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Mārupes novada pašvaldības Tūrisma un kultūrvides konsultatīvās padomes sēde 

 

SĒDES PROTOKOLS Nr. 1/2021 

 

DATUMS: 2021. gada 20. decembrī 

SĒDE SĀKAS: plkst. 17:00 

VIETA: notiek attālināti, izmantojot konferenču programmu ZOOM 

 

Sanāksmē piedalās:   

1. Mārtiņš Bojārs, Mārupes novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks, 

2. Valdis Kārkliņš, Mārupes novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja otrais vietnieks, 

3. Ilze Krēmere, Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece, 

4. Anita Lontone-Ieviņa, Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vides 

speciāliste, 

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

vadītāja, 

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

tūrisma speciāliste, 

7. Jolanta Kursiša, Mārupes novada pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļas 

uzņēmējdarbības speciāliste, 

8. Biruta Grīnfelde, Babītes Kultūrizglītības centra vadītāja, 

9. Ira Dūduma, Mārupes Kultūras nama direktore, 

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

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

12. Pāvils Grēniņš, Biedrība “Pūpe”, 

13. Arturs Orlovskis, Biedrība “Pūpe”, 

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

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

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

17. Rolands Janeks, Mārupes novada iedzīvotājs, 

18. Ilze Graudiņa, Biedrība “Universum”, 

19. Agita Gancone, Mārupes novada iedzīvotāja, 

20. Raimonds Olekšs, viesnīca un ģimenes restorāns “Irbēni”, 

21. Uģis Pinete, “Coffee STOP” pārstāvis,  

22. Irina Millere, SIA AV Apsaimniekotājs, 

23. Miķelis Jakunovs, Mārupes novada iedzīvotājs, 

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

25. Zane Dūšele, Biedrība “Pierīgas Partnerība”. 

 

Sanāksmē nepiedalās:   

26. Jolanta Ivanova, Biedrība “Pierīgas Partnerība”, 

27. Ginta Šķila, Mārupes novada iedzīvotāja, 

28. Gunta Lielkāja, Mārupes novada iedzīvotāja, 

29. Elmārs Atte, Mārupes novada iedzīvotājs, 

30. Jēkabs Tutiņš, Mārupes novada iedzīvotājs. 

 

 

Darba kārtība: 

1) Informācija par līdzšinējo konsultatīvo padomju darbu un aktualitātēm pašvaldībā; 

2) Dalībnieku savstarpēja tematiska iepazīšanās (īsi iepazīstinot ar sevi un mērķiem, ko vēlas panākt 

darbojoties konsultatīvajā padomē);  

3) Diskusijas par sanāksmju formātu, saturu un sastāvu u.c. priekšlikumiem. 
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Norise. Sanāksme notiek attālināti, Ilze Krēmere iepazīstina ar sēdes darba kārtību.  

 

1) Informācija par līdzšinējo konsultatīvo padomju darbu un aktualitātēm pašvaldībā. 

I. Krēmere iepazīstina ar līdzšinējo konsultatīvo padomju darbu, par konsultatīvo padomju 

aizsākumiem un izveides mērķiem, uzsverot tās vienojošo raksturu starp uzņēmējiem, 

iedzīvotājiem, deputātiem, pašvaldību u.c. Tiek uzsvērts, ka tiek novērtēts katra dalībnieka 

ieguldījums padomē. Sanāksmes dalībnieki tiek informēti par konsultatīvās padomes 

nozīmīgākajiem darbiem laika periodā no 2016.-2021. gadam, tās nolikumu, darbības mērķiem un 

uzdevumiem, kā arī par tās sastāvu, kur to kopā veido līdz 20 balsstiesīgiem dalībniekiem. 

Tiek uzdots interaktīvs jautājums visiem sanāksmes dalībniekiem - kurš būtu piemērotākais 

vadītājs Tūrisma un kultūrvides konsultatīvajai padomei? Uz jautājumu atbild 19 dalībnieki. Lielākā 

daļa sanāksmes dalībnieku uzskata, ka vadītājam vajadzētu būt kādam no pašvaldības darbiniekiem. 

I. Krēmere turpina ar jaunākajām aktualitātēm pašvaldībā, pieminot 2020. gada 23. jūnija 

“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”, kura ietvaros Babītes un Mārupes novadi 

apvienojušies vienotā administratīvā teritorijā. Tiek sniegts neliels ieskats pašvaldības funkcijās. 

Iepazīstina ar jaunākajām aktualitātēm pašvaldībā, kuras veiktas infrastruktūrā – veicinot 

iedzīvotājus pieslēgties ūdenssaimniecības tīkliem, pašvaldība ūdensapgādes un kanalizāciju 

pieslēguma līdzfinansējuma konkursa kārtā Mārupes pagastā atbalstījusi aptuveni 600 

mājsaimniecības, tā mazinot vides piesārņojumu, papildus ir veicināti un īstenoti energoefektivitātes 

projekti un ceļu pārbūves. Tiek uzsvērts, ka liela daļa pašvaldības līdzekļu tiek novirzīti izglītības 

jomā – 2021. gadā tie ir bijuši vairāk par 60%. Piemēram, Jaunmārupes bērnudārza “Zīļuks” 

izveide, nodrošinot aptuveni 400 pirmsskolas bērniem izglītības iespējas, Mārupes pamatskolas 

piebūves paplašināšana, Mārupes Mūzikas un mākslas skolas pārbūves uzsākšana, kā arī Jauniešu 

centra būvniecības uzsākšana. Ir veiktas vairākas aktivitātes arī veselības veicināšanā. Tāpat arī ar 

pašvaldības atbalstu tiek rīkotas nometnes bērniem, labiekārtotas sporta būves un rotaļu laukumi, kā 

arī tiek rīkoti dažādi pasākumi tūrisma un kultūrvides jomā.  

Piebilst, ka ar konsultatīvās padomes palīdzību tiek atrasti aktīvi cilvēki. Tiek uzsvērts 

projektu konkurss “Mārupe – mūsu mājas 2021”, kura ietvaros tika realizētas divas iniciatīvas – 

sabiedriskās aktivitātes un maza mēroga infrastruktūra, un projektu konkurss “Ģimenei. Videi. 

Izaugsmei Babītes novadā 2021”. Būtiskākais ir tas, ka par iesniegtajiem projektiem balso paši 

iedzīvotāji. Tiek minētas izmaiņas infrastruktūras projektos – projektu ideju autori ir sabiedrība, bet 

realizētāji pašvaldība.  

Tālāk tiek stāstīts par aktualitātēm uzņēmējdarbībā. Tiek minēti piemēri par Grantu 

programmas konkursu “(Ie)dvesma” jaunajiem uzņēmējiem, kurš tiek rīkots sadarbībā ar kaimiņu 

pašvaldībām un AS “Swedbank”, konkursu “Mammu bizness Mārupē”, “Mārupes novada uzņēmēju 

dienas 2021”, darba biržām, infrastruktūras projektiem sadarbībā ar uzņēmējiem, uzsverot projektu 

par ielu un ceļu pārbūvi pie lidostas, dalību izstādē “Riga Food”, “Mārupes novads” aplikācijas 

izveidi un iniciatīvu “Dāvanas svētkiem”. 

E. Brigmane turpina iepazīstināt ar aktualitātēm tūrisma jomā, piebilst, ka ir noslēgts 

sadarbības līgums ar Rīgas Mežiem, kā rezultātā tika izveidots tiltiņš pāri Dzilnupītei netālu no 

golfa kluba “Viesturi”, kā arī informācijas stenda izveide pie Baltā krusta Skultes apkaimē, jaunu 

ceļa norāžu uzstādīšana Mārupes pagastā uz tūrisma objektiem un dabas takas izveides plānošana 

Medema purvā. Tāpat arī tiek informēts par izveidoto tūrisma sadaļu aplikācijā “Mārupes novads”, 

kurā ir ievadīti gan Mārupes novada tūrisma apskates objekti, kurus var atlasīt pēc dažādiem 

kritērijiem, gan arī izveidotie tūrisma maršruti. Tiek pieminēts, ka ir tikusi papildināta arī Mārupes 

novada pašvaldības mājaslapas “Tūrisms” sadaļa ar Babītes un Salas pagasta tūrisma apskates 

objektiem. Tiek minēti arī tādi notikumi kā novada objektu iekļaušana kalendārā “Apceļo Latviju 

2022”, kur trīs mēneši ir veltīti Mārupes novadam, sižets “Latvijas Radio” raidījumā “Pēcpusdiena” 

par tūrisma attīstību Mārupes novadā, iesaistīšanos biedrībā “Pierīgas tūrisma asociācija”, sadarbību 

ar Pierīgas tūrisma zīmolu EXIT RĪGA un nesen notikušajām gidu apmācībām. Ir tikusi atjaunota 

arī Pierīgas novadu tūrisma piedāvājuma karte.  
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I. Krēmere turpina ar aktualitātēm kultūrvidē. Tiek minēts par bērnu un jauniešu svētkiem, 

brīvdabas tirdziņiem, kino vakariem un rīkotajām izstādēm un pasākumiem Babītes Kultūrizglītības 

centra filiālē Salas pagastā “Vietvalži”. 

I. Krēmere iepazīstina ar “Mārupes novada Ilgtspējības attīstības stratēģiju 2022.-2034. 

gadam” izstrādes procesu un sabiedrības iesaistes un līdzdalības pasākumiem. Iepazīstina ar 

iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas rezultātiem, kura tika veikta “Mārupes novada Ilgtspējības 

attīstības stratēģijas 2022.-2034. gadam” ietvaros. Aptaujās piedalījās aptuveni 6% no jaunā 

Mārupes novada iedzīvotājiem. Tiek uzsvērtas galvenās ilgtermiņa attīstības prioritātes un tālākais 

redzējums, mobilās un satiksmes infrastruktūras novērtējums, dabas kapitāla un vides novērtējums, 

uzsverot dzeramā ūdens kvalitāti, zaļo zonu pieejamību, gaisa kvalitāti un teritorijas tīrību. Tālāk 

par novada pārvaldību un publisko pakalpojumu nodrošinājumu, tiek uzsvērta izglītības 

pakalpojumu kvalitāte un kultūras piedāvājums novadā. Tiek minēta arī sabiedrības līdzdalība 

novada attīstībā un lēmumu pieņemšanā, kā arī uzņēmējdarbības un pašvaldības savstarpējā 

sadarbība.  

Iepazīstina ar “Mārupes novada Ilgtspējības attīstības stratēģijas 2022.-2034. gadam” 

vadmotīvu - “Kopā ceļā uz izaugsmi!”, kur gan vārdu virknējums, gan katrs no vārdiem ir ar lielu 

nozīmi. Paskaidro katru no vadmotīva vārdiem – “Kopība” norāda uz ģimenes saitēm, kopienām un 

vēlmi līdzdarboties, “Ceļš” simbolizē kustību, iespēju attīstīties un nepārtrauktu virzību uz izvirzīto 

mērķi, savukārt “Izaugsme” tiek attiecināma gan uz katru individuāli, gan uz ģimenēm, gan arī uz 

uzņēmējdarbībā radītām inovācijām. Tiek pieminēta Mārupes novada vīzija, uzsverot tās atslēgas 

vārdus “Labklājība, Dzīves vide, Mūsdienīgs, Attīstība, Inovācijas, Zaļš novads, Iedzīvotāji, 

Sabiedrība un Izglītība”. Tāpat arī piemin stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes un plānotos 

sabiedrības iesaistes pasākumus, uzsverot 2022. gada februāri, kad notiks nākamā Tūrisma un 

kultūrvides konsultatīvā padomes sēde. 

Dalībniekiem tiek uzdots nākamais interaktīvais jautājums – kuram būtu jāveido 

konsultatīvās padomes darba kārtības saturs. Uz jautājumu atbild 21 dalībnieks. Lielākā daļa 

sanāksmes dalībnieku uzskata, ka darba kārtības satura veidošanā būtu jāpiedalās katram 

dalībniekam. 

 

2) Dalībnieku savstarpēja tematiska iepazīšanās (īsi iepazīstinot ar sevi un mērķiem, ko vēlas 

panākt darbojoties konsultatīvajā padomē). 

Mārupes novada pašvaldības darbinieki, iesaistīto biedrību pārstāvji, tūrisma un 

viesmīlības nozares uzņēmēji un Mārupes novada iedzīvotāji iepazīstina ar sevi un mērķiem, ko 

vēlas panākt, darbojoties Tūrisma un kultūrvides konsultatīvajā padomē: 

1. Ilze Krēmere, Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece; 

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

vadītāja; 

3. Mārtiņš Bojārs, Mārupes novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks; 

4. Anita Lontone-Ieviņa, Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vides 

speciāliste; 

5. Valdis Kārkliņš, Mārupes novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja otrais vietnieks; 

6. Jolanta Kursiša, Mārupes novada pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļas 

uzņēmējdarbības speciāliste; 

7. Biruta Grīnfelde, Babītes Kultūrizglītības centra vadītāja; 

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

tūrisma speciāliste; 

9. Aiva Vancāne - pārstāv biedrību “Pierīgas tūrisma asociācija”, vēlas iesaistīties 

konsultatīvajā padomē, jo biedrība vēlas būt noderīga Mārupes novadam, kas ir viens no 

biedriem, kā arī nodrošināt veiksmīgu informācijas apmaiņu un veidot ciešāku sadarbību; 

10. Rūta Skujeniece - SIA “Madara Cosmetics” pārstāve, ir darbojusies konsultatīvajā padomē 

jau kopš 2016. gada, kad “Madara Cosmetics” uzsāka savu darbību Mārupes novadā. Ir 

bijusi pieredze tūrisma koordinācijā kā “airBaltic” pārdošanas vadītājai un ir darbojusies 
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“Live Riga” dibināšanas laikā un procesā. Interesē tūrisms, jo tas ir plašs jēdziens, kā arī 

vēlas panākt to, ka ar tūrisma palīdzību sabiedrībā tiek vairāk stāstīts par uzņēmumiem, kas 

darbojas Mārupes novadā; 

11. Rolands Janeks - Mārupes novada iedzīvotājs, konsultatīvajā padomē darbojas jau pāris 

gadus. Vēlas līdzdarboties, jo vēlas izpausties pasākumos un piesaistīt domubiedrus, ar 

kuriem kopīgi rīkot pasākumus tūristu grupām un skolēniem; 

12. Ilmārs Jasinskis - aktīvās atpūtas parks “JIP Mārupīte”, parku izveidojis ar mērķi rast 

atpūtas iespējas Mārupes novadā gan vietējiem iedzīvotājiem, gan arī viesiem. Vēlas 

iesaistīties konsultatīvajā padomē, lai veidotu ciešāku sadarbību ar Mārupes novadu; 

13. Miķelis Jakunovs - Mārupes novada iedzīvotājs, ģeogrāfs. Ikdienā rīko pārgājienus dabā, 

kā arī uz sabiedrībā mazāk zināmām vietām. Darbojas dažādos projektos un iesaistās 

biedrību darbā. Vēlas iesaistīties konsultatīvajā padomē, lai veidotu sadarbības un radītu 

jaunus pakalpojumus tūrismā; 

14. Zane Dūšele - biedrības “Pierīgas Partnerība” pārstāve. Vēlas iesaistīties konsultatīvās 

padomes darbā, lai pārstāvētu biedru un iedzīvotāju viedokli un idejas, kā arī lai veidotu 

savstarpēju sadarbību un kopīgi attīstītos;  

15. Agris Locs-Dārznieks - biedrības “Latvijas Mājražotāji” pārstāvis. Mārupes novada 

iedzīvotājs, paralēli darbojas arī biedrībā “Mārupes uzņēmēji”. Vēlas iesaistīties 

konsultatīvajā padomē, lai pārstāvētu mājražotāju intereses, uzzinātu par jaunākajiem 

plāniem un veicinātu savstarpējo sadarbību; 

16. Ilze Graudiņa - biedrības “Universum” pārstāve. Iesaistās dažādu kultūras pasākumu 

organizēšanā un bērnu nometņu rīkošanā. Piemin, ka ir gan kā ideju ģenerators, gan arī to 

realizētājs. Vēlas darboties konsultatīvajā padomē, lai veicinātu savstarpējo sadarbību un 

veidotu jaunus kultūras pasākumus novada iedzīvotājiem; 

17. Arturs Orlovskis - biedrības “Pūpe” pārstāvis. Visu mūžu dzīvojis Babītē, skolojies kā 

ģeogrāfs un dārzu ierīkotājs, darbojas profesionālās mūzikas jomā. Ir pieredze pašvaldības 

pasākumu organizēšanā. Iepazīstina arī ar biedrības “Pūpe” izveides sākumiem un darbības 

virzieniem. Iesaistoties konsultatīvajā padomē, vēlas rast pievienoto vērtību un sadarbībā ar 

pašvaldību saglabāt vēsturisko mantojumu; 

18. Kristaps Kunrads - LU Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētava “Babīte”. 

Vēlas iesaistīties konsultatīvajā padomē ar mērķi attīstīties, sadarboties un savstarpēji 

palīdzēt viens otram; 

19. Uģis Pinete - “Coffee STOP” pārstāvis. Iesaistoties konsultatīvās padomes darbā, cer vairāk 

savienot mazos Mārupes novada uzņēmējus ar pašvaldību, kopīgi veicinot Mārupes novada 

iedzīvotāju apmierinātību; 

20. Agita Gancone - Mārupes novada iedzīvotāja. Darbojas ūdens sporta centrā “Stūris”. Vēlas 

iesaistīties konsultatīvajā padomē, lai sniegtu devumu pašvaldībai un labāk iepazītu novadu. 

Tāpat arī, lai veicinātu sadarbību ar citiem pārstāvjiem; 

21. Brunis Mārtiņš Ķibilds – pārstāv biedrību “Mārupes nākotnei”. Darbojoties konsultatīvajā 

padomē, vēlas palīdzēt tālāk izvirzīt dažādas Mārupes novada iedzīvotāju iniciatīvas un rādīt 

piemēru savai paaudzei par to, ka ir jābūt aktīvam un ir jāiesaistās novada attīstībā; 

22. Raimonds Olekšs - viesnīcas un ģimenes restorāna “Irbēni” pārstāvis. Iepazīstina ar 

viesnīcas un ģimenes restorāna “Irbēni” attīstību un izaugsmi gadu gaitā. Iesaistoties 

konsultatīvajā padomē, vēlas aktīvi līdzdarboties un palīdzēt piesaistīt vairāk viesus 

Mārupes novadā; 

23. Pāvils Grēniņš - biedrības “Pūpe” pārstāvis. Iepazīstina ar Babītes aizsākumiem un tās 

vēsturisko nosaukumu Pūpe. Iesaistoties konsultatīvajā padomē, vēlas nodot tālāk zināšanas 

par Babītes vēsturi un palīdzēt saglabāt tās vēsturisko mantojumu.  

 

Dalībniekiem tiek uzdots pēdējais interaktīvais jautājums par to, vai tiktu atbalstīta 

interaktīvo platformu izmantošana attālinātās konsultatīvās padomes darba procesā. Uz jautājumu 

atbild 19 dalībnieki. Lielākā daļa sanāksmes dalībnieku uzskata, ka kaut arī ar interaktīvajām 
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platformām vēl nav bijusi pieredze, tās labprāt izmantotu padomes darba procesā. I. Krēmere izsaka 

priekšlikumu jau nākamajā padomes sēdē izmantot kādu no interaktīvajām platformām, lai uzlabotu 

diskusiju un darba procesa gaitu. 

Pēc savstarpējās iepazīšanās E. Brigmane iepazīstina ar mobilo aplikāciju “Mārupes 

novads”, stāstot par tās sadaļām un iespējām. Tiek stāstīts par sadaļu “Ierosinājumi”, ar kuras 

palīdzību ātri un ērti var nosūtīt ierosinājumu pašvaldībai, sadaļu “Tūrisms”, kurā ir ievietoti 

Mārupes novada tūrisma un viesmīlības uzņēmumi, apskates vietas, piemiņas vietas, kultūrvēstures 

objekti un tamlīdzīgi. Tāpat arī sadaļa “Maršruti”, kuros ir ievietoti novada velo maršruti, kā arī 

sadaļa “Karte” ar apskates objektiem. Tiek minēts arī tas, ka aplikācijas lietotāji var autorizēties 

caur Latvija.lv, kas savukārt palīdz veikt ātrās aptaujas Mārupes iedzīvotājiem. Aplikācijā ir 

izveidota sadaļa arī uzņēmējiem, kurā ir iespējams ievietot savus īpašos piedāvājumus. 

 

3) Diskusijas par sanāksmju formātu, saturu un sastāvu u.c. priekšlikumiem. 

Sanāksmes dalībnieki tiek sadalīti 4 darba grupās. Darba grupu uzdevums ir 15 minūtes apspriest 

priekšlikumus un idejas, kuras varētu uzsākt un realizēt 2022. gadā, turpināt arī nākamajos gados, 

aktīvi darbojoties konsultatīvajās padomēs.  

 

1. grupas (E. Brigmane, R. Skujeniece, R. Janeks, A. Locs - Dārznieks, U. Pinete)  

pārstāve E. Brigmane – tiek izteikti priekšlikumi par mobilās aplikācijas uzlabošanu, tajā ieviešot 

vēl kāda veida tūrisma objektu apmeklētības statistiku, veicināt QR kodu izmantošanu ne tikai starp 

iedzīvotājiem, bet arī starp viesiem un ievietot kalendāru ar tuvākajiem pasākumiem. Papildus tam, 

ir jāpadomā par to, ar ko nākotnē varētu piesaistīt viesus, kuri Mārupes novadā ierodas caur Rail 

Baltica. 

2. grupas (M. Bojārs, J. Kursiša, I. Jasinskis, Z. Dūšele, A, Orlovskis) pārstāve Z. Dūšele 

– tiek izteikti priekšlikumi uzlabot esošo velo infrastruktūru pakāpeniski pa nelieliem soļiem, 

veicinot drošāku pārvietošanos, uzlabot arī pašus velomaršrutus, it īpaši saistībā ar bīstamajām 

vietām, un izveidot Mārupes novada stāstu, ko izmantot tūrisma veicināšanai.   

3. grupas (A. Lontone - Ieviņa, B. Grīnfelde, K. Kunrads,  R. Olekšs, A. Gancone) 

pārstāvis R. Olekšs – tiek izteikti priekšlikumi identificēt tās vietas pie tūrisma apskates objektiem, 

pie kurām ir nepieciešams sakārtot infrastruktūru. Atbalstīt un iesaistīt novada uzņēmējus pasākumu 

rīkošanā un organizēšanā, bagātinot novada kultūras dzīvi, ar saturu, kas interesē iedzīvotājus. 

Tāpat arī padomāt par deju un koru kolektīvu vajadzībām, piemēram, lielajos infrastruktūru 

objektos integrēt iespēju transformēt vietu kultūras pasākumiem.  

4. grupas (V. Kārliņš, M. Jakunovs, P. Vēvere, B. M. Ķibilds, P. Grēniņš, I. Millere) 

pārstāvis M. Jakunovs – tiek izteikti priekšlikumi turpināt rīkot līdzīgus pasākumus kā “Piparkūku 

ceļš”, iesaistot visus trīs novada pagastus, tā veicinot savstarpēju iepazīšanos un saliedētību, 

veidojot jaunā novada identitāti. Tāpat arī nevajadzētu pieļaut pasākumu atkārtošanos pagastos, 

attīstīt velo orientēšanās pasākumus, veicināt sadarbību starp mājražotājiem, kā arī veicināt 

iedzīvotāju interesi par citiem pagastiem un pastaigu maršrutus savienot ar tūrisma apskates 

objektiem.  

 

Noslēgumā I. Krēmere informē, ka janvārī konsultatīvās padomes dalībniekiem tiks 

nosūtīts uzdevums un februārī tiks organizēta nākamā sanāksme.  

 

SĒDI BEIDZ: plkst. 19:10 

 

 

IZTEIKTIE PRIEKŠLIKUMI:  

 

1) Par sanāksmju formātu, saturu un sastāvu: 

- jau nākamajā padomes sēdē izmantot kādu no interaktīvajām platformām, lai uzlabotu 

diskusiju gaitu.  
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2) Diskusijā izteiktie priekšlikumi par Mārupes novada nākotnes redzējumu tūrismā un 

kultūrā: 

- uzlabojumi mobilajā aplikācijā “Mana Mārupe”, ieviešot vēl kāda veida tūrisma objektu 

apmeklētības statistiku, veicināt QR kodu izmantošanu starp novada viesiem un ievietot 

kalendāru ar tuvākajiem pasākumiem; 

- uzlabot esošos velo maršrutus un velo infrastruktūru, veicinot drošāku pārvietošanos; 

- izveidot Mārupes novada vēstures stāstus, ko izmantot tūrisma veicināšanai; 

- identificēt tās vietas pie tūrisma apskates objektiem, pie kurām nepieciešams sakārot 

infrastruktūru; 

- atbalstīt un iesaistīt novada uzņēmējus pasākumu rīkošanā un organizēšanā, bagātinot 

novada kultūras dzīvi; 

- lielajos infrastruktūru objektos integrēt iespēju transformēt vietu kultūras pasākumiem; 

- veicināt iedzīvotāju interesi par citiem pagastiem, piemēram, turpinot rīkot līdzīgus 

pasākumus kā “Piparkūku ceļš”, iesaistot Mārupes, Babītes un Salas pagasta 

iedzīvotājus, nepieļaut pārlieku pasākumu atkārtošanos pagastos; 

- turpināt attīstīt velo orientēšanās pasākumus; 

- veicināt sadarbību starp novada mājražotājiem; 

- pastaigu maršrutos vairāk iekļaut tūrisma apskates objektus. 

 

 

PIELIKUMI:  

1. Tūrisma un kultūrvides konsultatīvās padomes sēdes prezentācija. 

 

 

 

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

 


