
Mārupes iedzīvotāju un BMX audzēkņu vecāku 

atklātā vēstule un aicinājums. 

 

 Ar šo vēstuli aicinām ikvienu Mārupes iedzīvotāju ieklausīties un uzzināt par gadiem ilgi 

notiekošu patvaļu un pazemojumiem pret mūsu bērniem, vecākiem un BMX sporta veidu no Mārupes 

pašvaldības iestādes puses. Šis kliedzošais piemērs parāda ierēdņu Padomju ēras domāšanu, izglītību, 

vadīt neprasmi un augstprātīgo attieksmi pret iedzīvotājiem turpināšanos ilgu gadu garumā.  

 Pagājušā nedēļā 27.10.2022 mēs pieredzējām Mārupes Sporta centra (MSC) vadītājas un viņas 

padoto prettiesisko rīcību, aicinot nomelnot BMX sporta veida pārstāvjus un sanaidot pret mums arī 

citu sporta veida vecākus, izplatot dezinformāciju un apzinātus melus. Šāda pārvaldība un jautājumu 

risināšanas metodes ir Mārupes sporta dzīves sērga, kas izplatās, kā ļaundabīgs augonis, jo atbildīgie 

ierēdņi gadiem turpina savu despotisko rīcību un veic cieņu aizskarošas un noniecinošas darbības pret 

sporta treneriem, kuri ir finansiāli atkarīgi kā algoti darbinieki. Amatpersonu patvaļa un pašvaldības 

vadības lēmumu ignorēšana rada kliedzošu piemēru arī citām novada institūcijām rīkoties līdzīgi pret 

ikvienu, kuri aicina rīkoties atklāti un domāt par novada attīstību. Šoreiz Mārupes sporta centra 

vadītājas meli un personiskais naids ir vērsts pret mums, bet rīt tiks vērsts pret citiem sporta veidiem, 

kas uzdrošināsies izteikties vai sevi aizstāvēt.  

 Vai mēs, mārupieši, tiešām esam pelnījuši, ka augstprātīgi ierēdņi ignorē sabiedrības 

aicinājumus, turpina necaurskatāmi pārvaldīt mūsu nodokļu naudu, tiešā veidā melo sabiedrībai un 

ietekmē mūsu bērnu nākotni?  

 

 12 gadu laikā Mārupes BMX klubā ir izaugušas vairākas paaudzes jauno sportistu, kuri ir 

sasnieguši augstus rezultātus ne tikai Latvijas mērogā, bet arī Eiropas un Pasaules čempionātos, 

tādejādi popularizējot Mārupes vārdu visplašākā mērogā. Pēdējie spilgtākie sasniegumi ir 2022. gada 

Pasaules čempionātā - Gustavs Ģigulis – 1. vieta, Martins Bērziņš – 15. vieta, Vidvuds Zembkovskis – 

32. vieta. Eiropas čempionātā – Jorens Dimze – 5. vieta, Everts Lūks – 5. vieta pusfinālā, Kate  Lukša – 

5. vieta pusfinālā. Mārupes BMX klubā ir 127 audzēkņi, kuru skaits ar katru gadu pieaug un tas ir 

viens no lielākajiem un spēcīgākajiem klubiem Latvijā. 12 gadu darbības laikā kluba sportisti 

vairākkārt ir izcīnījuši Pasaules čempionu, Eiropas čempionu un Latvijas čempionu titulus. Tomēr 

vairāki Mārupes BMX kluba sportisti sasniedzot Junior grupu spiesti pamest Mārupi, lai turpinātu 

pilnveidošanos AKSSC Valmierā, jo mūsu novadā netiek paredzēta attīstība jauniešiem ar sporta 

talantiem. 

 

Kopš 2011. gada Mārupes pašvaldības teritorijā, Tīrainē, ar iedzīvotāju iniciatīvu un darbu ir 

izveidots BMX parks. Tas izveidots, lai pēc iespējas mazinātu bezdarbību bērnu un jauniešu vidū, 

iesaistot tos sportiskās brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs, un veicinātu BMX attīstību Mārupē. 



Ar audzēkņu un vecāku tiešu darbu Mārupes BMX parks attīstās nepārtraukti. Šo gadu laikā 

tas ir kļuvis par neatņemamu apkaimes dzīves sastāvdaļu. Ikdienā jebkuram interesentam tiek 

nodrošināti ne tikai BMX treniņi, bet arī iespēja bez maksas kvalitatīvi pavadīt laiku jebkurā 

gadalaikā. Pavasara – rudens sezonā apmeklētāji var spēlēt basketbolu, volejbolu, futbolu, braukt ar 

skrituļdēļiem un skrejriteņiem. Ziemas periodā ir iespēja slidot, spēlēt hokeju un braukt ar ragavām.  

Tāpat tiek  organizēti semināri vecākiem  un nometnes bērniem.  

Lai ikdienā parka teritorija tiktu uzturēta kārtībā, BMX audzēkņu sportistu vecāki iegulda 

savu darbu un personīgi līdzfinansē parka uzturēšanu un pilnveidošanu, treniņu procesu 

nodrošināšanu un sacensību organizēšanu, kas naudas izteiksmē ir vismaz 150 000 - 200 000 EUR 

gadā. Līdz šim, pateicoties vecāku līdzfinansējumam, ir izveidota, ikdienā tiek uzturēta un pilnveidota 

visa pieejamā BMX sporta parka infrastruktūra, kura nav nožogota un regulāri slēgta, bet ir brīvi 

pieejama ikvienam mazam vai lielam mārupietim.  

 

 BMX ir vienīgais Olimpiskais sporta veids, mūsu novadā, kuram no pašvaldības netiek 

nodrošināta infrastruktūra, telpas, inventārs, sporta forma vai sniegts cits pienācīgs atbalsts, kāds ir 

pieejams citiem sporta veidiem. Darbības laikā ir panākta vienošanās ar pašvaldību par apgaismojuma 

un elektrības rēķina apmaksu, kā arī vienreizējs atbalsts vietējo sacensību organizēšanai, par ko esam 

pateicīgi..  

 Esošā situācija parāda, ka ilgtermiņā no pašvaldības netiek nodrošināts atbalsts trases un 

saistītas infrastruktūras uzturēšanai un pilnveidošanai, salīdzinot ar vairāku futbola stadionu 

izbūvēšanu, kuros ieguldīti vismaz 8 miljoni EUR mūsu nodokļu naudas. Papildus tam netiek saņemts 

līdzvērtīgs sportiskais atbalsts no Mārupes Sporta centra, salīdzinot ar citiem sporta veidiem novadā. 

 

 14 gadu laikā, kopš Mārupes Sporta centra izveidošanas, novada iedzīvotāju un sportot gribošu 

bērnu un jauniešu skaits ir daudzkāršojies. Mārupes sporta centrs publiski uzstāj, ka veic interešu 

izglītību, tā nodrošinot pakalpojumu pēc iespējas lielākam interesentu skaitam, bet realitātē uz savu 

iniciatīvu veic nelegālas profesionālas ievirzes programmu realizēšanu, nomainot tām vienkārši 

nosaukumus, līdz ar to grupās ir neatbilstošs sportistu skaits, treneri izdeg un tā pat visiem 

interesentiem pakalpojums netiek nodrošināts, tā šogad 300 interesenti Mārupes sporta centrā ir 

palikuši “aiz svītras”. 

 

 Starp Mārupes novada sportiskiem bērniem un jauniešiem ir daļa, kuriem ir lielāks potenciāls 

un talants, un šo sniegumu nepieciešams attīstīt nākamajā līmenī. Pulciņu formātos to nav iespējams 

paveikt, jo atšķiras treniņu biežumu un intensitātes prasības, tāpēc, lai sportiski talantīgākie jaunieši 

nedotos prom uz citām pilsētām (Rīga, Jūrmala, Valmiera), bet varētu attīstīties savā novadā, mēs 

aicinājām pašvaldības vadību sākt veidot Mārupes Sporta skolu, kas būtu atsevišķi pārvaldīta un 

finansēta (sporta skolām ir papildus Izglītības un Zinātnes Ministrijas finansējums) no esošā Mārupes 

Sporta centra, kas veicinātu novada kopīgo sportisko sniegumu un rezultātu izaugsmi.  

 



Pēc sarunām ar pašvaldības atbildīgo priekšsēdētāja vietnieku Mārtiņu Bojāru, viņš personīgi atzina, 

ka nav veikta padziļināta analīze un aprēķini novada Sporta skolas veidošanai, kā arī nav definēti 

kritēriji, kāpēc kādi sporta veidu talantīgāki pārstāvji nevarētu tajā darboties. Tā vietā piedāvāja veidot 

privāto sporta skolu, kurā ar laiku apvienot ne tikai BMX sportistus, bet arī citus talantīgus jauniešus. 

 

Lai risinātu ilglaicīgu ignoranci, vērsāmies pie pašvaldības vadītāja Andreja Ences un visiem 

deputātiem, iesniedzot praktiskus priekšlikumus, kā risināt šo situāciju. 

 

1. Pašvaldība atrod iespēju, kā atbalstīt un uzturēt BMX parka infrastruktūru (trases un citas 

pieguļošas sporta būves), un veikt steidzamos uzlabojumus. 

2. Pašvaldība apstiprina vienošanos, ka biedrība Mārupes BMX klubs turpina nodrošināt BMX 

pulciņu caur Izglītības pārvaldi vai MSC vismaz līdz 2030.gadam. 

3. Lai efektīvāk izmantotu līdzekļus, biedrība gatava piesaistīt sociālos uzņēmumus, kas var 

nodrošināt trases un infrastruktūras apsaimniekošanu kā ārpakalpojumu pašvaldībai. 

4. Biedrība BMX Mārupe gatava dibināt privāto sporta skolu (2024-2025) ar Mārupes pašvaldības 

atbalstu infrastruktūras nodrošināšanā.  

 

 Neskatoties uz vecāku un biedrības aicinājumiem pēc līdzvērtīgas attieksmes pret BMX kā 

citiem MSC pārstāvētiem sporta veidiem, no Mārupes sporta centra vadītājas Silvijas Bartuševicas un 

sporta speciālista Riharda Zēberga kā aktīvākā dezinformācija aģitatora  puses ilglaicīgi un 

sistemātiski pret BMX treneriem, kā arī audzēkņu vecākiem tiek vērsta agresīva un aizskaroša 

komunikācija, kas kulminējās apzinātā sabiedrības dezinformācijā š.g. 27.oktobrī, izsūtot nomelnojošu 

viltus ziņu citu sporta veidu audzēkņu vecākiem. Šāda rīcība pierāda MSC, administrācijas represīvās 

metodes, kurās piespiež iesaistīties citu sporta veidu trenerus, kas faktiski ir finansiālā atkarībā, veikt 

dezinformējošus un sabiedrību šķeļošus aktus. 

 

Apgalvojums, ka BMX vecāki vēlas likvidēt Mārupes sporta centru, lai tā vietā veidotu Mārupes 

Sporta skolu, ir publiski un klaji meli. 

 

 Līdz šim meklējām demokrātiskus ceļus un iespējas konstruktīvām sarunām ar pašvaldības 

vadību un aicinājām apsvērt iespēju veidot papildus formātu (sporta skolu) talantīgākajiem Mārupes 

jauniešiem, taču tā vietā no pašvaldības pakļautībā esošas iestādes saņemam klaju nomelnošanu, 

dezinformāciju un aicinājumu veikt parakstu vākšanu pret novada sportiski talantīgo bērnu nākotnes 

attīstību. 

 



Ņemot vērā augstāk minēto, pieprasām Mārupes pašvaldības vadītāju Andreju Enci un visus domes 

deputātus lemt par Mārupes Sporta centra amatpersonu Silvijas Bartušēvicas un Riharda Zēberga 

publisku atvainošanos visiem treneriem un vecākiem, kā arī atstādināšanu no ieņemamiem amatiem, 

un ierosināt disciplinārlietas, lai sauktu pie atbildības LR likumos noteiktā kārtībā. 

 

Vienlaikus informējam, ka par Mārupes Sporta centra un tās amatpersonu faktisko rīcību un saistībā 

ar to organizēto aptauju no biedrības “Mārupes BMX klubs” ir sagatavots un 2022.gada 31.oktobrī 

iesniegts iesniegums  Mārupes novada pašvaldības Ētikas komisijai un ir informēta Latvijas sporta 

skolu direktoru padome, kas sniegs savu atzinumu. Vienlaikus biedrība “Mārupes BMX klubs” izskata 

citus nepieciešamos tiesiskās aizsardzības risinājumus, lai izbeigtu Mārupes Sporta centra un tās 

amatpersonu patvaļu un Mārupes novada pašvaldības bezdarbību situācijas risināšanā. 

 

 

 

 

Ar cieņu un par taisnīgumu mūsu novadā, 

Mārupes BMX sportistu vecāki  

 
Vēstuli sagatavoja Z.Vīķis 

31.10.2022. 

 


