
1.pielikums 

 

APSTIPRINĀTS 

Ar Mārupes novada pašvaldības domes 

2022.gada 30.marta lēmumu Nr.31 

  (sēdes protokols Nr.5) 
 

Nolikums 

Tiesību piešķiršana saņemt pašvaldības līdzfinansējumu Mārupes velosvētkiem un 

Latvijas atklātā čempionāta kritēriju braucienam Mārupes pagasta, Mārupes novada 

administratīvajā teritorijā 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:  

“Mārupes velosvētki un Latvijas atklātā čempionāta kritēriju brauciens Mārupes pagasta, 

Mārupes novada administratīvajā teritorijā dažāda vecumu grupu Mārupes novada 

iedzīvotājiem”. 

 

2. Pasākuma norises laiks: 

Mārupes novadā, Mārupes pagastā, Jaunmārupē, 2022.gada 11.septembrī. 

 

3. Pasākuma  apraksts:  

Mārupes velosvētku braucieni sadalās 3 galvenajās daļās: 

1.  bērnu braucieni, veselības brauciens un Latvijas čempionāts kritēriju braucienā dažādām 

vecuma grupām un pieaugušajiem. Bērnu braucienā piedalās bērni vecuma posmā 2-11 gadi. 

Distances šajos braucienos ir 300- 1000m.  

2. Mārupes velosvētku Tautas brauciens ir vērsts uz tautas sportu un jānodrošina tā 

pieejamība jebkuras vecuma grupas Mārupes novada pašvaldības iedzīvotājam. Galvenais 

Mārupes velosvētku mērķis ir tautas sporta attīstība un veselīga dzīvesveida popularizēšana.  

Mārupes velosvētku veselības brauciena distance ir līdz 10km.  

3. Sacensības vecuma grupai no 12 gadiem un vecākiem Mārupes novada iedzīvotājiem (tai 

skaitā veterāniem), saskaņā ar Latvijas Riteņbraukšanas federācijas apstiprinātiem 

noteikumiem, notiek distancē 10-40km atbilstoši LRF standartiem. 

Pretendents pirms līguma noslēgšanas precizē trases, izstrādā sacensību nolikumu un saņem 

saskaņojumus no fiziskām un juridiskām personām. 



4. Pasākuma Mārupes velosvētku mērķis: 

4.1. Veicināt Mārupes novada iedzīvotāju iesaistīšanos sporta aktivitātēs; 

4.2. Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu; 

4.3. Sekmēt Mārupes novada iedzīvotāju sportiskos rezultātus; 

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

laika pavadīšanu;  

4.5. Popularizēt riteņbraukšanu Mārupes novada iedzīvotāju vidū kā aktīvu un veselīgu 

dzīvesveidu; 

4.6. Rosināt jauniešu interesi par riteņbraukšanu. 

 

5. Pasākuma Mārupes velosvētki organizētāji nodrošina: 

5.1. velobraucienu organizēšanu Mārupes pagasta, Mārupes novada administratīvajā 

teritorijā; 

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

kancelejas preces, biroja tehniku, un elektronisko apļu skaitīšanas sistēmu, vismaz 6 

tiesnešus (Latvijas riteņbraukšanas federācijas licencētie tiesneši), kā arī visu 

aprīkojumu, kas nepieciešams darbības nodrošināšanai; 

5.3. mūzikas aparatūru sacensību apskaņošanai un komentētāju; 

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

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

paaugstinājumi u.c. kas nepieciešams trases izveidei un marķēšanai, pirms un pēc 

sacensību sakopšanai); 

5.6. skatuve; 

5.7. vides reklāmas; 

5.8. reklāmu ievietošanu sociālajos tīklos; 

5.9. bērnu distanču dalībnieku tiek apbalvošanu katrā vecuma grupā, atsevišķi pēc 

dzimumiem; 

5.10. tautas klases dalībnieku apalvošanu (vismaz pirmās 3 vietas, sievietes un vīrieši 

atsevišķi); 

5.11. Latvijas atklātā čempionāta kritēriju brauciena dalībnieku apbalvošanu (pirmās trīs 

vietas, sievietes un vīrieši atsevišķi); 

5.12. dalībnieku aprīkojumu (numuri, čipi, savilcēji, adatas, u.c. nodrošinājumu) 

5.13. elektrības ģeneratori vai atbilstošu piekļuvi elektrībai; 

5.14. velo trases noformēšanu saskaņā ar Latvijas Riteņbrauukšanas federācijas(LRF) 

noteikumiem; 

5.15. pasākuma tehnisko nodrošinājumu; 

5.16. pasākuma trases saskaņošanu ar attiecīgajām institūcijām (Rīgas satiksme, ceļu 

policija, u.c.) vai vietas slēgšanu sacensību nolūkiem; 

5.17. policijas ekipāžas sacensību drošības nolūkiem; 

5.18. apbalvošanas vietas vizuālo noformējumu; 

5.19. 1-2 animātorus, kas izklaidēs mazākos dalībniekus ar sagatavotu spēļu/rotaļu izklaižu 

scenāriju; 

5.20. foto  vai video apskatu, tai skaitā rezultātu atspoguļojumu sociālajos tīklos; 

5.21. medicīnisko pakalpojumu nodrošināšana; 

5.22. kārtības nodrošināšana (policija, un citas  drošības struktūras); 

5.23. konteineri, dažādu atkritumu savākšanai un izvešanai; 

5.24. Eko tualetes ne mazāk , kā 4 gab. 

 

6. Pretendentam izvirzāmas obligāti izpildāmas prasības:  

6.1. Pretendents 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. Pretendenta piedāvātais paša finansējums nav mazāks par 50% no izdevumu koptāmes; 



6.3. Pretendents iesniedzis pieteikumu, kas noformēts saskaņā ar nolikuma 10.punktu un 

satur visu informāciju saskaņā ar nolikuma 11.punktu; 

6.4. Pretendents nodrošina visas prasības, kas izvirzītas Nolikuma 5.punktā; 

6.5. Pretendents veicis piedāvāta maršruta un distances aprakstu. 

 

7. Pretendentam izvirzītās papildu prasības:  

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

7.1.1. izveidojot 3 informatīvas vides reklāmas Mārupes novada administratīvajā 

teritorijā; 

7.1.2. izveidojot vides reklāmas materiālu Mārupes novada administratīvajā teritorijā 

(ne mazāk kā 30 gab. A3 formāta plakāt); 

7.1.3.  izveidot reklāmās materiālu, ko ievietot Mārupes novada pašvaldības 

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

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

7.2. 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. Pieteikšanās kārtība:  

Dalībniekiem no 2022.gada 15.augusta līdz 2022.gada 9.septembrim jāaizpilda elektroniskā 

pieteikšanās anketa LRF mājaslapā. Bērnu veselības braucienam, kas nebūs aizpildījuši 

elektroniskās pieteikšanās anketu, var pieteikties pasākuma norises dienā, pasākuma norises 

vietā. 

 

9. 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.  

 

10. Pieteikuma saturs:  

Pieteikumā norāda visu informāciju saskaņā ar Mārupes novada Pašvaldība 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. 

 

11. 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 novada administratīvajā teritorijā.  

 

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

 

13. Pašvaldības līdzdalība: 

Paredzēt  pasākuma organizēšanai finansējumu no Mārupes novada Domes budžeta līdz 

8000  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.  

  

14. 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. 

 

15. Vērtēšanas kritēriji:  

Piedāvājumi tiek vērtēti 2 posmos. Pirmajā posmā tiek pārbaudīta Pretendenta atbilstība 

visām obligātām prasībām. Vērtēšanai otrajā posmā tie pielaisti tikai tie Pretendentu 

piedāvājumi, kuri atbilst visām obligātām prasībām saskaņā ar Nolikuma 6.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.-

6.4.punktiem 

10 punkti 

Izpilda divus no 6.1.-

6.4.punktiem 

5 punkti 

neizpilda nevienu no 

6.1.-6.4. 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.  

 

 



2.pielikums 
 

APSTIPRINĀTS 

Ar Mārupes novada pašvaldības domes 

2022.gada 30.marta lēmumu Nr.31   

 (sēdes protokols Nr.5) 

 

Pasākuma organizēšanas prasības 

 

Tiesību piešķiršana saņemt pašvaldības līdzfinansējumu Mārupes velosvētkiem un 

Latvijas atklātā čempionāta kritēriju braucienam Mārupes pagasta, Mārupes novada 

administratīvajā teritorijā dažāda vecumu grupu Mārupes novada iedzīvotājiem. 

Jaunmārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

2022.gada 11.septembrī. 

 

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;  

• Popularizēt riteņbraukšanu Mārupes novada iedzīvotāju vidū, kā aktīvu un veselīgu 

dzīvesveidu; 

• Rosināt jauniešu interesi par riteņbraukšanu. 

 

Mērķa grupa: 

Mārupes novada pašvaldībā dzīvojošie bērni un jaunieši(2-11gadi) un iedzīvotāji (12 gadi un 

vecāki, saskaņā ar vecuma grupām), kā arī viesi no citiem novadiem.  

 

Organizators: 

Sacensības organizē konkursa izvēlētais Pretendents (turpmāk tekstā- Pretendents) sadarbībā ar 

Mārupes novada pašvaldību. 

 

Aktivitātes apraksts: 

Mārupes velosvētku braucieni sadalās 3 galvenajās daļās: 

1.  bērnu braucieni, veselības brauciens un Latvijas čempionāts kritēriju braucienā 

dažādām vecuma grupām un pieaugušajiem. Bērnu braucienā piedalās bērni vecuma posmā 2-

11 gadi. Distances šajos braucienos ir 300- 1000m.  

2. Mārupes velosvētku veselības brauciens ir vērsts uz tautas sportu un jābūt pieejam 

jebkuras Mārupes novada pašvaldības iedzīvotājam. Galvenais Mārupes velosvētku mērķis ir 

tautas sporta attīstība un veselīga dzīvesveida popularizēšana. Mārupes velosvētku veselības 

brauciena distance ir 10km.  

3. Sacensības vecuma grupā no 12 gadiem saskaņā ar vecuma grupām (tai skaitā 

veterāni) notiek distancē 10-40km atbilstoši LRF standartiem. 

 

Sacensības notiek saskaņā ar Latvijas Riteņbraukšanas federācijas apstiprinātiem noteikumiem. 

 

Pretendents pirms līguma noslēgšana  precizē trases, izstrādā sacensību nolikumu un 

saskaņojumus saņem no fiziskām un juridiskām personām. 

 

Dalības maksa: 

Mārupes novada iedzīvotājiem tiek nodrošināta dalība sacensībās bez maksas. 

 

Sacensību programma: 



• Reģistrācija sacensībām- numuru izņemšana; 

• Pasākuma mazāko dalībniekus izklaides nodrošināšana ar sagatavotu spēļu/rotaļu 

izklaižu scenāriju;  

• Starts Latvijas čempionāts kritērija braucienā; 

• Bērnu brauciens (2-11gadi) 300-1000m; 

• Tautas brauciens ikvienam Mārupes novada iedzīvotājam un viesim, piedaloties 

nekomerciālās sacensībās (bez dalības maksas); 

• Apbalvošana noris pēc sacensībām. 

 

Pasākuma Mārupes velosvētki organizētāji nodrošina: 

• velobraucienu organizēšanu Mārupes pagasta, Mārupes novada administratīvajā 

teritorijā; 

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

kancelejas preces, biroja tehniku, un elektronisko apļu skaitīšanas sistēmu, vismaz 6 

tiesnešus (Latvijas riteņbraukšanas federācijas licencētie tiesneši), kā arī visu 

aprīkojumu, kas nepieciešams darbības nodrošināšanai; 

• mūzikas aparatūru sacensību apskaņošanai un komentētāju; 

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

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

paaugstinājumi u.c. kas nepieciešams trases izveidei un marķēšanai, pirms un pēc 

sacensību sakopšanai); 

• skatuve; 

• vides reklāmas; 

• reklāmu ievietošanu sociālajos tīklos; 

• bērnu distanču dalībnieku tiek apbalvošanu katrā vecuma grupā, atsevišķi pēc 

dzimumiem; 

• tautas klases dalībnieku apalvošanu (vismaz pirmās 3 vietas, sievietes un vīrieši 

atsevišķi); 

• Latvijas atklātā čempionāta kritēriju brauciena dalībnieku apbalvošanu (pirmās trīs 

vietas, sievietes un vīrieši atsevišķi); 

• dalībnieku aprīkojumu (numuri, čipi, savilcēji, adatas, u.c. nodrošinājumu) 

• elektrības ģeneratori vai atbilstošu piekļuvi elektrībai; 

• velo trases noformēšanu saskaņā ar Latvijas Riteņbrauukšanas federācijas(LRF) 

noteikumiem; 

• pasākuma tehnisko nodrošinājumu; 

• pasākuma trases saskaņošanu ar attiecīgajām institūcijām (Rīgas satiksme, ceļu policija, 

u.c.) vai vietas slēgšanu sacensību nolūkiem; 

• policijas ekipāžas sacensību drošības nolūkiem; 

• apbalvošanas vietas vizuālo noformējumu; 

• 1-2 animātorus, kas izklaidēs mazākos dalībniekus ar sagatavotu spēļu/rotaļu izklaižu 

scenāriju; 

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

• medicīnisko pakalpojumu nodrošināšana; 

• kārtības nodrošināšana (policija, un citas  drošības struktūras); 

• konteineri, dažādu atkritumu savākšanai un izvešanai; 

• Eko tualetes ne mazāk , kā 4 gab. 

 

 

 

Reģistrācija: 

Dalībniekiem jāaizpilda elektroniskā pieteikšanās anketa LRF mājaslapā no 2022.gada 

15.augusta līdz 20222.gada 9.septembrim. Bērnu veselības braucienam, kas nebūs aizpildījuši 



elektroniskās pieteikšanās anketu,  var pieteikties pasākuma norises dienā, pasākuma norises 

vietā. 

Reģistrācija sacensību dienā – Pretendents nodrošina numuru izņemšanu 2 h pirms sacensību 

sākuma.  

 

Aktivitātes sacensību vietā:  

Pretendents sacensību vietā nodrošina: 

• Neatliekamās medicīnas personālu; 

• Pasākuma komentētāju; 

• LRF tiesnešus; 

• Tehnisko personālu; 

• Reģistrācijas sekretariātu; 

• Policijas ekipāžas; 

• Tualetes pieejamību; 

• Automašīnu novietošanu dalībniekiem un skatītājiem; 

• Svinīgo apbalvošanas ceremoniju. 

 

 
 


