Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sēde
SĒDES PROTOKOLS Nr.1
DATUMS: 2018. gada 29. janvāris
SĒDE SĀKAS: plkst. 18.00
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. Silvija Bartuševiča, Mārupes Sporta centra vadītāja
3. Matīss Vārna, Mārupes Sporta centra Sporta pasākumu organizators
4. Guntis Ruskis, biedrība “Mārupes BMX klubs”, valdes priekšsēdētājs
5. Ints Pīrāgs, biedrība “Mārupes novada basketbola līga”, valdes loceklis
6. Uģis Viļums, biedrība “Mārupes uzņēmēji”, pārstāvis
7. Pēteris Pikše, Z/S “Purkalni”, pārstāvis
8. Jānis Lagzdkalns, Mārupes novada iedzīvotājs
9. Ilmārs Jasinskis, Mārupes novada iedzīvotājs
10. Irēna Gedroviča, Mārupes novada iedzīvotāja
11. Ludmila Pavlova, Mārupes novada iedzīvotāja
12. Dita Niedra, Mārupes novada iedzīvotāja
PADOMES SASTĀVS (nav ieradušies):
1. Līga Kadiģe, Mārupes novada Dome, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas vadītāja
2. Uldis Eldmanis, biedrība “Mārupes hokeja savienība”, pārstāvis
3. Nadīna Millere, biedrība “Pierīgas partnerība”, pārstāve
4. Andris Zēģele, Mārupes novada iedzīvotājs
5. Gatis Pūcītis, Mārupes novada iedzīvotājs
PIEAICINĀTIE (piedalās):
1. Elīna Jansone – biedrība “Mārupes Nākotnei”, pārstāve
2. Mārtiņš Bojārs – Mārupes novada Dome, priekšsēdētājs
3. Artis Dreimanis – Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītājs
DARBA KĀRTĪBA:
1. jaunu padomes locekļu ievēlēšana (ziņo I. Krēmere);
2. plānotās investīcijas sporta un aktīvās atpūtas jomā 2018. gadā (ziņo I.Krēmere);
3. sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas ieviešana 2017. gadā un plānotais 2018. gadam
(ziņo I.Krēmere);
4. plānotie sporta pasākumi 2018. gadā (ziņo M.Vārna)
5. citi jautājumi (ziņo I. Krēmere, A.Dreimanis);

NORISE
Darba kārtības 1. jautājums: jaunu padomes locekļu ievēlēšana (ziņo I. Krēmere)
Uz sēdi uzaicināta jauna dalībniece, kas pieteikusi savu dalību Sporta un aktīvās atpūtas
konsultatīvajā padomē – Elīna Jansone, Mārupes novada biedrības “Mārupes nākotnei”
pārstāve. Konsultatīvā padome iepazīstas ar Elīnu Jansoni un biedrību. Elīna Jansone ir
Mārupes novada iedzīvotāja, un biedrības mērķis ir pārstāvēt iedzīvotāju grupu, ar ko
biedrība sadarbojas, un izteikt iedzīvotāju viedokli dažādās jomās. Konkrēti sporta un
aktīvās atpūtas jomā biedrība ir veikusi elektronisku iedzīvotāju anketēšanu. Anketās
parādās iedzīvotāju priekšlikumi novadā ieviest tādus pakalpojumus un aktivitātes, kas jau
tiek piedāvāti, līdz ar to var secināt, ka viens no aktuāliem risināmiem jautājumiem ir
pilnveidot informācijas plūsmu par novadā pieejamajām sporta aktivitātēm.
Nolikumā ir paredzēts, ka padomes locekļu ievēlēšanu un izslēgšanu no padomes veic pati
padome, kas notiek balsojot. Notiek padomes jauno dalībnieku ievēlēšana. Padomes sastāvā
esošie dalībnieki balso par jaunās padomes dalībnieces ievēlēšanu:
Atklāti balsojot ar 10 balsīm “par” I.Krēmere, S.Bartuševiča, M.Vārna, G.Ruskis,
I.Pīrāgs, J.Lazdkalns, I. Jasinskis, I. Gedroviča, L. Pavlova, D. Niedra un 1 balsi
“atturas” P.Pikše, nolemj:
saskaņā ar padomes nolikuma 15.5. punktu padomē ir ievēlēta Mārupes novada biedrības
“Mārupes Nākotnei” pārstāve– Elīna Jansone.
Darba kārtības 2. jautājums: plānotās investīcijas sporta un aktīvās atpūtas jomā 2018.
gadā (ziņo I.Krēmere, A.Dreimanis)
I.Krēmere informē par Mārupes novada Domes plānotajām investīcijām sporta un aktīvās
atpūtas jomā 2018. gadā prezentējot sagatavoto prezentāciju (2.pielikums). Iepazīstina ar
pašvaldības kopējā budžeta ieņēmumu un izdevumu sadalījumu 2018.gadam un plānotajām
investīcijām pa rīcību virzieniem. Lielākās investīcijas paredzētas rīcības virzieniem
“Satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošana” 3 253 917 EUR apmērā un “Kvalitatīva
izglītība un sporta iespējas” 4 217 481 EUR apmērā.
A.Dreimanis turpina prezentāciju informējot par lielākajiem investīciju projektiem, kuri
šobrīd ir uzsākti vai atrodas procesā. Ir sagatavota esošā situācija un provizoriskā vīzija
saistībā ar Jaunmārupes attīstības teritorijām. Jaunmārupes stadiona 1. kārta šobrīd ir
nodošanas gala etapā, tiek gaidīti pēdējie atzinumi, lai varētu pieņemt objektu ekspluatācijā.
2. kārtā paredzēti vairāki laukumi dažādiem sporta veidiem (basketbols, volejbols, inline
skrituļošana u.c.) arī trenažieru laukums. Otrs lielais projekts Jaunmārupē ir Jaunmārupes
parka un rekreācijas teritorijas izveide. Pie stadiona projekta ir realizēts stāvlaukums,
savukārt pie parka projekta nepieciešams realizēt piebraucamo daļu, stāvlaukuma
pagarinājumu un divus bērnu laukumus: no 0 līdz 6 gadu vecuma bērniem un no 6 līdz 16
gadu vecuma bērniem. Prezentē provizoriskās vizualizācijas un aicina izteikt komentārus
(2., 3. pielikums). Paredzēts projektu sadalīt trīs kārtās. Pirmā kārta šogad iekļauta budžetā,
un tās laikā paredzēts izbūvēt piebraucamo ceļu, stāvvietu laukumu, sakārtot gājēju celiņu
līdz Mazcenu alejai. 2. kārtā paredzēts izbūvēt bērnu laukumu mazākajiem bērniem,
savukārt 3.kārtā - otru bērnu laukumu.
Diskusija

I.Jasinskis jautā, vai šogad paredzēta dīķa tīrīšana?
A.Dreimanis – ir iesniegti divi piedāvājumi dīķa tīrīšanai. Izmaksas ir 100 000 EUR,
neesam gatavi par tādu summu veikt dīķa tīrīšanu. Skatot situāciju novadā kopumā, ir
jāizvērtē, kas attiecīgajā brīdī ir prioritāte, šobrīd viena no tām ir bērnu laukums.
I.Gedroviča ierosina, ka mazo bērnu laukumā jāparedz tādi vārtu slēdži, kurus var atvērt
tikai pieaugušie.
G.Ruskis izsaka bažas, par to, ka rotaļu laukumiem var draudēt vandālisms, ja tas būs
atvērts nevis slēdzams. Stāsta par Jūrmalas rotaļu laukumu kā labo piemēru, kur pēc plkst.
22.00 rotaļu laukuma teritorija tiek aizslēgta.
A.Dreimanis norāda, ka vandālisma apkarošana ir viens no novada pašvaldības policijas
uzdevumiem, kas arī tiek darīts - ir bijuši gadījumi, kad izdodas vainīgos atrast un vecākiem
nākas maksāt soda naudu. Vēl risinājums ir arī video novērošanas uzstādīšana, taču tas var
izraisīt papildus pretreakciju – vecāku sūdzības par to, kāpēc viņu bērni tiek filmēti.
E.Jansone izsaka ierosinājumu – publicēt informāciju par pieķertajiem vandāļiem, lai
sabiedrība redz sekas. Ierosina publicēt informāciju par gadījumu kā tādu un par piešķirto
naudas sodu, nevis pieminēt konkrētu vainīgā vārdu, uzvārdu.
E.Jansone jautā, vai parka un rekreācijas teritorijā būs paredzētas velosipēdu novietnes?
I.Krēmere atbild, ka jautājums ir jānoskaidro un, ja nav iekļautas, tad paredzēt.
G.Ruskis jautā, vai ir paredzētas labierīcības?
A.Dreimanis – labierīcības paredzēts izbūvēt vienlaikus ar bērnu laukumu.
Sanāksmei pievienojas U.Viļums.
I.Krēmere turpina prezentāciju par pārējām investīcijām 2018. gadā. Paredzētas
investīcijas saistībā ar sportu un aktīvo atpūtu sekojošu projektu īstenošanai:
-

Mārupes vidusskolas stadiona pārbūve, apkures sistēmas pieslēgšana, skolas
būvniecības uzsākšana (iepirkums), vecās skolas nojaukšana;
Mārupes pamatskolas sporta laukuma būvniecība, tehniskā apsekošana un
projektēšana PII;
Jaunmārupes pamatskolas stadiona pārbūve, PII nojumes 2 grupām;
Veselības veicināšanas un slimības profilakses pasākumi;
Būvprojekta izstrāde Dienas centra, Sociālā dienesta, bibliotēkas un
doktorāta izbūvei Tīrainē;
Projekta "Mārupe - mūsu mājas" realizācija;
Jaunmārupes rekreācijas teritorijas izveidošana;
Skultes ciema rekreācijas teritoriju izveidošana, Skultes dabas parka
izveidošana;
Daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošana, Viršu ielas, Liepkalnu ielas
izbūve, Jaunmārupes un Skultes pagalmu būvprojektu izstrāde, izbūve;
Tūrisma norāžu izvietošana un novada robežzīmju izvietošana, veloceliņu
marķēšana, norāžu uzstādīšana, informācijas punkta labiekārtošana
Jaunmārupē, novada robežzīmju izbūve.

Kā arī ir uzsākti būvdarbi velo celiņa izbūvei, kas savienos Mārupi un Jaunmārupi.
Diskusija
I.Jasinskis jautā par rekreācijas teritorijas izveidi Vētras ciemā Medema purva piegulošajā
teritorijā.
I.Krēmere – diemžēl ar SIA “Rīgas Meži” sadarbība neveidojas, esam jau vairākkārt
tikušies, taču uzņēmums ik pa laikam uzstāda zināmas prasības. Ja tomēr neizdosies
sadarbība, tad kā alternatīva nākotnē varētu būt veidot rekreācijas teritoriju Bieriņu purvā.
G.Ruskis jautā par veloceliņu - Rožu ielas turpinājumu, vai atrisināta nokļūšana pāri
ceļam?
I.Krēmere – jā, tas ir atrisināts. Pārbrauktuve paredzēta pāri pa viaduktu.
U.Viļums jautā, vai uz esošā viadukta ir pietiekoši vietas velo celiņam?
I.Krēmere – pēc būvprojekta ir.
U.Viļums ierosina izskatīt iespēju par vienvirziena ielu izveidi kā alternatīvu risinājumu
ielu un ceļu plānošanā, tādējādi atvēlot vietu veloceliņam, piemēram Vītolu vai Daibes ielā.
Tā kā daudziem vecākiem ir bail ļaut bērniem doties uz skolu ar velosipēdu, droša
veloceliņa nodrošināšana varētu samazināt autotransporta plūsmas un sastrēgumus, kuri
rodas vecākiem vadājot bērnus.
M.Bojārs ir paredzēta izpēte par satiksmes intensitāti uz novada ielām un ceļiem. Jautājums
ir vērā ņemamas un jāskata kopā ar šo izpēti.
I.Krēmere – priekšlikums ir labs, tiks nodots tālākai izpētei.
I.Jasinskis jautā, vai šogad plānots asfaltēt Zeltiņu ielu, un vai ir paredzēts trotuārs?
M.Bojārs – vispirms paredzēta ir kanalizācijas izbūve. Ielas rekonstrukcijai projekts vēl
nav gatavots.
Noslēgumā I.Krēmere informē par lokālplānojumu sportam un aktīvai atpūtai Tīrainē.
Pirmā redakcija ir nodota publiskajai apspriešanai, kas notiks 27.februārī plkst. 17.00
Mārupes pamatskolā Viskalnu ielā.
G.Ruskis sakarā ar lokālplānojumu ierosina teritorijā paredzēt vietu –kalniņu, kur ziemā
būtu iespēja braucieniem ar ragaviņām, jo pašlaik iedzīvotāji tam izmanto kalniņu pie
attīrīšanas iekārtām.
Darba kārtības 3. jautājums: Sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas ieviešana 2017. gadā
un plānotais 2018. gadam (ziņo I.Krēmere)
I.Krēmere – prezentē sagatavoto prezentāciju par Sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas
īstenošanas un uzraudzības pārskatu (4.pielikums). Informē par paveiktajiem un
uzsāktajiem darbiem. Tos uzdevumus, kuri pašlaik nav vēl uzsākti, pēc stratēģijas ir
paredzēts uzsākt uz plānošanas perioda beigām. Uzraudzības pārskats pirms sēdes tika
nosūtīts visiem padomes dalībniekiem pārskatīšanai (5. pielikums).

Diskusija
I.Krēmere esam iepriekš runājuši, ka būtu nepieciešams sporta žurnālists, fotogrāfs. Tas
vēl joprojām ir aktuāli, jo sporta pasākumi kļūst arvien vairāk, taču pagaidām budžeta
iespējas tam nodrošināt finansējumu nav.
M.Bojārs informē, ka ar maiju sākas īpašas prasības par personu datu drošību, būs aizliegts
publicēt bērnu attēlus bez vecāku rakstiskas atļaujas. Taču tas, ko drīkstēs, ko nē, pašlaik
vēl ir neprognozējami.
I.Pīrāgs jautā, vai šogad budžetā ir paredzēts Jaunmārupes sporta zāles jumta remonts?
I.Krēmere – Jā, šī gada budžetā tas ir paredzēts.
S.Bartuševiča jautā par Mārupes lielā sporta kompleksa piebūvi – uz cik ilgu laiku
jautājums ir atlikts? Piebūve nepieciešama, lai varētu izvietot tribīnes sacensību skatītājiem,
jo pašlaik skatītāji stāv kājās uz skrejceliņa.
M.Bojārs – piebūves būvniecība tuvākajā laikā nav paredzēta.
I.Gedroviča jautā vai Jaunmārupes stadions būs publiski pieejams?
I.Krēmere pamatā stadions ir skolas vajadzībām, arī sporta centra, bet vakarpusē stadions
būs pieejams arī visiem interesentiem. Konkrēti izmantošanas noteikumi un grafiks vēl nav
pieņemts.
Notiek balsošana par pārskata apstiprināšanu.
Atklāti balsojot ar 10 balsīm “par” I.Krēmere, S.Bartuševiča, M.Vārna, G.Ruskis,
P.Pikše, U.Viļums, J.Lazdkalns, I. Jasinskis, L. Pavlova, D. Niedra un 2 balsīm “atturas”
I.Pīrāgs, I. Gedroviča ,nolemj:
apstiprināt Sporta un aktīvās atpūtas attīstības uzraudzības pārskatu par 2017. gadu.
Darba kārtības 4. jautājums: plānotie sporta pasākumi 2018. gadā (ziņo M.Vārna)
M.Vārna prezentē sagatavoto prezentāciju par plānotajiem sporta pasākumiem 2018. gadā
(6. pielikums). Tā kā 2018. gads ir valsts jubilejas gads, visa gada garumā Mārupes Sporta
Centrs 1-2 reizes mēnesī plāno organizēt sporta pasākumus, kuri domāti tikai Mārupes
novada iedzīvotājiem. Viens no galvenajiem pasākumiem plānots 2. jūnijā – Lielie Mārupes
novada sporta svētki. Plānota sadarbība arī ar dažādiem privātiem sporta klubiem, lai kopā
veidotu šo pasākumu. Mārupes sporta centram 2018. gadā ir 10 gadu jubileja, to plānots
atzīmēt kopā ar sporta laureātu Decembrī. Kopējais 2018. gadā plānoto pasākumu skaits ir
250, bet kalendārs ir elastīgs, un pasākumu grafiks var mainīties.
M.Vārna – pozitīvais – Mārupes Sporta Centram beidzot ir pašiem iespēja rediģēt
kalendāru Mārupes mājaslapā. Protams, ir vajadzīgs cilvēks, kas katrā sporta pasākumā
fotogrāfē un sagatavo aprakstu, jo pašlaik to dara treneri.
Diskusija
I.Gedroviča – šobrīd sociālajos tīklos facebook.com ir izveidots konts MSC, taču tas ir

veidots kā privātpersonas konts nevis organizācijas lapa. Ierosinājums – MSC izveidot
organizācijas lapu/kontu facebook.com, lai varētu piesaistīt citus administratorus un
kopumā uzlabotu iedzīvotāju iespējas sekot līdz MSC jaunumiem. Piedāvā palīdzību konta
izveidē, ja nepieciešams.
M.Vārna piekrīt ierosinājumam. Kā arī norāda, ka vajadzīgs cilvēks, kurš rakstu veidošanu
uzņemtos un darītu pastāvīgi, jo bieži vien treneriem neatliek tam laika.
M.Bojārs ierosina šim uzdevumam piesaistīt jauniešus, kas sabiedriskā kārtā varētu to darīt
brīvprātīgi.
M.Vārna – sporta centra audzēkņi tiek iesaistīti sacensību tiesāšanā utml. organizatoriskās
aktivitātēs, taču tik un tā ir nepieciešama kāda virspārraudzība, kāds kurš informāciju
apkopo un publicē.
E.Jansone norāda, ka informācijas apjoms ir liels, bet cilvēkiem īsti nav zināms, kas
novadā notiek, kādas ir sportošanas iespējas.
M.Bojārs – piekrīt, ka informācijas plūsma ir sadrumstalota.
G.Ruskis papildinot tēmu par informācijas pieejamību, ierosinājums izveidot aplikāciju,
līdzīgi kā Siguldā un Valmierā. Aplikācija sniedz iespēju savā mobilajā tālrunī aplūkot
novadā notiekošo pasākumu kalendāru, katra pasākuma norises vietu, kontaktinformāciju
un citu informāciju. Aplikācija ir ērti un viegli lietojama, un palīdzētu sakārtot esošo
informācijas plūsmu.
Mārupes Sporta Centram ir uzdevums līdz nākošajai padomes sanāksmei sakārtot
jautājumu par facebook lapas izveidi.
Darba kārtības 5. jautājums: citi jautājumi (ziņo I. Krēmere)
Pirms sanāksmes no biedrības “Mārupes Nākotnei” tika saņemts biedrības veiktās
anketēšanas priekšlikumu apkopojums (7. pielikums). Mārupes novada Domes Attīstības
nodaļas vadītāja I.Krēmere ir sagatavojusi atbildes uz priekšlikumiem, un tās pēc
sanāksmes nosūtītas visiem padomes dalībniekiem (8. pielikums).
PIEŅEMTIE LĒMUMI:
1. saskaņā ar padomes nolikuma 15.5. punktu padomē ir ievēlēta Mārupes novada
biedrības “Mārupes Nākotnei” pārstāve– Elīna Jansone;
2. apstiprināt Sporta un aktīvās atpūtas attīstības uzraudzības pārskatu par 2017. gadu.
Priekšlikumi/ierosinājumi:
1. mazo bērnu laukumā paredzēt tādus vārtu slēdžus, kurus var atvērt tikai pieaugušie;
2. līdzīgi kā Jūrmalas rotaļu laukumā, rotaļu laukumus Jaunmārupē paredzēt
slēdzamus pēc plkst. 22.00, lai izvairītos no vandālisma un pašvaldības mantas
bojājumiem;
3. informāciju par pieķertajiem vandāļiem publicēt, lai sabiedrība redz sekas. Publicēt
informāciju par gadījumu kā tādu un par piešķirto naudas sodu, nevis pieminēt
konkrētu vainīgā vārdu, uzvārdu;

4. izskatīt iespēju par vienvirziena ielu izveidi kā alternatīvu risinājumu ielu un ceļu
plānošanā, tādējādi atvēlot vietu veloceliņam, piemēram Vītolu vai Daibes ielā;
5. lokālplānojuma sportam un aktīvai atpūtai Tīrainē teritorijā paredzēt vietu – kalniņu,
kur ziemā būtu iespēja braucieniem ar ragaviņām, jo pašlaik iedzīvotāji tam izmanto
kalniņu pie attīrīšanas iekārtām;
6. Mārupes Sporta centram izveidot organizācijas lapu/kontu facebook.com, lai varētu
piesaistīt citus administratorus un kopumā uzlabotu iedzīvotāju iespējas sekot līdz
MSC jaunumiem;
7. informācijas publicēšanai un sagatavošanai piesaistīt jauniešus, kas sabiedriskā
kārtā varētu to darīt brīvprātīgi;
8. izveidot mobilā tālruņa aplikāciju, līdzīgi kā Siguldā un Valmierā, kur iespējams
saņemt informāciju par novadā notiekošo pasākumu kalendāru, katra pasākuma
norises vietu, kontaktinformāciju un citu informāciju, lai palīdzētu sakārtot esošo
informācijas plūsmu.
9. papildus ierosinājumi no biedrības “Mārupes nākotnei” veiktās anketēšanas
pievienoti 7. pielikumā.
PIELIKUMĀ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dalībnieku reģistrācijas saraksts;
Prezentācija “Plānotās investīcijas sporta un aktīvās atpūtas jomā 2018.gadā”;
Vizualizācijas “Jaunmārupes rekreācijas teritorija”;
Sporta un aktīvās atpūtas uzraudzības pārskata par 2017. gadu prezentācija;
Sporta un aktīvās atpūtas uzraudzības pārskats par 2017. gadu;
MSC prezentācija “Plānotie sporta pasākumi 2018.gadā”;
Biedrības “Mārupes Nākotnei” ierosinājumi;
Atbildes biedrības “Mārupes Nākotnei” ierosinājumiem.

SĒDI BEIDZ: plkst. 20.00
Protokolēja: Attīstības nodaļas vadītāja palīgs

E. Sergejeva

Padomes priekšsēdētāja: Attīstības nodaļas vadītāja

I. Krēmere

