Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sēde
SĒDES PROTOKOLS Nr. 3
DATUMS: 2020. gada 30. novembrī
SĒDE SĀKAS: plkst. 18:00
VIETA: notiek attālināti, izmantojot konferenču programmu ZOOM
PADOMES SASTĀVS (piedalās):
1. Ilze Krēmere, Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas vadītāja;
2. Silvija Bartuševiča, Mārupes Sporta centra vadītāja;
3. Matīss Vārna, Mārupes Sporta centra Sporta pasākumu organizators;
4. Jānis Belakovs, biedrība "Latvijas Automobīļu federācija";
5. Ringolds Prāvasts, biedrība “Prioritāte”;
6. Daria Tikhomirova, biedrība "Latvijas invalīdu jāšanas federācija";
7. Kristaps Beķeris, biedrība "Mārupes uzņēmēji";
8. Ints Pīrāgs, biedrība "Mārupes novada basketbola līga";
9. Jana Zvejniece, sporta klubs "Virsotne" pārstāve;
10. Guntis Ruskis, SIA "Droša velobraukšanas skola”;
11. Matiss Rings, Mārupes novada iedzīvotājs;
12. Kristaps Zvejnieks, Mārupes novada iedzīvotājs;
13. Gatis Pūcītis, Mārupes novada iedzīvotājs;
14. Ilmārs Jasinskis, SIA “VILLIVIT” (aktīvās atpūtas vietu “JIP Mārupīte”).
PIEAICINĀTIE (piedalās):
15. Mārtiņš Bojārs, Mārupes novada Domes priekšsēdētājs;
16. Līga Kadiģe, Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietniece;
17. Pēteris Pikše, Mārupes novada deputāts, Attīstības un vides jautājumu komitejas
priekšsēdētājs.
PADOMES SASTĀVS (nepiedalās):
18. Kristaps Čerņavskis, Mārupes novada iedzīvotājs.
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par plānotajām prioritātēm 2021.gadā Mārupes novadā;
2. Invalīdu jāšanas sports, kā sabiedrības saliedēšanas iespēja. Sasniegumi un panākumi sportā
un mūža sportā. Projekta “Open horse” nākotnes perspektīvas (Darja Tihomirova);
3. Diskusija par mājaslapas sadaļu - Mārupes novada privātie sporta klubi;
4. Projektu konkurss “Mārupe mūsu mājas” atskats un aicinājums īstenot aktivitātes 2021.
gadā;
5. Diskusijas un citi jautājumi.
NORISE
Ilze Krēmere iepazīstina ar sēdes darba kārtību.
1.Par plānotajām prioritātēm 2021. gadā Mārupes novadā
I.Krēmere iepazīstina ar plānotajām prioritātēm 2021. gadā Mārupes novadā. Minot, ka ir
uzsākta un turpinās Jaunmārupes bērnudārza “Zīļuks” būvniecība, kas noslēgsies 2021. gadā 384
vietām. Līdz ar to no Jaunmārupes pamatskolas esošais bērnudārzs tiks pārcelts uz Jauno
bērnudārzu un arī pamatskola iegūs papildus telpas. Ir uzsākta un turpinās Mārupes pamatskolas
jaunā korpusa būvniecība, kas ir viens no lielākajiem projektiem Mārupes novada pašvaldības
vēsturē. Pie skolas ir izbūvēts atvērta tipa sporta laukums, kas būs pieejams arī Mārupes
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iedzīvotājiem, atbilstoši Mārupes Sporta centra noslodzes grafikam. Pašvaldība turpina realizēt
projektu “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā” nodrošinot
sporta programmu apmācības un peldēt apmācības – sadarbībā ar Rīgas Olimpisko centru Mārupes
novada bērniem.
I.Krēmere turpina, minot, ka vairākas reizes konsultatīvajā padomē tika skatīta ideja par
velotrases nepieciešamību un būvniecību Mārupes novadā. Līdz ar to, ka process virzās uz priekšu,
šogad ir uzsākti būvniecības darbi pie pirmās kārtas. Pirmajā kārtā izbūvējot Velotrasi – “Pampak”
trasi un 2021. gadā ieplānots izbūvēt projekta otro kārtu.
Ir uzsākta projekta realizācija ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
līdzfinansējumu – Jauniešu centrs un sporta laukums Dreimaņu ielā. Jauniešu centru ir ieplānots
izvietot starp visām lielākajām Mārupes novada skolām, tā nodrošinot piekļuves iespējas visiem
novada jauniešiem. Projekta mērķis - jauniešu centra izveide, kas iekļauj celtniecību, minimālu
labiekārtojumu ēkas apjomā un siltumnīcu ārtelpā, lai veicinātu jauniešu iesaisti, atbalstītu jauniešu
iniciatīvas, vienlaikus attīstot vietas potenciālu un pievilcību; brīvpieejas sporta laukuma
labiekārtojums tādā apjomā, kas pieļauj dažādu organizētu pasākumu norisi. 2021. gadā ir ieplānota
būvniecība, līdz 2022. gadam notiks Jauniešu centra un sporta laukuma būvniecība.
Ir uzsākta projekta realizācija “Tirdzniecības vietas izveidošana Bebru ielā 10, Mārupē un
tuvējās teritorijas labiekārtošana”. Ir noslēgts līgums par projektēšanu un būvniecību, uzsākta
būvprojekta izstrāde. Realizēt projektu pilnībā plānojam līdz 01.08.2021.
I.Krēmere informē, ka Mārupes novada Attīstības programmas 2020.-2026. gadam investīciju
plānā ir iekļauta rīcība - Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras būvju būvniecība, kas ietver
Vieglatlētikas manēžas būvniecības vietas izvēli un būvniecības uzsākšanu līdz 2022. gadam.
I.Krēmere aicina padomes dalībniekus domāt par iespējamo Vieglatlētikas manēžas
būvniecības vietu un min, ka šis būtu viens no jautājumiem 2021. gadā, kuru diskutēsim padomes
tikšanās reizēs.
I.Krēmere iepazīstina ar Viedās pašvaldības lietotni, ko pašvaldība plāno ieviest, lai veidotu
vienotu komunikācijas kanālu, kurā piedalās dažādas mērķgrupas, piemēram, iedzīvotājam
komunicējot ar pašvaldību un otrādāk. Tiek minēts, ka šo lietotni jau izmanto citas pašvaldības,
piemēram, Siguldas pašvaldība – izmantojot dažādas lietotnes iespējas, piemēram, interaktīvā karte,
kur iedzīvotājs kartē var norādīt problēmu. Šo informāciju saņem pašvaldība un risina.
I.Krēmere min, lai īstenotu un ieviestu lietotni Mārupes novadā un turpmāk arī Jaunizveidotajā
Mārupes novadā, tiek veidota darba grupa. Priekšlikums ir no konsultatīvām padomēm virzīt
pārstāvi. Ņemot vērā, ka SIA "Droša velobraukšanas skola” un BMX trases vadītājs Guntis Ruskis
jau iepriekš par šo izrādījis iniciatīvu un ir pārstāvis vairākās konsultatīvajās padomēs, tad
priekšlikums ir Gunti Ruski virzīt uz šo darba grupu.
Guntis Ruskis piekrīt un atbalsta šādas idejas un lietotnes īstenošanu Mārupes novadā. Piekrīt
piedalīties darba grupas - mobilās aplikācijas lietotnes ieviešana - sanāksmēs.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm “par”, I.Krēmere, S.Bartuševiča, M.Vārna, Jānis Belakovs,
Ringolds Prāvasts, Daria Tikhomirova, Kristaps Beķeris, Ints Pīrāgs, Jana Zvejniece, Matiss Rings,
Kristaps Zvejnieks, Gatis Pūcītis, Ilmārs Jasinskis nolemj: ievēlēt Guntis Ruskis kā konsultatīvās
padomes pārstāvi darba grupā mobilās aplikācijas lietotnes ieviešana.
Kristaps Beķeris piebilst, ka labprāt arī piedalītos darba grupā - mobilās aplikācijas lietotnes
ieviešana.
2.Invalīdu jāšanas sports, kā sabiedrības saliedēšanas iespēja. Sasniegumi un panākumi sportā,
un mūža sportā. Projekta “Open horse” nākotnes perspektīvas (Darja Tihomirova)
I.Krēmere par nākamo jautājumu aicina stāstīt Darju Tikhomirovu, kas pārstāv, biedrību
"Latvijas invalīdu jāšanas federācija".
D.Tikhomirova iepazīstina ar sevi un min, ka Latvijā dzīvo jau 16. gadus, strādā un
pasniedz jāšanas sportu. D.Tikhomirova iepazīstina padomes pārstāvjus ar projektu “Open Horse” –
kas burtiski tulkojot ir atvērtais stallis, projekts ietver brīvā laika pavadīšanas koncepciju un sociālo
paketi, kur var satikties dažādas mērķgrupas ar dažādām vajadzībām, vieta kur ir nojauktas visas
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robežas. Vieta, kur var notikt treniņi ar zirgiem, vieta, kur var notikt sacensības, vietas, kur bērniem
ar invaliditāti rehabilitēties un atgūt gan fizisko, gan emocionālo veselību. Kāpēc Mārupes novadsjo tā ir vieta, kur ir ļoti daudz ģimeņu ar bērniem un ir liela interese par aktīvo atpūtu novadā, kā arī
pēc novietojuma Latvijas kartē, Mārupes novads ir sasniedzams no visiem Latvijas tālākajiem un
tuvākajiem punktiem. D.Tikhomirova uzsver, ka, lai īstenotu šo projektu no pašvaldības puses būtu
nepieciešamas dotācijas un atbalsts, piemēram, sociālās paketes nodrošināšanā. D.Tikhomirova
piebilst, ka šobrīd strādā pie izglītības projekta – Jāšanas apmācība 7. gadīgiem skolēniem.
Diskusijas laikā tiek izteikts priekšlikums meklēt sadarbības partnerus jau starp esošajiem
zirgu staļļu īpašniekiem, tā izmēģinot ideju un, iespējams, paplašinot esošos staļļus īstenot ideju.
Kā arī tiek izteikts priekšlikums veikt padziļinātu izpēti un modelēt Jaunizveidojamajā novadā – kur
varētu attīstīties šāda staļļa ideja, kā arī tiek minēts, ka pašvaldība nevar piedāvāt zemi šādas idejas
īstenošanai, jo pašvaldībai ir ļoti maz zemes savā īpašumā, kā arī katru gadu pašvaldība atvēl
budžetā līdzekļus, lai iegādātos zemi, pašvaldības funkciju īstenošanai. Diskusijas noslēguma
padomes dalībnieki vienojas, ka ir jāturpina un jāattīsta ideja par atvērto stalli.
3.Diskusija par mājaslapas sadaļu - Mārupes novada privātie sporta klubi
I.Krēmere informē un saka paldies, par aizpildītajām anketām.
Konsultatīvās padomes dalībniekiem tika izsūtīta aptaujas anketa, lai noskaidrotu
konsultatīvās padomes dalībnieku viedokli par informācijas izvietošanu Mārupes novada mājas lapā
par Mārupes novada privātajiem sporta klubiem. Aptaujas anketu bija iespējams aizpildīt no
13.11.2020. līdz 25.11.2020. Anketu aizpildīja 20 respondenti.
I.Krēmere iepazīstina ar aptaujas rezultātiem – uz jautājumu vai Mārupes novada mājaslapā
ir nepieciešama sadaļa - Mārupes novada privātie sporta klubi, kurā tiktu iekļauta informācija par
privātajiem sporta klubiem Mārupes novadā, 75% no respondentiem atbildēja Jā, ka ir nepieciešams
ievietot informāciju par privātajiem sporta klubiem.
Uz jautājumu par vai ir jāizvirza kritēriji, kuri sporta klubi būtu iekļaujami Mārupes novada
mājaslapā? 30% respondentu ir norādījuši, ka nav jāizvirza konkrēti kritēriji, iekļaujam visus
Mārupes novada privātos sporta klubus; 25% norāda, ka ir jāizvirza konkrēti kritēriji; 20% ir
norādījuši, ka Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvā padome izvērtē un nolemj, kurus privātos
sporta klubus iekļaut Mārupes novada mājaslapā. Pārējie respondenti kopā 25% ir norādījuši pārējās
atbildes.
Atvērtajā jautājumā par sporta klubiem, kurus varētu iekļaut Mārupes novada mājaslapas
sadaļā – tika norādīti vairāki Mārupes novada privātie sporta klubi – Mārupes tenisa skola
(Jaunmārupē), Golfa klubs Viesturi, Motoklubs Bieriņi, Mārupes BMX, klubs Mārupes hokeja
savienība, Pludmales volejbola klubs Ruuki, Sporta klubs Virsotne u.c.
Diskusijā tiek izteikts priekšlikums privātos sporta klubus dalīt vairākos blokos, sadaļās –
piemēram 1. Mārupes sporta centrs ar saviem paklpojumiem; 2.Iedzīvotājiem pieejamās
pašvaldības sporta bāzes ar norādītiem "brīvajiem laikiem" ; 3. Privātās sporta bāzes; 4. Sporta
organizācijas.
Diskusijas laikā vienojas, ka nav nepieciešams izvirzīt konkrētus kritērijus – iespējams, ka
tikai atsaucoties uz normatīvajiem aktiem, ka ir jābūt sertificētiem treneriem, tā nodrošinot
pakalpojuma kvalitāti.
Tiek izteikts priekšlikums apskatīties Siguldas pašvaldības piemēru.
Tiek izteikts priekšlikums mājas lapā veidot sadaļu arī atsevišķi sertificētiem treneriem un
sporta mājas lapas kalendārā norādīt gada griezumā plānotos veselības veicināšanas pasākumus –
piemēram aukstumpeldētāji, nūjotāji, skrituļotāji utt.
Tiek uzsvērts, ka mājas lapa jāveido lakoniski un mazliet jāsijā informācija, lai neveidotos
pārāk daudz informācijas – un, lai to varētu filtrēt.
Nobeigumā vienojas, ka ir nepieciešams apskatīties pašvaldību piemērus un izveidot
dažādus griezumus, lai visiem būtu pieejam meklētā informācija un viegli atrodama.
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I.Krēmere apkopo visus priekšlikumus - turpināt izstrādāt Mārupes novada mājas lapas
sadaļu - Mārupes novada sporta klubi u.c. un tiek izteikts priekšlikums šajā sadaļā – Sports un
aktīvā atpūta - sporta klubus/ organizācijas/ sertificētos trenerus u.c. iekļaut mājaslapas apakš
sadaļās, kā arī apskatīties citu pašvaldību piemērus;
I.Krēmere noslēgumā saka paldies par iesūtītajiem priekšlikumiem un idejām, par ko būtu
jādiskutē sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvajā padomē, vai, kas būtu jārealizē sporta un aktīvajā
atpūtas jomā 2021. gadā. Kā jau iepriekš tika minēts, būtu jādiskutē par Vieglatlētikas manēžu
Mārupes novadā.
Izteiktajiem priekšlikumiem no anketas:
• Tautas sporta aktivizēšana novadā un /vai nepieciešama tā attīstības koordinācija;
• Labiekārtotas dabas takas;
• Piedāvājot kopīgas sporta aktivitātes vecākiem ar bērniem;
• Sporta pasākumu kalendārs
• Peldbaseins Mārupes novadā;
• Ārtelpu treniņu iespējas konkrētos parkos un Mārupes novada teritorijā;
• Mobilā telefonā aplikācija novadam;
• Nepieciešams palielināt sporta infrastruktūru kapacitāti Mārupes novadā pie izglītības
iestādēm;
• 2021.gadā būtu jādiskutē par sporta un aktīvās atpūtas pārvaldības modeli Jaunizveidotajā
Mārupes/ Babītes novadā;
• Velo maršruti, mudināt cilvēkus aktīvāk iesaistīties āra sporta aktivitātēs, piemēram – Velo
maršruti, Mārupes sporta svētki, kāds vietējais skriešanas seriāls;
• Padarīt pieejamāku novada esošo infrastruktūru (ietves, takas, laukumus, mežus);
• Kā saglabāt sportot prieku novada jauniešiem pēc skolas vecuma 18 gadi +, kuri grib
turpināt sportot un pašrealizēties sportā (dažādos līmeņos). Motivācija un komforta zonas
radīšana;
• Diskusija- Sieviešu futbola attīstīšana novadā;
• U.c.
4.Projektu konkurss “Mārupe mūsu mājas” atskats un aicinājums īstenot aktivitātes 2021.gadā
I.Krēmere iepazīstina padomes dalībniekus ar projekta konkursa “Mārupe mūsu mājas”
īstenotajām idejām sportā un aktīvajā atpūtā kopš 2016. gada, divās rīcībās - “Sabiedriskās
aktivitātes” un “Maza mēroga infrastruktūra”.
Un tās ir – atpūtas diena Mārupes Goda ģimenēm; Drošs skrituļotājs – vesels skrituļotājs!
Drošas skrituļslidošanas skola - apmācība, pilnveidošana, drošība uz slidām; JM GAMES ekstrēmo sportaveidu sacensības, paraugdemonstrējumi un darbnīcas; Džudo diena Mārupē;
Kendama treniņi Mārupes novada bērniem; Labiekārtots aktīvās atpūtas un sporta laukums Tīrainē.
I.Krēmere iepazīstina ar projekta nosacījumiem un pieejamo finansējumu. Projektu
pieteikumu sagatavošanas un iesniegšanas termiņš no 2020. gada 30.novembra līdz 2021.gada
18.janvāra plkst. 18:00. Rīcībā „Maza mēroga infrastruktūra” kopējais budžets: EUR 20 000.
Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums līdz EUR 10 000. Atbalstāmās aktivitātes: administratīvās teritorijas labiekārtošana; - iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana.
Rīcībā „Sabiedriskās aktivitātes” kopējais budžets: EUR 25 000. Vienam projektam maksimāli
pieejamais finansējums līdz EUR 2 500. Atbalstāmās aktivitātes: - iedzīvotāju izglītības
nodrošināšana; - kultūras sekmēšana un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana, kā arī tautas
jaunrades attīstība; - iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana un veselības aprūpes
pieejamības nodrošināšana. Aicina visus būt aktīviem un piedalīties projektu konkursā, sniedzot
iespēju realizēties idejām, kas nāk no iedzīvotāju puses, jo tieši iedzīvotājs redz vislabāk, kas
nepieciešams vietas attīstībai.
I.Krēmere aicina 7. janvārī pieslēgties tiešsaistes semināram, kur vēlreiz tiks izstāstīti visi
projekta nosacījumi un būs iespēja uzdot savus jautājumus. Informācija par projektu konkursu skat.
4

Mārupes novada mājaslapā - www.marupe.lv vai raksti uz e-pastu zane.zvejniece@marupe.lv zvani
uz tālr. 67149876. Projekts jāīsteno laika periodā no 2021.gada 16.aprīļa līdz 2021.gada
1.novembrim.
Diskusija – tiek uzdots jautājums – kāpēc ir tieši šāda projekta īstenošanas laika periods. Ir
ierosinājums laika periodu pagarināt piemēram līdz diviem gadiem. Tiek sniegta atbilde, ka laika
periods ir cieši saistīts ar tekošā gada budžetu. Bet priekšlikums ir izskatāms. Tiek izteikti
priekšlikumi, ka Mārupes novadā ir nepieciešams attīstīt āra sportu un aktīvo atpūtu, piemēram, āra
trenažierus, turpat netālu varētu būt arī padomāts par bērniem. Tā miksējot dažādus vecumus drošā
attālumā, bet vienoti.
PIEŅEMTIE LĒMUMI:
Guntim Ruskim, kā konsultatīvās padomes pārstāvim, piedalīties darba grupā - mobilās
aplikācijas lietotnes ieviešana.
IZTEIKTIE PRIEKŠLIKUMI:
1. D.Tikhomirovai turpināt attīstīt ideju par atvērto stalli, kā sabiedrības saliedēšanas iespēju;
2. Turpināt izstrādāt Mārupes novada mājas lapas sadaļu - Mārupes novada sporta klubi u.c. un
tiek izteikts priekšlikums šajā sadaļā – Sports un aktīvā atpūta - sporta klubus/ organizācijas/
sertificētos trenerus u.c. iekļaut mājaslapas apakš sadaļās, kā arī apskatīties citu pašvaldību
piemērus;
3. 2021. gadā sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvajā padomē priekšlikums diskutēt par
Vieglatlētikas manēžu Mārupes novadā; Tautas sporta aktivizēšana novadā un /vai nepieciešama
tā attīstības koordinācija; Labiekārtotas dabas takas; Piedāvājot kopīgas sporta aktivitātes
vecākiem ar bērniem; Sporta pasākumu kalendārs; Peldbaseins Mārupes novadā; Ārtelpu
treniņu iespējas konkrētos parkos un Mārupes novada teritorijā; Mobilā telefonā aplikācija
novadam; Nepieciešams palielināt sporta infrastruktūru kapacitāti Mārupes novadā pie izglītības
iestādēm; 2021.gadā būtu jādiskutē par sporta un aktīvās atpūtas pārvaldības modeli
Jaunizveidotajā Mārupes/ Babītes novadā; Velo maršruti, mudināt cilvēkus aktīvāk iesaistīties
āra sporta aktivitātēs, piemēram – Velo maršruti, Mārupes sporta svētki, kāds vietējais
skriešanas seriāls; Padarīt pieejamāku novada esošo infrastruktūru (ietves, takas, laukumus,
mežus); Kā saglabāt sportot prieku novada jauniešiem pēc skolas vecuma 18 gadi +, kuri grib
turpināt sportot un pašrealizēties sportā (dažādos līmeņos). Motivācija un komforta zonas
radīšana; Diskusija - Sieviešu futbola attīstīšana novadā.
PIELIKUMĀ:
1. Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sēdes prezentācija;
2. Prezentācija par invalīdu jāšanas sportu, kā sabiedrības saliedēšanas iespēja. Sasniegumi un
panākumi sportā, un mūža sportā. Projekta “Open horse” nākotnes perspektīvas (Darja
Tihomirova).
SĒDI BEIDZ: plkst. 20:00

Protokolēja: Attīstības nodaļas vadītāja palīgs

A.Lontone-Ieviņa

Padomes priekšsēdētāja: Attīstības nodaļas vadītāja

I. Krēmere
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