“Mārupe – mūsu mājas 2018”
Projektu konkurss norisinājās no 2017.gada 10.novembra līdz 2018.gada 11.janvārim. Konkursā
piedalījās 14 privātpersonas, iesniedzot 15 projektu pieteikumus – 10 projekti tika iesniegti rīcībā
“Sabiedriskās aktivitātes” un 5 projekti rīcībā “Maza mēroga infrastruktūra”.
Konkursā iesniegtos projektu pieteikumus vērtēja domes apstiprināta konkursa komisija. 10 projekta
pieteikumi tika atzīti par atbilstošiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un projekta pieteikuma
atbilstības kritērijiem. Tie tika nodoti iedzīvotāju balsojumam un tika uzsākta to vērtēšana pēc
kvalitatīviem vērtēšanas kritērijiem.
Saskaņā ar Mārupes novada domes 2018.gada 28.februāra lēmumu Nr. 9 tika nolemts atbalstīt un piešķirt
finansējumu deviņiem konkursa nolikumam atbilstošiem projektiem:

Rīcība “Sabiedriskās aktivitātes”
1. “Meistarklases stikla un porcelāna apgleznošanā”
Meistarklašu organizēšana stikla un porcelāna apgleznošanā Lieldienās un
Mārtiņdienā, noslēgumā izstāde. Mārupē attīstās dažādu veidu interešu un
profesionālās ievirzes mākslas jomas – stikla apgleznošana, porcelāna
apgleznošana, zīmēšana, gleznošana, grafika u.c., stikls un porcelāns gala
rezultātā prasa noteiktu apstrādi, kas prasa noteiktu materiāli tehnisko bāzi.
Ieguvēji ir visi novada iedzīvotāji – mākslas interesenti.
Projekta iesniedzējs: Elīna Brese
Piešķirtais finansējums: 1994,00 €
2. “Meistarklases vizuāli plastiskās mākslas ievirze Mārupes novadā”
Meistarklašu organizēšana keramikā Lieldienās un Mārtiņdienā, noslēgumā
izstāde. Mārupē attīstās dažādu veidu interešu un profesionālās ievirzes
mākslas jomas – keramika, zīmēšana, gleznošana, grafika u.c. Keramika gala
rezultātā prasa noteiktu apstrādi, kas prasa noteiktu materiāli tehnisko bāzi.
Ieguvēji ir visi novada iedzīvotāji – mākslas interesenti.
Projekta iesniedzējs: Mairita Eglīte
Piešķirtais finansējums: 1985,00 €
3. “„Mana Mārupe” Lielformāta glezna Balto galdautu svētkos un Mākslas dienas darbnīcas
Mārupē”
Projektā „Mana Mārupe” vienosimies nebijušā pasākumā novadā- lielformāta
gleznā, tā no balta audekla Balto galdautu svētku laikā 4.maijā pārtaps par
košu, laikmetīgu gleznu. Profesionālo mākslinieku vadībā mazi, lieli
mārupieši varēs iegleznot savu svētku sajūtu kopējā kompozīcijā.
Tradicionāli pavasarī notiek arī Mākslas dienas Latvijā. Radošās darbnīcas
Mākslas dienās novadnieki ik gadu gaida ar lielu prieku un entuziasmu.
Lielformāta gleznojums būtu kā svētku kulminācija Mākslas dienām Latvijas
simtgadē.
Projekta iesniedzējs: Ieva Markēviča
Piešķirtais finansējums: 2000,00 €
4. “Atklājam un kopā piedzīvojam tautas tradīciju spēku mūsdienu Mārupē!”
Projekta ietvaros ir paredzēts izglītojošs sarunu vakars par tradicionālo svētku
nozīmi un jēgu mūsdienu cilvēku dzīvē, kā arī tradicionālo gadskārtu svētku
Jāņu svinēšanas praktikums – svinības Jāņu ielīgošana Mārupes
“Zirgzandelēs”, kas domāts ģimenēm, pieredzējušu tradicionālās kultūras
praktiķu vadībā. Ar savām aktivitātēm vēlamies veidot aktīvu Mārupes
komūnu, kam nav vienaldzīga Mārupes sabiedriskā dzīve, tās attīstība,
pilnveidošana.
Projekta iesniedzējs: Inga Keistere

Piešķirtais finansējums: 2000,00 €
5. “Mārupes vidusskolas pasākumi Latvijas 100 gadu jubilejai”
Projekta mērķis ir vecākiem, skolniekiem un skolotājiem savstarpēji
sadarbojoties Mākslas dienu ietvaros radīt paliekošu instalāciju no koka
dēļiem Latvijas kontūras veidolā veltītu Latvijas 100 gadu jubilejai un
Mārupes novadam. Taču Ģimeņu sporta dienā organizēt skolas vēsturē un
novadā paliekošu pasākumu ar Latvijas 100 gadu jubilejai veltītiem
apbalvojumiem, tādā veidā stiprinot ģimeņu aktivitātes, vērtības un tradīcijas.
Projekta iesniedzējs: Mārupes vidusskolas izglītības un atbalsta biedrība
Piešķirtais finansējums: 1922,00 €

Rīcība “Maza mēroga infrastruktūra”
6. “Bērnu rotaļu un atpūtas laukuma ierīkošana Meldriņu ielā 3, Mārupē”
Projekta ietvaros plānots izveidot bērnu rotaļu laukumu, jo konkrētajā apkaimē
bērniem nav pieejama neviena moderna, mūsdienu prasībām atbilstoša, droša,
videi draudzīga bērnu rotaļu laukuma brīvā laika pavadīšanai. Projekta mērķis
ir veicināt bērnu fiziskās aktivitātes svaigā gaisā, no kura ieguvēji būtu visas
ģimenes ar bērniem.
Projekta iesniedzējs: Oscar Wedding Studio, IK
Piešķirtais finansējums: 4985,00 €
7. “Aktīvās atpūtas zona: bērnu rotaļu laukums un sporta laukums jauniešiem un pieaugušiem
Jaunmārupes ciemā (1.kārta)”
Radīt drošu un aizraujošu vidi aktīvai un veselīgai laika pavadīšanai gan
bērniem, gan pieaugušajiem, izveidojot rotaļu laukumu un sporta spēļu
laukumu Jaunmārupes ciemā. 1.kārtā paredzēta bērnu aktīvās atpūtas laukuma
izveide – bērnu rotaļlaukuma būvlaukuma sagatavošana, melnzemes
noņemšana, smilšu atvešana un izlīdzināšana, āra rotaļu izvietošana,
melnzemes paugura vasaras un ziemas aktivitātēm, kā arī pludmales volejbola
laukuma izveide un pieguļošās teritorijas apzaļumošana.
Projekta iesniedzējs: Elīna Parhomenko
Piešķirtais finansējums: 5000,00 €
8. “Droša pastaiga pa Peļu ceļu (no Jaunmārupes līdz Imakām)”
Projekta ideja ir izbūvēt vides objektu – taku caur ceļam pieguļošo mežu ~ 350
m garumā posmā no Jaunmārupes degvielas uzpildes stacijas līdz Jaunimaku
pļavai. Ieguvēji no projekta realizācijas būs gan novada iedzīvotāji, gan novada
viesi, t.i. kājāmgājēji, skrējēji, nūjotāji, riteņbraucēji.
Projekta iesniedzējs: Mārtiņš Galiņš
Nepieciešamais finansējums: 1975,00 €
9. “Aktīvas atpūtas zona: bērnu rotaļu laukums un sporta laukums jauniešiem un pieaugušiem
Jaunmārupes ciemā (2. kārta)”
Radīt drošu un aizraujošu vidi aktīvai un veselīgai laika pavadīšanai gan
bērniem, gan pieaugušajiem, izveidojot rotaļu laukumu un sporta spēļu
laukumu Jaunmārupes ciemā. 2.kārtā paredzēta āra rotaļu laukuma elementu
izvietošana (trošu ceļš, šūpoles balansieris, šūpoles uz atsperes).
Projekta iesniedzējs: Vineta Kutkēviča
Piešķirtais finansējums: 5000,00 €
Projekti tiek realizēti laika periodā no 2018.gada 8.marta līdz 30.novembrim.

