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Mārupes pagasta padomes informatīvais tālrunis 67934695, www.marupe.lv

Lai prieks un spēks strādāt
Kā jau visā Latvijā, šogad arī
Mārupē atjaunota tradīcija rīkot
tirdziņus. Agrāk gadatirgi notika vienu vai divas reizes gadā ar
plašu kultūras programmu un izvērtās par lielu pasākumu, kurā
tirgošanās bija tikai viena no
sastāvdaļām, bet tagad gan iedzīvotāji meklē tirdzniecības vietas
ar labu produkciju par lētākām
cenām tuvāk savai dzīvesvietai,
gan tirgotāji plašāku noietu savām precēm.
Pie mums pirmais bija Māras
dienas tirgus, kas notika 28. martā.
Lai gan diena bija ļoti nemīlīga un
laika apstākļi visādi centās iespītēt
un nobaidīt kā pircējus, tā tigotājus ar vēsu un ļoti slapju laiku,
visi bija saprotoši un izturīgi – kā
uzsvēra daži tirgotāji – ar jauko
mūziku un informāciju, kur kas
nopērkams, bija izdevies ļoti labs
tirdziņš. Noteikti nevarēja teikt, ka
“pirmie kucēni jāslīcina”, jo tirdziņa laikā veiktā aptauja rādīja, ka
absolūtais vairākums atbalsta šādu

Šajā numurā
 Deputātu kandididātu saraksti un priekšvēlēšanu programmas
Mārupes novada domes vēlēšanām

Nākamajā “Mārupes Vēstu” numurā 29. maijā lasiet
•
•
•
•
•
•

Mārupes pamatskolai – 60
Dienas centrs “Švarcenieki” sāk otro darba gadu
Par atbalsta centra speciālistiem Mārupes vidusskolā
Kas notiek ar Mārupes vidusskolas būvniecību
Vai Mārupes skolās būs skolēnu formas
Cik pašvaldībai izmaksā pusaudžu “izklaides”

Mārupes pamatskola
sāk atzīmēt 60 gadu jubileju
Mīļie absolventi!

pasākumu rīkošanu.
Tad nu 1. maijā – darba svētkos – tika nolemts rīkot stādu,
pārtikas un amatniecības darinājumu tirdziņu, lai garo brīvdienu
sākumā mārupieši var iepirkt gan
materiālu darbam, gan produktus

Ar vasaru saujā

svētku maltītēm, gan iepriecināt
sevi vai citus ar jaukām dāvaniņām.
Šoreiz laiks visus lutināja un daudzi
tirdziņā atrada sev vajadzīgo.
Gaidām jūsu ierosinājumus,
kad rīkot nākamo tirdziņu, uz
e-pastu: marupe@marupe.lv.

• No 7. maija skolā apskatāma skolēnu zīmējumu un rokdarbu izstāde,
sākot ar 11.maiju iespējams iepazīties ar skolas vēstures izstādi.
• 7. maijā 17.00 – Mātes dienas koncerts.
• 8. maijā 13.00 – Sporta diena.
• 15. maijā 18.00 – salidojums un svētku koncerts, reģistrācija no
16.30. Iepriekšēja pieteikšanās skolā katru dienu no 8.25 līdz 19.00 pie skolotājas Tatjanas Trušeles vai direktora vietnieka mācību darbā Jura Sniķera.
Dalības maksa Ls 5, pasākums notiks sporta zālē, kurā katrai klasei būs
atvēlēta vieta pie galda. Sīkāka informācija pa tālruni 67148306.

Vai atceraties, cik aizraujoši bija darboties radošajās darbnīcās, sportot un klausīties Mārupes bērnu un
viesmākslinieku priekšnesumus pagājušo gadu bērnu
svētkos?
Mārupes pagasta padome otro gadu pēc kārtas aicina
uz bērnu svētkiem “Ar vasaru saujā”, kas šogad notiks
31. maijā no 11.00 Jaunmārupē pie ūdenstorņa.

Jūs atkal gaidīs

• sportiskās aktivitātes – skeitborda un orientēšanās
sacensības, BMX flatland paraugdemonstrējumi, līdzsvara
labirints pašiem mazākajiem, stafete u. c.,
• mākslinieciskā darbošanās – krāsu spēles uz mākslinieku celiņa un dekoratīviem saulessargiem, karodziņu,
puķu, aplikāciju darināšana radošajās darbnīcās,
• Mārupes pagasta bērnu un jauniešu priekšnesumi – dziesmas un dejas, mūzika un teātris un dažādi
pārsteigumi,
• svētku noslēgumā 15.00 uzstāsies grupa “Eolika”!
Turpiniet interesēties www.marupe.lv.

23. maijā 16.00 Mārupes kultūras nama iekšpagalmā vidējās paaudzes
deju kolektīvs “Mārupieši” aicina uz 20 gadu jubilejas koncertu “Visa dzīve
paiet dejā...”. Ieeja par ziedojumiem jaunu deju kurpju iegādei.
30. maijā Tīraines sporta kompleksā starptautiskais teikvondo turnīrs
“Mārupes kauss 2009”. Nolikums atrodams pašvaldības interneta vietnē.

Kas notiek Mārupē?

Jau otro mēnesi radio QBS (97,3 FM) klausītāji ikrīta raidījumā “Klātrīts”
ceturtdienās no 9.00 līdz 10.00 var uzzināt dažādas Mārupes pagasta padomes
aktualitātes. Ieslēdziet radio un klausieties, arī internetā www.qbs.lv.

2009. gada 6. jūnijā – pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanas
Vēlētāji, kuri Vēlētāju reģistrā
REĢISTRĒTI MĀRUPES NOVADA
DOMES VĒLĒŠANĀM, varēs balsot
tajā no trim vēlēšanu iecirkņiem,
kurā atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai iekļauti vēlētāju sarakstā:
• vēlēšanu iecirknī Nr. 790, kas
atrodas Mārupes pagasta padomē,
Mārupē, Daugavas ielā 29;
• vēlēšanu iecirknī Nr. 791,
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 8. maijs, 2009

kas atrodas Mārupes mūzikas un
mākslas skolā, Jaunmārupē, Mazcenu alejā 39;
• vēlēšanu iecirknī Nr. 956, kas
atrodas Mārupes vidusskolā, Mārupē,
Kantora ielā 97.

MĀRUPES NOVADA VĒLĒŠANU IECIRKŅU DARBA LAIKS
Lai nodrošinātu vēlētājiem (bal-

sotājiem) atbilstoši likumiem v iespēju iepazīties ar kandidātu sarakstiem un citiem likumā paredzētajiem
vēlēšanu dokumentiem saskaņā ar
likuma “Par pilsētu, rajonu, novadu
un pagastu vēlēšanu komisijām un
vēlēšanu iecirkņu komisijām” 28.
pantu.
Mārupes novada vēlēšanu iecirkņi atvērti 10 dienas pirms vēlēšanu

dienas, t. i., no 27. maija:
• Trešdien, 27. maijā 9.00–13.00
• Ceturtdien, 28. maijā 14.00–18.00
• Piektdien, 29. maijā 9.00–13.00
• Sestdien, 30. maijā 9.00–13.00
• Svētdien, 31. maijā 9.00–13.00
• Pirmdien, 1. jūnijā 14.00–18.00
• Otrdien, 2. jūnijā 9.00–13.00
No 3. līdz 5. jūnijam vēlēšanu iecirkņos notiks iepriekšēja

balsošana (darba laiks noteikts ar
Pilsētas domes, novada domes un
pagasta padomes vēlēšanu likuma
26. pantu):
• Trešdien, 3. jūnijā 17.00–20.00
• Ceturtdien, 4. jūnijā 9.00–12.00
• Piektdien, 5. jūnijā 10.00–16.00
Vēlēšanu dienā, sestdien, 2009.
gada 6. jūnijā, vēlēšanu iecirkņi atvērti no pulksten 7.00 līdz 22.00.
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Par pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanām
Balsošana 2009.gada Eiropas
Parlamenta un pašvaldību vēlēšanās notiks saskaņā ar vēlētāju
reģistru un tas nozīmē, ka balsošanai izmantos vēlētāju sarakstus.
Katrs vēlētājs vēlēšanām ir reģistrēts noteiktā vēlēšanu iecirknī
atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai. Vēlētāju reģistrā iedzīvotāji iekļauti pēc dzīvesvietas, kas
deklarēta līdz 2009.gada 8.martam.
Ja pēc 8.marta vēlētājs deklarējis
dzīvesvietu citā pašvaldībā, pašvaldību vēlēšanās viņš varēs piedalīties tajā vēlēšanu iecirknī, kurā
bija reģistrēts iepriekš.
Līdz 12.maijam vēlētāji var
izmantot iespēju mainīt sākotnēji reģistrēto vēlēšanu iecirkni
uz citu. Pašvaldību vēlēšanās iecirkni drīkst mainīt tā vēlēšanu
apgabala robežās, kurā vēlētājam
ir deklarētā dzīvesvieta vai pieder

nekustamais īpašums. EP vēlēšanās
iecirkni drīkst mainīt uz jebkuru
vēlēšanu iecirkni Latvijā.
Lai nomainītu vēlēšanu iecirkni, jāaizpilda iesniegums, kas
jāiesniedz jebkurā pašvaldības
dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
Reģistrējot iecirkņa maiņu, jāuzrāda pase. Ja vēlētājs maina vēlēšanu
iecirkni uz to pašvaldību, kur viņam pieder nekustamais īpašums,
jāuzrāda arī Zemesgrāmata vai izziņa no Zemesgrāmatas.
Mārupes pagastā vēlēšanu iecirkņa maiņu var veikt Mārupes
pagasta padomē pie iedzīvotāju
reģistra speciālistes A.Bērziņas,
2.stāvā 10.kab., apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un
ceturtdienās no 9.00-13.00 un
no 14.00-18.00, tālr. 67149871.
Iesniegumu var saņemt uz vietas
dzīvesvietas deklarēšanas iestādē
vai izprintēt no mājas lapas.

Vēlētājiem ar īpašām vajadzībām, kuri kustību traucējumu dēļ
nevar personīgi ierasties dzīvesvietas deklarēšanas iestādē vai pašvaldībā, iespējams mainīt vēlēšanu
iecirkni, nosūtot iesniegumu atbildīgajam darbiniekam
- ar personu, kura ar notariāli
apstiprinātu pilnvaru ir tiesīga rīkoties vēlētāja vārdā,
- ar attiecīgās pašvaldības sociālā darbinieka palīdzību.

Vēlētājiem, kuri nevarēs nokļūt vēlēšanu iecirknī veselības
stāvokļa dēļ, būs iespēja pieteikt
balsošanu savā atrašanās vietā. No
27.maija vēlēšanu iecirknī tā darba
laikā jānogādā vēlētāja iesniegumu.
Šo iespēju vēlētāji var izmantot, ja
vēlēšanu dienā atradīsies sava vēlēšanu iecirkņa teritorijā.
Kā katrās vēlēšanās, arī šogad

Tīraines un Skultes ciematos dzīvojošiem vēlētājiem būs iespēja
nokļūt vēlēšanu iecirkņos ar pašvaldības organizētu transportu:
no Tīraines (no Viršu ielas
6) uz Mārupi
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00;
no Skultes uz Jaunmārupi
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00;
Atpakaļ vēlētāji varēs nokļūt ar
šiem pašiem autobusiem.

• ar balsošanas kārtību – kā
jāizvēlas deputātu kandidātu saraksts, kā tajā izdarāmas atzīmes,
kā tas iemetams vēlēšanu urnā, lai
Jūsu būtu pareizi novēlējis un jūsu
balss tiktu pieskaitīta.
Neaizmirstiet! Ja iemetīsiet
vēlēšanu urnā vēlēšanu zīmi, kurā
būsiet izsvītrojis visus deputātu
kandidātus, Jūs vienalga būsiet
savu balsi atdevis PAR šo deputātu kandidātu sarakstu.
Lūdzu cieniet savu un citu
vēlētāju laiku, izdarot savu izvēli
laicīgi.

Aicinām vēlētājus līdz balsošanai dienai vēlēšanu iecirkņos,
masu medijos vai interneta vietnēs
iepazīties
• ar sarakstiem un programmām un izdarīt savu izvēli, jo vēlēšanu dienā iecirkņos saraksti un
programmas nebūs pieejami;

Sekojiet līdzi informācijai par
pašvaldību vēlēšanām arī www.
marupe.lv > Vēlēšanas, kur iedzīvotāju ērtībām dublēsim svarīgāko
informāciju no Centrālās vēlēšanu
komisijas mājas lapas un ievietosim mārupiešiem aktuālu informāciju likumā noteiktajā kārtībā.

Deputātu kandidātu saraksti un priekšvēlēšanu programmas
Mārupes novada domes vēlēšanām 2009.gada 6.jūnijā
Priekšvēlēšanu programmas publicētas Mārupes novada vēlēšanu komisijai iesniegtajā redakcijā.
Ziņas publicētas deputātu kandidāta sniegtajā redakcijā. Par ziņu patiesumu atbild deputātu kandidāts.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta pieņemšanas laikam no 17.04.2009. līdz 27.04.2009.
Sīkākas ziņas par katru deputāta kandidātu likumos noteiktajā kārtībā atrodamas Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv
un būs pieejamas no 27.maija Mārupes novada vēlēšanu iecirkņos.

Deputātu kandidātu saraksts “DEMOKRĀTI.LV” Mārupes novada domes vēlēšanām

Nr
Vārds, Uzvārds (18)
1
Edgars Jansons

Dzimis
1971

Reģ.dzīvesvieta
Mārupes novads

2
3
4
5

Juris Opuļskis
Arnis Šimkuss
Agnese Egle
Gaida Kosinska

1969
1967
1978
1950

Mārupes novads
Mārupes novads
Rīga
Rīga

6
7
8
9

Zigmunds Melders
Andris Darviņš
Mārtiņš Vanags
Aigars Pomaskovs

1968
1966
1979
1975

Rīga
Mārupes novads
Rīga
Mārupes novads

10
11

Ruta Agbobli
Andis Riekstiņš

1942
1973

Mārupes novads
Mārupes novads

12

Arnis Āķis

1978

Mārupes novads

13

Kārlis Jākobsons

1976

Mārupes novads

14
15
16
17
18

Dace Rumpe
Sanita Āķe
Ļena Markauska
Einārs Graudiņš
Aleksandrs Simons

1968
1983
1974
1965
1990

Mārupes novads
Mārupes novads
Mārupes novads
Rīga
Mārupes novads

Darba vieta
SIA "LSF Holdings"
a/s „Latvijas kuģniecība”
SIA EHD
SIA Salons Objekts
SIA "Aeron"
SIA N projekti
Mārupes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde „Tīraine”
SIA "Iriveko"
Rīgas Stradiņa universitāte
A/S Swedbank
SIA "MAXTON"
Rīgas Evanģēliski Luteriskā Lutera draudze
Rutas Agbobli ģimenes ārsta prakse
Ieguldījumu brokeru sabiedrība "AXIO Capital"
SIA „AXIO Bizness & Finases”
SIA „Gaujas centrs”
SIA AXIO Capital Fondi
SIA "PVC Mārupe"
Mārupes pagasta z/s „Zirnīši”
SIA „Mārupes logi”
SIA "Baltic House Estate Group"
SIA „BHEG Nami”
Mārupes vidusskola
SIA "PVC Mārupe"
SIA Servus Plus
SIA "Baltic House Estate Group"
skolnieks Rīgas Centra Humanitārajā vidusskolā 12.klasē

“DEMOKRĀTI.LV”
Priekšvēlēšanu programma
Mārupes novada domes vēlēšanām
Godātais, mārupieti!
Vai esi lepns par savu novadu, vai esi lepns par savu Mārupi,
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Amats
priekšsēdētājs
audita komisijas loceklis
projektu vadītājs
valdes priekšsēdētājs
vadītāja
galvenā grāmatvede
lietvede
valdes priekšsēdētājs
IT direktors
Norēķinu karšu pieņemšanas pakalpojumu jomas vadītājs
valdes loceklis
padomes loceklis
ģimenes ārsts
īpašnieks, valdes priekšsēdētājs
īpašnieks, valdes loceklis
valdes loceklis
īpašnieks, valdes loceklis
līdzīpašnieks
Īpašnieks
komercdirektors
valdes loceklis un līdzīpašnieks
valdes priekšsēdētājs un līdzīpašnieks
mājturības skolotāja, kultūrizglītības MK vadītāja
biroja vadītāja
administratore
valdes priekšsēdētājs

vai esi lepns par savu valsti? Atbilde ir zināma. Tā vieta, ar ko
lepojas mārupietis, ir viņa sēta un viņa ģimene!
DEMOKRĀTI.lv – tā ir mārupiešu izvēle, jo mēs esam mārupieši. Mēs esam par novadu, kuru iedzīvotāji dēvē par savām
mājām, kur katrs ir gaidīts un cieņā turēts, liels vai mazs, vecs
vai jauns.

Izglītība
augstākā
vidējā
augstākā
vidējā
augstākā
augstākā
augstākā
augstākā
vidējā
augstākā
augstākā

vidējā
vidējā
augstākā
augstākā
vidējā
augstākā
pamata

Ģimene – stipra, saticīga, pārtikusi - tādai jābūt mārupieša
ģimenei. Tai jādzīvo drošībā, jābūt aizsargātai un jājūt atbalsts no
pašvaldības. Mārupietim jānodrošina veselības aprūpe, uzlabojot
ģimenes ārstu prakses Skultē, Tīrainē, Jaunmārupē un Mārupē.
Jāceļ bērnudārzi un skolas! Mārupietim jābūt iespējai sportot
un izklaidēties savā novadā. Slēpošanas kalns Mārupē! Arī tas
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 8. maijs, 2009

ir iespējams – tas kļūs par ģimeņu atpūtas centru novadā. Tikai
jāsāk darīt un mēs to paveiksim! Kad mārupietis ar lepnumu
paraudzīsies uz šo kalnu, būs priecīgs par paveikto un cienīs
padarīto.
Pieaugušie – mārupietim nav jābrauc pa izdangātiem, bedrainiem ceļiem, nav jāstaigā dubļainām kājām pa novada ielām un
jābaidās tumsā iziet no mājas. Mārupietim jāzina, kur paliek viņa
nodokļi, kas tiek darīts ar šo naudu, un kas ir izdarīts pēdējos 5
gados, kuros pašvaldība iztērēja 60milj.LVL mārupiešu nodokļu
naudas? Kur tas viss ir? Pēc 2009. gada 6. Jūnija, DEMOKRĀTI.
LV mārupiešu nodokļos samaksāto naudu ieguldīs tikai un vienīgi
novada attīstībai, caurskatāmi un saprotami.
Pensionāri – jums jābūt aprūpētiem, dzīvespriecīgiem un
sociāli aizsargātiem. Vai vecie mārupieši nebūtu pelnījuši cilvēka cienīgus dzīves apstākļus un lielākus pabalstus no „Lielās
Pagastmājas”. Mēs neradīsim ilūziju, bet gādāsim , ka jūs dzīvojat
vienā no bagātākajiem Latvijas novadiem, kur jums tiks uzcelts
sociālās un veselības rehabilitācijas centrs, poliklīnika un tirdziņš
lētākai pārtikai. Skultes iedzīvotājus nodrošināsim ar pasta un

aptiekas pakalpojumiem.
Bērni – jautri un aktīvi. Mārupiešu bērniem jāļauj rotaļāties
bērnu laukumos, bērnu dārzos, bērnu pulciņos Mārupē nevis
Rīgā vai vēl tālāk. Mēs gribam dzirdēt jautrās bērnu balsis tepat
Mārupē. Celsim bērnudārzus un nodrošināsim mūsu mazajiem
jauku bērnību kopā ar vienaudžiem.
Jaunieši – izglītoti, veselīgi un sportiski, kas mācās Mārupes
skolās, nevis brauc uz Rīgu. Nodrošināsim prestižu izglītību Mārupē, aicināsim profesionālus pedagogus un trenerus. Izveidosim
sporta klubu „Mārupe”. Uzcelsim amatniecības Centru, kur mūsu
jaunieši varēs apgūt Amatu meistaru pieredzi un zināšanas.
Uzņēmēji – aktīvi, darbīgi, kuriem Mārupē jājūt atbalsts no
pašvaldības savai uzņēmējdarbībai. Uzņēmumiem Mārupē jāsaņem
UIN, īpašuma un sociālā nodokļa atlaides, jāiesaista publiskāsprivātās partnerības projektos. Piesaistīsim investorus novadam,
nodrošinot darba vietas mārupiešiem. Pašvaldību iepirkumos mēs
atklāti un publiski atbalstīsim Mārupes vietējos uzņēmējus.
Eiropieši – Ja Eiropa saka, ka grib mūs atbalstīt, bet Kāds ir
bijis par slinku, lai saņemtu šo atbalstu, tad nost ar sliņķiem! Mēs

izveidosim pašvaldību, kura sagādās Mārupes novadam naudu
no Eiropas struktūrfondiem, lai ielas un ceļi būtu kā Eiropā, lai
sabiedriskais transports būtu pieejams Skultes, Jaunmārupes,
Tīraines iedzīvotājiem, lai sistēma, kurai jānodrošina ūdens apgāde un kanalizācija tiktu nodrošināta visā novada teritorijā.
Saudzēsim vidi un sargāsim dabu ar efektīvām zaļās enerģijas
alternatīvām – saule, vējš, zeme.
Pašvaldība – kam pieder vara Mārupes novadā? Tā pieder
Mārupes iedzīvotājiem, nevis tiem dažiem deputātiem, kuri nemaz šeit nedzīvo. Lielās partijas saliek cilvēkus no malu malām,
bet, kas realizēs mārupiešu intereses? Kā var ienākt prātā būvēt
Dienvidu tilta 3.kārtu pāri mārupiešu mājām, ja 2500 mārupiešu
18 dienās pasaka NĒ tādam absurdam. Mēs nodrošināsim atklātību un pilnīgu informāciju par pašvaldības lēmumiem, tagad
lems paši mārupieši. Katrs dokuments, katrs lēmums tiks darīts
zināms katram mārupietim. To mēs garantējam.
Mārupieti balso par savējiem!
Es mīlu Mārupi – DEMOKRĀTI.LV

Deputātu kandidātu saraksts Zaļo un Zemnieku savienība Mārupes novada domes vēlēšanām

Nr Vārds, Uzvārds(18)
1
Andris Belousovs
2
Iveta Grigule
3
Aldonis Arnavs
4
Dainis Ladigs
5
Silvija Grieķere
6
Jānis Lībietis
7
Arnis Remess
8
Sandra Lapiņa
9
Edgars Briedis
10 Zigmunds Alsiņš
11 Liene Muceniece
12 Dzintra Kusiņa
13 Nauris Auzenbahs
14 Sintija Briede
15 Ainārs Kalniņš
16 Artūrs Batraks
17 Anna Stafecka
18 Andrejs Balodis

Dzimis
1966
1964
1958
1969
1945
1958
1955
1962
1969
1967
1987
1964
1972
1969
1965
1988
1968
1964

Reģ.dzīvesvieta
Mārupes novads
Mārupes novads
Mārupes novads
Mārupes novads
Mārupes novads
Mārupes novads
Mārupes novads
Mārupes novads
Mārupes novads
Mārupes novads
Mārupes novads
Mārupes novads
Mārupes novads
Mārupes novads
Mārupes novads
Mārupes novads
Mārupes novads
Mārupes novads

Zaļo un Zemnieku savienība
Priekšvēlēšanu programma
Mārupes novada domes vēlēšanām
ZZS programma Mārupes novada vēlēšanām
Godātie Mārupes novada iedzīvotāji!
Zaļo un Zemnieku savienība piedāvā Jums ilgtspējīgas darbības programmu, kas nodrošinās novada turpmāko attīstību un
izaugsmi.
Katra krīze ir jaunu iespēju meklēšana, izvērtējot, kas ir lieks
un atmetams un kas, racionāli izmantojot jauninājumus, ieviešams
un pilnveidojams.
ZZS prioritātes ir – izglītība, infrastruktūras turpmāka sakārtošana, vide, sociālā sfēra, kultūra un sports.
Izglītība
Jāturpina jaunu bērnudārzu būvniecība, piesaistot pašvaldības
un privātā partnera atbalstu.
Turpināsim atbalstīt ģimenes, kuru bērni apmeklē privātos
bērnudārzus, jo tas šobrīd ir vienīgais iespējamais pagaidu risinājums.
Daudzi vismazākie mārupieši dienas pavada mājās ar vecmāmiņām un auklītēm. Organizēsim rotaļu istabas, kur, saprotošu
audzinātāju pieskatīti, viņi pāris stundas dienā draudzīgā atmosfērā
varēs iepazīties ar citiem vienaudžiem un iegūt jaunus draugus.
Jāpabeidz Mārupes vidusskolas rekonstrukcija, lai novada jauniešiem 1.septembrī tās durvis būtu atvērtas.
Atbalstīsim novada pedagogu tālākizglītību un saglabāsim
materiālās stimulēšanas sistēmu.
Strādāsim tā, lai pārredzamā nākotnē visi 1.-4. klašu skolēni
saņemtu brīvpusdienas un bezmaksas pienu.
Atbalstīsim novada labāko jauniešu augstākās izglītības centienus. Piesaistot privāto kapitālu, organizēsim īpašu stipendiju fondu
talantīgāko jauniešu atbalstīšanai no mazturīgām ģimenēm.
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 8. maijs, 2009

Darba vieta
SIA "RBSSKALS Serviss"
Jūrmalas pilsētas dome
SIA "Mūkusalas Māja", AS Diena grupa
SIA "Dalas"
pensionāre
Mārupes pagasta padome
SIA "Stils Ltd"
Diagnostikas centrs
SIA "RBSSKALS Būvvadība"
Z/S "Tīraines staļļi"
Latvijas Universitāte
LR Saeima
bezdarbnieks
SIA "Dab Dental Latvia"
SIA "Mūsa Motors Rīga"
Augstskola "Turība"
Z/S "Tīraines staļļi"
SIA "Klinta"

Infrastruktūra
Turpināsim darbu pie ūdensvada tīklu paplašināšanas novada
teritorijā.
Uzsāksim kanalizācijas spiedvada būvniecību, kas savienos
Mārupi ar Rīgu, kā arī turpināsim lokālo tīklu izbūvi.
Turpināsim labiekārtot novada ceļus un ielas, veicot to asfaltēšanu un apgaismošanu.
Lai palīdzētu ikvienam vieglāk orientēties novadā, rosināsim
publiski nepieciešamās informācijas plašu izvietošanu – kartes,
ielu nosaukumus, virzienu norādes uz dažādiem objektiem, informācijas stendus.
Skultes ciematā atrisināsim jautājumu par automašīnu stāvvietu.
Vide
Pabeigsim novada izgāztuves rekultivācijas un atkritumu šķirošanas punkta izveides projekta realizāciju.
Publiskās vietās izvietosim vizuāli pievilcīgus konteinerus sadzīves un šķirotajiem atkritumiem, lai atbalstītu tīras apkārtnes
uzturēšanu un otrreizējo resursu savākšanu un pārstrādi.
Katru pavasari novadā organizēsim „Spodrības mēnesi”, kura
laikā sakopsim apkārtni un ikvienam novada iedzīvotājam nodrošināsim iespēju bez maksas nodot izvešanai lielgabarīta atkritumus.
Atbalstīsim jauniešus vides saudzēšanas akciju organizēšanā.
Novada izglītības iestāžu audzēkņiem organizēsim izglītojošas,
radoša rakstura lekcijas un seminārus par apkārtējās vides tiešo
saistību ar mūsu dzīves nākotnes kvalitāti, tādējādi audzinot viņus
par novada patriotiem un dabas sargātājiem.
Atbalstīsim esošo daudzdzīvokļu māju siltināšanas iniciatīvu,
tādējādi ekonomējot energoresursus un novēršot atmosfēras nevajadzīgu sildīšanu.
Lai pasargātu mūsu vidi no pārslodzes, iestāsimies pret jaunu
daudzdzīvokļu namu būvniecību novadā.

Amats
ražošanas vadītājs
izpilddirektora palīdze
direktors
Valdes priekšsēdētājs
  
būvinspektors
valdes priekšsēdētājs
funkcionālās diagnostikas ārste
projektu vadītājs
direktors
studente
ZZS frakcijas vecākā referente
  
klientu menedžere
klientu menedžeris
students
trenere
valdes priekšsēdētājs

Izglītība
vidējā
augstākā
augstākā
vidējā
vidējā
augstākā
vidējā
augstākā
augstākā
augstākā
vidējā
augstākā
augstākā
vidējā
vidējā
vidējā
augstākā
vidējā

Sociālā palīdzība
Pilnveidosim sociālo aprūpi maznodrošinātajiem, dodot iespēju
to saņemt tuvu dzīvesvietai.
Sniegsim atbalstu ģimenēm ar bērniem, invalīdiem, represētajiem,
Černobiļas un dažādu karu dalībniekiem.
Veidosim sociālo māju, lai nepieciešamības gadījumā varētu sniegt
atbalstu gan pensionāriem, gan bez vecākiem palikušiem jauniešiem.
Iesaistīsim aktīvos un brīvprātīgos novada jauniešus sociālās
palīdzības organizēšanā.
Kultūra un sports
Aktivizēsim kultūras dzīvi visā novada teritorijā.
Uzsāksim Jaunmārupes stadiona rekonstrukciju, paredzot iespēju vasaras sezonā to izmantot gan sporta spēlēm, gan kultūras
pasākumu norisēm.
Lai jaunieši varētu lietderīgi pavadīt brīvo laiku, visos novada ciematos ierīkosim dažādām fiziskām aktivitātēm piemērotus
laukumus.
Daudzdzīvokļu māju tuvumā iekārtosim spēļu laukumus bērniem.
Novada bērniem radīsim iespēju uz atvieglotiem noteikumiem
Z/S „Tīraines staļļi” konsultēties ar jāšanas treneriem un gūt prieku
saskarsmē ar zirgu.
Atjaunosim gadskārtu un lauku tradīciju svinēšanu, dodot iespēju
ikvienam piedalīties un sajust piederību novadam.
Lai Mārupes novadam nebūtu jāiznes tikai uz saviem pleciem
visa finansiālā atbildība, risinot un realizējot visus iepriekšminētos
mērķus, aktīvi meklēsim iespējas piesaistīt Eiropas Savienības un
valsts investīciju programmas finansējumu.
Mēs strādāsim tā, lai pēc četriem gadiem par kopīgi paveiktajiem
darbiem visiem būtu lepnums un prieks!
Turpinājumu lasiet 8. lpp.
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Nr
1
2
3
4
5
6

Vārds, Uzvārds (18)
Ivars Punculis
Ira Dūduma
Inga Piterniece
Jānis Aizbalts
Iveta Timule
Dzintra Poiša

7

Deputātu kandidātu saraksts Partija “LPP/LC” Mārupes novada domes vēlēšanām
Dzimis
1965
1963
1962
1985
1958
1960

Reģ.dzivesvieta
Mārupes novads
Mārupes novads
Mārupes novads
Mārupes novads
Babītes novads
Rīga

Ainārs Bormeisters

1963

Mārupes novads

8
9

Gatis Vācietis
Sarmīte Eņģele

1975
1961

Mārupes novads
Mārupes novads

10
11
12
13
14
15
16
17

Bruno Lielkāja
Modris Kļaviņš
Dzidra Griškoite
Antra Urča
Edgars Brass
Ronalds Narnickis
Aelita Stelpe
Haralds Skrodelis

1972
1954
1939
1964
1961
1955
1965
1982

Mārupes novads
Mārupes novads
Mārupes novads
Mārupes novads
Rīga
Rīga
Mārupes novads
Rīga

1987

Mārupes novads

18 Elīna Grāve

Darba vieta
Mārupes pagasta padome
Mārupes pagasta padome
AS AirBaltic Corporation
SIA "L&T"
Mārupes pagasta padome
SIA „Mārupes ambulance 1”
Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
Mārupes pagasta padome
SIA "Bejas"
Mārupes pagasta padome
Mārupes pagasta padome
Rīgas Jauno Tehniķu centrs
Mārupes vidusskola
Z/S „Zālītes”
Z/S "Vilciņi
pensionāre
SIA „Stockmann”
VAS Latvijas Valsts ceļi
A/S „Valters un Rapa”
Biedrība "Latvijas Kvalitātes asociācija"
Tiesu administrācija
SIA „HAEG Servis
Dailes teātris

Partija “LPP/LC”
Priekšvēlēšanu programma
Mārupes novada domes vēlēšanām
SOLĪTS - DARĪTS!
Godātie Mārupes novada iedzīvotāji!
Pirms vēlēšanām, lai iegūtu vēlētāju balsis, partijas bieži vien sola
neizpildāmo. Mūsu solījumi saskan ar mūsu darbiem.
MĒS TURAM VĀRDU.
Saskaņā ar toreiz vēl partijas „Latvijas ceļš” priekšvēlēšanu programmu Mārupes pagasta padomes 2005.gada vēlēšanās:
solījām: izbūvēt ietves gar intensīvas satiksmes ceļiem;
paveicām: gājēju ietves un veloceliņi izbūvēti Vecozolu, Rožu un
Liliju ielām;
solījām: apgaismot ielas, lai gājēji jūtas droši;
paveicām: ielu apgaismojums ierīkots Mārupītes gatvē, Lielā, Narcišu,
Kursīšu, Bebru un Pededzes, Pērses ielās Mārupē, Priežu un Alkšņu
ielās Jaunmārupē, Tīrainē pie gājēju celiņa uz Tīraines staciju un sporta
un atpūtas laukumā;
solījām: izbūvēt jaunus ceļus, labiekārtot esošos;
paveicām: noasfaltētas ielas 7 km garumā, ar šķembu segumu izbūvētas ielas 4 km garumā, tiek rekonstruēta un labiekārtota Liliju iela;
solījām: nodrošināt vairāk vietu bērnudārzā un vidusskolā;

Nr Vārds, Uzvārds (18)
1 Līga Kadiģe

Dzimis Reģ.dzīvesvieta
1955
Mārupes novads
1958

Mārupes novads

3 Inese Tone

1959

Mārupes novads

4 Anita Grope

1943

Mārupes novads

5 Modris Spuģis

1952

Mārupes novads

6 Aida Lismane
7 Līga Laupere

1959
1944

Jelgava
Mārupes novads

8 Māris Biernis

1974

Mārupes novads

9 Ojārs Bite
10 Īra Alksne

1974
1953

Mārupes novads
Mārupes novads

1952
1980
1963
1966
1979

Mārupes novads
Mārupes novads
Mārupes novads
Zilupes novads
Mārupes novads

8

augstākā
augstākā
vidējā
vidējā
vidējā
vidējā
augstākā
augstākā
augstākā
augstākā

vecākā grāmatvede
Centra reģiona direktors
valdes priekšsēdētājs
projektu vadītāja
darba aizsardzības nodaļas vadītājs”
valdes loceklis
reklāmas un iespieddarbu vadītājas asistente

paveicām: atvērta jauna pirmsskolas grupiņa Skultes pamatskolā,
pirmsskolas izglītības iestādes „Tīraine” rīcībā nodota visa ēka un tajā
veikti remontdarbi, pašvaldība līdzfinansē pagasta bērnu uzturēšanos
privātajos bērnudārzos, turpinās Mārupes vidusskolas paplašināšana,
tiks uzsākta sporta zāles būvniecība. Jaunmārupes sākumskolā tiks
palielināts pirmsskolas audzēkņu skaits par 34 vietām un skolēnu
skaits par 28 vietām;
solījām: nodrošināt bērnu brīvā laika pavadīšanas iespējas;
paveicām: Tīrainē un Jaunmārupē izbūvēti skeitparki, izremontētās telpās atvērti dienas centri bērniem un jauniešiem, Mārupes
pamatskolai uzbūvēta piebūve un sporta zāle, Mūzikas un mākslas
skolā izveidota jauna zāle, visos pagasta ciematos iekārtoti bērnu
rotaļu laukumi;
solījām: radīsim situāciju, kad ikviens pagasta iedzīvotājs būs labi
informēts par pagasta padomes darbību;
paveicām: izveidota jauna pagasta padomes mājas lapa www.
marupe.lv, iedzīvotājiem regulāri pieejams bezmaksas informatīvais
izdevums „Mārupes vēstis”;
solījām: uzsākt kanalizācijas sistēmas un attīrīšanas iekārtu izveidi,
piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus;
paveicām: ir uzsākta centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas projektēšana, projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība 12 Zemgales reģiona pašvaldībās Latvijā”, piesaistīti Eiropas
Savienības struktūrfondu līdzekļi.

Uldis Kļava
Sandra Obodova
Ivo Rubļevskis
Ludmila Čaupenoka
Māris Kadiģis

Darba vieta
Mārupes pagasta padome
AS „Mārupes komunālie pakalpojumi”
VSIA „Bulduru dārzkopības vidusskola”
Mārupes vidusskola
Mārupes pagasta padome
Rīgas domes Labklājības departaments
Mārupes pagasta padome
Mārupes pagasta padome
Mārupes pagasta padome
Mārupes pagasta pašvaldību darbinieku arodbiedrības pirmorganizācijas
arodkomiteja
SIA "Sabiedrība Mārupe"
Mārupes pagasta padome
SIA „Bek-Konsult”
Mārupes pagasta padome
Mārupes pagasta padome
Mārupes pagasta padome
SIA "Inspekcija AMJ"
SIA „BPG Baltic Inspekcija AMJ”
SIA "OK Būvmateriali"
Rīgas 3.vidusskola
Tautas partija Rīgas novada nodaļa
Latvijas Mājturības pedagogu biedrība
AS "Latvenergo" Sadales tīkli
Izglītības un zinātnes ministrija Lietvedības un arhīva nodaļa
RP SIA "Ķengaraga nami"
Skultes pamatskola
SIA "Latvijas Vācijas kopuzņēmums "Krone""

Izglītība
vidējā
vidējā
augstākā
augstākā
augstākā
augstākā
vidējā

vidējā

Panācām valsts policijas iecirkni pagastā.
Pateicoties jums, vēlētāji, mūsu deputātu kandidāti pēc vēlēšanām
darbojās gan pagasta lēmējinstitūcijā kā deputāti, gan izpildvarā. Tas
deva mums iespēju savus vārdus pārvērst darbos.
MĒS SOLĪTO IZPILDĪJĀM. TĀ ARĪ TURPINĀSIM.
Ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju valstī un ierobežotās
pašvaldības budžeta iespējas, par prioritāru tuvākajos gados uzskatīsim iesākto projektu pabeigšanu, sociālās un izglītības jomas tālāku
atbalstīšanu un attīstīšanu. Lai piesaistītu papildus finansu līdzekļus
un radītu mārupiešiem jaunas darba vietas, veicināsim publiskās-privātās partnerības projektu attīstību un jaunu uzņēmumu ienākšanu
pagastā. Arī turpmāk vietējo zemnieku un amatnieku atbalstam un
iedzīvotāju ērtībai organizēsim „zaļos” tirgus. Kultūras un sabiedriskos pasākumus padarīsim vēl pieejamākus ikvienam iedzīvotājam.
Iestāsimies par novada ilgtspējīgu attīstību, iedzīvotāju labklājību un
dzīves kvalitātes uzlabošanu.
LPP/LC = divreiz vairāk zināšanu, darbaspara, atbildības. Esam
iekļāvuši sarakstā profesionāļus, mārupiešus, kam patiesi rūp savs
novads. Citi saka „nevaram, jo ir krīze”, bet mēs darām, lai visi mēs
dzīvotu labāk.
AICINĀM BALSOT PAR LPP/LC- PAR DARBIEM UN DARĪTĀJIEM!

Deputātu kandidātu saraksts “Tautas partija” Mārupes novada domes vēlēšanām

2 Jānis Lagzdkalns

11
12
13
14
15

Amats
izpilddirektors
kultūras nama direktore
stratēģiskās biznesa attīstības vadītāja
projektu vadītājs
Jaunmārupes sākumskolas direktore
ģimenes ārsts
ģimenes ārsts
deputāte
Īpašnieks
deputāts
dienas centra vadītājs/sociālais darbinieks
deju skolotāja
deju skolotāja
īpašnieks
īpašnieks

Amats
priekšsēdētāja
kapitāldaļu turētājs
valdes locekle
direktors
deputāts
Sociālās pārvaldes priekšnieka vietniece
deputāte
sociālā dienesta vadītāja
deputāte

priekšsēdētāja; uzticības persona
valdes priekšsēdētājs
deputāts
projektu vadītājs
būvvaldes vadītāja
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja; arhivāre
deputāte
valdes priekšsēdētājs
valdes priekšsēdētājs, zvērināts revidents
valdes priekšsēdētājs
pedagogs
Ētikas komisijas priekšsēdētāja
biedre
montieris
vadītājas vietniece
padomes priekšsēdētājs
skolotāja
valdes loceklis; eksporta nodaļas vadītājs

Izglītība
augstākā
augstākā
augstākā
vidējā

augstākā
augstākā
vidējā
augstākā
augstākā
augstākā
vidējā
augstākā
augstākā
augstākā
vidējā

Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 8. maijs, 2009

16 Jānis Vilkaušs

1980

Mārupes novads

17 Daiga Žagare
18 Silvija Bartuševiča

1972
1960

Mārupes novads
Mārupes novads

Mārupes vidusskola
Mārupes pagasts
SIA "Mazcena 21"
Mārupes pagasta padome

“Tautas partija”
Priekšvēlēšanu programma
Mārupes novada domes vēlēšanām
Cienījamie Mārupes pagasta iedzīvotāji!
Mārupe ir strauji augošs pagasts un būs strauji augošs novads. Mēs
esam uz ceļa, kas ved uz labklājību. Mēs pārvarēsim šī brīža grūtības,
jo varam palīdzēt visiem Mārupes iedzīvotājiem. Mums bija rīcības
programma, ko īstenojām, un ir rīcības programma, ko turpināsim.
Mums ir pieredze, labi speciālisti un griba strādāt Mārupes labā.
Mūsu prioritāte arī nākamajiem četriem gadiem ir iedzīvotāji, kuriem
jāiesakņojas šajā zemē, jāaudzina bērni un jādzīvo šeit.
Mēs turpināsim būt atklāti savos darbos, jautāsim Jums un uzklausīsim Jūsu viedokli, lai rūpētos par visu mārupiešu kopējām interesēm,
lai Mārupes novads kļūtu par attīstītu un harmonisku dzīves, darba un
atpūta vidi. Mārupei nav jākļūst par Rīgas nomali!
Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi
Risināsim visu iedzīvotāju grupu sociālās vajadzības, jo sevišķi
ģimenēm ar bērniem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Turpināsim sniegt sociālo palīdzību – naudas pabalstus, krīzes
situācijā palīdzēsim ar pārtikas produktiem pagasta trūcīgajiem un
maznodrošinātajiem iedzīvotājiem.
Iespēju robežās turpināsim sniegt materiālos pabalstus veselības
veicināšanai, jaundzimušā aprūpei un izglītības atbalstam.
Attīstīsim sociālos pakalpojumus tuvāk dzīvesvietai. Izveidosim
mobilo brigādi, kas palīdzēs cilvēkiem, kuri paši vairs nespēj sevi aprūpēt.
Drošība
Sadarbībā ar valsts institūcijām Mārupē uzbūvēsim administratīvo ēku ātrās reaģēšanas, pirmās palīdzības un glābšanas dienestu
vajadzībām.

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Turpināsim ciešu sadarbību ar valsts policiju, uzstādīsim videonovērošanas iekārtas, lai mazinātu noziegumu skaitu Mārupē.
Infrastruktūra, ceļi
Mārupē uzbūvēsim centralizētus kanalizācijas tīklus notekūdeņu
novadīšanai uz Rīgas attīrīšanas iekārtām, attīstīsim ūdensapgādes tīklu
novadā.
Sadarbojoties ar AS ”Latvijas gāze”, nodrošināsim gāzes apgādi
visos Mārupes ciemos. Panāksim, lai Mārupē Zeltiņu ielas rajonā tiktu
uzcelta jauna 110 kW elektroapgādes apakšstacija.
Rekonstruēsim Mārupītes apvedkanālu Lapiņu dambja rajonā
gruntsūdens līmeņa pazemināšanai Mārupes ciema dienvidu daļā.
Transporta plūsmas uzlabošanai asfaltēsim to ielu un ceļu klātnes,
kuras nodrošina iedzīvotāju nokļūšanu uz Rīgu, – Gaujas ielu, Lielo
ielu, Rožleju ielu, Upesgrīvas ielu un citas, kā arī renovēsim visvairāk
nolietotās ielas un ceļus.
Sadarbojoties ar VAS „Latvijas valsts ceļi”, rekonstruēsim Daugavas ielu, Bašēnu ceļu, Loka ceļu, kā arī ceļu Skulte–Mežvidi–Rīgas
apvedceļš.
Gājēju drošībai turpināsim būvēt ietves gar pašvaldības ielām un
veidosim veloceliņus.
Aktīvi strādāsim, lai piesaistītu Eiropas Savienības fondu līdzekļus
novada infrastruktūras attīstībai.
Izglītība
Īstenojot publiskās un privātās partnerības modeli, „Vecozolu” daudzdzīvokļu māju ciemā uzbūvēsim jaunu bērnudārzu ar 250 vietām.
Atbalstīsim privāto bērnudārzu izveidi.
Mārupes vidusskolā pabeigsim iesākto mācību korpusa celtniecību,
uzsāksim un pabeigsim sporta zāles celtniecību.
Uzlabosim izglītības iestāžu metodisko un materiāli tehnisko bāzi.
Turpināsim atbalsta programmu izglītības darbiniekiem: saglabājot
pašvaldības piemaksas izglītības darbiniekiem atbilstoši kvalifikācijai

skolotājs
Futbola treneris
ģimenes ārste, pediatre
sporta struktūrvienības vadītāja

augstākā
augstākā
augstākā

un izglītībai.
Nodrošināsim Mārupes skolēniem iespēju no mācībām brīvajā
laikā nopelnīt brīvpusdienas novada skolās.
Veicināsim sadarbību ar privāto sektoru, lai rastu lielākas iespējas
skolēniem strādāt brīvlaikā.
Kultūra, sports
Turpināsim rūpēties par izglītības iestāžu sporta infrastruktūras
efektīvu izmantošanu, sporta bāžu uzturēšanu, radīsim jaunas iespējas
katram novada iedzīvotājam nodarboties ar sportu dzīves vietas tuvumā, veicināsim rotaļu un spēļu laukumu izbūvi starp daudzdzīvokļu
namiem.
Nodrošināsim, lai katrs Mārupes sākumskolas bērns apgūst peldēt
prasmi.
Atbalstīsim talantīgus sportistus startiem čempionātos un sporta
spēlēs.
Veicināsim iedzīvotāju kultūras un atpūtas pasākumu norisi katrā
ciemā, radot iespēju pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku.
Meklēsim iespējas izveidot brīvdabas estrādi plašu kultūras pasākumu norisei Mārupes novadā.
Uzņēmējdarbība
Atbalstīsim esošo uzņēmēju darbību, veicināsim jaunu biroju, veikalu un sabiedrisko pakalpojumu iestāžu būvniecību, kas nodrošinātu
mārupiešiem jaunas darbavietas.
Rūpēsimies, lai darījumu vide attīstās sabalansēti ar jauno dzīvojamo
rajonu būvniecību.
Iesaistīsimies atbalsta programmā daudzdzīvokļu māju siltināšanai.
Mēs pildīsim savus solījumus un strādāsim. Mēs neizglābsim pasauli,
bet rūpēsimies par Mārupi.
Tautas partija

Deputātu kandidātu saraksts “Jaunais laiks” Mārupes novada domes vēlēšanām

Vārds, Uzvārds (18)
Mārtiņš Bojārs
Leons Rožickis
Liene Dravniece
Mareks Magone
Pēteris Pikše
Juris Arvīds Mūrnieks
Iveta Lepeško
Ilga Gļauda
Dace Štrodaha
Juris Ivanovs
Jānis Ozols
Ina Freiberga
Aiga Bērziņa
Diāna Orleāne
Arturs Gauručs
Māris Megnis
Anatolijs Latoškins
Valts Dalbiņš

Dzimis
1954
1957
1977
1975
1951
1957
1966
1964
1962
1968
1953
1968
1973
1968
1963
1969
1958
1975

Reģ.dzīvevieta
Mārupes novads
Mārupes novads
Mārupes novads
Mārupes novads
Mārupes novads
Rīga
Mārupes novads
Mārupes novads
Ķekavas novads
Mārupes novads
Mārupes novads
Mārupes novads
Mārupes novads
Rīga
Mārupes novads
Mārupes novads
Mārupes novads
Mārupes novads

“Jaunais laiks”
Priekšvēlēšanu programma
Mārupes novada domes vēlēšanām
Mūsu mērķis - nodrošināt pašvaldības godīgu, atklātu, likumīgu un profesionālu pārvaldi, pašvaldības budžeta saprātīgu un
mērķtiecīgu izlietojumu pagasta iedzīvotāju labklājībai.
Mūsu prioritātes- kvalitatīvas izglītības nodrošināšana, uzņēmējdarbības attīstība, infrastruktūras sakārtošana.
Mēs piedāvājam saimniecisku pieeju novada attīstībai un
zinām, kā to izdarīt:
I. Izglītībā:
Nodrošināsim izglītības iestādes ar materiāliem un tehniskajiem līdzekļiem kvalitatīvas izglītības iegūšanai. Izmantosim
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 8. maijs, 2009

Darba vieta
Lāčplēša ielā 24-117, Rīga
SIA Lathaus
SIA STUDY LINK
SIA Magreks
z/s Purkalni
Bērnu klīniskā universitātes slimnīca
Valsts bezpeļņas SIA LATVIJAS TELEVĪZIJA
SIA Servus Plus
Mārupes mūzikas un mākslas skola
AS Mārupes komunālie pakalpojumi
3. Zemessardzes novads
SIA BICE
Jaunmārupes sākumskola
Kantora ielā 22, Rīga
SIA Mārupes Sēklas
SIA Forankra Lat
SIA ARS būve
SIA Estmāra

publiskās un privātās partnerības sadarbības projektus izglītības
iestāžu izveidošanā un darbībā, jauniešu brīvā laika izmantošanas iespēju paplašināšanā. Finansiāli atbalstīsim skolēnu un
viņu pedagogu sekmīgu piedalīšanos mācību olimpiādēs, sporta
sacensībās un mūzikas skolas audzēkņu konkursos. Piešķirsim
finanšu līdzekļus bibliotēku grāmatu fonda paplašināšanai un
preses izdevumu iegādei.
II. Sporta un kultūras aktivitātēs:
Rūpēsimies par sporta, kultūras un atpūtas aktivitāšu pasākumiem, piesaistot privāto kapitālu šo aktivitāšu materiāli
tehniskajam nodrošinājumam. Popularizēsim jaunatnes unikāli
labvēlīgo iespēju Mārupes novadā nodarboties ar sportu, tajā
skaitā ar golfu un tenisu. Labiekārtosim stadionus ciematos. Rūpēsimies par skolēnu nodarbinātību vasarā. Gādāsim par jauniešu
brīvā laika lietderīgu pavadīšanu, risinot jautājumu par jauniešu

Amats
zvērināts advokāts
izpilddirektors
valdes priekšsēdētāja
direktors
ražošanas daļas vadītājs
ārsts-pediatrs
producente
aerobikas trenere
direktore
valdes priekšsēdētājs
rotas virsseržants
valdes locekle
pirmsskolas skolotāja
brīvmāksliniece
valdes loceklis
direktors
valdes priekšsēdētājs
valdes loceklis

Izglītība
augstākā
augstākā
augstākā
pamata
augstākā
augstākā
augstākā
vidējā
augstākā
augstākā
vidējā
vidējā
augstākā
augstākā
augstākā
augstākā
augstākā
vidējā

centra izveidi.
III. Uzņēmējdarbībā:
Veicināsim novadā mazo un vidējo uzņēmējdarbības attīstību, jaunu darba vietu veidošanu. Atbalstīsim oriģinālus biznesa
projektus, kuros varētu piesaistīt ES fondu līdzekļus. Pilnveidosim
komunālo pakalpojumu kvalitāti, uzraudzīsim ieguldīto līdzekļu
mērķtiecīgu pielietošanu. Izveidosim novada uzņēmēju konsultatīvo padomi no dažādu biznesa virzienu pārstāvjiem. Padomes
mērķis - izvirzot jaunus biznesa projektus, rosināt pašvaldību
veikt administratīvas darbības projektu attīstības veicināšanai,
sekmējot sadarbību ārzemju investīciju piesaistei.
IV. Pašvaldības politikā, sociālā vidē,
Sekojot ekonomiskajai situācijai valstī, atbildīgi pārskatīsim
pašvaldības budžeta izdevumus. Stingri sekosim pašvaldības
Turpinājumu lasiet 10. lpp.

9

publisko iepirkumu procedūras likumības ievērošanai. Saimnieciski lietderīgi ekspluatēsim pašvaldības nekustamos īpašumus.
Aktivizēsim sadarbību ar visām nevalstiskajām organizācijām, tajā
skaitā ar lauksaimnieku un meliorācijas biedrību. Sniegsim lauku
attīstības speciālista pakalpojumus. Organizēsim regulāras lauku
produkcijas tirgus dienas katra novada ciema centros.
V. Komunālā saimniecībā un infrastruktūrā:
Tīrainē risināsim iespēju pārejai uz apkuri ar dabas gāzi.
Sekmēsim daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas sabiedrību
izveidi, lai māju siltināšanas programmā izmantotu ES fondu
naudu. Nodrošināsim ceļu un ielu kvalitatīvu remontu, apkopi.
Izbūvēsim civilizētu gājēju ceļu uz Tīraines staciju apkārtnes iedzīvotāju vajadzībām. Izveidosim autostāvvietas saskaņā ar ciematu
apzaļumošanas plānojumiem. Turpināsim Jaunmārupes dabas
parka un tajā esošo gājēju celiņu, ūdenskrātuvju labiekārtošanu,

sakopšanu. Turpināsim Mārupes un Mazcenu kapu sakopšanu
un labiekārtošanu. Turpināsim pašvaldības ielu seguma un apgaismošanas projektu izstrādi un realizāciju.
VI .Sociālā palīdzībā un veselības aprūpē:
Turpināsim sniegt sociālo palīdzību pagasta maznodrošināto
pensionāru, invalīdu, politiski represēto un mazturīgo iedzīvotāju grupām - sociālo, medicīnisko, komunālo, psiholoģisko un
juridisko jautājumu risināšanai. Vērsīsim pastiprinātu uzmanību
sociālās palīdzības likumībai un vienlīdzībai. Nodrošināsim brīvpusdienas maznodrošināto ģimeņu bērniem izglītības iestādēs.
Finansiāli atbalstīsim pensionāru, invalīdu un politiski represēto
personu aktivitātes pasākumu organizēšanā.
VII. Sabiedriskā kārtībā un drošībā:
Veicināsim policijas iecirkņa darbību sabiedriskās kārtības

nodrošināšanai, iedzīvotāju un īpašumu drošībai. Izmantosim
apsardzes kompāniju pakalpojumus, lai ar patruļdienestu palīdzību uzlabotu drošību pašvaldības teritorijā. Ziemas apstākļos
pastiprināti rūpēsimies par brauktuvju seguma drošību.
VIII. Vides aizsardzībā:
Nepieļausim gaisa un gruntsūdeņu piesārņošanu. Būvējot
jaunos mājokļus un ražotnes, īpašu uzmanību pievēršot kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanai un atkritumu utilizācijai. Aicināsim iedzīvotājus kopt un uzraudzīt vidi, pilnvērtīgi izmantot
zemi. Kontrolēsim videi nekaitīgu kanalizācijas ūdeņu novadi
pašvaldības teritorijā.
Aicinām atbalstīt mūsu kandidātus, kuri ar savu darbu jau
ir parādījuši prasmi strādāt sabiedrības labā!

Deputātu kandidātu saraksts Politisko partiju apvienība “Saskaņas Centrs” Mārupes novada domes vēlēšanām

Nr Vārds, Uzvārds (11)

Dzimis

Reģ.dzīvesvieta

1

Eduards Gribovskis

1958

Mārupes novads

2
3
4
5

Iļja Podkolzins
Zigrīda Ilze Mickāne
Marina Černova
Aleksandrs Mihailovs

1965
1958
1964
1953

Mārupes novads
Mārupes novads
Mārupes novads
Mārupes novads

6

Einārs Krūmiņš

1981

Mārupes novads

7

Andrejs Kirillovs

1968

Mārupes novads

8

Andrejs Lastovskis

1966

Mārupes novads

9

Uldis Zommers

1970

Mārupes novads

10 Andrejs Bessoļcevs
11 Jeļena Krūmiņa

1968
1983

Mārupes novads
Mārupes novads

Politisko partiju apvienība “Saskaņas Centrs”
Priekšvēlēšanu programma
Mārupes novada domes vēlēšanām
Politisko partiju apvienības
SASKAŅAS CENTRS

Mārupes novada pašvaldības deputātu kandidātu
priekšvēlēšanu programma 2009.-2013.g.
Mūsu apvienības galvenie mērķi:
- Mazināt sociālo nevienlīdzību,
- Novērst starpnacionālo spriedzi,
- Saglabāt novada ekonomisko potenciālu un tā pievilcību
investoru piesaistei,
- Iesaistīt iedzīvotājus un nevalstiskās organizācijas līdzdarbībai novada domē
Mēs darbosimies, lai kopīgi ar novada iedzīvotājiem celtu
pašvaldības pakalpojumu kvalitāti un pieejamību.
Mūsu galvenie uzdevumi Mārupes novada pašvaldībā.
1. Uzņēmējdarbības vides un infrastruktūras un attīstība.
Sniegt atbalstu uzņēmējdarbībai – veidot caurspīdīgu mehānismu investīciju piesaistei, ieviest jaunas sadarbības formas ar
citām pašvaldībām.
Veicināt novada iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti, sniegt
atbalstu esošo darbavietu saglabāšanai un jaunu radīšanai.
Turpināt tālāku sabiedriskā transporta satiksmes attīstību
starp novada ciematiem. Ieviest jaunus maršrutus: „Skulte –
Jaunmārupe”, „Jaunmārupe – Mārupe – Tīraine”
Nodrošināt komunālo pakalpojumu kvalitāti, optimizēt dzīvokļu komunālās saimniecības sistēmu (siltumapgāde, ūdensapgāde,
kanalizācija, attīrīšanas iekārtas, ceļu individuālo un komerciālo
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Darba vieta
SIA "Sabiedrība Mārupe"
Mārupes pagasta padome
Politiskā partija JAUNAIS CENTRS
Mārupes tautas saskaņas partijas nodaļa
SIA "Panorāma tours"
SIA Tridens Latvia
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra Rīgas rajona nodaļa
SIA Eile
SIA ER&CO
AS "Mārupes komunālie pakalpojumi"
Mārupes pagasta padomes administratīvā komisija
SIA" FM logistika"
SIA "Envis"
VSIA „Bulduru dārzkopības vidusskola”
PA „Rīgas dārzi un parki”
Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisija
SIA "Būveksperts AV"
AS Norvik Banka VIP klientu apkalpošanas nodaļa

teritoriju uzturēšana)
Nodrošināt novada centrālās kanalizācijas sistēmas pieslēgšanu
Rīgas pilsētas tīkliem.
Veicināt dzīvojamā fonda renovāciju. Paredzēt sākuma izdevumu finansējumu dzīvojamo ēku energotaupības programmu realizācijai. Sniegt palīdzību dzīvojamo ēku remontam un
uzturēšanai.
Turpināt novada teritorijas labiekārtošanas programmu –
rekonstruēt esošo ielu segumu un izbūvēt jaunus ceļus, gājēju
un veloceliņus un tiltus, modernizēt ielu apgaismojumu, ceļa
norādes un informācijas zīmes.
Piesaistīt infrastruktūras projektu realizācija Eiropas struktūrfondu līdzekļus.
Izstrādāt tūrisma attīstības programmu.
2. Iedzīvotāju sociālā sfēra, veselība un drošība.
Radīt nepieciešamos apstākļus novada iedzīvotāju veselīgam
dzīves veidam
Atbalstīt tradicionālos sporta veidus, veicināt jaunu sporta
veidu attīstību. Katrā novada ciematā saglabāt sporta centru.
Veicināt bērnu garīgo un reliģisko audzināšanu. Nodrošināsim novada iedzīvotājiem bezmaksas transporta iespējas un
reliģisko rituālu norises vietu apmeklējumam Ziemassvētkos
un Lieldienās.

Amats
mehanizators
deputāts
domes loceklis
vadītājs
valdes priekšsēdētāja
valdes priekšsēdētāja
vadītājs
valdes loceklis
darbu un projektu vadītājs
valdes loceklis, jurists
priekšsēdētājs
valdes loceklis
projektu konsultants
valdes loceklis
direktora vietnieks
komisijas loceklis
valdes loceklis, būveksperts
menedžere

Izglītība

vidējā
augstākā
vidējā
augstākā
augstākā
vidējā
augstākā
vidējā
augstākā
augstākā
augstākā

sadarboties ar invalīdu biedrību, pensionāru padomi, daudzbērnu ģimenēm, politiski represētajiem un citām nevalstiskām
organizācijām.
Nodrošināt iedzīvotāju drošību un sabiedrisko kārtību novadā.
3. Izglītība un kultūra. Jauno iedzīvotāju intergrācija.
Izstrādāsim atbalsta programmu, kas veicinās jauno iedzīvotāju
integrāciju novada ekonomiskajā, sociālajā un kultūras vidē.
Saglabāt mācību iestāžu skaitu. Palielināt vietu skaitu pirmsskolas izglītības iestādēs, realizējot publiskās privātās partnerības
programmu.
Ieviesīsim ikmēneša kompensāciju 100 latu apmērā katram
bērnam, tiklīdz kā viens no vecākiem deklarēs savu dzīves vietu novadā un kuram nebūs piešķirta vieta pašvaldības bērnu
dārzā.
Paplašināsim pusaudžu brīvā laika pavadīšanas un pasākumu
apmeklēšanas iespējas.
Radīsim jaunas iespējas ģimeņu atpūtai – labiekārtosim novada parkus un zaļās teritorijas, saglabāsim novada dabas objektus
un atpūtas vietas.
Modernizēsim novada pārvaldes sistēmu, nodrošināsim finansu caurspīdīgumu, samazināsim birokrātiju un optimizēsim
novada administrācijas izdevumus.

Nodrošināt medicīniskās palīdzības un zāļu preparātu pieejamību.

Mūsu deputāti uzņemsies personīgu atbildību par katru novada ciematu. Mēs nodrošināsim regulāras iedzīvotāju tikšanās
ar novada izpildvaras amatpersonām.

Paaugstināt sociālās aprūpes kvalitāti – nodrošināsim iedzīvotāju aprūpi dzīvesvietā un sociālās palīdzības centros, turpināsim

Sāciet ceļu uz vienotu, stabilu un spēcīgu sabiedrību sperot
pirmo soli savā novadā.
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 8. maijs, 2009

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8

Vārds, Uzvārds (8)
Dainis Grabovskis
Ginta Pļaviņa
Jurijs Ņikoļenko
Līga Paupere
Edgars Pļaviņš
Tatjana Rosaņina
Oļegs Veresovs
Ingrīda Grabovska

Deputātu kandidātu saraksts Rīcības partija Mārupes novada domes vēlēšanām
Dzimis
1970
1973
1988
1970
1973
1975
1982
1970

Reģ.dzīvesvieta
Mārupes novads
Mārupes novads
Mārupes novads
Mārupes novads
Mārupes novads
Mārupes novads
Rēzekne
Mārupes novads

Rīcības partija
Priekšvēlēšanu programma
Mārupes novada domes vēlēšanām
Programma
„Rīcības partiju” Mārupes novada vēlēšanās pārstāvēs gados
jauni, atraktīvi, radoši un reāli strādāt varoši deputātu kandidāti.
„Rīcības partija” uzsāks savu darbību ar Mārupes novada domes
pārvaldes modeļa izmaiņām pašos pamatos. Par noteicošo Mārupes
novada domes darbā noteiksim – divvirzienu vienlīdzīgu komunikāciju ar visiem pagasta iedzīvotājiem. Likvidēsim administratīvas
un aizkulišu pārvaldes metodes. Mūsu prioritāte ir aktīvs un ar
dzīvi apmierināts Mārupes novada iedzīvotājs.
Visās jomās, tautsaimniecībā, komunālajā, sociālajā, izglītībā
vai sabiedriskajā ir vajadzīgas pārmaiņas un uzlabojumi. Nekas
nemainīsies, ja Jūs godātie pagasta iedzīvotāji neatbalstīsiet Mūs
un nenorādīsiet, kuras tieši jomas satrauc Jūsu sirdi un prātu. Jo
katru no Mums satrauc, kas savs. Pensionārus - sociālā aprūpe,

Darba vieta
IU D.G.I.U.
Latvijas Policijas akadēmija
nav
SIA Būvmateriālu serviss
Latvijas Policijas akadēmija
SIA S0TA-ONLINE HOLDING
SIA MAXIMA Latvija
AS SEB banka

Amats
uzņēmējs
lektors
students
grāmatvede
lektors
valdes locekle
finansists
klientu darījumu vadītāja

strādājošos - sociālās garantijas un darbavietas, bet mazos Mārupes
novada iedzīvotājus - skolas, bērnudārzi un brīvā laika pavadīšanas
iespējas. Tikai kopā mēs varam padarīt Mūsu dzīvi labāku.
Neuzskaitīsim bezgalīgi garo, veicamo darbu sarakstu, kā to
katru reizi no reizes ir darījuši citu partiju priekšgājēji, kas kandidējuši Mārupes novada vēlēšanās. Priekšvēlēšanu aģitācijas ietvaros
viņi iesnieguši šo darbu sarkastus, kas galu galā dzīvē tā arī nav
padarīti. Neskatoties uz to, neviens no viņiem nav nodūris galvu.
Tieši pretēji, ar augstu paceltu galvu un sitot dūri pie krūtīm, atkal
turpina solīt, solīt un solīt, ka tieši viņš ir tas vienīgais un spējīgais,
kas spēs paveikt šos darbus.
Godātie Mārupes novada iedzīvotāji, neuzķerieties uz šīs
makšķeres! Kā rāda pieredze, tie ir tikai pliki solījumi, bez spējas
uzņemties atbildību par solīto. Tieši tāpēc, Mēs saviem solījumiem
pievienojam Saistību deklarāciju (meklējiet savās pasta kastītēs, vai
jautājiet Mums Tālr.: 26160160).
Mūsu mērķis ir likvidēt administratīvi birokrātisko nihilismu,
kas ierobežo katras reāli domājošas un strādāt gribošas personības
rīcību. Vezums neizkustēsies no vietas, ja netiks mainīts pašval-

Izglītība
augstākā
augstākā
vidējā
augstākā
augstākā
augstākā
vidējā
augstākā

dības darbības stils, no administratīvi nihilistiskā uz divvirzienu
vienlīdzīgu komunikāciju.
Noteikti, vēlamies atbalstīt visus tos labā darba veicējus, kas arī
līdz šim, sevi nežēlojot, godam strādājuši, lai ienestu Mūsu sirdīs
prieku un svētkus. Kā piemēru varam minēt sporta un kultūras
attīstību Mūsu novadā. Plašo skolotāju saimi. Mārupes novadā
strādājošos uzņēmējus. Paldies šiem ļaudīm!
Īss, primāri veicamo darbu saraksts:
1. Uzņēmēju atbalsts, akcentu liekot uz jaunu darbavietu izveidi,
2. Birokrātijas šķēršļu likvidēšana,
3. Administratīvo regulu mazināšana, likvidēšana,
4. Pašvaldības darba publiski sistemātiska pārskata izveide,
5. Pašvaldības un privāto infrastruktūru sakārtošana,
6. ES līdzfinansējuma piesaiste iedzīvotāju dzīves līmeņa uzlabošanai – piem. ēku siltināšanā,
7. Atbalsta – informācijas dienesta izveide. Interaktīvs atbalsts
novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

Deputātu kandidātu saraksts “Pilsoniskā savienība” Mārupes novada domes vēlēšanām

Nr
Vārds, Uzvārds (7)
1 Egīls Misāns
2 Ingrīda Mičāne
3 Andris Štāls

Dzimis
1980
1961
1958

Reģ.dzīvesvieta
Mārupes novads
Mārupes novads
Mārupes novads

4 Ēriks Sproģis
5 Jānis Bušs
6 Kristīne Martinsone

1973
1963
1973

Mārupes novads
Mārupes novads
Mārupes novads

7 Gunita Berķe

1963

Mārupes novads

“Pilsoniskā savienība”
Priekšvēlēšanu programma
Mārupes novada domes vēlēšanām
Mārupes novads - prestižs, sociāli un ekonomiski attīstīts,
uz iedzīvotāju labklājību vērsts novads!
Mārupes Domes darba pamatprincipi ir atbildība vēlētāju
priekšā, atklāta un skaidri pamatota politisko un saimniecisko
lēmumu pieņemšana iedzīvotāju labā, sabiedrības iesaistīšana
lēmumu pieņemšanas un īstenošanas procesā.
Mūsu mērķis ir panākt, lai ikviens Mārupes novada iedzīvotājs
būtu lepns par savu novadu!
Kā mēs to panāksim - ar skaidri un saprotami izstrādātu
Mārupes novada attīstības stratēģiju, kuras prioritātes ir:
Sociālājā drošībā un veselības aprūpē:
- veicināt un nodrošināt pilnvērtīgas un kvalitatīvas veselības
aprūpes pieejamību iedzīvotājiem novada ciematos;
- mazināt izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem,
atbalstot ēku siltināšanas projektus;
- attīstīt sociālo pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, izveidojot dienas centrus mērķa grupām, kurām nepieciešama
palīdzība;
- attīstīt mājas aprūpi tiem, kuriem tā nepieciešama;
- moderna un profesionāla aprūpes centra izveide pensijas
vecuma cilvēkiem;
- efektīvi piesaistīt Eiropas fondu līdzekļus dzīves kvalitātes
uzlabošanai.

Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 8. maijs, 2009

Darba vieta
SIA "Konekesko Latvija"
SIA "Saimnieks LV"
VAS "Biķernieku kompleksā sporta bāze"
Biedrība „Latvijas Automobiļu federācija”
SIA "Invitros"
SIA "LTR"
Bezdarbniece

Amats
valdes loceklis
žurnāliste
Saimniecības daļas vadītājs
Viceprezidents (izpildinstitūcijas loceklis)
tirdzniecības pārstāvis
valdes priekšsēdētājs

Izglītība
augstākā
augstākā
vidējā

SIA "BPS PR"
Biedrība „Par atbildīgu sabiedrību”

valdes priekšsēdētāja
valdes locekle

augstākā

Uzņēmējdarbībā:
- atbalstīt uzņēmējdarbību, kura rada darbavietas un nodrošina ienākumus novada iedzīvotājiem, un, ir draudzīga apkārtējai
videi;
- īstenot caurskatāmu pašvaldības iepirkumu politiku;
- izveidot biznesa konsultāciju dienestu, lai reāli palīdzētu tiem,
kuri grib uzsākt savu uzņēmējdarbību;
- veidot tirgus laukumu, kur iedzīvotāji var iegādāties, bet
zemnieki un citi uzņēmēji pārdot preces par ražotāju cenām;
- veidot uzņēmēju forumus, lai veicinātu maksimāli atbalstošu
uzņēmējdarbības vidi novadā;
- noteikt Mārupes novada iedzīvotāju apkalpošanu katru darba
dienu.
Infrastruktūrā un attīstībā:
- izbūvēti un sakārtoti ceļi, komunikācijas un atpūtas zonas,
kas nodrošina novada iedzīvotāju labklājību, drošību, komfortu
un uzņēmējdarbības attīstību;
- uzbūvēti un iekārtoti sabiedriskie sporta laukumi iedzīvotāju
fizisko aktivitāšu veicināšanai;
- veicināt komunālo pakalpojumu pieejamību visiem Mārupes
novada iedzīvotājiem;
- pārskatot apbūves noteikumus, stingri noteikt kādas darījuma
iestādes drīkst atrasties attiecīgā zonā un nepieļaut apbūvi, kas
negatīvi ietekmē vidi, pasliktinot dzīves kvalitāti novada iedzīvotājiem;
- pēc skaidri saprotamiem un konkrētiem kritērijiem noteikt
secību, kādā tiek remontēti pašvaldības ceļi, kā arī turpināt esošo
Mārupes ielu un ceļu labiekārtošanu;
- jebkuras izmaiņas gan vietējā, gan reģiona transporta vai
infrastruktūras politikā vēl ideju stadijā darīt zināmu iedzīvotājiem,

augstākā
vidējā
augstākā

veicot sabiedrisko apspriešanu, pieņemot atbildīgus un iedzīvotājiem
draudzīgus lēmumus.
Izglītība:
- attīstīt esošās izglītības iestādes, padarot tās par prestižām Rīgas
rajonā, piesaistot labus mācību spēkus;
- paplašināt skolēnu ārpusklases izglītības un nodarbību iespējas;
- izstrādāt un un īstenot plānu, kā samazināt izdevumus pašvaldību savstarpējos norēķinos par izglītību;
- veicināt pirmsskolas izglītības iestāžu attīstību un skaita pieaugumu, atbilstoši Mārupes novada iedzīvotāju šodienas un prognozējamās nākotnes vajadzībām;
- saglabāt visus tradicionālos kultūras pasākumus, vienlaikus
piedāvājot jaunus - novadu vienojošus;
- izveidot kultūras un izglītības programmas cilvēkiem pensijas
vecumā.
Mēs esam par tādu novada Domi, kurai iedzīvotāju labklājība
un intereses ir pirmajā vietā; mēs esam par to, lai amatpersonas,
kuras pieņem visu novadu ietekmējošus lēmumus, grib un prot
ieklausīties iedzīvotājos un profesionāļos; mēs esam par Domi, kura
pirms lēmuma pieņemšanas uzdod jautājumu: “Kā tas ietekmēs
mūsu novada ļaudis?”
Mārupei jākļūst par katram iedzīvotājam draudzīgu pašvaldību,
kura jebkuru lēmumu pieņem apspriežoties ar cilvēkiem, kurus
tas skars, kā arī spēs aizstāvēt tās iedzīvotāju tiesības un intereses
reģiona un valsts līmenī!
Mārupes novada iedzīvotāji - Jūsu ieinteresētība novada nākotnē,
atbalsts un aktivitāte ir noteicošais jaunās Domes veidošanā!
Turpinājumu lasiet 12. lpp.
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Deputātu kandidātu saraksts Apvienība “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK Mārupes novada domes vēlēšanām

Nr Vārds, Uzvārds(6)
1 Andris Kužnieks

Dzimis
1978

Reģ.dzīvesvieta
Mārupes novads

2
3

Gundars Vītols
Juris Liepa

1971
1954

Mārupes novads
Mārupes novads

4
5

Krista Veipa
Andris Puide

1986
1976

Mārupes novads
Mārupes novads

6

Dainis Miglāns

1982

Talsu novads

Darba vieta
Ekonomikas ministrija
SIA Latvijas Garantiju aģentūra
Rīgas pašvaldības aģentūra Mežaparks
SIA Getliņi Eko
SIA „DeniZ
SIA "Komo īpašumi"
Sertificēts maksātnespējas procesa administrators
SIA „AP Invest”
SIA Vērsis Ro

Apvienība “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK
Priekšvēlēšanu programma Mārupes novada
domes vēlēšanām

Amats
valsts sekretāra vietnieks
valdes priekšsēdētājs
direktors
padomes loceklis”
valdes loceklis
nekustamo īpašumu speciāliste
reģistrēts pašnodarbinātais
valdes priekšsēdētājs
projektu vadītājs

nodrošinātajiem iedzīvotājiem;
• Īpaši palīdzēsim sociāli atbalstāmām personām ar medikamentiem, brīvpusdienām un apkures apmaksu;

Apvienības TB/LNNK vēlēšanu programma Mārupes novada
vēlēšanām
Mārupe ir mūsu mājas, tēvzeme mūsu bērniem un vieta, kur
baudīt neatkarīgas un brīvas valsts augļus. Atgriežoties pēc darba
galvaspilsētā, mēs sagaidām no sava novada sakārtotu, mājīgu un
drošu vidi, kur augt un skoloties mūsu bērniem, pavadīt saulainas
brīvdienas ģimenes un draugu lokā. Ikdienā, galvaspilsētā un citur
pasaulē izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas, dabas resursu ekonomiju un saimnieciski efektīvu darbību cilvēki cenšas veidot savu
vidi sakoptāku, pieejamāku un uz cilvēku orientētu. Mēs no sava
novada sagaidām centienus veidot Mārupi par sakoptāko novadu
Latvijā. Uzdevums līdz šim nav izpildīts un jaunajai domei ir nepieciešams pienesums ar galvaspilsētas pieredzi, labāku attieksmi
un definētu mērķi – Mārupe, sakārtotākais novads Latvijā.
Tuvākie mērķi un uzdevumi, kur nepieciešami uzlabojumi:
Izglītība
• Uzlabosim un modernizēsim skolu materiāli tehnisko bāzi, lai
nodrošinātu mūsu novada bērniem kvalitatīvu un konkurētspējīgu
vispārējo izglītību;
• Veicināsim un atbalstīsim skolnieku interešu pulciņus, piesaistot lielāku interesentu skaitu;

Sociālā palīdzība un veselības aprūpe

• Nodrošināsim vientuļo pensionāru aprūpi dzīves vietā;
• Uzlabosim sociālo palīdzību politiski represētajiem un maz-

Kultūra un sports

• Profesionāli attīstīsim un veicināsim Mārupes atpazīstamību
Latvijā, kā sociāli aktīvu, drošu un sakoptu novadu;
• Atbalstīsim novada latviešu tautas mākslas ansambļus un
kopas, lai nodrošinātu novada pārstāvību Dziesmu un Deju svētkos.
• Nodrošināsim ar transportu bērnus un jauniešus sporta
nodarbību apmeklēšanai novada teritorijā;
• Izplānosim un uzsāksim veloceliņu tīklu veidošanu novada
robežās, nodrošinot drošu nokļūšanu galvaspilsētā ar velosipēdu;
• Izveidosim BMX trasi;
• Uzstādīsim Tīrainē, Skultē un Jaunmārupē vismaz pa vienam
mūsdienīgam un drošam bērnu rotaļlaukumam;

Komunālā saimniecība un infrastruktūras uzlabošana

• Atbalstīsim daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovāciju Skultē,
Tīrainē un Jaunmārupē atbilstoši mūsdienu energoefektivitātes
prasībām, piesaistot pašvaldības, valsts un ES līdzekļus;
• Uzsāksim sadarbību ar Rīgas komunālajiem dienestiem kopīgu
infrastruktūras projektu ieviešanā un ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmu sakārtošanā;
• Izbūvēsim trotuāru Tēriņu ielā;
• Labiekārtosim sabiedriskā transporta pieturvietas;
• Uzlabosim vides drošību sadarbojoties ar Rīgas pašvaldības
policiju un privātajiem apsardzes uzņēmumiem;
• Izveidosim atbalsta sistēmu iedzīvotājiem, kuri apkurē izmanto
atjaunojamo enerģiju;

Izglītība
augstākā
augstākā
augstākā
vidējā
augstākā
augstākā

Ekonomika un nodarbinātība

• Pēc Publiskās privātās partnerības principa samazināsim
bērnudārza rindu uz pusi;
• Ierīkosim vietējo zemnieku produkcijas tirdzniecības vietas
Skultē, Mārupē, Jaunmārupē un Tīrainē.
• Veicināsim bezdarbnieku iesaistīšanu sabiedriski noderīgos
un mazkvalificētos darbos;
• Pilnveidosim sadarbību ar novada uzņēmējiem rīkojot regulāras tikšanās pēc „apaļā galda” principa;
• Sadarbībā ar novada mācību iestādēm piesaistīsim jauniešus
vasaras darbiem savas dzīvesvietas tuvumā;
• Izveidosim motivācijas sistēmu deklarēto iedzīvotāju skaita
palielināšanai;

Novada administrēšana

• Veiksim struktūrvienību funkcionālo auditu un veiksim
strukturālas pārmaiņas novada administrācijā;
• Iespējami īsā laikā pašvaldībā ieviesīsim e-pārvaldi nodrošinot gan uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem ērtus un ātri pieejamus
pašvaldības sniegtos pakalpojumus;
• Aktīvi pārstāvēsim novadu gan saskarē ar valsts institūcijām,
gan pašvaldību organizācijās;
• Izveidosim vienas pieturas Aģentūru iedzīvotāju un uzņēmēju ērtībai;
• Ieviesīsim detālplānojuma moratoriju skaidri nodalot teritorijas komerciāla rakstura apbūvei no daudzdzīvokļu mājām un
privātmājām;
• Atbalstot iedzīvotāju līdzdalību novadam svarīgu jautājumu
pieņemšanā, rīkosim publiskās un virtuālās diskusijas, aptaujas
un apspriedes.

Deputātu kandidātu saraksts “PCTVL - Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” Mārupes novada domes vēlēšanām
Nr
1
2
3
4

Vārds, Uzvārds(4)
Aleksandrs Malnačs
Viktorija Dušinska
Aleksejs Fjodorovs
Sergejs Korņijenko

Dzimis
1968
1966
1981
1981

Reģ.dzīvesvieta
Rīga
Mārupes novads
Mārupes novads
Mārupes novads

"PCTVL - Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"
Priekšvēlēšanu programma
Mārupes novada domes vēlēšanām
PCTVL ir partija, kuras galvenais mērķis ir cilvēktiesību aizstāvība,
mēs aizstāvam iedzīvotāju tiesības neatkarīgi no viņu tautības un pilsonības. PCTVL piedalās Mārupes pašvaldības vēlēšanās, lai aizstāvētu
vēlētāju intereses, nodrošinātu novada attīstību un vides labiekārtošanu,
Mārupes novada iedzīvotāju veselības aprūpi un viņu tiesību ievērošanu
sociālas, izglītības un kultūras jomā.
Mārupes novada domes jaunajam sastāvam nāksies darboties ekonomiskās krīzes, pieaugoša bezdarba un nodokļu ieņēmumu samazināšanās
apstākļos. Neskatoties uz to, jāsaglabā visi priekšnosacījumi efektīvai un
harmoniskai Mārupes novada attīstībai.
Mēs uzskatām, ka ekonomiskās krīzes apstākļos, kad daudzi iedzīvotāji ir zaudējuši darbu, Mārupes novada pašvaldībai būtu jāveicina jaunu
darba vietu radīšana, izmantojot šim nolūkam Valsts Nodarbinātības
aģentūras un Eiropas fondu līdzfinansējumu.

Darba vieta
SIA "Bizness un Baltija"
Rīgas Ostvalda vidusskola
SIA "Newtown"
SIA "Koni"

Amats
nodaļas redaktors
psiholoģe
nekustamā īpašuma konsultants
pasniedzējs

Mēs panāksim, ka cilvēkiem, kuri ir zaudējuši darbu un kuru ienākumi nepārsniedz minimālo algu, tiek izmaksāti pabalsti.
Mēs panāksim bērnu aprūpes pabalstu paaugstināšanu.
Sadalot pašvaldības pasūtījumus, priekšroka tiks dota novada uzņēmējiem.
Mēs panāksim skolas, pasta un aptiekas darba atjaunošanu un vides
sakārtošanu ciematā Skulte.
Mēs nodrošināsim:
• dokumentu un iesniegumu pieņemšanu krievu valodā un to
tulkošanu latviešu valodā uz Domes rēķina;
• informācijas saņemšanu par savām tiesībām un pienākumiem
gan latviešu, gan krievu valodā.
Rūpējoties par iedzīvotāju drošību, mēs iestājamies par:
• pastāvīgu un nopietnu profilaktisko darbu ar nepilngadīgajiem
likumpārkāpējiem;
• nelegālā alkohola tirdzniecības vietu likvidāciju.
Mūsu partija atbalstīs visas jaunatnes kultūras un sporta programmas, kas vērstas uz cīņu pret jauniešu narkomāniju un noziedzības

Izglītība
augstākā
augstākā
vidējā
augstākā

līmeņa pazemināšanu pusaudžu vidū.
Mēs garantēsim vienlīdzīgas tiesības uz izglītību dzimtajā valodā
un nacionālās kultūras identitātes saglabāšanu.
Likuma ietvaros mēs centīsimies mīkstināt tās negatīvās sekas,
kuras izraisīja izglītības reformas ieviešana krievu skolās un sniegsim
visa veida palīdzību skolēniem un skolotājiem.
Mēs panāksim, ka tiek izstrādāta un realizēta vispusīga novada
sabiedriskās integrācijas programma. Nodrošināsim nepilsoņu pārstāvību
pašvaldības komisijās.
Mēs panāksim, ka tiek sniegts atbalsts pensionāru un nacionālajām kultūras biedrībām, atbalstīsim pasākumus, kas sekmē nacionālās
identitātes saglabāšanu un veicina savstarpēju sapratni starp dažādu
tautību pārstāvjiem.
Mēs sniegsim atbalstu Antihitleriskās koalīcijas veterāniem.
PCTVL ir partija, kas nav bijusi iesaistīta nevienā korupcijas skandālā un daudzus gadus ir veiksmīgi cīnījusies par Latvijas iedzīvotāju
tiesībām un brīvībām.
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