares ēkā nav konstatētas,
apdarē rekomendējamas ēkas stilistikai atbilstošas tapešu vai krāsotas apdares.
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Ar visiem izpētes materiāliem un pilnu izpētes slēdzienu var iepazīties Mārupes
novada Domē, Daugavas ielā 29, 1.stāvā, Attīstības nodaļā.

Darba kārtības 4. jautājums: 28. aprīļa Lielā talka (ziņo Z.Lapiņa);
Z.Lapiņa informē par Lielo talku Mārupes novadā (prezentācija - 5.pielikums).
Pasākuma ideja ir balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, radot saliedētību,
pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu.
Pašvaldība šogad nolēmusi talku organizēt Jaunmārupes dabas parkā - Vislatvijas
zaļumballes vietas uzpošana. Izvēlētā vieta vēsturiski zināma kā zaļumbaļļu norises
vieta. Tieši tāpēc izvēlēta šī vieta. Talkā ir paredzēts izlīdzināt zālienu, uz kura varētu
ierīkot estrādi dejošanai.
Papildus pašvaldības talkas vietai, šobrīd pieteiktas vēl trīs talku vietas:
 Atkritumu vākšana dzelzceļa nomalē pie Tīraines stacijas;
 Atkritumu vākšana ceļa nomalēs no Jaunmārupes līdz Pelēm;
 Krūmu ciršana un grāvja tīrīšana Pīlādžu ielā, Jaunmārupē.
Pašvaldības organizētajā talkā paralēli talkošanai paredzēta arī svečturīšu gatavošana,
tāpēc aicinām līdzi ņemt no etiķetēm nomazgātas burciņas. Afišā minēta arī karodziņu
gatavošana, bet šī aktivitāte atkarīga no laika apstākļiem.
Z.Lapiņa stāsta par Pavasara dīķa diviem defektiem (skatīt attēlus 5. pielikumā), kurus
vajadzētu pārvērst par efektiem. Aicina padomāt par idejām, kā defektus pārvērst par
efektiem. Aicina sazināties un dalīties ar idejām un ierosinājumiem Lielās talkas
pasākumam pa tālr. 29435695 vai e-pastu: ziedite.lapina@marupe.lv.
Darba kārtības 5. jautājums: Latvijas goda aplis 12. maijā (ziņo I. Dūduma) un
kuģīšu regate (R.Janeks).
I.Dūduma stāsta par Latvijas simtgades pasākumu “Latvijas goda aplis”. Pasākuma
mērķis ir aicināt svinēt Latvijas valsts simtgadi gada garumā katru nedēļas nogali citā
novadā. Mārupes novadam šajā pasākumā iekrita 12. maijs, kas ļoti labi sakrīt ar
ģimeņu un māmiņu svētku laiku. Pasākuma filozofija ir caurvīt gaismu caur visiem
Latvijas novadiem simboliski iededzot katrā novadā kādu Staro Rīga gaismas objektu.
I.Dūduma – 12. maija kuģīšu regates aktivitātē piedalīsies arī hidrobiologs Andris
Viesturs Urtāns, kurš šobrīd ar sievu Loretu Urtāni pēta dzīvi zem ūdens. Būs
interesanta lekcija par senatnes kuģiem, par to, kad kuģi radušies un kāpēc.
Z.Lapiņa – pagājušajā nedēļā tika veikti testa braucieni ar kuģīšiem.
R.Janeks prezentē dažādus izgatavotos kuģīšu paraugus. Kuģīšus varēs izgatavot gan
uz vietas radošajā darbnīcā, gan arī var pirms pasākuma jau sagatavot mājās.
Z.Lapiņa – jau 4. maijā plānots uzsākt kuģīšu radošo darbnīcu un gatavot kuģīšus 12.
maija pasākumam.
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Diskusija
Šobrīd Mārupes novada Dome sadarbībā ar biedrību “Mārupes nākotnei” gatavo
projektu VRAA izsludinātajam projektu konkursam “Ģimeņu atbalsta projektu
konkurss pašvaldībām sadarbībās ar NVO”. Projekta mērķis ir nodrošināt atbalstu
pašvaldību iniciatīvām sadarbībā ar NVO ģimenēm draudzīgas vides veidošanā un
sabiedrības līdzdalības veicināšanā, sekmējot pozitīvas attieksmes veidošanu, risinot
ģimeņu atbalsta politikas jautājumus pašvaldībās. Katra plānošanas reģiona
pašvaldībām ir pieejami 60 000 euro.
Konkursa ietvaros tiks atbalstītas sekojošas aktivitātes:
1. ģimenei draudzīgu infrastruktūras objektu izveidošana;
2. nometņu organizēšana (izglītojošas, sporta, atpūtas un piedzīvojumu nometnes
bērniem un/vai ģimenes nometne) vai uz ģimenes vērtību apzināšanos un
pozitīvas attieksmes veidošanu sabiedrībā vērstu aktivitāšu un daudzbērnu
ģimeņu godināšanu veicinošu aktivitāšu atbalstīšana (saieti, pasākumi u.c.).
E.Jansone informē par sagatavoto projekta ideju. Projekta nosaukums ir “Būt līdzās!”
un tā mērķis ir kvalitatīvi un radoši piepildīt ģimeņu kopā pavadīto laiku, izveidojot
ģimenei draudzīgus infrastruktūras objektus Mārupes novadā, īstenojot svētku dienu ar
radošajām darbnīcām novada audžuģimenēm un sporta un aktīvās atpūtas dienu novada
daudzbērnu ģimenēm, kā arī pilnveidot vecāku praktiskās zināšanas un prasmes par
pirmās palīdzības sniegšanu bērniem, īstenojot izglītojošus seminārus vecākiem un
citiem interesentiem par pirmās palīdzības sniegšanas nozīmīgumu un efektivitāti.
Projektā plānotās galvenās aktivitātes:
1. Ģimenei draudzīgu infrastruktūras objektu izveidošana;
2. Uz ģimenes vērtību apzināšanos un pozitīvas attieksmes veidošanu sabiedrībā
vērstu aktivitāšu un daudzbērnu ģimeņu godināšanu veicinošu aktivitāšu
īstenošana.
Aktivitātes tiks īstenotas sadarbībā ar biedrību “Pierīgas partnerība”, kā arī ar Sandru
Zaicevu, zirgu staļļa “Zirgzandales” īpašnieci.
I.Ignatenko, kā biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāve, informē pārējos padomes
dalībniekus, ka, lai arī biedrībai pagaidām nav konkrēts piedāvājums, kā tā varētu
iesaistītes kultūrvides aktivitātēs, biedrība ir ļoti atvērta iesaistīties.
I.Dūduma ierosina biedrībai “Mārupes Nākotnei” piedalīties bērnu svētkos un
atsevišķā teltī piedāvāt Mārupes iedzīvotājiem pirmās palīdzības lekcijas jaunajiem
vecākiem, un varbūt kādas citas ar mazuļiem saistītas aktivitātes.
E.Jansone piekrīt idejai un strādās pie pasniedzēja nolīgšanas uz konkrēto datumu.
Priekšlikumi/ierosinājumi:
1. biedrībai “Mārupes Nākotnei” piedalīties bērnu svētkos un atsevišķā teltī
piedāvāt Mārupes iedzīvotājiem pirmās palīdzības lekcijas jaunajiem vecākiem,
un varbūt kādas citas ar mazuļiem saistītas aktivitātes;
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2. padomes locekļiem sniegt savus ierosinājumus kultūrvides attīstības un tradīciju
plānā paredzētajām, bet vēl neuzsāktajām aktivitātēm, tai skaitā, padomāt par:
1. idejām kā nodrošināt mūžizglītības pakalpojumu pieejamību novada
iedzīvotājiem (ņemot vērā, ka pašvaldībai pietrūkst telpu);
2. piemērotu vietu radošā kvartāla izveidei, kas būtu vieta jauniešiem, kur
muzicēt, veidot āra mākslu, interaktīvi sociāli darboties vasarā. Centru
var izveidot pie lidostas vai citā atraktīvā vietā (uzdevums rīcības plānā
- Radošā kvartāla izveide un radošo industriju atbalsta programma,
jauniešu kvartāls, kuru paredzēts uzsākt 2018. gadā)
3. idejām kā aktīvāk īstenot kultūrvides attīstības plāna sadaļā “notikumi
un tradīcijas” paredzētās aktivitātes 

ielu svētki (kaimiņu svētki);



grafiti pasakas maršruts cauri novada ciemiem;



ceļu apzīmēšanas festivāls ar krītiņiem.

PIEŅEMTIE LĒMUMI:
1. saskaņā ar padomes nolikuma 13.5. punktu padomē ir ievēlēta Mārupes novadā
pārstāvētas nevalstiskas organizācijas “Mārupes uzņēmēji” pārstāve – Ilona
Ignatenko;
2. saskaņā ar padomes nolikuma 13.5. punktu padomē ir ievēlēta Mārupes novadā
pārstāvētas nevalstiskas organizācijas “Mārupes nākotnei” pārstāve – Elīna
Jansone;
3. apstiprināts kultūrvides attīstības un tradīciju plāna uzraudzības pārskats par
2017. gadu.
PIELIKUMĀ:
1. dalībnieku reģistrācijas saraksts;
2. prezentācija – Kultūrvides attīstības un tradīciju plāna uzraudzības pārskats par
2017.gadu;
3. Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju plāna 2017. līdz 2023.
gadam ieviešanas uzraudzības pārskats par 2017. gadu;
4. prezentācija – Švarcenieku muižas izpēte;
5. prezentācija – Lielā talka 2018.
SĒDI BEIDZ: plkst. 18.00

Protokolēja: Attīstības nodaļas vadītāja palīgs

E. Sergejeva

Padomes priekšsēdētājas vietniece:
Sociālo, izglītības, kultūras
un sporta jautājumu komitejas vadītāja

L. Kadiģe
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