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Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sēde 

SĒDES PROTOKOLS Nr. 2021/1 

 

DATUMS: 2021. gada 22. februārī 

SĒDE SĀKAS: plkst. 16:00 

VIETA: notiek attālināti, izmantojot konferenču programmu ZOOM 

 

PADOMES SASTĀVS (piedalās):  

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

2. Silvija Bartuševiča, Mārupes Sporta centra vadītāja; 

3. Matīss Vārna, Mārupes Sporta centra sporta pasākumu organizators; 

4. Jānis Belakovs, biedrība "Latvijas Automobīļu federācija";  

5. Daria Tikhomirova, biedrība "Latvijas invalīdu jāšanas federācija"; 

6. Ints Pīrāgs, biedrība "Mārupes novada basketbola līga"; 

7. Jana Zvejniece, sporta klubs "Virsotne" pārstāve; 

8. Guntis Ruskis, SIA "Droša velobraukšanas skola”;  

9. Matiss Rings, Mārupes novada iedzīvotājs;  

10. Kristaps Zvejnieks, Mārupes novada iedzīvotājs;  

11. Gatis Pūcītis, Mārupes novada iedzīvotājs; 

12. Ilmārs Jasinskis, SIA “VILLIVIT” (aktīvās atpūtas vieta “JIP Mārupīte”). 

 

PIEAICINĀTIE (piedalās): 

13. Mārtiņš Bojārs, Mārupes novada Domes priekšsēdētājs; 

14. Līga Kadiģe, Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietniece; 

15. Pēteris Pikše, Mārupes novada deputāts, Attīstības un vides jautājumu komitejas 

priekšsēdētājs. 

16. Kristaps Ločs, Mārupes novada Domes izpilddirektors; 

17. Ira Dūduma, Mārupes kultūras nama direktore; 

18. Uva Bērziņa, Mārupes novada Domes Sabiedrisko attiecību speciālists; 

19. Jolanta Kursiša, Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas uzņēmējdarbības attīstības 

konsultants; 

20. Gatis Ģērmanis, Mārupes novada iedzīvotājs; 

21. Elīna Jansone, biedrības “Mārupes nākotnei” pārstāve; 

22. Kristaps Tirzītis, Rīgas Tehniskās universitātes students praksē.  

23. Artis Raukaitis, Mārupes novada iedzīvotājs. 

 

PADOMES SASTĀVS (nepiedalās):  

1. Kristaps Čerņavskis, Mārupes novada iedzīvotājs; 

2. Ringolds Prāvasts, biedrība “Prioritāte”;  

3. Kristaps Beķeris, biedrība "Mārupes uzņēmēji". 

 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Mārupes novada 2021.gada investīcijas un budžets. Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas 2022. – 2034.gadam izstrāde; Mobilās aplikācijas lietotnes izveide un ieviešana; 

2. Sporta pasākumu kalendārs SC u.c. un diskusija par ārtelpu treniņu iespējām Mārupes 

novada parkos un teritorijā; 

3. Pieredzes stāsts SIA "Droša velobraukšanas skola” un ideja par paugura izmantošanu 

Tīraines dārzu teritorijā; 

4. Citi jautājumi. 

 

https://www.marupe.lv/lv/kontakti/domes-priekssedetajs
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NORISE 

Ilze Krēmere iepazīstina ar sēdes darba kārtību. 

Pirms pirmā darba kārtības jautājuma vienojas, ka turpmāk sanāksmes rīkos vēlāk (piemēram no 

plkst. 17:00) un sniegsim iespēju izvēlēties visiem darba grupas dalībniekiem vienoties par 

vēlamāko sanāksmes laiku.  

 

1.Mārupes novada 2021.gada investīcijas un budžets. Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas 2022. – 2034.gadam izstrāde 

I.Krēmere informē, ka ir uzsākts darbs pie novadu apvienošanas un jaunā novada Ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas izstrādes, un laika posmā no 8.februāra līdz 1.martam ir iespēja aizpildīt 

aptaujas anketu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādei, aicina to aizpildīt. 

I.Krēmere turpina par 2021.gada investīcijām un budžetu, minot, ka esam strauji augošs 

novads, par to liecina iedzīvotāju pieaugums, kas 2020. gadā bija 23 231 iedzīvotāji un uz 2021. 

gada 1.janvāri 24 446 iedzīvotāji. Iepazīstina ar 2020. gada nekustamā īpašuma nodokļu 

atvieglojumiem. Iepazīstina ar 2021. gada budžetu, minot, ka 2021.gada budžeta ieņēmumi ir 

mazāki, salīdzinoši ar 2020.gadu. Piebilst, ka arī šogad no pašvaldības budžeta lieli maksājumi tiks 

veikti pašvaldību izlīdzināšanas fondā, kaut arī šos naudas līdzekļus varētu tikt ieguldīt novada 

attīstībā.   

2021. gada lielākās investīcijas tiek plānotas Izglītības jomā, pabeidzot 2020. gadā uzsāktos 

projektus – Jaunmārupes bērnudārzu “Zīļuks”, Jaunmārupē un 2021. gadā uzsākot Mārupes 

mūzikas un mākslas skolas ēkas pārbūvi un jaunas piebūves izbūvi, aptuvenās izmaksas vairāk kā 5 

miljoni eiro. Ēka pēc pārbūves nodrošinās mācību vietas aptuveni 600 audzēkņiem. 2020. gada 

nogalē tika pabeigti Mārupes pamatskolas jaunā korpusa un sporta laukuma būvniecības darbi un 

9.decembrī objekts tika nodots ekspluatācijā. 

Lai sakārtotu apkārtējo infrastruktūru un attīstītu Tīraines sportam un atpūtai iezīmēto vietu, kā 

arī sakārtotu Mārupes pamatskolas apkārtni, tiek plānota Kungu ielas izbūve, pēc Green Street 

principa, ar mērķi atslogot citas ielas un sakārtot infrastruktūru, nodrošinot attīstību apkārtējām 

teritorijām. Autoceļa C19 būvprojekta izstrāde, ar mērķi uzlabot uzņēmējdarbības infrastruktūru 

šajā teritorijā.  

I.Krēmere turpina, sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģionu un citiem sadarbības partneriem, tiek 

plānots īstenot veloinfrastruktūru virzienā no V7 Rīga – Mārupe – Jaunmārupe ar aptuveno 

kopgarumu 11,526 km. 

Iepazīstina ar esošo situāciju privāto ielu pārņemšanas procesā, kas tiek aktīvi veikts kopš 2016. 

gada. Līdz ar iedzīvotāju lielo aktivitāti nodot ielas pašvaldības īpašumā, 2020. gadā tika izveidota 

rinda un atrunāti konkrēti kritēriji, lai pārņemšanas process būtu skaidrs visām iesaistītām pusēm. 

No 2020.gada līdz 2022. gadam Mārupes novadā notiek ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūve, 

IV kārtas projekts, lai sasniegtu ES izvirzītos rādītājus, 2020. gadā tika izsludināta jau 7. un 8.kārta 

ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu izbūves līdzfinansējuma saņemšanai Mārupes novadā, 

šim mērķim ņemot aizņēmumu Valsts kasē. Kopā pa šim abām kārtām ir saņemti 354 pieteikumi.  

Kopš 2020. gada ir uzsākts darbs pie ĢIS sistēmas izveides Mārupes novadā, un jau šogad šo 

sistēmu varēsim izmantot savā darbā, kā piemēram atainojot ielu pārņemšanas procesu, 

ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu izbūves procesu u.c.  

Turpinās darbs pie projekta Jauniešu centrs un sporta laukums Dreimaņu ielā īstenošanas, tiek 

plānots ka 2021. gadā notiks būvniecības darbi. Bebru ielā 10, kopš 2020. gada notiek Tirdzniecības 

vietas būvprojekta izstrādes. Turpinās projekts – veselības veicināšanas un slimību profilakses 

pasākumi Mārupes novadā.  

Jau iepriekš sanāksmēs diskutēts par velotrases būvniecību, no 2020. gada turpinās velotrases 

būvdarbi Tīraines dārzos, šogad darbi atsāksies, kad nokusīs sniegs.  Informē, par mobilās 

aplikācijas “Mana Mārupe” izstrādi. Darba grupa piedalās G.Ruskis, kas tika ievēlēts no 

konsultatīvajām padomēm, kā pārstāvis. Iepazīstina ar IAS dokumenta izstrādes procesu.  

 

Diskusija – jautājums ir par degradētajām teritorijām un apgūstamo finansējumu. Tiek skaidrots, ka 
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šī aktivitāte ir plānošanas periodā 2014-2020.gadam Šai teritorija ir jābūt degradētas teritorijas 

statuss, Mārupes novadā ir tik viena šāda teritorija, kas atrodas Lidostas Rīga teritorijā. Notekūdeņu 

attīrīšanas ietaises jau ir sanētas – apbērtas, kas veido šo uzbērumu.  

Tiek uzdots jautājums, provizoriski cik liels būs Jaunveidojamā novada kopējais budžets. 

Tiek sniegta atbilde, ka šobrīd notiek darbs pie jaunās pašvaldības struktūras izveidošanas, 

sadarbībā ar Babītes novadu. Kopīgais budžets tiks plānots 2022. gadam. Līdz 2021. gadam 

plānotais budžets tiks realizēts 2021. gada plānotajā ietvarā. Provizoriski aptuvenais kopējais 

budžets būs aptuveni 75 līdz 80 miljoni. Par finanšu sadalījumu un prioritātēm lems jaunais 

sasaukums.  

 

2.Sporta pasākumu kalendārs SC u.c. un diskusija par ārtelpu treniņu iespējām Mārupes 

novada parkos un teritorijā 

Ar plānotiem sporta un aktīvās atpūtas pasākumiem iepazīstina Sporta centra pārstāvis 

M.Vārna, minot, ka ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī šobrīd pasākumi tiek plānoti pēc 6.aprīļa. 

Vērtējot attālinātās sporta nodarbības, secinām, ka attālināti nav iespējams nodot un saņemt 

kvalitatīvu apmācību procesu, tāpēc sporta centra sporta nodarbības notiek āra apstākļos. Āra sporta 

treniņu plusi - audzēkņi ar sportu nodarbojas ārā, mīnus – ka tas šogad jādara visu ziemu. 

Apgrūtinošs mācību process ir basketbolistiem un volejbolistiem. Kā arī kopumā, viens no 

motivatoriem, lai sasniegtu augstus sasniegumus sportā ir sacensības. Vērtējot 2020. gadu ir izdarīts 

maksimālais sporta treniņu nodrošināšanai.  Kā pozitīvais piemērs, tiek minēts sporta treneris, kas 

izmantojot dažādus resursus, audzēkņiem nodrošināja slēpošanas nodarbības.  

M.Vārna turpina par sporta laukumu noslodzi, minot, ka informācija par noslodzi ir 

pieejama Mārupes novada mājas lapā, facebook lapā un informācija ir izvietota pie sporta laukumu 

ieejas vārtiem. Tiek skaidrota situācija, ja tiek saņemta informācija no iedzīvotāja, vai sportistu 

grupas, kas vēlas brīvajā laikā izmantot sporta laukumu, tad saskaņojot ar Sporta centru, tāda 

iespēja tiek nodrošināta.  

M.Vārna turpina par jaunas idejas īstenošanu. Līdz ar to, ka šogad ir bijusi ļoti bagātīga 

ziema ar sniegu, ir liela interese slēpošanas sportam, tiek plānots izskatīt iespēju iegādāties tehniku 

un inventāru, lai Sporta centrs arī var nodrošināt slēpošanas iespēju.  

 

Diskusija par ārtelpu treniņu iespējām Mārupes novada parkos un teritorijā -  

Tiek uzdots jautājums, vai, ja laukums tiek izmantots, piemēram futbolam, vai ir iespējams 

izmantot skrejceliņu?  Tiek sniegta atbilde, ka ņemot vērā ka tad kad darbojas SC audzēkņi – kur 

vienā treniņa laikā iespējams darbojas līdz 6 grupām, tad tas nav gluži iespējams, bet tas jāizvērtē 

atsevišķi.  

Padomes dalībnieki diskutē par mobilās aplikācijas ieviešanu. Tiek sniegta atbilde, ka tiek 

plānota tikšanās ar aplikācijas iespējamiem izstrādātājiem. Šobrīd tiek apkopotā informācija un 

izstrādāts, saprasts aptuvenais mobilās aplikācijas koncepts.  

Tiek sniegta informācija un ierosinājums izmantot dīķus, kur ir sagatavots ledus slidošanai 

un citām aktivitātēm uz ledus.  

Tiek uzdots jautājums par SC pasākumu kalendāru un kā būtu iespējams optimizēt, lai 

kalendāra informācija parādās vienlaicīgi. Tiek sniegta atbilde, ka kalendāra ievade tiek veikta 

manuāli, līdz ar to tas aizņem diezgan daudz laika, ir nepieciešama vēl viena štata vienība. Ko 

varētu izveidot pēc novadu apvienošanas.  

Tiek uzdots jautājums par mājaslapas papildināšanu ar sporta klubu informāciju. Tiek 

sniegta informācija, ka turpinās darbs, un tas tiks izdarīts saskaņojot informāciju ar sporta klubiem 

utt.  

Tiek uzdots jautājums par interešu izglītību un ievirzes izglītību – tiek sniegta atbilde, ka 

šobrīd ministriju līmenī tiek skatīti šie saistošie noteikumi, bet konkrētas virzības šobrīd nav. Tiek 

izteikts aicinājums iesaistīt biedrības un organizācijas, lai piesaistītu projektu finansējumus, tieši 

attīstot interešu un ievirzes izglītību. 

Tiek diskutēts par slēpošanas trasēm, un tiek izteikts aicinājums iedzīvotājus iesaistīt 
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aktivitātes, popularizēt informāciju gan par tūrisma aktivitātēm, gan par sporta un aktīvās atpūtas 

iespējām un aktivitātēm, lai iedzīvotāji nekoncentrējas vienā vietā. Ir nepieciešams savstarpēji 

komunicēt un nodot informāciju, kā arī pazināt, ko dara aktīvie iedzīvotāji un uzņēmēji.  

Tiek izteikts priekšlikums veidot marķētas trases. No pašvaldības puses tiek plānots ka 

Medempurvā varētu būt marķēta trase, šobrīd tiek skaņots ar Rīgas mežiem.  

Tiek izteikts priekšlikums izmantot e-klases informācijas telpu, lai nodotu informāciju par 

sporta aktivitātēm. 

Ierosinājums ir rasts koncentrētā veidā sniegt informāciju – lai aicinātu iedzīvotājus nākt ārā 

un izmantot iespējas, kas jau ir zināmas un iespējams, ka vēl nav zināmas.  

 

3.Pieredzes stāsts SIA "Droša velobraukšanas skola” un ideja par paugura izmantošanu 

Tīraines dārzu teritorijā 

G.Ruskis iepazīstina ar sociālo uzņēmējdarbību "Droša velobraukšanas skola”, ka ir 

turpinājums BMX aktivitātēm, un pēc būtības tā ir aktīvo iedzīvotāju kopiena, kura veic sociālo 

uzņēmējdarbību, pašvaldībai, uzņēmējdarbībai un iedzīvotājiem līdzdarbojoties, kopš 2010. gada, 

radot un attīstot, pilnveidojot sporta un aktīvās atpūtas parku. 

Mērķis ir nemainīgs - veicināt jauniešu, bērnu un viņu vecāku iesaistīšanos sportā un 

aktīvajā atpūtā, kas vērsta uz fiziskās veselības uzturēšanu un sporta meistarības izaugsmi. 

Būtiskākais uzdevums šobrīd iesaistīt regulārās aktivitātēs ārpus telpām, piebilst ka jau 5. 

gadus uzstāda āra telti, līdz ar ierobežojumiem – šogad tika nolemts telti atstāt arī ziemas periodā. 

G.Ruskis iepazīstina ar atpūtas parka funkcijām un aktivitātēm, min ka ir viens no 

lielākajiem sporta klubiem Baltijā, apvienojot vairāk kā 100 sportistus. Lai uzturētu, pilnveidotu un 

attīstītu iesāktās aktivitātes, kā arī uzturēt sporta un atpūtas parku, bija nepieciešama, spert nākamo 

soli, veidojot sociālo uzņēmējdarbību. Pirms tam tika veikta aptauja, kur tika izplatīta divām 

mērķgrupām – iedzīvotājiem un BMX kluba biedriem (kas pārstāv dažādus novadus un pilsētas).  

G.Ruskis prezentē aptaujas rezultātus un izteiktos priekšlikumus. Aptauju aizpildīja 250 

respondenti. Īpaši akcentē, ka lielākā daļa respondentu apmeklē vismaz reizi nedēļa BMX sporta 

parku, un vismaz jau divus gadus. Īpaši uzsver, ka respondenti ir norādījuši, ka vēlas lai šis Tīraines 

sporta un aktīvās atpūtas parks daudzveidojas, piedāvājot dažādu vecumu, dažādu sporta jomu 

mērķgrupām iespēju nākt un sportot, kā arī pavadīt jēgpilni brīvo laiku.  

G.Ruskis turpina par ierosinājumu un ideju, izmantot blakus BMX trasei esošo pauguru, 

kur ir apbērtas Mārupes komunālo pakalpojumu vecās attīrīšanas ietaises. Min, ka šobrīd līdz ar 

ziemas periodu, iedzīvotāji nāk un izmanto jebkuru pauguru, lai izbaudītu ziemas priekus. Līdz ar to 

ir veidojusies ideja izmantot iespēju un nostiprinot grunti vai to pieberot veidot pakalnu dažādām 

ziemas un vasaras aktivitātēm. Tiek minēts Olaines piemērs. Priekšlikums šobrīd varētu būt, ka 

vienu kalna daļu norobežo, bet otru veido slīpāku, kur varētu būt kameršļūkšana un neliels pacēlājs, 

pie ideju skicēm tiek strādāts sadarbībā ar Pašvaldības īpašumu pārvaldes ainavu arhitekti 

Ž.Salzirni. G.Ruskis piebilst, iedzīvotāji šo pauguru grib un tas būs liels pienesums.  

 

G.Ruskis aicina detalizēt Tīraines sporta un aktīvās atpūtas parka izmantojumu – ierakstot 

attiecīgā zonējumā konkrētu aktivitāti un pakāpeniski tās realizētu, ņemot vērā iedzīvotāju viedokli.  

 

G.Ruskis turpina par sociālās uzņēmējdarbības "Droša velobraukšanas skola” turpmākiem 

soļiem, viens no šiem soļiem, ir pakalpojuma kvalitātes uzlabošanu un pilnveidošanu. Attiecībā par 

sporta izglītību, turpināsim iniciatīvu sadarbībā ar K. Zvejnieku  – kā izaudzināt veiksmīgus un 

laimīgus sportistus. Piebilst, ka ir iesniegti vairāki projektu pieteikumi projektu konkursā “Mārupe 

Mūsu Mājas”.  Ja uzlabosies epidemioloģiskā situācija tiks organizēti sporta un aktīvās atpūtas 

pasākumi un sacensības - Latvijas BMX čempionāta posma un Mārupes BMX kausa rīkošana utt.  

 

G.Ruskis noslēgumā aicina sadarboties un būt atvērtiem dažādiem un jauniem 

projektiem. Saka paldies pašvaldībai par velo trases izveidošanu un infrastruktūras uzlabošanu.  
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Diskusija –  

D.Tikhomirova – aicina sadarboties un attīstīt iepriekšējā sanāksmē izteikto projekta ideju 

“Open horse”. G.Ruskis aicina veidot prāta vētru un veikt iedzīvotāju aptauju, uzklausot 

iedzīvotāju izteiktās vēlmes. I.Krēmere papildina, ka pašvaldība ir atvērta un ir nepieciešams 

skatīties un izvērtēt, kā savstarpēji šīs visas aktivitātes līdzdarbojas un savstarpēji viena otru 

papildina.  

G.Ruskis papildina, ka ir jāaicina iedzīvotāji ārpus telpām un jāpiedāvā sakārtota vide 

dažādām aktivitātēm.   

Tiek uzdots jautājums par drošas velobraukšanas skolu – kādas būs aktivitātes šogad? Tiek 

sniegta atbilde, ka sadarbībā ar K.Zvejnieku, būs lekciju cikls un tiek plānots, ka liels uzsvars tiks 

likts uz vecāku izglītošanu, par procesiem un mijiedarbību.  

 

Vienojas ka nākamā darba grupas sanāksme tiek plānota maija mēnesī, kur darba kārtībā 

iekļausim punktu par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas virzību un būs nepieciešams padomes 

viedoklis par IAS stratēģiskiem mērķiem. G.Ruskis prezentēs par mobilās aplikācijas ieviešanas 

virzību. I.Krēmere aicina pieteikties un izteikt priekšlikumus, kurš varētu prezentēt interesantas 

idejas, vai pieredzes stāstus.  

Tiek izteikts priekšlikums aicināt diskutēt par tenisu vai hokeju. E.Jansone no biedrības 

“Mārupes nākotnei”, izsaka priekšlikumu ietvert nākamās sanāksmes darba kārtībā iekļaut 

jautājumu – par Daudzbērnu Ģimenes pasākumu, kas plānojas 2021. gada jūlijā.  

 

 

IZTEIKTIE PRIEKŠLIKUMI: 

1. Tiek izteikts priekšlikums veidot marķētas trases. No pašvaldības puses tiek plānots ka 

Medempurvā varētu būt marķēta trase, šobrīd tiek skaņots ar Rīgas mežiem; 

2. Tiek izteikts priekšlikums izmantot e-klases informācijas telpu, lai nodotu informāciju par 

sporta aktivitātēm; 

3. Tiek izteikts aicinājums un priekšlikums BMX klubam un Drošas velobraukšanas skolai 

sadarboties un attīstīt iepriekšējā sanāksmē izteikto projekta ideju “Open horse”. 

Organizējot prāta vētru; 

4. Tiek izteikts priekšlikums iedzīvotājiem pasniegt koncentrētu un saprotamu informāciju par 

sporta un aktīvās atpūtas iespējām– lai aicinātu iedzīvotājus nākt ārā un izmantot iespējas, 

kas jau ir zināmas un popularizēt tās vietas, kas vēl nav zināmas vai maz apmeklētas; 

5. Nākamajā sanāksmē uzaicināt tenisa vai hokeja pārstāvjus, lai iepazīstina ar savu pieredzi, 

attīstības iespējām utt. 

 

NOLEMJ: 
1. Nākamo Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmi sasaukt maijā. 

2. Darba kārtībā iekļaut ziņojumu par mobilās aplikācijas ieviešanas virzību – ziņo G.Ruskis.  

3. Darba kārtībā iekļaut par Daudzbērnu Ģimenes pasākumu, kas plānojas 2021. gada jūlijā – 

ziņo E.Jansone no biedrības “Mārupes nākotnei”. 

 

PIELIKUMĀ: 

1. Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sēdes prezentācija; 

2. Pieredzes stāsts SIA "Droša velobraukšanas skola”, prezentācija. 

 

SĒDI BEIDZ:  plkst. 18:25 

 

Protokolēja: Attīstības nodaļas vadītāja palīgs   A.Lontone-Ieviņa 

 

Padomes priekšsēdētāja: Attīstības nodaļas vadītāja    I. Krēmere 


