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IEVADS
Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģija 2016.-2020. gadam
(turpmāk – Stratēģija) ir vidēja termiņa nozares plānošanas dokuments 2016. - 2020. gadam, kas
nosaka novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības vīziju līdz 2020. gadam, attīstības prioritātes,
rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī to īstenotājus.
Stratēģija tika izstrādāta ar mērķi:




nodrošināt kvalitatīvu sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu attīstību Mārupes
novadā;
uzlabot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes
nodrošinājumu;
veicināt pieejamo cilvēkresursu, materiālo un finanšu resursu koordinētu un
mērķtiecīgu izmantošanu kvalitatīvu sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu
nodrošināšanai.

Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas 2016.-2020.gadam
izstrādes ietvaros sagatavotais rīcības plāns ir izstrādāts, balstoties uz veikto esošās situācijas
analīzi un alternatīvu analīzi, darbsemināru rezultātiem un intervijām. Rīcības ir izvēlētas,
balstoties uz izraudzīto alternatīvu un sporta jomas attīstības mērķiem. Izraudzītās rīcības ir
sadalītas pa rīcības virzieniem un prioritātēm.
Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģija 2016.-2020.gadam ir
apstiprināta ar Mārupes novada domes 2016. gada 24. februāra lēmumu Nr. 25 (sēdes protokols
Nr.2).
Saskaņā ar apstiprināto Stratēģiju nepieciešams veikt tās uzraudzību un ieviešanu. Mārupes
novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģiju 2016.-2020.gadam ieviešanu un uzraudzību
nodrošina Mārupes novada dome un savu pilnvaru ietvaros Mārupes novada Sporta un aktīvās
atpūtas konsultatīvā padome.
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PLĀNA IEVIEŠANA UN UZRAUDZĪBA
Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības novērtējums un rīcības plāna
īstenošanas uzraudzības rezultāti par 2018. gadu ir iekļauti ziņojumā „Mārupes novada Sporta un
aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas 2016.-2020. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par
2018. gadu ” (turpmāk tekstā – Pārskats). Pārskats ir iepriekšējā gada, informācijas apkopojums un
izvērtējums par Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas attīstības programmas īstenošanu un
sagatavots atbilstoši Stratēģijā noteiktajām vadlīnijām par tās ieviešanu un uzraudzību.
Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvā padome seko līdzi stratēģijas ilgtermiņa mērķos
nosprausto rezultatīvo rādītāju sasniegšanas progresam, novērtējot sporta un aktīvās atpūtas
jomas attīstību un sekojot līdzi stratēģijas rīcības plāna izpildei, analizējot šo izmaiņu cēloņus un
potenciālo ietekmi, piedaloties sporta un aktīvās atpūtas darba plānošanā, t.sk. sabiedrisko
aktivitāšu, sadarbības, notikumu kalendāra, budžeta plānošanā.
Padome sanāk ne retāk kā trīs reizes gadā, to vada Attīstības nodaļas vadītāja. Padomes
darbā tiek iesaistīti gan novada administrācijas pārstāvji, gan Sporta centra darbinieki un sporta
speciālisti, gan citi novada sabiedrības pārstāvji.
Stratēģijas ietvaros izstrādātais rīcības plāns sākot no 2017. gada ir iekļaujams Mārupes
novada Rīcības un investīciju plānā un tā īstenošana ir uzraugāma šī plāna uzraudzības sistēmas
ietvaros.
Pārskatus par stratēģijas rīcības plāna ieviešanas gaitu sagatavo Sporta centrs, pārskatus
par infrastruktūras būvju attīstību sagatavo Attīstības nodaļa. Rakstiski pārskati tiek sagatavoti
ikgadējā pašvaldības publiskā pārskata sagatavošanas ietvaros, kā arī pēc īpaša Domes
pieprasījuma.
Pārskats par Stratēģijas īstenošanu sagatavots, lai tajā iekļautā informācija būtu ērti
salīdzināma, izmantojot novērtējumu tabulu, kurā atkarībā no uzdevumu izpildes pakāpes ir
iekrāsoti Rīcības plāna uzdevumi/aktivitātes:

Statuss

Rezultatīvais rādītājs uz 2018. gadu

IZPILDĪTS

Izpildīti/pabeigti uzdevumi/rīcības

DAĻĒJI ĪSTENOTS

Darbība notika daļēji

NAV ĪSTENOTS

Darbība netika veikta
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RĪCĪBAS PLĀNA UZDEVUMU UN REZULTĀTU MONITORINGS UZ 2018. GADU
Tabula 1. Rīcības plāna uzdevumu sasniegšanas rādītāju izvērtējums.
Nr.
pēc
kārtas

1

Nr.pēc
RP

1.1.

Attīstības
progr.
Nr.

RV5.1.

Nosaukums

Sporta un
aktīvās
atpūtas
sektora
pārvaldības
struktūras
pilnveide

Sasniedzamais rezultāts

Termiņš

Atbildīgais

1. Kopējā nozares attīstība, pārvaldība
Sporta un aktīvās atpūtas
sektoru darbības pilnveide,
attīstot darbību tādos virzienos,
kā sporta nodarbības bērniem un
jauniešiem, tautas sporta un
aktīvās atpūtas attīstība, esošās
un plānotās sporta
infrastruktūras pārvaldība, tai
skaitā gūstot ieņēmumus, kā arī
pastāvīgas sadarbības
nodrošināšana ar novada
No 2017.
Pašvaldība
izglītības iestādēm,
gada
nevalstiskajām organizācijām,
privātajiem uzņēmumiem, citām
pašvaldībām un sporta
federācijām, kā arī sabiedrības
informēšanu par savām
aktivitātēm un iespējām. Var
īstenot pakāpeniski, piemēram,
attīstot neatkarīgu
grāmatvedības funkciju līdz ar
baseina izbūvi.
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Izpildes statuss 2018. gads

Tiek pildīts. Regulāri tiek atjaunota informācija tīmekļa
vietnēs www.marupe.lv un www.jaunatnemarupe.lv,
kā arī sociālās tīmekļa vietnes www.facebook.lv
domubiedru lapā “Mārupes novada jauniešiem”.
Informācija par sporta pasākumiem u.c. aktivitātēm
bērniem, jauniešiem tiek izsūtīta elektroniskās
vēstulēs Mārupes vispārējās izglītības iestādēm,
pirmsskolas izglītības iestādēm un dienas centriem.
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1.3.

RV5.1.

Kritēriju
izstrāde jaunu,
pašvaldības
atbalstītu
sporta veidu
ienākšanai
novadā un citi
pilnveidojumi
sporta
nodarbību
plānošanā

Skaidri nosacījumi pašvaldības
lēmumu pieņēmējiem, izvēloties,
vai atbalstīt jaunus sporta veidus
novadā. Simboliska,
disciplinējoša vecāku
līdzmaksājuma iekļaušana par
sporta nodarbībām. Var iekļaut,
papildinot jau esošos saistošos
noteikumus

No 2016.
gada

Pašvaldība,
Sporta centrs

Kritēriji atbalstāmo sporta veidu izvērtēšanai nav
definēti. Pasākums ieviests daļēji.
Mārupes novada dome 2017.gada 30.augustā pieņēma
lēmumu nr.21 “Par privātpersonu līdzmaksājumu par
Mārupes novada sporta centra sniegtajiem
pakalpojumiem”
2018. gadā uz novembri budžetā līdzmaksājumos tika
iekasēti 60 000 EUR. Sporta centrs ir izvērtējis
līdzmaksājuma ieviešanas ietekmi uz nodarbību
apmeklējumu secinot, ka vecāki daudz atbildīgāk
izturas pret bērnu pieteikšanu interešu izglītībai. Tai
pat laikā tiek atbalstīti jaunie sporta veidi, un tos uz
līdzdarbības līguma pamata par valsts pārvaldes
uzdevumu veikšanu atbalsta Mārupes novads un
Mārupes sporta centrs ir hokejs (līdzdarbības līgums
Nr. 2-17/243-2017) un teniss (līdzdarbības līgums Nr.
2-17/767-2017).

2. Bērnu un jauniešu sporta nodarbības un izglītība
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2.2.

RV1.1.

Bērnu un
jauniešu
treniņu
kapacitātes
palielināšana,
atbalsts jaunu
sporta veidu
treniņiem

Finansējums tiek piešķirts
atbilstoši izstrādātajiem
kritērijiem. Ik gadu atbalsts
pieaug sakarā ar to, ka novadā
pieaug bērnu un jauniešu skaits
un plānots ekspluatācijā nodot
jaunus sporta infrastruktūras
objektus. Ik gadu tiek
nodrošināta viena vai divas
jaunas treneru slodzes, tajā
skaitā izvērtējot, vai
nepieciešams jauns. Izdevumos
iekļauti summārie izdevumi par
šīm papildu slodzēm

No 2016.
gada

6

Sporta centrs

Mārupes vidusskolas stadionā sportotājiem pieejami
brīvdabas trenažieri, ir iespēja nodarboties ar
kārtslēkšanu un augstlēkšanu. Mārupes sporta centrā
ir iespēja nodarboties ar tādiem sporta veidiem kā
futbolu,
basketbolu,
volejbolu,
taekvondo
vieglatlētiku, BMX riteņbraukšanu un VFS. Ik gadu,
pieaugot bērnu un jauniešu skaitam, pieaug arī treneru
slodzes un tiek veidotas jaunas treneru štata vietas.
Tiek ieviests daļēji, jo nav izstrādāti specifiski kritēriji.

3. Izglītības iestāžu sporta infrastruktūra
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5

6

7

3.1.

3.2.

3.4.

3.5.

RV1.1.

Peldbaseina
rekonstrukcija
Jaunmārupes
pamatskolā

Nodrošinātas peldēšanas
apmācības iespējas arī
pamatskolas audzēkņiem

RV1.1.

Publiskas
pieejas
nodrošināšana
izglītības
iestāžu sporta
laukumiem

Nodrošināta publiska pieeja pie
skolām esošajos sporta
laukumos noteiktā diennakts
laikā (piem. no 17:00 līdz 22:00).

Mārupes
vidusskolas
stadiona
rekonstrukcija

Stadiona rekonstrukcija, tā
piemērošana sporta spēlēm,
izveidojot stadionu ar mākslīgo
segumu, skrejceļu ar sintētisko
segumu, tribīnes 300 skatītājiem,
stadiona apgaismojumu, āra
trenažierus, inventāra
noliktavas.

Jaunas sporta
infrastruktūras
izveide pie
Mārupes
pamatskolas

Nepieciešamās sporta
infrastruktūras attīstība
turpmākajai sporta izglītības
attīstībai - sporta būve ar
noturīgu (piem. Taraflex)
segumu, kura piemērota
florbolam, handbolam, tenisam
u.c., nepieciešamā nekustamā
īpašuma iegāde

RV1.1.

RV1.1.

2018. 2019.

Attīstības
nodaļa, Sporta
centrs, Izglītības
dienests

No 2016.
gada

Sporta centrs,
Izglītības
dienests

2016. 2018.

2017. 2020.
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2017.gada sākumā tika noslēgts līgums par skolas
peldbaseina ēkas jumta pārbūvi un skolēnu vasaras
brīvlaikā, netraucējot mācību procesu, īstenota jumta
demontāža un izbūve.2017. gada oktobra sākumā
ekspluatācijā pieņemta Jaunmārupes pamatskolas
peldbaseina ēkas pārbūve.
Mārupes vidusskolas stadions un Jaunmārupes
stadions ir brīvi pieejami apmeklētājiem saskaņā ar
grafiku no plkst. 8.00 - 22.00.
Slēgta tipa sporta būvju noslogojums ir tik intensīvs,
ka brīvpieejas laiki neveidojas.

Attīstības
nodaļa, Sporta
centrs, Izglītības
dienests

Mārupes vidusskolas stadiona teritorijā rekonstruēts
sporta laukums ar mākslīgo segumu, veidojot jaunu
futbola laukuma un skrejceļu virsmu klājumu.
Stadiona teritorijā uzstādītas jaunas daļēji segtas
tribīnes ar vieglu jumta konstrukciju, nodrošinot 300
sēdvietas, uzstādītas publiskās BIO tualetes un
noliktavas sporta inventāram. Sportotājiem pieejami
arī brīvdabas trenažieri, ir iespēja nodarboties ar
kārtslēkšanu un augstlēkšanu. Nodots ekspluatācijā.

Attīstības
nodaļa, Sporta
centrs, Izglītības
dienests

Nekustamais īpašums Mārupes pamatskolas
paplašināšanai iegādāts 2018.g.sakumā. 13.06.2018.
izsludināts iepirkums par Mārupes pamatskolas
piebūves un sporta laukuma izbūves būvprojekta
izstrādi un autoruzraudzību. Izsludināts iepirkums.
Būvprojektu paredzēts izstrādāt 2019. gadā un
būvdarbus 2020.gadā.
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9

10

3.6.

4.1.

4.2.

RV1.1.

Mārupes
pamatskolas
stadiona
rekonstrukcija

RV1.1.

Jaunmārupes
stadiona
attīstība

RV1.1.

Skultes
stadiona
attīstība

Esošā stadiona uzlabošana un
Attīstības
piemērošana sporta spēlēm, tajā
2016.
nodaļa,
Sporta
skaitā paplašinot. Šim nolūkam
2018.
centrs,
Izglītības
tiks atpirkts nekustamais
dienests
īpašums. Stadions uzlabots un
piemērots sporta spēlēm
4. Publiski pieejamā sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūra

Pilnvērtīga futbola un
vieglatlētikas nodarbībām
piemērota laukuma/ stadiona
izveide Jaunmārupē ar ielu
sporta, basketbola un volejbola
laukumiem.

Pilnvērtīga futbola un
vieglatlētikas nodarbībām
piemērota laukuma/ stadiona
izveide Skultē ar ielu sporta
laukumu.

8

Rīcība iekļaujama 3.5. rīcībā.

No 2017.
gada

Attīstības
nodaļa, Sporta
centrs

Īstenojot Jaunmārupes pamatskolas stadiona
rekonstrukcijas 1.kārtu izveidots Starptautiskās
futbola federācijas prasībām atbilstoša futbola
laukums, ieklāts mākslīgā zāliena segums, izveidots
skrejceliņš, tribīņu ēka ar 202 skatītāju vietām,
ierīkotas tehniskās telpas, apgaismojums, žogs, kā arī
izbūvēta plaša auto stāvvieta. Rekonstrukciju īsteno
SIA „Tilts”. Kopējās darbu izmaksas 1,6 miljoni eiro bez
PVN. Būvdarbi veikti saskaņā ar SIA „BM – projekts”
izstrādāto tehnisko projektu, objekta būvniecības
uzraudzību īstenoja SIA „PRO VIA”.
Stadiona būvdarbi ir pabeigti. 20.02.2018. parakstīts
akts par stadiona pieņemšanu ekspluatācijā.
Noslēgts līgums par konteineru ģērbtuvēm
uzstādīšanu, darbi tiks pabeigti 2019. gadā.
Jaunmārupes stadiona 2. kārtas iepirkums iekļauts
budžetā 2019. gadā. ar 2.prioritāti.

2016. 2020.

Attīstības
nodaļa, Sporta
centrs

Skultes stadionā uzstādīts saimnieciskais konteiners
izveidots inženierkomunikāciju pieslēgums. Tuvāko
gadu laikā iecerēta Skultes sporta laukuma celiņu
sakārtošana un stāvvietas izbūve.
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4.3.

4.5.

4.6.

RV1.1.

RV1.1.

RV1.1.

Peldbaseins

Jaunmārupes
dabas parka aktīvās
atpūtas vietas
attīstība

Skultes aktīvās
atpūtas parka
izveide

Peldbaseina būvniecība pie
Mārupes vidusskolas, nodrošinot
iespēju novada bērniem un
jauniešiem regulāri nodarboties
ar peldēšanu. 8x25 m,
piemērotas ģērbtuves, dušas,
auto novietnes. Pašlaik plānots
pašvaldības finansējums, tomēr
pastāv iespēja piesaistīt arī
privāto finansējumu uz
pašvaldībai izdevīgiem
nosacījumiem.

2017. 2019.

Parka teritorijas izveide kopējām
bērnu un jauniešu sporta
aktivitātēm, ar ielu sporta
laukumiem, paredzot vietu līdzās
citu aktīvās atpūtas veidu
attīstībai (skeitparka turpmākā
attīstība, skrituļslidošanas trase
u.c.).

Parka teritorijas izveide sporta
aktivitātēm, paredzot vietu
dažādu aktīvās atpūtas veidu
attīstībai
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Attīstības
nodaļa, Sporta
centrs

2016. 2020.

Attīstības
nodaļa,
Labiekārtošanas
dienests, Sporta
centrs

No 2017.
gada

Attīstības
nodaļa,
Labiekārtošanas
dienests, Sporta
centrs

Baseina celtniecība par pašvaldības līdzekļiem netiks
veikta, ir uzsākta sadarbība ar privāto investoru par
peldbaseina būvniecību Mārupes vidusskolas tuvumā.
Pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu 1.- 2.klašu
skolēniem tika nodrošinātas bezmaksas
peldētapmācības nodarbības Jaunmārupes
pamatskolas baseinā 2x nedēļā. Peldbaseinu
Jaunmārupē apmeklē arī Mārupes pirmsskolu izglītības
iestāžu audzēkņi 2x nedēļā.

Jaunmārupes parka izbūves būvprojekts saskaņots.
Uzsākti būvdarbi 1. un 3. kārtas realizācijai. Līgums
24.10.2018.- 24.02.2019. noslēgts ar SIA "Tilts" par
1171933,5 EUR
13.06.2018. izsludināts iepirkums par skeitparka
rampu piegādi un uzstādīšanu Jaunmārupē.
2018. gada 22. oktobrī atklāts atjaunotais un
uzlabotais skeitparks Jaunmārupē, rampu pārklājumā
izmantots unikāls ilgnoturīgs segums, kas līdz šim
pasaulē izmantots tikai vienā no Zviedrijas
skeitparkiem. Skeitparka jauno rampu izgatavošanu un
uzstādīšanu Jaunmārupē veica SIA “CITY
PLAYGROUNDS”. Projekta kopējās izmaksas –
19884,12 EUR bez PVN. Skeitparka skrituļošanas
laukums ir 455 m2, atjaunots arī strītbola laukums 140
m2 platībā.
2018. gadā tika noslēgti līgumi par Skultes parka
būvniecību un būvuzraudzību. Pabeigti būvdarbi.
Pieņemta ekspluatācijā Skultes parka labiekārtošanas
1.kārta. Lauku atbalsta dienestā iesniegts maksājuma
pieprasījums. Darbus izpildīja SIA "V Service" par
summu 101 660,45 EUR
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4.9.

RV1.1.

Jaunu sporta
iniciatīvu
atbalsts
Tīraines dārzu
teritorijā un
BMX trases
apkārtnē
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4.11.

RV1.2.

Tūrisma
velomaršrutu
pilnveide
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4.12.

RV1.2.

Medemu
purva takas
izveide

Privātās sporta infrastruktūras
attīstība pašvaldībai piederošajā
nekustamajā īpašumā ar mērķi
veicināt novadā esošo un jaunu
sporta veidu (regbijs, futbols
u.c.) un aktivitāšu attīstību.
Izmaksas sedz privātie investori.

Sporta centrs
(pēc
administratīvās
daļas attīstības)

2018.gada 23.maijā ir pieņemts lēmums Nr.7
(prot.Nr.9), ar kuru apstiprināts “Lokālplānojums
sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas
attīstībai Mārupes novada Tīraines ciema daļā” un
pieņemti saistošie noteikumi Nr.7/2018
„Lokālplānojuma sportam un aktīvai atpūtai
paredzētās teritorijas attīstībai Mārupes novada
Tīraines ciema daļā grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi”.
2019. gadā paredzēta būvprojekta izstrāde Kungu ielai,
lai pārbūvētu ielu 0,7km garumā, paredzot visas
apkārtējās infrastruktūras integrāciju, lai panāktu
loģisku un harmonisku tālāko teritorijas attīstību.
2019.gadā plānots aktīvs darbs investora piesaistei.

2016. 2020.

Attīstības
nodaļa

Rožu ielā izbūvēts apvienotais gājēju un velosipēdistu
celiņš 7,7 km garumā. Ir izstrādāts būvprojekts un
noslēgts būvdarbu līgums par veloceliņa pagarinājumu
līdz Jaunmārupes izglītības iestādēm. Būvdarbus
paredzēts noslēgt 2019. gadā. Marķētā velomaršruta
apsekošana un iespējamā pārmarķēšana notiks pēc
veloceliņa Mārupe-Jaunmārupe pabeigšanas. 2018.
gadā ar Ķekavu un Salaspili izdots atjaunotais kopīgais
velomaršrutu buklets.

2016. 2020.

Attīstības
nodaļa

No 2017.
gada

Izstrādāto velomaršrutu
pilnveide, infrastruktūras
attīstība

Taku izveide Medemu purvā,
radot iespēju tiešā Rīgas tuvumā
iepazīt purvu, meklēt Mārupītes
izteku
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Taku izveide nav uzsākta. 2018.gadā ir organizēti
vairāki pārgājieni pa Medemu purvu, notikušas
vairākas tikšanās ar īpašniekiem SIA "Rīgas meži" un
2019. gadā ieplānota vienošanās / sadarbības
memorands par Medemu purva rekreācijas teritorijas
izveidošanu.
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5.1.

5.2.

5.5.

RV1.1.

Sporta jomas
sabiedrisko
attiecību
speciālista
pozīcija

RV1.1.

Vēsturiskās
sporta
informācijas
iekļaušana
mājaslapā

RV1.1.

Vides reklāma
par sporta
norisēm

5. Sporta un aktīvās atpūtas popularizēšana
Pēc sabiedrisko attiecību
koncepcijas izstrādes.
Nodrošināta kvalitatīvas
informācijas sagatavošana un
izplatīšana par novadā
Sabiedrisko
notiekošajiem un ar novadu
No 2017.
attiecību
saistītajiem sporta notikumiem,
gada
speciālists,
rezultātu apskats. Sociālo tīklu
Sporta centrs
aktivitātes. Izmaksas sedz daļu
slodzes, paredzot, ka šis
speciālists informē arī par vienu
– divām citām jomām
(iespējams: kultūra, izglītība).
Pēc sabiedrisko attiecību
koncepcijas izstrādes. Novada
sporta vēstures, foto materiālu
apkopošana un iekļaušana
novada mājaslapā.

No 2017.
gada

Pēc sabiedrisko attiecību
koncepcijas izstrādes. Pastāvīga
sporta norišu reklāma, iebraucot
novadā. 5 baneri 2 - 3
pasākumiem.

No 2017.
gada

Sabiedrisko
attiecību
speciālists,
Sporta centrs

Sabiedrisko
attiecību
speciālists,
Labiekārtošanas
dienests, Sporta
centrs

Nav uzsākts, turpina nodrošināt Domes sabiedrisko
attiecību speciālisti sadarbībā ar sporta centru.

Nav uzsākts.

Daļēji tiek īstenots. No pašvaldības puses lielie vides
banneri 2018.gadā izvietoti uz novada stendiem:
1. Tautas skrējienam 2018 - 27.maijā
2. Tūrisma sezonas atklāšana – velobrauciens – 4.maijs
3. Tūrisma sezonas noslēgums – velo - foto
orientēšanās 22.septembris
Bez šiem uz novada stendiem bijis:
1. BMX sezonas noslēgums (Izgatavo biedrība “Mārupe
BMX”)
2. Mini motokrosa sacensības (Izgatavo Mārupes auto
moto klubu “Bieriņi” )
No Mārupes Sporta centra pasākumiem uz lielajiem
stendiem nekas nav bijis.
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MĀRUPES NOVADA SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS
KONSULTATĪVĀS PADOMES DARBĪBA 2018. GADĀ
Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvā padome (turpmāk - Padome) ir
Mārupes novada domes (turpmāk - dome) izveidota koleģiāla un konsultatīva institūcija, kura
uzrauga nozares attīstības prioritātes novadā, koordinē Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas
stratēģijas 2016. - 2020. gadam ieviešanu, sniedz priekšlikumus par nepieciešamiem stratēģijas
grozījumiem un izstrādā nozares stratēģiju tālāku virzību.
Padomes sastāvu ar balsstiesībām veido:
Mārupes novada domes administrācijas Attīstības nodaļas vadītājs;
Mārupes novada domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas vadītājs;
Mārupes novada domes Sporta centra vadītājs;
Mārupes novada domes Sporta centra sporta pasākumu organizators;
Ne mazāk kā 3 (trīs) novada sporta nozarē iesaistītu nevalstisko organizāciju pārstāvji;
Ne mazāk kā 3 (trīs) komersanta pārstāvju, kas darbojas sporta jomā;
Ne vairāk kā 7 (septiņi) Mārupes novadā deklarētie iedzīvotāji.

Padomes sēdes 2018. gadā notikušas 4 reizes.

2018. gada 29. janvāris
Saskaņā ar padomes nolikuma 15.5. punktu padomē ir ievēlēta Mārupes novada biedrības
“Mārupes Nākotnei” pārstāve– Elīna Jansone.
Klātesošajiem prezentēts un apstiprināts Sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas īstenošanas un
uzraudzības pārskats, pārskatīti plānotie pasākumi 2018. gadā.
Padomes priekšlikumi:
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;
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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.

2018. gada 7. jūnijs
Saskaņā ar padomes nolikuma 15.5. punktu padomē ir ievēlēta Mārupes novada biedrības
“Mārupes uzņēmēji” pārstāve– Ingrīda Bondare.
Klātesošie iepazīstināti ar plānoto pasākumu plānu 2018. gadam, apstiprināto lokālplānojumu
Sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Tīraines ciema daļā, izskatīti citi aktuālie
jautājumi, kas skar brīvdabas mūzikas instrumentu izvietošanu Jaunmārupē, interaktīvo spēli
“krustiņi un nullītes” Konrāda skvērā, sniegtas atbildes uz elektroniski iesūtītajiem jautājumiem par
peldbaseina realizācijas stadiju u.c.
Padomes priekšlikumi:
1. lai risinātu problēmu Jaunmārupes stadionā, kad stadiona apmeklētāji dodas uz tribīnēm
pāri sporta laukumam traucējot sportistus, ar norobežojošām barjerām un lentēm parādīt
ienācējiem, kādā virzienā iet uz tribīnēm;
2. vieglatlētikas sacensības rīkot jaunajā stadionā, un paraugdemonstrējumu sniegšanai
pieaicināt Mārupē dzīvojošos profesionālos vai bijušos sportistus;
3. ieviest simbolisku līdzmaksājumu dalībai skrējienā, lai disciplinētu dalībniekus;
4. informāciju par sporta dienu un citām sporta aktivitātēm novadā publicēt e-klasē, lai
informācija sasniegtu vecākus;
5. ierosina nākošajā novada avīzē iekļaut infografiku vai rakstu par to, kādas ir tiesības
velobraucējiem, ko drīkst, ko nedrīkst, lai iedzīvotāji ir informēti.

2018. gada 29. oktobris
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Klātesošie tiek informēti par sporta un aktīvās atpūtas jomā šogad realizētajām aktivitātēm,
šī gada jaunizbūvēto sporta būvju (Jaunmārupes pamatskolas stadiona un Mārupes vidusskolas
stadiona) izmantošanu, izskatīti priekšlikumi Jaunmārupes pamatskolas stadiona 2.kārtas virzībai,
sporta un aktīvās atpūtas teritorijas attīstībai Mārupes novada Tīraines ciema daļā.
Padomes priekšlikumi:
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.

2018. gada 12.novembris
Saskaņā ar nolikuma 19. punktu no padomes sastāva izslēgti U. Eldmanis un I.Gedroviča.
Klātesošajiem tika prezentēta biedrības "Mārupes Nākotnei" aptauja - transporta
izvērtējums, kā arī informēti par aktualitātēm, kas saistītas ar sporta aktivitātēm un ierosinājumi
2019.gadam, tostarp uzpūšamo jumtu iegāde novada futbola laukumiem. Izskatīts priekšlikums
ziemā veidot distanču slēpošanas trasi, kā arī no Mārupes domes puses sniegta informācija par
vecāku līdzmaksājuma interešu izglītības nodrošināšanai izlietojumu.
Priekšlikumi/ ierosinājumi:
1. Pārskatīt skolu autobusu maršrutus un izvērtēt to optimizācijas iespējas.
2. Izvērtēt iespējas ieviest apļveida maršrutu novada robežās, kur regulāri kursētu nelielas
ietilpības autobuss, savienojot visus ciemus, galvenās izglītības un interešu izglītības iestādes.
3. Veicināt velokultūras attīstību, popularizēt iedzīvotāju kooperēšanos un kompromisu
meklēšanu ar interešu izglītības iestāžu vadītājiem, veicināt iedzīvotāju iniciatīvu.
4. Apsvērt Infrastruktūras konsultatīvās padomes izveides nepieciešamību.
5. Ziemas distanču slēpošanas trases izveidi atstāt privātās iniciatīvas ziņā.
6. Apsvērt jaunu, slēdzamu skapīšu iegādi ģērbtuvēs sporta nodarbību apmeklētājiem.
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