Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sēde

SĒDES PROTOKOLS Nr. 1

DATUMS: 2019. gada 4. marts
SĒDE SĀKAS: plkst. 16:00
VIETA: Mārupes novada Dome, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
PADOMES SASTĀVS (piedalās):
1. Ilze Krēmere, Mārupes novada Dome, Attīstības nodaļas vadītāja;
2. Līga Kadiģe, Mārupes novada Dome, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas vadītāja;
3. Silvija Bartuševiča, Mārupes Sporta centra vadītāja;
4. Matīss Vārna, Mārupes Sporta centra Sporta pasākumu organizators;
5. Guntis Ruskis, biedrība “Mārupes BMX klubs”, valdes priekšsēdētājs;
6. Ints Pīrāgs, biedrība “Mārupes novada basketbola līga”, valdes loceklis;
7. Ingrīda Bondare, biedrība “Mārupes uzņēmēji”, pārstāvis;
8. Pēteris Pikše, Z/S “Purkalni”, pārstāvis;
9. Jānis Lagzdkalns, Mārupes novada iedzīvotājs;
10. Andris Zēģele, Mārupes novada iedzīvotājs;
11. Gatis Pūcītis, Mārupes novada iedzīvotājs;
12. Ilmārs Jasinskis, Mārupes novada iedzīvotājs.
PADOMES SASTĀVS (nav ieradušies):
13. Ludmila Pavlova, Mārupes novada iedzīvotāja;
14. Dita Niedra, Mārupes novada iedzīvotāja;
15. Nadīna Millere, biedrība “Pierīgas partnerība”, pārstāve;
16. Elīna Jansone, biedrības “Mārupes Nākotnei” pārstāve.
PIEAICINĀTIE (piedalās):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kristaps Ločs, Mārupes novada domes izpilddirektors;
Kristaps Zvejnieks, Mārupes novada iedzīvotājs;
Juris Ozoliņš; Mārupes novada iedzīvotājs;
Jurģis Īvāns; Mārupes novada iedzīvotājs;
Aldis Skudra; Mārupes novada iedzīvotājs;
Māris Stumbiņš; Mārupes Sporta centra Sporta speciālists.

DARBA KĀRTĪBA:
1) jauno padomes dalībnieku apstiprināšana;
2) Sporta un aktīvās atpūtas koncepcijas uzraudzības pārskata par 2018. gadu
apstiprināšana;
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3) Mārupes Sporta centra budžets 2019. gadam (ziņo Sporta centrs pārstāvis –
prezentācija) un 2018. gada sporta un aktīvās atpūtas pasākumi /2019. gadā plānotās
aktivitātes (ziņo Sporta centra pārstāvis);
4) citi jautājumi.

NORISE
Pirms padomes sēdes saņemta Nadīnas Milleres elektroniski parakstīta pilnvara Guntim
Ruskim pārstāvēt biedrības “Pierīgas partnerība” intereses Mārupes novada Sporta un
aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sēdē (PIELIKUMS NR.1). Pilnvara sēdes laikā
netiek izmantota, jo Guntis Ruskis padomē pārstāv biedrību “Mārupes BMX klubs”.
Darba kārtības 1. jautājums - jauno padomes dalībnieku apstiprināšana.
I.Krēmere atklāj sapulci, informējot klātesošos par veicamām izmaiņām padomes
sastāvā. Ir saņemts Mārupes novada iedzīvotājas Ludmilas Pavlovas lūgums izslēgt no
padomes sastāva. I. Krēmere aicina klātesošos padomes locekļus balsot par Ludmilas
Pavlovas izslēgšanu no padomes sastāva.
Klātesošajiem padomes locekļiem vienbalsīgi balsojot “PAR”, Ludmila Pavlova
izslēgta no padomes sastāva.
I.Krēmere norāda, ka 2018. gada nogalē laikrakstā “Mārupes Vēstis” tika izplatīts
aicinājums pieteikties dalībai Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvajā
padomē. Domē tika saņemti seši nolikumam atbilstoši pieteikumi. Uz padomes sēdi ir
ieradušies četri iedzīvotāju pārstāvji: Aldis Skudra, Kristaps Zvejnieks, Jurģis Īvāns un
Juris Ozoliņš. I.Krēmere lūdz iepazīstināt ar sevi klātesošos.
Aldis Skudra - trīs bērnu tēvs, kura bērni sporto. Ir pieredze pasākumu organizēšanā
(lielākoties autosports). Aktīvi nodarbojies ar basketbolu un futbolu. Uz Mārupi pārcēlies
pirms sešiem gadiem.
Kristaps Zvejnieks – audzis un mācījies Mārupē, nodarbojas ar kalnu slēpošanu, gūstot
augsta līmeņa starptautiskus sasniegumus. Šobrīd aktīvās sporta gaitas uz laiku pārtraucis,
pievēršoties sporta pasākumu organizēšanai. Strādā arī kā kalnu slēpošanas treneris un
sporta psihologs, pasniedzot privātos treniņus. Guvis pieredzi daudzās pasaules valstīs,
tāpēc vēlās ar savām idejām un pieredzi dalīties šajā konsultatīvajā padomē.
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Jurģis Īvāns – autortiesību jurists Kultūras ministrijā, nodarbojas ar triatlonu un SUP
airēšanu. Iepriekš, strādājot Nacionālajā bibliotēkā, darbojās arī kā arodbiedrības sporta
aktivitāšu organizators. Mārupē nodibinājis biedrību “RedPaddleCO SUP airēšanas
klubs”. Līdzdarbojas arī Jūrmalā, “Fonds - Jūrmala cilvēkam”, kas nodarbojas ar vides
pieejamību cilvēkiem ar ierobežotu pārvietošanos, piemēram, viens no lielākajiem
projektiem ir dejošanas nodarbības cilvēkiem ratiņkrēslos. Otra grupa, par kuru tiek
domāts, ir cilvēki, kas pārvietojas, stumjot bērnu ratiņus. J.Īvāns atzinīgi vērtē spēļu
laukumu Gerberu ielā, bet norāda, ka pa ietvi uz šo laukumu nav iespējams aizbraukt.
Papildus strādā arī ar Latvijas Triatlona federāciju, popularizējot triatlonu, īpaši “Ironman
Half” pasākumu Latvijā. Mārupē dzīvo kopš pagājušā gada, ir bērni, kuri sporto Mārupē,
tāpēc vēlās kļūt par daļu no konsultatīvās padomes sastāva.
Juris Ozoliņš – mārupietis kopš 2000. gada, nodarbojas ar motokrosu, nodibinājis
biedrību sporta un izglītības atbalstam, ir motokluba valdē. Dzīvo aktīvu dzīvesveidu.
I.Krēmere norāda, ka saskaņā ar padomes nolikumu un iedzīvotāju pārstāvniecību,
padomē var ievēlēt divus jaunus iedzīvotāju pārstāvjus. Ņemot vērā kandidātu par sevi
sniegto informāciju, I.Krēmere aicina balsot par jauno dalībnieku uzņemšanu padomē.
I.Krēmere aicina balsot par Aldi Skudru.
Četri no klātesošajiem padomes locekļiem balso par Alda Skudras uzņemšanu
padomē.
I.Krēmere aicina balsot par Kristapu Zvejnieku.
Vienpadsmit no klātesošajiem padomes locekļiem balso par Kristapa Zvejnieka
uzņemšanu padomē.
I.Krēmere aicina balsot par Jurģi Īvānu.
Astoņi no klātesošajiem padomes locekļiem balso par Jurģa Īvāna uzņemšanu
padomē.
I.Krēmere aicina balsot par Juri Ozoliņu.
Viens no klātesošajiem padomes locekļiem balso par Jura Ozoliņa uzņemšanu
padomē.
Saskaņā ar veikto balsojumu, padomes sastāvā ievēlēti Kristaps Zvejnieks un Jurģis
Īvāns.
3

Darba kārtības 2. jautājums - Sporta un aktīvās atpūtas koncepcijas uzraudzības
pārskata par 2018. gadu apstiprināšana.
Balstoties uz to, ka ar Sporta un aktīvās atpūtas koncepcijas uzraudzības pārskatu par
2018. gadu padomes locekļiem bija iespēja iepazīties pirms padomes sēdes, I.Krēmere
aicina klātesošos uzdot jautājumus par pārskatu. I.Krēmere norāda, ka šī stratēģija tiek
ieviesta mērķtiecīgi un tā jau ir realizēta aptuveni 80% apmērā. I.Krēmere arī informē, ka
ir noslēgts līgums ar attīstības programmas izstrādātāju, jo šogad tiks izstrādāta Mārupes
novada attīstības programma 2020. – 2026. gadam. Viens no izstrādātājam izvirzītajiem
darba uzdevumiem ir visu esošo stratēģiju izvērtēšana, tajā skaitā arī sporta un aktīvās
atpūtas stratēģijas izvērtēšana, ar mērķi integrēt to jaunajā attīstības programmā, kā arī
izvērtēt nepieciešamību pēc atsevišķu nozaru stratēģijām. Pavasarī norisināsies aktīvs
konsultatīvās padomes darbs, piedaloties arī attīstības programmas izstrādē, tādēļ
jārēķinās, ka padome sanāks biežāk kā līdz šim – plānotās sanāksmes ir aprīlī, maijā,
jūnijā.
I.Pīrāgs: kāds ir statuss attiecībā uz Jaunmārupes stadiona 2. kārtu un kādēļ brīvdabas
reklāmas stendā pretim “Rimi” 2018. gadā nav bijis izstādīts neviens Mārupes Sporta
centra pasākums?
I.Krēmere: par reklāmu izvietošanu komentāru sniegs Mārupes Sporta centrs, bet
attiecībā uz Jaunmārupes 2. kārtu, tā atlikta kā otrā prioritāte. Šogad finansējums
lielākoties ir novirzīts izglītības iestāžu attīstībai, lai jaunajā gadā spētu uzņemt astoņas
jaunas pirmās klases, t.i. pie Mārupes pamatskolas un Jaunmārupes pamatskolas tiks
izbūvētas moduļtipa klases. Papildus plānots palielināt Mārupes pamatskolas kapacitāti
par 500 vietām, paplašinot skolu, par ko pagājušajā nedēļā ir noslēgts līgums 10,16 milj.
apmērā. Šogad plānots pabeigt arī jauna bērnudārza Jaunmārupē projektu 360 bērnu
uzņemšanai, kas nozīmē, ka bērnudārzs no Jaunmārupes pamatskolas pārcelsies uz
jaunajām telpām. Kā zināms, šobrīd esam bez apstiprināta valsts budžeta, kas vistiešākajā
veidā ietekmē arī mūs, jo šā brīža plāni ir ieplānoti bez iespējām aizņemties Valsts kasē.
I.Krēmere arī norāda, ka saeimā, apstiprinot valsts budžetu 2019.gadam, ir plānots
noteikt pašvaldību aizņēmumu nosacījumus visām nozarēm līdzvērtīgus, 25 %
aizņēmuma līdzfinansējot pašvaldībām no ikgadējā budžeta. Piekrītam, ka būtu
jālīdzfinansē ielu un ceļu pārbūve, labiekārtošana, kultūras nozare utml., bet noteikti ne
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izglītības būves, kas ir primārā pašvaldības funkcija. Šī problēma jau diskutēta Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un Latvijas pašvaldību savienībā, norādot
izglītības būvju aizdevumu izsniegšanas pamatojumu no 1.centa, jeb 100 % aizņēmuma
izsniegšanas nepieciešamību.
Kad valdībā tiks apstiprināts budžets un definēti nosacījumi aizņēmumiem
pašvaldībām, strādāsim pie pašvaldības budžeta grozījumiem, paredzot aizņēmumus
izglītības iestāžu attīstībai no Valsts kases, tādējādi atbrīvojot budžetā līdzekļus, kas ļaus
realizēt daļu no aktivitātēm, kas šobrīd ir atliktas kā 2. prioritātes darbi. Jaunmārupes
stadiona 2. kārtas apjoms ir tāds, kā būvprojektā, izmaiņas nav veiktas.
I.Pīrāgs: kāda sporta būve skolas paplašināšanās ietvaros paredzēta pie Mārupes
pamatskolas?
I.Krēmere: tas būs āra sporta laukums ar mākslīgo segumu.
G.Ruskis: aicina izmantot esošos resursus, iedzīvotājus nodarbinot brīvā dabā. G.Ruskis
uzsver, ka ir nepieciešama aktīvāka sadarbība starp iesaistītajām pusēm, sporta nodarbību
realizācijai piesaistot privātos resursus. Lai izzinātu iedzīvotāju vajadzības un intereses,
aicina veidot kompleksu aptauju.
M.Vārna: atbildot uz I.Pīrāga iepriekš uzdoto jautājumu, Mārupes Sporta centrs (turpmāk
saīsinājumā MSC) rīko maza mēroga pasākumus, kuriem reklamēšana vidē 2018. gadā
nebija nepieciešama. Aktīvi tiek izmantoti sociālie tīkli.
S.Bartuševiča norāda, ka MSC trūkst sabiedrisko attiecību speciālista, kas apmeklētu
organizētos pasākumus, nodrošinātu fotogrāfa pakalpojumus un veidotu rakstus interneta
videi, laikrakstam. Šobrīd iespēju robežās to dara MSC darbinieki, bet blīvā pasākumu sacensību grafika dēļ, nav iespējams par visiem pasākumiem sagatavot materiālus
izplatīšanai publiskajā vidē.
I.Krēmere norāda, ka pie šī jautājuma atgriezīsimies attīstības programmas izstrādes
gaitā.
I.Krēmere aicina balsot par Sporta un aktīvās atpūtas koncepcijas uzraudzības pārskatu
par 2018. gadu (PIELIKUMS NR. 2).
Klātesošajiem padomes locekļiem vienbalsīgi balsojot “PAR”, tiek apstiprināts
Sporta un aktīvās atpūtas koncepcijas uzraudzības pārskats par 2018. gadu.
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Darba kārtības 3. jautājums - Mārupes Sporta centra budžets 2019. gadam un 2018.
gada sporta un aktīvās atpūtas pasākumi /2019. gadā plānotās aktivitātes.
M.Stumbiņš iepazīstina ar MSC sagatavoto prezentāciju (PIELIKUMS NR.3).
I.Pīrāgs: vai MSC uzņems šogad jaunus dalībniekus?
M.Stumbiņš: jā, nevēlamies, lai veidotos pārrāvums, tādēļ vērtēsim, kurus procesus
varam optimizēt, lai jaunus dalībniekus uzņemtu arī šogad.
P.Pikše ierosina slēgtās sporta zāles aktīvāk izmantot sestdienās un svētdienās.
M.Stumbiņš norāda, ka brīvdienās bieži telpās norisinās sporta sacensības. Treneri nereti
dienas pirmajā pusē strādā kā skolotāji, bet pēcpusdienās vada sporta nodarbības kā
treneris. Treniņus pārnesot uz sestdienām, svētdienām, daudzi treneri paliktu bez
brīvdienām.
S.Bartuševiča papildina, ka pret treniņiem brīvdienās iebilst arī audzēkņu vecāki. MSC
rīcībā ir treneri, kas būtu ar mieru vadīt nodarbības sestdienās un svētdienās.
A.Zēģele aktualizē jau iepriekšējā reizē izskanējušo diskusiju par piepūšamiem jumtiem,
kurus izvietot virs stadioniem, lai atslogotu slēgtās sporta būves, norādot, ka Igaunijā šāda
prakse veiksmīgi pastāv.
M.Stumbiņš informēja, ka līdzīga tipa risinājumi tika meklēti un vērtēti, bet tika secināts,
ka ne tikai tas sasniedz ievērojamas investīcijas (300 tūkst.eiro – 1 milj.eiro), bet arī
ikgadējas montāžas un demontāžas izmaksas, kā arī nav iespēju glabāt šādu inventāru.
Diskusija.
G.Ruskis atkārtoti aicina veikt iedzīvotāju aptauju.
I.Krēmere norāda, ka sabiedrības aptauja jau tiks veikta attīstības programmas izstrādes
ietvaros un piedāvā noskaidrot iedzīvotāju apmierinātību ar sporta pieejamību novadā,
iekļaujot noteiktu skaitu jautājumu kopējā aptaujā.
Diskusija.
G.Ruskis: kurš koordinētu sporta pasākumus novadā, kurus neorganizē MSC? G.Ruskis
norāda, ka šobrīd nav skaidrības, kur vērsties, ja vēlas organizēt sporta pasākumu
sadarbībā ar pašvaldību.
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I.Krēmere norāda, ka attiecībā uz šo jautājumu ir jāvērtē citu pašvaldību pieredze un
izsaka pieņēmumu, ka iespējams ir nepieciešamas strukturālas izmaiņas.
S.Bartuševica iebilst, ka Sporta rīcībā ir tikai tā informācija, ko sporta jomas pārstāvji
brīvprātīgi sniedz. Tam, ka sadarbība notiek, veiksmīgs piemērs ir bezmaksas vingrošanas
nodarbības Mārupes novada iedzīvotājiem, kad ar šādu iniciatīvu pie MSC vērsās
iedzīvotāji. Organizēt pašvaldības īpašumā esošo sporta zāļu noslodzi nav problēmas,
izņemot Jaunmārupes skolu, kur ir savstarpēji neatrisinātas domstarpības par inventāra
izmantošanas kārtību.
I.Pīrāgs aizrāda, ka nesaskaņas starp MSC un Jaunmārupes pamatskolu pastāv jau ilgstoši
un aicina tās risināt.
G.Ruskis pauž vēlmi, lai MSC kļūtu par atklātu organizāciju, piemēram, organizējot
pasākumus kopīgi ar novada sporta dzīvē ieinteresētām organizācijām, aktīvistiem,
līdzfinansējot no MSC budžeta.
M.Stumbiņš norāda, ka sadarbība jau notiek, bet ar piebildi, ka līdzfinansējuma summa
aktivitātei var būt līdz 1000 EUR. Kā piemēru atbalstam M.Stumbiņš min kausu vai
medaļu iegādi.
Darba kārtības 4. jautājums – citi jautājumi.
I.Pīrāgs ierosina sporta zāles aprīkot ar ūdens krāniem, kur nodarbību/treniņu
apmeklētājiem būtu iespējams lietot caur filtriem attīrītu ūdeni.
I.Krēmere aicina lietot ūdensvada ūdeni, norādot, ka tā kvalitāte ir atbilstoša dzeramā
ūdens prasībām un papildus attīrīšana ar filtriem nav nepieciešama.
A.Zēģele norāda, ka to, kādu ūdeni lieto bērns, uzpildot līdzņemto pudeli ar ūdensvada
ūdeni vai pērkot ūdeni veikalā, lielā mērā nosaka vecāki, tāpēc nepieciešams izplatīt
sabiedrībā informāciju par dzeramā ūdens kvalitāti Mārupē, lai mazinātu aizspriedumus
par tā ietekmi uz veselību.
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Priekšlikumi/ ierosinājumi:
1. Iesaistīties aptaujas veidošanā Mārupes novada iedzīvotājiem, lai izzinātu
iedzīvotāju vajadzības un intereses sporta un aktīvās atpūtas jomā.
PIEŅEMTIE LĒMUMI:
1. izslēgt Ludmilu Pavlovu no padomes sastāva;
2. uzņemt padomes sastāvā Kristapu Zvejnieku un Jurģi Īvānu;
3. apstiprināt Sporta un aktīvās atpūtas koncepcijas uzraudzības pārskatu par 2018.
gadu.

PIELIKUMĀ:
1. pielikums – pilnvara;
2. pielikums - Sporta un aktīvās atpūtas koncepcijas uzraudzības pārskats par 2018.
gadu;
3. pielikums – MSC prezentācija;
4. pielikums – pierakstu lapa.

SĒDI BEIDZ: plkst. 18:00

Protokolēja: Attīstības nodaļas vadītāja palīgs

I. Šaroka

Padomes priekšsēdētāja: Attīstības nodaļas vadītāja

I. Krēmere
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