
1 

Mārupes novada pašvaldības Tūrisma un kultūrvides konsultatīvās padomes sēde 

 

SĒDES PROTOKOLS Nr. 1/2023 

 

DATUMS: 2023. gada 23. februārī 

SĒDE SĀKAS: plkst. 17:00 

VIETA:  “Samuraju parks”, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2107 

 

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. Uģis Pinete, “Coffee STOP” pārstāvis, 

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

7. Zane Dūšele, Biedrība “Pierīgas Partnerība”, 

8. Irina Millere, SIA AV Apsaimniekotājs, 

9. Agita Gancone, Mārupes novada iedzīvotāja, 

10. Gunta Lielkāja, Mārupes novada iedzīvotāja. 

PIEAICINĀTIE (piedalās): 

11. Valdis Kārkliņš, Domes priekšsēdētāja vietnieks, 

12. Ilze Krēmere, Mārupes novada pašvaldības Izpilddirektora vietniece, 

13. Arnis Spurdziņš, „Samuraju parks” kustības vadītājs. 

PADOMES SASTĀVS (nepiedalās): 

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

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

3. Rūta Skujeniece, “MADARA Cosmetics” pārstāve, 

4. Arturs Orlovskis, Biedrība “Pūpe”, 

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

6. Rolands Janeks, Mārupes novada iedzīvotājs, 

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

8. Miķelis Jakunovs, Mārupes novada iedzīvotājs. 

DARBA KĀRTĪBA: 

1) Izmaiņas Tūrisma un kultūrvides konsultatīvās padomes dalībnieku sastāvā; 

2) 2023. gada pašvaldības attīstības virzieni; 

3) Atskats uz 2022. gadā nozīmīgākajiem paveiktajiem darbiem tūrismā un kultūrā; 

4) Tūrisma un aktīvās atpūtas plāns 2023. gadam; 

5) Iepazīšanās ar “Samuraju parku”.   

 

Norise. Sanāksme notiek “Samuraju parkā”, E. Brigmane iepazīstina ar sēdes darba kārtību.  

 

1) Izmaiņas Tūrisma un kultūrvides konsultatīvās padomes dalībnieku sastāvā. 

E. Brigmane ziņo, ka uzņēmums “MADARA Cosmetics”, kuru padomē pārstāvēja Rūta 

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

konsultatīvās padomes sastāvā, kā arī nedeleģēs citu pārstāvi. E. Brigmane aicina balsot par uzņēmuma 

“MADARA Cosmetics” izslēgšanu no Tūrisma un kultūrvides konsultatīvās padomes sastāva. 
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Vienbalsīgi balsojot “PAR” nolemj izslēgt uzņēmumu “MADARA Cosmetics” no Tūrisma 

un kultūrvides konsultatīvās padomes sastāva. 

 

 

2) 2023. gada pašvaldības attīstības virzieni. 

I. Krēmere ziņo par 2023. gada pašvaldības attīstības virzieniem. Informē par iedzīvotāju skaitu un 

sastāvu novadā - uz 01.07.2022. novadā reģistrēto iedzīvotāju skaits ir 39 884, kā arī iedzīvotāju skaitam 

novadā ir tendence pieaugt, jo dzimstības rādītāji pārsniedz mirstības. Uzsver, ka novads ierindojas 

jaunāko novadu vidū iedzīvotāju vecuma ziņā – vidējais iedzīvotāju vecums ir 33 gadi.  

Informē par pagājušajā gadā stratēģijā apstiprināto un teritorijas plānojumā ietverto apkaimju 

pieeju, pieminot, ka dažādos konkursos, piemēram, līdzdalības budžetos, akcents tiks likts uz sabiedrības 

līdzdalību, tādējādi veidojot iedzīvotāju rīcības grupas. Informē, ka ir izveidota Apkaimju konsultatīvā 

padome, kurā darbojas 10 apkaimes, kur sēdēs kopīgi tiek pārspriesti dažādi jautājumi. 

Tālāk I. Krēmere informē par uzņēmējdarbības atspoguļojumu skaitļos, pieminot, ka šobrīd ap 

lidostu attīstās vairākas uzņēmējdarbības teritorijas. Sniedz ieskatu šī gada pasākumu plānā, uzsverot 

Dziesmu un deju svētkus, kas ir viens no šī gada lielākajiem pasākumiem. 

Informē par investīcijām, kas šobrīd ir provizoriskas, jo 2023. gada budžets vēl nav apstiprināts, par 

šī gada nozīmīgākajiem izstrādājamiem būvprojektiem, būvniecības projektiem, privātās partnerības 

projektu un 2023. gada jaunbūvi - Mārupes Mūzikas un mākslas skolu. Piemin, ka to plānots atklāt 24. 

februārī un ka skola varēs nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu mūsdienīgā vidē 600 audzēkņiem. 

Turpinājumā I. Krēmere stāsta par šī gada lielākajiem labiekārtošanas projektiem, nozīmīgākajiem 

mārketinga un tūrisma projektiem, plāniem attīstības un plānošanas jomā, pieminot projektu konkursu 

“Mārupe – mūsu mājas” un Līdzdalības budžeta konkursu. Turpina ar jaunumiem uzņēmējdarbības 

jomā, pieminot jauniešu vasaras nodarbinātību. 

Nobeigumā informē par plāniem ielu un ceļu pārbūvē un uzlabošanā, plānotajiem meliorācijas 

darbiem, kā arī par apgaismojuma projektiem. 

3) Atskats uz 2022. gadā nozīmīgākajiem paveiktajiem darbiem tūrismā un kultūrā. 

P. Vēvere iepazīstina ar nozīmīgākajiem paveiktajiem darbiem tūrismā 2022. gadā, stāstot par 

attīstību infrastruktūrā un tūrisma piedāvājumos, rīkotajiem pasākumiem novada iedzīvotājiem un 

viesiem, sabiedrības iesaistes aktivitātēm, darbiem mārketingā, kā arī par sadarbību ar kaimiņu 

pašvaldībām, asociācijām un citām organizācijām. Piemin sadarbību ar vietējo biedrību “Pierīgas 

Partnerība” un Rīgas plānošanas reģionu. Uzsver dalību biedrībā “Pierīgas tūrisma asociācija”, kā 

ietvaros visa gada garumā notika aktīva iesaiste zīmola EXIT RĪGA aktivitātēs, veidojot kopīgus tūrisma 

materiālus un kartes, organizējot pirmo Pierīgas tūrisma informācijas dienu gidiem un grupu vadītājiem, 

piedaloties “Vasaras ievadfestivālā” Rāmavā, kā arī organizējot velopiedzīvojumu “EXIT RĪGA ripo”. 

I. Dūduma iepazīstina ar 2022. gadā nozīmīgākajiem notikušajiem pasākumiem, minot Mārupes 

novada svētkus, koprades projektu “Šalle Latvijai”, jauno “Mārupes novads – Kultūra” Facebook kontu, 

kurā tiek vēstīts par kultūras aktualitātēm novadā. Turpinājumā I. Dūduma stāsta par 2023. gada 

nozīmīgākajiem pasākumiem. Piemin Dziesmu un deju svētkus, kas būs šī gada lielākais notikums.  

I. Dūduma uzsver, ka Mārupes Kultūras nams iet roku rokā ar novadā notiekošajiem pasākumiem 

gan tūrismā, gan sportā un arī uzņēmējdarbībā.  

 

Diskusijā piedalās Z. Dūšele, I. Dūduma, B. Grīnfelde, V. Kārkliņš un I. Millere. 

Tiek jautāts par iespēju pieteikties Bērnu un jauniešu svētku organizēšanas darba grupā, kā arī par 

to, pēc kādiem kritērijiem tika izvēlēti ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji.  
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Tiek sniegta atbilde, ka tika izsludināta publiska pieteikšanās, kur bija sniegta iespēja pieteikties 

ikvienam, kā arī tiek minēts, ka iepriekš par svētkiem tika saņemtas labas atsauksmes, taču minētie 

ieteikumi ir ņemti vērā.  

4) Tūrisma un aktīvās atpūtas plāns 2023. gadam. 

P. Vēvere iepazīstina ar Tūrisma un aktīvās atpūtas plānu 2023. gadam. Stāsta par plānotajām 

aktivitātēm tūrisma infrastruktūras attīstībā, mārketinga pasākumiem tūrisma jomā, kā arī par lielākajiem 

2023. gadā plānotajiem tūrisma pasākumiem. Ar pilno Tūrisma un aktīvās atpūtas plānu 2023. gadam 

iespējams iepazīties šeit - https://www.marupe.lv/lv/turisms/turisma-dokumenti-un-statistika.  

5) Iepazīstināšana ar “Samuraju parku”. 

A. Spurdziņš iepazīstina klātesošos ar “Samuraju parku”. “Samuraju parks” ir brīvprātīgo kustība, 

kas ar Bulduru dārzkopības vidusskolas atbalstu, darbojas Egļuciemā, Mārupes novadā. Šī kustība 

praktizē miera mākslu, kā arī popularizē zobenu cīņas mākslu Latvijā, kas ir viena no japāņu nemateriālā 

kultūras mantojuma vērtībām.  

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

protokols un prezentācija. 

 

 

SĒDI BEIDZ: plkst. 19:00. 

 

PIEŅEMTIE LĒMUMI: 

1) Izslēgt uzņēmumu “MADARA Cosmetics” no Tūrisma un kultūrvides konsultatīvās padomes 

sastāva. 

 

 

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 

https://www.marupe.lv/lv/turisms/turisma-dokumenti-un-statistika

