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Mārupes novada Kultūrvides konsultatīvās padomes sēde 

SĒDES PROTOKOLS Nr.2021/1 

 

DATUMS: 2021. gada 22. martā 

 SĒDE SĀKAS: plkst. 16.00 

VIETA: attālinātā Kultūrvides konsultatīvās padomes sēde tiek nodrošināta izmantojot 

konferenču programmu ZOOM. 

 

 PADOMES SASTĀVS (piedalās):  

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

2. Ilze Žunde, Mārupes novada Domes Sabiedrisko attiecību speciālists; 

3. Ira Dūduma, Mārupes novada Kultūras nama direktore; 

4. Dace Štrodaha, Mārupes novada Mūzikas un mākslas skolas direktore; 

5. Arita Raiskuma-Kukemilka, Mārupes novada iedzīvotājs; 

6. Rolands Janeks, Mārupes novada iedzīvotājs; 

7. Ilmārs Jasinskis, Mārupes novada biedrības "Mārupes uzņēmēji" pārstāvis; 

8. Elīna Jansone, Mārupes novada biedrības "Mārupes Nākotnei" pārstāve; 

 

PADOMES SASTĀVS (nepiedalās):  

9. Dana Čekstere, Mārupes novada iedzīvotājs; 

10. Raitis Tučs, Mārupes novada iedzīvotājs; 

11. Ieva Bāliņa, VPDK "Krustu šķērsu" pārstāve; 

12. Jānis Ozols, 1991.gada barikāžu dalībnieku Mārupes biedrības pārstāvis Mārupes novads 

13. Kultūras nama kultūras pasākumu organizatore (dekrēta atvaļinājumā). 

 

PIEAICINĀTIE (piedalās): 

1. Pēteris Pikše, Mārupes novada Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 

priekšsēdētājs; 

2. Vita Ozoliņa, VPDK "Krustu šķērsu" pārstāve. 

 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Mārupes novada 2021.gada investīcijas un budžets; 

2. Atskats par Kultūru un kultūras pasākumiem 2020. gadā. Plānotās aktivitātes un pasākumi 

2021. gadā; 

3. Pārskats par Mārupes un Babītes novada kultūras iestādēm;  

4. Citi jautājumi. 

 

NORISE: 

Attālinātā sanāksme tiek nodrošināta, izmantojot konferenču programmu ZOOM. Sanāksmi 

atklāj un vada I.Krēmere.  

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

attīstības stratēģijas 2022.–2034. gadam izstrāde. 

I.Krēmere iepazīstina 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 (PMLP dati). 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.  Kā arī līdz ar esošo situāciju valstī – šobrīd esošo 

epidemioloģisko situāciju – budžeta ieņēmumi nav tādi, kā tika plānots.  

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

projektus – Jaunmārupes bērnudārzu “Zīļuks”, Jaunmārupē un 2021. gadā uzsākot Mārupes 
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mūzikas un mākslas skolas ēkas pārbūvi un jaunas piebūves izbūvi, aptuvenās izmaksas vairāk nekā 

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, būvprojekts tiks īstenots nākamajos gados piesaistot ES finansējumu.  

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

tiek plānots īstenot veloinfrastruktūras attīstību virzienā no V7 Rīga – Mārupe – Jaunmārupe ar 

aptuveno kopgarumu 14 km. Veloceliņš savienos Mārupes ciemu ar Jaunmārupi, aptverot lielāko 

daļu sabiedriskās iestādes.  

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. Pārņemot privātās ielas, pašvaldībai ir iespēja veidot un apsaimniekot novada ielu 

infrastruktūru. 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.  

I.Krēmere turpina, pieskaroties kultūrvides attīstībai, iepazīstinot ar projektu Jauniešu centrs 

un sporta laukums Dreimaņu ielā, tiek plānots, ka jau drīzumā tiks uzsākti būvniecības darbi. Bebru 

ielā 10 šajā gadā tiks pabeigta tirdzniecības vietas un tūrisma informācijas punkta izveidošana 

mājamatnieku un mājražotāju popularizēšanai, veidojot kultūrtelpu.  

Iepazīstina ar projektu konkursu “Mārupe mūsu mājas”, rīcībā “Sabiedriskās aktivitātes” 

pavisam tika iesniegtas 18 projekta idejas, no kurām balsošanai tika novirzīti 16 projekti. Rīcībā 

“Maza mēroga infrastruktūra” tika iesniegtas divas projekta idejas - “Autostāvvietas Mazcenu 17”, 

“Interaktīvā ātruma mērīšanas ceļa zīme drošākai Mārupei”. 

Informē, par mobilās aplikācijas “Mana Mārupe” izstrādi, kuru plāno nodot iedzīvotājiem 

lietošanā vasarā. Mobilā aplikācija nodrošinās informācijas nodošanu un saņemšanu no 

iedzīvotājiem. Par mobilās aplikācijas pārējām funkcijām un iespējām, strādā darba grupa.  

Iepazīstina ar IAS dokumenta izstrādes procesu un ka šobrīd strādājam pie sabiedrības iesaistes 

formām, piemēram, viktorīnas, vai orientēšanās spēļu veidā un kopā ar Babītes novadu strādājam 

pie kopēja skatījuma jaunajam novadam. Paralēli plānojam, ka vasarā uzsāksim darbu pie attīstības 

programmas izstrādes, un ņemot vērā teritoriālo reformu šādi dokumenti ir jāizstrādā.  

I.Krēmere iepazīstina ar 2020. gadā veikto aptauju, kas tika izsūtīta konsultatīvās padomes 

dalībniekiem.   

 

2.Atskats par kultūras pasākumiem 2020. gadā. Plānotās aktivitātes un pasākumi 2021. gadā. 

 

I.Dūduma iepazīstina ar atskatu par kultūras pasākumiem. Min, ka 2022. gadā kultūras namam 

būs dzimšanas diena – 80. gadi un cerams, ka nākamajā gadā pašvaldība varēs ķerties pie jaunas 

kultūras vietas izveides. Iepazīstina ar Mārupes novada kultūras nama īstenotajiem pasākumiem - 

Kino seansi Kultūras namā: «Jaungada taksometrs 2», «Dvēseļu putenis”. Piemiņas brīdis pie 

R.Mūrnieka kapa vietas un Mārupes novada 1991.gada Barikāžu dalībnieku atceres pasākums. Tika 

organizēta arī Mārupes novada senioru balle «Ziemas melodijas».  Kultūras namā tika rādītas 

viesizrādes - Zanes Daudziņas stand-up komēdija «Sieviete kā konfekte»; Baibas Sipenieces 

stāvizrāde ar bufetes elementiem «Vienreiz jau var»; Improvizācijas teātra izrāde «Gandrīz draugi».  
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Šis jaunais laiks ienesa arī jaunas tendences un jaunus svētkus, un tie bija Mārupes novada 

ielīgošanas koncerti pagalmos, kā arī mēģinājām rast iespēju iedzīvotājus iesaistīt un devām iespēju 

«Randiņkoncertu» ciklu, kura ietvaros maģiskā gaisotnē varēja baudīt mākslinieku pāru muzikālas 

performances un sirsnīgas sarunas par dzīvi, mīlestību, radošo darbību un mūziku, kas tika arī 

translēti Mārupes novada facebook lapā.  

2020. gadā vēl paspējām noorganizēt Kino vakarus ar Latvijā populāriem mūziķiem un aktuālo 

filmu demonstrēšanu. Jauns pasākums un tradīcija aizsākās 2020. gadā svinot Svarcenieku muižās 

svētkus, ko cerams svinēsim arī 2021. gadā. Sadarbībā ar Mārupes novada Izglītības dienestu, kura 

ietvaros suminām labākos Mārupes novada pedagogus. Latvijas valsts svētkos izgaismojām 

Kultūras nama logus, lai ir gaišāks un svinīgāks, kā arī bija Vides gaismu instalācija 

«Rūķa svētku jampadracis».  

I.Dūduma iepazīstina ar plānotajām kultūras aktivitātēm un pasākumiem 2021. gadā. 

Iepazīstina ar šī brīža aktivitātēm, kad šajā laika posmā tiek izmantoti Kultūras nama logi, kuros 

tiek ienesta gaisma un projicēta uz āru. Šobrīd ir iespēja piedalīties foto-orientēšanā «Iznāc ārā», kā 

arī jau gatavojamies Lieldienām un iedzīvotājiem piedāvāsim Lieldienu Zaķa taku. Un iepazīstina 

ar plānotajām aktivitātēm un pasākumiem no marta līdz 2021. gada beigām. Visas aktivitātes un 

pasākumi notiks ņemot vērā esošo situāciju, bet ceram, ka šī situācija tiks izdzīvota un ātri beigsies 

– lai varam atkal iet rotaļās un dejās, dziedāt un izdziedāt.  

V.Ozoliņa piebilst, ka ļoti jauki redzēt plānotās aktivitātes 2021. gadā, novēl izturību, lai šīs 

laika posms ātri paiet garām, un cerams, ka viss izdosies un lai nebaidāmies sapņot.  

 

3.Pārskats par Mārupes un Babītes novada kultūras iestādēm. 

I.Dūduma iepazīstina ar esošo situāciju abos novados, lai sniegtu informāciju pie jaunās 

struktūras Jaunajam novadam veidošanas. Mārupē ir viens kultūras nams, ir 12 pašvaldības 

dibinātie kolektīvi un 6 citi kolektīvi, kopā 18 kolektīvi, kas ir iesaistīti mākslinieciskā pašdarbībā. 

Babītes novadā ir kultūrizglītības centrs ar filiāli Spuņciemā, darbojas 14 kolektīvi. Un Spuņciemā 

ir divas izstāžu zāles, kur ir vēsturiskā telpa un viena telpa, kur ir izstāde veltīta aktierim Eduardam 

Pāvulam. Mārupē ir 28 štata darbinieki un 5 ir no administrācijas. Babīte ir 29 štata darbinieki un 8 

no administrācijas. Babītei arī ir tikai stadions pie ūdenskrātuves, līdz ar to skatoties uz abiem 

novadiem, nav lielas vietas, kur organizēt lielos pasākumus. Kā arī apkopojot statistiku, tad kopā ir 

36 kolektīvi, kuriem ir nepieciešama telpa kur darboties. Noslēguma tiek secināts, ka esam diezgan 

līdzīgi novadi.  

P.Pikše jautā, kas ir noticis ar Babītes novada vēsturisko kultūras namu. I.Dūduma sniedz 

atbildi, ka šobrīd tur ir šūšanas cehs.   

I.Krēmere noslēgumā piebilst, ka nākamo sanāksmi plānojam maija beigās/ jūnijā. Aicina 

visiem sekot līdzi Ilgtspējīgas stratēģijas izstrādei jaunajam novadam.    

PIELIKUMĀ:   

 Kultūrvides konsultatīvās padomes sēdes prezentācija; 

 Prezentācija par Kultūru un kultūras pasākumiem 2020. gadā. Plānotās aktivitātes un 

pasākumi 2021. gadā. 

 

SĒDI BEIDZ: plkst. 17.00 

 

 

Protokolēja: Attīstības nodaļas vadītājas palīgs    A.Lontone-Ieviņa 

 

 

Padomes priekšsēdētāja:       I.Krēmere   


