
Projektu konkurss tiek īstenots kopš 2016.gada. Divās rīcībās 
- “Sabiedriskās aktivitātes” un “Maza mēroga infrastruktūra” 
– Mārupes novada iedzīvotāji, biedrības un komersanti var 
saņemt pašvaldības finansējumu, lai īstenotu sabiedrībai 
nozīmīgus projektus kultūras, izglītības un sporta jomās, kā 
arī, lai labiekārtotu pašvaldībai vai privātīpašniekam piederošu 
teritoriju. Iniciatīvas tiek īstenotas uz brīvprātības principa, 
nesaņemot par to atlīdzību.

Gūstiet iedvesmu idejām, iepazīstoties ar līdz šim īstenotajiem 
projektiem, kā arī esiet drosmīgi un īstenojiet savus projektus!

Projektu konkurss 

MĀRUPE –
MŪSU MĀJAS

Apstiprinātie projekti no 2016. līdz 2020. gadam

Rīcībā “Sabiedriskās aktivitātes”

Rīcībā “Maza mēroga infrastruktūra”



Pēterdienas tradīciju iepazīšana, 
svētku svinēšana un danču vakars. 
Svētkus vadīja tradīciju kopa “RADI”, 
jauniešu folkloras studija “Banga” un 
danču mūzikas grupa “Trejdeviņi”.

Vietējā ekspertu grupa – speciālisti 
kultūras, literatūras un mākslas jomā 
radīja Mārupes novada tautisko rakstu, 
kas tika ieausts jostā un brunčos, 
tādejādi iedzīvinot „Mārupes novada 
stāstu”.

Tradīciju skola 2020 – 
Pēterdienas danču nakts

Mārupes novada raksta 
ieaušana audumā kā 
kultūrvēsturiskās 
tradīcijas turpinājums 
jaunradē

Projekta īstenotājs
Gunta Siliņa-Jasjukeviča

Projekta īstenotājs
Edīte Začeste

RĪCĪBĀ “SABIEDRISKĀS 
AKTIVITĀTES”
KULTŪRA UN IZGLĪTĪBA



Tikšanās ar sabiedrībā zināmiem dažādu 
profesiju pārstāvjiem – Jāni Streiču, Olgu 
Dreģi, Inesi Ziņģīti, Viju Vētru un Ainu Matīsu. 
Iedvesmojošs pasākumu cikls dažādu vecumu 
un interešu cilvēkiem, lai pilnveidotu zināšanas, 
atrastu jaunus hobijus, rastu motivāciju 
pozitīvai, aktīvai  attieksmei pret dzīvi, rosinātu 
radošumu, veicinātu jaunu ideju rašanos.

Bērniem un jauniešiem noorganizētas 
radošās darbnīcas un meistarklases 
ornamentu gleznošanā. Apgleznoti 
Lieldienu vides objekti, kuri svētku 
laikā rotā Mārupes novadu. 

Lekciju cikls topošajiem vecākiem par 
jautājumiem, kas saistīti ar bērniņa 
gaidību laiku un pēcdzemdību periodu, 
t.sk. vecāku emocionālo labklājību. 
Apskatīti praktiski jautājumi par 
zīdīšanu, jaundzimušā aprūpi, sievietes 
ķermeni pēc dzemdībām u.c.

Dzīvā bibliotēka

Ornamenti Mārupē

Bezmaksas lekciju cikls 
vecākiem gaidībās un pēc 
bērniņa piedzimšanas

Projekta īstenotājs
SilJa, SIA

Projekta īstenotājs
Mārupes radošā laboratorija, 
biedrība

Projekta īstenotājs
Mentoring, SIA



Sirsnīgās, aktīvās noskaņās aizvadīta 
aktīva un piedzīvojumiem piepildīta 
diena, dodot iespēju daudzbērnu 
ģimenēm izrauties no ikdienas un 
kvalitatīvi pavadīt kopā laiku, izjūtot 
savstarpējo mieru, prieku, laimi un 
mīlestību. 

Vasaras sezonā noorganizētas 
apmācības skrituļslidošanā. Pasākuma 
mērķis ir apmācīts, tātad drošs un 
vesels skrituļslidotājs. Pasākums 
īstenots 2019. un 2020.gadā. 

Atpūtas diena Mārupes 
Goda ģimenēm – 
daudzbērnu ģimenēm

Drošs skrituļslidotājs - vesels 
skrituļslidotājs! Drošas 
skrituļslidošanas skola - 
apmācība, pilnveidošana, 
drošība uz slidām

Projekta īstenotājs
Mārupes Nākotnei, biedrība

Projekta īstenotājs
Sporta klubs Virsotne, biedrība

RĪCĪBĀ “SABIEDRISKĀS 
AKTIVITĀTES”
SPORTS UN AKTĪVA BRĪVĀ 
LAIKA PAVADĪŠANA



Noorganizēta džudo diena ar mērķi 
jauniešu vidū popularizēt veselīgu 
dzīvesveidu un džudo kā olimpisko 
sporta veidu. Pasākums īstenots 2019. 
un 2020.gadā.

Pasākums, kurā norisinājās BMX Freestyle, 
BMX Flatland un ielu vingrošanas sacensības. 
Pasākuma laikā tika nodrošināti dažādi skeitparka 
sporta veidu paraugdemonstrējumi. 

Nodrošināti kendama treniņi Mārupes 
novada bērniem profesionālu kendama 
spēlētāju vadībā. Noslēgumā notika 
improvizētas sacensības ar pazīstamu 
sportistu piedalīšanos.

Džudo diena Mārupē

JM GAMES - ekstrēmo sportaveidu 
sacensības, paraugdemonstrējumi 
un darbnīcas

Kendama treniņi Mārupes 
novada bērniem

Projekta īstenotājs
Džudo klubs Mārupe, biedrība

Projekta īstenotājs
BALTIC BMX SCHOOL, biedrība

Projekta īstenotājs
INXIDE, SIA



Izveidots pārgājiena maršruts pie golfa 
laukuma “Viesturi”. Uzstādīti stendi 
par novada vēsturi, dabu, vēstures 
un dabas apskates vietām un par 
Bermontiādes laiku Mārupes novadā. 
Uzstādīti soliņi un piknika galds. 
Projekts īstenots divās kārtās.

Privātīpašumā “Mazmeiri”, Tīrainē 
izveidots aktīvās atpūtas un sporta 
laukums, kas vasaras mēnešos 
izmantojams pludmales volejbolam, 
bet ziemas mēnešos slidošanai un 
hokejam. 

Vēstures dabas 
pārgājiena maršruta 
izveidošana

Labiekārtots aktīvās 
atpūtas un sporta 
laukums Tīrainē

Projekta īstenotājs
Miķelis Jakunovs un Pierīgas 
Partnerība, biedrība

Projekta īstenotājs
Maija Križmane

RĪCĪBĀ “MAZA MĒROGA 
INFRASTRUKTŪRA”



Pašvaldības īpašumā labiekārtots 
rotaļu laukums bērniem - uzstādīts 
slidkalniņš ar mājiņu, karuselis un 
šūpoles.

Pašvaldības īpašumā “Sprosti-1”, 
Jaunmārupē labiekārtots atpūtas 
laukums bērniem. Uzstādīts rotaļu 
namiņš, slidkalniņš, vingrošanas 
komplekss bērniem un pusaudžiem, 
šūpoles un smilšu kaste. Projekts 
īstenots piecās kārtās. 

Privātīpašumā izveidota pastaigu 
taka ceļam pieguļošajā mežā no 
Jaunmārupes benzīntanka līdz 
Jaunimaku pļavai.

Bērnu rotaļu un atpūtas 
laukuma ierīkošana 
Meldriņu ielā 3, Mārupē

Bērnu rotaļu laukuma 
izveide Jaunmārupes ciemā 

Droša pastaiga pa Peļu 
ceļu (no Jaunmārupes līdz 
Imakām)

Projekta īstenotājs
Oscar Wedding Studio, IK

Projekta īstenotājs
Jaunmārupes iedzīvotāju biedrība

Projekta īstenotājs
Mārtiņš Galiņš



Fiziskas personas Juridiskas personas

Aicinām būt radošiem un 
īstenot savus projektus:

Deklarētā dzīvesvieta, 
darba vieta vai mācību 

vieta ir Mārupes novada 
administratīvajā teritorijā.

Lai fiziska persona saņemtu 
finansējumu 100% apmērā bez 
nodokļa atvilkuma, uz projekta 

īstenošanas laiku tai ir jābūt 
reģistrētai kā saimnieciskās 

darbības veicējam.

Reģistrētā un faktiskā 
darbības vieta ir Mārupes 
novada administratīvajā 

teritorijā.

Projektu konkursa “Mārupe – mūsu mājas” mērķis ir uzlabot dzīves 
vides kvalitāti Mārupes novadā, atbalstot iedzīvotāju iniciatīvas, 
tādejādi veicinot atbildību par savu dzīves vidi, kā arī iesaistīšanos un 
līdzdalību sabiedriski nozīmīgu un inovatīvu projektu īstenošanā.

Tālr. 67934695
E-pasts marupe@marupe.lv
www.marupe.lv

IR IDEJA? PIESAKIES 
KONSULTĀCIJAI UN 
NĀC CIEMOS!


