
“Mārupe – mūsu mājas 2016” 

Projektu konkurss norisinājās no 2016.gada 11.jūlija līdz 2016.gada 12.septembrim. Konkursā piedalījās 

7 privātpersonas, iesniedzot 8 projektu pieteikumus – 4 projekti tika iesniegti rīcībā “Sabiedriskās 

aktivitātes” un 4 projekti rīcībā “Maza mēroga infrastruktūra”. 

Konkursā iesniegtos projektu pieteikumus vērtēja domes apstiprināta konkursa komisija. 5 projekta 

pieteikumi tika atzīti par atbilstošiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un tie tika vērtēti pēc 

kvalitatīviem vērtēšanas kritērijiem. 

Saskaņā ar Mārupes novada domes 2016.gada 28.septembra lēmumu Nr. 28 tika nolemts atbalstīt un 

piešķirt finansējumu pieciem konkursa nolikumam atbilstošiem projektiem. Projekti tika realizēti laika 

periodā no 2016.gada 1.novembra līdz 2017.gada 31.oktobrim. 

 

Konkursā realizētie projekti: 

Rīcība “Sabiedriskās aktivitātes” 

 

1. “Ornamenti Mārupē” 

Biedrības "Mārupes radošā laboratorija" 2016.gada novembrī un decembrī rīkotajās meistarklasēs 

mākslinieku darbnīcās Mārupes novadā lieli un mazi radošie novadnieki iepazinās ar Senlatviešu 

aizsargzīmēm - ornamentiem. Katrs jaunais mākslinieks ar patiesu interesi un iedvesmu izvēlējās savu 

zīmi un izmantoja to kā ornamentu, kuru uzgleznoja uz audekliņa un veltīja savai ģimenei. Savukārt 

biedrības mākslinieki šajā radošajā laboratorijā veica izpētes darbu, meklējot spēcīgākos, skaistākos 

ornamentus, lai tos uzgleznotu uz Lieldienu olu vides objektiem novadā. 

Projekta iesniedzējs: Biedrība "Mārupes radošā laboratorija" 

Piešķirtais finansējums: 2000,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. “Dizains top Mārupē” 

Projekta ietvaros tika rīkotas interesantas radošās darbnīcas, kuru ietvaros bērni, jaunieši un pieaugušie 

mārupieši varēja piedalīties dažādās mākslas nodarbēs, sākot no dizaina izstrādes plakāta mākslā līdz pat 

porcelāna apgleznošanai. Tāpat vairāki mākslinieki kopā ar dizaineri Eviju Pamovsku radīja jaunu dizainu 

stiklaplasta taureņiem, kuri tika izvietoto novadā. 2017.gada 29.maijā tika atklāta Mārupes vizuālās 

mākslas studijas izstāde "Dizains top Mārupē", kurā varēja apskatīt plakāta dizainus, Renesanses 

portretus, grieķu vāzes dizainus, apgleznotu porcelānu, flīzītes un citus jauno mākslinieku veidotus 

darbiņus. 

Projekta iesniedzējs: Biedrība "Mārupes vizuālās mākslas studija" 

Piešķirtais finansējums: 2000,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. “Mārupes novada raksta ieaušana audumā kā kultūrvēsturiskās tradīcijas turpinājums 

jaunradē”  

Projekta ietvaros mārupiete un audēja Edīte Začeste iniciēja īpašu aktivitāti, kuras ietvaros tika radīts un 

izvēlēts Mārupes novadam pašam savs tautisks brunču raksts un josta. Projekta laikā ar iedzīvotāju 

līdzdalību tika izvēlēts ieausts audumā, jostā un grāmatzīmē Mārupes novada rakstu. Ar ievērojamu 

iedzīvotāju balsu pārsvaru tika izvēlēta josta, kurā attēlota Māras zīme un Mārupes ģerbonī esošais 

četrlapu āboliņš. Savukārt brunču rakstu veido Pierīgai raksturīgas pelēkas krāsas biezas strīpas un 

smalkas strīpas novada krāsās – sarkanā, zaļā dzeltenā un zilā. Šī aktivitāte ir nozīmīga ir novada vēsturei, 

jo līdz šim Mārupes novadā nebija sava raksta. Projekts izradījās ne tikai noderīgs Mārupes novadam 

kopumā, bet arī lieliska dāvana Latvijai 100 gadu jubilejā. 

Projekta iesniedzējs: Edīte Začeste 

Piešķirtais finansējums: 1400,00 € 

 

 



 

 

4. “Mārupe. Mājas sajūtas” 

Projekta ietvaros tika veikta izpēte par senākajām Mārupes durvīm, durvju slēdžiem; kultūrvides, vēstures 

un mākslas tehnikas apzināšana radošajās darbnīcās un meistarklasēs. Tika rīkota fotoekspedīcija, kuras 

ietvaros tika meklētas interesantākās senās un mūsdienu durvis, durvju slēdži novadā. 2017.gada 

30.septembrī Mārupes Kultūras namā tika atklāta mākslas projekta “Mārupe. Mājas sajūtas” ietvaros 

izveidotā izstāde “Durvis”. “Gatavojoties Latvija Valsts simtgadei, tika izzināti mūsu novada vēstures 

līkloči. Izstādes “Durvis” ietvaros dalībnieki tika iepazīstināti ar simtgadīgiem novada dokumentiem un 

kartēm, kurus projekta laikā atklājām gleznojot tepat Lapiņmuižā,” saka izstādes kuratore, māksliniece 

Ieva Caruka, biedrība “‘Ievas radošā darbnīca”. 

Projekta iesniedzējs: Biedrība “Ievas radošā darbnīca” 

Piešķirtais finansējums: 2000,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīcība “Maza mēroga infrastruktūra” 

5. “Labiekārtots aktīvās atpūtas un sporta laukums Tīrainē”  

Projekta ietvaros tika izveidots labiekārtots, komfortabls un drošs aktīvās atpūtas un sporta laukums 

Tīrainē, kas gada siltajā laikā izmantojams pludmales volejbolam, bet sala laikā – hokejam. Īstenotais 

projekts nodrošina kvalitatīvu un drošu sportisko aktivitāšu norisi, veicina iedzīvotāju iesaistīšanos 

Tīraines ciema sabiedriskajā dzīvē, kā arī nodrošina enerģijas un ūdens resursu ietaupījumu. Iedzīvotāji 

ir gandarīti par paveikto rezultātu. Ir patiess prieks redzēt, ka uzlabotais laukums rosina dažādu vecumu 

iedzīvotājus aktīvi pavadīt laiku kopā. 

Projekta iesniedzējs: Maija Križmane 

Piešķirtais finansējums: 2000,00 € 

 

 


