Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sēde

SĒDES PROTOKOLS Nr. 3

DATUMS: 2018. gada 29. oktobris
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. 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. Gatis Pūcītis, Mārupes novada iedzīvotājs
11. Andris Zēģele, Mārupes novada iedzīvotājs
12. Ilmārs Jasinskis, Mārupes novada iedzīvotājs
13. Dita Niedra, Mārupes novada iedzīvotāja
PADOMES SASTĀVS (nav ieradušies):
14. Ludmila Pavlova, Mārupes novada iedzīvotāja
15. Nadīna Millere, biedrība “Pierīgas partnerība”, pārstāve
16. Uldis Eldmanis, biedrība “Mārupes hokeja savienība”, pārstāvis
17. Irēna Gedroviča, Mārupes novada iedzīvotāja
18. Elīna Jansone, biedrības “Mārupes Nākotnei” pārstāve
PIEAICINĀTIE (piedalās):
1.
2.
3.
4.
5.

Silvestrs Savickis, Partneris LTRK Pakalpojumu padomes vadītāja vietnieks
Vigo Vertelis, MSC administrators.
Mārtiņš Bojārs, Mārupes novada Domes priekšsēdētājs
Gustavs Vācietis, mazais Mārupes iedzīvotājs – skrituļslidotājs
Māris Stumbiņš, Sporta centra sporta organizators

DARBA KĀRTĪBA:
1. Sporta un aktīvās atpūtas jomā šogad realizētās aktivitātes (ziņo I.Krēmere)
2. Šī gada jaunizbūvēto sporta būvju (Jaunmārupes pamatskolas stadiona un
Mārupes vidusskolas stadiona) izmantošana (ziņo V.Vertelis – MSC
administrators). Stadiona un sporta būvju noslogojuma grafiks (jautājums no
Mārupes uzņēmējiem);
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3. Priekšlikumi Jaunmārupes pamatskolas stadiona 2.kārtas virzībai (ziņo
G.Ruskis); skatīt pielikumā un papildus šeit: https://www.kompan.com/sportfitness/multi-use-games-area/classic-multi-sport
4. Priekšlikumi Sporta un aktīvās atpūtas teritorijas attīstībai Mārupes novada
Tīraines ciema daļā (ziņo G.Ruskis un G.Vācietis);
5. Citas aktualitātes saistītas ar sporta aktivitātēm un ierosinājumi 2019.gadam
(ziņo M.Stumbiņš un M.Vārna);
6. Ziemā veidot distanču slēpošanas trasi (Mārupes uzņēmēji – priekšlikums);
7. Vecāku līdzmaksājums interešu izglītības nodrošināšanai un tā izlietojums
(A.Zēģele un D.Niedra).
8. Citi aktuālie jautājumi:
- transporta izvērtējums (biedrības "Mārupes Nākotnei" aptauja);
- uzpūšamo jumtu iegāde novada futbola laukumiem un ar to saistītā sporta
zāļu noslodzes samazināšana;
- slēdzami skapīši novada sporta kompleksu ģērbtuvēs (I. Pīrāgs)
NORISE
Darba kārtības 1. jautājums: sporta un aktīvās atpūtas jomā šogad realizētās
aktivitātes (ziņo I.Krēmere).
I.Krēmere iepazīstina padomes locekļus ar nozīmīgākajiem 2018. gada projektiem
(prezentācija):
1. Jaunmārupes pamatskolas stadiona pārbūve. Kopējās izmaksas sastāda ~
2013000 EUR. Par papildus 213000 EUR plānots uzstādīt konteinerus –
ģērbtuves, kas pirmajā būvniecības kārtā netika paveikts. Lielas investīcijas
tika ieguldītas stāvlaukuma izbūvē. Pie stadiona ir izvietoti iekšējās kārtības
noteikumi, kuros ir norādīti laiki, kad stadions ir publiski pieejams novada
iedzīvotājiem.
2. Mārupes vidusskolas stadiona pārbūve. Pārbūves kopējās izmaksas sastāda ~
1585000 EUR. Līdzīgi kā Jaunmārupē, arī šajā stadionā ir ieklāts mākslīgais
segums, kā arī izveidoti sektori treniņiem vieglatlētikā.
3. Jaunmārupes skeitparka atjaunošana. Tā atjaunošanā ieguldīti aptuveni 45000
EUR. Sākotnēji tika plānots nomainīt atsevišķas rampas, bet, apsekojot objektu,
tika secināts, ka nomaināmas pilnīgi visas rampas. Pie budžeta grozījumiem
gada vidū tam tika rasts finansējums, pilnībā atjaunojot skeitparku.
4. Švarcenieku dabas parks. Piesaistot LEADER finansējumu, dabas parka
labiekārtošanā ieguldīti ~ 66 000 EUR.
5. Jaunmārupes muzikālais parks. Valsts reģionālās attīstības aģentūras
izsludinātajā projektu konkursā Mārupe bija viena starp 20 pašvaldībām, kura
saņēma finansējumu vairāk kā 20000 EUR projekta “Būt līdzās” realizācijai –
Jaunmārupes muzikālā parka izveidei.
6. Jaunmārupes rekreācijas teritorijas 1. un 2. kārta. Pirmajā kārtā tika paredzēts
sakārtot pievadceļu un autostāvvietas izbūvi. Sekojoši plānota rotaļu laukuma
izbūve mazajiem bērniem. Neskatoties uz to, ka tika saņemts tikai viens
piedāvājums, ir noslēgts būvdarbu līgums par summu 1171000 EUR. Projekts
tiks realizēts 2019. gadā.
7. Skultes dabas parks. Tā labiekārtošanai piesaistīts LEADER finansējums.
Projekta izmaksas ir 107 000 EUR. Parkā ir ierīkota taka ar šķēršļiem, bet tiek
plānota arī parka tālāka labiekārtošana, jo šogad paveiktais ir tikai projekta
pirmā kārta.
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8. Skultes stadiona labiekārtošana. Šogad veikti minimāli ieguldījumi ~ 60000
EUR . Ir izbūvētas konteinertipa tualetes, kā arī neliela noliktava, ir pievadīts
ūdens, kanalizācija, kā arī ierīkots apgaismojums pie basketbola laukuma un
skeitošanas rampām.
9. Daugavas ielas rekonstrukcija – Latvijas Valsts ceļu projekts, kā rezultātā ir
ievērojami uzlabojušās gājēju un velosipēdistu nokļūšanas iespējas uz
maģistrālajām ielām.
10. Rožu ielas pārbūve un apvienotā gājēju un veloceliņa izbūve. Kopējais
veloceliņa garums būvdarbu līgumā bija 7,7 km. Veloceliņa izbūve turpināsies,
ir izstrādāts būvprojekts un izsludināta būvniecība, lai veloceliņu pagarinātu
līdz Jaunmārupes izglītības iestādēm, ieguldot projektā papildus ~ 100 000
EUR. Būvdarbus paredzēts noslēgt 2019. gadā. Līdz tam Mārupes novada
Dome aicina ikvienu būt uzmanīgiem un ievērot brīdinājuma zīmes, kas
izvietotas uz veloceliņa noslēguma Jaunmārupē īsi aiz ceļa pārvada.
Šogad lielākie finansiālie ieguldījumi sporta un aktīvās atpūtas jomā ir veikti
Jaunmārupē – ~ 3,5 milj. EUR, Skultē – ~167 000 EUR, Vētrās – ~1,3 milj.
EUR, Mārupē – ~1,5 milj. EUR.
Darba kārtības 2. jautājums: šī gada jaunizbūvēto sporta būvju (Jaunmārupes
pamatskolas stadiona un Mārupes vidusskolas stadiona) izmantošana (ziņo V.Vertelis
– MSC administrators). Stadiona un sporta būvju noslogojuma grafiks (jautājums no
Mārupes uzņēmējiem).
V.Vertelis informē, ka noslogojums Mārupes vidusskolas stadionā ir apmierinošs, jo
no 8:00 – 16:00 stadionu izmanto Mārupes vidusskola, savukārt no 17:00 stadions ir
iedzīvotāju rīcībā, jo tas vakaros tiek apgaismots un ir brīvi pieejams sportot
gribētājiem. Jaunmārupes stadiona noslogotība šobrīd nav pietiekama, jo Jaunmārupes
pamatskola stadionu neizmanto, argumentējot ar to, ka nokļūšana līdz stadionam un
atpakaļ ir pārāk laikietilpīga. No 15:00 – 22:00 stadions ir brīvi pieejams novada
iedzīvotājiem.
I.Krēmere norāda, ka attiecībā uz slēgtā tipa sporta būvēm, saskaņā ar Mārupes novada
Domes 2014. gadā apstiprināto kārtību, kādā Mārupes novada Sporta centrs sastāda
pašvaldības sporta objektu apmeklējuma grafikus, nav iespējams izveidot grafiku ar
brīvajiem laikiem, jo pašreizējais sporta būvju noslogojums jau ir ļoti intensīvs un brīvo
laiku periodi neveidojas.
S.Bartuševiča: Jaunmārupes pamatskolā sestdienas, svētdienas ir brīvas. Grafiki ir
pieejami mājas lapā.
(Turpmāk darba kārtības 3. un 4. jautājums apvienoti, veidojot kopīgu diskusiju)
Darba kārtības 3. jautājums: priekšlikumi Jaunmārupes pamatskolas stadiona 2.
kārtas virzībai (ziņo G.Ruskis).
Darba kārtības 4. jautājums: priekšlikumi Sporta un aktīvās atpūtas teritorijas
attīstībai Mārupes novada Tīraines ciema daļā (ziņo G.Ruskis un G.Vācietis).
G.Ruskis iepazīstina klātesošos ar aktīvā atpūtas parka prezentāciju, kas radīta, lai
veicinātu finansējuma piesaisti parka attīstībai.
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Kopš 2010. gada entuziastu un atbalstītāju veidots un uzturēts aktīvās atpūtas
parks 2,7 ha platībā, kas piedāvā desmit dažādas aktivitātes. Parka veidotāji vēlas, lai
aktivitātes būtu pieejamas gan ziemā, gan vasarā. Šovasar ar uzņēmuma “Kreiss”
finansiālu atbalstu ir izveidots pludmales volejbola laukums. Ar vēl kādu uzņēmumu
sarunu stadijā ir arī ideja par hokeja laukuma bortu izveidi. Tā kā kopējā teritorija ir ap
20 ha, biedrība nevēlas apstāties pie sasniegtā. Ilgtermiņa plāni - stratēģisko objektu
izveide, t.i. divu sporta būvju izveide, kur viena no būvēm būtu paredzēta hokeja hallei
ar mākslīgo ledu. Īstermiņa priekšlikums – ar pašvaldības atbalstu izveidot asfaltēto
apli 1-1,5 km garumā skrituļošanai, slēpošanai u.c.
2019. gada mērķi: publiskās ēkas izveide – sporta inventāra nomas punkts (LAD
apstiprināts finansējums projektam 50000 EUR), “Trail parka” izbūves otrā kārta. Rīgā
šāda parka nav, tas būs Mārupē unikāls.
G. Vācietis padomei prezentē dažādus asfaltētā apļa piemērus pasaulē un Latvijā. Kā
labāko atzīmē apli Geisingenā, Vācijā. Kā piemēri Latvijā tiek minēta Laurenču trase
Siguldā (Fischer slēpošanas trase) un Uzvaras parka trase. Aplim jābūt apļa veidā,
vismaz 500 m garumā un 5 m platam. To lietotu riteņbraucēji, rollerslēpotāji,
skrituļslidotāji un slēpotāji.
G. Ruskis: ierosina asfaltēto apli izvietot aktīvā atpūtas parka teritorijā, šķērsojot
Kungu ielu, kā arī Mārupes novada Domei izvērtēt iespējas asfaltētā apļa izveidi
finansēt.
I.Krēmere: šis jautājums ir jāskata kontekstā ar Kungu ielas būvniecību.
G.Ruskis aicina Kungu ielu neveidot kā ātrgaitas šoseju, tieši pretēji – ātrumu
ierobežot, kā tas veiksmīgi jau tiek darīts citviet ārvalstīs.
G.Pūcītis izsaka bažas par pievadceļiem BMX trasei, kas ir bez ietvēm, aicinot slēgt
Silaputniņu ielu automašīnu satiksmei, jo to ļoti aktīvi izmanto mazie BMX braucēji,
radot ceļa satiksmes negadījuma draudus.
G.Ruskis informē, ka situāciju apzinās un kā īstermiņa risinājuma plāns tiek apsvērts
mulčēta ceļa izveide, lai nodrošinātu piekļūšanu BMX trasei no Vecozolu namu puses.
Diskusija
G. Ruskis izsaka priekšlikumu attiecībā uz Jaunmārupes pamatskolas stadiona 2. kārtas
realizāciju – izskatīt iespēju 2. kārtā paredzēt vienu vai vairāku multifunkcionālu
laukumu izveidi (pēc KOMPAN parauga) pašreiz plānoto četru laukumu vietā.
KOMPAN ražotā multifunkcionālā laukuma izmaksas ir 25 000 EUR, uzstādīšana –
7000 EUR. Biedrība vēlētos šo laukumu izvietošanu aktīvās atpūtas parka teritorijā.
Diskusija
M. Stumbiņš izsaka viedokli, ka šāds multifunkcionāls laukums vairāk piemērots
izglītības iestādēm, kur mērķauditorija ir skolnieki, ne iedzīvotājiem. Par finansējumu,
kas ieguldāms otrajā kārtā, ierosina atkārtoti izvērtēt, kādos objektos līdzekļus investēt,
neradot liekus volejbola laukumus, tā vietā iespējams novirzot līdzekļus asfaltētā apļa
izbūvei.
Diskusija
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Krēmere: Jaunmārupes stadiona otrajai kārtai pēc būvdarbu tāmēm paredzētais
finansējums sastāda ~ 1 milj. EUR.
I.Pīrāgs norāda, ka Mārupes apkārtnē jau ir pietiekoši daudz volejbola laukumu, tādēļ
jaunu izbūve (Jaunmārupes stadiona otrajā kārtā) nebūtu prioritāra. I.Pīrāgs aicina
naudu novirzīt segtās sporta būves izveidei, jo, kā diskusijās iepriekš jau minēts,
Latvijas klimatiskajos apstākļos aptuveni desmit mēnešus sporta nodarbības vadāmas
telpās, kuru pašreizējais noslogojums jau ir kritisks.
I.Pīrāgs: atbalstu otro kārtu vispār nerealizēt.
I.Pīrāgs informē, ka ir runājis ar Mārupes iedzīvotājiem un tiem, kuriem bērni spēlē
futbolu, viņi ir ieteikuši mūsu esošajiem futbola laukumiem nopirkt piepūšamos jumtus.
Latvijā un pasaulē tāda prakse ir, tādējādi būtu iespējams kaut daļēji atslogot esošās
sporta zāles.
M.Stumbiņš piekrīt, ka problēma pastāv, jo jaunas grupas atvērt nevar un šobrīd
Mārupes sporta centram sporta būvju noslodzes dēļ pietrūkst 80h, kuras būtu jāvelta
treniņiem zālēs.
Diskusija
L.Kadiģe norāda, ka iedzīvotāju skaits aug, drīzumā skolās būs jāuzņem 2012. gadā
dzimušie, jau ir deklarējušies 420 bērni, kas nozīmē, ka mums būs nepieciešamas 13,
ja ne 14 pirmās klases. Jaunmārupe var uzņemt šobrīd divas klases, Mārupes
pamatskola var uzņemt divas klases, Mārupes vidusskola – četras.
G.Ruskis aicina dot vairāk iespēju cilvēkiem darboties ārā, lai atslogotu zāles.
I.Krēmere rosina noteikt nākamās sapulces datumu un laiku, jo vairāki jautājumi laika
trūkuma dēļ ir palikuši neizskatīti. Tiek izteikts lūgums padomes sastāvam uz nākamo
sapulci pārdomāt iespējas piesaistīt ārējos investorus aktīvās atpūtas teritorijas
attīstīšanai Tīrainē.

Padome vienojas par nākamo sēdi: 2018. gada 12. novembris, plkst. 18:00

Uz nākamo Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sēdi atlikti sekojoši
jautājumi:
1. Citas aktualitātes saistītas ar sporta aktivitātēm un ierosinājumi 2019.gadam
(ziņo M.Stumbiņš un M.Vārna).
2. Ziemā veidot distanču slēpošanas trasi (Mārupes uzņēmēji – priekšlikums).
3. Vecāku līdzmaksājums interešu izglītības nodrošināšanai un tā izlietojums
(jautājuma iniciatori A.Zēģele un D.Niedra).
4. Citi aktuālie jautājumi:
- transporta izvērtējums (biedrības "Mārupes Nākotnei" aptauja).
- uzpūšamo jumtu iegāde novada futbola laukumiem un ar to saistītā sporta zāļu
noslodzes samazināšana.
- slēdzami skapīši novada sporta kompleksu ģērbtuvēs (jautājuma iniciators
I. Pīrāgs)
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Priekšlikumi/ ierosinājumi:
1. Izveidot 1-1,5km asfalta apli aktīvās atpūtas parkā (pie BMX trases), tā projektu
izstrādājot integrēti ar Kunga ielas izbūvi, paredzot dabiskus ātrumu
ierobežojošus šķēršļus, lai samazinātu automašīnu pārvietošanās ātrumu pa
Kungu ielu parka teritorijā.
2. Atkārtoti izvērtēt Jaunmārupes stadiona otrās kārtas finansējuma sadali, ar
mērķi novirzīt līdzekļus tādu būvju izveidei, kas mazinātu pašreizējās
problēmas ar sporta būvju noslogojumu.
PIELIKUMĀ:
1. dalībnieku reģistrācijas saraksts;
2. prezentācija par 2018. gadā realizētajiem projektiem sporta un aktīvās atpūtas
jomā;
3. prezentācija par asfalta apļa izveidi Mārupes novadā.
4. aktīvās atpūtas parka prezentācija.

SĒDI BEIDZ: plkst. 19:42

Protokolēja: Attīstības nodaļas vadītāja palīgs

I. Šaroka

Padomes priekšsēdētāja: Attīstības nodaļas vadītāja

I. Krēmere
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