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IEVADS
Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju plāns (turpmāk – Plāns) ir izstrādāts ar
mērķi noteikt Mārupes novada kultūrvides attīstības prioritātes un darbības virzienus, lai sekmētu
mērķtiecīgu un loģiski saistītu kultūrvides attīstību un tradīciju īstenošanu novadā.
Mārupes novadā kultūras jomu paredzēts attīstīt atbilstoši šādām prioritātēm:
•
esošo kultūras iestāžu darbības turpmāka attīstība ar mērķi nodrošināt esošo, aizsākto
kultūras tradīciju un kolektīvu darbības turpinājumu;
•
jaunas kultūras infrastruktūras un ar to saistītās darbības attīstība ar mērķi uzlabot vietējās
kultūras pieejamību un daudzveidību;
•
iedzīvotāju un uzņēmumu iniciatīvas veicināšana ar mērķi attīstīt novadā pēc iespējas
lielāku kultūras daudzveidību.
Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju plāns ir apstiprināts ar Mārupes novada
domes 2016. gada 30. novembra lēmumu Nr. 31 (sēdes protokols Nr.15).
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.
Nozīmīgākais Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju plāna ieviešanas
instruments ir kultūras jomas rīcības plāns. Mārupes novada kultūras jomas rīcības plānā ir
iekļautas darbības, kuru ieviesējs ir pašvaldība vai tās iestāde.
Visas rīcības plānā iekļautās rīcības atbilst Mārupes novada investīciju plāna rīcības
virzienam RV 1.3. “Daudzpusīgi kultūras un publiskie pakalpojumi”.
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PLĀNA IEVIEŠANA UN UZRAUDZĪBA
Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju plāna novērtējums un rīcības plāna
īstenošanas uzraudzības rezultāti par 2018. gadu ir iekļauti ziņojumā „Mārupes novada Kultūrvides
attīstības un tradīciju plāna 2017. – 2023. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2017./2018.
gadu” (turpmāk tekstā – Pārskats). Pārskats ir iepriekšējā gada informācijas apkopojums un
izvērtējums, kas sagatavots atbilstoši Plānā noteiktajām vadlīnijām par tā ieviešanu un uzraudzību.
Kultūrvides konsultatīvā padome seko līdzi Plāna ilgtermiņa mērķos nosprausto rezultatīvo
rādītāju sasniegšanas 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.
Padome sanāk vismaz trīs reizes gadā, to vada Attīstības nodaļas vadītājs. Padomes darbā tiek
iesaistīti gan novada administrācijas pārstāvji, gan nevalstisko organizāciju pārstāvji un
komersantu pārstāvji.
Plāna īstenošanas periodā, plānā iekļauto rīcību ieviešanas uzraudzību un sasniegtos
rezultātus iespējams nodrošināt šādā veidā:
- Rīcības plānā iekļautās rīcības sākot ar 2017.gadu ir jāiekļauj Mārupes novada Rīcības
plānā un investīciju plānā;
- Rīcības tiek īstenotas atbilstoši Mārupes novada investīciju plānam;
- Pārskati par kultūras jomas rīcības plāna īstenošanu tiek sagatavoti ikgadējā pašvaldības
publiskā pārskata sagatavošanas ietvaros, kā arī pēc īpaša domes pieprasījuma;
- Par katras rīcības ieviešanu atskaitās par šo rīcību atbildīgā domes struktūrvienība;
- Par ieviešanas stadijā esošajām rīcībām tiek iesniegta šāda informācija: paveiktais darbs,
sasniegtais rezultāts, izmantotais finansējuma apjoms un finansējuma avoti.
Pārskats par Plāna īstenošanu sagatavots, lai tajā iekļautā informācija būtu ērti salīdzināma,
izmantojot novērtējumu tabulu, kurā atkarībā no uzdevumu izpildes pakāpes ir iekrāsoti Rīcības
plāna uzdevumi/aktivitātes:

Statuss

Rezultatīvais rādītājs uz 2018. gadu

IZPILDĪTS

Izpildīti/pabeigti uzdevumi/rīcības

DAĻĒJI ĪSTENOTS

Darbība notika daļēji

NAV ĪSTENOTS

Darbība netika veikta
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RĪCĪBAS PLĀNA UZDEVUMU UN REZULTĀTU MONITORINGS UZ 2018. GADU
Tabula 1. Rīcības plāna uzdevumu sasniegšanas rādītāju izvērtējums.
Nr.
pēc
kārtas

Nr.pēc
RP

Attīstības
progr.
Nr.

Nosaukums

Sasniedzamais rezultāts

Termiņš

Atbildīgais

Izpildes statuss 2018. gads

Esošo kultūras iestāžu darbības nodrošināšana

1

2

3

Mazcenu
bibliotēka

Aptuvena prognoze, palielinot
finansējumu ik gadu par 5%,
sākot no 2015.g. bāzes līmeņa
(EUR 55 383)

b

Mārupes
Kultūras nams

Aptuvena prognoze, palielinot
finansējumu ik gadu par 5%,
sākot no 2015.g. bāzes līmeņa
(EUR 402 600)

c

Mārupes
mūzikas un
mākslas skola

Aptuvena prognoze, palielinot
finansējumu ik gadu par 5%,
sākot no 2015.g. bāzes līmeņa
(EUR 369 400)

a

Mazcenu
bibliotēka

2018. gadā sasniedzamais līmenis - 64112 EUR.
2018. gada budžets: 73472 EUR.
Procentos pret bāzes pieaugumu: +14%
Procentos pret 2017. gadu: -4%
2018. gada budžeta izpilde: 63828 EUR

Pastāvīgi

Mārupes
Kultūras nams

2018. gadā sasniedzamais līmenis - 466059 EUR.
2018. gada budžets: 692163 EUR.
Procentos pret bāzes pieaugumu: +48%
Procentos pret 2017. gadu: +1%
2018. gada budžeta izpilde: 553792 EUR

Pastāvīgi

Mārupes
mūzikas un
mākslas skola

2018. gadā sasniedzamais līmenis - 427626 EUR.
2018. gada budžets: 741481 EUR
Procentos pret bāzes pieaugumu: +73%
Procentos pret 2017. gadu: -2%
2018. gada budžeta izpilde: 592120 EUR

Pastāvīgi
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2. Infrastruktūras būvniecība, rekonstrukcija

4

2.3.

RV1.3.

Aviācijas muzeja
attīstība

Atbalsts jauna aviācijas muzeja
attīstībai. Turpmāko muzeja
darbību nodrošina privāts
uzņēmums. (Pašvaldība sedz
daļu no izmaksām atbilstoši
domes lēmuma 2016.08.31.
sēdē)

2017. - 2020.

6

Domes
pārstāvis
nodibinājumā

2018.gada pavasarī saņemta atbilde par 28.09.2017. LR Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, LAT-RUS
programmas vienotajā tehniskajā sekretariātā iesniegto
projektu “Development of common historical and cultural
heritage in fields of aviation and space into sustainable
tourism products” (ONE SKY), kura mērķis bija piesaistīt
finansējumu Mārupes novada Aviācijas muzeja attīstībai –
projekts noraidīts sakarā ar to, ka Krievijas partneri nespēja
sagatavot nepieciešamos dokumentus par nodokļu parādu
17
Nr. Uzdevums/ Apakšuzdevums Aktivitāte Izpildes termiņš
Izpildes statuss neesamību. Projekta iesniedzēji bija 4
partneri: Mārupes novada pašvaldība, VAS “Starptautiskā
lidosta “Rīga””, Pitalovas Speciālās izglītības centrs Nr.2 un
Pitalovas pilsētas administrācija. 14.maijā notikusi
pašvaldības un VAS "Starptautiskā lidosta 'Rīga"" tikšanās
par muzeja attīstību, kurā panākta vienošanās par tālāku
sadarbību muzeja saglabāšanā novadā un iestāšanos esošajā
muzeja biedrībā. 30.septembrī notikusi tikšanās ar lidostas
"Rīga" pārstāvjiem par tālāko darbu pie Aviācijas muzeja
attīstības - izskatīts un saskaņots nodomu protokols par
Aviācijas muzeju. 2018.gadā turpināts meklēt iespējas
piesaistīt mērķim ES fondu finansējumu. Notikusi tikšanās ar
Interreg Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014. 2020. gadam pārstāvjiem par iespēju startēt ar muzeja ideju
atvērtajā konkursā, aktivitātē „Ilgtspējīga kopīgu resursu
izmantošana”. Tomēr, tas neizdevās, jo potenciālie un
nepieciešamie partneri Somijā, Igaunijā un Zviedrijā
atsevišķu iemeslu dēļ nevarēja iesaistīties projektā.
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2.5.

2.6.

RV1.3.

RV1.3.

Radošā kvartāla
izveide un
radošo
industriju
atbalsta
programma,
jauniešu kvartāls

Mārupes dabas
koncertzāle

Mārketinga stratēģijas ietvaros
plānotā radošā kvartāla ietvaros
notiekošs projekts. Rezultātā
atvēlēta vieta jauniešiem, kur
muzicēt, veidot āra mākslu,
interaktīvi sociāli darboties
vasarā.
Centru var izveidot pie lidostas
vai citā atraktīvā vietā (Izmaksas
noteiks konkrēta īpašuma
labiekārtošanas izmaksas).
Mārketinga stratēģijas ietvaros
plānotās dabas koncertzāles –
koncertiem piemērotas
brīvdabas būves izveide. Novada
dabas koncertzālei ir unikāla,
spilgta arhitektūra, kas palīdz
veidot jaunu novada kultūras
identitāti. Projekta ietvaros tiek
veidota arī vide ap koncertzāli,
veidojot koncertdārzu.
Koncertzāles plānojums padara
tās izmantošanu pēc iespējas
neatkarīgu no laikapstākļiem.
(Pilsētvides un komunikāciju
stratēģijā norādītā summa.
Iespējams, jāparedz
starptautisks metu konkurss ar
prēmijām, kas var palielināt
izmaksas).
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2018. - 2019.

2018. - 2019.

Attīstības
nodaļa

Pašvaldības
īpašumu
pārvalde

2018. gadā aktivitāte nav uzsākta.

Noslēgts līgums par vizualizācijas (3D modeļa) sagatavošanu
Pašvaldības īpašuma teritorijām, t.sk. dabas koncertzālei. 132/1228-2018, SIA "PRECĪZI", 1 815,00 EUR.
Vizualizācija prezentēta Stratēģiskās attīstības plānošanas
darba grupas sanāksmei 2018. gada 18. decembrī (protokols
Nr. 14).
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2.7.

2.9.

RV1.3.

RV1.3.

Mārupes novada
kultūrvēsturiskā
mantojuma
izpēte

Mārupes
multifunkcionālā
centra izveide

Būvju un to atlieku apsekošana,
kurām potenciāli var būt
kultūrvēsturiska vērtība, t.sk.
agrākajā Skultes muižas centrā,
bij. Skultes pareizticīgo baznīcas
vietā, Tīraines muižas centrā u.c.
(Eksperta darbs aptuveni 2
mēnešiem)

Multifunkcionālā kultūras centra
izveide "Tīraines dārzos 1"
(iekļauts no investīciju plāna).
Šajā centrā tiek izvietotas
kultūras nama un koncertzāles
(virs 400 vietām) funkcijas.
(Investīciju plānā norādītā
summa un termiņš)
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2018.

2017. - 2019.

Attīstības
nodaļa

Pašvaldības
īpašumu
pārvalde

Ir apkopota informācijas par novada Lāčplēša ordeņa
kavalieriem piemiņas stēlas iegravēšanai un uzstādīšanai
novadā 2018.gada rudenī.
Ir pilnveidots velo/pārgājienu maršruts gar Mārupītes
tecējumu, iekļaujot vēsturiskās novada ēkas un to stāstus.
Pastāvīgi, kopā ar novada vēstures entuziastiem tiek
apkopoti fakti, attēli, vēstures materiāli par novadu:
- uzsākta materiālu vākšana un izpēte par novada muižām.
- veikta izpēte, apkopoti materiāli un uzstādīts stends ar
informāciju par vietas un objekta vēsturi pie Švarcenieku
muižas.
- notiek vēstures faktu apkopošana par Brīvības cīņām
Mārupes novadā.
Apmeklētas novada un Pārdaugavas tuvākās kapsētas ar
mērķi apzināt vietas, kurās apbedīti ievērojami novadnieki.
Lemts turpināt kultūrvēsturiskā mantojuma izpēti arī
turpmākajos gados, 2019. gada budžetā paredzot
finansējumu informatīvu stendu uzstādīšanai pie
vēsturiskām vietām novadā.

Multifunkcionālā kultūras centra izveide "Tīraines dārzos 1"
atlikta uz nenoteiktu laiku, kas saistīts ar 2018.gada sākumā
pieņemto stratēģisko lēmumu par prioritāti izvirzīt izglītības
iestāžu paplašināšanu.

3. Kultūras iniciatīvas
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3.1.

RV1.3.

Projektu
konkursa
"Mārupe - mūsu
mājas" attīstība

Pašreizējā projektu konkursa
"Mārupe - mūsu mājas" tālāka
attīstība, izveidojot to par
instrumentu, ar kura palīdzību
mērķtiecīgi tiek veicināta
novada iedzīvotāju un
uzņēmumu iniciatīva kultūras
jomā. (Fonda apjoms
pakāpeniski tiek palielināts ik
gadu)

2017. - 2023.

Attīstības
nodaļa

Saskaņā ar Mārupes novada domes 2018. gada 24. janvāra
lēmumu Nr.38 un Nr.39. (prot. Nr.1.) apstiprināti projektu
konkursa "Mārupe - mūsu mājas" ietvaros 2016. gadā un
2017. gadā noslēgto līdzdarbības līgumu īstenošanas
pārskati.
Projektu konkursā "Mārupe - mūsu mājas", kas norisinājās
no 2017.gada 10.novembra līdz 2018.gada 11.janvārim, tika
iesniegti 15 projektu pieteikumi. Projektu pieteikumu
vērtēšanas komisija veica projektu pieteikumu izvērtēšanu
un saskaņā ar Mārupes novada domes 2018.gada
28.februāra lēmumu Nr.9 (prot. Nr.4.) tiesības slēgt
līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes
uzdevuma veikšanai konkursa “Mārupe – mūsu mājas” tika
piešķirtas 9 projektu īstenošanai. Līdz 21.03.2018. tika
noslēgti līgumi ar projektu īstenotājiem un uzsākta projektu
īstenošana.
Notiek konsultēšanās ar grāmatvedību un juristiem par
veidu, kā pareizi nodot 2016. un 2017.gada projektu ietvaros
radītos aktīvus domes bilancē. Apstiprināto projektu
īstenošana. Sagatavoti projektu īstenošanas pārskati par
2018. gadā veiktiem projektiem izvērtēšanai.
Izsludināts projektu konkurss par projektu īstenošanu 2019.
gadā.
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4.1.

RV1.3.

Ielu svētki
(kaimiņu svētki)
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4.2.

RV1.3.

Vasaras mākslas
vakari ar
zaļumballēm

RV1.3.

Ceļu
apzīmēšanas
festivāls ar
krītiņiem
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4.4.

4. Notikumi un tradīcijas
Ikgadējs, regulārs pasākums
dažādās vietās, ciemos, kas
sniedz iespēju iedzīvotājiem
iepazīties vienam ar otru,
sadarboties, sakopt apkārtējo
Mārupes
vidi. (Jāvērtē iespēja sniegt
2017. - 2023.
Kultūras nams
atbalstu
caur kultūras iniciatīvu fondu,
nodrošinot konkursa principu.
Ikgadējais pašvaldības atbalsts
rīkotājiem - EUR 5000)
Brīvdabas kino un dzejas vakari
ar zaļumballēm. Sākotnēji
pasākumi tiek rīkoti ar
iznomātas tehnikas palīdzību,
Mārupes
2017. - 2023.
pēc dabas koncertzāles izbūves Kultūras nams
tajā. (Četri pasākumi gadā, katrs
- EUR 25 000. Pirmajā gadā - 2
pasākumi.)

Masu pasākums, kurā vienlaicīgi
iesaistās visi ciemi un apbraukā
novadu ar velosipēdiem.
(Pašvaldības atbalsts ik gadu EUR 2000)
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2017. - 2023.

Mārupes
Kultūras nams

2018. gadā no pašvaldības puses pasākums nav realizēts,
vienlaikus pašvaldībā nav saņemta privāta iniciatīva šādas
aktivitātes atbalstam.

2018. gadā organizēti 3 brīvdabas kino vakari, papildinot tos
ar muzikāliem priekšnesumiem un āra tirdzniecību.

2018. gadā no pašvaldības puses pasākums nav realizēts,
vienlaikus pašvaldībā nav saņemta privāta iniciatīva šādas
aktivitātes atbalstam.

MĀRUPES NOVADA KULTŪRVIDES KONSULTATĪVĀS PADOMES
DARBĪBA 2018. GADĀ
Mārupes novada Kultūrvides konsultatīvā padome (turpmāk - Padome) ir Mārupes novada
Domes (turpmāk - dome) izveidota koleģiāla un konsultatīva institūcija, kura uzrauga nozares
attīstības prioritātes novadā, koordinē Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju plāna
2017. - 2023. gadam ieviešanu, sniedz priekšlikumus par nepieciešamiem koncepcijas grozījumiem
un izstrādā nozares attīstības plāna tālāku virzību.
Padomes sastāvu ar balsstiesībām veido:








Mārupes novada domes Attīstības nodaļas vadītājs;
Mārupes novada domes Kultūras nama direktore;
Mārupes novada domes Kultūras pasākumu organizatore;
Mārupes novada domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas vadītājs;
Ne mazāk kā 3 (trīs) novadā pārstāvētu nevalstisko organizāciju pārstāvji;
Ne mazāk kā 1 ( viens) novadā pārstāvēta komersanta pārstāvis;
Ne vairāk kā 7 (septiņi) Mārupes novada deklarētie iedzīvotāji.

Padomes sanāksmes 2018. gadā notikušas 2 (divas) reizes:

2018. gada 16. aprīlis
Saskaņā ar padomes nolikuma 13.5. punktu padomē ir ievēlēta Mārupes novadā pārstāvētas
nevalstiskas organizācijas “Mārupes uzņēmēji” pārstāve – Ilona Ignatenko un nevalstiskas
organizācijas “Mārupes nākotnei” pārstāve – Elīna Jansone.
Sēdē apstiprināts kultūrvides attīstības un tradīciju plāna uzraudzības pārskatu par 2017. gadu,
klātesošie informēti par Švarcenieku muižas arhitektonisko izpēti, ideju organizēt Lielo talku
Mārupes novadā un Latvijas goda apli.

2018. gada 28. septembris
Kultūrvides, Izglītības, Tūrisma un Mārketinga konsultatīvās padomes un pašvaldības kopīgs
pieredzes apmaiņas brauciens uz Aizputi un Brocēniem.
Brauciens tiek organizēts saskaņā ar apstiprināto Mārupes novada investīciju plānu 2018. gadam,
kurā atbilstoši rīcības virzienam “HPV2: Sadarbības un mijiedarbības sekmēšana” paredzēti
pieredzes apmaiņas projekti ar Latvijas pašvaldībām, uzņēmumiem, u.c. partneriem, kā arī ņemot
vērā Mārupes novada Kultūrvides, Izglītības, Tūrisma un Mārketinga konsultatīvo padomju
sanāksmēs diskutētos jautājumus.
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Braucienā tika apmeklēti sekojoši objekti:
1. Jauniešu centrs IDEJU MĀJA;
2. Mākslas darbnīcu un rezidenču centrs SERDE;
3. Aizputes novadpētniecības muzejs;
4. industriālās mākslas objekti – cementa skulptūras;
5. Brocēnu vietējo mājražotāju veikals “Bodnīca”.
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