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Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sēde 

 

SĒDES PROTOKOLS Nr. 2 

 

DATUMS: 2020. gada 7. septembrī 

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 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, biedrību "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 Čerņavskis, Mārupes novada iedzīvotājs;  

13. Kristaps Zvejnieks, Mārupes novada iedzīvotājs;  

14. Gatis Pūcītis, Mārupes novada iedzīvotājs; 

15. Ilmārs Jasinskis, SIA “VILLIVIT” (aktīvās atpūtas vietu “JIP Mārupīte”). 

 

PIEAICINĀTIE (piedalās): 

16. Mārtiņš Bojārs, Mārupes novada Domes priekšsēdētājs; 

17. Ira Dūduma, Mārupes kultūras nama direktore; 

18. Līga Kadiģe, Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietniece; 

19. Kristaps Ločs, Mārupes novada Domes izpilddirektors; 

20. Oskars Zurkovs, Mārupes Sporta centra basketbola treneris; 

21. Gatis Ģērmanis, Mārupes novada iedzīvotājs;  

22. Artis Raukaitis, Mārupes novada iedzīvotājs. 

 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Padomes izveidošana un jauno padomes locekļu ievēlēšana (ziņo I.Krēmere); 

2. Informācija par uzsāktajiem  un iespējamiem projektiem Mārupes novadā (ziņo I.Krēmere); 

3. Par velotrasi un velotrases izveidošanu Tīrainē (velotrases projekta apspriešana) (ziņo 

Velosolutions Baltics pārstāvis); 

4. Sporta pasākumi un sporta centra aktualitātes 2020. gada rudenim un Mārupes Sporta centra 

izaugsmes plāni basketbolā (ziņo Sporta centra pārstāvis); 

5. Prezentācija no Basketbola biedrības “Mārupes novada basketbola līga” attīstību, 

sasniegumiem un turpmākajiem izaugsmes plāniem (ziņo Basketbola biedrības “Mārupes 

novada basketbola līga” pārstāvis); 

6. Citi jautājumi. 

https://www.marupe.lv/lv/kontakti/domes-priekssedetajs
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NORISE 

Ilze Krēmere iepazīstina ar sēdes darba kārtību. 

 

1.Padomes izveidošana un jauno padomes locekļu ievēlēšana 

I.Krēmere iepazīstina ar Mārupes novadā darbojošām padomēm, kas darbojas kopš 

2016.gada. Iepazīstina ar paveikto līdz šim Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvajā padomē. 

Iepazīstina ar padomes nolikumu, kas ietver padomes darbības mērķi un uzdevumus, padomes 

darba organizāciju un kārtību. Padomes sēdes ir atklātas un padomes sēdēs var piedalīties arī 

jebkurš sabiedrības pārstāvis.  I.Krēmere dod vārdu jaunajiem padomes pārstāvjiem, iepazīstināt ar 

sevi un izstāstīt kāds ir katra jaunā padomes dalībnieka redzējums un mērķis/ uzdevums šajā 

padomē. Kā pirmo I.Krēmere, lūdz ar sevi iepazīstināt, G.Ruski, kas pārstāv sociālo 

uzņēmējdarbību uzņēmumā "Droša velobraukšanas skola”.  

 

G.Ruskis iepazīstina, kas pārstāv sociālo uzņēmumu "Droša velobraukšanas skola”, ko 

nodibināja Mārupes BMX klubs. G.Ruskis min, ka sadarbībā ar sporta klubu Virsotne un BMX 

klubu organizē sociālos pasākumus, kas parasti notiek Tīraines dārzu teritorijā pie BMX trases. 

 

Ilmārs Jasinskis iepazīstina. I.Jasinskis, pārstāv SIA “VILLIVIT” (aktīvās atpūtas vieta 

“JIP Mārupīte”), kas ir atpūtas vieta netālu no Medema purva.   

 

Atklāti balsojot ar 3 balsīm “par”, I.Krēmere, S.Bartuševiča, M.Vārna, nolemj: 

saskaņā ar padomes nolikumu padomē tiek ievēlēts Guntis Ruskis, kas pārstāv SIA "Droša 

velobraukšanas skola” un Ilmārs Jasinskis, kas pārstāv SIA “VILLIVIT” (aktīvās atpūtas vieta 

“JIP Mārupīte”). 

 

Nolemts: atklāti balsojot ar 3 balsīm “par” saskaņā ar padomes nolikumu padomē tiek 

ievēlēts SIA "Droša velobraukšanas skola” pārstāvis Guntis Ruskis un Ilmārs Jasinskis, kas 

pārstāv SIA “VILLIVIT” (aktīvās atpūtas vietu “JIP Mārupīte”).    

 

I.Krēmere turpina, ka tālāk ar sevi iepazīstinās visi biedrību un sporta klubu pārstāvji, 

minot, ka uz konsultatīvo padomes sēdi bija pieteikušies septiņi biedrību un sporta klubu pārstāvji, 

no kuriem padomē piedalās seši. Un pēc iepazīstināšanas iebalsos biedrību pārstāvjus. Kā pirmo 

lūdz ar sevi iepazīstināt Jāni Beļakovu, kas pārstāv Latvijas automobiļu federāciju.  

 

Jānis Beļakovs iepazīstina, ka pārstāv Latvijas Automobiļu Federācijas (LAF) krosa 

komisijas padomi, NEZ FIA zonas kroskartu padomes viceprezidents. Ilgstošs ir LAF biedrs un 

autosporta entuziasts.  Ir izpratne par sporta un biedrību darbību. Kā Mārupes novada iedzīvotājs ir 

gatavs dot savu pienesumu konsultatīvās padomes darbam un Mārupes novada attīstībai sporta 

jomā.  

 

Ringolds Prāvasts iepazīstina, ka pārstāv biedrību “Prioritāte”. Viens no galvenajiem 

biedrības uzdevumiem ir virzīt futbola attīstību Mārupē. Biedrības ietvaros tiek organizētas futbola 

spēles un dažādi pasākumi, kā laba laika pavadīšanas iespēja Mārupes novada iedzīvotājiem.  

 

Daria Tikhomirova iepazīstina, ka pārstāv biedrību "Latvijas invalīdu jāšanas 

federācija", kas darbojas Mārupes novadā, un tās mērķis ir cilvēkiem ar kustību traucējumiem 

nodrošināt integrāciju starp veseliem cilvēkiem, sniedzot kvalitatīvi pavadītu laiku, piedāvājot arī 

rehabilitācijas iespējas. Ja tiek sasniegti labi rezultāti jaunos sportistus iesaista un virza uz 

paraolimpiskām spēlēm un sacensībām. Tā nodrošinot cilvēkiem ar kustību traucējumiem dzīves 

līmeņa paaugstināšanu.   
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Kristaps Beķeris iepazīstina, ka pārstāv biedrību "Mārupes uzņēmēji”, min ka ir pieredze 

dažādos segmentos un ka šajā konsultatīvajā padomē centīsies pārstāvēt visu uzņēmēju viedokli, kā 

arī padomē izteiktās idejas nodot uzņēmējiem.  

 

Ints Pīrāgs iepazīstina, ka pārstāv biedrību "Mārupes novada basketbola līga", kura 

darbojas kopš 2009. gada un pārstāv vienu no populārākajiem sporta veidiem Mārupē – basketbolu. 

Līdz ar to, ka biedrība jau darbojas ilgu laiku un ir aktīvi līdzdarbojusies sporta konsultatīvajās 

padomē – tad ir redzama izaugsme un ir ko vēl teikt Mārupes novada un sporta attīstībai. 

 

Jana Zvejniece iepazīstina, ka pārstāv Sporta klubu “Virsotne”. J.Zvejniece min, ka jau 

vairākus gadus darbojas konsultatīvajā padomē un ir gandarīta par jau izskatītajiem jautājumiem un 

redz iespējamo virzību un attīstību Mārupes novadā. Sporta klubs “Virsotne” rūpējas par bērnu 

fiziskos attīstību, galvenie sporta virzieni ir skrituļošana un kalnu slēpošana. Covid – 19 

ierobežojumi vēlreiz pierādīja to, ka visi sporta veidi, kas notiek svaigā gaisā ir viss foršākie un 

veselībai svarīgākie. Sporta klubs orientējas uz ģimenēm ar bērniem, organizējot dažādus 

pasākumus ārtelpā, tādējādi nepatērējot daudz resursus, organizējot skaitus pasākumus ģimenēm.  

 

Atklāti balsojot ar 4 balsīm “par”, I.Krēmere, S.Bartuševiča, M.Vārna, G.Ruskis nolemj: 

saskaņā ar padomes nolikumu padomē tiek ievēlēti biedrību un sporta kluba pārstāvji -  Jānis 

Beļakovs, Ringolds Prāvasts, Darja Tikhomirovs, Kristaps Beķeris, Ints Pīrāgs, Jana Zvejniece.  

 

Nolemts: atklāti balsojot ar 4 balsīm “par” saskaņā ar padomes nolikumu padomē tiek 

ievēlēts Jāns Beļakovs, kas pārstāv Latvijas Automobiļu Federāciju, Ringolds Prāvasts, kas 

pārstāv biedrību “Prioritāte”, Daria Tikhomirova, kas pārstāv biedrību "Latvijas invalīdu jāšanas 

federācija", Kristaps Beķeris, kas pārstāv biedrību "Mārupes uzņēmēji”, Ints Pīrāgs, kas pārstāv 

biedrību "Mārupes novada basketbola līga", Jana Zvejniece, kas pārstāv sporta klubu “Virsotne”.  

 

I.Krēmere, lūdz iedzīvotājus ar sevi iepazīstināt. 

 

Matiss Rings iepazīstina ar sevi, ka sportā aizvadījis visu savu bērnību un ir profesionāli 

trenējies UK un USA. Sportā iesaista visu savu ģimeni. Atbalsta sportu brīvā dabā. Būtiskākais, kas 

būtu jāsakārto Mārupes novadā, infrastruktūra – ielas, gājēju ietves, laukumi utt.  

 

Gatis Ģērmanis iepazīstina ar sevi, ka daudzus gadus ir strādājis sporta nozarē -  IZM 

Sporta departamentā un Rīgas Futbola skolā,  iegūtās zināšanas un darba pieredzi vēlas nodot 

savam novadam, lai Mārupes novada iedzīvotāji var pavadīt savu brīvo laiku aktīvi sportojot. 

 

Artis Raukaitis iepazīstina ar sevi, ka pārstāv un nodarbojas ar volejbola sportu. Ir pieredze 

volejbola sacensību organizēšana. Vēlas iesaistīties novada ikdienas dzīvē un tā kā pašam patīk 

sportot, tad iespēju robežās labprāt dotu savu pienesumu. Ikdienā strādā ar cipariem un projektiem, 

varētu sniegt savas zināšanas projektu virzībā utt.  

 

Kristaps Čerņavskis iepazīstina ar sevi, ka ir pietiekami liela pieredze ar sportu saistītos 

jautājumos, lai sniegtu labus ieteikumus Mārupes sporta dzīves un sporta infrastruktūras 

uzlabošanai. Vada vairākas biedrības un sporta skolu. Administratīvā biedrības pieredze varētu būt 

lietderīga. Mārupes iedzīvotājs, kurš labprāt aktīvai atpūtai un sportošanai izmantotu un veicinātu 

infrastruktūras pilnveidošanu Mārupes novadā.  

 

Gatis Pūcītis iepazīstina ar sevi, ka patīk sports, bet Mārupes novadā būtu nepieciešams 

pilnveidot infrastruktūru, īpaši velo infrastruktūru. Stāsta par Lietuvas un Igaunijas pieredzi.  
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Kristaps Zvejnieks iepazīstina ar sevi, ka ir kalnu slēpotājs, sporta psihologs. Pārsvarā ir 

darbs ar sportistiem un sportistu vecākiem. Konsultatīvajās padomēs varētu dalīties ar savu pieredzi.  

 

Atklāti balsojot ar 10 balsīm “par”, I.Krēmere, S.Bartuševiča, M.Vārna, G.Ruskis, 

J.Beļakovs, R.Prāvasts, D.Tikhomirova, K.Beķeris, I.Pīrāgs, J.Zvejniece nolemj: saskaņā ar 

padomes nolikumu padomē tiek ievēlēti iedzīvotāji -  Matiss Rings, Gatis Ģērmanis, Gatis Pūcītis, 

Kristaps Zvejnieks. Artim Raukaitim un Kristapam Čerņavskim turpmāk padomē tiek piedāvāts 

piedalīties kā pieaicinātiem Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes dalībnieki. 

 

Nolemts: atklāti balsojot ar 4 balsīm “par” saskaņā ar padomes nolikumu padomē tiek 

ievēlēti padomes pārstāvji, kas pārstāvēs Mārupes iedzīvotājus - Matiss Rings, Gatis Ģērmanis, 

Gatis Pūcītis, Kristaps Zvejnieks. Iedzīvotājiem - Artim Raukaitim un Kristapam Čerņavskim 

padomē tiek piedāvāts turpmāk piedalīties kā pieaicinātiem Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās 

padomes dalībniekiem. 

 

2.Informācija par uzsāktajiem  un plānotajiem projektiem Mārupes novadā 

I.Krēmere turpina prezentāciju un iepazīstina ar Mārupes novada 2020. gada plānoto 

budžetu un investīcijām 2020. gadam, minot, ka sportam ir paredzēti 5 % no kopējā budžeta un 

plānotās investīcijas ir 245 tūkstoši sporta infrastruktūras realizācijai. Iepazīstina ar uzsāktajiem un 

realizētajiem projektiem. Min, ka Jaunmārupē pie Jaunmārupes dabas parka ir uzbūvēti divi jauni 

bērnu rotaļu laukumi. Šobrīd aktīvi strādājam pie Jauniešu centra izveidošanas,  paredzot blakus 

sporta laukumu un citas aktivitātes. Izglītības jomā ir realizēti vairāki projekti - Mārupes ģimnāzijas 

jaunā korpusa piebūve un mācību vides uzlabošana, kā arī 2020. gadā ir uzsākta Mārupes 

pamatskolas jaunā korpusa būvniecība. 2020. gadā uzsākta Jauna bērnudārza būvniecība 

Jaunmārupē iegūstot papildus 384 vietas.  

I.Krēmere turpina, ka ļoti lepojamies ar projektu konkursu “Mārupe mūsu mājas”, kur 

piedalās Mārupes novada iedzīvotāji un caur projektu realizē, iedzīvotājiem svarīgās un vajadzīgās 

aktivitātes un infrastruktūru. Akcentē, ka projektu konkurss notiek jau ceturto gadu un iesniegtie 

projekti tiek nodoti izvērtēšanai Mārupes iedzīvotājam, un projekti ar lielāko balsu skaitu tiek 

atbalstīti un virzīti tālāk. 

I.Krēmere iepazīstina ar iespējām. Tīraines dārzos ir izstrādāts lokālplānojums - Sportam 

un aktīvajai atpūtai, kur privātajiem investoriem ir iespējas attīstīt sporta infrastruktūru.  

Tiek uzdots jautājums par peldbaseina būvniecību, uz ko tiek sniegta atbilde, ka šobrīd 

peldbaseina būvniecība ir apstājusies un gaidām jaunus investorus.  

 

3.Par velotrasi un velotrases izveidošanu Tīrainē (velotrases projekta apspriešana) 

Velosolutions Baltics pārstāvis iepazīstina ar sevi un citās pasaules valstīs realizētajiem 

projektiem, pieminot, ka Latvijā ir izbūvētas 14 trases, bet Baltijas valstīs kopā ir uzbūvētas 22 

trases. Kā piemēru prezentē Grobiņas velotrasi un piemin, ka ir iesniegts pieteikums Latvijas 

valodas aģentūrā, lai latviskotu vārdu – “pamptrak”.  

Velosolutions Baltics pārstāvis turpina un prezentē velotrases projektu, kuru plāno īstenot 

Tīraines dārzos. Ir noslēgts līgums Velotrase tiks novietota blakus BMX trasei. Velotrase ietvers 

pamptrak un skrituļošanas trasi. Trases dizains un garums ir projektēts tā, lai varētu rīkot sacensības 

un starptautiskus pasākumus. Trase arī  tiek projektēta tā, lai kādreiz var pagarināt, veidojot nākamo 

trases posmu. Trasē ir integrēts bļodas elements, kas dažādo šo trasi, saglabājot multifunkcionalitāti. 

Trase ir paredzēta publiska un visiem pieejama. 

Notiek diskusija par trases garumu un trases dizaina risinājumu. Tiek pieminēts BMX 

trasē novietotais koka skeitparks, kuram šobrīd ir nomainītas koka konstrukcijas un tas tiek 

izmantots.  
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Nolemj: turpināt darbu pie velotrases tehniskās dokumentācijas izstrāde, darba gaitā 

sazināties ar ekspertiem par piemērotākajiem risinājumiem un nepieciešamajiem tehniskajiem 

risinājumiem.  

 

4.Sporta pasākumi un sporta centra aktualitātes 2020. gada rudenim un Mārupes Sporta 

centra izaugsmes plāni basketbolā 

S.Bartuševiča iepazīstina ar Covid – 19 aizvadīto laiku. Informējot, ka aizvadītās Covid – 

19 laiks aizvadīts dīkstāvē, jo attālinātā mācīšana nav devusi vēlamo rezultātu. Lai atgūtu pazaudēto 

ar sporta centra audzēkņiem aktīvi tika strādāts vasaras mēnešos. S.Bartuševiča min, ka uz sporta 

centra piedāvātajām aktivitātēm piesakās ļoti daudz audzēkņu, līdz ar to sporta zāles ir pārslogotas 

un nodarbības notiek vairākās maiņās. Audzēkņu grupas ir palielinātas no 20 uz 30 audzēkņiem un 

daļa audzēkņu netiek uzņemti, un no bērnu vecākiem tiek saņemti pārmetumi.  

Diskusija – diskusijas laikā tiek minēts, ka Mārupes novadā iedzīvotāju skaits ir ļoti audzis, 

bet līdz ar iedzīvotāju straujo pieaugumu infrastruktūru nevaram tik ātri attīstīt.   

Diskusijas laikā tiek sniegts priekšlikums veidot sadarbību ar privātajiem sporta klubiem, 

lai atslogotu pašvaldības sporta centra darbu. Informāciju par privātajiem sporta klubiem publicējot 

pašvaldības mājas lapā, kas iespējams varētu piedāvāt dažādus sporta veidus, būtu laba iespēja 

dažādot sporta aktivitātes un tā atslogojot Sporta centra darbu. Turpinot diskusiju sporta centra 

pārstāve S.Bartuševiča min, ka ar privātajiem sporta klubiem nav problēmu, to ir pietiekami daudz, 

bet lielākā problēma, kas tiek minēta no iedzīvotājiem, sporta klubu treneri, kuri nav sertificēti – 

līdz ar to tiek saņemtas sūdzības.  

Turpinot diskusiju tiek minēts, ka Mārupes iedzīvotāji ir aktīvi, kā arī skolēni izmanto velo, 

lai dotos uz skolu, kā piemērs tiek minēta Mārupes Ģimnāzija, kur skolēni savus velosipēdus ir 

novietojuši un piestiprinājuši pie skolas žoga. Un ir pasūtītas papildus velosipēdu novietnes.  

Un tiek izteikts nākamais ierosinājums veicināt sporta aktivitātes parkos/ skvēros utt., bet, 

lai šīs aktivitātes notiktu, ir nepieciešamas sakārtot infrastruktūru – apgaismojumu, gājēju celiņus 

utt.  

S.Bartuševiča aicina O.Zurkovu, Mārupes Sporta centra basketbola treneri, īsi izstāstīt 

par basketbolu un basketbola attīstību Sporta centrā. O.Zurkovs iepazīstina ar sevi un savu darba 

pieredzi, minot, ka iepriekš ir strādājis Rīgā, un vēlāk pārgājis uz Mārupi. Salīdzina divas 

pašvaldības, minot, ka Mārupē ir labi darba apstākļi un redz lielu perspektīvu basketbola attīstībai, 

jo ir ļoti spējīgi audzēkņi. Plāno izveidot Mārupes SC audzēkņu konkurētspējīgu basketbola līgu, 

uzsver, ka strādājot pareizi – īpaši specializējoties uz vieglatlētiku un stiprinot fizisko sagatavotību, 

var panākt ļoti labas komandas izveidošanu.   

 

5.Prezentācija no Basketbola biedrības “Mārupes novada basketbola līga” attīstību, 

sasniegumiem un turpmākajiem izaugsmes plāniem 

Par basketbola biedrības “Mārupes novada basketbola līga” attīstību, sasniegumiem un 

turpmākajiem izaugsmes plāniem iepazīstina I.Pīrāgs.  I.Pīrāgs iepazīstina ar biedrības “Mārupes 

novada basketbola līga” izveidošanu un sasniegtajiem rezultātiem, minot, ka pa visām sezonām 

nospēlētas 1251 spēles, kurās vidējais spēlētāja vecums ir virs 30 gadiem.  

I.Pīrāgs norāda, ka līdz šim brīdim šo biedrību un visas aktivitātes lielākoties ir organizējis 

pats, un ka nav neviena, kas būtu liels entuziasts, kas aktīvi iesaistītos un līdzdarbotos. Līdz ar 

novadu apvienošanos, šobrīd cerības tiek liktas uz Babītes novada spēlētājiem, kā arī ar laiku varētu 

izmantot Babītes novada infrastruktūru.  

 

PIEŅEMTIE LĒMUMI: 

1. Atklāti balsojot ar 3 balsīm “par” saskaņā ar padomes nolikumu padomē tiek ievēlēts SIA 

"Droša velobraukšanas skola” pārstāvis Guntis Ruskis un Ilmārs Jasinskis, kas pārstāv SIA 

“VILLIVIT” (aktīvās atpūtas vietu “JIP Mārupīte”); 

2. Atklāti balsojot ar 4 balsīm “par” saskaņā ar padomes nolikumu padomē tiek ievēlēts Jāns 

Beļakovs, kas pārstāv Latvijas Automobiļu Federāciju, Ringolds Prāvasts, kas pārstāv 



6 
 

biedrību “Prioritāte”, Daria Tikhomirova, kas pārstāv biedrību "Latvijas invalīdu jāšanas 

federācija", Kristaps Beķeris, kas pārstāv biedrību "Mārupes uzņēmēji”, Ints Pīrāgs, kas 

pārstāv biedrību "Mārupes novada basketbola līga", Jana Zvejniece, kas pārstāv sporta klubu 

“Virsotne”;  

3. Atklāti balsojot ar 4 balsīm “par” saskaņā ar padomes nolikumu padomē tiek ievēlēti 

padomes pārstāvji, kas pārstāvēs Mārupes iedzīvotājus - Matiss Rings, Gatis Ģērmanis, 

Gatis Pūcītis, Kristaps Zvejnieks. Iedzīvotājiem - Artim Raukaitim un Kristapam 

Čerņavskim padomē tiek piedāvāts turpmāk piedalīties kā pieaicinātiem Sporta un aktīvās 

atpūtas konsultatīvās padomes dalībniekiem. 

4. Turpināt darbu pie velotrases tehniskās dokumentācijas izstrāde, darba gaitā sazināties ar 

ekspertiem par piemērotākajiem risinājumiem un nepieciešamajiem tehniskajiem 

risinājumiem. 

 

IZTEIKTIE PRIEKŠLIKUMI: 

1. Veidot sadarbību ar privātajiem sporta klubiem, lai atslogotu pašvaldības sporta centra 

darbu. Informāciju par privātajiem sporta klubiem publicējot pašvaldības mājas lapā; 

2. Veicināt sporta aktivitātes parkos/ skvēros utt., bet, lai šīs aktivitātes notiktu, ir 

nepieciešamas sakārtot infrastruktūru – apgaismojumu, gājēju celiņus utt.  

 

PIELIKUMĀ: 

1. Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sēdes prezentācija; 

2. Prezentācija no Basketbola biedrības “Mārupes novada basketbola līga” attīstību, 

sasniegumiem un turpmākajiem izaugsmes plāniem. 

 

SĒDI BEIDZ:  plkst. 20:00 

 

 

Protokolēja: Attīstības nodaļas vadītāja palīgs   A.Lontone-Ieviņa 

 

 

 

Padomes priekšsēdētāja: Attīstības nodaļas vadītāja    I. Krēmere 


