“Mārupe – mūsu mājas 2017”
Projektu konkurss norisinājās no 2017.gada 20.marta līdz 2017.gada 8.maijam. Konkursā piedalījās 12
privātpersonas, iesniedzot 12 projektu pieteikumus – 10 projekti tika iesniegti rīcībā “Sabiedriskās
aktivitātes” un 2 projekti rīcībā “Maza mēroga infrastruktūra”.
Konkursā iesniegtos projektu pieteikumus vērtēja domes apstiprināta konkursa komisija. 8 projekta
pieteikumi tika atzīti par atbilstošiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un tie tika vērtēti pēc
kvalitatīviem vērtēšanas kritērijiem.
Saskaņā ar Mārupes novada domes 2017.gada 14.jūnija lēmumu Nr. 7 tika nolemts atbalstīt un piešķirt
finansējumu sešiem konkursa nolikumam atbilstošiem projektiem. Projekti tika realizēti laika periodā no
2017.gada 20.jūnija līdz 31.oktobrim.
Konkursā realizētie projekti:
Rīcība “Sabiedriskās aktivitātes”
1. “JM GAMES - Ekstrēmo sporta veidu sacensības, paraugdemonstrējumi un darbnīcas”
Projekta ietvaros 2017.gada 17.septembrī Jaunmārupes skeitparkā norisinājās biedrības “Baltic BMX
School” organizētās JM GAMES, kas ir ekstrēmo sporta veidu pasākums ar BMX Frīstaila un BMX
Flatland sacensībām, skeitparka sporta veidu paraugdemonstrējumiem, Street Workout sacensībām un
paraugdemonstrējumiem, veselīga uztura un sporta darbnīcām, dažādiem konkursiem sportistiem un
skatītājiem. Pasākumā kopumā piedalījās ap 100 apmeklētāju, ap 50 no tiem kā sacensību dalībnieki.
Projekta iesniedzējs: Biedrība BALTIC BMX SCHOOL
Piešķirtais finansējums: 2000,00 €

2. “Ārpustelpu fitnesa nodarbības Mārupes novada Skultes ciemā”
Visas sezonas garumā no jūnija beigām līdz oktobrim otrdienās un ceturtdienās Skultes ciema sporta
stadionā notika ārpustelpu fitnesa nodarbības, kuras organizēja SIA “Rodess”. Kopējais skaits – 28
nodarbības, kuras kopumā apmeklēja ap 30 dalībnieku. Nodarbības vadīja profesionāli fitnesa treneri,
ņemot vērā dalībnieku vecumu un fizisko sagatavotību, kā arī laika apstākļus. Nodarbību noslēgumā
dalībnieki atzina, ka ir uzlabojušās fiziskās darba spējas, par ko liecina veselības rādītāji – liekā svara
korekcija, stāja, mugurkaula un locītavu lokanība, kā arī uzlabojies emocionālais stāvoklis.
Projekta iesniedzējs: SIA "Rodess"
Piešķirtais finansējums: 1372,00 €

3. “Omītes leģendas. Mārupes novada stāsti. Tīraine.”
Biedrība “Ievas radošā darbnīca” īstenojot projektu “Omītes leģendas”, apkopoja vēstījumus par Mārupes
ģimeņu senioriem - vecmāmiņām, vecvecmāmiņām, opīšiem - esejas, sacerējumus, īsas biogrāfijas, dzeju.
Kā dzīvoja, kā strādāja, kā sapņoja un mīlēja. Iegūti arī interesanti foto materiāli no seniem ģimeņu
albumiem. Savukārt mākslinieki, iedvesmojoties no stāstu varonēm, radījuši īpašus mākslas darbus.
Projekta varones ir Tīraines seniores, kuras stāstīja par jaunības gadiem novadā, par dzimtu saknēm un
"dzīvo" Latvijas vēsturi. 2017.gada 31.oktobrī Mārupes Kultūras namā tika atklāta izstāde “Omītes
leģendas”, kur ikvienam interesentam bija iespēja caur novada senioru dzīves stāstiem, fotogrāfijām un
mākslinieku darbiem iepazīt novada vēstures līkločus.
Projekta iesniedzējs: Biedrība “Ievas radošā darbnīca”
Piešķirtais finansējums: 2000,00 €

4. “Jaunietis Mārupes novadam”
Lai veicinātu jauniešu iesaisti lēmumu pieņemšanā un uzņēmējdarbību, 2017. gada vasarā un rudenī
notika projekts “Jaunietis Mārupes novadam”. Projektā no 13. līdz 16. jūlijam notika velobrauciens pa
Olaines, Mārupes un Babītes novadiem. Velobrauciena mērķis bija iepazīt savu un blakus novadus, kā arī
veicināt jauniešu iesaisti lēmumpieņemšanā. Savukārt rudenī notika divas tikšanās par uzņēmējdarbību
— ideju ģenerēšanai un izpratnes veicināšanai. Pirmajā tikšanās reizē jaunieši domāja, kādas radošas un
drosmīgas uzņēmējdarbības idejas varētu realizēt, un otrajā tikšanās reizē jaunieši jau aktīvi strādāja,
plānojot, kā ideju īstenot reālā uzņēmējdarbībā, kādas ir tās stiprās un vājās puses un kādas ir
saimnieciskās darbības formas.
Projekta iesniedzējs: Biedrība "Pierīgas partnerība"
Piešķirtais finansējums: 2000,00 €

5. “Fitnesa maratons Mārupes novadā”
2017.gada 9.septembrī Mārupes pamatskolas sporta laukumā Tīrainē norisinājās pirmais Fitnesa
maratons, kuru organizēja biedrība „Veselībai un attīstībai”. Četri profesionāli fitnesa treneri vadīja
astoņas meistarklases ar dažādu pasaulē populāru fitnesa novirzienu demonstrējumiem – Warm up,
Nike+trading club endurance, Nike+Trading club strength, Cardio dance, HITT, Lesmills Bodycombat,
Slow&Strong, Cool down. “Tas bija īsts izturības pārbaudījums visiem sportotājiem, kuri visu vasaru bija
vingrojuši brīvā dabā Mārupē, Jaunmārupē, Tīrainē un Skultē. Fitness veicināja jaunas draudzības,
saliedēja un stiprināja pozitīvo garu,” atzīst biedrības „Veselībai un attīstībai” pārstāve Anda Radziņa.
Projekta iesniedzējs: Biedrība "Veselībai un attīstībai"
Piešķirtais finansējums: 1155,00 €

Rīcība “Maza mēroga infrastruktūra”
6. “Vēstures dabas pārgājiena maršruta izveidošana”
Pēc Mārupes novada iedzīvotāja Miķeļa Jakunova iniciatīvas īstenots projekts “Vēstures dabas pārgājiena
maršruta izveidošana”. Projekta ietvaros izveidoti divi pārgājiena maršruti un divi stendi par novada
vēsturi un dabu. Projekts dažādo brīvā laika pavadīšanas iespējas
novada iedzīvotājiem, kā arī ļauj gūt informāciju par dabu, novada
teritoriju un tās vēsturi.
Projekta iesniedzējs: Miķelis Jakunovs
Piešķirtais finansējums: 2000,00 €

