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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.  

“Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas 2016. – 2020.gadam” uzsāktās aktivitātes ir 

integrētas Mārupes novada Attīstības programmā 2020. – 2026.gadam, kura ar Domes lēmumu ir 

apstiprināta 2020.gada 26.februārī. Tādējādi šis ir noslēdzošais pārskats sporta un aktīvās atpūtas 

attīstības stratēģijai 2016. – 2020.gadam. 
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1. Plāna ieviešana un uzraudzība 
 

Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības novērtējums un rīcības plāna 

īstenošanas uzraudzības rezultāti par 2019. gadu ir iekļauti ziņojumā „Mārupes novada Sporta un 

aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas 2016.-2020. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2019 

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: 

 

2019. gada plānoto rīcību/uzdevumu statuss Rezultatīvais rādītājs uz 2019. gadu 

IZPILDĪTS Izpildīti/pabeigti uzdevumi/rīcības 

DAĻĒJI ĪSTENOTS Darbība notika daļēji 

NAV ĪSTENOTS Darbība netika veikta 
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2. Rīcības plāna uzdevumi un rezultātu monitorings uz 2019. gadu 

 

Tabula 1. Rīcības plāna uzdevumu sasniegšanas rādītāju izvērtējums.  

N

Nr. 

pēc 

kārtas 

Nr.pēc 

RP 

Attīstības 

progr. 

Nr. 
Nosaukums Sasniedzamais rezultāts Termiņš Atbildīgais Izpildes statuss 2019. gads 

1. Kopējā nozares attīstība, pārvaldība 

1

1. 
A1 RV5.1. 

Sporta un 

aktīvās atpūtas 

sektora 

pārvaldības 

struktūras 

pilnveide 

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 

izglītības iestādēm, 

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. 

No 2017. 

gada 
Pašvaldība 

2019. gadā 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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2

2. 
A3 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 definēti 

mutiski: 

- sporta bāze, kur attīstīt jauno sporta veidu 

- interese no iedzīvotājiem 

Šobrīd Mārupes SC sadarbojas ar sekojošiem sporta 

veidiem: hokejs, teniss, motokross, jāšanas sports.  

Pasākums ieviests daļēji.  

Mārupes novada dome 2017.gada 30.augustā pieņēma 

lēmumu nr.21 “Par privātpersonu līdzmaksājumu par 

Mārupes novada sporta centra sniegtajiem 

pakalpojumiem”  

 

2. Bērnu un jauniešu sporta nodarbības un izglītība 

3

7 
B2 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 
Sporta centrs 

Mārupes ģimnāzijas stadionā 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. Treneru skaits katru 

gadu pieaug:  

 

Kopā 

Gads Treneru skaits Slodžu skaits 

2016 13 11 

2017 15 13.5 

2018 18 14.5 

2019 19 14.5 

 

BMX riteņbraukšana 

Gads Treneru skaits Slodžu skaits 

2016 1 1 

2017 1 1 

2018 2 1.5 

2019 3 1.5 
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3. Izglītības iestāžu sporta infrastruktūra 

4

9 
C1 RV1.1. 

Peldbaseina 

rekonstrukcija 

Jaunmārupes 

pamatskolā 

Nodrošinātas peldēšanas 

apmācības iespējas arī 

pamatskolas audzēkņiem 

2018. - 

2019. 

Attīstības 

nodaļa, Sporta 

centrs, Izglītības 

dienests 

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.  

5

10 
C2 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). 

No 2016. 

gada 

Sporta centrs, 

Izglītības 

dienests 

2019. gadā Mārupes ģimnāzijas stadions un 

Jaunmārupes stadions ir brīvi pieejami apmeklētājiem 

saskaņā ar grafiku no plkst. 8.00 - 22.00.  

Slēgta tipa sporta būvju pieejamība 2019. gadā Mārupes 

SK– otrdienās no plkst.20.00 – 21.00; Tīraines SK – 

otrdienās, ceturtdienās no plkst.20.20. – 21.50 un 

svētdienās no 16.00 – 17.00. Mārupes VĢ – ceturtdienas 

no plkst.20.20. – 21.50; Jaunmārupes pamatskola – 

otrdienās un piektdienās – 21.00 – 22.30.  

13 C5 RV1.1. 

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 

2017. - 

2020. 

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.  

2019. gada 1.martā, Mārupes novada dome parakstīja 

līgumu ar SIA “Arčers” par Mārupes pamatskolas jaunās 

piebūves un sporta laukuma projektēšanu, būvniecību un 

autoruzraudzību. Plānots, ka būvprojekts tiks realizēts 

divās kārtās. 1.kārtā tiks uzbūvēta jaunā skolas piebūve, 

labiekārtota apkārtne, izbūvētas autostāvvietas un 

rekreācijas zona, savukārt 2.kārtā – izbūvēti āra sporta 

laukumi. Būvniecību plānots pabeigt 2020.gada nogalē. 

14 C6 RV1.1. 

Mārupes 

pamatskolas 

stadiona 

rekonstrukcija 

Esošā stadiona uzlabošana un 

piemērošana sporta spēlēm, 

tajā skaitā paplašinot. Šim 

nolūkam tiks atpirkts 

nekustamais īpašums. Stadions 

uzlabots un piemērots sporta 

spēlēm 

 

 

 

2016. - 

2018.  

Attīstības 

nodaļa, Sporta 

centrs, Izglītības 

dienests 

Tiek izpildīts kopā ar  C5 aktivitāti. 
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4. Publiski pieejamā sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūra 

17 D1 RV1.1. 

Jaunmārupes 

stadiona 

attīstība 

Pilnvērtīga futbola un 

vieglatlētikas nodarbībām 

piemērota laukuma/ stadiona 

izveide Jaunmārupē ar ielu 

sporta, basketbola un volejbola 

laukumiem. 

No 2017. 

gada 

Attīstības 

nodaļa, Sporta 

centrs 

Stadiona 1.kārtas būvdarbi ir pabeigti. 20.02.2018. 

parakstīts akts par stadiona pieņemšanu ekspluatācijā.  

 

2019. gadā. Jaunmārupes stadiona 2. kārtas iepirkums 

iekļauts budžetā ar 2.prioritāti – bet nav izpildīts 

nepietiekama finansējuma dēļ.  

18 D2 RV1.1. 

Skultes 

stadiona 

attīstība 

Pilnvērtīga futbola un 

vieglatlētikas nodarbībām 

piemērota laukuma/ stadiona 

izveide Skultē ar ielu sporta 

laukumu. 

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.  

19 D3 RV1.1. Peldbaseins 

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. 

Attīstības 

nodaļa, Sporta 

centrs 

2019. gadā Peldbaseina būvniecība par pašvaldības 

līdzekļiem netika veikta.  

2019. gadā Eiropas sociālā fonda Veselības 

veicināšanas projekta ietvaros Mārupes pamatskolas un 

Mārupes valsts ģimnāzijas bērniem tiek nodrošināta 

bērnu peldētapmācība.  

21 D5 RV1.1. 

Jaunmārupes 

dabas parka - 

aktīvās atpūtas 

vietas attīstība 

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.). 

2016. - 

2020. 

Attīstības 

nodaļa, 

Labiekārtošanas 

dienests, Sporta 

centrs 

2019. gadā Jaunmārupes dabas parkā izbūvēts bērnu 

rotaļu laukums, abpus Ūdensrožu dīķim izveidotas 

gājēju ietves, kuras savienos Jaunmārupes stadiona 

stāvlaukumu ar sabiedrisko ēku un Mazcenu aleju, kā arī 

pabeigti stāvlaukuma piebraucamā ceļa un gājēju ietves 

būvdarbi. 2020. gadā Februārī uzsākts aktīvs darbs pie 

rotaļu laukuma izbūves bērniem no 6 līdz 16 gadu 

vecumam Jaunmārupes dabas parka piegulošajā 

teritorijā blakus ūdenstilpnei “Pavasari”. 
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22 D6 RV1.1. 

Skultes aktīvās 

atpūtas parka 

izveide 

Parka teritorijas izveide sporta 

aktivitātēm, paredzot vietu 

dažādu aktīvās atpūtas veidu 

attīstībai 

No 2017. 

gada 

Attīstības 

nodaļa, 

Labiekārtošanas 

dienests, Sporta 

centrs 

2019. gadā Aktīvās atpūtas parka izveide Skultē, 2.kārta 

(stāvlaukums un saimniecības laukums) 10 000 EUR  

netika uzsākta.  

25 D9 RV1.1. 

Jaunu sporta 

iniciatīvu 

atbalsts 

Tīraines dārzu 

teritorijā un 

BMX trases 

apkārtnē 

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. 

No 2017. 

gada 

Sporta centrs 

(pēc 

administratīvās 

daļas attīstības) 

 

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 Kungu ielai ir izstrādāts būvprojekts. Izbūve ir 

atlikta uz 2020. gadu.  

27 D11 RV1.2. 

Tūrisma 

velomaršrutu 

pilnveide 

Izstrādāto velomaršrutu 

pilnveide, infrastruktūras 

attīstība 

2016. - 

2020. 

Attīstības 

nodaļa 

2019.gadā izbūvēts Mārupe -Jaunmārupe apvienotā 

gājēju un velosipēdistu celiņa turpinājums, kas savieno 

Jaunmārupes ciemu un turpinās gar Mazcenu aleju līdz 

šķērsielai pie Jaunmārupes pamatskolai. 

2019. gadā noorganizēts Velo-foto orientēšanās 

pasākums,  izveidots jauns velomaršruts «Mārupes senās 

mājas un varoņi» 

28 D12 RV1.2. 
Medemu purva 

takas izveide 

Taku izveide Medemu purvā, 

radot iespēju tiešā Rīgas 

tuvumā iepazīt purvu, meklēt 

Mārupītes izteku 

2016. - 

2020. 

Attīstības 

nodaļa 

Taku izveide nav uzsākta. 2018.gadā ir organizēti 

vairāki pārgājieni pa Medemu purvu, notikušas vairākas 

tikšanās ar īpašniekiem SIA "Rīgas meži" un 2019. gadā 

ir izveidotas iestrādnes un savākta informācija, lai 2020. 

gadā vienotos par sadarbības memorandu par Medemu 

purva rekreācijas teritorijas izveidošanu. 
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5. Sporta un aktīvās atpūtas popularizēšana 

30 F1 RV1.1. 

Sporta jomas 

sabiedrisko 

attiecību 

speciālista 

pozīcija 

Pēc sabiedrisko attiecību 

koncepcijas izstrādes. 

Nodrošināta kvalitatīvas 

informācijas sagatavošana un 

izplatīšana par novadā 

notiekošajiem un ar novadu 

saistītajiem sporta notikumiem, 

rezultātu apskats. Sociālo tīklu 

aktivitātes. Izmaksas sedz daļu 

slodzes, paredzot, ka šis 

speciālists informē arī par 

vienu – divām citām jomām 

(iespējams: kultūra, izglītība). 

No 2017. 

gada 

Sabiedrisko 

attiecību 

speciālists, 

Sporta centrs 

Nav uzsākts, turpina nodrošināt Mārupes sporta centrs 

sadarbībā ar Domes sabiedrisko attiecību speciālisti. 

31 F2 RV1.1. 

Vēsturiskās 

sporta 

informācijas 

iekļaušana 

mājaslapā 

Pēc sabiedrisko attiecību 

koncepcijas izstrādes. Novada 

sporta vēstures, foto materiālu 

apkopošana un iekļaušana 

novada mājaslapā. 

No 2017. 

gada 

Sabiedrisko 

attiecību 

speciālists, 

Sporta centrs 

Nav uzsākts.  

34 F5 RV1.1. 

Vides reklāma 

par sporta 

norisēm 

Pēc sabiedrisko attiecību 

koncepcijas izstrādes. 

Pastāvīga sporta norišu 

reklāma, iebraucot novadā. 5 

baneri 2 - 3 pasākumiem. 

No 2017. 

gada 

Sabiedrisko 

attiecību 

speciālists, 

Labiekārtošanas 

dienests, Sporta 

centrs 

 

No pašvaldības puses lielie vides banneri 2019.gadā 

izvietoti uz novada stendiem: 
1.Vingrošanas nodarbības Mārupē 2019. gadā 

2.Nāc vingrot brīvā dabā – 2019. gada aprīlis – 

septembris 

3.“Pavasara kross '2019” – maijā  

4.Veselības veicināšanas diena (vecuma grupai +54) – 

maijā  

5.Velo - foto orientēšanās – jūnijs 

6.Velobraukšanas sacensības "Lībera kauss" – jūnijā 

7.Vingrošanas nodarbības topošajām māmiņām – 

septembris 
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3. Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes 

darbība 2019. 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: 

1. Mārupes novada domes administrācijas Attīstības nodaļas vadītājs; 

2. Mārupes novada domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

vadītājs; 

3. Mārupes novada domes Sporta centra vadītājs; 

4. Mārupes novada domes Sporta centra sporta pasākumu organizators; 

5. Ne mazāk kā 3 (trīs) novada sporta nozarē iesaistītu nevalstisko organizāciju pārstāvji; 

6. Ne mazāk kā 3 (trīs) komersanta pārstāvju, kas darbojas sporta jomā; 

7. Ne vairāk kā 7 (septiņi) Mārupes novadā deklarētie iedzīvotāji. 

 

Padomes sēdes 2019. gadā notikušas 3 reizes. 

 

04.03.2019. – Pirmā Padomes sēde 

Pirmās padomes sēdes darba kārtībā tika apskatīti šādi jautājumi  - jauno padomes 

dalībnieku apstiprināšana; Sporta un aktīvās atpūtas koncepcijas uzraudzības pārskata par 

2018. gadu apstiprināšana; Mārupes Sporta centra budžets 2019. gadam un 2018. gada 

sporta un aktīvās atpūtas pasākumi /2019. gadā plānotās aktivitātes; citi jautājumi. 

 

Pieņemtie lēmumi un veiktās darbības: Iesaistīties aptaujas veidošanā Mārupes novada 

iedzīvotājiem, lai izzinātu iedzīvotāju vajadzības un intereses sporta un aktīvās atpūtas jomā.  

 

27.05.2019. - Otrā Padomes sēde 

Otrās padomes sēdes darba kārtībā tika apskatīti šādi jautājumi  - jaunā dalībnieka 

ievēlēšana padomes sastāvā; pārskats par Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas 

stratēģijas 2016. – 2020. gadam īstenošanas progresu; iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja par 

pakalpojumu kvalitāti un uzņēmējdarbību ietekmējošiem faktoriem. 

 

Pieņemtie lēmumi un veiktās darbības: Uzņemt Janu Zvejnieci Sporta un aktīvās atpūtas 

konsultatīvās padomes sastāvā kā biedrības Sporta klubs “Virsotne” pārstāvi. 

 

22.10.2019. – Trešā Padomes sēde 

Trešās padomes sēdes darba kārtībā tika apskatīti šādi jautājumi - Velo risinājumi Mārupes 

novadā; Mārupes sporta centra pieaugušo futbola komandas atskats par šī gada sezonu 

(2.līga); Attīstības programmas 2020. – 2026.gadam plānotās rīcības sporta un aktīvās 

atpūtas jomās (investīciju plāns); Publiska ledus laukuma izveidošana novadā un citi 

jautājumi. 

Pieņemtie lēmumi un veiktās darbības: 

1.Konceptuāli atbalstīt sadarbības turpināšanu ar SIA We Build Parks par velotrases 

izveidošanu Mārupes novadā Tīraines dārzos un ierosināt tam finansējumu 2020.gada 

budžetā; 2.Konceptuāli atbalstīt sadarbības turpināšanu ar Mārupes SC futbola komandu. 


