
 

APSTIPRINĀTS 

Ar Mārupes novada pašvaldības domes 

2022.gada 27.aprīļa   lēmumu Nr.21 

 (sēdes protokols Nr.7) 

Nolikums 

Tiesību piešķiršana saņemt pašvaldības līdzfinansējumu BMX 

Latvijas kausa 2022. gada 1. posmam un 11. BMX Mārupes kausa 

izcīņai Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2022.gadā dažāda 

vecumu 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. Pasākuma nosaukums:  

Tiesību piešķiršana saņemt pašvaldības līdzfinansējumu “BMX Latvijas kausa 

2022.gada 1.posmam un Mārupes BMX 11. kausa izcīņai” Mārupes novada 

administratīvajā teritorijā dažādām vecumu grupām Mārupes novada iedzīvotājiem. 

Norises vieta: aktīvas atpūtas parks Mārupē, Tīraines dārzi 6. 

 

2. Pasākuma norises laiks: 

Mārupes novadā, Mārupes pagastā, Tīrainē, 2022.gadā: 

07.05.2022.  - BMX Latvijas kausa 2022.gada 1.posms; 

08.05.2022.  - Mārupes BMX 11. kausa izcīņa. 

 

3. Pasākuma “BMX Latvijas kausa 2022.gada 1. posms” apraksts: 

“BMX Latvijas kausa 2022.gada 1. Posms” norisinās saskaņa ar LRF apstiprināto 

nolikumu. 

Dalībnieks var izvēlēties, kurā vecuma grupā startēt (savā vai vecākā). Meitenes var 

izvēlēties startēt arī savā vecumu grupā zēnu kategorijā. Dalība BMX Latvijas kausa 

1.posmā tikai ar LRF izsniegtu licenci. Licencei ir jābūt aktīvai uz pieteikuma 

iesniegšanas dienu, dalībnieki, kuri pieteikti bez aktīvas licences netiek reģistrēti 

sacensībām, nav atļauts startēt. Krūzeru kategorijās startē tikai sportisti, kas nestartē 

standarta kategorijās.  

 



3.1. Pasākuma mērķi un uzdevumi: 

• Veicināt Mārupes novada iedzīvotāju iesaistīšanos sporta aktivitātēs; 

• Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu; 

• Sekmēt Mārupes novada iedzīvotāju sportiskos rezultātus; 

• Veicināt Mārupes novada bērnu, jauniešu (2 - 17 gadi) un iedzīvotāju 

kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu;  

• Rosināt jauniešu interesi par BMX. 

 

3.2. Pasākuma vieta un laiks 

• Vieta: aktīvas atpūtas parks Mārupē, Tīraines dārzi 6. 

• Laiks: 2022.gada 7.maijs 

 

3.3.  Sacensību sarīkošanas kārtība: 

• Treniņi- G6-G8, B6-B8             10:00-10:30 

• Treniņi – G9-G10, B9, CR(visas)  10:30-11:00 

• Sacensību sākums(bloks 1)    11:00 

• Treniņi visas grupas    14:00-14:30    

• Sacensību sākums (bloks 2)   14:30 

 

Norādītais laiks ir aptuvens. Treniņi un sacensības sāksies pēc Bloks 1 sacensību 

noslēguma, bet ne ātrāk par norādīto laiku.  

 

Bloks 1: 

Meitenes: G6, G7-8,G9-10; 

Zēni: B-6, B7,B8, B9, B10; 

Krūzeri: CR12/16, CR17/29, CR30+ 

 

Bloks 2: 

Meitenes: G11-12, G13-14, G15+ 

Zēni: B11-12, B13-14 

Jaunieši: B15-16 

Vīri: M17+ (LRF amatieru licences) 

Sievietes: ProOpen W(WJ-WE) 

Vīri: ProOpen M (MJ-ME) 

 

Ja sacensībām reģistrējas mazāk kā 5 dalībnieki (meitenēm 3) kategorijā, tad šī 

kategorija tiek apvienota ar nākamo vecāko kategoriju. G15+ un M17+ kategorijas 

netiek apvienotas ar kādu citu kategoriju, izņemot gadījumus, kad trasē nav(netiek 

izmantota) pro sekcija, kategorija var tikt apvienota ar Pro Open kategoriju. 

 

3.4. Reģistrācija Latvijas BMX 2022.gada 1.posma izcīņas sacensībām: 

Klubiem jāreģistrē dalībnieki sacensībām līdz 02.05.2022. 23:59 nosūtot reģistrācijas 

formu uz bmx@lrf.lv 

 

3.5. Sacensību  norise un vērtēšana 

Visām kategorijām pilnībā pēc standarta formāta. Standarta vecuma kategorijās 

vērtēšana un saskaņā ar BMX noteikumu punktu 13. 

mailto:bmx@lrf.lv


Papildus: 

Ja kategorijā ir 9 sportisti, uz finālu kvalificējās 7 sportisti. Braucienā, kurā ir 4 sportisti, 

uz finālu kvalificējas 3 sportisti. 

Kategorijās, kur dalībnieku skaits ir no 9-15, B fināls NENOTIEK. B fināli ir tikai 

grupās, kurās ir 16 un vairāk sportistu un ½ finālu braucieni.  

Celiņu izvēle no ¼ fināla braucieniem līdz fināla braucieniem ir sacensību uzskaites 

sistēmas noteikta secība saskaņā ar pēdējo kvalifikācijas braucienu. 

 

3.6. Finansiālie noteikumi: 

Ja sacensībās tiek piemērota dalības maksa, sacensību organizators izraksta rēķinu un 

dalības maksa tiek pārskaitīta uz norādīto kontu. Mārupes novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem un izglītojamiem, kuri apmeklē Mārupes 

novada izglītības iestādes, dalība ir bez maksas. 

 

3.7. Apbalvošana: 

“BMX Latvijas kauss” 1.-3. vietas ieguvēji katrā kategorijā tiek apbalvoti ar kausiem. 

Zēnu/meiteņu kategorijās līdz 10 gadu vecumam tiek apbalvotas 1-8.vieta. 

Ja sportisti tiek apbalvoti ar naudas balvām, tās tiek veiktas ar bankas pārskaitījumu 

saskaņā ar LRF nolikumam.  

 

4. Pasākuma “Mārupes BMX 11.kausa izcīņas sacensības” apraksts: 

4.1. Pasākuma mērķi un uzdevumi: 

• Veicināt Mārupes novada iedzīvotāju iesaistīšanos sporta aktivitātēs; 

• Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu; 

• Sekmēt Mārupes novada iedzīvotāju sportiskos rezultātus; 

• Veicināt Mārupes novada bērnu, jauniešu (2 - 17 gadi) un iedzīvotāju 

kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu;  

• Rosināt jauniešu interesi par BMX. 

 

4.2. Pasākuma vieta un laiks 

• Vieta: aktīvas atpūtas parks Mārupē, Tīraines dārzi 6. 

• Laiks: 2022.gada 8.maijs 

 

4.3.  Sacensību sarīkošanas kārtība: 

Treniņi- G6 un jaunākas, B5 un jaunāki, B6        10:00-10:30 

Treniņi – G7-8 , B7-8           10:30-11:00 

Sacensību sākums (bloks 1)           11:00 

Treniņi- G9-10, G11-12, G13-15, G16+, B9, B10, B11,B12       14:00-14:35 

Treniņi- B13-14, B15-16, Open17+, Cr(visas), Mammas/Tēti     14:35-14:55 

Treniņi BMX blakusvāģi           14:55-15:00 

Sacensību bloks             15:00 

Norādītais laiks ir aptuvens. Treniņi un sacensības sāksies pēc bloks 1 sacensību 

noslēguma, bet ne ātrāk par norādīto laiku.  

Apbalvošana noris pēc sacensībām. 



Bloks 1: 

Meitenes: G6 un jaunākas, G7-8;  

Zēni un jaunieši: B5 un jaunāki, B6, B7, B8>  

Bloks 2: 

Meitenes:G9-10, G11-12, G13-15, G16+’; 

Zēni un jaunieši: B9; B10, B11, B12, B13-14, B15-16; 

Jaunieši/vīrieši: open 17+; 

Krūzeri: Cr 12-16; Cr 17+.  

Mammu/Tētu grupa; 

BMX blakusvāģi.  

BMX kauss izcīņa ir vērsta un  Mārupes novada iedzīvotāju aktīvu iesaisti sporta 

aktivitātēs.  

 

Dalībnieku grupa (vecuma kategorija) tiek noteikta uz dienu, uz 08.05.2022., cik pilni 

gadi sportistam uz doto dienu, pie tādas grupas arī sportists startē. 

Jaunieši B15, B16, ar vecāku un trenera piekrišanu drīkst startēt Open17+ kategorijā.  

Sacensības drīkst piedalīties bez LRF izsniegtas licences, pie reģistrācijas jāuzrāda 

derīga apdrošināšanas polise.  

 

4.4 Reģistrācija “Mārupes BMX 11.kausa izcīņas sacensībām: 

Klubiem jāreģistrē dalībnieki sacensībām līdz 02.05.2022. 23:59 nosūtot reģistrācijas 

formu uz kristine.allere@gmail.com 

 

4.5.Sacensību  norise un vērtēšana 

Visām kategorijām pilnībā pēc Standarta formāta. 

Ja vecuma kategorijā ir mazāk nekā 8 dalībnieki, galīgo vietu sacensībās nosaka 3 

priekšbraucienu un finālbrauciena kopsumma. Vienāda punktu skaita (vietu summas) 

gadījumā, uzvar dalībnieks, kuram augstāka vieta finālbraucienā.  

Celiņu izvēle sākot no ¼ finālu braucieniem līdz fināla braucienam ir sacensību 

uzskaites sistēmas noteikta secība saskaņā ar pēdējo kvalifikācijas braucienu. 

B fināli notiek grupās, kurās ir 16 braucēji un vairāk. 

BMX blakusvāģu braucieni tiek sadalīti balstoties uz izlozi, kas tiek veikta pie 

pieteikšanās. Pēc priekšbraucienu veikšanas ekipāžas tiek sadalītas finālbraucienos 

(A, B, C...), kas tiek darīts, balstoties uz priekšbraucienu veikumu (mazāka 

vietu/punktu summa nozīmē augstāku vietu). Vienādas punktu summas gadījumā 

augstāka vieta tam, kas labāk nobraucis pēdējo braucienu. 

Klubu kopvērtējums: 

Klubu kopvērtējumā tiek vērtēti kluba 8 labākie rezultāti.  

No vienas vecuma kategorijas tiek vērtēts tikai viens dalībnieks. Viens dalībnieks dod 

rezultātu tikai vienā kategorijā.  

 

Par katru vietu tiek rēķināti punkti: 

1.vieta – 10 punkti;  

2.v. – 8;  

3.v. – 6;  

4.v. – 5;  

5.v. – 4;  

6.v. – 3;  
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7.v. – 2;  

8.v. – 1.  

 

Dalībnieka iegūtie punkti tiek reizināti ar koeficientu, kurš tiek noteikts, balstoties uz 

kategorijā startējošos skaitu: 

a) 48+ dalībnieki x2.1 

b) 32–48 dalībnieki x2 

c) 24–32 dalībnieki x1.9 

d) 16–24 dalībnieki x1.8 

e) 8–16 dalībnieki x1.5 

f) 4–8 dalībnieki x1.2 

g) 1–4 dalībnieki x1 

 

Klubu kopvērtējumā uzvar klubs ar lielāko punktu skaitu.  

Vienādu punktu skaita gadījumā uzvar klubs ar lielāku skaitu individuāli augstāk 

izcīnītajām vietām (1.vietas, 2.vietas, utt). 

 

4.6.Finansiālie noteikumi: 

Ja sacensībās tiek piemērota dalības maksa, sacensību organizators izraksta rēķinu un 

dalības maksa tiek pārskaitīta uz norādīto kontu. Mārupes novada administratīvajā 

teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem un izglītojamiem, kuri apmeklē Mārupes novada 

izglītības iestādes, dalība ir bez maksas. 

 

4.7.Apbalvošana: 

Sacensību organizators nodrošina: 1.8.vietas ieguvēji tiek apbalvoti visās kategorijas. 

Ja tiek veikta apbalvošana ar naudas balvām, tā tiek veikta ar bankas pārskaitījumu 

saskaņā ar organizatora izstrādāto nolikumu.  

 

5. Pasākuma “BMX Latvijas kausa 2022.gada 1.posmam un Mārupes BMX 11. 

kausa izcīņai” organizētājiem ir jānodrošina: 

• sacensības notiek  Mārupē, Tīraines dārzi 6; 

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

nepieciešamās kancelejas preces, biroja tehniku, un elektronisko finiša 

noteikšanas sistēmu, vismaz 4 tiesnešus (Latvijas riteņbraukšanas federācijas 

licencētie tiesneši), 6 špaleras tiesneši(2 maiņas), starta kalns 6 tiesneši(2 

maiņa), 4 sekretariāta tiesneši, kā arī visu aprīkojumu, kas nepieciešams 

tiesnešu darbības nodrošināšanai; 

• mūzikas aparatūru sacensību apskaņošanai ar komentētāju; 

• pasākuma vizuālo iekārtojumu, tai skaitā apbalvošanas, starta un finiša zonas; 

• apkalpojošo personālu sacensību organizēšanai t.sk. konstrukcijas (sētas, 

paaugstinājumi u.c. un pirms un pēc sacensību sakopšanai); 

• pasākuma tehnisko nodrošinājumu; 

• skatuve; 

• norobežotu vietu skatītājiem; 

• vides reklāmas; 

• reklāmas sociālajos tīklos; 

• elektrības ģeneratori vai atbilstošu piekļuvi elektrībai; 



• BMX trases noformēšana saskaņā ar Latvijas Riteņbrauukšanas federācijas 

BMX noteikumiem; 

• foto  vai video apskatu, tai skaitā rezultātu atspoguļojumu soc.tīklos; 

• medicīnisko pakalpojumu nodrošināšana; 

• kārtības nodrošināšana; 

• konteineri, dažādu atkritumu savākšanai un izvešanai; 

• Eko tualetes ne mazāk , kā 6 gab 

 

6. Pretendentam izvirzāmas obligāti izpildāmas prasības:  

Tiesības organizēt pasākumu Mārupes novada administratīvajā teritorijā var tikt 

piešķirtas tikai tam Pretendentam,  

6.1. 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; 

6.2. kura piedāvātais paša finansējums nav mazāks par 50% no izdevumu koptāmes, 

uzrādot detalizētu tāmi, kas uzrāda izdevumus Mārupes novada pašvaldībai un 

pretendenta; 

6.3. Mārupes novada iedzīvotājiem tiek nodrošināta dalība sacensībās bez maksas; 

6.4. kurš iesniedza pieteikumu, kas noformēts saskaņā ar nolikuma 10.punktu un 

satur visu informāciju saskaņā ar nolikuma 11.punktu;  

6.5. pretentendentam ir jānodrošina visas prasības, kas izvirzītas 5.sadaļā; 

 

7. Pretendentam izvirzītās papildus prasības:  
  Pretendents informē sabiedrību par pasākumu ar vides reklāmas palīdzību: 

7.1. izveidojot 3 informatīvas vides reklāmas Mārupes novadā; 

7.2. izveidot reklāmās materiālu, ko ievietot Mārupes novada pašvaldības 

mājaslapā, Mārupes Sporta centra mājas lapā un saistošajos sociālo tīklu kontos, 

piemēram, facebook, instagram, LRF interneta vietnē, u.c. 

7.3. Pretendents pirms un pēc  pasākuma nodrošina informācijas publicēšanu par 

pasākumu Mārupes novada tīmekļa vietnē, vietējā laikrakstā “Mārupes Vēstis: 

rezultātu un informācijas atjaunošana, raksti, preses relīzes,  nedēļas laikā pēc 

sacensībām. 

 

8. 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.  

 

9. 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; 

3. Pēc saskaņošanas tiek noslēgts līgums.  

 

10. Pretendenta izvēles kārtība:  

Mārupes novada Pašvaldība izvēlas Pretendentu, kura pieteikums saskaņā ar 

13.punktu ir ieguvis lielāku punktu skaitu, ar lēmumu piešķirot līdzfinansējumu 

pieteiktā pasākuma organizēšanai Mārupes novadā.  

 

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

 

12. Pašvaldības līdzdalība: 

Paredzēt  pasākuma organizēšanai finansējumu no Mārupes novada pašvaldības 

budžeta līdz 10 000  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.  

  

13. 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. 

 

14. Vērtēšanas kritēriji:  

Piedāvājumi tiek vērtēti 2 posmos: 

 Pirmajā posmā tiek pārbaudīta Pretendenta atbilstība visām obligātām prasībām. 

Vērtēšanai otrajā posmā tie pielaisti tikai to Pretendentu piedāvājumi, kuri 

atbilst visām obligātām prasībām saskaņā ar 16.punktu; 

 

Piedāvājumi tiek vērtēti pēc sekojošiem 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 

6 punkti 

Paša finansējums 50-

70% no paredzamo 

izdevumu tāmes 

3 punkts 

 Publicitāte Nodrošina pilnu 

mediju kampaņas 

apjomu saskaņā ar 

nolikuma 6.1.-

6.3.punktiem 

10 punkti 



Izpilda divus no 6.1.-

6.3.punktiem 

5 punkti 

neizpilda nevienu no 

6.1.-6.3. punktiem 

0 punkts 

 Atklātas nacionāla 

mēroga sporta 

sacensības 

Nodrošina atklātas  

nacionāla mēroga 

sacensības  

10 punkti 

Nenodrošina atklātas 

nacionāla mēroga 

sporta sacensības 

0 punkti 

 Atklātas vietēja 

mēroga sacensības 

Nodrošina atklātas  

vietēja mēroga 

sacensības 

10 punkti 

Nenodrošina atklātas 

vietēja mēroga 

sacensības 

0 punkti 

 

16. Īpaši nosacījumi: 

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

Mārupes novada pašvaldību kā atbalstītāju.  

  



APSTIPRINĀTS 

Ar Mārupes novada pašvaldības domes 

2022.gada 27.aprīļa   lēmums Nr.21 

(sēdes protokols Nr.7) 

Pasākuma organizēšanas prasības 

 

Tiesību piešķiršana saņemt pašvaldības līdzfinansējumu BMX 

Latvijas kausa 2022. gada 1.posma un 11. BMX Mārupes kausa 

izcīņai un Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2022.gadā 

dažāda vecumu grupu Mārupes novada iedzīvotājiem Tīrainē,  

aktīvas atpūtas parkā, Tīraines dārzi 6 
2022.gada 7.-8.maijs 

Mērķis: 

• Veicināt Mārupes novada iedzīvotāju iesaistīšanos sporta aktivitātēs; 

• Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu; 

• Sekmēt Mārupes novada iedzīvotāju sportiskos rezultātus; 

• Veicināt Mārupes novada bērnu, jauniešu (2 - 17 gadi) un iedzīvotāju kvalitatīvu brīvā 

laika pavadīšanu;  

• Rosināt jauniešu interesi par BMX. 

 

Mērķa grupa: 

Mārupes novadā dzīvojošie bērni un jaunieši un iedzīvotāji saskaņā ar sacensību 

vecuma grupām sacensību nolikumā, kā arī viesi no citiem novadiem.  

 

Organizators: 

Sacensības organizē konkursa izvēlētais pretendents (turpmāk tekstā- Pretendents) 

sadarbībā ar Mārupes novada pašvaldību. 

 

Aktivitātes apraksts: 

Sacensības norisinās  saskaņā ar Latvijas Riteņbraukšanas federācijas un izvēlētā 

pretendenta apstiprinātiem nolikumiem un papildus prasībām atbilstoši konkursa 

nolikuma. Mārupes novadā deklarētajiem iedzīvotājiem un izglītojamiem, kuri apmeklē 

Mārupes novada izglītības iestādes, dalība ir bez maksas. 

 

Aktivitātes sacensību vietā:  

Pretendents sacensību vietā nodrošina: 

• Neatliekamās medicīnas personālu; 

• Pasākuma komentētājs; 

• LRF tiesneši; 

• Tehniskais personāls; 

• Reģistrācijas sekretariāts; 

• Kārtības nodrošināšanu; 

• Tualetes pieejamību; 

• Automašīnu novietošanu dalībniekiem un skatītājiem; 

• Norobežotu vietu skatītājiem; 

• Svinīgo apbalvošanas ceremoniju.  
 
 



 

 


