
 

 

 

 

 

Pielikums Nr.1 

Mārupes novada domes 

2019.gada 27. februāra  sēdes Nr.2 

lēmumam Nr.36 

 

 

NOLIKUMS 

 

Tiesību piešķiršana saņemt pašvaldības līdzfinansējumu Mārupes kausa izcīņas 

sacensību “MINI-MOTOKROSS” (pieci posmi), Mārupes kausa izcīņas sacensību  

“MINI-MOTOKROSS KOMANDĀM” un “MĀRUPES LIELAIS MOTOKROSS” 

organizēšanai Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2019.gadā dažāda vecuma 

grupu Mārupes novada iedzīvotājiem 

 

 

 

 

 

1. Pašvaldība Mārupes novada pašvaldība 

 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas 

numurs 

 

90000012827 

Adrese      Daugavas iela 29, Mārupes novads, LV2167  

Tālrunis  67934695  Fakss  67149858 

Kontaktpers.   Mārupes novada Sporta centra vadītāja Silvija Bartuševiča 

 

 

 Interneta adrese: Mārupes novada pašvaldības mājas lapā - http://www.marupe.lv 

 

    1. Posms 05.06. 

    2. Posms 03.07. 

    3. Posms 31.07. 

    4. Posms 21.08. 

    5 . Posms 05.10. un Mārupes Lielais Motokross 

2. Pasākuma nosaukums:  

Tiesību piešķiršana saņemt pašvaldības līdzfinansējumu Mārupes kausa izcīņas sacensību 

“Mini-motokrosā” piecu posmu, Mārupes kausa izcīņa “Mini-motokrosā komandām” un 

“Mārupes Lielā motokrosa” viena posma organizēšanai Mārupes novada administratīvajā 

teritorijā 2019.gadā dažādu vecumu grupu Mārupes novada iedzīvotājiem.  

 

3. Pasākuma “Mini – motokross” un “Mini-motokross komandām” apraksts:  

3.1. Mārupes kausa izcīņas piecu posmu organizēšana šādām vecuma grupām:MX 50 rūķīši (3-

6 gadi), MX 50 jaunākā grupa (5-7 gadi), MX 50 vecākā grupa (7-9 gadi), MX 65 jaunākā 

grupa (7-10 gadi), MX 65 vecākā grupa (10-12 gadi), MX 85 jaunākā grupa (10-12 gadi), MX 

85 vecākā grupa (12-15 gadi), Kvadri 50 rūķīši (3-6 gadi), kvadri 50 jaunākā grupa (5-7 gadi), 

kvadri 50 vecākā grupa(7-9 gadi), kvadri 100 vecākā grupa(11-13 gadi), kvadri 100 jaunākā 

grupa (8-11 gadi), kvadri 70 (6-10 gadi), MX 125 jaunieši (14-17 gadi) laika posmā no jūnija 

līdz novembrim vienu reizi mēnesī. (5 posmi) un Mārupes kausa izcīņa mini motokrosa 



komandām piecu posmu ieskaitē, kas noris paralēli mini motokrosa sacensību individuālajā 

ieskaitē. 

Sacensības notiek saskaņā ar Latvijas Motosporta Federācijas (LaMSF) apstiprinātiem 

motokrosa un tehniskajiem noteikumiem. 

 

3.2. Pasākuma “Mini – motokross” mērķis: 

 Veicināt Mārupes novada iedzīvotāju iesaistīšanos sporta nodarbībās; 

 Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu; 

 Sekmēt Mārupes novada iedzīvotāju sportiskos rezultātus; 

 Veicināt Mārupes novada bērnu un jauniešu (3 - 17 gadi) kvalitatīvu brīvā laika 

pavadīšanu;  

 Veicināt Mārupes novada jauniešu nodarbinātību brīvajā laikā; 

 Veicināt Mārupes jauniešu pozitīvu attieksmi sportiskam, aktīvam un veselīgam dzīves 

stilam; 

 Rosināt jauniešu interesi par tehniskajiem sporta veidiem. 

 

3.3. Sacensību “Mini – motokross” piecu posmu un “Mini-kross komandām” 

organizēšana, nodrošinot: 

 ka motokrosa norises pieci posmi notiek  Mārupes novada administratīvajā teritorijā; 

 reģistrācijas sekretariātu  - vismaz 2 gab. galdus, vismaz 4 gab. krēslus, nepieciešamās 

kancelejas preces, biroja tehniku, un elektronisko apļu skaitīšanas sistēmu, 10 

tiesnešus (Latvijas motosporta federācijas licencētie tiesneši); 

 mūzikas aparatūru sacensību apskaņošanai ar komentētāju pēdējā posmā; 

 pasākuma vizuālo iekārtojumu; 

 moto trases noformēšanu saskaņā ar Latvijas Motosporta Federācijas (LaMSF) 

noteikumiem; 

 pasākuma tehnisko nodrošinājumu (pļaušanas darbi, trases laistīšana, ceļu 

izlīdzināšana u.c.); 

 sertificētu sacensību trasi; 

 apbalvošanas vietas vizuālo noformējumu; 

 balvas sacensību uzvarētājiem; 

 foto  vai video apskatu; 

 ātrās neatliekamās medicīniskās brigādi. 

 

 

4.  Pasākuma “ Mārupes Lielais motokross ” apraksts:  

4.1. Mārupes kausa izcīņas posma organizēšana šādās klasēs un šādām vecuma grupām: MX50; 

MX65; MX85;  MX125 Jaunieši (MX50-MX125 jaunieši vecumā līdz 17 gadiem); MX Dāmas; 

Veterāni 40+;Veterāni 50+; Vietējie Hobiji; Retro 175; Retro250;  Retro 350IŽ; Retro500; 

Kvads 50;Kvads 70; Kvads100,  Sacensības notiek saskaņā ar Latvijas Motosporta Federācijas 

(LaMSF) apstiprinātiem motokrosa un tehniskajiem noteikumiem. 

 

4.2. Pasākuma “ Mārupes Lielais motokross ” mērķis: 

 Veicināt visu vecuma grupu Mārupes novada iedzīvotāju iesaistīšanos sporta 

nodarbībās; 

 Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu; 

 Sekmēt Mārupes novada iedzīvotāju sportiskos rezultātus; 

 Veicināt Mārupes novada iedzīvotāju kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu;  

 Veicināt Mārupes novada iedzīvotāju un jauniešu nodarbinātību brīvajā laikā; 

 Veicināt Mārupes iedzīvotāju un jauniešu pozitīvu attieksmi sportiskam, aktīvam un 

veselīgam dzīves stilam; 

 Rosināt jauniešu interesi par tehniskajiem sporta veidiem. 



 Uzdrošināt Mārupes sievietes nodarboties ar šo sporta veidu.  

 

4.3. Pasākums “Mārupes Lielais motokross” sastāv no šādām aktivitātēm: 
 

4.3.1. sacensību “ MĀRUPES LIELAIS MOTOKROSS 2019 ” organizēšanu nodrošinot: 

 reģistrācijas sekretariātu  - vismaz 2 gab. galdus, vismaz 4 gab. krēslus, nepieciešamās 

kancelejas preces, biroja tehniku, un elektronisko apļu skaitīšanas sistēmu, 10 

tiesnešus (Latvijas motosporta federācijas licencētie tiesneši); 

 mūzikas aparatūru sacensību apskaņošanai ar komentētāju; 

 pasākuma vizuālo iekārtojumu; 

 moto trases noformēšanu saskaņā ar Latvijas Motosporta federācijas (LaMSF) 

noteikumiem; 

 pasākuma tehnisko nodrošinājumu (pļaušanas darbi, trases laistīšana, ceļu 

izlīdzināšana u.c.); 

 sertificētu sacensību trasi; 

 apbalvošanas vietas vizuālo noformējumu; 

 balvas sacensību uzvarētājiem; 

 foto  vai video apskatu; 

 ātrās neatliekamās medicīniskās brigādi. 

 

5. Pašvaldības līdzdalība: 

Paredzēt  pasākuma organizēšanai finansējumu no Mārupes novada domes budžeta līdz 

7000-  EUR, bet ne vairāk kā 50% no paredzamo izdevumu koptāmes. 

Paredzamo izdevumu koptāmē ir iekļaujamas tikai tās izmaksas, kuras ir tieši 

nepieciešamas pasākuma organizēšanai. Pašvaldībai ir tiesības izvērtēt Pretendenta tāmi un 

izņemt tās izmaksas, kuras pašvaldības neatzīst par nepieciešamām pasākuma organizēšanai 

saskaņā ar pašvaldības prasībām. Šajā gadījumā pašvaldības atbalsts ir aprēķināms no 

paredzamo izdevumu koptāmes bez šī punkta kārtībā izņemtajām izmaksām.  

 

6. Pretendenta līdzdalība: organizēt pasākuma norisi, nodrošinot  3. un 4.punktā minēto 

darbību veikšanu un nosprausto mērķu sasniegšanu. Pretendents nodrošina: 

 

6.1. tehnisko nodrošinājumu:   

 trases nožogojumu; 

 sacensību trases tehnisko nodrošinājumu (pļaušanas darbi, trases laistīšana, ceļu 

izlīdzināšana u.c.); 

 elektronisko apļu skaitīšanas sistēmu; 

 mūzikas aparatūru; 

 biroja un datortehniku; 

 kancelejas un saimniecības preces; 

 tualetes; 

 teritorijas sakopšanu. 

 

6.2. cilvēkresursus: 

 pasākuma sacensību komentētāju, pēdējā posmā; 

 ne mazāk kā 10 LaMSF licencētus tiesnešus; 

 1 fotogrāfu katrā pasākumā; 

 tehnisko personālu;  

 reģistrācijas sekretariātu; 

 ātrās neatliekamās medicīniskās brigādi. 

 

7. Pretendenta finansējums: ne mazāk kā 50% no paredzamo izdevumu koptāmes.  

 



8.Pretendentam izvirzāmas obligāti izpildāmas prasības:  

Tiesības organizēt pasākumu Mārupes novadā var tikt piešķirtas tikai tam 

Pretendentam,  

8.1. kurš atbilst visām Mārupes novada Domes 2015.gada 28.janvāra saistošo noteikumu 

Nr.4/2015 „Par kārtību, kādā pašvaldība atbalsta sabiedriski nozīmīgus pasākumus Mārupes 

novadā” 3.punktā izvirzītajām prasībām; 

8.2. kura piedāvātais paša finansējums nav mazāks par 50% no izdevumu koptāmes; 

8.3. kurš iesniedza pieteikumu, kas noformēts saskaņā ar nolikuma 10.punktu un satur visu 

informāciju saskaņā ar nolikuma 11.punktu.  

 

 

 

 

9. Pretendentam izvirzāmas papildus prasības: 

Papildus prasības nav uzskatāmas par obligāti izpildāmām, šo prasību izpilde dod iespēju 

katram pretendentam iegūt noteiktu punktu skaitu saskaņā ar nolikuma 13.punktu. Katrs 

pretendents pats nosaka šo prasību izpildes apjomu atkarībā no sev vēlamā iegūstamā punktu 

skaita.  

9.1. Pretendents piedāvā finansējumu lielāku par 50% no paredzamo izdevumu koptāmes; 

9.2. Pretendents informē sabiedrību par pasākumu ar vides reklāmas palīdzību: 

9.2.1. izvietojot vides reklāmas materiālu Mārupes novadā ne mazāk kā 70 gab. A3 formāta 

plakāti,  

9.2.2. izvietojot informatīvu vides reklāmu ārpus Mārupes novada;  

9.3. Pretendents pirms un pēc  pasākuma nodrošina informācijas publicēšanu par pasākumu 

Mārupes novada tīmekļa vietnē, vietējā laikrakstā “Mārupes Vēstis” laika posmā no jūnija līdz 

janvārim, šādā apjomā: rezultātu un informācijas atjaunošana, raksti, preses relīzes, foto 

nedēļas laikā pēc sacensībām. 

9.4. Pretendents organizē sacensības “Mini – motokross” un “Mini-kross komandām” kā vietēja 

izcīņas sacensības, un “Mārupes Lielais motokross” kā nacionālā mēroga motokrosa sporta 

sacensības.  

 

10. Pieteikšanās kārtība: Pieteikumi jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu no 2019.gada 

5.marta līdz 2019.gada 5.aprīlim. Nosūtot pieteikumu pa pastu, Pretendents uzņemas 

atbildību par pieteikuma saņemšanu līdz nolikumā norādītajam laikam un vietai. Pieteikumi 

pēc norādītā iesniegšanas termiņa netiks pieņemti, pa pastu saņemtie pieteikumi tiks nosūtīti 

atpakaļ Pretendentam neatvērti.  

 

11. Pieteikuma noformējuma prasības: 

Pieteikums noformējams saskaņā ar Mārupes novada domes 2015.gada 28.janvāra 

saistošo noteikumu Nr.4/2015 „Par kārtību, kādā pašvaldība atbalsta sabiedriski nozīmīgus 

pasākumus Mārupes novadā” 12.punktu.  

 

12. Pieteikuma saturs:  

Pieteikumā norāda visu informāciju saskaņā ar Mārupes novada domes 2015.gada 

28.janvāra saistošo noteikumu Nr.4/2015 „Par kārtību, kādā pašvaldība atbalsta sabiedriski 

nozīmīgus pasākumus Mārupes novadā” 13.punktu. Pieteikumam obligāti ir pievienojami 

dokumenti (oriģināli vai apliecinātas kopijas), kas pierāda pieteikumā norādīto informāciju.  

Pieteikumam obligāti ir pievienojami šādi dokumenti:  

1. izvērsta tāme par plānotām izmaksām, izdalot Pretendenta finansējumu un pašvaldības 

finansējumu. Tāmei jāsatur visas pozīcijas, kuras būs vēlāk nepieciešamas atskaites 

sagatavošanai; 

2. Pretendenta sagatavotais sacensību un aktivitāšu norises grafiks un nolikums saskaņā ar 

Pasākuma organizēšanas prasībām (Nolikuma pielikums). 

 

13. Pieteikumu vērtēšanas un tiesību piešķiršanas kārtība: 



Pieteikumus vērtē Mārupes novada dome saskaņā ar Mārupes novada domes 2015.gada 

28.janvāra saistošo noteikumu Nr.4/2015 „Par kārtību, kādā pašvaldība atbalsta sabiedriski 

nozīmīgus pasākumus Mārupes novadā” 17.-20.punktiem.  

 

Vērtēšana otrajā posmā notiek, piešķirot katram pieteikumam  noteiktu punktu skaitu, 

pēc sekojošiem specifiskiem atlases kritērijiem: 

 

Nr.p.k. Vērtēšanas kritēriji Iegūtie punkti 

 Pretendenta 

finansējums 

Paša finansējums 

vairāk par 80% no 

paredzamo izdevumu 

tāmes 

10 punkti 

Paša finansējums 71-

80% no paredzamo 

izdevumu tāmes 

5 punkti 

Paša finansējums 70% 

no paredzamo 

izdevumu tāmes 

0 punkts 

 Publicitāte Izpilda 9.2.1 un 9.2.2 

punktus 

10 punkti 

Izpilda vienu no 9.2.1 

vai 9.2.2 punktiem 

5 punkti 

neizpilda nevienu no 

9.2.1 vai 9.2.2 

punktiem 

0 punkts 

 Nacionāla mēroga 

Lielais Motokross 

sporta sacensības 

Nodrošina nacionāla 

mēroga Lielā 

motokrosa sporta 

sacensības 

10 punkti 

Nenodrošina nacionāla 

mēroga Lielā 

motokrosa sporta 

sacensības 

0 punkti 

 Vietēja mēroga Mini – 

motokrosa un Mini-

motokrosa komandām 

izcīņas sacensības 

Nodrošina vietēja 

mēroga mini – 

motokrosa izcīņas 

sacensības 

10 punkti 

Nenodrošina vietēja 

mēroga mini – 

motokrosa izcīņas 

sacensības 

0 punkti 

 

14. Pretendenta izvēles kārtība:  

Mārupes novada dome izvēlas Pretendentu, kura pieteikums saskaņā ar 13.punktu ir 

ieguvis lielāku punktu skaitu, ar lēmumu piešķirot līdzfinansējumu pieteiktā pasākuma 

organizēšanai Mārupes novadā.  

 

15. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un izlietošanas kārtība: 

Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts un izlietots saskaņā ar Mārupes novada 

domes 2015.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.4/2015 „Par kārtību, kādā pašvaldība 

atbalsta sabiedriski nozīmīgus pasākumus Mārupes novadā” 21.punktu. 

 

16. Īpaši nosacījumi: 



Pretendents nodrošina, ka sporta sacensību un pasākumu reklāmā ir norāde uz Mārupes 

novada domi kā atbalstītāju.  

 

  



 

Pielikums Nr.2 

Mārupes novada domes  

2019.gada  27.februāra  

 lēmumam Nr.36 (sēdes prot.Nr.2)  

 

PASĀKUMA ORGANIZĒŠANAS PRASĪBAS 

 

Tiesību piešķiršana saņemt pašvaldības līdzfinansējumu Mārupes kausa izcīnas 

sacensību “MINI-MOTOKROSS” un “MINI-MOTOKROSS KOMANDĀM”  

organizēšanai Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2019.gadā dažāda vecuma 

grupu Mārupes novada iedzīvotājiem 

 

Mārupes novada teritorijā 

no 2019.gada jūnija līdz 2019.gada novembrim   

 

Mērķis: 

 Veicināt Mārupes novada iedzīvotāju iesaistīšanos sporta nodarbībās; 

 Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu; 

 Sekmēt Mārupes novada iedzīvotāju sportiskos rezultātus; 

 Veicināt Mārupes novada bērnu un jauniešu (3 -17 gadi) kvalitatīvu brīvā laika 

pavadīšanu;  

 Veicināt Mārupes novada jauniešu nodarbinātību brīvajā laikā; 

 Veicināt Mārupes jauniešu pozitīvu attieksmi sportiskam, aktīvam un veselīgam dzīves 

stilam; 

 Rosināt jauniešu interesi par tehniskajiem sporta veidiem. 

 

Mērķa grupa: 

Mārupes novada iedzīvotāji, kā arī viesi no citiem novadiem. 

Organizators: 

Sacensības organizē konkursa izvēlētais Pretendents (turpmāk tekstā – Pretendents) sadarbībā 

ar Mārupes novada domi.  

Aktivitātes apraksts: 

Mārupes kausa izcīņas piecu posmu organizēšana šādām vecuma grupām: MX 50 rūķīši (3-6 

gadi), MX 50 jaunākā grupa (5-7 gadi), MX 50 vecākā grupa (7-9 gadi), MX 65 jaunākā grupa 

(7-10 gadi), MX 65 vecākā grupa (10-12 gadi), MX 85 jaunākā grupa (10-12 gadi), MX 85 

vecākā grupa (12-15 gadi), Kvadri 50 rūķīši (3-6 gadi), kvadri 50 jaunākā grupa (5-7 gadi), 

kvadri 50 vecākā grupa(7-9 gadi), kvadri 100 vecākā grupa(11-13 gadi), kvadri 100 jaunākā 

grupa (8-11 gadi), kvadri 70 (6-10 gadi), MX 125 jaunieši (14-17 gadi) laika posmā no jūnija 

līdz novembrim vienu reizi mēnesī (5 posmi) un Mārupes kausa izcīņa mini motokrosa 

komandām piecu posmu ieskaitē, kas noris paralēli mini motokrosa sacensību individuālajā 

ieskaitē. 

 

Dalības maksa: 

Mārupes novada iedzīvotājiem tiek nodrošināta dalība sacensībās bez maksas. 

 

Sacensību programma:  

 Reģistrācija sacensībām; 

 Katra posma sacensībās nodrošināt dalību vismaz 10 dažādās grupās.  



 Fināls 

 Apbalvošana noris atseviški mēneša laika pēc pēdēja posma  

 

Reģistrācija: 

Iepriekšēja reģistrācija sacensībām – Pretendents nosaka vietas, kurās var veikt iepriekšējo 

reģistrāciju. 

Reģistrācija sacensību dienā – Pretendents nodrošina iespēju reģistrēties uz vietas pirms 

sacensībām. Dalībnieku reģistrācija sākas 2 h pirms sacensību sākuma.  

 

Aktivitātes sacensību vietā:  

Pretendents sacensību vietā nodrošina: 

 Neatliekamās medicīnas personālu; 

 Tualetes pieejamību; 

 Vietas pieejamību skatītājiem; 

 Automašīnu novietošanu dalībniekiem un skatītājiem; 

 Svinīgo apbalvošanas ceremoniju . 

  



Pielikums Nr.3 

Mārupes novada domes  

2019.gada   27.februāra 

lēmumam Nr.36 (sēdes protokols Nr.2)  

 

PASĀKUMA ORGANIZĒŠANAS PRASĪBAS 

 

Tiesību piešķiršana saņemt pašvaldības līdzfinansējumu Mārupes kausa izcīnas 

sacensību “MĀRUPES LIELAIS MOTOKROSS”  

organizēšanai Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2019.gadā dažāda vecuma 

grupu Mārupes novada iedzīvotājiem 

 

Mārupes novada teritorijā 

2019.gada 5.oktobrī 

 

Mērķis: 

 Veicināt Mārupes novada iedzīvotāju iesaistīšanos sporta nodarbībās; 

 Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu; 

 Sekmēt Mārupes novada iedzīvotāju sportiskos rezultātus; 

 Veicināt Mārupes novada iedzīvotāju kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu; 

 Veicināt Mārupes novada iedzīvotāju nodarbinātību brīvajā laikā; 

 Veicināt Mārupes iedzīvotāju pozitīvu attieksmi sportiskam, aktīvam un veselīgam 

dzīves stilam; 

 Rosināt Mārupes novada iedzīvotāju interesi par tehniskajiem sporta veidiem. 

 

Mērķa grupa: 

Mārupes novadā dzīvojošie iedzīvotāji, kā arī viesi no citiem novadiem. 

Organizators: 

Sacensības organizē konkursa izvēlētais Pretendents (turpmāk tekstā – Pretendents) sadarbībā 

ar Mārupes novada domi.  

Aktivitātes apraksts: 

Mārupes kausa izcīņas posma organizēšana šādās klasēs un šādām vecuma grupām: MX50; 

MX65; MX85;  MX125 Jaunieši; MX Dāmas; Veterāni 40+;Veterāni 50+; Vietējie Hobiji; 

Retro 175; Retro250;  Retro 350IŽ; Retro500; Kvads 50;Kvads 70; Kvads100. 

Sacensības notiek saskaņā ar Latvijas Motosporta Federācijas (LaMSF) apstiprinātiem 

motokrosa un tehniskajiem noteikumiem. 

 

Dalības maksa: 

Mārupes novada iedzīvotājiem tiek nodrošināta dalība sacensībās bez maksas. 

 

Sacensību programma:  

 Reģistrācija sacensībām; 

 Sacensībās nodrošināt dalību vismaz 10 dažādās grupās; 

 Apbalvošana. 

 

Reģistrācija: 

Iepriekšēja reģistrācija sacensībām – Pretendents nosaka vietas, kurās var veikt iepriekšējo 

reģistrāciju. 



Reģistrācija sacensību dienā – Pretendents nodrošina iespēju reģistrēties uz vietas pirms 

sacensībām. Dalībnieku reģistrācija sākas 2 h pirms sacensību sākuma.  

 

Aktivitātes sacensību vietā:  

Pretendents sacensību vietā nodrošina: 

 Neatliekamās medicīnas personālu; 

 Tualetes pieejamību; 

 Vietas pieejamību skatītājiem; 

 Automašīnu novietošanu dalībniekiem un skatītājiem; 

 Svinīgo apbalvošanas ceremoniju . 

 
 

 

 

 


