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Mārupes novada pašvaldības Tūrisma un kultūrvides konsultatīvās padomes sēde 

 

SĒDES PROTOKOLS Nr. 4/2022 

 

DATUMS: 2022. gada 29. augustā 

SĒDE SĀKAS: plkst. 16:00 

VIETA:  Atpūtas komplekss “Viesītes”, “Jumtiņi”, Mārupes novads, LV-2166 

 

PADOMES SASTĀVS (piedalās): 

1. Elīna Brigmane, Mārupes novada pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļas 

vadītāja, 

2. Patrīcija Vēvere, Mārupes novada pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļas tūrisma 

speciāliste, 

3. Biruta Grīnfelde, Babītes Kultūrizglītības centra vadītāja, 

4. Ira Dūduma, Mārupes Kultūras nama direktore, 

5. Agris Locs-Dārznieks, Biedrība “Latvijas Mājražotāji”,  

6. Arturs Orlovskis, Biedrība “Pūpe”, 

7. Aiva Vancāne, Biedrība “Pierīgas tūrisma asociācija”, 

8. Zane Dūšele, Biedrība “Pierīgas Partnerība”, 

9. Ilmārs Jasinskis, Aktīvās atpūtas parks “JIP Mārupīte”, 

10. Irina Millere, SIA AV Apsaimniekotājs, 

11. Agita Gancone, Mārupes novada iedzīvotāja, 

12. Gunta Lielkāja, Mārupes novada iedzīvotāja. 

PADOMES SASTĀVS (nepiedalās): 

1. Brunis Mārtiņš Ķibilds, Biedrība “Mārupes nākotnei”, 

2. Rūta Skujeniece, SIA “Madara Cosmetics” pārstāve, 

3. Raimonds Olekšs, Viesnīca un ģimenes restorāns “Irbēni”, 

4. Miķelis Jakunovs, Mārupes novada iedzīvotājs, 

5. Rolands Janeks, Mārupes novada iedzīvotājs, 

6. Ilze Graudiņa, Biedrība “Universum”, 

7. Uģis Pinete, “Coffee STOP” pārstāvis, 

8. Kristaps Kunrads, LU Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētava “Babīte”. 

 

DARBA KĀRTĪBA: 

 

1) Izmaiņas Tūrisma un kultūrvides konsultatīvās padomes dalībnieku sastāvā; 

2) Tūrisma un kultūras pasākumu aktualitātes; 

3) Aktīvās tūrisma sezonas noslēgums 24. septembrī; 

4) Nākamā gada aktivitātes tūrismā (diskusija);  

5) Mārupes novada muzeja koncepta darba grupas izveide; 

6) Iepazīšanās ar atpūtas kompleksu “Viesītes”.  

 

Norise. Sanāksme notiek atpūtas kompleksā “Viesītes”, E. Brigmane iepazīstina ar sēdes darba kārtību.  

 

1) Izmaiņas Tūrisma un kultūrvides konsultatīvās padomes dalībnieku sastāvā. 

E. Brigmane ziņo, ka Brunis Mārtiņš Ķibilds, kurš padomē pārstāv biedrību “Mārupes nākotnei”, 

ir informējis Mārupes novada pašvaldību, ka nevēlas turpināt darbu Tūrisma un kultūrvides 

konsultatīvās padomes sastāvā. E. Brigmane aicina balsot par B. M. Ķibilda izslēgšanu no Tūrisma un 

kultūrvides konsultatīvās padomes sastāva. 
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Vienbalsīgi balsojot “PAR” nolemj izslēgt B. M. Ķibildu no Tūrisma un kultūrvides 

konsultatīvās padomes sastāva. 

 

2) Tūrisma un kultūras pasākumu aktualitātes. 

P. Vēvere iepazīstina ar tūrisma pasākumu aktualitātēm novadā. Informē, ka drīzumā būs 

pieejams jauns Mārupes novada mājražotāju, amatnieku un mākslinieku buklets, kurā ir apkopoti ap 50 

novada meistariem. Piemin izmaiņas Tūrisma informācijas un amatu mājas darbalaikā, kas būs spēkā 

līdz pat tūrisma sezonas noslēgumam 24. septembrī, uzsverot namiņa pieejamību arī sestdienās, un 

Skultes lidmašīnas IL-28 pārvietošanu uz Aviācijas tehnikas muzeju. Tiek pieminēti arī tādi pasākumi 

kā “Mārupes novada Uzņēmēju dienas 2022” no 5.-10. septembrim, pārtikas izstāde “Riga Food 2022” 

Ķīpsalā no 8.-10. septembrim, kurā tiks pārstāvēti Mārupes novada mājražotāji gan pašvaldības, gan arī 

atsevišķos stendos, un 24. septembris, kad notiks tradicionālais Aktīvās tūrisma sezonas noslēgums.

 B. Grīnfelde iepazīstina ar tuvākajām kultūras pasākumu aktualitātēm. Stāsta par nesen 

aizritējušajiem 21. augusta Salas pagasta Sīpolu svētkiem un 27. augusta Zemessardzes dienu Piņķos. 

Piemin “Līdzdalības budžeta ideju konkursu”, cerot, ka Babītes puses iedzīvotāji arī būs aktīvi un 

iesaistīsies, iesniedzot savas idejas.  

I. Dūduma papildina, stāstot par jau notikušajiem Brīvdabas kino un koncertu vakariem Mārupē, 

pieminot 1. septembra pasākumu “Sveika, skola! Atā, vasara!”, kas būs pēdējais šī gada brīvdabas kino 

un koncertu vakars. Piemin “Mārupes novada Uzņēmēju dienas”, kas norisināsies no 5.-10. septembrim. 

Stāsta par 8. septembra koncertprogrammu “Franču saulrietā” ar dziedātāju Mariju Naumovu, 17. 

septembra Mārupes Kultūras nama senioru kora “Noktirne” 50 gadu jubilejas koncertu, 24. septembra 

vakara tirdziņu un koncertprogrammu “Satikt Čaku”. Informē, ka septembra pēdējā nedēļā Mārupes 

Kultūras namā pasākumi nenotiks, jo uz to laiku telpās darbosies vēlēšanu iecirknis, gatavojoties 1. 

oktobra 14. Saeimas vēlēšanām. Stāsta par 7. oktobra Skolotāju dienas pasākumu, pieminot rīta 

ceremoniju un vakara koncertu, un par Lāpu gājienu 11. novembrī. Piebilst par nākamā gada Vispārējiem 

latviešu dziesmu un XVII Deju svētkiem, kas 2023. gadā no 30. jūnija līdz 9. jūlijam Rīgā. 

B. Grīnfelde piebilst, ka 1. oktobrī sadarbībā ar lidostu “Rīga” Babītes Kultūrizglītības centrā tiks 

organizēta Senioru diena. 

 

2) Aktīvās tūrisma sezonas noslēgums 24. septembrī. 

 P. Vēvere iepazīstina ar Aktīvās tūrisma sezonas noslēguma pasākumiem 24. septembrī. 

Informē, ka diena tiks sadalīta divās daļās – dienas pirmajā pusē notiks pulcēšanās pie Jaunmārupes 

ūdenstorņa, kur no rīta norisināsies orientēšanās spēle “Pupuķi meklējot”, iedzīvotājiem un viesiem 

dodoties pastaigā pa Jaunmārupi un meklējot paslēptos pupuķus, tādējādi atrisinot mīklu, un “Suņu 

burziņš”, kas tiek organizēts kopā ar suņu apmācības treneri Aneti Silu, labdarības fondu “Sofi” un 

pasākuma lieldraugu “Animu”. Papildina, ka “Suņu burziņš” ir šī gada tūrisma sezonas noslēguma 

jaunums, kur suņu īpašnieki kopā ar saviem četrkājainajiem draugiem tiek aicināti uz izglītojošām 

lekcijām, suņu sacensībām, paraugdemonstrējumiem un citām jautrām aktivitātēm. Dienas otrajā pusē, 

kas notiks Mārupes Kultūras nama iekšpagalmā un apkārtnē, norisināsies orientēšanās spēles dalībnieku 

apbalvošana (izloze), Mārupes rudens ražas gadatirgus, kā arī koncertprogramma “Satikt Čaku”. Aicina 

padomes dalībniekus apmeklēt pasākumus.  

 

Diskusijā piedalās I. Jasinskis, E. Brigmane, I. Dūduma un I. Millere. 

I. Jasinskis uzdod jautājumu par pupuķa izvēli pasākumam, uz ko tiek sniegta atbilde, ka pupuķis 

ir iekļauts jaunajā Mārupes novada ģerbonī.  

E. Brigmane paskaidro ģerboņa izvēli un tā tapšanas procesus, pieminot, ka no iedzīvotājiem kopā 

tika saņemtas ap 360 dažādas idejas. Stāsta par noteikumiem, kuri ir svarīgi Heraldikas komisijai. 

Diskusijas dalībnieki apspriež to, ka pēdējā laikā pupuķi Mārupes novadā ir manīti visai bieži. 
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E. Brigmane uzsver, ka tagad Mārupes novadam būs savs talismans – pupuķis, kuru būs viegli 

atainot, piemēram, tas varētu būs kā tēls sporta spēlēs un citos pasākumos. Piebilst, ka rudenī 

pedagogiem tiek pasniegta piespraude putna spalvas formā, ko tagad varēs asociēt ar pupuķa spalvu. 

Dalībniekiem parāda jauno Mārupes novada ģerboni, paskaidrojot tā krāsas. 

 

4) Nākamā gada aktivitātes tūrismā (diskusija). 

E. Brigmane aicina dalībniekus uz diskusiju par nākamā gada aktivitātēm tūrismā, piedāvājot 

tādus tematus kā mārketings un novada atpazīstamība, tūrisma infrastruktūra, tūrismu veicinoši 

pasākumi, kā arī atbalsts tūrisma nozares uzņēmējiem. 

 

Diskusijā piedalās E. Brigmane, P. Vēvere, A. Orlovskis, A. Gancone, I. Jasinskis, I. Millere, G. 

Lielkāja, I. Dūduma, B. Grīnfelde un Z. Dūšele. 

I. Jasinskis uzdod jautājumu par plānoto pastaigu vietas izveidi Medema purvā, uz ko tiek sniegta 

atbilde, ka nākamā gada pavasarī tiek plānots uzsākt labiekārtošanas darbus. Piebilst, ka strauji 

samazinās kukaiņu un bišu skaits, kas negatīvi ietekmē apkārt esošo ekosistēmu.  

P. Vēvere piebilst, ka pašvaldībai tika izteikts piedāvājums mežā izvietot “bišu mājiņas”. E. 

Brigmane paskaidro, ka pirms kāda laika šāds piedāvājums patiešām ir bijis, kur ideja tika aizgūta no 

Ropažu novada Garkalnes pagasta, kurā kāds aktīvs kungs šādus bišu stropus ir uzstādījis un izteicis 

piedāvājumu arī Mārupes novada pašvaldībai. 

Tiek diskutēts par to, ka ir visai grūti izvietot bišu mājas pat sev piederošā teritorijā, jo bieži vien 

tuvākajiem kaimiņiem ir iebildumi. I. Millere dalās ar savu pieredzi saistībā ar šo problēmu.  

I. Jasinskis piemin situāciju ar garo zāli, kas ir visai diskutabls jautājums, jo, ja to bieži nepļauj, 

tajā sāk veidoties augu daudzveidība, kas ir pozitīvi. Uzsver, ka ir jāsāk domāt “zaļāk”.  

Diskusijas dalībnieki diskutē par problēmām sabiedrībā, kur apmeklētāji ne vienmēr ir saprotoši un 

aiz sevis mēdz atstāt nesakārtotu vidi.  

I. Millere piebilst, ka pateicoties pandēmijai, vietējie iedzīvotāji ir vairāk pievērsuši uzmanību 

vietējiem tūrisma uzņēmumiem un iespējām, ko tie sniedz.  

E. Brigmane izsaka priekšlikumu, ka arī pašvaldībai būtu nepieciešams vairāk padomāt par to, kā 

turpināt saglabāt apkārt esošo ekosistēmu. 

G. Lielkāja stāsta par pozitīvo pieredzi Rīgā, kur gar tramvaju sliedēm aug zāle pilna ar dzeltenām 

mauragām.  

E. Brigmane jautā, vai ir vēl kādas idejas un priekšlikumi par to, kas būtu jāiekļauj nākamā gada 

budžetā, uz ko tiek atbildēts, ka ir jāturpina jau iepriekš plānotais un labiekārtotas takas izveide Medema 

purvā jau būtu ļoti labi. 

I. Dūduma jautā, par atvēlētajiem līdzekļiem takas izveidei, uz ko tiek sniegta atbilde, ka LEADER 

projekta ietvaros pašvaldībai ir piešķirti ap 50 000 eiro, kā arī pati pašvaldība tajā ieguldīs savus 

līdzekļus. E. Brigmane uzsver, ka ņemot vērā Medema purva teritoriju, laipas visur nemaz nav 

nepieciešams uzstādīt, bet gan tikai vietās, kur tās patiešām ir vajadzīgas. Informē, ka tiek paredzēts 

uzstādīt 3 lielus informatīvus stendus, 3 tiltiņus, kā arī 5 atpūtas soliņus.  

I. Jasinskis jautā, vai informatīvās brūnās tūrisma norādes uz ceļiem vēl ir iespējams uzstādīt, uz 

ko tiek sniegta atbilde, ka pirms pāris gadiem tās tika atceltas, taču tas līdz galam neesot saprotams. E. 

Brigmane piemin, ka novadā ir dažas neaktuālas norādes, kuras būtu jānoņem, piemēram, norāde uz 

Skultes lidmašīnu IL-28, kura jūlijā tika demontēta.  

Dalībnieki diskutē par atbalsta iespējām tūrisma nozares uzņēmējiem. I. Jasinskis izsaka 

priekšlikumu veidot izbraukumu sesijas uz Mārupes novada tūrisma uzņēmumiem, kas arī būtu kā 

atbalsts. 

E. Brigmane informē, ka pavasarī tika veidots izbrauciens ar Uzņēmējdarbības konsultatīvo 

padomi, kur tās dalībnieki devās izzinošā ekskursijā uz Mārupes novada uzņēmumiem un izsaka 

priekšlikumu veidot pieredzes apmaiņas braucienu arī Tūrisma un kultūrvides konsultatīvajai padomei 

rudenī. 

Tiek diskutēts par organizētām ekskursijām pa Mārupes novadu iedzīvotājiem un viesiem, kur 
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papildus tai varētu pieslēgt jau esošo audio gidu par Babītes pagastu. Tiek secināts, ka ir problēmas ar 

sabiedrisko transportu no Babītes un Salas pagasta uz Mārupi.  

I. Dūduma iesaka organizēt nelielas ekskursiju tūres pa Mārupes novadu ar dalības maksu, kuros 

klāt būtu piesaistīts gids. A. Orlovskis piebilst, ka ideja ir laba, taču pašreizējā situācija ar izveidoto 

audio gidu par Babītes pagasta vēsturi rāda, ka cilvēkiem par to ir zudusi interese un tā vairs nav tik 

liela, kāda tā bija sākumā. 

 

5)   Mārupes novada muzeja koncepta darba grupas izveide 

 

P. Vēvere informē, ka jaunās Attīstības programmas 2022.-2028. gadam Investīciju plānā ir iekļauta 

aktivitāte par Mārupes novada muzeja koncepta izveidi, kur gadījumā, ja tā kļūst par 1. prioritāti, tā 

tikšot īstenota. Pagaidām, kamēr tā vēl nav 1. prioritāte, tiek plānots izveidot darba grupu ar mērķi veidot 

pamatu idejām, kas vēlāk būs lietderīgas. 

I. Dūduma izsaka priekšlikumu darba grupu pārdēvēt par “Mārupes novada kultūrtelpas darba 

grupu”, konceptā ieintegrējot arī dzimtsarakstu vietu un tādus kultūras aspektus kā izstāžu zāli un 

muzeju. 

P. Vēvere jautā, kuri no klātesošajiem padomes dalībniekiem vēlētos iesaistīties darba grupas darbā. 

Vēlmi izsaka I. Dūduma, A. Orlovskis un G. Lielkāja. B. Grīnfelde iesaka darba grupā iekļaut Babītes 

Kultūrizglītības centra filiāles Salas pagastā “Vietvalži” izstāžu zāles vadītāju D. Ulpi.  

P. Vēvere piebilst, ka uz darbu darba grupā tiks uzaicināti arī citi interesenti.   

 

Vienbalsīgi balsojot “PAR” nolemj izveidot “Mārupes novada kultūrtelpas darba grupu”. 

 

Diskusijā piedalās I. Dūduma, A. Locs-Dārznieks, A. Orlovskis, B. Grīnfelde un E. Brigmane.  

Tiek stāstīts par iespējām Ogres Centrālajā bibliotēkā, kas ir kā lielisks piemērs kultūrtelpas 

izveidei.  

E. Brigmane izsaka priekšlikumu doties pieredzes apmaiņas braucienā uz Ogres Centrālo 

bibliotēku.  

A. Orlovskis stāsta par grūtībām piesaistīt pašvaldības palīdzību Pūpes dabas parka, kas atrodas 

Babītē, labiekārtošanas procesos. 

 

6)   Iepazīšanās ar atpūtas kompleksu “Viesītes” 

 

I. Millere iepazīstina klātesošos ar atpūtas kompleksu “Viesītes”, aicinot izstaigāt un apskatīt tā 

apkārtni.  

 

Noslēgumā E. Brigmane informē, ka konsultatīvās padomes dalībniekiem tiks nosūtīts sēdes 

protokols un prezentācija. 

 

 

SĒDI BEIDZ: plkst. 18:00. 

 

PIEŅEMTIE LĒMUMI: 

1) Izslēgt B. M. Ķibildu no Tūrisma un kultūrvides konsultatīvās padomes sastāva; 

2) Izveidot “Mārupes novada kultūrtelpas darba grupu”. 

 

IZTEIKTIE PRIEKŠLIKUMI: 

1) Par apkārtējās vides uzlabošanu: 

- pašvaldībai vairāk padomāt par to, kā turpināt saglabāt apkārt esošo ekosistēmu. 

2) Par atbalstu tūrisma nozares uzņēmējiem: 

- veidot izbraukumu sesijas uz Mārupes novada tūrisma uzņēmumiem. 

3) Par “Mārupes novada kultūrtelpas darba grupu”: 
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- tās konceptā ieintegrēt dzimtsarakstu vietu un tādus kultūras aspektus kā izstāžu zāli un 

muzeju. 

4) Par pieredzes apmaiņas braucieniem: 

- veidot pieredzes apmaiņas braucienu Tūrisma un kultūrvides konsultatīvajai padomei rudenī; 

- doties pieredzes apmaiņas braucienā uz Ogres novadu, kurš pēdējos gados mērķtiecīgi 

investējis tūrisma attīstībā. 

 

PIELIKUMI:  

1. Tūrisma un kultūrvides konsultatīvās padomes sēdes prezentācija; 

2. Tūrisma un kultūrvides konsultatīvās padomes sēdes apmeklējuma parakstu lapa. 

 

 

 

Protokolēja: Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļas tūrisma speciāliste  P. Vēvere 

 

 

Padomes priekšsēdētāja: Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļas vadītāja  E. Brigmane 


