Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sēde

SĒDES PROTOKOLS Nr. 1
DATUMS: 2020. gada 5. martā
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. 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. Nadīna Millere, biedrība “Pierīgas partnerība”, pārstāve.
8. Pēteris Pikše, Z/S “Purkalni”, pārstāvis;
9. Ilmārs Jasinskis, Mārupes novada iedzīvotājs;
10. Jānis Lagzdkalns, Mārupes novada iedzīvotājs;
11. Gatis Pūcītis, Mārupes novada iedzīvotājs;
12. Dita Niedra, Mārupes novada iedzīvotāja;
13. Kristaps Zvejnieks, Mārupes novada iedzīvotājs;
14. Jurģis Īvāns, Mārupes novada iedzīvotājs;
15. Jana Zvejniece, Sporta klubs “Virsotne” pārstāve.
PADOMES SASTĀVS (nepiedalās):
1. Ingrīda Bondare, biedrība “Mārupes uzņēmēji”, pārstāvis;
2. Elīna Jansone, biedrības “Mārupes Nākotnei” pārstāve;
3. Andris Zēģele, Mārupes novada iedzīvotājs;
PIEAICINĀTIE (piedalās):
1. Mārtiņš Bojārs, Mārupes novada Domes priekšsēdētājs;
2. Kristaps Ločs, Mārupes novada Domes izpilddirektors;
3. Alisa Kučeruka, LU ĢZZF studente, MND praktikante;
4. Artjoms Smirnovs, Velosolutions Baltics pārstāvis;
5. Gusts Ošmucnieks, Velosolutions Baltics pārstāvis.
DARBA KĀRTĪBA:
1. Velotrases izveidošana Tīrainē, blakus BMX parkam (ziņo Velosolutions Baltics pārstāvis);
2. Mārupes novada Domes 2020. gada investīcijas un budžets. „Mārupes novada Sporta un
aktīvās atpūtās attīstības stratēģijas 2016.-2020. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par
2019. gadu” (ziņo I.Krēmere);
3. Sporta pasākumi un sporta centra aktualitātes 2020. gadā (ziņo Sporta centra pārstāvis);
4. Biedrības „Mārupes BMX klubs” prezentācija par aktivitātēm Mārupes novadā (ziņo
Biedrības „Mārupes BMX klubs” valdes priekšsēdētājs G.Ruskis);
5. Plānotās izmaiņas konsultatīvās padomes nolikumā (ziņo I.Krēmere);
6. Citi jautājumi.
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NORISE
Ilze Krēmere iepazīstina ar sēdes darba kārtību un dod vārdu Artjomam Smirnovam SIA We Build
Parks pārstāvim, lai iepazīstinātu ar darba kārtības pirmo punktu.

1.Velotrases izveidošana Tīrainē, blakus BMX parkam
Artjoms Smirnovs SIA We Build Parks pārstāvis prezentē velotrases provizorisku dizaina
skici, tās izvietojumu Tīraines dārzu teritorijā. Tika veikta esošās situācijas izpēte. Izvietojums ir
izvēlēts zemes gabala kad.nr. 80760080359 Ziemeļu pusē, lai netraucētu BMX trases izvietojumam
– kā arī citiem paredzamajiem sporta kompleksiem. Trases dizains veidots, lai ar laiku trasi varētu
paplašināt. Veloparka teritorijā paredzēta zaļā teritorija, Pampaku trase ar skeit-bedri (skeita-bļoda)
un skrituļotāju trase. Modelējot veloparka trases dizainu, tika ņemts vērā Mārupes novada
iedzīvotāju skaits. Skrituļotāju trases garums ir aptuveni 200 m, bet trase ir projektēta tā, lai to var
pagarināt un papildināt ar jaunu trases posmu.
Diskusija - tiek izteikts apgalvojums, ka riņķošana aplī, šķiet, ļoti garlaicīga. Tiek sniegta
atbilde, ka ar laiku var trasi papildināta, ar vēl kādu trases elementa turpinājumu. Ņemot vērā šī
gada budžetu, šo trasi šogad nevarēsim izbūvēt pilnībā, bet gan pa kārtām, tāpēc būtu būtiski
izvērtēt, kura no trases daļām, elementiem būtu visaktuālākie. Priekšlikums ir izbūvēt šogad
pampaku trasi, un tiek sniegts pamatojums, ka, šāda izbūvēta, trases apkārtnē vēl nav, tuvākās trases
ir Imantā un Rīgas centrā. Šādai trasei mērķauditorija ir visas vecuma grupas, kā arī pa šo trasi var
pārvietoties ar visiem ritošajiem transportlīdzekļiem.
Tiek ierosināts priekšlikums, no Skrituļošanas biedrības pārstāves, ka būtu lietderīgi, jau
šobrīd paredzēt garāku skrituļošanas trasi, lai tur varētu notikt starptautiski pasākumi un sacensības.
Šogad pirmās skrituļotāju sacensības tiek plānotas Cēsīs. Šobrīd Mārupes skrituļotāji izmanto
mazāk noslogotos ceļus, kas no drošības viedokļa nav droši. Jāņem vērā, ka jaunais sporta veids –
skrituļošana – strauji aug plašumā un būtu liederīgi, to attīstīt un atbalstīt arī Mārupē.
Skatoties no šogad pieejamā budžeta un iedzīvotāju intereses, tad pampaku trase būtu
interesantāka. Tiek ierosināts priekšlikums projekta pirmajā kārtā izbūvēt Pampaku trasi.
Nolemj: Veloparka pirmajā kārtā izbūvēt pampaku trasi. Turpināt sadarbību ar Velosolutions
Baltics pārstāvjiem un precizēt Pampaku trases dizaina skices izstrādi un potenciālo izmaksu tāmi.
2.Mārupes novada Domes 2020. gada investīcijas un budžets. „Mārupes novada Sporta
un aktīvās atpūtās attīstības stratēģijas 2016.-2020. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats
par 2019. gadu”
I.Krēmere iepazīstina ar darba kārtības jautājumu Mārupes novada Domes 2020. gada
investīcijas un budžets. I.Krēmere akcentē galvenās investīcijas, kuras tiks realizētas 2020. gadā, kā
arī skaidro, esošo situāciju valstī, kas var ietekmēt iecerēto investīciju realizāciju.
Iepazīstina ar attīstības dokumentu – Attīstības programmas 2020.–2026. gadam un
Teritorijas plānojuma 2014.–2026. gadam grozījumu izstrādes virzību.
Iepazīstina ar projektu konkursa «Mārupe mūsu – mājas» rezultātiem, uzsverot, ka par
izvirzītajiem projektiem balsoja Mārupes novada iedzīvotāji, kas ir aptuveni 10%. Projekti ar
lielāko balsu skaitu, kas ir 13, tika virzīti uz apstiprināšanu. Iepazīstina ar starptautisko projektu
realizāciju un iespējamām aktivitātēm jaunos starptautiskos projektos.
Informē, ka pašvaldība ir sākusi darbu pie ĢIS (ģeotelpiskās informācijas sistēmas)
ieviešanas, kas būs kā rīks pašvaldības speciālistiem un vēlāk pēc ĢIS sistēmas testēšanas, atsevišķi
ĢIS dati tiks nodoti uzņēmējiem un Mārupes iedzīvotājiem lietošanā.
I.Krēmere iepazīstina ar Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas
2016.-2020. gadam īstenošanas uzraudzības pārskatu par 2019. gadu. Mārupes novada Sporta un
aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas 2016.-2020. gadam, skatot diagrammu, ir īstenotas 62% rīcības,
29% ir daļēji īstenotas rīcības, un tikai 9% rīcības nav īstenoti, dažādu apsvērumu vai situāciju dēļ.
Visas uzsāktās aktivitātes ir integrētas Attīstības programmā 2020 – 2026.gadam, aicina balstot par
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pārskata apstiprināšanu.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm “par” (I.Krēmere, L.Kadiģe, S.Bartuševiča, M.Vārna, G.Ruskis,
I.Pīrāgs, N.Millere, P.Pikše, J.Lagzdkalns, I.Jasinskis, G.Pūcītis, D.Niedra, K.Zvejnieks,
J.Zvejniece), “pret” nav, “atturas” nav, Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvā padome nolemj
apstiprināt Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas 2016.-2020. gadam
īstenošanas uzraudzības pārskatu par 2019. gadu.
Nolemj: – ar 14 balsīm “par” Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvā padome nolemj
apstiprināt Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas 2016.-2020. gadam
īstenošanas uzraudzības pārskatu par 2019. gadu.
3.Sporta pasākumi un sporta centra aktualitātes 2020. gadā
Mārupes sporta centra pārstāvis iepazīstina ar sacensību un pasākumu gada kalendāro plānu.
Precizējot, ka sporta centrs marta mēnesī plāno vietējā un valsts mēroga sacensības. Aprīļa
mēnesī ir paredzēti starptautiskas sacensības un pasākumi futbolā, volejbola un basketbolā. Maija
mēnesī ir paredzēti Bērnu svētki un Senjoru svētki. Jūnijā, jūlijā un augustā Sporta centra treneri
piedalās sporta nometnēs. Rudenim sacensību un pasākumu plāns tiek precizēts.
Precizētais kalendārais gada plāns tiks izsūtīts informācijai, arī citām pašvaldības institūcijām
un Mārupes novada sporta biedrībām. Ar šī brīža sporta kompleksu noslodzi var iepazīties Mārupes
novada mājas lapā https://www.marupe.lv/lv/sports/marupes-sporta-centrs/sporta-kompleksunoslodze
Diskusija – tiek uzdots jautājums par Suunto sacensībām Mārupes novadā. Uz ko tiek sniegta
atbilde, ka tās tiek plānotas šī gada aprīlī, Jaunmārupē. Precizējot, ka tās ir skriešanas sacensības.
4. Biedrība „Mārupes BMX klubs” prezentācija par aktivitātēm Mārupes novadā
G.Ruskis pirmajā daļā prezentē prezentāciju, kas tika prezentēta pirms 10 gadiem. Pirms 10.
gadam prezentācijā tika, prezentēta ideja par BMX sporta veidu un tā iespējamo attīstību Mārupes
novadā. Otrajā prezentācijas daļā prezentē, kas ir paveikts pa 10 gadiem, kādi ir sasniegumi, minot,
ka šobrīd ir izveidojusies stabila komanda – BMX treneri (3 cilvēki – ja ir lielāks interesentu skaits
piesaista vēl divus trenerus) un administrācija (3 cilvēki). Ziemas periodā, blakus BMX trasei tiek
izvietota slidotava, par šo gadu minot, ka šis ir pirmais gads, kad laika apstākļu dēļ, nebija
iespējams veidot ledus laukumu. Bet iegādātais laukuma norobežojums tika uzstādīts un iedzīvotāji
varēja nākt spēlēt bumbu. 2019. gadā tika iegādāta piekabe, lai pārvietotu BMX aprīkojumu un tā
nodrošinot arī aprīkojuma pārvešanu uz sacensību vietām. 2019. gadā tika rīkotas divas pavasara
talkas ar nosacījumu, ka uz vienu no talkām jāatnāk obligāti. 2019. gadā tika rīkota akcija –
“Atvērto durvju diena” - šis akcijas ietvaros tika saremontēti un pārbaudīti velosipēdi. Ir izveidota
droša skrituļošanas skola. Piesaistot finansējumu, tika izbūvēta ēka, kur strādāt administrācijas
cilvēkiem, kā arī uzglabāt nepieciešamo inventāru BMX trases apsaimniekošanai. Līdz ar jaunās
ēkas izbūvēšanu ir palielinājies nekustamā īpašuma nodoklis, kas ir aptuveni 400 eiro. Tiek meklēts
risinājums, šo nodokli samazināt, jo biedrībai „Mārupes BMX klubs” šī summa ir pa lielu. Biedru
maksas tiek izmantotas, lai nodrošinātu trases darbu un darbinieku atalgojums nav ietverts.
Pasākumu un sporta nometņu organizēšanā notiek sadarbība ar uzņēmējiem. Pagājušā gada
pieredze rāda, ka interese ir. Ir ierīkots mazdārziņš bērniem un jauniešiem, kur pašu spēkiem
jāizbūvē trail parks. Papildus piedalāmies, dažādos pasākumos ārpus savas teritorijas –
popularizējot BMX aktivitātes. Tik organizētas blakusvāģu sezonas sacensības, kur piedalās visa
ģimene.
Pagājušā gadā ir nodibināts SIA “Drošas braukšanas skola”. Tiek plānots iegūt sociāla
uzņēmuma statusu, tādējādi piesaistot papildus finansējumu.
Tiek pieminētas 2020. gada aktivitātes – no tām, tiek plānota talka, akcija “Atvērto durvju
dienas”, publiskās ēkas atklāšana, BMX sacensības, Sporta nedēļa, Galda spēļu turnīrs, Rudens
kauss u.c. pasākumi.
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5.Plānotās izmaiņas konsultatīvās padomes nolikumā
I.Krēmere iepazīstina, ka kopš 2017. gada konsultatīvo padomju nolikumi nav mainīti, līdz ar
to ir priekšlikums kopīgi izdiskutēt, kādas varētu būt iespējamās izmaiņas konsultatīvo padomju
nolikumā un arī pašā darba organizēšanā, kā arī, sagaidot priekšlikumus, no padomes locekļu puses.
I.Krēmere iepazīstina ar konsultatīvo padomju darbības vadlīniju desmit pamatprincipiem,
kas vērsti uz rezultāta sasniegšanu konsultatīvās padomes darbībai. Lai padome būtu aktīvāka un
līdzdarbojošāka jautājumu risināšanā, un lai padome nav vienpusējas informācijas nodošanas
platforma. Tiek izteikts priekšlikums padomei izvirzīt kādu mērķi, uzdevumu vai problēmu, kas
ikdienā ir aktuāla. Konsultatīvajā padomē par to diskutētu, iespējams, veicot sabiedrības viedokļa
iegūšanai aptauju, kur tiktu iesaistīti konsultatīvas padomes locekļi. Un rudenī, kad tiek gatavots
budžets, sniegt priekšlikumus, ierosinājumus nodefinētās problēmas, uzdevuma risināšanai vai
realizēšanai.
Diskusija – tiek izteikts viedoklis, ka ir jādomā ar padomes procesu. Lai padome būtu atvērtas
un sapulces būtu interesantākas. Tiek izteikts priekšlikums mainīt padomes vadītāju vai veicināt
rotāciju starp padomes locekļiem.
Tiek izteikts ierosinājums – izsūtot uzaicinājumu uz padomes sēdi – norādīt vismaz divus
iespējamos padomes sēdes norises datumus. Tiek minēts, ka ir jāpadomā par tikšanās laiku un vietu.
Lai būtu rezultāts padomes darbam, tad būtu jāatvēl vairāk laika viena jautājuma apskatīšanai,
lai var iesniegt pārdomātus priekšlikumus. Tiek izteikts viedoklis par padomes sastāvu, kurš būtu
jāizvērtē – cik % ir domes darbinieki un cik % ir iedzīvotāji vai iedzīvotāju pārstāvji.
Priekšlikums ir jautājumus izdiskutēt e-vidē, nosūtot jautājumu e-pastos – lai pārstāvji uzrunā
savas mērķgrupas – starp konsultatīvo padomju starpsēdēm.
Citi jautājumi –
Tiek uzdots jautājums par Ledus laukuma izbūvi 2019. gadā un plānotajām iecerēm 2020.
gadā, uz ko tiek sniegta atbilde, ka tika izsludināts iepirkums, bet iesniedz tika viens pretendents un
tas neizturēja iepirkumā noteiktās prasības. Kā arī, ņemot vērā šīs ziemas laika apstākļus, šāds
laukums nebūtu ekonomiski izdevīgs. Tiek plānots, ka rudenī šī ideja tiks vēlreiz apsvērta un
izvērtēta, skatoties pēc apstākļiem.
Tiek uzdots jautājums par jauna peldbaseina izbūvi, uz ko tiek sniegta atbilde, ka tiek meklēta
iespēja peldbaseina būvniecību realizēt caur privāto partnerību.
Tiek uzdots jautājums par Jaunmārupes sporta zāles noslogojumu un iespēju sporta zāli atvērt
arī brīvdienās, uz ko tiek sniegta atbilde, ka Jaunmārupes sporta zāli brīvdienās nav izdevīgi atvērt
uz pāris stundām, jo tad darbinieks jāalgo vismaz uz pus dienu vai visu dienu.
Ierosinājums, nākamajā sēdē prezentēt basketbola biedrībai “Mārupes novada basketbola
līga” par tās attīstību, sasniegumiem un turpmākajiem izaugsmes plāniem.
PIEŅEMTIE LĒMUMI:
1. Veloparka pirmajā kārtā izbūvēt pampaku trasi. Turpināt sadarbību ar Velosolutions Baltics
pārstāvjiem un precizēt Pampaku trases dizaina skices izstrādi un potenciālo izmaksu tāmi.
Gatavot tehniskās specifikācijas un izsludināt iepirkumu
2. ar 14 balsīm “par” Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvā padome nolemj apstiprināt
Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas 2016.-2020. gadam
īstenošanas uzraudzības pārskatu par 2019. gadu.
IZTEIKTIE PRIEKŠLIKUMI:
Veikt izmaiņas sporta konsultatīvās padomes nolikumā, izstrādājot un publicējot
konsultatīvās padomes locekļiem aptauju par iespējamajām izmaiņām nolikumā.
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Nākamajā sēdē prezentēt basketbola biedrībai “Mārupes novada basketbola līga” par tās
attīstību, sasniegumiem un turpmākajiem izaugsmes plāniem.
PIELIKUMĀ:
1. Velotrases Tīrainē Velosolutions Baltics veloparka dizaina skice;
2. Prezentācija “Mārupes novada Domes 2020. gada investīcijas un budžets. „Mārupes novada
Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas 2016.-2020. gadam īstenošanas uzraudzības
pārskats par 2019. gadu””;
3. Biedrības „Mārupes BMX klubs” prezentācija par aktivitātēm Mārupes novadā.

SĒDI BEIDZ: plkst. 19:15

Protokolēja: Attīstības nodaļas vadītāja palīgs

A.Lontone-Ieviņa

Padomes priekšsēdētāja: Attīstības nodaļas vadītāja

I. Krēmere
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