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2017. GADA MAIJS

MĀRUPES NOVADA DOMES BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS

2017. GADA 3. JŪNIJĀ NO PLKST. 7.00 LĪDZ 22.00
DARBA LAIKI
VĒLĒŠANU IECIRKŅOS

MĀRUPES NOVADA
VĒLĒŠANU IECIRKŅI

BALSOŠANAS
DOKUMENTI

29.maijā – no 16.00 līdz 20.00
30.maijā – no 9.00 līdz 13.00

Daugavas iela 29, Mārupe

Nr.790: Mārupes novada dome

Piedaloties pašvaldību vēlēšanās,
nepieciešama PASE vai PERSONAS
APLIECĪBA.
Lūdzu, savlaicīgi pārliecinieties, vai
Jūsu personu apliecinošais
dokuments būs derīgs vēlēšanu
dienā!

Iepriekšējā balsošana:
31.maijā – no 17.00 līdz 20.00
1.jūnijā – no 9.00 līdz 12.00
2.jūnijā – no 10.00 līdz 16.00

Nr.791: Jaunmārupes pamatskola

Vēlēšanu dienā:
3.jūnijā – no 7.00 līdz 22.00

Kantora iela 97, Mārupe

Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupe

Nr. 955: Mārupes pamatskola
Viskalnu iela 7, Tīraine

Nr. 956: Mārupes vidusskola
Nr. 957: Skultes dienas centrs
Skultes iela 31, Skulte

2017.gada 3.jūnijā, sestdienā,
Latvijā notiks republikas pilsētas
domes un novada domes
vēlēšanas, kurās jāievēl deviņu
republikas pilsētu un 110 novadu
domju deputāti, tai skaitā,
Mārupes novada Domes 17
deputāti.

VĒLĒŠANU TIESĪBAS
Tiesības piedalīties pašvaldību
vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas un citu ES dalībvalstu pilsoņiem, sākot no 18 gadu vecuma,
kuri 90 dienas pirms vēlēšanām ir
reģistrēti Latvijas Iedzīvotāju
reģistrā. Visiem vēlētājiem jābūt
reģistrētiem Vēlētāju reģistrā.
Balsstiesīgajiem pilsoņiem ir
tiesības vēlēt tajā pašvaldībā, kur ir
bijusi viņu reģistrētā dzīvesvieta
90 dienas pirms vēlēšanu dienas
vai pašvaldībā, kur viņiem pieder
likumā noteiktā kārtībā reģistrēts
nekustamais īpašums.
KANDIDĀTU SARAKSTI
Deputātu kandidātu sarakstu
iesniegšana 2017.gada pašvaldību
vēlēšanām notika no 14. līdz

24.aprīlim.
Mārupes
novada
Domes vēlēšanām pieteikti 8
deputātu kandidātu saraksti. Ar
deputātu kandidātu sarakstiem,
ziņām par kandidātiem un
priekšvēlēšanu programmām elektroniski var iepazīties CVK mājas
lapā www.cvk.lv / Kandidātu
saraksti, priekšvēlēšanu programmas, ziņas par kandidātiem / Vidzeme / Mārupes novads .
  
VĒLĒŠANU IECIRKŅA
NOSKAIDROŠANA UN
MAIŅA
Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju
uzskaitei lieto Vēlētāju reģistru.
Vēlēšanām katrs vēlētājs tiek
reģistrēts noteiktā iecirknī - sākotnēji tajā pašvaldībā, kas atbilst
vēlētāja reģistrētajai dzīvesvietai
90 dienas pirms vēlēšanu dienas
(05.03.2017.).
No 22.-24.martam Pilsonības un
migrācijas lietu pārvalde (PMLP)
sagatavoja un vēlētājiem uz
deklarēto dzīvesvietas adresi
nosūtīja vēstuli ar informāciju,
kurā iecirknī vēlētājs reģistrēts
vēlēšanām. Vēstulei ir tikai informatīva nozīme, tā nav balsošanas

MĀRUPES NOVADA
STATISTIKA

dokuments, un savu iecirkni
vēlētāji var noskaidrot arī internetā vai pa tālruni 67049999.
Lūdzam pārliecināties, kurā iecirknī varēsiet balsot.
Līdz 16.maijam vēlētāji vēl
var izmantot iespēju iecirkni
mainīt, izvēloties jebkuru citu
iecirkni savā pašvaldībā
vai pašvaldībā, kur vēlētājam
pieder nekustamais īpašums.
Iecirkņa maiņu iespējams
veikt:
1. Elektroniski Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā www.pmlp.gov.lv, izmantojot drošu elektronisko parakstu
vai internetbankas autentifikācijas
rīkus.
2. Klātienē iesniedzot pieteikumu jebkuras pašvaldības par
dzīvesvietas deklarēšanu atbildīgajam darbiniekam
– Mārupes
novadā
pie
dzīvesvietas
deklarēšanas speciālistes, Mārupes
novada
Domes
sekretariātā,
Mārupē, Daugavas ielā 29, 2.stāvā.
Piesakot iecirkņa maiņu klātienē,
jāuzrāda pase vai personas

apliecība. Mainot iecirkni uz
pašvaldību, kurā vēlētājam pieder
nekustamais īpašums, papildus
jāuzrāda īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (zemesgrāmata
vai izziņa no zemesgrāmatas).
VĒLĒŠANU IECIRKŅI UN
BALSOŠANAS KĀRTĪBA
Vēlēšanu iecirkņi darbu sāks 5
dienas pirms vēlēšanām - no
29.maija. Tajos varēs iepazīties ar
kandidātu sarakstiem, ziņām par
kandidātiem, priekšvēlēšanu programmām un pieteikt balsošanu
vēlētāju atrašanās vietā vēlētājiem,
kuri veselības stāvokļa dēļ nevar
nokļūt iecirknī. Lai pieteiktu balsošanu dzīvesvietā, jāuzraksta

iesniegums, kurā jānorāda:
- vēlētāja vārds, uzvārds, personas kods, - adrese, kur jāierodas
vēlēšanu komisijai, ēkas ārdurvju
kods, ja tāds ir, un kontakttālrunis.
Iesniegums jānogādā iecirknī,
kurā vēlētājs reģistrēts. Iesniegumu
iecirknī drīkst nogādāt jebkura
vēlētāja uzticības persona. Vēlētāja
uzticības persona iesniegumu
vēlētāja vārdā var aizpildīt arī uz
vietas vēlēšanu iecirknī.
Šo iespēju var izmantot, ja
vēlētājs vēlēšanu dienā atradīsies
sava iecirkņa teritorijā.
Trīs dienas pirms vēlēšanām
(no 31.maija) dažas stundas
dienā varēs nobalsot iepriekš.

1. Izvēlieties tikai VIENU kandidātu sarakstu!
2. Vēlēšanu zīmi drīkst atstāt negrozītu
vai tajā izdarīt šādas zīmes:

3. Vēlēšanu zīmi ielieciet pašvaldību vēlēšanu aploksnē, aizlīmējiet to!
4. Aploksni iemetiet vēlēšanu kastē

VECUMS

TAUTĪBA

71-80 gadi - 2 (1,53%)

Igauņi - 1 (0,76%)

19 gadi - 1 (0,76%)

Krievi - 8 (6,11%)

20 gadi - 2 (1,53%)

Nav norādīts - 22 (16,79%)

61-70 gadi - 10 (7,63%)

131

KANDIDĀTS

8

SARAKSTI

51-60
gadi

21-30
gadi

17 (12,98%)

19 (14,50%)

41

31,30%
SIEVIETE

90

68,70%
VĪRIEŠI

piektdiena, 12.maijs 2017

41-50
gadi

39 (29,77%)

31-40
gadi

41(29,77%)

Latvieši

100 (76,34%)
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Pašvaldību vēlēšanas
Mārupes vēstis

NACIONĀLĀ APVIENĪBA “VISU LATVIJAI!” - “TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI/LNNK”
Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas
gads

Dzīvesvieta

Valsts
valodas
prasme

Tautība

Pabeigtas šādas mācību iestādes

Darba vieta/amats, nodarbošanās

1

Raivis Zeltīts

1992

Rīga

dzimtā

latvietis

Latvijas Universitāte, 2015, vēstures bakalaurs;
Rīgas Tūrisma un tirdzniecības skola, 2012, tūrisma
pakalpojumu komercdarbinieks

Mārupes novada dome, deputāts;
Mārupes novada dome, finanšu komisijas loceklis;
Mārupes novada dome, sociālo, kultūras un sporta
jautājumu komitejas loceklis; Latvijas Republikas
Kultūras ministrija, ārštata padomnieks;
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Mediju
Aģentūra”, sabiedrisko attiecību speciālists;
Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-”Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK”, ģenerālsekretārs;
Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-”Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK”, valdes loceklis;

2

Andris Puide

1976

Mārupes
novads

dzimtā

latvietis

Latvijas Universitāte, 1999, jurista kvalifikācija, augstākā
juridiskā izglītība; Latvijas Universitāte, 2002, sociālo zinātņu
maģistra grāds tiesību zinātnē

Mārupes novada dome, deputāts;
SIA “AP lange”, valdes priekšsēdētājs

3

Māris Vilcāns

1967

Mārupes
novads

dzimtā

latvietis

Latvijas Universitāte, 1992, tiesību zinātņu bakalaurs

SIA “IB Serviss”, valdes loceklis

4

Ronalds Bērziņš

1981

Ķekavas
novads

dzimtā

latvietis

Banku Augstskola, 2004, bakalaurs - finanses; Banku
Augstskola, 2007, maģistrs - uzņēmējdarbības vadīšana

SIA “Lauvas Auto”, valdes loceklis;
SIA “Power Balance”, valdes loceklis;
SIA “Keypoint solutions”, uzņēmuma vadītājs

5

Oskars Vaskis

1980

Mārupes
novads

dzimtā

latvietis

Rīgas Centra Humanitārā ģimnāzija, 1998, vidējā izglītība;
Northwood University, USA, 2002, bakalaurs biznesa
administrācijā un menedžmentā

AMZA Properties S.A. Latvijas filiāle, pilnvarotā
persona, valdes loceklis; SIA “Densy”, direktors,
valdes loceklis; ACB tenisa klubs, tenisa treneris

6

Renārs Sūniņš

1982

Mārupes
novads

dzimtā

latvietis

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas
augstskola, 2009, darba aizsardzības speciālists

Biedrība ‘’Rīgas Starptautiskā skola’’,
saimniecības daļas vadītājs

7

Imants Rākins

1948

Mārupes
novads

dzimtā

latvietis

Latvijas Universitāte, 1972, vēsturnieks

SIA „Daivāres”, valdes loceklis ;
Latvijas Bērnu Fonds, valdes loceklis

8

Raivis Bresis

1985

Mārupes
novads

dzimtā

latvietis

Alberta koledža, 2013, Mārketings un tā inovācija - pirmā
augstākā izglītība; Ekonomikas un kultūras augstskola, 2015,
profesionālais bakalaurs ekonomikā

Mājražotājs, pašnodarbinātais

9

Aldis Kapteinis

1980

Mārupes
novads

dzimtā

latvietis

Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija, 1999, vidējā izglītība

IT uzņēmums, LATINNOVATIO, vadītājs

10

Renāte Druva

1988

Mārupes
novads

dzimtā

latviete

Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola, 2010, vidējā
profesionālā izglītība Dekoratīvās tēlniecības nodaļā;
Latvijas Universitāte, 2014, augstākā izglītība datorgrafikā

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, klientu
apkalpošanas speciāliste

11

Dainis Stankevičs

1981

Mārupes
novads

dzimtā

latvietis

Daugavpils Universitāte, 2008, profesionālais bakalaura grāds
tiesību zinātnēs, jurista kvalifikācija; Latvijas Universitāte,
Lauku atbalsta dienests, vecākais referents
2010, sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnēs

12

Māris Hmeļņickis

1978

Mārupes
novads

dzimtā

latvietis

Rīgas 7.vidusskola, 1994, pamatizglītība;
15.arodvidusskola, 1997, vidējā speciālā izglītība

SIA “Fishbode”, valdes loceklis;
SIA “Crystal Serviss”, valdes loceklis

13

Renārs Bērziņš

1985

Mārupes
novads

dzimtā

latvietis

Latvijas Policijas akadēmija, 2008, profesionālais bakalaura
grāds publiskajās tiesībās, jurists

Rīgas Brīvostas pārvaldes Ostas policija, vecākais
kārtībnieks; SIA “CAFE-13”, valdes loceklis
IK “RB-13”, individuālais komersants

14

Māris Gulbis

1976

Rīga

dzimtā

latvietis

Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, 1994, vidējā izglītība;
Latvijas Universitāte, 2005, jurista kvalifikācija, tiesību
zinātņu maģistra grāds

SIA “W SOLUTIONS”, valdes loceklis;
SIA “KMPGB”, valdes loceklis; BIEDRĪBA “Brīvības
iela 80”, valdes loceklis

15

Juris Šķēls

1976

Mārupes
novads

dzimtā

latvietis

Cēsu 4. arodvidusskola, 1994, mēbeļu galdnieks;
LLU, 1998, kokapstrādes inženieris

A/S “Latvijas Finieris”, projektu vadītājs

16

Zigrīds Puide

1946

Mārupes
novads

dzimtā

latvietis

Speciālā profesionāli tehniskā dzelzceļnieku skola, 1963,
vidējā profesionālā izglītība

Pensionārs

17

Lauris Leitāns

1990

Mārupes
novads

dzimtā

latvietis

Biznesa augstskola Turība, 2013, tiesību zinātnes

SIA “Valdars”, valdes loceklis

latvietis

Latvijas Policijas akadēmijas Policijas koledža, 2001, pirmā
līmeņa augstākā profesionālā izglītība, izmeklētāja
kvalifikācija; Latvijas Policijas akadēmija, 2005, otrā līmeņa
augstākā profesionālā izglītība, jurista kvalifikācija; Latvijas
Policijas akadēmija, 2008, maģistra akadēmiskā studiju
programma ‘’Tiesību zinātne’’, civiltiesības

Lauku atbalsta dienests, Juridiskā departamenta
direktora vietnieks - projektu administrēšanas
juridiskās daļas vadītājs

18

Andris Lācis

1981

Mārupes
novads

dzimtā

Priekšvēlēšanu programma
Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”- “TB/LNNK” priekšvēlēšanu
programma Mārupes novada domes
vēlēšanām.
Nacionālās apvienības mērķis ir
latvisks, ekonomiski attīstīts, saimnieciski pārvaldīts, veiksmīgs un
drošs Mārupes novads.
Ģimene, sabiedrība, veselība
• Atbalstīsim biedrības, patriotiskās organizācijas un iedzīvotājus,
kas ar savu darbību veicina novada
izaugsmi un atpazīstamību.
• Novada teritorijā piemērosim
NĪN atlaides īpašumiem, kuru
īpašumā deklarēti trīs vai vairāk
iedzīvotāji, lai veicinātu cilvēku piesaisti novadam.
• Turpināsim attīstīt mūsdienu
standartiem atbilstošus bērnu rotaļu
laukumus daudzdzīvokļu māju pagalmos un citās aktīvās atpūtas vie
tās.
• Atbalstīsim plaša spektra veselības un sociālās aprūpes centra izveidi visos Mārupes novada ciemos.
• Atbalstīsim ar līdzfinansējumu
svešvalodu apguvei un datorkursiem.
Izglītība, sports
• Aizstāvēsim latvisku izglītības
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sistēmu.
• Aktīvi līdzdarbosimies projektā
„Latvijas skolas soma”, dodot
iespēju novada bērniem un jauniešiem klātienē piedzīvot un iepazīt
savas zemes nacionālās kultūras un
dabas bagātības.
• Pie nepieciešamības būvēsim
jaunas
pirmsskolas
izglītības
iestādes.
• Atbalstīsim brīvpusdienas pirmsskolas un pamatskolas izglītības
iestādēs.
• Uzlabosim atbalstu skolēnu ārpusklases pulciņiem un nodarbībām.
• Atbalstīsim skolēnu dalību
mācību olimpiādēs, interešu izglītības pasākumos, lai veicinātu izglītotas un radošas personības izaugsmi.
• Nodrošināsim sporta laukumu
atjaunošanu un pilnveidošanu, un attīstīsim izglītības iestāžu sporta
bāzes un jauniešu centrus.
• Atbalstīsim sportistu līdzdalību
pašvaldību, valsts un starptautiska
mēroga sporta sacensībās.
Kultūra un tūrisms
• Izveidosim Mārupes novada vēstures muzeju un multifunkcionālu
kultūras centru.
• Rīkosim ne tikai novada svētkus,
bet arī valstiska līmeņa festivālus,

apmācību seminārus un mākslinieku
plenērus.
• Sagaidot Latvijas valsts simtgadi, novadā izveidosim daudzveidīgu svētku programmu, īpašu
uzmanību veltot novada vēsturei un
ar valstiskumu saistīto notikumu un
personību godināšanai.
• Veicināsim tūrisma attīstību.
• Atbalstīsim tautas deju kolektīvus, korus, novadpētniecības projektus.
• Atbalstīsim peldbaseina izveidi
Mārupes novadā.
Tautsaimniecība
• Rosināsim samazināt novada
līdzfinansējumu pašvaldību izlīdzināšanas fondā.
•
Nodrošināsim
sabalansēta
pašvaldības budžeta izstrādi.
• Nodrošināsim iepirkumu procedūras un saimniecības lēmumu
pieņemšanas caurspīdīgumu un atklātību.
• Uzstāsim uz vienlīdzīgiem ES
fondu līdzekļu apguves noteikumiem
Mārupes novadam, kā arī veicināsim
to apguvi novada attīstībai.
• Veicināsim enerģētisko neatkarību – aicinot iedzīvotājus piedalīties ēku siltināšanas programmās, izmantojot ES fondu līdzekļus

jaunu un rekonstruētu ēku energoefektīvu risinājumu attīstīšanai.
Infrastruktūra un vide
• Aicināsim novirzīt uzņēmumu
ienākuma nodokļa daļu novada infrastruktūras sakārtošanai.
• Vienosimies ar Satiksmes ministriju par svarīgāko novadā esošo
valsts ceļu rekonstrukciju vai
pārņemšanu novada pārziņā, kā arī
īstenosim pašvaldības īpašumā esošo
ceļu uzlabošanu.
• Paplašināsim ūdenssaimniecības
pakalpojumu pieejamību.
• Veiksim Mārupes komunālā
dienesta reorganizāciju, padarot to
par modernu un mārupiešiem
draudzīgu pakalpojumu sniedzēju.
• Izstrādāsim novada apzaļumošanas,
labiekārtošanas
un
kultūrainavas attīstības plānu.
• Īstenosim aktivitātes, kas veicina
zaļo domāšanu un dzīvesveidu
Mārupes novadā, tostarp, informējot
par atkritumu šķirošanas iespējām
u.tml.
• Rūpēsimies par to, lai jaunā
dzelzceļa infrastruktūra novadā būtu
iedzīvotājiem droša un videi
draudzīga.
• Radīsim iespēju mazināt trokšņus
teritorijās gar dzelzceļu un lielajiem
ceļiem ar trokšņu barjeru un apstādī-

jumu palīdzību.
• Lai uzlabotu drošību uz ceļiem,
izvietosim vairāk aizsargbarjeras, izveidosim gājēju celiņus.
• Rekonstruēsim ielas, par notei
cošo nosakot gājēju drošību.
• Uzlabosim un paplašināsim ielu
apgaismošanu.
• Gādāsim un rūpēsimies par tehnoloģiski pareizu ceļu uzturēšanu.
• Veicināsim gājēju celiņu izveidi
gar lielākajām ielām, kā arī veloceliņu un velonovietņu tīkla attīstību
novadā.
•
Veicināsim
pasākumus
gruntsūdens līmeņa pazemināšanai
un lietus ūdeņu novadīšanai.
• Meklēsim konstruktīvus risinājumus videi degradējošu būvju sakārtošanai.
Drošība
• Sabiedriskās vietās uzstādīsim
videonovērošanas kameras.
• Turpināsim attīstīt Pašvaldības
policijas darbību.
• Atbalstīsim vietējo brīvprātīgo
kārtības sargu kustības un veicināsim
to sadarbību ar pašvaldības policiju
sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanā.

piektdiena, 12.maijs 2017

Pašvaldību vēlēšanas
Mārupes vēstis

“PROGRESĪVIE”
Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas
gads

Dzīvesvieta

Valsts
valodas
prasme

Tautība

Pabeigtas šādas mācību iestādes

Darba vieta/amats, nodarbošanās

1

Edgars Jansons

1971

Mārupes
novads

dzimtā

Nav
norādīta

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 1996, sporta pedagogs

Mārupes novada dome, deputāts;
Latvijas Hokeja Federācija, valdes loceklis

2

Andris Zariņš

1967

Mārupes
novads

dzimtā

Nav
norādīta

Latvijas universitāte, 1994, starptautisko attiecību speciālists;
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 1992, mežzinis

LandGuthGmbH pārstāvis Latvijā

3

Elīna Dripe

1980

Mārupes
novads

dzimtā

Nav
norādīta

Latvijas universitāte, 2004, sociālo zinātņu bakalaurs Politikas
zinātnē

Mājsaimniece

4

Rolands Mēnesis

1974

Mārupes
novads

dzimtā

Nav
norādīta

Rīgas Tehniskā universitāte, 1996, bakalaura grāds,
būvinženieris, būvuzņēmējs

SIA “Baltlains”, celtniecības direktors

5

Rudīte JaunzemeSkulte

1976

Mārupes
novads

dzimtā

Nav
norādīta

Latvijas universitāte, 2004, profesionālā kvalifikācija finansu
vadībā

SIA “Skaista rota”, izpilddirektore

6

Ieva Hauka

1970

Mārupes
novads

dzimtā

Nav
norādīta

Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskola, 1998,
psihologs

Rīgas Dome, Pašvaldības Ieņēmumu pārvaldes
Administratīvās nodaļas Sektora vadītājs

7

Kristiāns Patriks
Zariņš

1997

Mārupes
novads

dzimtā

Nav
norādīta

Rīgas 94. vidusskola, 2016, vidējā izglītība

Students

8

Elīna Logina

1997

Mārupes
novads

dzimtā

Nav
norādīta

Mārupes vidusskola, 2016, vidējā izglītība

Studente

9

Roberts Rēboks

1984

Mārupes
novads

dzimtā

Nav
norādīta

Rīgas Tehniskā universitāte, 2010, profesionālais maģistra grāds
SIA “Merks”, projektu vadītājs
būvniecībā

10

Juris Opuļskis

1969

Mārupes
novads

dzimtā

Nav
norādīta

Latvijas Sporta Pedagoģiskā akadēmija, 2009, hokeja treneris

AS “Dinamo bērni”, valdes priekšsēdētājs

11

Juris Polcs

1974

Mārupes
novads

dzimtā

Nav
norādīta

Rīgas Tehniskā universitāte, 2000, inženiera kvalifikācija
ražošanas tehnoloģijās

SIA “AdvanGrid”, valdes priekšsēdētājs

12

Edgars Garosa

1987

Mārupes
novads

dzimtā

Nav
norādīta

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas
augstskola, 2007, sabiedrisko attiecību un reklāmas speciālists

TVNET, sporta redaktors

13

Janeks Joma

1980

Mārupes
novads

dzimtā

Nav
norādīta

Rīgas Celtniecības koledža, 2008, būvdarbu vadītājs

SIA “Merks”, būvdarbu vadītājs

14

Artis Mucenieks

1995

Mārupes
novads

dzimtā

Nav
norādīta

Mārupes vidusskola, 2014, vidējā izglītība

Students

15

Jānis Upmalis

1971

Mārupes
novads

dzimtā

Nav
norādīta

Latvijas universitāte, 2005, Uzņēmējdarbība un vadība

SIA “JU Motors”, direktors

16

Rūdolfs Šeibe

1989

Mārupes
novads

dzimtā

Nav
norādīta

Rīgas 94. vidusskola, 2008, vidējā izglītība

SIA “Kafijas pasaule”, valdes loceklis

Priekšvēlēšanu programma
Godātais, mārupieti, esi viens no
mums!
Vai esi lepns par savu Mārupi?
Mūsu komanda ir zināma visā Latvijā, jo nesam Mārupes vārdu ikdienā kā uzvarētāju simbols. Kopā ar
Jums esam gatavi nodrošināt
Mārupes uzvaras ne tikai sportā, bet
arī ikdienas dzīvē. Padarīsim
Mārupes novadu par sportiskāko
Latvijā, lai bērni, jaunieši, pieaugušie varētu būt lepni par Mārupes
piederību un būtu gandarīti par veselīga dzīves veida pieejamību katram Mārupes iedzīvotājam.
“PROGRESĪVIE” Mārupē – mūsu
komandā visi ir mārupieši ar degsmi
acīs un vīziju par novada nākotni.
Mēs gribam, lai ikviens mārupietis
var teikt: „Man te patīk”, te ir sakopta vide! Mēs esam par novadu,
kas iedzīvotājiem IR MĀJAS, kur
katrs ir gaidīts un cienīts! Kur
Mārupes domes darbs ir caurspīdīgs
un vērsts tikai un vienīgi uz Mārupes
iedzīvotāju atbalstu un palīdzību.
Mārupiešu ģimene – stipra, sat-

icīga, pārtikusi, veselīga, dzīvo
drošībā un saņem atzīstamu izglītību
Mārupes izglītības iestādēs. Rūpes
par ģimenēm sākas tieši ar pašvaldības attieksmi. Jauni bērnudārzi, skolas, sporta laukumi, sporta celtnes un
pastaigu takas ir Mārupiešu prioritātes tuvākajiem 4 gadiem. Mēs
attīstīsim aktīvās atpūtas laukumus
un parkus, mēs atjaunosim ne tikai
Jaunmārupes stadionu, bet arī
veicināsim ātrāku baseina izbūvi pie
Mārupes vidusskolas. Mēs aktīvi iesaistīsimies Tīraines sporta laukuma
izveidē, jo mēs zinām, kā to izdarīt
– Gerberu ielas sporta laukums ir
kļuvis par paraugu mūsu biedru vīzijai un centieniem dot Mārupes ģimenēm pieeju kvalitatīvai un aktīvai
atpūtai gan ziemā, gan vasarā. Mēs
turpināsim
atbalstīt
Mārupes
ģimenes ar NĪN atlaidēm.
Pieaugušie – mārupietim jāzina,
kur paliek viņa nodokļi, tie jāiegulda
tikai novada attīstībai - caurskatāmi
un saprotami! Visi Mārupē vēl nezin,
bet ceļš uz Jaunmārupi (P132) tika
saremontēts un izbūvēts viena gada

laikā, ko citi nevarēja izdarīt 10 gadu
garumā, pateicoties tieši mūsu
deputātam (Edgaram), par valsts
naudu nevis Mārupes novada līdzekļiem. Bez atrunām, ceļiem un gājēju
ietvēm Mārupē ir jābūt prioritātēm
drošai satiksmei.
Seniori – jūs esiet pelnījuši uzmanību no pašvaldības arī turpmāk,
lai baudītu vecumdienas un priecātos
par savu bērnu un mazbērnu izaugsmi. Pašvaldības uzdevums ir
palīdzēt Jums dzīvot aktīvu dzīvesveidu un nodrošināt NĪN atlaides.
Bērni – jautri un aktīvi. Mārupiešu
bērniem jānodrošina iespēja izaugt
Mārupē, nevis citās pašvaldībās.
Celsim bērnudārzus, rotaļu laukumus, veidosim pulciņus un nodrošināsim mūsu mazajiem jauku
bērnību savā novadā. Esam pirmie,
kuri atbalstīja Mārupes bērnu hokeja
dzīves startu jaunajā Hokeja hallē.
Lai aug jaunie Irbes, Ozoliņi, Balderi
un Opuļski.
Jaunieši – izglītoti, veselīgi un
sportiski, kas mācās Mārupes skolās,
aicināsim profesionālus, aizrautīgus

pedagogus un trenerus. Mēs lepojamies ar mārupiešu sasniegumiem
sportā, tāpēc sportisti saņems atbalstu augstu rezultātu sasniegšanai
gan novadā, gan ārpus tā robežām.
Mārupē būs kvalitatīvi ielu sporta
laukumi basketbolam, volejbolam,
futbolam, vingrošanai, skrituļošanai
un skeitošanai. Izveidosim Amatniecības centru, kur mūsu jaunieši
varēs apgūt Meistaru prasmes un
zināšanas, lai roku darbs atdzimtu kā
ekonomikas dzīvotspējas pamats.
Mārupes uzņēmēji – aktīvi, darbīgi, jūt atbalstu no pašvaldības savai
uzņēmējdarbībai. Mārupes novads
rūpēsies par infrastruktūras izbūvi
darījumu un ražošanas teritorijās, kas
veicinās jaunu darbavietu izveidi.
Pašvaldību
iepirkumos
labprāt
redzēsim tieši Mārupes uzņēmējus
un atbalstīsim Latvijas preci (piem.
mācību iestāžu ēdināšanai). Palīdzēsim uzņēmējiem izveidot Mārupes
iepirkumu un sadzīves pakalpojumu
tīklu.
Mārupes pašvaldība – galvenais
uzdevums ir kalpot saviem iedzīvotā-

jiem. Godprātīgi un efektīvi izlietot
nodokļu maksātāju naudu un nekādas “shēmas” vai dienesta stāvokļa
izmantošana savām vajadzībām! Būt
atbildīgai par saviem lēmumiem.
Dažkārt zem cēliem lozungiem
paslēpti lieli budžeta tēriņi, kas neliecina par saimnieciski pamatotiem
lēmumiem. Dažādām iedzīvotāju un
uzņēmēju grupām Jābūt iespējai nepieciešamības gadījumā saņemt
nekustamā īpašuma nodokļa atlaides.
Mēs rūpēsimies par dzīves vides
kvalitāti novadā – Jaunmārupē un
citur
tiks
turpināts
atbalsts
daudzdzīvokļu māju siltināšanas
programmai, centralizētās apkures,
ūdens apgādes un kanalizācijas izbūvi par ES fondu līdzekļiem,
likvidēts smaku piesārņojums. Nepieļausim kravas dzelzceļa līnijas izbūvi gar A5. Nodrošināsim satiksmi
starp Mārupes centriem un sporta
celtnēm.
Mūsu sauklis: PADOTIES AIZ
LIEGTS!

LATVIJAS REĢIONU APVIENĪBA
Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas
gads

Dzīvesvieta

Valsts
valodas
prasme

Tautība

Pabeigtas šādas mācību iestādes

1

Līga Kadiģe

1955

Mārupes
novads

teicami

latviete

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 1982, agronoms; Latvijas
Mārupes novada dome, priekšsēdētāja
Universitāte, 2002, sociālo zinību maģistra grāds sabiedrības vadībā;
vietniece
Latvijas Universitāte, 2005, pirmsskolas skolotājs
Mārupes novada Dome, Deputāts, Vides un
komunālo jautājumu komitejas
priekšsēdētājs; Biznesa augstskola Turība
Juridiskā fakultāte, docents;
RISEBA, ārštata lektors

Darba vieta/amats, nodarbošanās

1959

Mārupes
novads

dzimtā

latvietis

Biznesa augstskola Turība, 2012, jurisprudence, tiesību doktors;
Biznesa augstskola Turība, 2007, jurisprudence, tiesību maģistrs;
Biznesa augstskola Turība, 2005, jurisprudence, tiesību bakalaurs;
Juridiskā koledža, 2003, jurisprudence, jurists; J.Vītola Latvijas
Valsts konservatorija, 1982, televīzijas režisora kvalifikācija; Rīgas
Angļu ģimnāzija, 1977, vidējā izglītība

Jānis Lagzdkalns

1958

Mārupes
novads

teicami

latvietis

Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūts, 1981, sporta skolotājs;
Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskola, 2000, maģistra
grāds pedagoģijā

Mārupes vidusskola, direktors;
Mārupes novada dome, deputāts

Ira Dūduma

1963

Mārupes
novads

teicami

latviete

Kultūras menedžmenta skola, 2005, kultūras menedžments; Saldus
1.vidusskola, 1982, vidējā izglītība

Mārupes kultūras nams, direktore;
Mārupes novada dome, deputāte

teicami

latvietis

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 2005, sociālo
zinātņu bakalaurs;
Rīgas starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas
augstskola, 2009, profesionālais maģistra grāds Uzņēmējdarbības
vadībā

SIA “Inter Cars Latvija”, autoparku vadības
vadītājs; Biedrība “Mārupes BMX klubs”,
valdes priekšsēdētājs

teicami

latvietis

Latvijas Universitāte, 2007, veselības mācības un sporta skolotājs

Mārupes vidusskola, sporta skolotājs;
Mārupes sporta centrs, futbola treneris

2

Jānis Rušenieks

3
4

5

Guntis Ruskis

1974

Mārupes
novads

6

Jānis Vilkaušs

1980

Mārupes
novads

piektdiena, 12.maijs 2017

3

Pašvaldību vēlēšanas
Mārupes vēstis

Nr.
p.k.

7

8

Vārds, uzvārds

Ilze Graudiņa

Inese Tone

Dzimšanas
gads

Dzīvesvieta

1982

Mārupes
novads

1959

Mārupes
novads

Valsts
valodas
prasme

teicami

teicami

Tautība

Pabeigtas šādas mācību iestādes

Darba vieta/amats, nodarbošanās

latviete

Latvijas Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas augstākās reliģijas
zinātņu institūts, 2014, pedagoģiskā procesa organizēšana un
vadīšana kristīgā mācībā 1.-3. klasē;
Latvijas Universitāte, 2011, pamatizglītības (1.-4.klase) skolotāja
kvalifikācija; Latvijas Universitāte, 2008, kultūras vēstures un
mākslas vēstures skolotāja kvalifikācija;
Rīgas vieglās rūpniecības tehnikums, 2001, apģērbu modelēšana un
konstruēšana

Jaunmārupes pamatskola, direktores
vietniece audzināšanas jomā

latviete

Latvijas Universitāte, 2007, sociālais darbinieks;
Latvijas Universitāte, 2000, sociālo zinātņu maģistrs;
Latvijas valsts universitāte, 1983, latviešu valodas un literatūras
pedagogs

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola,
direktora vietniece mācību darbā

Zvērināts notārs Laila Lapiņa, zvērināta
notāra palīgs; Biedrība “Mārupes zaļie
īkšķīši”, valdes priekšsēdētāja

9

Dagne Šklennika

1985

Mārupes
novads

dzimtā

latviete

Biznesa augstskola Turība, 2013, piešķirts doktora zinātniskā grāda
pretendenta tiesību zinātnē statuss;
Biznesa augstskola Turība, 2008, profesionālais maģistra grāds
tiesību zinātnēs (Mg.iur.), jurists; Biznesa augstskola Turība, 2007,
profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnēs (Dipl.iur.), jurists;
Rīgas 3.vidusskola, 2003, vispārējā vidējā izglītība

10

Sandra Zaiceva

1967

Mārupes
novads

dzimtā

latviete

Latvijas Universitāte, 1991, maģistra grāds, žurnālistikas nodaļa

Atpūtas vieta Zirgzandeles, pašnodarbinātā
persona

11

Kristīne Allere

1976

Mārupes
novads

teicami

latviete

Latvijas Universitāte, 2007, maģistra grāds ekonomikā;
Latvijas Universitāte, 2003, ekonomista kvalifikācija grāmatvedībā;
Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija, 2000, sporta skolotāja

SIA “Admirāļu klubs”, grāmatvede;
SIA “Aller Group”, valdes locekle

12

Iveta Ciganova

1976

Mārupes
novads

teicami

latviete

Latvijas Universitāte, 2004, jurista kvalifikācija;
Starptautiskais praktiskās psiholoģijas institūts, 1998, psihologs

Valsts zemes dienests, sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja; Latvijas Ārstu biedrība,
projektu vadītāja

13

Ludmila
Čaupenoka
- Sidorova

1966

Mārupes
novads

teicami

krieviete

Latvijas Universitāte, 2012, vidējās izglītības krievu valodas kā
svešvalodas un latviešu valodas kā otrās mācību valodas skolotāja
kvalifikācija ar izcilību; RPIVA, 2000, maģistra grāds pedagoģijā;
Pleskavas Universitāte, 1987, sākumskolas skolotāja

Jaunmārupes pamatskola, krievu valodas kā
svešvalodas skolotāja

latviete

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 2004, pirmskolas
mūzikas skolotāja; Daugavpils Universitāte, 2002, sākumskolas
pedagogs; Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas koledža, 1996, mūzikas
skolotājs, kordiriģents; Balvu 1.vidusskola, 1990, vidējā izglītība

Mārupes pamatskola, direktores vietniece
pirmsskolas izglītības jomā; Bērnu vasaras
atpūtas un izglītojošā nometne ”Ūdensroze”,
nometnes vadītāja, pašnodarbināta persona
Mārupes Mūzikas un mākslas skola, kora
nodaļas vadītāja, solo un kora pedagogs,
meiteņu kora “Skaņa” diriģente; Mārupes
Kultūras nams, ansambļa “Pīlādzis” vadītāja;
Koncertapvienība “Ave Sol”, jauktā kora
“Sonante” mākslinieciskā vadītāja; Biedrība
“Sonante2”, valdes locekle

14

Diāna Kravale

1974

Rīga

dzimtā

15

Inga Graumane

1960

Mārupes
novads

teicami

latviete

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, 1995, pedagoģijas
maģistrs; Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorija, 1990,
mūzikas pedagoģijas specialitāte, mūzikas skolotāja un diriģenta
kvalifikācija – izglītība pielīdzināta Maģistra grādam; Rīgas
Pedagoģiskā skola, 1979, mūzikas skolotājs skolā un pirmsskolā

16

Aldis Skudra

1980

Mārupes
novads

teicami

latvietis

Latvijas Universitāte, 2002, Ekonomikas un vadības fakultāte; Rīgas
100.vidusskola, 1998, vispārējā izglītība

SIA “Pūces fonds”, valdes loceklis; SIA
“PICTOR”, valdes loceklis; Biedrība
“Praktiskais mežkopis”, dibinātājs

17

Anita Grope

1943

Mārupes
novads

teicami

latviete

Rīgas pilsētas Natālijas Draudziņas 7.vidusskola, 1961, vidējā
izglītība

pensionāre

18

Modris Spuģis

1952

Mārupes
novads

teicami

latvietis

Rīgas Politehniskais institūts, 1975, rūpnieciskā enerģētika

SIA “Sabiedrība Mārupe”, valdes
priekšsēdētājs

19

Ojārs Bite

1974

Mārupes
novads

teicami

latvietis

LLU Ekonomikas fakultāte, 2002, sociālo zinātņu bakalaura grāds
ekonomikā; Valsts Mālpils Tehnikums, 1993, ēku un celtņu
būvniecības un ekspluatācijas specialitāte

SIA”OK Būvmateriāli”, valdes priekšsēdētājs;
SIA”P.M.G.”, projektu direktors

20

Ivars Punculis

1965

Mārupes
novads

teicami

latvietis

Biznesa augstskola Turība, 2009, uzņēmumu un iestāžu vadītājs

Mārupes novada dome, izpilddirektors

Priekšvēlēšanu programma
Cienījamie
Mārupes
novada
iedzīvotāji!
Mēs esam Jums ikdienā redzami
un sastopami, mēs zinām cilvēku patiesās ikdienas vajadzības, rūpes un
problēmas. Mēs pārstāvam Latvijas
Reģionu Apvienību. Mūsu pamatvērtības ir ģimene, darbs un atbildība
par savu novadu un tā iedzīvotājiem.
Mūsu mērķis – iedzīvotāju vajadzībām atbilstoša sistēmiska un
pakāpeniska novada attīstība, veidojot laikmetīgu un mājīgu dzīves
telpu. Mums ir pārdomāta rīcības
programma nākamajiem gadiem.
Sociālā drošība
Nodrošināsim sociālu atbildību
pret ikvienu mārupieti un veidosim
atbalsta
programmas
novada
iedzīvotājiem, dažāda vecuma un sociālā riska grupām. Rūpēsimies par
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
sekmējot viņu iekļaušanos sabiedrībā. Turpināsim sniegt nekustamā
īpašuma nodokļu atlaides un atbalstīsim labvēlīgu nekustamā īpašuma

nodokļu
sistēmu.
Veicināsim
ģimenes ārstu pieejamību novadā.
Īpašu uzmanību veltīsim jauniešu
brīvā laika pavadīšanas iespējām un
dienas centru attīstībai. Turpināsim
veidot drošu dzīves telpu, attīstot
mūsdienīgu pašvaldības policijas
tehnisko nodrošinājumu.
Uzņēmējdarbība, vide un
infrastruktūra
Sadarbosimies ar novada uzņēmējiem, lai radītu darba vietas iedzīvotājiem, arī mazaizsargātām sociālām
grupām (darba spējīgiem invalīdiem,
pirmspensijas, pensijas vecuma
iedzīvotājiem), akcentējot nekustamā
īpašuma nodokļa atlaides un infra
struktūras attīstību, sekmējot novada
ekonomiskās aktivitātes pieaugumu.
Turpināsim veicināt stabilas elektroenerģijas apgādes padeves infra
struktūras
attīstību,
nodrošinot
uzņēmējus un iedzīvotājus ar nepieciešamajām elektrības jaudām.
Sadarbībā ar novada uzņēmējiem,
nevalstiskajām organizācijām un

iedzīvotājiem konsultatīvajās padomēm, veicināsim jaunu iespēju un
tradīciju ieviešanu kultūras, sporta
un izglītības pasākumu organizēšanā.
Turpināsim rekonstruēt, sakārtot un
asfaltēt novada ielas un ceļus, paaugstinot gājēju un transportlīdzekļu
kustības drošību. Rūpēsimies par
novada vidi - novēršot tās
piesārņošanu, labiekārtojot teritoriju,
veidojot un kopjot publiskās atpūtas
vietas, veicinot velomaršrutu izveidi.
Izglītība
Kvalitatīvas izglītības pieejamības
nodrošināšanu uzskatām par investīcijām novada nākotnē. Katram
novada jaunietim ir jābūt iespējai gūt
konkurētspējīgu izglītību atbilstoši
viņa spējām, neatkarīgi no ģimenes
materiālā stāvokļa. Veidosim ar
jaunākajām tehnoloģijām un mācību
līdzekļiem nodrošinātu mācību procesu, piesaistot uz pašizglītību vērstus, kvalificētus un radošus pedagogus. Veicināsim jauno speciālistu
izaugsmi, atbalstot profesionālās

izglītības iestāžu un augstskolu izglītojamo iesaisti kvalifikāciju praksēs
un darba vidē balstītajās apmācībās.
Mūsu mērķis ir ģimnāzijas izveidošana novadā. Veicināsim kvalitatīvas profesionālās ievirzes, interešu un mūžizglītības programmu
apguves iespējas.
Sports
Ieinteresēsim iedzīvotājus aktīvi
līdzdarboties
savas
veselības
uzlabošanā un saglabāšanā. Turpināsim veidot publiski pieejamus aktīvās atpūtas laukumus ciematos –
vietas
brīvdabas
trenažieriem,
pludmales volejbola laukumus,
sporta un ielu basketbola laukumus.
Attīstīsim un modernizēsim esošās
sporta būves. Uzcelsim novadā peldbaseinu.
Kultūra
Kultūrai jākļūst par būtisku sabiedrības pamatvērtību, bez kuras nav
iespējama personības un visas sabiedrības pastāvēšana. Lai sekmētu radošu līdzdalību jaunu novada

tradīciju
veidošanā,
realizēsim
novada kultūras attīstības koncepciju,
nodrošinot
daudzveidīgu
kultūrvērtību un norišu pieejamību
ikvienam mārupietim. Rūpēsimies
par kultūras mantojuma saglabāšanu
un pieejamību, veidojot Amatu māju,
organizējot publiskās meistarklases,
kurās savas prasmes demonstrēs
novada amatnieki.
Pārvaldība
Mēs nesolām neiespējamo, bet gan
ekonomiski pamatotu, pakāpenisku
un dinamisku visu nozaru attīstību
novadā,
apvienojot
mārupiešu
vēlmes un iespējas, bet mūsu solījumu patiesumu pierāda darbi un sabiedrības uzticība. Pašvaldībai jābūt
iedzīvotāju labklājību veicinošai institūcijai, kurā ir nodrošināts procesu
caurspīdīgums un atklātums, lēmumu
pieņemšanā
iesaistot
iedzīvotājus.

“SASKAŅA” SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ PARTIJA
Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas
gads

Dzīvesvieta

Valsts
valodas
prasme

Tautība

Pabeigtas šādas mācību iestādes

1

Nadīna Millere

1977

Mārupes
novads

teicami

igauniete

Valsts Saldus Lauksaimniecības tehnikums, 1996,
veterinārfeldšeris – vidējā speciālā izglītība; Latvijas
Universitāte, 2002, sociālo zinātņu bakalaura grāds
vadībzinātnē; Rīgas tehniskā Universitāte, 2005, maģistra
grāds visaptverošā kvalitātes vadībā; Latvijas Universitāte,
2007, pirmsskolas skolotājs

2

Andrejs Kirillovs

1968

Mārupes
novads

teicami

krievs

Latvijas Universitāte, 1996, programma tiesību zinātnes jurists

4

Darba vieta/amats, nodarbošanās

Mārupes novada bāriņtiesa, bāriņtiesas locekle;
Biedrība „Pierīgas partnerība”, finanšu vadītāja
Mārupes novada dome, deputāts;
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”, jurists;
Mārupes novada bāriņtiesa, bāriņtiesas loceklis
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Pašvaldību vēlēšanas
Mārupes vēstis

Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas
gads

Dzīvesvieta

Valsts
valodas
prasme

Tautība

Pabeigtas šādas mācību iestādes

Darba vieta/amats, nodarbošanās

3

Aleksandrs
Mihailovs

1953

Mārupes
novads

teicami

krievs

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, 1975, inženierismehāniķis

Valsts Tehniskās Uzraudzības Aģentūra, Rīgas
reģiona, Rīgas nodaļas vecākais inspektors

4

Eduards Gribovskis 1958

Mārupes
novads

labi

krievs

Rīgas Industriālais Politehnikums, Autotransporta tehniskās
apkopes un remonta fakultāte, 1981, tehniķis-mehāniķis

SIA ”Rīgas meži”, komunālās tehnikas operators

5

Dmitrijs
Dolgopolovs

1964

Rīga

teicami

krievs

Baltijas Starptautiskā Akadēmija, 2007, studiju programma
„Tiesību zinātnes”, specialitāte – jurists

VAS “Starptautiskā lidosta „Rīga””, projektu
vadītājs

6

Aleksandrs
Sviridovs

1977

Mārupes
novads

vidēji

krievs

Sociālo tehnoloģiju augstskola, 2007, juriskonsults

SIA “HENKELL & Co. BALTIC”, tirdzniecības
struktūrvienības vadītājs

Priekšvēlēšanu programma
Sociāldemokrātiskās partijas “Sa
skaņa” programma
Partijas galvenie mērķi Mārupes
novadā:
• uzlabot iedzīvotāju dzīves
kvalitātes līmeni,
• mazināt sociālo nevienlīdzību,
• veicināt taisnīgu nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķinu un atlaižu sistēmu,
• nepieļaut starpnacionālo sprie
dzi,
• saglabāt novada ekonomisko
potenciālu un tā pievilcību investoru piesaistei,
• iesaistīt iedzīvotājus un nevalstiskās organizācijas sadarbībai ar
novada domi;
• sadarboties ar Rīgas pašvaldību,
veicināt koplietošanas infrastruktūras attīstību.
Mēs darbosimies, lai novada
iedzīvotājiem uzlabotu un attīstītu
pašvaldības pakalpojumu kvalitāti
un pieejamību. Mūsu galvenie
uzdevumi
Mārupes
novada
pašvaldībā.
1. Uzņēmējdarbības vides un in-

frastruktūras un attīstība.
Sniegt atbalstu uzņēmējdarbībai –
veidot caurspīdīgu mehānismu investīciju piesaistei, ieviest jaunas
sadarbības
formas
ar
citām
pašvaldībām.
Veicināt novada iedzīvotāju eko
nomisko aktivitāti, sniegt atbalstu
esošo darbavietu saglabāšanai un
jaunu radīšanai.
Sekmēt
Mārupes
novada
iedzīvotāju nodarbinātību esošajos
novada
uzņēmumos,
veicināt
pašvaldības, uzņēmēju un iedzīvotāju
sadarbību.
Turpināt sabiedriskā transporta satiksmes attīstību starp novada ciematiem. Ieviest jaunu maršrutu:
„Rīga – Jaunmārupe - Skulte”.
Nodrošināt komunālās saimniecības sistēmas pakalpojumu kvalitāti,
optimizāciju un pieejamību (siltum
apgāde, ūdensapgāde, kanalizācija,
attīrīšanas iekārtas, ceļu individuālo
un komerciālo teritoriju uzturēšana).
Jaunus pieslēgumus veidot uz at
vieglotiem nosacījumiem. Pabeigt
daudzdzīvokļu māju pieslēgšanu pie
gāzes apgādes vada Tīraines ciematā.

Veicināt dzīvojamā fonda reno
vāciju. Paredzēt sākuma izdevumu
finansējumu dzīvojamo ēku energotaupības programmu realizācijai.
Sniegt palīdzību dzīvojamo ēku remontam un uzturēšanai.
Turpināt novada teritorijas lab
iekārtošanas programmu – rekonstruēt esošo ielu segumu un izbūvēt
jaunus ceļus, gājēju un veloceliņus
un tiltus, modernizēt ielu apgaismojumu, ceļa norādes un informācijas
zīmes.
Efektivizēt infrastruktūras projektu realizāciju par Eiropas struktūrfondu līdzekļiem. Veicināt tūrisma
attīstību novadā.
Veicināt aviācijas muzeja attīstību
Mārupes novadā.
Daudzveidot brīvā laika pavadīšanas un veselīga dzīvesveida
iespējas visām iedzīvotāju vecuma
grupām.
Turpināt Skultes, Tīraines, Jaunmārupes ciematu labiekārtošanu.
Sekot, lai Rail Baltic projekta
realizācija Mārupes novadā noritētu
atbilstoši iedzīvotāju interesēm un
pēc iespējas samazinātu projekta

negatīvo ietekmi uz novada attīstību.
2. Iedzīvotāju sociālā sfēra, veselība un drošība.
Sekmēt un pilnveidot novada
iedzīvotāju veselīga dzīves veida
iespējas.
Atbalstīt tradicionālos sporta veidus, veicināt jaunu sporta veidu attīstību novada ciematos.
Nodrošināt
sociālo
atbalstu,
medicīniskās palīdzības un zāļu
preparātu
pieejamību
maznodrošinātiem iedzīvotājiem.
Pilnveidot sociālo pakalpojumu
kvalitāti un pieejamību pensionāriem, daudzbērnu ģimenēm un
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Piesaistīt ES finansējumu sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.
Nodrošināt
iedzīvotāju
aprūpi
dzīvesvietā un sociālās palīdzības
centros, sadarboties ar nevalstiskām
organizācijām.
Sekmēt iedzīvotāju drošību un sabiedrisko kārtību novadā.
3. Izglītība un kultūra. Jauno
iedzīvotāju integrācija.

Veicināt jauno iedzīvotāju integrāciju novada ekonomiskajā, sociālajā un kultūras vidē.
Saglabāt mācību iestāžu skaitu.
Palielināt vietu skaitu novada izglītības iestādēs, realizējot publiskās
privātās partnerības programmu.
Paplašināt pusaudžu brīvā laika
pavadīšanas un pasākumu apmek
lēšanas iespējas.
Radīt jaunas iespējas ģimeņu atpūtai – labiekārtojot novada parkus
un zaļās teritorijas, saglabājot novada
dabas objektus un radot jaunas atpūtas vietas.
Modernizēt novada pārvaldes
sistēmu, nodrošināt finanšu caurspīdīgumu, samazinot birokrātiju un
optimizējot novada administrācijas
izdevumus.
Mūsu deputāti uzņemsies personīgu atbildību par katru novada
ciematu. Mēs nodrošināsim regulāru
informācijas apmaiņu un diskusijas
starp iedzīvotājiem un novada izpildvaras amatpersonām.
Izvēlies ceļu uz vienotu, stabilu un
spēcīgu sabiedrību, aktīvi darbojoties savā novadā.

ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA
Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas
gads

Dzīvesvieta

Valsts
valodas
prasme

Tautība

Pabeigtas šādas mācību iestādes

Darba vieta/amats, nodarbošanās

1

Mārtiņš Bojārs

1954

Mārupes
novads

dzimtā

latvietis

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 1978, zooinženieris
Latvijas Universitāte, 2000, jurists;
Latvijas Universitāte, 2000, sociālo zinātņu maģistra grāds

Mārupes novada dome, priekšsēdētājs

2

Andris Belousovs

1966

Mārupes
novads

dzimtā

latvietis

Rīgas Industriālais politehnikums, 1985, mēbeļu ražošanas
tehniķis - tehnologs; Rīgas Celtniecības koledža, 2003, ēku
inženiertīklu montāžas darbu vadītājs

SIA “Zemgales Meliorācija”, projektu vadītājs

3

Valdis Kārkliņš

1983

Mārupes
novads

dzimtā

latvietis

Biznesa augstskola “Turība”, 2016, uzņēmējdarbības vadība
(uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācija)

Mārupes novada dome, pašvaldības nekustamo
īpašumu pārvaldnieks; SIA “OSE”, valdes loceklis

4

Pēteris Pikše

1951

Mārupes
novads

dzimtā

latvietis

Latvijas Valsts Universitāte, 1975, fiziķis;
Latvijas Zinātņu akadēmijas Polimēru mehānikas institūts,
1992, inženierzinātņu doktora grāds

Mārupes novada dome, deputāts, Attīstības
komitejas priekšsēdētājs; Z/s “Purkalni”, īpašnieks

5

Maija Bauda

1953

Mārupes
novads

dzimtā

latviete

Rīgas 2. medicīnas skola, 1971, medicīnas māsa

Mārupes novada dome, deputāte;
SIA “Mārupes ambulance 1”, medicīnas māsa

1975

Mārupes
novads

latvietis

Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola “Attīstība”,
2003, otrā līmeņa augstākā izglītība sociālajā darbā un
sociālajā pedagoģijā; Rīgas Stradiņa universitāte, 2010,
Rehabilitācijas fakultāte, maģistratūras programma,
profesionālais maģistra grāds sociālajā darbā

Mārupes novada dome, deputāts;
Dienas centrs “Švarcenieki”, vadītājs, sociālais
darbinieks

1967

Mārupes
novads

latviete

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 1992, inženieris –
tehnologs (maģistrs); Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
Mārupes novada dome, Administrācijas finanšu un
augstskola, 2001, mārketinga speciālists;
grāmatvedības nodaļas vadītāja
Rīgas Tehniskā universitāte, 2005, sociālo zinātņu bakalaurs
ekonomikā

1962

Ķekavas
novads

latviete

Mārupes novada Mūzikas un mākslas skola, skolas
J.Vītola Latvijas valsts konservatorija, 1988, mūzikas
direktore; Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu
pedagogs, vijoļspēles pedagogs, orķestra artists; RPIVA, 2011, asociācija, priekšsēdētāja vietniece;
profesionālā maģistra grāds mūzikas pedagoģijā
Profesionālās ievirzes kultūrizglītības iestāžu
direktoru padome, priekšsēdētāja vietniece

6

7

8

Gatis Vācietis

Laima Levanoviča

Dace Štrodaha

dzimtā

dzimtā

dzimtā

9

Sigita Sakoviča

1976

Ķekavas
novads

dzimtā

latviete

Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 2000,
izglītības zinātņu bakalaura grāds pedagoģijā, izglītības
iestādes vadītāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja
Mārupes pamatskola, skolas direktore
pamatskolā kvalifikācija; Liepājas pedagoģijas akadēmija,
2002, izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijas teorijā un
vēsturē

10

Anita Vintere

1968

Babītes
novads

dzimtā

latviete

Rīgas 2. medicīnas skola, 1987, feldšeris - laborants;
SIA Ārstu prakse “Mazcena 21”, ģimenes ārste,
Latvijas Medicīnas Akadēmija medicīnas fakultāte, 1994, ārsta
valdes locekle
grāds

11

Viesturs Kriškalns

1981

Mārupes
novads

dzimtā

latvietis

Cēsu 4. arodvidusskola, 2000, mēbeļgaldnieks

12

Elīna Brigmane

1984

Baldones
novads

dzimtā

latviete

RSU Eiropas studiju fakultāte, 2006, starptautiskās attiecībās;
Mārupes novada dome, tūrisma organizatore;
Eiropas studijas, bakalaura grāda studiju programma RSU
Biedrība “Baldones tūrisma attīstības biedrība”,
Politikas zinātnes katedra, 2008, starptautiskās attiecības un
valdes locekle
diplomātija, maģistra grāda studiju programma

13

Jānis Lībietis

1958

Garkalnes
novads

dzimtā

latvietis

Rīgas Politehniskais institūts, 1987, arhitekts

Mārupes novada dome, būvinspektors

14

Agris Kokorevičs

1968

Rīga

dzimtā

latvietis

Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija, 1994, sporta pedagogs

Mārupes pamatskola, sporta skolotājs;
Mārupes sporta centrs, futbola treneris

15

Jolanta Grosberga
- Gernere

1979

Mārupes
novads

latviete

Latvijas Mākslas akadēmija, 2004, bakalaura grāds
humanitārajās zinātnēs, mākslas vēsturē un restaurācijā;
Biznesa augstskola Turība, 2012, uzņēmumu un iestāžu
vadītāja maģistra grāds

Jaunmārupes pamatskola, pedagogs - karjeras
konsultants, vizuālās mākslas skolotāja
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dzimtā

SIA “EGG KOKS”, valdes priekšsēdētājs;
DzīB “Mazcenu aleja 11”, valdes priekšsēdētājs

5

Pašvaldību vēlēšanas
Mārupes vēstis

Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas
gads

Dzīvesvieta

Valsts
valodas
prasme

Tautība

Pabeigtas šādas mācību iestādes

Darba vieta/amats, nodarbošanās

16

Daina Mediņa

1982

Mārupes
novads

dzimtā

latviete

Latvijas Universitāte, 2007, humanitāro zinātņu maģistra
grāds

Jaunmārupes pamatskola, angļu valodas skolotāja,
svešvalodu metodiskās komisijas vadītāja;
SIA “Honey Pot”, valdes locekle

17

Ilze Celma

1967

Rīga

dzimtā

latviete

Latvijas Universitāte, 1992, latviešu valodas un literatūras
skolotāja; Latvijas Universitāte, 2002, pirmsskolas skolotāja
kvalifikācija; Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
augstskola, 2002, maģistra grāds skolvadībā

Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestāde
“Mārzemīte”, vadītāja

18

Kārlis Belousovs

1998

Mārupes
novads

dzimtā

latvietis

Mārupes vidusskola, 2014, pamatskola

SIA “Narvesen Baltija”, pārdevējs, konsultants

19

Bruno Lielkāja

1972

Mārupes
novads

dzimtā

latvietis

Rīgas Lauksaimniecības skola, 1990, lauksaimniecība,
lauksaimniecības mehanizācija

z/s “Zālītes”, īpašnieks

20

Edgars Indāns

1983

Mārupes
novads

dzimtā

latvietis

Liepājas Pedagoģiskā akadēmija, 2006, vizuālās saziņas
līdzekļu māksla

VAS “Latvijas dzelzceļš”, vizuālās identitātes
vadītājs

Priekšvēlēšanu programma
Zaļo un Zemnieku Savienības
priekšvēlēšanu programma.
Nāc – strādāsim kopā!
Izglītība - novada attīstības
ilgtspējas nozīmīgākā vērtība
• veicināsim jaunu izglītības
iestāžu būvniecību, Mārupes vidusskolas rekonstrukciju, mūsdie
nīgu telpu nodrošināšanu Mūzikas
un mākslas skolai, ka arī baseinu
izbūvi.
• Attīstīsim
karjerizglītību
vispārējās izglītības iestādēs.
• Piesaistīsim sociālos pedagogus, turpināsim bērnu ar īpašām
vajadzībām integrāciju.
• Veicināsim
jauniešu
nodarbinātību, atbalstīsim vasaras
nometnes bērniem un jauniešiem.
• Turpināsim
sadarbību
ar
privātajiem bērnudārziem.
• Dažādosim mūžizglītības un
pieaugušo izglītības iespējas
novadā.
Uzņēmējdarbībai labvēlīga vide
- ekonomiskais pamats novada
izaugsmei un iedzīvotāju labklājības līmeņa paaugstināšanai
• Izkopsim sadarbību ar Mārupes
uzņēmējiem.

• Turpināsim veicināt 110/20kV
apakšstacijas izbūvi.
• Sekmēsim vietējo lauksaimniecības un amatniecības produktu
tirdzniecības vietu attīstību.
• Veicināsim novada uzņēmēju un
jauniešu saskarsmi, atbalstīsim
jauniešos uzņēmēja talantus, radīsim iespēju jauniešiem piedalīties
mentoringa programmā.
Sociālā palīdzība un veselības
aprūpe - svarīga pilnvērtīgas
dzīves sastāvdaļa
• Veidosim mūsdienīgu sociālās
un veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamību, akcentējot bērnu veselības aprūpi. Sekmēsim ģimenes
ārsta prakšu skaita palielināšanu.
• Veidosim
Multifunkcionālu
centru ar plašu pakalpojumu
klāstu, turpināsim attīstīt dienas
centrus.
• Palielināsim pabalstu jaundzimušo aprūpei un pabalstu
apbedīšanai.
• Godināsim senioru apaļo jubileju svinētājus, saglabāsim transporta pabalstu un pabalstu malkas
iegādei
• Sekmēsim bezmaksas dator-

prasmju apguvi, fizioterapeita un
ārstnieciskās vingrošanas pakalpojumu pieejamību, nūjošanu un
seminārus veselības uzlabošanai.
Vide - par zaļāku un tīrāku
Mārupi!
• Turpināsim rūpēties par zaļās
dabas klātbūtni Mārupē, labiekārtosim Jaunmārupes dabas parku
un atpūtas parku Skultē, vairosim
iedzīvotājiem brīvi pieejamus
skvērus, parkus un dabas takas.
• Nodrošināsim iespēju atkritumu
šķirošanai un bezmaksas izvešanu
no katras mājsaimniecības.
• Rūpēsimies par Mārupes pazemes ūdeņu kvalitāti, turpinot attīstīt ūdensvada un kanalizācijas
tīklu, strādāsim pie sabiedrisko
pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanas.
Drošība - svarīga misija mūsdienu
sabiedrībā
• Nodrošināsim
pašvaldības
policijas diennakts patrulēšanu,
paplašināsim video novērošanas
sistēmu izvietojumu vietās, kurās
pastāv riski personu drošībai un
sabiedriskajam īpašumam.
• Rūpējoties
par
satiksmes

drošību un ceļu kvalitāti, turpināsim izbūvēt jaunas ietves, veloceliņus un ielu apgaismojumu
līnijas. Veicināsim drošu gājēju
pāreju veidošanu un krustojumu
sakārtošanu, īpaši Daugavas ielā.
Sports - veselīga dzīvesveida
pamats
• Turpināsim sporta laukumu, stadiona izbūvi un sporta un aktīvās
atpūtas teritorijas attīstību.
• Atbalstīsim iedzīvotāju sportiskās aktivitātes atbilstoši katra
iespējām, turpinot bezmaksas
treniņa iespējas novadā, nodrošinot brīvu sporta un aktīvās
atpūtas infrastruktūras pieejamību.
• Sekmēsim mārupiešus sasniegt
atzītus sportiskus rezultātus, turpinot finansiāli atbalstīt dalību
treniņnometnēs un sacensībās.
• Rūpēsimies par fiziski aktīvas
un sportiskas jaunās paaudzes veidošanos, piedāvājot bezmaksas
laiku iespējas peldēšanas un
slidošanas prasmju apguvei.
• Turpināsim
sadarbību
ar
privātiem partneriem, deleģējot
atsevišķu sporta veidu īstenošanu
(BMX un Hokejs).

EIROSKEPTIĶU

Kultūra – novada kopā
pastāvēšanas tradīcijas un
vērtības
• Turpināsim svētku tradīcijas
(Bērnu svētki, Līgo svētki,
Mārupes novada dienas) un
veicināsim jaunu tradīciju rašanos.
• Atbalstīsim pašdarbības kolektīvus (bezmaksas nodarbības, tērpi,
dalība konkursos).
• Izveidosim Kultūras centru
topošajā Multifunkcionālajā centrā Tīrainē un veicināsim dabas
koncertzāles izveidošanu Jaunmārupē.
• Veicināsim senioru iesaisti
novada kultūras dzīvē, atbalstot
senioru pašdarbības kolektīvu darbību.
• Turpināsim darbu pie muzeju
izveides Mārupē, izveidojot mo
dernu, interaktīvu novada muzeju,
aktīvi līdzdarbosimies Aviācijas
muzeja dibināšanā.
• Sekmēsim Tradicionālo kristīgo
konfesiju
nama
(baznīcas)
būvniecību Jaunmārupē.

EIROSKEPTIĶU RĪCĪBAS PARTIJA

RĪCĪBAS PARTIJA
Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas
gads

Dzīvesvieta

Valsts
valodas
prasme

Tautība

Pabeigtas šādas mācību iestādes

Darba vieta/amats, nodarbošanās

1

Dainis Grabovskis

1970

Mārupes
novads

labi

latvietis

Latvijas Universitāte, 2001, pedagoģija.

pašnodarbinātais

2

Artūrs Apfelbaums

1985

Stopiņu
novads

dzimtā

latvietis

London Metropolitan University, 2014, bakalaura grāds
(aviācijas menedžments).

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””, pasažieru
apkalpošanas aģents

3

Edgars Bušs

1996

Mārupes
novads

labi

latvietis

Rīgas Tālmācības vidusskola, 2014, vispārēja vidēja izglītība;
Mārupes vidusskola, 2012, pamatizglītība.

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””, pasažieru
apkalpošanas aģents

4

Gatis Jurkovskis

1979

Rīga

dzimtā

latvietis

Daugavpils Universitāte, 2004, bakalaura grāds (vēsturnieks)

SIA “Kreiss”, autovadītājs

labi (B2
līmenis)

krievs

Latvijas universitāte, 2006, Vadības un ekonomikas fakultāte,
ekonomists

SIA “Kreiss”, programmētājs

5

Deniss Fetisovs

1982

Jelgavas
novads

6

Sigita Zabinjako

1974

Mārupes
novads

dzimtā

latviete

Bulduru dārzkopības vidusskola, 2009, daiļdārzniecība

Bērnu klīniskās universitātes slimnīca, klientu
apkalpošanas speciāliste

7

Andris Beikerts

1975

Rīga

dzimtā

latvietis

“BSA”, Juridiskās zinātnes, 2006, jurists un konsultants

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””, koordinators

8

Ingrīda Leimane

1970

Mārupes
novads

dzimtā

latviete

Latvijas Universitāte, 2006, vadības zinātne

AS “SEB banka”, kredītu darījumu uzraudzības
vadītāja

9

Eva Kovaļevska

1992

Tukuma
novads

dzimtā

latviete

Lestenes pamatskola, 2007, pamatizglītība;
Jaunpils vidusskola, 2011, vispārējā vidējā izglītība;
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2015, Ekonomikas un
sabiedrības attīstības fakultāte

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””, pasažieru
apkalpošanas aģents

10

Viktors Nilovs

1992

Salaspils
novads

dzimtā

latvietis

Rīgas 69.vidusskola, 2011, vispārējā vidējā izglītība

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””, biļešu servisa
aģents

11

Jūlija Puškarjova

1996

Saldus
novads

dzimtā

krieviete

Saldus 2.vidusskola, 2015, vispārējā vidējā izglītība

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””, pasažieru
apkalpošanas aģents

12

Kristīne Reine

1986

Mārupes
novads

dzimtā

latviete

Rīgas 3. arodskola, 2011, lietvede

SIA “VIKOM”, lietvede

13

Reinis Grabovskis

1995

Mārupes
novads

augstākā
līmeņa

nav
norādīta

Arklow Community College, 2013, vispārējā vidējā izglītība

“Speak&Play”, vadītājs

14

Larisa Meškova

1971

Mārupes
novads

labi (B2
līmenis)

Nav
norādīta

Rīgas Tirdzniecības tehnikums, 1990, vidējā tehniskā
specialitāte, pārtikas ražošanas tehnologs

Pašnodarbināta, konsultants

Priekšvēlēšanu programma
Priekšvēlēšanu programma labām
pārmaiņām: “Rokas nost no Mūsu
mājām”
1. Mēs esam tauta. Mēs sakām nē
NĪN (nekustamā īpašuma nodoklis).
Izdarīsim visu, lai NĪN tiktu
likvidēts. Bet sāksim ar šo:
1.1 Iedzīvotājiem, kuriem pieder
mājoklis Mārupes novadā, kurā viņi
ir deklarējuši savu dzīvesvietu, dzīvo
un tajā netiek veikta komercdarbība,

6

tiks piemērota nekustamā īpašuma
nodokļa atlaide līdz 90 %.
1.2 Kopā mēs esam spēks. Tāpēc
apvienosim Latvijas pašvaldības un
to iedzīvotājus kopīgam mērķim.
Mērķim, atcelt NĪN.
1.3 Tiks izstrādāta prasība par NĪN
atcelšanu valsts līmenī. Pašvaldība to
iesniegs Latvijas Ministru prezidentam, Saeimai.
2. Ja Latvijas valdība nostāsies

pret tautu, un NĪN netiks atcelts,
rīkosim referendumu. NĪN nebūs.
Novada pārvalde
1. Ieviesīsim pārskatāmu novada
pašvaldības pārvaldību.
2. Sakārtosim būvvaldi un likvidēsim birokrātiskos šķēršļus tās darbā
ar iedzīvotājiem.
3. Izveidosim komisiju “Tautas
Balss”, kur novada iedzīvotājiem
tiks dotas balstiesības dažādu jautā-

jumu risināšanā un lēmumu
pieņemšanā.
Transports un infrastruktūra
1. Veidosim jaunu sabiedriskā
transporta līniju, kas savienos lidostu
“Rīga” ar Mārupes novada ciemiem
un Rīgas pilsētas rajoniem, kā
Ziepniekkalns, Torņkalns un Rīgas
centru.
2. Veiksim autoceļu inspekciju, lai
noteiktu kuri ceļi ir remontējami un

izbūvējami nekavējoties.
3. Pārbaudīsim “Rail Baltica”
dzelzceļa līnijas izbūves izmaksas un
ilgtermiņa peļņas gūšanas iespējas,
kuru lietderīgums ir apšaubāmas.
Uzņēmējdarbība un attīstība
1. Lidostas “Rīga” apkaimē veidosim “Brīvo Tirdzniecības Zonu”, kas
veicinās un piesaistīs gan jaunus
uzņēmumus, gan investīcijas.

piektdiena, 12.maijs 2017

Pašvaldību vēlēšanas
Mārupes vēstis

2. Mārupes Investīciju un Attīstības Komisijas uzdevums būs sadarboties ar starptautiskajiem investīciju
fondiem un privātajiem investoriem
uzņēmējdarbības veicināšanai.
3. Piesaistot uzņēmumus un investorus, izveidosim “StartUp” programmu, pašmāju mikrouzņēmumu

attīstībai.

Izglītība
1.
Brīvpusdienas
visiem
audzēkņiem līdz 12 klasei, visās
novada mācību iestādēs, ir mūsu prioritāte.
2. Piesaistīsim privātās, valsts un
ārvalstu investīcijas, lai uzbūvētu

jauniešu tehnoparku, kura uzdevums
būs veicināt jauniešu intereses datortehnoloģijā, robotehnoloģijā, bezpilotu tehnoloģijā, matemātikā,
ķīmijā, medicīnā, fizikā u.c. jomās.
3. Sadarbosimies ar vietējiem
uzņēmumiem, lai panāktu un izveidotu darba pieredzes apmaiņas pro-

grammu, kas nodrošinās patstāvīgas
mācību un studiju prakses vietas un
pēcstudiju algotās darba vietas.
Veselība un sociālā aprūpe
1. Piesaistīsim partnerus un investorus, lai uzceltu pilnvērtīgu veselības medicīnisko un diagnostiskas

centru.
2. Izstrādāsim pilnvērtīgu sociālo
aprūpes programmu senioriem. Sociālo atbalstu saimniecībā, medicīnas
aprūpē, kā arī kultūrā un atpūtā.
3. Uzlabosim un pilnveidosim sociālo atbalsta programmu mazturīgajām ģimenēm.

PARTIJA “VIENOTĪBA”
Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas
gads

Dzīvesvieta

Valsts
valodas
prasme

Tautība

Pabeigtas šādas mācību iestādes

Darba vieta/amats, nodarbošanās

1

Normunds Orleāns

1964

Rīga

dzimtā

latvietis

Latvijas valsts Universitāte, 1989, pedagogs

Mārupes novada dome, deputāts; Partija “Vienotība”, biroja
vadītājs; Biedrība “Retro auto muzejs”, valdes loceklis; SIA
“Orleāns&Co”, valdes loceklis

2

Māris Liepiņš

1969

Mārupes
novads

dzimtā

latvietis

Latvijas Universitāte, 1998, sociālo zinātņu maģistrs
vadībzinātnē

SIA “Climber Latvia”, valdes loceklis;
SIA “Pulmo GPS Latvia”, valdes loceklis

3

Mareks Magone

1975

Mārupes
novads

dzimtā

latvietis

Āgenskalna 14. vakara maiņu vidusskola, 2011,
vidējā izglītība

“MMG group” SIA, direktors

4

Indra Štāla

1961

Mārupes
novads

dzimtā

latviete

Biznesa augstskola “Turība”, 2002, uzņēmējdarbības
vadība, finanses

SIA “AIME”, valdes priekšsēdētāja;
SIA “Nordic Auto Classic”, pārdošanas vadītāja

5

Juris Arvīds
Mūrnieks

1957

Engures
novads

dzimtā

latvietis

Rīgas medicīnas institūts, 1982, ārsts pediatrs

Bērnu klīniskās universitātes slimnīca, ārsts;
Mārupes novada dome, veselīga dzīvesveida koordinators;
DzĪKS “Baznīca 45”, valdes priekšsēdētājs; SIA “Baltic
Records Group”, valdes priekšsēdētājs; Latvijas izpildītāju
un producentu apvienība “LaIPA”, valdes loceklis; Latvijas
mūzikas attīstības biedrība/ Latvijas mūzikas eksports,
valdes loceklis

6

Jānis Ozols

1953

Mārupes
novads

dzimtā

latvietis

Jēkabpils rajona lauku profesionāli tehniskā skola,
1971, 3.klases traktorists; Juridiskā koledža, 2008,
profesionālās pilnveides izglītības programma
“Darba aizsardzība un drošība”

G4S, apsardzes speciālists; 1991.gada barikāžu dalībnieku
Mārupes biedrība, valdes priekšsēdētājs

7

Juris Ivanovs

1968

Mārupes
novads

dzimtā

latvietis

Rīgas Tehniskā Universitāte, 1996, būvinženieris

AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”, valdes loceklis

8

Kārlis Tervits

1983

Mārupes
novads

dzimtā

latvietis

Rīgas galdniecības arodvidusskola, 2003, mēbeļu
galdnieks

Saimnieciskās darbības veicējs autotransporta un
galdniecības jomās

9

Kārlis Orleāns

1991

Rīga

dzimtā

latvietis

Latvijas Universitāte, 2015, tiesību zinātņu maģistrs

Latvijas Republikas Augstākā tiesa, tiesneša palīgs; SIA
“Mārupes juriskonsults”, valdes loceklis; Biedrība “Retro
auto muzejs”, valdes loceklis

10

Kārlis Erlats

1991

Rīga

dzimtā

latvietis

Rīgas tirdzniecības tehnikums, 2012, komercdarbība

SIA “Ādams-R.L.S.”, menedžeris;
Rīgas jauno tehniķu centrs, skolotājs

11

Ronalds Līcītis

1963

Rīga

dzimtā

latvietis

Rīgas 17. astoņgadīgā pamatskola, 1978,
pamatizglītība

SIA “Hitzlers”, valdes priekšsēdētājs

12

Laura Stelpe

1990

Mārupes
novads

dzimtā

latviete

Latvijas Kultūras koledža, 2014, reklāma un
sabiedriskās attiecības

Mājsaimniece

13

Ģirts Feldbergs

1993

Mārupes
novads

dzimtā

latvietis

Rīgas Tehniskā Universitāte, 2016, loģistikas
speciālists

Students, sportists

14

Modris Rozentāls

1949

Mārupes
novads

dzimtā

latvietis

Ļeņingradas dzelzceļa institūts, 1985, elektrotehniķis

Latvijas Nacionālā Opera un Balets, elektrotehniskā
departamenta vadītājs

15

Mārtiņš Miezītis

1991

Mārupes
novads

dzimtā

latvietis

Rīgas Raiņa 8. vakara/maiņu vidusskola, 2011, vidējā
SIA “Neriņa V”, valdes priekšsēdētājs
izglītība

16

Edgars Jākobsons

1984

Mārupes
novads

dzimtā

latvietis

Rīgas Tehniskā Universitāte, 2016, MBA Inovācijas
un uzņēmējdarbība

SIA “ABB”, nodaļas vadītājs

17

Dina Kristīne
Bitēna

1952

Mārupes
novads

dzimtā

latviete

Jāzepa Vītola Latvijas valsts konservatorija, 1976,
dramatiskā teātra un kino aktrise

Biedrība “Čučumuiža”, valdes locekle

18

Atvars Sirmais

1957

Mārupes
novads

dzimtā

latvietis

Rīgas augstākā menedžeru skola, 1998, kultūras
menedžmenta speciālists

Biedrība “Līdzcietības kods”, valdes priekšsēdētājs

19

Roberts Kalniņš

1983

Mārupes
novads

dzimtā

latvietis

Rīgas Uzņēmējdarbības koledža, 2001,
uzņēmējdarbības vadība, grāmatvedība

SIA “DFP”, valdes loceklis

20

Velga Tervite

1979

Mārupes
novads

dzimtā

latviete

Priekuļu lauksaimniecības tehnikums, 1998,
lietvedība

SIA “Equinox Payments Latvia”, biroja vadītāja

Priekšvēlēšanu programma
Partijas “Vienotība” Mārupes
nodaļas programma 2017.-2021.
Mēs, Mārupes novada “Vienotības” deputātu kandidāti, saglabāsim
un turpināsim iesāktās labās
iestrādnes un sekmēsim novada
tālāko attīstību. “Vienotībai” ir profesionāla komanda ar stiprām pamatvērtībām – par stipru ģimeni, drošību,
konkurētspējīgu izglītību, izaugsmi
un godīgu pašpārvaldi.
Mūsu kopīgais mērķis – mērķ
tiecīgi īstenot līdzsvarotu, saprātīgu
un ilgtspējīgu novada attīstību, veicinot dzīves kvalitātes pieaugumu
Mārupes novadā.
Mūsu prioritātes – drošības
uzlabošana, sistemātiska nekustamo
īpašumu aizsardzības sistēmas ievie
šana, būvniecības un komercdarbības ietekmes uz apkārtējo dzīves
kvalitāti mazināšana, veselības
aprūpes un transporta infrastruktūras
pieejamības uzlabošana, efektīva un
atvērta Mārupes novada pārvalde un
novada attīstība.
Pārvalde un Mārupes novada
attīstība
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• Veidot atklātu pārvaldi, vairāk
iesaistot iedzīvotājus lēmumu
pieņemšanā un nodrošinot efektīvāku komunikāciju.
• Kategoriskāk nošķirt lēmējvaru
no izpildvaras.
• Sniegt
iedzīvotājiem
pārskatāmāku informāciju par
budžeta līdzekļu izlietojumu.
• Nodrošināt strādājošiem cilvēkiem pieejamākus Mārupes
novada domes iestāžu pieņemšanas
laikus.
Transports un vide
• Mazināt objektu būvniecības
procesu ietekmi uz vidi un uzlabot
tiem blakus dzīvojošo iedzīvotāju
dzīves
kvalitāti,
izstrādājot
speciālus noteikumus.
• Motivēt iedzīvotājus izveidot
pieslēgumus ūdens un kanalizācijas centralizētajai sistēmai, sadalot
maksājumus par pieslēgumu izveidošanu, piešķirot nekustamā
īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumus.
• Sakārtot iepriekšējo gadu zemes
reformas laikā pieļautās nepilnības.

• Motivēt mārupiešus siltināt
ēkas, veidot zaļāku vidi Mārupē,
arī piedāvājot NĪN atlaides.
• Izbūvēt veloceliņus, kas savieno
visus Mārupes novada ciemus.
• Izveidot pastāvīgu un regulāru
“starpciemu” autobusa maršrutu.
• Uzstādīt luksoforu Upesgrīvas
un Kantora ielu krustojumā, kā arī
izbūvēt rotācijas apļus vietās, kas
apdraud satiksmes un iedzīvotāju
drošību.
• Uzlabot satiksmes organizāciju
pie skolām un skolu stāvlaukumos.
• Noasfaltēt un salabot galvenās
novada ielas un ceļus.
• Sekmēt privāto ielu un ceļu nodošanu pašvaldības īpašumā, lai
nodrošinātu to kvalitatīvu apsaimniekošanu.
• Sakopt vidi ap Mārupes novada
upēm, izveidot veloceliņus, izvie
tot miskastes, soliņus un nosaukumu plāksnītes.
Ģimenes
• Turpināt
veidot
Mārupes
novadu par ģimenei labvēlīgu vidi.
• Piešķirt NĪN atlaidi, ja mājsaim-

niecībā ar ģimeni ir deklarēts un
dzīvo arī ģimenes loceklis pensionārs.
• Piešķirt NĪN atlaidi arī ģimenēm
ar vienu vai diviem bērniem.
• Izveidot Mārupes veselības centru, uzlabot ģimenes ārstu pieejamību un sekmēt citu veselības
pakalpojumu pieejamību.
Izglītība, kultūra un sports
• Padarīt mārupiešiem pieejamākus pašvaldības sporta objektus.
• Uzlabot jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas.
• Izbūvēt sporta stadionu Jaunmārupē.
• Uzsākt peldbaseina būvniecību
pie Mārupes vidusskolas.
• Finansiāli atbalstīt ģimenes,
kuru bērni attīsta sevi sportā, mākslā vai mūzikā.
• Saglabāt Rautenfelda medību
muižu (vecā skola) un izveidot
muzeju.
• Veicināt patriotisma audzi
nāšanu, sekmējot jaunsargu darbību un ar to saistītos pasākumus.

Uzņēmējdarbība, nevalstiskās
organizācijas un sabiedriskās
aktivitātes
• Turpināt uzsākto sadarbību ar
uzņēmējiem.
• Motivēt un atbalstīt novada
iedzīvotājus biznesa uzsākšanai.
• Sekmēt nevalstisko organizāciju
darbību Mārupes novadā.
Drošība
• Uzlabot iedzīvotāju un īpašumu
drošību, izveidojot novadā video
novērošanas sistēmu, kas mazi
nātu zādzību riskus un sekmētu
noziedzīgu nodarījumu atklāšanu.
• Izveidot Mārupes Pašvaldības
policijas mobilo aplikāciju, kas
palīdzētu iedzīvotājiem operatīvi
ziņot policijai par problēmām un
riskiem, iesūtot fotogrāfijas vai
video. Tas tiktu automātiski reģistrēts un iedzīvotāji varētu sekot
situācijas attīstības gaitai, būtu
pieejams pārskats par problēmu
risināšanu.
• Atjaunot Ugunsdzēsēju depo,
uzlabojot ugunsdzēsēju reaģēšanas
ātrumu.
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Pašvaldību vēlēšanas
Mārupes vēstis

GODS KALPOT MŪSU LATVIJAI
Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas
gads

Dzīvesvieta

Valsts
valodas
prasme

Tautība

Pabeigtas šādas mācību iestādes

Darba vieta/amats, nodarbošanās

1

Agnis Kalnkaziņš

1964

Mārupes
novads

dzimtā

latvietis

Latvijas Universitāte, 1997, pedagoģijas maģistrs;
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 1994, ekonomika

SIA “Rīgas ūdens”, valdes loceklis

2

Ervins Straupe

1974

Saulkrastu
novads

dzimtā

latvietis

Biznesa augstskola “Turība”, 2002, uzņēmējdarbības
vadītājs

SIA “Rīgas nami”, valdes loceklis; Nodibinājums
“Sociālās izglītības fonds”, valdes loceklis;
Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju
asociācija, valdes loceklis

3

Ronalds
Pambakers

1972

Rīga

dzimtā

latvietis

Rīgas 6.vidusskola, 1990, vidējā

AS “Air Baltic Corporation”, uniformu noliktavas
vadītājs;
PO “Gods kalpot mūsu Latvijai”, valdes loceklis

4

Rodžers Karašs

1980

Babītes
novads

laba

Nav
norādīta

Rīgas 1. vakara (maiņu) vidusskola, 1998, vidējā

SIA “Kohlhauer East Group”, NVS un Baltijas reģionu
direktors; SIA “Tepido”, valdes loceklis;
SIA “Ciemats Saulīši”, valdes loceklis; SIA “RK
Consult”, valdes loceklis

5

Raimonds Arājs

1980

Mārupes
novads

dzimtā

Nav
norādīta

Latvijas Universitāte, 2007, maģistra grāds, jurists;
Biznesa augstskola “Turība”, 2002, juriskonsults

SIA “Rīgas ūdens”, Informācijas tehnoloģiju daļas
vadītājs

6

Mārtiņš Bulderis

1972

Mārupes
novads

dzimtā

latvietis

Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2004, jurists;
Zviedrijas Kara Flotes koledža, 1998, jūras spēku virsnieks;
Rīgas 50. vidusskola, 1990, vidējā

AS “Tallink Latvija”, iepirkumu vadītājs;
SIA “Filvet”, tulks

7

Didzis Ošiņš

1985

Mārupes
novads

izcila

latvietis

Ogres Valsts ģimnāzija, 2004, vidējā

AS “Air Baltic Corporation”, reģionālais staciju
vadītājs; DZĪB “Zemturi 18”, valdes loceklis

8

Jānis Buza

1985

Mārupes
novads

dzimtā

latvietis

Latvijas Policijas akadēmija, 2008, jurists;
Dobeles Valsts ģimnāzija, 2004, vidējā

Mārupes novada dome, jurists;
Biedrība “Daugmales atvari”, valdes priekšsēdētājs

9

Jana Grūbe

1977

Rīga

dzimtā

latviete

Biznesa augstskola “Turība”, 2011, sabiedriskās attiecības;
Jūrmalas Pumpuru vidusskola, 1995, vidējā

SIA “Polipaks”, biroja vadītāja

10

Natālija Nikoļenko

1962

Mārupes
novads

dzimtā

latviete

Latvijas Universitāte, 2002, ekonomika

SIA “ARCO- REAL ESTATE”, galvenā grāmatvede;
IK “N.K. Konsultācijas”, komersants

11

Gunārs Ivulāns

1977

Mārupes
novads

dzimtā

latvietis

Rīgas Tehniskā universitāte, 2006, maģistra grāds
visaptverošajā kvalitātes vadībā; Rīgas Tehniskā
universitāte, 2003, inženiera grāds transportzinātnē; Rīgas
Tehniskā universitāte, 2001, bakalaura grāds mašīnzinātnē

SIA “Sky Port”, kvalitātes sistēmu vadītājs;
SIA “Sky Clean”, kvalitātes sistēmu vadītājs

dzimtā

nav
norādīta

Rīgas 94. vidusskola, 1996, vidējā

SIA “AA Energy Windows”, valdes loceklis;
SIA “PVC Mārupe”, valdes priekšsēdētājs;
ZS “Zirnīši”, īpašnieks; SIA “Business Window”
valdes loceklis

teicama

latvietis

Rīgas Valsts tehnikums, 2000, vidējā speciālā uzņēmējdarbības grāmatvedība

SIA “BFMC”, valdes loceklis
AS “Air Baltic Corporation”, ārkārtas situāciju
koordinators; SIA “Sky Port”, aviācijas drošības un
ārkārtas situāciju vadītājs; SIA “Sky Clean”, aviācijas
drošības un ārkārtas situāciju vadītājs;
SIA “G.B. juridiskie pakalpojumi”, valdes loceklis,
jurists; SIA “G&G namserviss”, valdes loceklis

12

Arnis Āķis

1978

Mārupes
novads

13

Kaspars Urbāns

1981

Mārupes
novads

14

Guntis Balodis

1971

Mārupes
novads

dzimtā

latvietis

Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2012, jurists mag. iur.;
Sociālo Tehnoloģiju augstskola, 2010, juriskonsults;
Juridiskā koledža, 2008, jurista palīgs;
Rīgas Industriālais politehnikums, 1990, tehniķis tehnologs

15

Agnese
Kristapsone

1989

Mārupes
novads

dzimtā

latviete

Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskola, 2012, vidējā

AS “Latvijas valsts meži”, mežsaimniecisko darbu
strādnieks

16

Mārcis Mackevičs

1967

Mārupes
novads

dzimtā

nav
norādīta

Latvijas Universitāte, 2003, maģistratūra vadībzinātnē

Rīgas 96. vidusskola, direktora vietnieks
saimniecības jautājumos; SIA “Tālbergs un KO”, ēku
pārvaldnieks; DZĪK “Neriņa”, valdes loceklis

17

Ingrīda Ludziņa

1981

Mārupes
novads

dzimtā

latviete

Vidzemes augstskola, 2005, tūrisma menedžments

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”,
maksas pakalpojumu speciāliste

Priekšvēlēšanu programma
Uz drošu vidi, izglītības kvalitātes
un ekonomisko attīstību vērsta
Mārupes nākotne ir mūsu galvenais
uzdevums. Nodrošinot risinājumus
izglītības jomā, veselības aprūpes un
transporta pakalpojumu pieejamībā,
kā arī, katram iedzīvotajam taisnīgu
maksājumu apjomu par nekustamo
īpašumu, veidosim Mārupi par
labāko dzīves vietu.
Izglītība, kultūra un brīvā laika
pavadīšana
Nodrošināsim
apmaksātu
ēdināšanu
visiem
pirmsskolas
audzēkņiem, nosakot identisku finansējumu apmēru kā pašvaldības, tā
arī privātajās pirmsskolas izglītības
iestādēs.
Atbalstīsim pedagogus, 100 % apmērā kompensējot sabiedriskā transporta izmaksas nokļūšanai darba
vietā.
Kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai, izveidosim aktīvās atpūtas laukumus katrā Mārupes ciemā, kā arī
rekonstruēsim Skultes stadionu.
Izveidosim pašvaldības finansētu
atbalsta sistēmu sporta nodarbībām
Mārupes skolēniem.
Izmantojot privātās partnerības

modeli, uzsāksim jauna kultūras centra izveidi ar brīvdabas estrādi, atklāto rotaļu un sporta laukumu brīvā
laika pavadīšanai ģimenēm.
Lai veicinātu Mārupes novada
sportistu sasniegumus Latvijas un
starptautiskajā līmenī, atbalstīsim
Mārupes novada sporta kluba izveidi.
Nekustamais īpašums
Nodrošināsim taisnīgu nekustamā
īpašuma nodokļa politiku Mārupiešu
ģimenēm ar bērniem, ieviešot atvieglojumus 30% apmērā par katru
bērnu.
Atbrīvosim no nekustamā īpašuma
nodokļa vienīgo mājokli.
Pašvaldība
Pielāgosim Mārupes Domes darba
laiku, nosakot, ka reizi nedēļā
apmeklētāji tiek pieņemti līdz
plkst.19.00, kā arī organizēsim
pašvaldības speciālistu izbraukuma
pieņemšanu vismaz reizi mēnesī katrā ciemā.
Veiksim pašvaldības organizētu
aptauju - balsošanu, ar iespēju
iedzīvotājiem norādīt tos objektus
vai projektus, kurus nepieciešams
sakārtot vai realizēt, domei detalizēti

tos izvērtējot un sniedzot ierosinātājiem precīzu, ekonomiski pamatotu
atbildi par turpmāko rīcību.
Pašvaldības darba kontrolei reorganizēsim pašvaldības struktūrvienības, uz iegūto štata vienību rēķina
izveidojot kontroles- uzraudzības
nodaļu un iekšējā audita nodaļu.
Atbalsts uzņēmējdarbības
attīstībai
Mazināsim birokrātiskās barjeras
jaunu saimnieciskās darbības veicēju
ienākšanai Mārupē. Pieņemsim ilgtermiņa stratēģiju un pašvaldības atbalsta programmu uzņēmēju piesaistīšanai, lai nodrošinātu gan
jaunas darbavietas pašvaldībā, gan
ekonomisku izaugsmi ilgtermiņā.
Atbilstoši teritoriālajam plānojumam, izstrādāsim ilgtermiņa plānu
infrastruktūras komunikāciju izveidei, to saistot ar nekustamā īpašuma
nodokļu politiku - uzņēmumiem, kas
vēlas
attīstīt
uzņēmējdarbību
pašvaldības teritorijā.
Novads
Lai nodrošinātu ērtu pašvaldības
iedzīvotāju pārvietošanos, izveidosim savstarpēji integrētu sabiedriskā
transporta sistēmu - Lidosta “Rīga”-

Skulte – Jaunmārupe -Vētrasciems Vecozoli – Tīraine - Mārupe. Nodrošināsim bezmaksas pārvietošanos
Mārupes skolēniem Mārupes novada
teritorijā arī ārpus mācību laika.
Tuvinot veselības aprūpi pašvaldības iedzīvotājiem, nodrošināsim
ārstniecības
pakalpojumu
saņemšanas vietu izveidošanu, kā arī
sociālās aprūpes centra izveidi
Skultes ciematā.
Tuvāko gadu laikā sakārtosim eso
šos un izbūvēsim jaunus gājēju un
riteņbraucēju celiņus, paaugstinot
kājāmgājēju, īpaši bērnu, kā arī
riteņbraucēju drošību.
Nodrošināsim
līdzfinansējumu
pieslēgumam
pie
centralizētas
ūdensapgādes
un
kanalizācijas
sistēmas, kā arī iespēju atlikušo
summu maksāt ar atlikto maksājumu.
Nodrošināsim aktīvu sabiedrisko
un kultūras dzīvi maksimāli iesaistot
pašdarbniekus, kultūras nama un
mūzikas un mākslas skolu kolektīvus.
Nodrošināsim vismaz vienu bankomātu katrā Mārupes ciemā.
Izmantojot privātās partnerības

modeli, veiksim infrastruktūras objektu izbūvi Mārupes novadā.
Izskatīsim iespēju sadarbībā ar AS
“Latvijas pasts” un novada uzņēmējiem jaunas sistēmas pasta nodaļu
izveidi katrā no Mārupes novada ciemiem.
Ar AS “Sadales tīkli” uzsāksim
pārrunas par augstsprieguma gaisa
līniju pārvēršanu kabeļu līnijās.
Nodrošināsim pašvaldības izveidotu un reklamētu zīmolu “Ražots
Mārupē”, kā arī veidosim pašvaldības atbalstītus ikmēneša Mārupes
mājražotāju tirdziņus.
Piesaistot ES fondu līdzekļus, nodrošināsim pašvaldības izveidotu un
atbalstītu “amatnieku māju”, kas
kalpos par izziņas un izglītības centru interesentiem un skolu jauniešiem, kā arī informatīvo bāzi ES
fondu piesaistes iespējām.
Mārupe ik dienu sākas katrā no
mums. Novadā, sētā, katrā mājā. Katrā ģimenē.
Gods kalpot Mārupei!

* Piezīme: priekšvēlēšanu programmas publicētas
pašvaldības vēlēšanu komisijai iesniegtajā redakcijā.

Laikraksts
“Mārupes Vēstis”
Reģ. nr. 000702131
Iznāk vienu reizi mēnesī.
Tirāža - 8000 eksemplāru.
Bezmaksas.
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Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe,
Mārupes novads, LV-2167
Tālrunis: 67149868, fakss: 67149858
e-pasta adrese:
marupesvestis@marupe.lv
Avīze pieejama elektroniskā veidā:
http://www.marupe.lv/
aktuali/marupes-vestis/
Izdevums tipogrāfiski iespiests
SIA “Poligrāfijas grupa MŪKUSALA”

Izdevumā “Mārupes Vēstis”
publicētie materiāli ne
vienmēr atspoguļo Mārupes
novada Domes viedokli.
Par faktu un skaitļu pareizību
atbild rakstu autori.

piektdiena, 12.maijs 2017

