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Paskaidrojuma raksts un Mārupes novada Domes priekšsēdētāja ziņojums
par Mārupes novada pašvaldības 2010.gada budžetu

Mārupes pašvaldības 2010.gada budžets izstrādāts ievērojot likumus „Par
valsts budžetu 2010.gadam”, “Par pašvaldību budžetiem”, "Par pašvaldību finanšu
izlīdzināšanu", “Par pašvaldībām”, “Par budžetu un finanšu vadību”, “Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu” , kā arī
Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvos aktos paredzētās prasības.
Budžeta ieņēmumu prognoze un ieņēmumu novirzījums budžeta programmu
finansējumam izskatīti komiteju sēdēs.
Ieņēmumu prognoze Mārupes pašvaldības pamatbudžetam sastāda
Ls8723108 (pielikums nr.1) un speciālajam budžetam Ls 114543 (pielikums nr.3).
Mārupes novada pašvaldības 2010.gada plānotie pamatbudžeta ieņēmumi –
8723108 Ls

Pamatbudžets ir Mārupes pašvaldības budžeta galvenā daļa, kura ieņēmumus
veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi.
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Nodokļu ieņēmumus pašvaldībām nosaka likums „Par valsts budžetu
2010.gadam”. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu
nr.1571„Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to
sadales kārtību 2010.gadā” 4.punktu noteikta Mārupes pašvaldības vērtēto
ieņēmumu (iedzīvotāju ienākuma nodokļa- Ls6446381, nekustamā īpašuma
nodokļa par ēkām un būvēm-Ls251739 un zemi- Ls664542) prognoze. Vērtēto
nodokļu ieņēmumu prognoze 2010.gadam sastāda Ls7362662- 84.40%.
Pēc Finanšu ministrijas datiem, 2010.gadā Mārupes pašvaldībai plānots
iedzīvotāju ienākuma nodokļa palielinājums par 1,16 miljoniem latu, jeb 18 %.
Likuma „Par valsts budžetu 2010.gadam” 32.pantā noteikts, ka Finanšu ministrija
izvērtē pašvaldībām faktisko iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu izpildi par
iepriekšējo mēnesi salīdzinājumā ar prognozēto (viena divpadsmitā daļa no gada
prognozes) un tādā gadījumā, ja tiek konstatēta iedzīvotāju ienākuma nodokļa
ieņēmumu neizpilde vairāk kā par 8 procentiem (no gada sākuma), sniedz
priekšlikumus Ministru kabinetam lēmuma pieņemšanai par iedzīvotāju ienākuma
nodokļa ieņēmumu neizpildes kompensāciju. Gadījumā, ja pašvaldībām tiek
izmaksāta kompensācija, bet turpmākajā periodā prognoze pārpildās, Finanšu
ministrijai ir tiesības no pārpildes ieturēt izmaksāto kompensāciju un atdot to valsts
budžetam.
2010.gada janvāra mēnesī iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpilde Mārupes
pašvaldības budžetā sastādīja 58% no mēnesī plānotā.
Valstī 2010.gadā ir palielināta nekustamā īpašuma nodokļa likme par zemi
no 1% uz 1.5%, ieviests jauns nekustamā īpašuma nodokļa veids- par dzīvojamām
platībām un inženierkomunikācijām, kaut gan valstī ievērojami kritusies
iedzīvotāju maksātspēja, pieaudzis bezdarba līmenis.
Mārupes administratīvajā teritorijā ir spēkā 2005.gada 29.decembra Mārupes
pagasta padomes apstiprinātie saistošie noteikumi „Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanas kārtību Mārupes pagastā”, kuros ir noteikta kārtība, kādā
ir piešķirami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi atsevišķām nodokļu
maksātāju kategorijām, kas deklarējušas savu dzīvesvietu Mārupes novadā. Likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantā noteikts, ka tie nodokļu atvieglojumi,
kurus piešķīrusi pašvaldība, netiek ņemti vērā nosakot nekustamā īpašuma
prognozi. Pildot iepriekš minētos saistošos noteikumus, 2009.gadā Mārupes
pašvaldības plānotie ieņēmumi tika samazināti par apmēram Ls 30000, bet
2010.gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājums saskaņā ar atvieglojumiem
varētu sasniegt 45-50 tūkstošus latu, jo atvieglojumi attiecas uz nekustamā īpašuma
nodokļa maksājumiem par zemi un arī uz dzīvojamām platībām (ēkām un
dzīvokļiem).
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Nenodokļu ieņēmumus Ls 1360446- 15.6% veido:
1)valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi,( kurus galvenokārt veido
autotransporta vadītāju sodīšana par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu lidostas „Rīga”
teritorijā un pašvaldības administratīvās komisijas noteiktās soda naudas) un citi nenodokļu

ieņēmumi. Kopējā prognoze Ls125000- 1.433%.
2)Mārupes pašvaldības maksas pakalpojumi, ieņēmumi no telpu nomas un
īres, norēķini ar citu pašvaldību budžetiem- Ls343500 – 3,938%,
3)valsts budžeta mērķdotācijas – Ls742930 -8,517%.
Budžeta līdzekļu atlikums uz gada sākumu- Ls149016- 1.708%.
Speciālais budžets (pielikums nr.3) ir budžeta daļa, kura ieņēmumus veido
īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi (autoceļu fonda līdzekļi, dabas resursu
nodoklis u.c.), kurus izlieto tikai šiem mērķiem.
Saskaņā ar likuma „Par autoceļiem” 12.pantā noteikto, pēc Latvijas
Pašvaldību savienības un Satiksmes ministrijas vienošanās, ņemot vērā pašvaldībai
reģistrēto īpašumā esošo ielu un ceļu garumu, transporta īpašniekiem veicot
ikgadējo transporta līdzekļu tehnisko apskati samaksāto autotransporta nodevu,
Ministru kabineta 2010.gada 19.janvāra noteikumiem nr.67 „Grozījumi Ministru
kabineta 2008.gada 11.marta noteikumos nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts
autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība””2010.gadā
Mārupes novadam piešķirta mērķdotācija 0,4144% apmērā no Valsts budžetā
paredzētā finansējuma valsts autoceļu fonda programmā noteiktās
apakšprogrammas „Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem” un sastāda Ls 84372, kas
ir 28 % mazāk salīdzinot ar 2009.gadu.
Saskaņā ar likuma „Par dabas resursu nodokli” 28.pantu, Valsts ieņēmumu
dienests nodokļu maksājumus par dabas resursu ieguvi vai izmantošanu vai vides
piesārņošanu, limitos noteiktajos apmēros 60% apmērā ieskaita tās pašvaldības
budžetā, kuras teritorijā tiek veikta attiecīga darbība. Mārupes pašvaldība prognozē
2010.gadā no šiem maksājumiem saņemt Ls 8500- 2% vairāk par 2009.gadu.
Mārupes pašvaldības 2010.gada budžeta izdevumu daļa veidota, nosakot un
pamatojot, kāds līdzekļu apjoms nepieciešams ar likumu noteikto funkciju,
uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei. Izdevumi Mārupes pašvaldības
pamatbudžetā sastāda Ls8723108 (pielikums nr.2,4.) un speciālajā budžetā Ls
114543 (pielikums nr.3).
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Mārupes novada pašvaldības 2010.gada plānotie pamatbudžeta izdevumi –
8723108 Ls

Mārupes novada dome ir apņēmusies īstenot ilgtermiņa finanšu politiku,
nodrošinot nepieciešamos finanšu resursus pašvaldības funkciju izpildei un
saglabājot pašvaldības budžeta stabilitāti novada ekonomiskajai un sociālajai
attīstībai.
Par 2010.gada budžeta prioritātēm noteikta izglītība, sociālā joma,
investīcijas un drošība. Ekonomiskās situācijas pasliktināšanās un valsts politika
sociālajā sfērā uzliek papildu slogu – sociālo izdevumu finansēšanu galvenokārt no
pašvaldību budžetiem. Tādēļ arī šajā ārkārtas situācijā Mārupes pašvaldība turpinās
sociālās palīdzības programmas maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, izvērtējot esošo
pabalstu efektivitāti, gan palielinot pabalstu un pabalstu saņēmēju skaitu, gan
atsevišķiem pabalstiem mainot piešķiršanas kārtību, lai sasniegtu mērķi–palīdzēt
maznodrošinātiem.
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2010.gada Mārupes pašvaldības budžeta sagatavošanas periodā, iestāžu un
struktūrvienību vadītāji, 2009.gada novembra un decembra mēnešos, deputātu
komisijām sniedza pārskatu par pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu 2009.gadā
un atbildēja uz deputātu jautājumiem par budžeta līdzekļu nepieciešamību
2010.gadā.
Iepriekšējos gados ir sasniegts augsts Mārupes pašvaldības attīstības līmenis,
ievērojami pieaudzis iedzīvotāju skaits, uz 01.01.2010.g. dzīvesvietu Mārupes
novadā deklarējuši 15.3 tūkst. iedzīvotāju. 2009.g. piedzimuši 191 bērns, nomiruši
80 iedzīvotāju- tātad pozitīva bilance +111iedzīvotājs.
Pašvaldības debitoru parādi uz 01.01.2010.g. - Ls 271599, no tiem- norēķini
ar citām pašvaldībām par skolēnu apmācību- Ls 4164, nekustamā īpašuma
nodoklis(NĪN) par zemi- Ls 190136, NĪN par ēkām- Ls 77299.
Pašvaldības kreditoru parādi uz 01.01.2010.g. – Ls 328143.
Pašvaldības ilgtermiņa saistības Valsts kasē- Ls 3636411, no tām
pārgrāmatotas īstermiņa saistības uz 01.01.2010.g.- Ls333608 .
Pašvaldības ilgtermiņa saistības (ar atmaksu 19.gados)- Publiskās privātās
partnerības projekta- pirmskolas izglītības iestāde „Zeltrīti” : ieguldīto finanšu
līdzekļu atmaksa Ls1 985 262 ar procentu likmi gadā fiksētajā daļā- 5,549% un
mainīgajā daļā- 6 mēnešu EURIBOR likme .
Izglītība.
Kā katru gadu vislielākais izdevumu apjoms 2010.gada pamatbudžetā ir
plānots izglītībai – izglītības iestāžu uzturēšanas un ar izglītību saistīto pasākumu
finansēšanas programmām, ka arī bērnu mūzikas un mākslas skolu izdevumi. Lai
arī izglītības nozarei paredzētais finansējums ir samazinājies, Mārupes pašvaldība
nodrošina visas pamatfunkcijas, kā arī papildu brīvprātīgās funkcijas – paredzēts
turpināt maksāt piemaksas no pašvaldības budžeta pedagoģiskajiem darbiniekiem
pirmsskolas izglītības iestādēs, sākumskolās, vidusskolā, bērnu mūzikas un
mākslas skolā, paredzēts pašvaldības līdzfinansējums 1.klases skolēnu ēdināšanai.
Līdzfinansējums paredzēts arī privātajām bērnu izglītības iestādēm. Nākamajā gadā
ir paredzēts finansējums Mārupes skolēnu dalībai X Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkos. Izglītības sektorā, valstij tikai daļēji nodrošinot
pedagoģisko darbinieku pamata atalgojumu, pašvaldība atbilstoši savām iespējām
turpinās novirzīt līdzekļus izglītības darbinieku atalgojumam. Pašvaldība 2010.gadā
valsts budžeta vietā apmaksās pedagogu likmes skolu atbalsta personālam
(logopēdi, sociālie pedagogi, bibliotekāri).
Mārupes pašvaldība 2010.gadā nodrošinās 7 izglītības iestāžu uzturēšanu,
kvalitatīvu mācību procesu- Mārupes vidusskolu - 807 skolēni, Mārupes
pamatskolu ar pirmskolas izglītības programmu – 120 skolēni un PII grupās 105
audzēkņi, Jaunmārupes sākumskolu ar pirmskolas izglītības programmu- 173
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skolēni un PII grupās 132 audzēkņi, Skultes sākumskolu ar pirmskolas izglītības
programmu- 17 skolēni un PII grupā 92 audzēkņi, pirmskolas izglītības iestādi „
Lienīte” – 141 audzēknis, Mārupes mūzikas un mākslas skolu- 250 audzēkņi,
pirmskolas izglītības iestādi „ Zeltrīti” –plānots 280 audzēkņi.
Plānotie budžeta izdevumi izglītībai 2010.gadā –Ls 3088655 (35,4%), no
tiem valsts mērķdotācija vispārējās un vidējās izglītības un interešu izglītības, kā
arī pirmsskolas izglītības iestāžu 5-6 gadīgo bērnu grupu pedagoģisko darbinieku
darba algai un sociālā nodokļa samaksai (līdz 31.08.2010.) Ls 636882. No
izdevumiem izglītībai darba alga ar valsts sociālās aprosināšanas obligātajām
iemaksām sastāda- 63,94%.
Valsts budžeta transfertu apjoms 2010.gadam ir plānots, ņemot vērā likumā
„Par valsts budžetu 2010.gadam” Mārupes pašvaldībai paredzēto finansējumu no
2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.augustam Ls 576882. Mērķdotācijas
Mārupes mūzikas un mākslas skolas pedagogu darba samaksai tiek plānotas
atbilstoši Kultūras ministrijas sniegtajam finansējuma apjomam 2010.gadam – Ls
60968. . Nemainīgs valsts budžeta dotācijas apjoms 2010.gadam ir plānots Mārupes
pašvaldības izglītības iestāžu 1.klases skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai Ls 19000
(0,80 latu vienam skolēnam dienā). Izglītības un zinātnes ministrijas maksājumi
mācību literatūras iegādei Ls 780 apmērā, kas sastāda 4.97% no pašvaldības
plānotajiem Ls15700. Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu
īstenošanai izglītībā Ls 85300 apmērā.
Mārupes pašvaldībā deklarētie 1229 bērni un skolēni mācās citu pašvaldību
dibinātajās pirmskolu izglītības iestādēs un skolās (Rīgas pilsētā- 1087), kur
savstarpējos norēķinos ar pašvaldībām Mārupes budžetā paredzēti izdevumi
Ls500000 apmērā. Mārupes pašvaldības izglītības iestādes sniedz pakalpojumus
243 citu pašvaldību teritorijā deklarētiem bērniem (Rīgas pilsētā- 166), plānotie
ieņēmumi- Ls200000.
2010.gada Mārupes pašvaldības investīciju plānā izglītībai paredzēts:
1) izbūvēt Mārupes vidusskolā ēdināšanas bloku un rekonstruēt skolas ieejas
daļu Ls 345000 apmērā, kā arī labiekārtot Mārupes vidusskolas pagalmu – Ls
10000.
2) izstrādāt projektu PII „Lienīte” iekštelpu renovāciju- Ls 15000.
3) atbalstīt Skultes sākumskolas pedagogu un biedrības „sabiedrība un
drošība” izstrādāto projektu „Sociālās atstumtības riska mazināšana bērniem un
jauniešiem Mārupes novadā” - Ls 7800.
2010.gada 1.jūnijā darbu uzsāk PII „Zeltrīti”.
Kultūra, bibliotēka un sports.
Mārupes pašvaldība 2010.gadā paredzējusi līdzfinansējumu sekojošiem
pašdarbības kolektīviem, kuri darbojas Mārupes kultūras namā – vidējās paaudzes
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deju kolektīvam „Mārupieši”, jauktajam korim „Mārupe”, sieviešu vokālajam
ansamblim „Dzelde”, sieviešu-jauniešu korim „Resono”, senioru korim „Noktirne”.
Finansiāli tiek atbalstītas sabiedriskās organizācijas- Mārupes pensionāru
biedrība, 1991.gada barikāžu dalībnieku Mārupes biedrība, Mārupes Politiski
represēto personu biedrība, biedrība „Mārupes teātris” un kultūras pasākumi
Mārupes novadā un Mārupes kultūras namā.
Pašvaldība nodrošina Mazcenu bibliotēkas uzturēšanu. Šogad paiet 100 gadi,
kopš esošās bibliotēkas telpās uzsāka darbu pirmā skola Mārupes teritorijāMazcenas pamatskola (1910-1971).
Mārupes pašvaldībā ir izveidota struktūrvienība- Mārupes sporta centrs,
kuras uzdevums ir organizēt un atbalstīt jauniešiem un iedzīvotājiem sportiska
rakstura aktivitātes sporta stadionos Jaunmārupē, Skultē, Mārupes vidusskolā un
Tīrainē, kā arī pēc mācībām brīvajā laikā- sporta zālēs Jaunmārupē, Mārupes
vidusskolā un Tīrainē, kā arī dalību dažāda veida vietējās, republikas un
starptautiskajās sacensībās. Jauniešu sporta masveidības attīstībai Mārupes
pašvaldības budžetā paredzēts finansējums Ls156 070 apmērā .
Kopējie budžeta izdevumi plānoti šajā sadaļā Ls 300740 – 3,45%, t.sk. darba
alga ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sastāda- 48,29%.
Sociālā nodrošināšana.
Sociālajā sfērā pakalpojumus iedzīvotājiem sniedz bāriņtiesa, sociālais
dienests, Dienas centri Tīrainē un Jaunmārupē. Tiek pilnveidots sociālo
pakalpojumu klāsts maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Pašvaldībā īstenotās
sociālās politikas ietvaros tiek paplašinātas sociālās garantijas, sniegta palīdzība
krīzes situācijā nonākušajiem iedzīvotājiem, invalīdiem, personām ar attīstības
traucējumiem, u.c. Tiek nodrošināta dotācijas skolēnu pārvadāšanai un bērnu
ēdināšanai 1.klasē, līdzfinansējuma maksas 50 latu mēnesī par bērnu, sakarā ar
pirmsskolas vecuma bērnu nenodrošināšanu ar vietām Mārupes pirmsskolas
izglītības iestādēs, slēdzot līgumus ar šīm iestādēm. 2010.gadā ņemot vērā
vispārējo ekonomisko situāciju valstī, sociālās palīdzības saņēmēju apjoms
pieaugs.
Budžetā paredzēts Ls 745 600 (8,5%), t.sk. darba alga ar valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām sastāda- 22,67%.
.
Iedzīvotāju drošībai un sabiedriskās kārtības uzturēšanai pašvaldības
budžetā paredzēts finansējums Ls 91200 apmērā, kurš veidojas no transporta
līdzekļu vadītāju soda naudu samaksām lidostas „Rīga” teritorijā. Šo pasākumu
norisi kontrolē un administrē CSDD un Valsts policijas darbinieki, līdz ar to,
saskaņā ar līgumu noteikumiem, 60% no ieņemtajām soda naudām (apmēramLs55000) pašvaldība plāno maksāt šīm iestādēm.
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Tautsaimniecība.
Deputāti atbalstīja pašvaldības budžeta līdzekļu novirzi 2010.gada investīciju
projektiem:
INVESTĪCIJU PROJEKTI
Vides aizsardzība
Meliorācijas grāvja N-5 rekonstrukcija
posmā no Mārupītes līdz Rudzrogu ielai
Meliorācijas grāvja N-42 rekonstrukcija
posmā no Vecozolu ielas līdz N-5

Budžets
5000 Teritorija vides aizsardzība 2215
2000 Teritorija vides aizsardzība 2215

Meliorācijas grāvja N-10 rekonstrukcija
posmā no Zeltiņu ielas līdz N-13

2900 Teritorija vides aizsardzība 2215

Meliorācijas grāvja N-13 rekonstrukcija
posmā no Mārupītes līdz Vārpu ielai

1900 Teritorija vides aizsardzība 2215

Mārupītes augšgala rekonstrukcija posmā
no autoceļa P132 līdz Lapiņu dambim

20000 Teritorija vides aizsardzība 2215

drenāžas
sistēmas
atjaunošana
pašvaldības īpašumā "Atmodas-5"

3000 Teritorija vides aizsardzība 2215

Nepieciešams paredzēt turpmāko izpēti
Dzilnupītes rekonstrukcijas projektam
KOPĀ
CEĻI

34800

Gaujas ielas rekonstrukcijas pabeigšana,
būvuzraudzība
204181 Teritorija ceļi 5232
Gājēju ietve no Vecozolu ielas gar
Pakalniņu ielu un gar Viskalnu ielubērnudārzs-gar veco Jelgavas šoseju līdz
Vecozolu ielai un Viršu ielai
Viskalnu ielas brauktuves rekonstrukcija
Automašīnu stāvvieta pie PII Lienīte
Automašīnu stāvvieta pie Mārupes
ambulances
Pieturvietu paviljonu pie Vecozolu
namiem, vidusskolas, Daugavas ielas,
Skultē
Autoceļš C-18 šķembu līmenī (SaltupiTuraidas-Rutki)
Autoceļš C-15 šķembu līmenī (AlpiDumpji)
Autoceļš C-11 šķembu līmenī (LagatasMuižnieki-Mežmalas)

57000 Teritorija ceļi 5232
30000 Teritorija ceļi 5232
6000 Teritorija ceļi 5232
2500 Teritorija ceļi 5232

20000 Teritorija ceļi 5232
2400 Teritorija ceļi 5232
2500 Teritorija ceļi 5232
1600 Teritorija ceļi 5232
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Penkules iela šķembu līmenī (no
Upesgrīvas ielas)
2400 Teritorija ceļi 5232
Ātruma ierobežojošo elementu izbūve saskaņā ar atsevišķām tāmēm
Nepieciešams paredzēt turpmāko izpēti
šādu darbu veikšanai
Loka ceļa Jaunmārupē rekonstrukcija
Skultē gājēju ietvju atjaunošana
Gājēju ietve gar Pededzes ielu
KOPĀ 328581
Elektrosaimniecība
Teritorija
elektrosaimniecība
Vecozolu ielas apgaismojuma izbūve
21000 5250
Jelgavas ceļa posma (no Vecozolu līdz
Viskalnu ielai) apgaismojuma izbūve

elektrosaimniecība

Rožkalnu ielas apgaismojuma izbūve

Teritorija
8500 5250
Teritorija
4500 5250

Kabiles iela posma (no Sīpeles līdz Bebru
ielai) apgaismojuma izbūve

Teritorija
9000 5250

elektrosaimniecība

Krones ielas posma (no Mēmeles līdz
Bebru ielai) apgaismojuma izbūve

Teritorija
7000 5250

elektrosaimniecība

Rožu ielas posma (no Lielās līdz Vējiņu
ielai) apgaismojuma izbūve

Teritorija
7000 5250
Teritorija
4000 5250

elektrosaimniecība

Teritorija
8000 5250
69000

elektrosaimniecība

Egļu ielas daļas apgaismojuma izbūve

elektrosaimniecība

elektrosaimniecība

Ielu apgaismojuma izbūvei nepieciešami
tehniskie projekti
KOPĀ
Izglītībai
PII Lienīte iekštelpu renovācijas projekts

15000 Lienīte, kapitālie izdevumi 5240

Mārupes
vidusskolas
labiekārtojuma projekts

Mārupes vidusskola,
10000 izdevumi 5240

pagalma

kapitālie

Mārupes vidusskolas ēdināšanas bloka un
ieejas mezgla izbūve
345000 Mārupes vidusskola 5240
KOPĀ 370000
Veselības aprūpei
Jaunmārupes ambulances projekts
15000 Veselības aizsardzība
KOPĀ 15000
KOPĀ plānotie
2010.gadā

investīciju

projekti
817381
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Mārupes pašvaldības ieņēmumu apjomu samazina iemaksas Pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fondā, kas 2010.gadā plānotas Ls1045640, - 12% no
kopējiem budžeta izdevumiem.
Ņemot vērā patreizējo nestabilo un neprognozējamo ekonomisko situāciju
valstī Mārupes novada Domes budžetā ir atstāta nesadalītā rezerve Ls 272214.
Racionāli izmantojot esošos līdzekļus ceram, ka Mārupes pašvaldības attīstība
turpinājies un izdosies realizēt visus ieplānotos investīciju projektus.
Mārupes novada Domes priekšsēdētājs

Mārtiņš Bojārs

