Mārupes novada Kultūrvides konsultatīvās padomes sēde
SĒDES PROTOKOLS Nr.3
DATUMS: 2019. gada 9. decembris
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. Rolands Janeks, Mārupes novada iedzīvotājs;
3. Ilze Krēmere, Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas vadītāja;
4. Lāsma Lukss, Mārupes novada iedzīvotāja;
5. Jānis Kliģis, Mārupes novada iedzīvotājs;
6. Gunta Lielkāja, Mārupes novada iedzīvotāja;
7. Jānis Ozols, biedrības “BDMB” valdes priekšsēdētājs;
8. Jēkabs Tutiņš, Mārupes novada iedzīvotājs;
9. Ilmārs Jasinskis, Mārupes novada iedzīvotājs;
10. Viesturs Kalniņš, biedrība “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis.
PADOMES SASTĀVS (nepiedalās):
11. Līga Kadiģe, Mārupes novada Domes, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas vadītāja;
12. Elīna Jansone, biedrības “Mārupes nākotnei” pārstāve;
13. Diāna Kravale, Mārupes novada iedzīvotāja.
14. Līna Rislinga, Mārupes novada Domes Kultūras pasākumu organizatore;
PIEAICINĀTIE (piedalās):
1. Elīna Dambekalne, Mārupes novada Domes Kultūras pasākumu organizatore.
DARBA KĀRTĪBA:
1. Attīstības programma nākamajiem 7 gadiem un informācija par sabiedrības iniciatīvas
konkursu “Mārupe - mūsu mājas”;
2. Diskusijai padomes locekļiem - 2020. gada potenciālie pasākumi ar sabiedrības iniciatīvu:
 "Labo darbu nedēļa" vai "Labdarības izsole", kurā iedzīvotāji pārdod sev
nevajadzīgas, bet citiem noderīgas mantas un lietas, kuru iekasētā naudiņa nonāktu
"Ulubeles" dzīvnieku patversmei vai bērnunama bērniem Ziemassvētku galdam
utt.;
 Sabiedrības iesaiste - iedzīvotāju "Diskusiju darbnīca - Pavasarī" - mūsu idejas un
darbi Mārupei 2020. gada pavasarim;
 U.c. priekšlikumi.
3. Tirdzniecības vietas/laukuma (Bebru ielā 10) veidošana – diskusija par identitātes zīmi un
konceptu.
NORISE:
I.Krēmere iepazīstina ar darba kārtību.
1.Attīstības programma nākamajiem 7 gadiem un informācija par sabiedrības iniciatīvas
konkursu “Mārupe - mūsu mājas”.
I.Krēmere iepazīstina ar attīstības programmas laika grafiku, nospraustajiem rīcību virzieniem
kultūrā un investīciju plānu 2020. – 2022. gadam kultūrvides jomā. I.Krēmere turpina iepazīstināt
ar 29.11.2019. izsludināto projektu konkursu “Mārupe – mūsu mājas”, iepazīstinot ar projekta laika
grafiku, ar nolikumu, kas var būt iesniedzējs, kā arī ar atbalstāmajām darbības jomām. I.Krēmere
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uzsver, ka projektu konkursa mērķis ir sabiedrības iniciatīvas iesaiste novada attīstībā. Sabiedriskais
sektors nāk ar savu ideju, dome dod finansējumu, savukārt privātpersonas līdzfinansējums ir
brīvprātīgais darbs. Šogad projekta finansējums ir palielināts līdz 40 tūkstošiem EUR, attiecīgi 20
tūkst.EUR rīcībā “Maza mēroga infrastruktūra” un 20 tūkst.EUR rīcībā “Sabiedriskās aktivitātes”.
I.Krēmere iepazīstina, kādi projekti ir realizēti kopš 2016. gada līdz 2019. gadam.
2.Diskusijai padomes locekļiem - 2020. gada potenciālie pasākumi ar sabiedrības iniciatīvu:
I.Krēmere rosina uz diskusiju par "Labo darbu nedēļa" vai "Labdarības izsole", kurā iedzīvotāji
pārdod sev nevajadzīgas, bet citiem noderīgas mantas un lietas, kuru savāktā nauda nonāktu
"Ulubeles" dzīvnieku patversmei vai bērnunama bērniem Ziemassvētku galdam utt.
Diskusija –
G.Lielkāja ierosina, ka plāno savākt vēsturiskos materiālus par Jaunmārupi un turpināt iesākto
darbu, kopā ar tūrisma organizatoru veidot tūrisma maršrutu pa vēsturiskajām Jaunmārupes mājām.
Atsūtīts jautājums no biedrības “Mārupes nākotnei” pārstāves – vai projektā ir iespējams apvienot
vairākus finansējuma avotus. I.Krēmere skaidro, ka sabiedriska labuma organizācijas var iesniegt
divus nesaistītus projektus, savukārt, par vienu pasākumu, ja iesniedz dažādi projektu pieteicēji –
tas ir iespējams, bet jāņem vērā, ka projektiem un projektu aktivitātēm ir jābūt nodalītām, jo katrs
pieteiktais projekts tiek dots sabiedrībai balsošanai. Ja, iedzīvotājam ir ideja, bet nav vietas, kur to
realizēt, var nākt uz Domi un konsultēties, lai rastu labāko risinājumu.
I.Dūduma piebilst, ka nākamais gads ir Mārupes novada jubilejas zīmē 95 gadi, ka projektu idejas
var piesaistīt Jubilejas gadam. Turpināsim bibliotēkas aizsākto projektu – dzīvā bibliotēka. Lai
īstenotu liela mēroga pasākumus, mēģinām domāt par jaunas kultūras vietas attīstīšanu.
V.Kalniņš ierosina vairāk skatīties ar skatu no malas, pieaicinot, citu pašvaldību iedzīvotājus, kas
varētu dod lielāku pienesumu, nekā vietējie iedzīvotāji, kas ir pieraduši pie esošās situācijas.
I.Krēmere iepazīstina ar apstiprināto projektu – Švarcenieku muiža. Kur šobrīd ir dienas centrs
bērniem. Vidēji dienā dienas centru apmeklē 60-70 bērni. Projekta iecere ir dienas centrā sakārtot
telpu interjeru, t.sk. atjaunojot grīdas segumu. Un uzstādot interaktīvu sienu, ko varēs izmantot gan
bērni, kā arī dažādos pasākumos, piemēram, uz sienas projicējot vēsturiskos materiālus Muzeju
naktī.
3.Tirdzniecības vietas/laukuma (Bebru ielā 10) veidošana – diskusija par identitātes zīmi un
konceptu.
Noslēgumā I.Krēmere iepazīstina ar informāciju par tirdzniecības vietu/ laukumu Bebru ielā 10. Šī
vieta tiek veidota kā tirdzniecības vieta/laukums, kur vietējiem ražotājiem un izstrādājumu
izgatavotājiem popularizēties. Plānojam veidot vides objektu ar informācijas stendu. Procesā ir
sadarbības partnera meklējumi, kurš vēlētos pārstāvēt Mārupes amatniekus un mājražotājus.
Diskusija –
Mārupiešiem ir nepieciešama šāda telpa, kā arī būtu ļoti jauki, ja būtu dārzeņu un pārtikas produktu
nelielas tirdzniecības vietas. Strādājam arī pie preču zīmes mājražotājiem un amatniekiem,
akcentējot Mārupiešus. Mārupe varētu būt pašpietiekama, plaša un zināma bez robežām. Tiek
izteikts priekšlikums iespējamajam risinājumam, augstspriegumu līnijai, atbrīvojot lielāku telpu un
vietu.
PIELIKUMĀ: Kultūrvides konsultatīvās padomes sēdes prezentācija.
SĒDI BEIDZ: plkst. 17.45
Protokolēja: Attīstības nodaļas vadītājas palīgs

A.Lontone-Ieviņa

Padomes priekšsēdētāja:

I.Krēmere
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