
Aptaujas anketas “Iedzīvotāju aptaujas anketa par Sporta un aktīvās 

atpūtas jomas attīstību” izvērtējums 

1.Jūsu dzimums? 

 

 

2.Cik bieži izmantojat/apmeklējat sporta un aktīvās atpūtas objektus? 

 

3. Kāpēc Jūs neapmeklējat sporta un aktīvās atpūtas objektus? 
Apkopoti iemesli, kāpēc iedzīvotāji neapmeklē sporta objektus: 

Atbildes Atbilžu skaits 

Labāk izmanto meža takas/sporto dabā 2 

Nav pieejami (nav ciemā, nav sabiedriskais 

transports, lai nokļūtu līdz objektam, utt) 

3 

Nav interesējošu objektu 1 

Nav sakārtota infrastruktūra, nolaisti objekti 1 

Neesmu iepazinies ar sporta objektu 

piedāvājumu, nav informācijas par sporta 

objektiem 

1 
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4.Kādus objektus Jūs apmeklējat visbiežāk? 

 

5.Vai Jūs apmierina sporta un aktīvās atpūtas objekti novadā? 

 

 

6. Kādi uzlabojumi novadā būtu nepieciešami sporta un aktīvās atpūtas 

objektos? (uzlabot, mainīt, ieviest) 
Iedzīvotāji jautājumā “Kādi uzlabojumi novadā būtu nepieciešami sporta un aktīvās atpūtas 

objektos? (uzlabot, mainīt, ieviest)” ir minējuši dažādus piemērus, ko vajadzētu uzlabot 

infrastruktūrā. Visbiežāk minētais bija stadions. Iedzīvotāji vēlētos, lai esošie stadioni tiktu 

atjaunoti, kā arī lai tiktu celti jauni stadioni. Kā lielākā problēma tiek minēta stadions pie 

Babītes vidusskolas, kurš jau gadiem ir sliktā stāvoklī. Kā otrs biežāk minētais uzlabojamais 

objekts ir volejbola laukumi. Novadā tie ir nolaisti vai ir to trūkums. Volejbols Mārupes novadā 

ir populārs, kā arī tas ir viens no populārākajiem brīvā laika pavadīšanas veidiem vasarā draugu 

lokā. Kā lielākie klupšanas akmeņi tiek minēti volejbola laukumi pie Piņķu ūdenskrātuves, kuri 

nav uzturēti, ir jāatjauno, kā arī vajadzētu uzstādīt kādu jaunu laukumu. Ap laukumiem 

vajadzētu žogus. Iedzīvotājiem ir vēlme pēc vairākiem sporta laukumiem un āra trenažieru 

laukumiem. Iedzīvotāji pozitīvi vērtē laukumu, kurš atrodas Gerberu ielā. Pēc šādiem 

laukumiem būtu vēlme arī citviet novadā, iespējams esošos vajadzētu papildināt. Kā arī 

iedzīvotāji norāda, ka bieži trenažieri ir pārāk smagi/lieli priekš sievietēm un pusaudžiem. Kā 

ceturtais problemātiskākais jautājums no iedzīvotāju puses tiek minēts skeitparks. Lielākoties 

iedzīvotāji vēlētos, lai tiktu atjaunots esošais skeitpars pie Piņķu ūdens krātuves. Tas esot ļoti 

sliktā stāvoklī. Būtu vēlme pēc jumta pār skeitparku, lai to varētu izmantot arī lietus laikā. 

Aktuāla vēlme ir baseins Mārupē. Taču iedzīvotāji vēlētos, lai esošais baseins Babītes Sporta 
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kompleksā būtu pieejamāks iedzīvotājiem, lai tā darba laiks tiktu pagarināts gan no rīta (no 

5:30) gan vakarā, lai strādātu ilgāk. Iedzīvotājiem būtu svarīgi, ja novadā tiktu atjaunoti un 

izveidoti bērnu rotaļu laukumi un pastaigu parki un takas. Mārupes novada iedzīvotāji vēlas 

vairāk iespēju pavadīt brīvo laiku kopā ar ģimenēm. Tāpat ļoti svarīgi ir velo infrastruktūra, gan 

kā sporta veidam, gan lai nokļūtu uz sporta objektiem novadā, kā arī sporta nodarbībām. 

Iedzīvotāju svarīgāko uzlabojumu infrastruktūrā jāmin vēl basketbola laukumu nepieciešamība, 

tieši zemākus grozus, lai bērni arī varētu spēlēt basketbola spēles. Kā arī iedzīvotājiem ir vēlme 

pēc sporta/trenažieru zāles ļoti labi, ja tur tiktu piedāvātas arī grupu nodarbības.  

 

7.Vai esat apmeklējis pašvaldības organizētās bezmaksas sporta aktivitātes? 

(vingrošanas nodarbības, skriešanas sacensības, velobraucienus, 

pārgājienus, uc.) 

 

 

8.Vai esat apmeklējis novadā pieejamās maksas sporta aktivitātes? 

 

 

9. Ja iepriekšējā jautājumā atbildējāt ar "Jā", tad lūdzu uzrakstiet, kādas 

maksas sporta aktivitātes esat apmeklējis? 
Iedzīvotāji, no maksas aktivitātēm, visvairāk izmanto baseinu, Sporta klubus un maksas 

vingrošanas nodarbības. Pieprasīta ir arī slidošana ledus hallē. 
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10.Kādus pašvaldības organizētos sporta un aktīvās atpūtas pasākumus 

novadā esat apmeklējis? 

 

11.Vai būtu nepieciešamas organizēt vēl kādus sporta un aktīvās atpūtas 

pasākumus novadā? 

 

12. Iepriekšējā jautājumā atbildējāt, ka būtu nepieciešams organizēt vēl 

kādus sporta un aktīvās atpūtas pasākumus, lūdzu uzrakstiet kādus? 
Iedzīvotājiem ir vēlme pēc biežākiem jau esošajiem pasākumiem, kā arī pēc jauniem. Visvairāk 

iedzīvotāji vēlētos dažādu sporta veidu sacensības un turnīrus, dažādiem vecumiem, dažādiem 

sporta veidiem un meistarības līmeņiem. Kā otru populārāko vēlmi iedzīvotāji ir izteikuši pēc 

VFS (vispārējā fiziskā sagatavotība) nodarbībām vasarā gan bērniem, gan pieaugušajiem, 

dažādos dienas laikos. Īpaši šo akcentē to apkaimju iedzīvotāji, kuros nenotiek pašvaldības 

organizētās nodarbības. Mārupieši ir aktīvi un izsaka vēlmi pēc orientēšanās pasākumiem. 

Interese ir gan par orientēšanos klasiskā izpratnē, gan foto orientēšanos, gan velo orientēšanos. 

Mārupieši lielu uzmanību pievērš bērniem un ģimenēm, īpaši mazajiem pirmskolas vecuma 

bērniem. Ir vēlme pēc Iedzīvotāju sporta spēlēm, pēc atsevišķām sporta spēlēm bērniem un 

pasākumi ciema bērnu lokā, lai saliedētos. Iedzīvotāji vēlas regulāras aktivitātes sacensību 

formātā. Šobrīd visā Latvijā populāri ir skrējienu, nūjošanas, velo, iešanas seriāli, arī mārupieši 
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tādus vēlētos. Tāpat iedzīvotāji vēlētos vairāk pārgājienus. Senjori izsaka vēlmi pēc nūjošanas 

pasākumiem/nodarbībām.  

 

13.Vai Jūs (vai Jūsu bērns) izmanto sporta  interešu izglītības 

pakalpojumus? 

 

14.Vai Jūs apmierina sporta interešu izglītības piedāvājums? 

 

 

15.Kuriem apgalvojumiem piekrītat? 
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16. Kurš, pēc Jūsu domām, ir populārākais sporta veids Mārupes novadā? 
Jautājumā par populārāko sporta veidu respondenti pārliecinoši pirmajā vietā izvirzījuši 

futbolu. Kā otrs  populārākais atzīts BMX riteņbraukšana un trešajā vietā ierindojās basketbols. 

Kā populāri sporta veidi bieži tika minēti arī volejbols (arī pludmales), skriešana, velosports, 

hokejs, florbols, teniss, peldēšana un nūjošana. 

 

17.Jūsu vecuma grupa? 

 

18.Jūsu izglītības līmenis? 

 

19.Pagasts, kurā Jūs dzīvojat? 

 


