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Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sēde 

SĒDES PROTOKOLS Nr. 3 

 

DATUMS: 2019. gada 22. oktobrī 

SĒDE SĀKAS: plkst. 17:00 

VIETA: Mārupes novada Dome, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 

 

PADOMES SASTĀVS (piedalās):  

 

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

2. Līga Kadiģe, Mārupes novada Domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas vadītāja; 

3. Guntis Ruskis, biedrība “Mārupes BMX klubs”, valdes priekšsēdētājs; 

4. Ints Pīrāgs, biedrība “Mārupes novada basketbola līga”, valdes loceklis; 

5. Ingrīda Bondare, biedrība “Mārupes uzņēmēji”, pārstāvis; 

6. Ilmārs Jasinskis, Mārupes novada iedzīvotājs; 

7. Silvija Bartuševiča, Mārupes Sporta centra vadītāja; 

8. Nadīna Millere, biedrība “Pierīgas partnerība”, pārstāve. 

 

PADOMES SASTĀVS (nepiedalās): 

 

9. Matīss Vārna, Mārupes Sporta centra Sporta pasākumu organizators; 

10. Pēteris Pikše, Z/S “Purkalni”, pārstāvis; 

11. Jānis Lagzdkalns, Mārupes novada iedzīvotājs; 

12. Gatis Pūcītis, Mārupes novada iedzīvotājs; 

13. Dita Niedra, Mārupes novada iedzīvotāja; 

14. Elīna Jansone, biedrības “Mārupes Nākotnei” pārstāve; 

15. Kristaps Zvejnieks, Mārupes novada iedzīvotājs; 

16. Jurģis Īvāns, Mārupes novada iedzīvotājs; 

17. Andris Zēģele, Mārupes novada iedzīvotājs; 

18. Jana Zvejniece, Sporta klubs “Virsotne” pārstāve.  

 

PIEAICINĀTIE (piedalās): 

 

1. Ringolds Pravasts, Mārupes 2.līgas futbols organizācija; 

2. Artjoms Smirnovs, WE Build Parks pārstāvis; 

3. Kristaps Ločs, Mārupes novada Domes izpilddirektors; 

4. Mārtiņš Bojārs, Mārupes novada Domes priekšsēdētājs; 

5. Lāsma Lukss, Mārupes novada iedzīvotāja; 

6. Kristaps Žodziņš, Sporta kluba direktors.  

 

DARBA KĀRTĪBA: 

 

1. Velo risinājumi Mārupes novadā (prezentē SIA We Build Parks pārstāvis); 

2. Mārupes sporta centra pieaugušo futbola komandas atskats par šī gada sezonu (2.līga); 

3. Attīstības programmas 2020. – 2026.gadam plānotās rīcības sporta un aktīvās atpūtas jomās 

(investīciju plāns); 

4. Publiska ledus laukuma izveidošana novadā un citi jautājumi. 

 

https://www.marupe.lv/lv/kontakti/domes-priekssedetajs
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NORISE 
Ilze Krēmere iepazīstina ar sēdes darba kārtību un dod vārdu Artjomam Smirnovavm SIA We Build Parks 

pārstāvim, lai iepazīstinātu ar darba kārtības pirmo punktu.  

 

1. Velo risinājumi Mārupes novadā  
 

SIA We Build Parks A. Smirnovs prezentē prezentāciju par Velo risinājumiem Mārupes 

novadā. Prezentācijas sākumā izstāstot par paveiktajiem projektiem un gūto pieredzi snovparku, 

veikparku, veloparku, skeitparku Baltijas valstīs, Eiropā un Pasaulē. 

Šobrīd veiksmīgākie veloparku risinājumi ir Ropažos, Balvos, Tērvetē, Rīgā Imantas rajonā 

un  Rīgas Centra sporta kvartāla, kur ir līdz 310 m garā velotrase.  

Ko varam dot pašvaldībai? Asfalta velotrases ir viena no iecienītākiem pilsētvides aktīvās 

atpūtas risinājumiem. Balsoties uz visas pasaules pieredzi, Šveices brenda kvalitāti un mūsu lielajai 

zināšanu bāzei, mēs pašvaldībai varam piedāvāt kvalitatīvu pakalpojumu un atpūtas objektu. 

Popularitāti vairo fakts, ka trases ir ļoti multifunkcionālas – tās iespējams izmantot ar dažādiem 

pārvietošanās līdzekļiem. Visi izstrādāto un realizēto projektu kvalitāte tiek visu laiku uzraudzīta.  

Mēs varam izstrādāt projektu, kur aptuvenās izmaksas ir no 120 – 180 EUR par m2. Pirms 

projekta izstrādes, par brīvu, varam izstrādāt vīziju un vizualizāciju, pielāgojot velo-trasi esošajai 

situācijai, zemes reljefam un ņemot vērā esošos kokus, krūmus, nodrošinot maksimālu drošību, pie 

laukuma tiek izvietots informatīvs plakāts, velo-trases izmantošanai. Galvenais trases aspekts ir 

izglītība – bērniem. Par drošības pasākumiem – tiek izvietota liela informācijas plāksne – kas 

informē par trases lietošanu. 

Diskusija –  

Veicam uzstādīto laukumu uzturēšanu, nav bijuši gadījumi, kur būtu nepieciešami būtiski 

labojumi. Biežākie defekti, ar kuriem esam saskārušies, ir zāles paklāji, kuri trases ekspluatācijas 

laikā mēdz noslīdēt, vai iznēsāties. Ko varētu ziemā darīt? Ziemā skeitparks paliek slidens, bet 

velotrases asfalta segumu vēl var izmantot. Lielākā nianse, kas sarežģī trases izbūvi – ir trases 

konfigurācija un pagriezieni. Velotrases 1m2 aptuvenās izmaksas ir 120 EUR – kas iekļauj arī 

apzaļumošanu. Laba izmēra trase ir piemēram Cēsīs, kur kopējās trases izmaksas, aptuveni, ir 110 

tūkstoši EUR, kur velotrase ir aptuveni 175 metrus gara. Balvos trase izmaksāja ap 17 tūkstošiem – 

kur ir vairāku trašu apkopojums – koks, asfalts, šķembas. Būvējam arī BMX trases, bet Latvijā vēl 

nav neviena realizēta. Velotrašu būvniecības projektus realizējam caur iepirkumiem, piemēram, 

Olainē ir izstrādāts projekts, kur ir jau sagatavots iepirkums. 

Par drošību velotrasē – tiek domāts par drošības kampaņām, piemēram, drošības kampaņās 

izmantojam arbūzu, rādot piemēru, kas notiek, ja trasē, un ikdienā braucot ar velo notiek, ja 

neizmanto ķiveri.  

Velotrases iespējamā būvniecības vieta Mārupes novadā. Viens no nosacījumiem ir piekļuve 

pie trases un plaša autosstāvieta. G.Ruskis, iesaka šādas trases pie skolām nebūvēt, jo starpbrīžos 

starp skolēniem notiek sacensības. 

A.Smirnovs piebilst, apskatot teritoriju, kas ir kā priekšlikums no Mārupes Domes, būvēt 

Tīraines dārzos, vieta ir ļoti laba, šai vietai piemērotu trasi aptuveni no 1000 līdz 1100 m2, Balvu 

piemērs. 

I.Krēmere piebilst, līdz ar to ka Tīraines dārzos ir izstrādāts labiekārtojuma plāns, paredzot 

un izbūvējot, jaunu objektu, būtiski būtu jāņem vērā esošās un plānotās būves.  

A.Smirnovs piebilst, ka būvniecības laiks – darbus cenšas realizēt pēc iespējas ātrāk, 

piemēram, Igaunijā velotrasi izbūvēja nedēļas laikā. Ja pašvaldībai ir būvmateriāli, piemēram, 

šķembas, sasmalcināts asfalts, vai būvgruži, to visu var piedāvāt velotrases izbūvei, līdz ar to 

samazināt kopējās izmaksas. Šādi būvobjekti būtu jābūvē pēc privātās partnerības principa.  
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2. Mārupes sporta centra pieaugušo futbola komandas atskats par šī gada sezonu (2.līga) 

 

R. Pravasts iepazīstina īsumā ar prezentācijas saturu un biedrības futbola filozofiju. Futbols 

Pasaulē. Futbols skaitļos. Futbola federāciju attīstība. Futbola vērtības – disciplīna, izglītība, 

veselība, emocijas, solidaritāte, respekts, godīga spēle, korelativitātē. Pieaugušo futbola komandas 

attīstībai no privātiem līdzekļiem tiek paredzēti aptuveni 500 EUR.  

Par sezonu – pagājušā sezonā aizvadītas 400 spēles, kur piedalījušies 1527 spēlētāji. 

Gatavojamies izstrādāt bukletu, pa saviem privātajiem līdzekļiem. Bukletā iekļaujam savu stratēģiju 

– kur pieminam galvenos mērķus. 

Tiek atspoguļots kopsavilkums par sezonu – no nulles startējot Mārupes futbola līga ir 

ieguvusi augstus rezultātus, nākamā gadā tiek plānots iegūt vēl labākus rezultātus. Bukletā tiek 

atspoguļots Mārupes Sporta centra – spēlētāju individuālā statistika. Uzturot komandā patriotismu ir 

panākta labāko spēlētāju iesaiste Mārupes futbola komandā.  

Skatītāju piesaiste –vidēji uz vienu spēli 78 skatītāji. Skatītāju piesaiste notiek, gan sociālos 

tīklos, gan sagatavojot afišas, kuras izvietojam pie informācijas stendiem. Uz nākotni mēs gribētu 

turpināt sadarbību ar pašvaldību – gribētu atbalstu iedzīvotāju iesaistei, lai piesaistītu iedzīvotājus – 

skatītājus.  

Diskusija –  

Futbola 2. līgā (piedalās 1527 spēlētāji) vecuma grupā no 16 – 38 gadiem. Futbola 2 līgas 

aptuvenais gada budžets ir 15 tūkstoši, no kuriem 7 tūkstoši tiek sniegti no Sporta Centra. Mūsu 

segments ir vairāk tendēts – uz pieaugušo sporta veidu. Sporta spēlēs piedalās brīvprātīgie, kas 

palīdz nodrošināt spēles norisi. Mārupes futbol līgas mērķis ir nodrošināt starta platformu gan 

jauniešiem un pieaugušiem, kuriem interesē futbols. 

N.Millere piebilst, ka Mārupes futbola līga dara nozīmīgu darbu sociālā jomā, kas ir 

redzams, gan caur darbiem, gan disciplīnu, tāpēc būtu būtiski veidot sadarbību.  

R.Pravasts papildina, ka viens no jautājumiem ir trenera izmaksas – kas aptuveni sastāda 5 

tūkstoši gadā. Esam meklējuši sponsorus, kas pretī neko neprasa. Mums būtu nepieciešams 

galvenais treneris. Mārupes Sporta centra treneriem būtu labi ka būtu piemaksas. Piedāvātā 

infrastruktūra, ko nodrošina Sporta centrs ir ļoti laba. Bet, gribētu lūgt atbalstu spēļu formu un 

izbraukumu nodrošināšanai.    

S.Bartuševiča piebilst, ka ar Mārupes futbola līgu ir izveidojusies ļoti laba sadarbība. Kas 

attiecas uz garo tērpu – ir sadārdzinājums. Šogad Abi2 par garo sporta tērpu prasa 105 eiro, iepriekš 

ir bijis pa 60-70 eiro. Līdz ar to divas komandas nokomplektēt ar tērpiem ir diezgan sarežģīti – 

finansiāli dārgi.  

 

3.Attīstības programmas 2020. – 2026.gadam plānotās rīcības sporta un aktīvās atpūtas jomās 

 

I.Krēmere iepazīstina ar prezentācijas saturu un īsi iepazīstina par Attīstības programmas 

2020. – 2026.gadam izstrādes laika grafiku no attīstības programmas 2020. – 2026.gadam 

uzsākšanas līdz šobrīd plānotām aktivitātēm, īpaši akcentējot, ka šī gada novembra mēnesī notiks 

publiskā apspriešana, kura noslēgsies decembrī. Šobrīd Latvijā attīstības programmu aktualizāciju 

veic 35 pašvaldības, lai veiksmīgi notiktu pašvaldību reforma un pašvaldības attīstības dokumentu 

integrācija, ir nepieciešama plānošanas dokumentu aktualizācija.  

I.Krēmere turpina par Attīstības programmā 2020. – 2026. gadam plānotajām rīcībām sportā 

un aktīvās atpūtas jomās. Rīcību plānā Sporta un aktīvās atpūtas jomā ir paredzētas 8 rīcības jeb 

uzdevumi un investīciju plānā, kas tiek plānots uz trīs gadiem ir šobrīd ietvertas divas rīcības. Pirmā 

rīcība ir  R2.1; R15.2 Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras būvju būvniecība, kur paredzam no  

2020. - 2022.gadam izbūvēt Jaunmārupes stadiona 2.kārtu, paredzēt un apzināt vieglatlētikas 

manēžas būvniecības vietas izvēli un uzsākt būvprojektēšanu. Plānojam asfalta skrituļošanas trases 

un velo objektu izveidošanu Tīrainē. Publiska slidošanas laukuma un ziemas slēpošanas trases 

izveidošana, ziemas peldēšanas organizēšana. 
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Par publisko slidošanas laukumu, kas šogad tiek veidots kā pilotprojekts, izvērtējot plusus 

un mīnusus. Pētījām tirgu. Ir ļoti liela nozīme reģionālajiem aspektiem. Darījām visu iespējamo, lai 

nesadārdzinātu pakalpojumu. Konceptuāli esam nolēmuši, fiksētās izmaksas paliek uzņēmējam un 

mainīgās izmaksas ir uz pašvaldības pleciem. Diskusiju rezultātā, izvērtējot infrastruktūras 

pieejamību – elektrību, ūdeni utt., izvēlējāmies publisko slidošanas laukumu novietot blakus sporta 

centram. Tika apskatīti vairāki varianti Tīrainē – bet tur nav pieejam visa nepieciešamā 

infrastruktūra un būtu nepieciešams papildus ieguldījumi. Vēl viens pluss ir skolas tuvums, jo arī 

skola iespējams varētu izmantot.  Publiskajam slidošanas laukumam nojume nav paredzēta.  

Otrā rīcība trīs gadu investīciju plānā tiek paredzēta R2.2 sporta un aktīvās atpūtas objektu 

materiāltehniskās bāzes un sporta objektu nodrošinājums, paredzam aprīkojuma un inventāra sporta 

un aktīvās atpūtas objektos, t.sk. trenažieru, vingrošanas šķēršļu, u.c. sporta objektu izveidošanu. 

 

4.Citi jautājumi t.sk. publiska ledus laukuma izveidošana novadā 

 

I.Krēmere noslēgumā iepazīstina ar jautājuma par publiskā ledus laukuma izveidošanu 

Mārupes novadā virzību. N.Millere ierosina uz nākamo sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvo 

sanāksmi izskatīt Tīraines dārzu labiekārtošanas plānu. 

I.Pīrāgs uzdod jautājumu par sporta aktivitātēm Jaunmārupes pamatskolā – kāpēc 

brīvdienās nelaiž Jaunmārupes iedzīvotājus uz turnīriem? Ja, ļautu spēlēt brīvdienās, tad 

Jaunmārupes pamatskolas sporta zāli varētu atslogot darba dienas vakaros.  

 I.Krēmere atbild, ka līdz ar to, ka iepriekš nebija zināms par šādu situāciju, jautājums tiks 

precizēts un risināts.  

 I.Pīrāgs ierosina arī nākamajās sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sēdes 

iekļaut sporta komandas vai biedrības, organizācijas prezentēt prezentācijas par saviem 

sasniegumiem.  

 

PIEŅEMTIE LĒMUMI: 

1. Konceptuāli atbalstīt sadarbības turpināšanu ar SIA We Build Parks par velotrases 

izveidošanu Mārupes novadā Tīraines dārzos un ierosināt tam finansējumu 2020.gada 

budžetā; 

2. Konceptuāli atbalstīt sadarbības turpināšanu ar Mārupes SC futbola komandu. 

 

PIELIKUMĀ:  

1. Pielikums. SIA We Build Parks prezentācija.  

2. Pielikums. Mārupes SC futbola komandas bukleta sagatave.  

3. Pielikums. Attīstības programmas 2020. – 2026.gadam plānotās rīcības sporta un aktīvās atpūtas 

jomās. 

 

SĒDI BEIDZ:  plkst. 19:00 

 

 

Protokolēja: Attīstības nodaļas vadītāja palīgs   A.Lontone-Ieviņa 

 

 

Padomes priekšsēdētāja: Attīstības nodaļas vadītāja    I. Krēmere 


