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Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sēde 

SĒDES PROTOKOLS Nr. 2022/2 

 

DATUMS: 2022. gada 15. februārī 

SĒDE SĀKAS: plkst. 17:00 

VIETA: notiek attālināti, izmantojot konferenču programmu ZOOM  

 

PADOMĒ piedalās:  

1. Ilze Krēmere, Mārupes novada Domes izpilddirektora vietniece; 

2. Mārtiņš Bojārs, Mārupes novada Domes priekšsēdētājs; 

3. Valdis Kārkliņš, Mārupes novada pašvaldības Domes priekšsēdētja otrais vietnieks; 

4. Gerda Rubina -Kiukucane, Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas 

stratēģiskās plānošanas speciāliste; 

5. Anita Lontone-Ieviņa, Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vides 

speciāliste; 

6. Guntis Ruskis, biedrības “BMX klubs” pārstāvis; 

7. Renārs Krīgers, Mārupes novada iedzīvotājs, Latvijas futbola federācijas mārketinga 

direktors; 

8. Jana Zvejniece, sporta klubs “Virsotne” pārstāve; 

9. Ints Pīrāgs, biedrības “Basketbola Līga” pārstāvis; 

10. Jolanta Ivanova, biedrības “Pierīgas Partnerība” pārstāve; 

11. Dina Kalandarova, Mārupes novada Babītes vidusskolas vecāku padomes pārstāvis; 

12. Ginta Šenfelde, Mārupes novada Salas sākumskolas vecāku padomes pārstāvis; 

13. Ildze Straume, Mārupes novada iedzīvotāja; 

14. Ilona Kojaloviča, Mārupes novada iedzīvotāja; 

15. Kaspars Rimša, Mārupes novada iedzīvotājs; 

16. Ringolds Prāvasts, biedrības “Prioritāte” pārstāvis; 

17. Ance Goba, Mārupes novada iedzīvotāja; 

18. Silvija Bartuševiča, Mārupes Sporta centra vadītāja; 

19. Guntars Reika, Babītes sporta kompleksa vadītājs; 

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

21. Igors Gucanovičs, Babītes sporta kompleksa triatlona treneris; 

22. Aleksejs Nipers, Mārupes novada iedzīvotājs; 

23. Juris Beļinskis, Mārupes iedzīvotājs, dažādu sporta pasākuma organizators; 

24. Inuta Šaroka, Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļas, mārketinga un komunikāciju 

speciāliste 

25. Egita Fabiane, LU ĢZZF Telpiskās plānošanas studente. 

 

PADOMĒ nepiedalās; 

1. Silvestrs Savickis, biedrības “Mārupes Uzņēmēji” pārstāvis; 

2. Gatis Ģērmanis, Mārupes novada iedzīvotājs; 

3. Kristaps Zvejnieks, Mārupes novada iedzīvotājs. 

 

DARBA KĀRTĪBA: 

 

1. Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes vēlēšanu rezultāti (15 min) 

2. Mārupes sporta centra 2022. gada plānotie pasākumi sportam un aktīvai atpūtai Mārupes 

novadā (15 min) 

3. Babītes sporta kompleksa 2022. gada plānotie pasākumi sportam un aktīvai atpūtai Mārupes 

novadā (15 min) 

4. Biedrība "Mārupes BMX klubs" prezentācija  (15 min) 

5. Mārupes novada Attīstības programmas 2022.-2028. gadam izstrāde (diskusija) 
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NORISE: 

 

Sanāksme notiek attālināti, Ilze Krēmere iesāk vadīt Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās 

padomes sēdi, iepazīstina  ar sēdes darba kārtību. 

 

1. Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes vēlēšanu rezultāti 

I. Krēmere informē, ka pēc sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes vēlēšanu 

rezultātiem tika izvirzīti 3 kandidāti un no tiem par sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes 

priekšsēdētāju ar 13 balsīm no 22 tika izvirzīta Ilze Krēmere, Mārupes novada pašvaldības (MNP) 

izpilddirektora vietniece. Par Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes priekšsēdētāja 

vietnieka kandidātiem izvirzīti 4 kandidāti, no kuriem ar 7 balsīm no 22 tika izvirzīti Renārs 

Krīgers, Mārupes novada iedzīvotājs, Latvijas futbola federācijas mārketinga direktors, un Silvestrs 

Savickis, Mārupes biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis. I. Krēmere atgādina par Sporta un 

aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes priekšsēdētāja  vietnieka pienākumiem.  

Dalībnieki tiek aicināti uz atkārtotu balsošanu par sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās 

padomes priekšsēdētāja vietnieka kandidātiem Renāru Krīgeru un Silvestru Savicki.  Lielākā daļa 

sanāksmes dalībnieku veic balsojumu par labu Renāram Krīgeram. 

R. Krīgers pasākās par pagodinājumu, min ka ir gatavs aktīvi iesaistīties un diskutēt par 

izvirzītajiem jautājumiem, lai attīstītu novadā aktīvu dzīvesveidu. Uzskata, ka kopīgi būtu jānonāk 

līdz kopējas stratēģijas izstrādei un visiem dalībniekiem jādarbojas vienotā komandā. 

I. Krēmere pozitīvi vērtē konsultātīvās padomes darbību, piedāvā padomes sanākšanu 2-3 

mēnešos reizi, papildus veidot darba apakšgrupas, kur mazāks cilvēku kopums strādātu pie 

atsevišķiem jautājumiem, kurus sēdēs kopīgi pārrunā, lai veicinātu aktivitāti un produktīvu darba 

virzību. I. Krēmere informē, ka Centrālās administrācijas sabiedrības iesaistes un mārketinga 

nodaļa aicina darbā sporta pārvaldības speciālistu. 

I. Krēmere turpina iepazīstināt ar konsultatīvās padomes vēlēšanu rezultātiem, minot par 

balsstiesīgiem sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes dalībniekiem ievēlētos 16 pārstāvjus 

(G. Ruskis, J. Beļickis, S. Savickis, R. Krīgers, J. Zvejniece, I Gucanovičs, J. Ivanova, G. 

Ģērmanis, I. Pīrāgs, K. Zvejnieks, D. Kalandrova, G. Šenfelde, I. Straume, I. Kojaloviča, K. Rimša, 

R. Prāvasts), kā arī aicina turpināt aktīvi līdzdarboties citus, kā pieaicinātos dalībniekus. I. Krēmere 

skaidro, ka konsultatīvajā padomē kopā darbojas 20 dalībnieki (16 ievēlētie sabiedrības pārstāvji un 

4 MNP pārstāvji), informē par dalībnieku nomaiņas principu, ja rodas nepieciešamība aizstāt kādu, 

kas vairs nevar vai nevēlas darboties konsultatīvajā padomē.  

R. Krīgers vēlas precizēt par pašvaldības sporta pārvaldības speciālista darba specifiku un 

sadarbību ar sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvo padomi. I. Krēmere atbild, ka veidojot jauno 

novada struktūru deputāti lēmuši par nepieciešamību pēc sporta pārvaldības speciālista, kurš 

darbotos pašvaldības administrācijā. Mārupes novadā ir Babītes sporta komplekss un Mārupes 

sporta centrs, kuri organizē pasākumus šo iestāžu uzraudzībā, norāda, ka pietrūkst saikne ar citiem 

novadā esošiem sporta klubiem. Tāpat norāda uz iedzīvotāju izteiktajiem viedokļiem par 

informācijas trūkumu novada mājaslapā. Šis speciālists nodarbotos ar novada sporta pārvaldību, 

komunikācijas uzlabošanu, sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas izstrādi sadarbībā ar konsultatīvo 

padomi, atbildētu par tautas sporta pasākumu plānošanu u.c. ar darba specifiku saistītiem 

jautājumiem. 

 

2. Mārupes sporta centra 2022. gada plānotie pasākumi sportam un aktīvai atpūtai 

Mārupes novadā 

M. Vārna iepazīstina, ar Mārupes Sporta centra 2022. gadā plānotajiem pasākumiem 

sportam un aktīvai atpūtai Mārupes novadā. Uzsver, ka Mārupes Sporta centrs ir Mārupes novada 

pašvaldības domes izveidota iestāde, kas plāno, organizē, analizē un vada sporta un interešu 

izglītības programmu īstenošanu, sporta un veselīga dzīves veida popularizēšanu un atbilstību 

Mārupes pagastā, Mārupes novadā. Iepazīstina ar sporta izglītības interešu programmu un 

apakšprogrammām, kā arī ar tās darbības struktūru. Mārupes Sporta centrā strādā 22 treneri, ir 61 
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grupa, 1226 audzēkņi, kā arī 2.līgas futbola komanda, RBL basketbola komanda un NL sieviešu 

volejbola komanda. Kopā noslēgti 1226 līgumi, no kuriem 381 bez maksas, bet 80 līgumi ar 50% 

atlaidi. Vienā mēnesī ieņēmumi no līdzmaksājumiem 11 415 EUR (ja pilns mēnesis un audzēkņi 

neslimo) un mācību gadā plānotie ieņēmumi no līdzmaksājumiem ir 91 320 EUR. 

Mārupes sporta centrs atbild gan par interešu izglītības programmām, gan arī dažādu 

vecumposmu fiziskajām aktivitātēm un tautas sportu. No interešu izglītības programmām tiek 

minēti futbols, basketbols, volejbols, vieglatlētika, teakvondo, BMX, katrā sporta veidā vairākas 

grupas, kas organizētas pēc vecuma grupas. Gada ietvaros katra grupa piedalās vairākos sporta 

pasākumos – Latvijas čempionātā, vidēji 2-3 izbraukuma turnīros Latvijā vai ārzemēs, kā arī pašu 

organizētajos turnīros. Tāpat tiek organizētas dažādu vecumposmu fiziskās aktivitātes, kas ir 

bezmaksas vingrošanas nodarbības visa gada garumā, aptuveni 2-3 reizes nedēļā (ziemas periodā 

sporta zālē, vasaras periodā ārpus telpām). Arī tautas sporta kategorijā ieplānoti vairāki pasākumi, 

tiek minēti Mārupes novada atklātās sacensības uz airēšanas trenažiera, Orientēšanās sacensības 

"Mārupes Kompass", Mārupes novada atklātās sacensības volejbolā "Tautas Klase" 3 posmi, galda 

tenisa sacensības, kāršu spēles Zolīte turnīrs u.c. Valstī esošo epidemioloģisko ierobežojum dēļ arī 

pasākumu plāns var būt mainīgs. Ir ieplānota tikšanās ar Babītes sporta kluba pārstāvjiem, lai 

sastādītu kopēju plānu kopēju pasākumu rīkošanā. 

I. Pīrāgs vēlas noskaidrot vai netiek plānots kādas vieglatlētikas sacensības gan Mārupes 

sporta centra audzēkņiem, gan pārējiem iedzīvotājiem. Uz ko M. Vārna atbild, ka šāda iniciatīva ir 

izrādīta, tiek apsvērta un īstajā laikā to būtu iespējams organizēt. 

G. Šenfelde norāda, ka būt vērtīgi paredzēt skriešanas, iešanas vai orientēšanās pasākumus, 

kā daļu no tautas sporta aktivitātēm, kā regulāru, ikmēneša pasākumu. I. Pīrāgs sarakstē piebilst, ka 

tiem būtu jābūt atklātiem, ar citu pašvaldību iedzīvotāju dalību, lai būtu plašāks dalībnieku loks. Uz 

ko M. Vārna atbild, ka katru gadu notiek gan pavasara, gan rudens krosi, kas organizēti gan 

treniņu, gan sacensību veidā. 

I. Kojaloviča vēlas noskaidrot, kā tiek komplektētas komandas veterānu sporta veidos, ka to 

vajadzētu optimizēt, uzlabotu informācijas pieejamību, lai varētu nokomplektēt pilnas komandas. 

M. Vārna atbild, ka priecājas par senioru aktivitāti un vēlmi pārstāvēt Mārupes novadu, informācija 

par iespējām tiek nodota iedzīvotājiem. G. Ruskis norāda, ka tā ir tēma, kas turpmāk nākotnē 

jāplāno un jāattīsta. 

 

3. Babītes sporta kompleksa 2022. gada plānotie pasākumi sportam un aktīvai atpūtai 

Mārupes novadā 

G. Reika iepazīstina ar Babītes sporta kompleksa struktūru un darba organizāciju. Babītes 

sporta kompleksā kopā ir 49 darbinieki, ir brīvas vakances. Kā pamatvirzieni tiek minēti: nodrošināt 

ar sporta zālēm un laukumiem, aprīkojumu un inventāru Babītes vidusskolas un Salas sākumskolas 

audzēkņus sporta priekšmeta standartu un licencētu programmu apguvi; sekmēt sporta aktivitāšu 

attīstību Pašvaldības administratīvajā teritorijā sadarbībā ar iedzīvotājiem, sporta klubiem un sporta 

federācijām; nodrošināt licencēto interešu izglītības sporta programmu realizāciju, atbilstoši 

Pašvaldības piešķirtajam interešu izglītības finansējumam, tehniskajam aprīkojumam un materiāli 

tehniskajām bāzēm; telpu un inventāra iznomāšana tiek organizēta saskaņā ar Babītes novada 

pašvaldības domes 22.01.2014. apstiprinātajiem noteikumiem “Nomas maksas cenrādis Babītes 

novada pašvaldības Babītes Sporta kompleksā”, pastāvīgā telpu noma fiziskām un juridiskām 

personām iespējama tikai pēc nomas līguma noslēgšanas u.c. 

Babītes sporta kompleksa valdījumā esošie nekustamie īpašumi ir “Babītes sporta 

komplekss”,  “Spuņciema sporta halle”, vairāki sporta laukumi, āra badmintona laukums, āra tenisa 

laukums,  futbola laukums, strītbola laukums, skeitparks. 2021. gadā īstenota āra badmintona 

laukuma izveide Babītē un āra spēka trenažieru uzstādīšana Babītē. 

No 2021. gada februāra līdz martam BSK aptaujāja sporta interešu izglītības audzēkņu 

vecākus, lai noskaidrotu attieksmi par treniņu procesa gaitu un kvalitāti, saņemot atgriezenisko saiti 

turpmākās sporta izglītības pilnveidošanai. Tika uzrunāti 465 audzēkņu vecāki no 20 sporta interešu 

izglītības grupām. Aptaujā atbildes sniedza 195 vecāki (42%). Izsecināts, ka jaunāko grupu 
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audzēkņi (6-12 gadi) sporta nodarbības izvēlas, ja tās tiek nodrošinātas tuvu dzīvesvietai (33% 

gadījumu), kā arī tās ir labs brīvā laika pavadīšanas veids pēc mācībām (27%). Vecāko grupu 

audzēkņiem (13+) izvēle lielākoties saistīta ar konkrētā sporta veida popularitāti (33%) un arī nav 

mazsvarīgs tuvums dzīvesvietai (30%). Vecākiem būtiska šķiet pastiprinātas uzmanības pievēršana 

bērnu vispārējai fiziskajai sagatavotībai, un Babītes sporta kompleksa personāls šīs jomas attīstību 

redz atsevišķas nodarbības veidolā. Abu vecuma grupu audzēkņiem tāpat ir ļoti svarīga 

fizioterapeita pieejamība treniņu procesā. Kopumā BSK sporta interešu izglītības procesa 

nodrošināšanu vecāki novērtējuši pozitīvi. 

2021. gada maijā Babītes sporta komplekss aicināja iedzīvotājus izteikt savu viedokli par 

esošajām sporta aktivitātēm un sporta infrastruktūru, vēloties noskaidrot attīstāmās jomas un 

iedzīvotāju vēlmes. Aptaujā kopumā piedalījās 160 respondenti no 18 apdzīvotām vietām Babītes 

novadā. Aktīvākie aptaujā bija 36 - 47 vecuma grupas pārstāvji (47%). Iedzīvotājiem svarīgi: sporta 

bāžu infrastruktūra, to pieejamība (attālākajās novada vietās); bezmaksas sporta aktivitātes gan 

bērniem, gan pieaugušajiem;  jauns, mūsdienīgs vieglatlētikas stadions; distanču slēpošanas trase ar 

inventāra nomas punktu; trenažieru zāle un jauna sporta halle; pludmales volejbola laukumi, āra 

trenažieri, skeitparks.  

Iepazīstina ar 2022 gada budžeta kopsavilkumu un 2022. gadā plānotajiem pasākumiem 

sportam un atpūtai, kas arī mainās atkarībā no ierobežojumiem sakarā ar epidemioloģisko situāciju 

valstī. Iepazīstina ar sporta interešu izglītības programmām, kurās kopējais bērnu skaits ir 609. 

Babītes sporta kompleksā pieejamās sporta interešu izglītības programmas ir florbols, pludmales 

volejbols, basketbols, triatlons, futbols, kā arī iespēja nodarboties ar vispārējās fiziskās 

sagatavotības uzturēšanu. Babītes sporta kompleksā strādā divi fizioterapeiti, kuri, saskaņā ar sporta 

ārsta slēdzienu vai ģimenes ārsta rekomendāciju, nodrošina audzēkņiem individuālu rehabilitācijas 

kursu (t.sk. masāžas), koriģējošo vingrošanu (strādājot arī nelielās grupās) sniedz pirmo palīdzību 

akūtu traumu gadījumos, kas nereti tiek gūtas treniņu procesa laikā. 

 G. Reika piebilst, ka rīkotie pasākumi, nav limitēti tikai Babītes iedzīvotāju izmantošanai, 

tiek gaidīti arī Mārupes iedzīvotāji.  

 

4. Biedrība "Mārupes BMX klubs" prezentācija 

G. Ruskis iepazīstina ar riteņbraukšanas pilnveidošanas iespējām Mārupē, aicina uzdot 

jautājumus prezentācijas laikā. Biedrības mērķis ir sniegt vispārēju informāciju par BMX, izvērtēt 

Mārupes novada un valsts iedzīvotāju ieguvumus, izskatīt BMX sporta parka/ aktīvās atpūtas parka 

pilnveidošanas alternatīvas. BMX jeb velo motokross ir 350-400m gara trase ar šķēršļiem un 

virāžām, tas ir vasaras Olimpiskais sporta veids. BMX pirmsākumi rodami 1970. gados ASV. Kopš 

1993. gada UCI (Starptautiskā Riteņbraukšanas savienība) sastāvā, 2008. gadā debitē Olimpiskajās 

spēlēs, kur Māris Štrombergs ir divkārtējs olimpiskais čempions. Mārupes BMX klubs uzsāka savu 

darbību 2010. gada 22. aprīlī. Latvijā ir 11 aktīvas BMX trases, gada laikā norisinās 20 valsts 

līmeņa sacensības, piedalās aptuveni 500 sacensību dalībnieki. 

Mārupes BMX sporta parka darbība noris pamatā iesaistoties sporta entuziastiem sadarbība 

ar pašvaldību, sadarbības partneriem un aktīvas atpūtas entuziastiem, kas ikdienā iegulda savu laiku 

un darbu sporta parka attīstībā. Tiek izteikta pateicība biedrībai “Pierīgas partnerība” ar kuras 

palīdzību piesaistīts ES fondu līdzfinansējums. 

G. Ruskis skaidro, ka Mārupes BMX sporta parks darbojas visu gadu, iepazīstina ar ziemas 

aktivātēm (slidotava, kalniņi ziemas aktivitātēm u.c.) un pavasara aktivitātēm (teritorijas 

sakārtošana, kopienas dārza izveide u.c.). Vasarā plānotas sporta un aktīvās atpūtas aktivitātes. 

Projekta “Mārupe, mūsu mājas” ietvaros tiek organizētas nometnes, skrituļslidošanas skola u.c. 

Tiek skaidrota BMX sporta parka nākotnes virzība minot ģeogrāfiskā izvietojuma un brīvā laika 

pavadīšanas iespēju nozīmīgumu un iespējamo ieguvumus (pieejamība, infrastruktūra, 

skrituļslidošana, slidotava u.c.). 

Tiek skaidroti biedrības nākotnes plāni pakalpojumu pilnveidošanā un pakalpojumu 

nodrošināšanā, kā arī vides pieejamības jautājumu risināšanā.  Norāda, ka nepieciešamas aktualizēt 

sporta izglītības jautājumus, tieši ar profesionālā ievirzes attīstību. Aicina apmeklēt Mārupes BMX 
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sporta parku un uzdot jautājumus. 

I. Krēmere vēl biedrībai "Mārupes BMX klubs" turpmāko ideju veiksmīgu realizāciju, 

aicina dalībniekus apdomāt un iesūtīt idejas, kuru sporta klubu nākamajā sēdē uzaicināt dalīties 

idejās un pieredzē. 

 

5. Mārupes novada Attīstības programmas 2022.-2028. gadam izstrāde (diskusija) 

I. Krēmere iepazīstina ar Attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrādi. 2021. gada 29. 

septembrī MNP ir pieņēmusi lēmumu Nr. 62 “Par Mārupes novada Attīstības programmas 2022.-

2028. gadam izstrādes uzsākšanu”. Līdz 2021. gada 17. decembrim bija iespēja sniegt rakstiskus 

priekšlikumus par vērtējamiem un iekļaujamiem pasākumiem novada attīstībai. Lai arī līdz 

norādītajam termiņam netika saņemti priekšlikumi, Attīstības programmas 2022.-2028. gadam 

izstrādes ietvaros tiks vērtēti priekšlikumi, kas saņemti Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034. 

gadam izstrādes laikā. Norāda, ka turpinās darbs konsultatīvajās padomēs.  

I. Krēmere iepazīstina ar Mārupes novada Attīstības programmas 2020.-2026. gadam un 

Babītes novada Attīstības programmas 2014.-2020. gadam vidēja termiņa prioritātēm, norādot, ka 

to virzieni ir līdzīgi. Iepazīstina ar rīcības virzieniem (RV), kas atbilstoši katrai no 4 vidēja termiņa 

prioritātēm (VPT) - sabiedriski aktīvs cilvēks; augstu dzīves kvalitāti veicinoša infrastruktūras 

attīstība; ekonomiskās aktivitātes veicināšana un vietas potenciāla izmantošana; efektīva un uz 

sadarbību vērsta pārvaldība. 

I. Krēmere norāda, ka turpmākā diskusija tiks fokusēta uz vienu konkrētu rīcības virzienu – 

RV2 Sports un aktīvā atpūta – kas atbilstošs VPT1 Sabiedriski aktīvs cilvēks. 

Sanāksmes dalībnieki tiek sadalīti 4 darba grupās. Darba grupu uzdevums ir 20 minūtes 

apspriest priekšlikumus un idejas par trijām tēmām -  sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūra, 

sporta pasākumu klāsts, sporta nozares pārvaldība. Priekšlikumus darba grupu vadītāji apkopo 

kopīgi interaktīvajā platformā Padlet. 

I. Krēmere dalās ar rezultātiem, katrā no trim izvirzītajām tēmām. Aicina katru dalībnieku 

iepazīties ar izvirzītajiem priekšlikumiem, kas redzami interaktīvajā platformā Padlet un nobalsot 

par 2-3 priekšlikumiem katrā no trim kategorijām. Dalībniekiem, kas piedalās attālinātajā sēdē 

izmantojot viedtālruni, rodas problēmas ērti izmantot balsošanas iespēju interaktīvajā platformā 

Padlet. Tāpēc tiek pieņemts lēmums priekšlikumus apkopot anketas veidā, lai katrs dalībnieks 

varētu tos apskatīt un nobalsot par sev tīkamajiem priekšlikumiem. 

Dalībniekiem tiek uzdots jautājums par iespēju nākamo Sporta un aktīvās atpūtas 

konsultatīvo padomi (ja tas atbildīs valstī noteiktajiem ierobežojumiem) rīkot klātienē kādā no 

Mārupes sporta bāzēm. Puse no dalībniekiem atbalsta sēdes organizēšanu Babītes sporta kompleksā 

Piņķos, mazāka daļa dalībnieku atbalsta sēdes organizēšanu Mārupes sporta centrā, pāris dalībnieki 

atbalstījuši ideju sēdi rīkot sporta hallē Spuņciemā. 

I. Krēmere informē, ka nākamā konsultatīvās sēde tiks organizēta maijā, aicina apsvērt 

laiku, kad dalībniekiem būtu ērtāk piedalīties konsultatīvās padomes sēdē, tiks izsūtīta anketa par 

sanāksmes organizēšanu. 

I. Krēmere iepazīstina ar aptaujas rezultātiem no 2022. gada 31.janvāra līdz 2.februārim 

iesniegtajiem priekšlikumiem. Kopsavilkumā norādīti: Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas 

stratēģijas izstrāde (stratēģijas ietvaros veicot pētījumu par esošo situāciju Mārupes, Babītes un 

Salas pagastos); Apkopot informāciju par sporta un aktīvās atpūtas iespējām Mārupes novadā; 

Novada sporta centru Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu ieviešana (pirms tam 

precizējot un nosakot jomas); Diskusija un darbība jautājumā par sporta iespējām pieaugušajiem 

Mārupes novadā; Veikt pētījumu un auditu par Mārupes pagasta sporta infrastruktūras kvalitāti/ 

tehnisko stāvokli visos pagastos. Pēc audita –apzināt provizorisko sporta attīstību Novadā; 

Klasificēt un apkopot iedzīvotājiem un sportistiem pieejamu informāciju par sporta infrastruktūru –

publicēt to publiski, regulāri to atjaunot. "Up-to-date" informācijas uzraudzība; Aktīva un veselīga 

dzīvesveida popularizēšana un iedzīvotāju iesaiste; Iedzīvotāju, sportistu un citu mērķa grupu 

iesaiste dažādu jautājumu risināšanā; Āra sporta aktivitāšu un āra sporta veidu treniņu iespējami 

varianti novadā-apzināt, uzskaitīt, apkopot, reklamēt; Informācija no pašvaldības par plānotajām 
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investīcijām un finansējumu sportam 2022. gadā, kā arī par turpmākajiem gadiem iespējamās 

attīstības tendences; Tautas sporta -tā nepieciešamība un atbalsts novadam, veikt aptauju, definēt 

nepieciešamo infrastruktūru, resursus. Dažos ciemos/ apkaimēs tautas sportu attīstīt dažādu; 

Iedzīvotāju iniciatīvu iekļaušana Mārupe.lv mobilajā versijā; Katrā no sapulcēm kāds no padomes 

sastāva prezentē savu sporta jomu, kurā darbojas; Novada sporta infrastruktūras iepazīšana/ 

sadraudzības brauciens , piemēram, Mārupes pagasta pārstāvji pie Babītes pagasta pārstāvjiem; 

Izcelt/ popularizēt starp jauniešiem novada Olimpiešus; Izvirzīto amatpersonu kandidātu 

prezentācija par savu potenciālo darbību padomē, prioritātēm, darba metodēm un pieejamo resursu; 

Saplānot iespējamās padomes uz visu 2022. gadu; Apkopot/ publicēt informāciju par Eiropas sporta 

pilsētu asociāciju nosacījumiem, kas saistīti ar Eiropas sporta reģiona titula kandidatūras 

pieteikšanu un procesu virzībā uz to; Sporta centru audzēkņiem nodrošināt brīvi pieejamas 

trenažieru zāle, fizioterapeitus un varbūt arī psihologu, kā iespēju par papildus maksu, no treniņiem 

un sacensībām brīvajos laikos, MSC treneriem pašvaldības sporta zālēs piedāvāt individuālos 

treniņus audzēkņiem. 

Noslēgumā I. Krēmere pozitīvi vērtē, Sporta un aktīvas atpūtas konsultatīvās padomes 

darbu sēdē, novēl veiksmīgu sadarbību arī turpmāk, atgādina par aptaujām, kas tiks izsūtītas sēdes 

dalībniekiem. 

 

 

SĒDI BEIDZ:  plkst. 19:10 

 

 

IZTEIKTIE PRIEKŠLIKUMI: 

Darba grupās izvirzītie priekšlikumi trīs kategorijās 

1) Par sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru: 

- Jaunmārupes pamatskolas sporta zāles jumta seguma nomaiņa; 

- Multifunkcionāla sporta manēža (vieglatlētika / velotreks / futbola laukums/ peldbaseins/ 

kultūras pasākumi) izveide; 

- Tenisa kortu izveide iedzīvotājiem; 

- Sporta centrā nepieciešama trenažieru zāle, individuālas nodarbības fiziskās 

sagatavotības uzlabošanai; 

- Velo infrastruktūras uzlabošana, veicinot videi draudzīgu dzīvesveidu un  aktīvu 

mobilitāti, lai pirmā izvēle būtu velosipēds, ne auto; 

- Slēgtas sporta bāzes izveide pie Babītes vidusskolas; 

- Publiski pieejama vieta distanču slēpošanai ziemā, vasarā orientēšanās pasākumiem, 

skriešanai; 

- Peldbaseina izveide; 

- Sporta zāles Piņķos izveide; 

- Sporta infrastruktūras audits Mārupes novadā; 

- Babītes vidusskolas stadiona pārbūve, pieejams arī iedzīvotājiem. 

 

2) Par sporta pasākumu klāstu: 

- Nodot informāciju iedzīvotājiem caur pasākumu organizēšanu, piemēram,  informēt par 

drošu velo braukšanu Mārupes novadā, rosinot izmantot dažādus drošus velo maršrutus; 

- Sporta un aktīvās atpūtas pasākumi ikvienam sadarbojoties novada sporta organizācijām 

(iedzīvotāju iniciatīvu atbalsts); 

- Sporta spēļu organizēšana starp apkaimēm, vietēji novada tautas turnīri un pasākumi, 

piemēram, volejbolā, basketbolā, vieglatlētikā, futbolā, skriešanā u.c.; 

- Kartogrāfiski atainoti pašvaldības un citu organizāciju plānotie sporta pasākumi novadā; 

- Tautas sporta veidus popularizēt starp dažādām mērķa/ vecumu grupām, rīkot 

pasākumus ar vairākiem posmiem dažādos sportos visa gada garumā. 
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3) Par sporta pasākumu klāstu: 

- Izstrādāt Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas stratēģiju; 

- Nodrošināt sporta tiesnešu pieejamību; 

- Nodrošināt fizioterapeitu pieejamību sporta centros Mārupē, Tīrainē, Jaunmārupē; 

- Izveidot sporta klubu datu bāzi ar informācija par treniņiem; 

- Popularizēt drošu  velobraukšanu novadā, nodrošināt ar informāciju par šiem drošajiem 

ceļiem novada iedzīvotājus; 

- Integrēt  abu iepriekšējo novadu sporta kompleksus; 

- Organizēt ikgadējas (pagastu) lielās sporta spēles iedzīvotājiem, savstarpēji iepazīstinot 

visus novadus; 

- Veikt sabiedrības aptauju par interesējošajiem sporta veidiem; 

- Ievietot pārredzama informācija mājaslapā/aplikācijā u.c.; 

- Veikt audita, pēc kura iespējams izklāstīt saprotamāku un pārredzamāku informāciju. 

 

NOLEMTS: 

- Par sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēts 

Renārs Krīgers, Mārupes novada iedzīvotājs, Latvijas futbola federācijas mārketinga 

direktors; 

- Nākamo Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvo padomi (ja tas atbildīs valstī noteiktajiem 

ierobežojumiem) rīkot klātienē Babītes sporta kompleksā. 

 

PIELIKUMĀ: 

- Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sēdes prezentācija; 

- Mārupes Sporta centra 2022. gada plānotie pasākumi sportam un aktīvai atpūtai Mārupes 

novada, Mārupes pagastā prezentācija; 

- Babītes sporta kompleksa plānoto pasākumu prezentācija; 

- Riteņbraukšanas pilnveidošanas iespēju Mārupē prezentācija; 

- Mārupes novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrāde, dalībnieku izteiktie 

priekšlikumi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolu pēc sanāksmes audioieraksta sagatavoja: E. Fabiane, LU Ģeogrāfijas un Zemes 

zinātņu fakultātes profesionālās 

augstākās izglītības maģistru studiju 

programmas “Telpiskās attīstības 

plānošana” studente 

 

 

 

 

Sanāksmes vadītāja:      I. Krēmere, izpilddirektora vietniece 

 


