
Aptauja "Sabiedriskā aptauja - Mārupes BMX sporta parka / Mārupes sporta un
aktīvās atpūtas parka attīstības iespējas"

Respondentu statistika:

Respondentu skaits 277
Vīrietis 135
Sieviete 142
Vidējais vecums 38.5 gadi

Rezultātu kopsavilkums:

1. Cik bieži Jūs apmeklējat Mārupes BMX sporta parku?

Katru dienu 2 0.7%

Vairākas reizes nedēļā 61 22%

Aptuveni reizi nedēļā 44 15.9%

Aptuveni reizi mēnesī 57 20.6%

Retāk nekā reizi mēnesī 113 40.8%

Iesniegto atbilžu summa 277

2. Cik sen Jūs apmeklējat Mārupes BMX sporta parku?

Vienu mēnesi vai mazāk 42 15.2%

1 līdz 6 mēneši 48 17.3%

6 -12  mēneši 22 7.9%

1 līdz 2 gadi 40 14.4%

2 līdz 5 gadi 70 25.3%

5 gadi un vairāk 55 19.9%

Iesniegto atbilžu summa 277

3. Kādas aktivitātes izmantojat Mārupes BMX sporta parkā / Mārupes sporta un aktīvās atpūtas parkā? (vairākas
atbildes iespējamas)

BMX trase 119 10%

Pump track trase 90 7.6%

Asfalta pumtrack trase 105 8.8%

Basketbols 55 4.6%

Ielu vingrošanas trenažieri 58 4.9%

Slidotava 100 8.4%

Hokejs 46 3.9%

Skrituļošana 52 4.4%

Florbols 14 1.2%

Mini futbols 12 1%

Velo polo 8 0.7%

Pludmales volejbols 17 1.4%

BTA Velozinis velotrase 39 3.3%

Sacensību apmeklējums 101 8.5%

Pasākumu apmeklējums 106 8.9%

BMX treniņi 53 4.4%

Skrituļslidošanas treniņi 30 2.5%



Apmācības, semināri 19 1.6%

Trail parks 24 2%

Brīvdabas svaru zāle 35 2.9%

Sporta nometnes 24 2%

Slidkalniņi 63 5.3%

Cita 22 1.8%

Iesniegto atbilžu summa 1192

Citas atbildes:

Tikšanās

pastaiga

tikšanās vieta

pavadu bērnu

staigāšana

Eju ar bērniem

vienkārši nākam ar bērnu mazo paskatīties

Vnk pastaigas

Piparkūku ceļa ietvaros beidzot uzzināju, kut tas ir :)

Tikšanās PP sakarā

Pastaiga

Staigaju

Bērns izmanto:  Asfalta pumtrack trase, BTA Velozinis velotrasi

Neviena

Pietura pastaigas laikā

Pastaigas

Neko

Pasgaigas

Neesam nekad bijuši

Bērnus ziemā uz kalniņu paslidināties ar ragavām

Atvedu bērnus uz skrituļošanu, pump trasi

nezināju ka trase ir atvērta

4. Kopumā, kā Jūs novērtētu Mārupes BMX sporta parku? Jūsu kopējais iespaids?:

Ļoti slikts  Ļoti labs
5.95 / 7

5. Vai Jūs rekomendētu turpināt pilnveidot Mārupes BMX sporta parku to paplašinot papildinot ar dažādām
aktivitātēm un attīstot kā multifunkcionālu Mārupes sporta un aktīvās atpūtas parku ?

Noteikti jā 245 88.4%

Iespējams jā 27 9.7%

Noteikti nē 5 1.8%

Iesniegto atbilžu summa 277

6. Kādas aktivitātes nepieciešamas multifunkcionālā Mārupes sporta un aktīvās atpūtas parkā? (vairākas atbildes
iespējamas)

Celiņi skrituļošanai vasarā un
distanču slēpošanai ziemā

195 15.3%

Skeitparks 73 5.7%

Slidotava ar nojumi un mākslīgo
ledu

139 10.9%

Sporta zāle 92 7.2%

Vieglatlētikas manēža/Velotreks 73 5.7%

Veloserviss 80 6.3%

Inventāra noma 112 8.8%

Velo rezerves daļu un ekipējuma



veikals 52 4.1%

Kafejnīca 169 13.3%

Parks, kopienas dārzs 119 9.4%

Ragaviņu kalns 148 11.6%

Cita 20 1.6%

Iesniegto atbilžu summa 1272

Citas atbildes:

Jumts virs BMX trases

Mazo bērnu laukumiņš

Šķēršļu trase, aktīviem sportistiem

drošs suņu treniņu/ spēļu  laikums

Atrakciju parks bērniem  un tad pārējais vairs nav obligāti

distanču slēpošana

Beach Teniss jo redzams ka volejbola laukumu izmanto reti, bet siets nav nolaižams - iesaku, jo pats izmantotu

Esmu bijusi vien īsā vizītē, nevaru konkrēti ieteikt

Rotaļu laukums

Pludmales volejbola laukumi ar žogu

Baseins

Brīvdabas trenažieri

Kameru šļūkšanas trase

Organizēti pasākumi vasarā/āra trenniņi

Vairāk informācijas par to, kas pieejams, kādi treniņi

Galda teniss, biežāk uzliet ledu slidotavai

Uzlabot esošo. Piemēram:basketbola laukumam gumijas segumu un labākus grozus.

Kārtīgi āra trenažieri, kuriem izmanto savu svaru kā, piemēram, Olaines parkā

Bērnu kaukumiņš

snovborda rampas / treniņi

7. Kādi būtu Jūsu ieteikumi Mārupes BMX sporta parka darbības, aktivitāšu un treniņprocesu uzlabošanai?

1) Publiskais internets
2) Turpināt iesākto virzību un vīziju. Iespējams, atteikties no kādām aktivitātēm, vai samazināt to vērienu - vai
tieši otrādi - piesaistīt cilvēkus, kam tas ir aktuāli, jo, ne viss, kas tiek radīts, tiek attiecīgi arī izmantots (tā
teikt, piedāvājums pārsniedz pieprasījumu). Savukārt, ir aktivitātes, kurās pieprasījums ir ļoti augsts un varbūt
pat pārsniedz piedāvājumu. Attiecīgi, jāsaprot, ko darīt, kas ko dara, un šo virzības plānu arī skaidri pasniegt
parka/treniņu apmeklētājiem.
3) Turpināt iesākto ar nemazāku sparu!
4) …
5) Uzsliet jumtu ar noņemām sienām mazajai pump truck trasei un papildināt ar nelielu starta estikādi, tā
nodrošinot velo treniņus ari ziemā!
6) BMX trases starta kalna nojume.
  
 Asfaltētā pumptrack noēnojuma risinājums.
  
 Publiskais ūdens krāns.
7) Turpiniet tikpat aktīvi darboties un rezultāti neizpaliks!
8) Vairāk info soc tīklos
9) Paldies!
10) Piesaistīt vēl bmx trenerus, lai patreizējiem treneriem nav jāstrādā ar tik daudz grupām. Patreiz  jūtami
pietrūkst bmx  treneri.
  
 Līdz ar to novērojis Esmu ka netiek katram sportistam veltīta konkrētāka uzzmanība.
  
 Un žēl ka dēļ patreizējās globālās problēbas Covid-19, sportisti netiek skolas sporta zālēs uz normāla režīma
treniņiem basītī, fizio utt + dušas. Žēl:(
11) Viss ok
12) Uztaisīt tā, lai var ar BMX var braukt visu sezonu
13) Biežāki pasākumi, aktivitātes. Treniņprocesam- rīkotu meistarklases gan bmx, gan skeitbordam/skūteriem lai
var gribētāji apgūtu jaunas prasmes un trikus
14) Varu tikai novēlēt turpināt iet uzņemtajā virzienā, nezaudēt sparu!
15) Viss forši!
16) Vairāk uzmanību pievērst sportistu savstarpējai komunikācijai, attiecībām un valodai, kas tiek lietota treniņu
laikā un sporta parkā. Piestrādāt pie sportistu disciplīnas un uzvedības, gan treniņos, gan sacensībās - treneriem
ir liela ietekme uz šo, bet tā netiek likta lietā - jābūt stingrākiem! Treneriem vairāk vajadzētu pievērst
individuālu uzmanību katra sportista stiprajām un vājajām pusēm - vairāk vērot sportistus treniņu laikā - veidot



pierakstus par treniņu norisi un sportistu spējām, apkopot informāciju un iepazīstināt ar to konkrētā sportista
vecākiem, tas palīdzētu vecākiem pilveidot sportistus ārpus treniņiem.
17) Apgaismojums
18) Veidod apmaksatas darba vietas parka uzturēšanai.
19) Vēl vienu treneri ar izglītību sporta jomā, BMX novirzienu
20) Nedaudz padalīt iesācēju grupās bērnu skaitus. Ir grūti bērnam uztvert jaunu informāciju, ja ir pāri par 20
bērniem. Kā arī treneriem būt nedaudz stingrākiem pret bērniem, kuri atklāti ignorē trenera norādījumus.
21) Asfalta piebraucamie ceļi līdz pump trekam.
22) Turpināt uzņemto kursu, vienmēr ir prieks par kādu jaunumu ierodoties šeit!
23) Aktivitātes ziemā bērniem
24) Būt draudzīgiem ne tikai savā vecuma grupā bet arī citās. Piemēram vecākajā grupā teiktu puse sportisti
uzskata sevi par kaut ko krutu un ne tikai uztver pārējos sportistus par nīkuļiem, bet nemaz nesveicinās ar
vecākiem, kas mēģina viņus pasveicināt. Tāds iespaids no malas. Diezgan skarbs, bet paties.
25) Turpināt augt :)
26) Viss ir labi!
27) Tā turpināt
28) Turpināt iesākto.
29) Vairāk un precīzāka informācija par pieejamajām iespējām mājas lapā.
30) Plānojot attīstību noteikti jāpadomā par autostavvietām, wc un bērniem drošu nokļūšanu patstāvīgi
31) Tā tik turpināt!
32) Sekot līdzi jauniešu kontingentam kuri to apmeklē.
33) Aktivājā BMX sezonas gaitā 1x mēn. vai 1x 2mēn. treniņu ietvaros veikt mazo sportistu izaugsmes
novērtējumu. Bijām par šo ievadījuši sarunas iepriekšējās sezonas gaitā, diemžēl praksē neizdevās to norealizēt. 
  
 Laba doma izskanēja par fizioterapeita piesaisti - labprāt par papildu samaksu izmantotu šo iespēju mazajam
sportistam.
34) Fitnesa trenniņi pieaugušamiem.
35) Atrast spēcīgu galveno treneri un izveidot klubam sportisko kodolu. Tad arī mazajiem un jaunajiem būs
motivācija censties sasniegt vairāk!
36) Vieta, kur pārģērbties pirms, pēc treniņa bērniem
37) Diemžēl nav!
38) Viss ir labi ��
39) Lidz šim viss apmierina,vienmēr var ko uzlabot.Papildus,finansējums vai tā palielinājums no pagasta puses vai
arī uzņēmumiem ļautu protams procesus organizēt savādāk:)
40) .
41) Šobrīd nav
42) Aktualizēt arī pieaugušo treniņus.
43) Patīk kā parks patstavīgi attīstās!
44) .
45) Turpiniet attīstīties
46) Pārāk reti esmu bijis, lai ko ieteiktu
47) Paldies par jūsu darbu!
48) Manuprāt viss pārdomāts. Tā tik turpināt!
49) Turpināt darboties ar tik pat lielu entuziasmu kā līdz šim!
50) Veidot tā, lai cilvēki nenobīstas apmeklēt, jo dažkārt rodas sajūta, ka tur viss domāts kaut kādai noteiktai
kopienai. Un no malas tā nemaz nevar tikt. Atvertāku atmosfēru. Un lai nedominē profesionālais pret vienkāršo
darboties gribētāju
51) Turpināt un attīstīties attiecīgi kas vairāk pieprasīts.
52) Tā turpināt!
53) Ieteikums neaizrauties ar pārāk plašu aktivitāšu spektru, jo kas der visam, neder nekam. Vēlams
koncentrēties uz konkrētām lietām, kas saistītas ar velo, un varbūt vēl arī uz skrejriteņiem, skrituļdēļiem,
skrituļslidām un slēpēm ziemā.
54) biežāk organizēt bērniem treniņus
55) Paldies, ka visas aktivitātes ir par brīvu. Turpiniet paplašināties
56) Nezinu
57) K
58) Nekas
59) .
60) Ierīkot kafejnīcu, lai vecākiem un citiem apmeklētājiem nav garlaicīgi vērot, kā bērni trenējas, vai gaidot
viņu nav garlaicīgi. Mazākajiem brāļiem un māsām ierīkot šūpoles, mazu laukumiņu.
61) Turpināt aktīvo darbību, pilnveidošanos
62) -
63) Aktivitāšu dažādošana, lai arī sliktākos laika apstākļos, piemēram, lietus, krusa, virs - 20°C, būtu iespējams
uzturēties un atpūsties svaigā gaisā.
64) nezinu
65) -
66) Inventāra noma
67) Varu tikai novēlēt - tā turpināt un viss izdosies, jūs paši jau zināt pareizo ceļu! Paldies par visu!
68) Laistīt slidotavu, ja ārā temperatūra atļauj slidot



69) Varētu fona mūziku atskaņot :)
70) Turpināt iesākto u  progresīvo virzienu
71) Ir jau labi!
72) -
73) Nekādi
74) ��
75) Pieņemama cena un normāli treneri attieksme
76) Nav nekas konkrēts
77) Turpinat attistities
78) .
79) ��
80) .
81) Nav ieteikumu,jo norit nemitīga parka pilnveidošana. Gaidām skeitparku :)
82) Kāds, kas uzrauga drošību arī tad, ja bērni tur devušies bez vecākiem.
83) Vairāk iespēju ziemas sporta aktivitātēm
84) Lai izdodas!
85) Uzlabot nenorobežot basketbola laukumu. Nav iespējams spēlēt jo borti uzlikti
86) Treniņi pieaugušiem
87) viss ir super!
88) Varētu organizēt jauniešiem 10-14gadi fitnestreniņus  ar profesionāliem treneriem. Mums tas ir ļoti aktuāli!
Paldies.
89) Vairāk aktivitātes cilvēkiem no malas
90) Vasarā āra treniņi ar pieredzējušu treneri.
91) Augstāku bmx starta kalnu ar nojumi
92) Ierīkot elektroauto uzlādi.
93) Tuepināt paplašināties ar atpūtas parku, soliņiem un apstādījumiem, skrituļslidošanas celiņu izveidot.
94) Volejbola laukumam apkārt norobežojums, kaut vienkāršs siets
95) Kontrolēt bērnus ka sieñem laukuminus, lamājas un neievero noteiktumus.
96) N/A
97) Vairāk pasākumu un nodarbību bērniem
98) Padomāt par skaņas izolāciju tieši pasākumu laikā
99) Kalna būvesanai izmantot visu pašvaldības objektos izrakto, nederīgo materiālu.
100) .
101) Viss ir lieliski, turpināt attīstīties. Gribētos vairāk apzaļumošanu parkam
102) Nav konkrēti ieteikumu.
103) nezinu
104) ……
105) Tuprināt attīstīties un paplašināties. Iespējams, arī kādu sportam iekštelpu ēku uzcelt ziemas laikam
treniņiem.
106) Aa
107) Turpmāk attīstīties. Vairāk treniņu iespēju dažādu vecumu bērniem
108) Tā turpināt!
109) Mantu glabātuve
110) Aizmirsu atzīmēt ragaviņu kalnu, bet nu tādu normālu, lai var braukt vairāki nrvis rindiņā.
  
 Atklātās nodarbības, kad iepazīstina ar BMX, basketbolu utt ar ko sākt kas tas ir. Varbīt var riteni iznomāt, tik
reāli uz vietas, lai saprastu vai vispār saista šis sports.
111) Pirkt jaunus trenerus.
112) …
113) -
114) Paplašināt aktivitātes variantus
115) test test test
116) Vairāk informācijas par treniņu iespējām bērniem.
117) Turpināt labi iesakto darbu! Viss ir lieliski!
118) Saprotamāku aprakstu ko kur un kā var iznantot un laicīgu info apriti par pasākumiem. Par pēdējiem info pat
meklēdams neatradu
119) N/a
120) -
121) Tā tik turpināt!
122) Paldies
123) .
124) Gaisma hokeja laukumā vakaros
125) Turpināt iesākto darbu.
126) Sporta zālē.
127) .
128) Jau atbildēts
129) -
130) Ieviest vairāk tādu aktivitāšu, kurās var piedalīties vecāki, kamēr bētni vai krustbērni sporto - slidošana,
skrituļošana, kafejnīca.



131) Rotaļu laukums
132) Mārupē (ne Jaunmarupe) pietrūkst tāda kā pastaigu parka, kur nebrauks garām masinas un var mierīgi
pastaigāties.
133) Vairāk trenažieru un bērnu laukuminš
134) x
135) vairāk reklāmas
136) Turpinat Sevi Pilnveidot��
137) Attīstīties ka iepriekš, neapstāties.
138) .
139) Nezinu, uztaisīt asfaltētu ceļu līdz Parkam.
140) Nav, pašlaik neesmu kompetenta ko ieteikt
141) Nav
142) Buut lielaakajiem Eiropaa))
143) Nav
144) Nav
145) Lai veicas attīstīties!
146) Viss forshu
147) K
148) ?
149) Ciešāka sadarbība ar pašvaldību un dažādām organizācijām, t.sk., sporta federācijām
150) Šobrīd ejam tur ar ģimeni ziemā - patīk izmantot slidkalniņus. Vasarā esam veduši vecāko dēliņu (5 gadi)
mācīties braukt ar riteni pa trasi. Gribētos, lai parks būtu sakoptāks, piemēram,parkā ir atstātas lietas, ar kurām,
braucot no slidkalniņa, var satraumēties, jo tās apsnigušas ar sniegu. Atkritumiem un citām nevajadzīgām lietām
nav piemērota vieta parkā, tā bojā gan kopējo tēlu par parku, gan arī apdraud apkārtējo drošību.
151) Samazināt ziemas treniņu apstākļu atkarību no laika apstākļiem. Treneri spēs labāk plānot savu programmu -
labāki rezultāti.
152) Nav
153) Visu ierakstiju
154) Ja
155) ...
156) ——
157) ..
158) Stadionu
159) Vairāk pasākumu
160) Turpināt
161) Tiekties augstāk! Individuālāku pieeju mazajiem sportistiem
162) Labiekartot teritoriju, lai trasē var pavadīt dienu ģimene kopā, iespējams pat ieturot maltīti. Pik nik vietas
parka ap trasi, kafejnīcas izveide
163) T
164) Turpināt attīstīties un saglabāt tik pat pozitīvu garu.
165) ��
166) Papildināt jau esošo
167) ..
168) Nav viedokļa
169) Trenažieru parka pie katra trenažiera jāuzliek vingrinājuma iespējas(ko var darīt ar šo trenažierī un kādi
muskuļi nodarbināti). Ka ari jāuzliek bildes ka jāatstāj vietu pēc sevis. 
  
 Iespēja piepumpēt riteni.
170) Vairāk soliņu, lai sportotājiem  ir kur novietot somas, mantas
171) Vairāk informatīva materiàla mājas lapā
172) Ir labi
173) Drusku vajadzētu pakontrolēt lecīgos jauniešus
174) Viss ir labi
175) Būtu jāpadomā ilgāk, bet tas jau noozīmē, ka viss ir diezgan labi un iet pareizajā virzienā. Paldies par to!
176) Sakoptāka, labiekārtotāka vide - vairāk soliņu, potenciāli - mantu glabātuve vai kādi skapīši. 
  
 Droši vien jālikvidē tās liekās zemju čupas, ja vien nav plāna tās kaut kā izmantot.
  
 Apkārt visam sporta parkam izveidot velo celiņu skrituļošanai, papildu zaļā zona un soliņi. Varbūt pat piknika
vietas. 
  
 Vēl kādi našķu/dzērienu automāti. Potenciāli - kafejnīca.
  
 Ja iespējams - bezmaksas dzeramā ūdens piekļuves vieta, kur uzpildīt dzerampudeles.
  
 Papildu kāds jauniešu sporta laukums (kaut kas līdzīgs Jaunmārupes rotaļlaukumam).
177) Vispārējais fiziskas sagatavotības treneris
178) Jāstrādā vēl labāk
179) Tā turpināt



180) Mazināt apgaismojuma izklaidi uz blakus esošajām teritorijām diennakts tumšajā laikā
181) Varbut kamēr nav skeitparks, varētu uzlikt pāris (2-3) koka kastes ar metāla mālām kādā brīvā vietā kā
bmx/scooter street elementus.
182) Katram jāpieliek sava roka, lai pilnveidotu BMX sporta parku.
183) Lai viss izdodas
184) Ulzabota pati BMX trase, lai varētu piesaistīt vērienīgākas sacensības un attīstīt šo sportu šajā apkaimē
185) Vis ir ok.
186) Kaut kur publicēt laikus, kuros bmx trase ir aizņemta
187) just do it
188) Šī nav mana svēra, jus noteikti zināt labāk.
189) Prasītos pieejamāka informācija par bmx treniņu iespējām jauniešiem
190) Tā kā parks attīstas un apmeklētāju skaits pieaug, nepieciešams kāds uzraugs
191) veiksmi!
192) Mākslīgo slidotavu, lai var spelet hoki no oktobra lidz martam.
193) Turpināt tādā tempā kā līdz šim
194) .
195) Labiekārtotas tualetes.
196) Mazo bērnu rotaļlaukums, kur mazie topošie sportisti varētu padarboties. 
  
 Iespējams taciņa, pa kuru varētu noskriet pāris km, kamēr bērns apmeklē bmx trasi.
197) Izveidot skrituļslidošanas laukumu (vèlams arī Ziemā zem jumta). Organizēt dažādus pasākumus.
198) Veiksmīgāku sadarbību ar pašvaldību
199) Paplašināt iespejas
200) Vairāk informācijas. Piemēram, vēlētos, lai bērns trennētos BMX riteņbraukšanā. Neizdevās atrast info, vai
šādi treniņi pieejami, kādam vecumam, treneri.
201) Publicēt informāciju par noslodzi, t.i. par treniņu laikiem un publiskajiem laikiem.
202) Noderētu modernāki  āra trenažieri, bērnu rotaļu laukums , šupoles.
203) ...
204) OK
205) Viss super jau tāpat
206) -
207) Jādod virsū
208) Inventāra atjaunināšana.
209) -
210) ��
211) Labak verot lai neviens tur nesmeke un izrakstit sodus, ja kads to dar.
212) pašlaik tādu nav
213) ?!
214) Nodrošināt iespēju, ka ir treneri, kas var pilnvērtīgi vadīt treniņprocesu
215) Nav ieteikumu
216) Varbūt rast kādu risinājumu drošībai.. saprotu, ka viss no audzināšanas atkarīgs,  bet lielākie jaunieši gan
lieto necenzētu leksiku gan apceļ mazākos bērnus. 
  
 Un labprāt apmeklētu biežāk ar visiem bērniem, bet mazākajam bērnam diemžēl nav īsti ko darīt... Varbūt kāda
smilšu kaste mazākajiem vai šūpoles + slidkalniņš.. kamēr lielākie braukājas pa trasēm :)
217) Sobrid nav
218) Tiek norādīti āra trenažieri, bet nekā tur īsti nav, derētu tādi trenažieri kā Olaines parā, kur var trenēties,
izantojot savu svaru
219) Nav
220) Ir forši cilveki  tā turpināt
221) Turpināt iesākto, malači
222) .
223) ,,,
224) nnn
225) Pilnveidot parku
226) Lūdzu izveidot tratuaru un guļošos policistus, lai bērni varētu droši tikt līdz parkam. Mašīnas nesājas pa
Lapiņu dambis, īpaši sacensību laikā.
227) Man viss patīk
228) .
229) Var būt reklamēt sevi TV/radio aicinot jauniešus pievienoties
230) Nav
231) Noderētu soliņi, kur piesēst skrituļslidas parvelkot
232) -
233) ,,,
234) -
235) Turpināt attīstīt infrastruktūru un turpināt būt pieejamam parkam ne tikai treniņu grupām.
236) Basketbola laukuma līniju novilkšanu kaut pie viena groza.
237) Īstenot godīgu un caurspīdīgu procesu un maksāt nodokļus
238) viss ir labi. Paldies par ieguldīto darbu, tik uz priekšu!



239) Domāju, ka viens no aktuālākajiem jautājumiem ir piebraukšana un stāvvieta
240) -
241) Galvenais turpināt attistities, paplašinaties, turpinot sakopt apkartejo vidi
242) Wc
243) .
244) Turpināt iesākto un veidot aktivitātes, kurās var piedalīties gan bērni, gan pieaugušie
245) pieejamāku dažādu vecumposmiem, arī pieaugušajiem
246) Biežāk publicēt (sociālajos tīklos) informāciju par to, ko un kad iespējams darīt BMX trasē. Kādi pakalpojumi
pieejami.
247) Nav
248) Aktīvāka apmeklātāju uzraudzība
249) viss attīstās, paldies
250) -
251) N
252) X
253) Gribētos, lai būtu pieejami arī treniņi treneru pavadībā! Ļoti svarīgi, lai atbraucot uz parku katrs gimenes
loceklis atrastu savam vecumam piemērotu aktivitāti un vidi. Mazajiem spēļu laukums, lielajiem ārā trenažieri vai
skrituļslidu noma, senioriem soliņi un parks pastaigām. Vasaras laikā arī svarīga ēna ( apzaļumošana), vai arī kāda
strūklaka. Blakus arī kāda ēdināšana.
254) Lielāks pašvaldības atbalsts  BMX Mārupe kluba iecerēto aktivitāšu īstenošanai
255) Domes finansējums!
256) Lai sapņi piepildās
257) Nezinu
258) Kafejnīca
259) -
260) Izveidot slidotavu ar nojumi.
261) X
262) Tikai privāto investīcijas.
263) Ņemot vērā, ka parks attīstās un pieaug bērnu interesē tur doties, kā vecāks, priecātos, par apsargu vai ko
tādu.  Lai var bērnus droši atstāt.
264) Paplašināt stāvvietu.
265) .
266) Sākt ar nosaukuma maiņu - pats nosaukums limitē attīstību jo BMX ir riteņbraukšana.
  
 
  
 Apkārtējo teritoriju ieveidot kā parku kur bērni un pieaugušie var skriet, braukt ar riteņiem, skrituļslidot utml.
267) !
268) Sporta laukums pašiem mazākajiem, ka arī soliņi
269) Turpiniet iesākto
270) Turpināt attīstīties dodot bērniem iespējas, kuras savādāk novadā nav pieejamas. Paldies par ieguldījumu
271) Trenažierus vingrošanai
272) Derētu kādi koki. Lai ir zem kā karstumā paslēpties.
273) .
274) -
275) ...
276) Attīstīt sporta centru/ vietu un to piedāvājumu turpmāk. Paldies par iespēju apmeklēt!
277) iesaistīt vissu iedzīvotājus. Piem. kafejnīca vecākiem kur pagaidīt kamēr vinu bērnu spēlējas.

8. Paldies par dalību aptaujā! Aptaujas rezultāti tiks apkopoti un iekļauti Mārupes BMX sporta parka / Mārupes
sporta un aktīvās atpūtas parka attīstības plāna izstrādē!

Skaidrojums: Izvēlēto atbilžu summa ir iegūta saskaitot respondentu visas atzīmētās atbildes uz šo jautājumu. Katras
atbildes procentuālā vērtība tiek iegūta konkrētās atbildes izvēlēto reižu skaitu dalot ar kopējo iesniegto atbilžu
summu.


